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Prie naujų posūkių
Kol išeivijoje bus gyvas bent vienas lietuvis, Lietu

va negali būti palikta viena: esi dabar laisva, ir žinokis. 
Mūsų per penkiasdešimt metų susikaupęs tikslas, tam 
tikra įsišaknijusi dvasinė būsena, kasdien skatinanti 
neatitrūkti nuo tautos ir jos reikalų, negali nei keistis, 
nei staiga išnykti. Lietuvos nepriklausomybė “bedar
biais” mūsų nepadaro. Atvirkščiai — uždeda naujų, gal 
dar visai nežinomų, nemėgintų darbų. Besivystanti veik
la visa tai gana greitai parodys.

P
ER PASTARUOSIUS dešimtmečius išaugo nauja 
veikėjų karta — ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Nėra 
abejonės, kad tai džiugina vyresniuosius, ypač 
išeivijoje, kur reikėjo tėvams, organizacijoms, savoms 

mokykloms ir parapijoms dėti daug pastangų, kad augan
tis prieauglis atsistotų ant lietuviškojo kelio ir pradė
tų juo eiti. Masiško jaunųjų antplūdžio niekada nebu
vo. Bet vienur kitur atsirado pakankamai stiprūs bran
duoliai, sugebantys apie save telkti atjaunintą lietuviš
ko gyvenimo avangardą. Ne paslaptis, kad iš pradžių ne
mažai vyresnio amžiaus darbuotojų, tėvų bei vadovų su 
nepasitikėjimu žiūrėjo į jaunimo entuziazmą, ypač tose 
vietose, kur jų auklėtojai nematė kopijavimo, o dažnai 
išvysdami visai naujus sumanymus ar ėjimus. Baimė, 
kad nepatyrę jaunuoliai nesugriautų vyresniųjų statyto 
visuomeninės veiklos pastato, buvo gana dažna ir abi 
puses erzinanti. Sunku čia būtų įžiūrėti kokią nors ša
lišką mąstyseną. Daugiau tai buvo, per kartų kartas vis 
pasikartojantis, psichologinis reiškinys, kai kada api
būdinamas vištos ir kiaušinio palyginimais. Kaip ten be
būtų buvę, laikas padarė savo, išsprendė ne vieną klau
simą, sušvelnino sankirčių pobūdį. O Lietuvos laisvėji
mas stačiai visus sujungė. Atsirado nauji uždaviniai, 
kurie be jaunesniųjų prisidėjimo vargu ar būtų buvę 
įveikiami. Ypač tai pasidarė ryšku politinės krypties 
veiksmuose ir reprezentacijoje kitataučių tarpe.

D
ABAR nepriklausomos Lietuvos akivaizdoje 
darbo laukai padidėjo. Reikės naujų žagrių, ver
čiančių ir naujas vagas. Ar užteks to, ką turime, 
ar teks telkti daugiau jėgų, gal pajudinti bendraamžius, 

kurie ligi šiolei buvo abejingi lietuviškajai veiklai? Tai 
klausimai, surišti su kitais klausimais kaip mobilizuo
tis, kad Lietuva vis jaustų šalia savęs išeiviją gyvą ir tal
kinančią valstybės atstatymo uždaviniuose ir tautos at
gimime. Savaime suprantama, visų akys krypsta į orga
nizuotą visuomenę, mūsų atveju į lietuvių bendruomenę, 
kuri jau turi nemažą patirtį. Tai veiksnys, kurio darbas 
toli gražu dar nėra pasibaigęs. Ir negali pasibaigti, o tik 
turi šakotis, stiprėti pagal pirmumo reikalavimus, kad 
Lietuva nebūtų palikta viena. Tasai persigrupavimas 
ir ryškių akcentų uždėjimas ten, kur Lietuvai šiuo metu 
naudingiausia, yra vienas iš pačių skubiųjų bendruome
ninės veiklos uždavinių. Tai labai svarbu valdyboms su
darant veiklos programas. Įvairiems uždaviniams atlik
ti teks ieškoti naujų priemonių, gal ir skirtingų metodų. 
Pvz. yra keliama mintis, kad lėšų telkimas turėtų jau bū
ti pradėtas organizuoti platesniu mastu, nebesiremiant 
vien tik lietuviškąja visuomene. Tam jau laikas plėsti 
nuolatinius ir stipresnius ryšius su gyvenamojo krašto 
vyriausybėmis, įtakingais verslininkais bei viskuo ki
tu, kas tik galėtų padėti didesniems mūsų užmojams įvyk
dyti. Tai jau daro geriau organizuotos tautinės bendruo
menės, nuolat dirbančios savosios, kažkur esančios, 
valstybės naudai. Veikla turi būti pažangi, einanti su 
naujais persitvarkymais ir poreikiais. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Rizikingi praeities žingsniai
“De Havilland” lėktuvų ga

myklą Toronte labiau už jos ga
minius išgarsino nesibaigianti 
Kanados ir Ontario vyriausy
bių finansinė parama. Ją iš bri
tų bendrovės “Hawker Siddley” 
1974 m. Kanadai nupirko jos 
vyriausybė. Deja, net ir tapusi 
valstybine, lėktuvų gamykla 
negalėjo verstis be Kanados 
vyriausybės finansinės para
mos. Vien tik 1982-85 m. vyriau
sybė įsigyton “De Havilland” 
bendrovėn papildomai turėjo 
investuoti $750 milijonų. Tad 
nenuostabu, kad ji už $155 mi
lijonus 1986 m. buvo parduota 
“Boeingui”, didžiausiai JAV 
lėktuvų gamyklai pasaulyje. 
Kanados vyriausybė “Boeing” 
bendrovei prie šio įsiūlyto pir
kinio pridėjo kelias dešimtis 
milijonų dolerių užsilikusiom 
“De Havillando” skolom pa
dengti.

“Boeingo” investuoti milijo
nai dolerių taip pat neįstengė 
“De Havillando” padaryti pel
ninga lėktuvų gamykla Toron
te. 1990 m. ir “Boeingo” vado
vai nutarė parduoti nuostolius 
nešantį “De Havillandą”. Pir
kėjomis pasisiūlė Prancūzijos 
“Aerospatiale SA” ir Italijos 
“Alenia SA” valstybinės lėktu
vų gamyklos. Kanados vyriau
sybė, norėdama užtikrinti dar

bus torontiečiams, pareikala
vo garantijos, kad jos neužda
rys Toronte nusipirkto “De 
Havillando”. Tada jos tokiam 
pažadui įgyvendinti iš Kana
dos pareikalavo bilijono dole
rių paramos dešimties metų 
laikotarpiui. Tokia suma buvo 
per didelė deficitiniams Kana
dos vyriausybės biudžetams. 
“Boeingui” ir Kanadai teko 
ieškoti kito kliento.

Kanadiečius nustebino dar 
vienas “De Havillando” išgel
bėjimas, šįkart panaudojus ne 
tik Kanados, bet ir Ontario pro
vincijos lėšas. “Boeingas” su
tiko “De Havillandą” parduoti 
kanadiškai “Bombardier Inc.” 
bendrovei Montrealyje už $70 
milijonų, palikdamas nepa
dengtą $190 milijonų skolą. 
“Bombardier Inc.” bendrovė 
šion operacijon įsijungė įsi- 
gydama 51% “De Havillando” 
nuosavybės už $51 milijoną, 
Ontario vyriausybei palikusi 
49% už $49 miljonus. Ateityje 
savo pilnon kontrolėn “De Ha
villand” lėktuvų gamyklą ga
lės perimti arba Montrealio 
“Bombardier Inc.” bendrovė, 
arba Ontario vyriausybė, dole
riais padengusi kitą nuosavy
bės pusę.

(Nukelta į 6-tą psl.)

“U.S. - Baltic fondo” 1991 m. birželio 16-19 d.d. įvykusio seminaro dalyviai “Dainavos” restorane Vilniuje klausosi 
sveikinimo kalbų. Jie buvo suvažiavę iš įvairių Lietuvos, Latvijos ir Estijos vietovių. Taip pat buvo amerikiečių bei 
Europos šalių atstovų Nuotr. y. Martinsons

PRANEŠIMAS IŠ VAŠINGTONO

Ne laisvoji rinka, o vagystė...
Lino Kojelio suorganizuotas fondas “U.S. - Baltic Foundation” ir jo teikiama pagalba 

Baltijos valstybėms. Iš pokalbio su jo darbuotojais

VL. RAMOJUS

Vienoje gražiausių JAV sos
tinės gatvių — Massachusetts 
Ave., kurioje susitelkusi di
džioji dalis užsienio ambasa
dų, aštuonaukščių rūmų šešta
me aukšte įsikūrusi Lino Ko
jelio vadovaujama ‘^ŲS- — Bal
tic Foundation*5, Lietuvos 
spaudoje vadinama tiesiog 
fondu. Taip ir aš čia ją vadin
siu. L. Kojelis, buvęs Pen,ta- 
gono, Baltųjų rūmų ir vėliau 
Valstybės departamento pa
reigūnas, tą fondą įsteigė 
1989 m. vasarą, kai Sov. Są
jungos Aukščiausioji taryba 
priėmė įstatymą, pagal kurį 
Baltijos kraštai turėtų teisę 
į ekonominį suverenitetą. Fon
dą įsteigęs be cento kišenė
je, tik turėdamas plačias pa
žintis su įtakingais amerikie
čiais, šiandien L. Kojelis jau 
gali didžiuotis, kad jo vado
vaujamo fondo įstaiga rūmuo
se, esančiuose 1717 Massachu
setts Ave., užima 10 kambarių 
patalpą, iš kurių du ar trys 
kambariai nuomojami kitoms 
įstaigoms. Fondo raštinėje 
dirba 4 nuolatiniai tarnau
tojai, ir du Kalifornijos uni
versitetai čia siunčia studen
tus stažuotis. Vieną iš tų uni
versitetų yra baigęs ir L. Ko
jelis. Iki šiol U.S. — Baltic 
fonde stažavosi 35 internal. 
Tačiau nė vienas jų nebuvo 
lietuvių kilmės.

Šaltą žiemos rytą aplankęs 
L. Kojelio vadovaujamo U.S. 
— Baltic fondo įstaigą, kurioje 
niekad netrūksta interesantų, 
turėjau progos plačiau pasi
kalbėti su jos vadovu, buvu
siu savo kaimynu.

Pas pirmininką
Paklaustas, kokie buvo fan

do tikslai jį steigiant, pirmi
ninkas paaiškino, jog Ameri
koje yra daugiau baltiečių or
ganizacijų, kurios rūpinosi 
savo šalių nepriklausomybės 
atgavimu. U.S. — Baltic fondui 
buvo svarbu pagalvoti, kas bus 
po to, kai jos išsilaisvins iš 
sovietų vergijos. “Fondo tiks
las — padėti Baltijos kraštams 
atsistatyti. Per 50 sovietų oku
pacijos metų žmonės buvo vi
sai izoliuoti nuo Vakarų, jiems 
trūksta informacijos, trūksta 
žinių, kaip veikia sveika, de
mokratiška laisvos rinkos vi
suomenė, kokie ryšiai tarp 
institucijų, kokią atsakomybę 
turi eiliniai piliečiai. Tuos 
visus dalykus aiškinti, padėti 
pradžioje jiems orientuotis 
— buvo mūsų fondo tikslas”, 
aiškino L. Kojelis, toliau tęs
damas: “Konkrečiai mes apsi- 
ėmėm padėti įvairiose srityse. 
Mūsų projektai turi atitikti

tuos šaltinius, kurie nori juos 
finansuoti. Jau įvykdytiems 
projektams iš dviejų ameri
kiečių fondų esam gavę dvi 
stipendijas po 50,000 dol. Jų 
dėka buvo suruošti du semi
narai. Pirmasis tema ‘Savi
valdybės demokratinėje lais
vos rinkos visuomenėje’ įvyko 
1991 m. birželio mėn. Vilniu
je, o kitas tema ‘Baltijos savi
valdybių privatizacijos klausi
mai’ įvyko 1991 m. lapkričio 

-j. 19-22 d.d. Parnu mieste, Esti
joje. Trečiasis bus kovo mė
nesį Jūrmaloje, Latvijoje”.

Kiti pareigūnai
Viena proga seminarų pro

gramos direktorė Audronė 
Pakštienė, kuri yra ir LB Va
šingtono apylinkės valdybos 
pirmininkė, paklausta, ar da
bar, kai nepriklausomomis 
Baltijos valstybėmis domisi 
ir delegacijas ten siunčia 
beveik visas pasaulis, savo 
tikslą pasiekia U.S. — Baltic 
fondo rengiami seminarai, 
taip atsakė: “Mūsų fondo tiks
las ir interesas yra visai ki
toks negu kitų fondų, organiza
cijų. Mūsų misija surišta su 
gilia meile, pasiaukojimu ir 
dideliu noru padėti Baltijos 
šalims atsistoti ant savo stip
rių, demokratiškais principais 
grįstų pamatų. Todėl darbas 
yra nepaprastai didelis, nes 
tie 50 metų padarė neapsako
mą žalą. Faktiškai reikia vi
sur ir viską iš naujo atsta
tyti ...”

U.S. — Baltic fondo pagrin
diniai pareigūnai yra trys: 
fondo pirmininkas (preziden
tas) L. Kojelis, vykdomasis 
vicepirmininkas J. Lukitsch 
ir programų direktorė A. Pakš
tienė. Šalia administracijos 
dar yra direktorių taryba, 

Po seminaro Estijos Parnu mieste nuvykus į Vilnių aplankytas Vilniaus 
meras. Iš kairės: L. KOJELIS, Vilniaus meras ARŪNAS ŠTARAS, A. PAKŠ
TIENĖ, Vilniaus miesto tarybos pirm, pavauduotoja VILIJA JONKAI- 
TYTĖ ir užsienio santykių departamento pirmininko pavaduotas VYTAU
TAS STEPONĖNAS

sudaryta iš baltiečių kilmės 
amerikiečių, ir 11-kos žmonių 
patarėjų taryba, į kurią įeina 
buv. JAV ambasadorius prie 
Europos bendruomenės J. W. 
Middendorfas, buv. JAV gy
nybos ministerio padėjėjas 
R. Perle, aktorė A. Jillian ir 
kiti žinomi asmenys.

Fondo lėšos
Kaip fondas išsilaiko, iš kur 

gaunami pinigai? L. Kojelis 
mano, kad šio principo, kuriuo 
laikosi U.S. — Baltic fondas, 
Amerikos lietuviai pilnai ne
suprato ir juo nepasinaudojo, 
kaip kad daro Amerikoje gyve
nantys italai, graikai, žydai, 
armėnai, gerai susiorganizavę 
ir turintys stiprią įtaką. Jie 
moka savo visuomenės finansi
nius išteklius taip sunaudoti 
ir investuoti, kad gali daugin
tis 10, 20 kartų. Anot L. Koje
lio, “mes taip sakom žmonėm: 
jei jūs paaukojai po 5 dolerius, 
tai mes iš amerikietiškų šal
tinių išgausime 50 dolerių pa
remti tam darbui...”

U.S. — Baltic fondo einamo
sioms išlaidoms padengti lė
šos ateina iš kelių stambes
nių amerikiečių organizacijų, 
kasmet mokančių didesnę su
mą, ir maždaug 200 pavienių 
fondo rėmėjų, mokančių po 25 
dol. metams. Didžiąją rėmėjų 
dalį sudaro latviai. Tačiau 
tarp stambesnių aukotojų yra 
ir lietuvių. Iš viso iki šiol 
U.S. — Baltic fondas iš tų kor
poracijų, fondų bei rėmėjų yra 
gavęs daugiau kaip 300,000 dol.

Baltijos šalyse
Paklaustas apie keliones 

į Baltijos šalis, susietas su 
jo įsteigto fondo veikla, pa
šnekovas atsakė, kad Vyt.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Kas svarbiau — skolos ar taika?
Neseniai Anglijos Londone 

vyko konferencija “Baltijos 
valstybių integracija į pa
saulio bendriją”. Joje Vytau
tas Landsbergis pasakė kalbą. 
Jis priminė, kad lietuviai jau 
senokai kviečia vakariečius 
investuoti, bet pastarieji lyg 
ir teisinasi — Lietuvoje dar 
yra didelių ekonominių pro
blemų, dėl kurių didėja socia
linė įtampa. Kaip tik dėl to 
prašome investuoti, sakė kal
bėtojas, nes pagerėtų krašte 
ekonominė būklė ir sumažėtų 
visokeriopa įtampa.

Lietuviai stengiasi būklę 
gerinti. Jaučiama ir pažanga. 
Bet Vakarai nori dar daugiau. 
O kapitalistinės valstybės, 
pasak Landsbergio, galėtų 
padrąsinti privatų kapitalą 
investuoti, suteikdamos pa
starajam garantijų.

Savo laiku Lietuva prašė iš 
Vakarų ir politinės pagalbos, 
bet ji jos negavo, ir sumokė
jo kraujo kainą.

Griuvo Rytų agresyvi impe
rija, dabar vakariečiai galės 
sutaupyti didžiules ginklavi
mosi išlaidas. Ar neverta pa
dėti tiems, klausia Landsber
gis, kurie padėjo sugriauti 
komunizmą?

Pirmiausia kapitalizmas su
sirūpinęs skolų atgavimu iš 
buvusios imperijos. Tų skolų 
ieškoma ir Lietuvoje. Ir dar 
grasinama — nemokėsite sko
lų, negausite finansinės pa
ramos. Vakarai gi žino, kad 
Lietuva buvo Sov. Sąjungos 
okupuota, ir ji nėra jos pa
veldėtoja. Lietuva neužpuolė 
Afganistano, ji nestatė atomi
nių povandeninių laivų ... 
Ir visam tam buvo vartojami 
vakariečių teikiami kreditai 
ir Lietuvos žmonių uždirbtos 
lėšos. Tačiau čia nebuvo nei 
Lietuvos žmonių, nei Lietu
vos valstybės valios.

Lietuva nenori ir neketina 
reikalauti skolų iš tų kraštų, 
kurie skolingi buvusiai Sov. 
Sąjungai. Lietuva nereikalau
ja ir dalies sovietinių rake
tų, nors joms statyti buvo nau
dojamos ir Lietuvos žmonių lė
šos. Tai kodėl Vakarai reika
lauja sovietinių skolų iš Lie
tuvos? Nejaugi jie pripažintų 
Lietuvos prievartinį įjungimą 
į Sov. Sąjungą!

Iš viso, klausia Landsbergis, 
ar tikslinga dabar reikalauti 
skolų mokėjimo iš Rusijos ir 
kitų buvusių sovietinių res
publikų, kai jose vyksta eko
nominė suirutė? Tuo gali pasi
naudoti grėsmingos jėgos. Kas 
svarbiau — skolos ar taika?

Svetima kariuomenė
Reuterio agentūros prane

šimu, Britanijos ministeriš 
pirm. J. Major užtikrino Aukš
čiausiosios tarybos pirm. V. 
Landsbergį, kad susitikime su 
Rusijos prezidentu B. Jelcinu 
ragins jį išvesti rusų kariuo
menę iš Baltijos valstybių. Sa
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Čiurlionio ansamblio kelias reikšmingame leidinyje
Lietuvos krikštas 1387 metais 
Rašo Lietuvos istorikas M. Jučas

koma, kad šiuose kraštuose 
yra 300,000 buvusių sovietų 
kareivių. Britanijos užsienio 
reikalų ministeris D. Hogg pri
dėjo prie savo ministerio pir
mininko pareiškimo — britai 
tikrai mėgins įtikinti B. Jel
ciną, kad būtų išvesta kariuo
menė iš Baltijos kraštų.

Pasak Latvijos užsienio rei
kalų min. J. Jurkans, ši moder
ni armija praeitais metais 
vykdė smurtinius veiksmus 
Lietuvoje ir Latvijoje. Sve
tima armija — tai grėsmė Bal
tijos valstybių politiniam 
pastovumui.

Ragins padėti
Tos pačios agentūros prane

šimu iš Kopenhagos, Danija 
pasiryžusi raginti Europos 
bendruomenės valstybes pa
dėti silpnai baltiečių eko
nomikai. Užsienio reikalų mi
nisteris U. Ellemann-Jensen 
kreipsis į Europos bendruo
menės valstybių ministerius, 
susirenkančius vasario 3 d. 
Briuselyje, Belgijoje. Baltie- 
čiams trūksta maisto, vaistų, 
medicinos reikmenų, pašaro 
gyvuliams, o ypač kuro, taip 
reikalingo žiemos mėnesiais.

Europos valstybės bus ragi
namos suteikti Baltijos kraš
tams valdines paskolas bei 
pagreitinti pastangas, kad 
šios naujos nepriklausomos 
valstybės galėtų pagerinti 
ekonomines sąlygas savo pi
liečiams.

Danija stipriai palaikė bal- 
tiečius jų kovoje už nepriklau
somybę.

Nutraukė naftos tiekimą
Sausio 29 d., kaip skelbia 

Reuterio agentūra, Rusija nu
traukė naftos tiekimą Mažei
kių įmonei. Rusijos energijos 
ministeris pareiškė, kad tai 
padaryta tik dėl techniškų 
kliūčių, o ne politinių. Lie
tuvos energijos ministeris L. 
Ašmantas pažymėjo — jei ne
bus atstatytas naftos tieki
mas iš Rusijos, Lietuva bus 
priversta nutraukti elektrą 
Kaliningrado sričiai ir Gu
dijai.

Iš Rusijos Mažeikių naftos 
apdirbimo įmonė kiekvieną 
dieną gaudavo 18,000 tonų 
naftos.

Tikisi sėkmingų susitarimų
Baltiečių parlamentarų su

sirinkimas (asamblėja) sausio 
24-26 d.d. Rygoje, kaip prane
ša Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, išreiškė viltį, 
kad geros valios pasitarimuo
se su Rusija bus nustatytas 
trumpas laikas išvesti rusų 
kariuomenę (buvusią sovietų 
armiją) iš Baltijos valsty
bių, o iš jų sostinių tuojau 
pat. Taip pat tikimasi, kad 
bus išvengta veiksmų, kurie 
komplikuotų kariuomenės iš
vedimą, ypač, kad Rusija ne- 
papildytų ar padidintų esa
mus dalinius naujais karei
viais. (Nukelta į 2-rą psl.)
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Tikybiniai rūpesčiai Rytuose

Perversmas Vilniuje ir Irakas 
“Nepavykęs perversmas Baltijos kraštuose svarbesnis už Persijos įlankos karą”. Šis straipsnis buvo 
paskelbtas “The Hamilton Spectator” dienraštyje 1992 m. sausio 11 d. Čia pateikiamas jo vertimas

Rytų Europoje, ypač buv. So
vietų Sąjungoje, drastiškas 
sistemos pasikeitimas laisvė
jimo ir demokratijos linkme 
sukėlė ne vien politinių bei 
ekonominių rūpesčių, bet ir 
tikybinių. Kai kuriuos pasta
ruosius atskleidžia Vokieti
jos katalikų mėnraštis “Der 
Fels” (Uola), leidžiamas Re- 
gensburge. Sausio mėn. laido
je rašoma apie apsunkintas 
galimybes šv. Tėvui lankytis 
Rusijoje.
Laukiama santykių pagerinimo

Šv. Tėvo kelionė į Rusiją, 
apaštalinio administratoriaus 
Maskvoje arkivyskupo Tado 
Kondrusevičiaus (Kondrusie- 
wicz) požiūriu, galėsianti tik 
tada įvykti, kai būsią pagerin
ti katalikų ir rusų ortodoksų 
Bendrijų santykiai. Arkivysku
pas tikisi dar šiais metais su
sitikti su Maskvos patriarchu 
Aleksiejumi II-uoju, - šitaip 
jis pareiškė žurnalistams vys
kupų sinodui Vatikane bai
giantis pereitų metų gruodžio 
mėnesį. Arkivyskupas betgi jo
kių garantijų negalįs duoti dėl 
jų susitikimo sėkmės. Vis dėl
to santykių reikalai negali bū
ti atidėliojami; katalikai pa
siilgę laukia šv. Tėvo. Apžval
goje iškeliama visa eilė admi- 
nistracinių-struktūrinių kliū
čių bei skirtingų požiūrių, dėl 
kurių ortodoksų Bendrija net 
neradusi reikalo pasiųsti at- 
stovo-stebėtojo į vyskupų si
nodą Romoje.

Nauji paskyrimai
Toje pačioje apžvalgoje ra

šoma, kad arkivyskupas Tadas 
Kondrusevičius iš pareigų at
leido marijonų provinciolą 
Praną Račiūną, administra
vusį Šv. Liudviko parapiją 
Maskvoje. Jo vieton paskyrė 
Gudijos Baranovičių kleboną 
Antaną Gej-į, gimusį į Kazachs

Ne laisvoji rinka, o vagystė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Landsbergio pakviestas jis 
dalyvavo parlamento posėdyje 
Vilniuje istorinę 1990 m. ko
vo 11 d., kai buvo paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas. Tada Linas kai ku
riems parlamentarams davė 
įvairių patarimų. Tai sužino
jusi Sov. Sąjunga paskelbė 
oficialius protestus, įrašė į 
Juodąją knygą, ir L. Kojelis 
nebegavo įvažiavimo vizos tol, 
kol ji subyrėjo.

Kai jau nebereikėjo Maskvos 
vizos, L. Kojelis Baltijos ša
lyse lankėsi du kartus: 1991 
m. spalio mėnesį ir po to lap
kričio mėn., kai Parnu mieste 
vyko U.S. — Baltic fondo su
ruoštas seminaras. 1991 m. bir
želio mėn. Vilniuje įvykusia
me seminare sovietai neleido 
jam dalyvauti ir fondui atsto
vavo jo vykdomasis vicepirmi
ninkas J. Lukitsch ir progra
mos direktorė A. Pakštienė 
drauge su 18 amerikiečių, įvai
rių sričių specialistų delega
cija.

Pasibaigus Parnu mieste 
U.S. — Baltic fondo ruoštam 
seminarui, kuriame šalia 11 
amerikiečių delegatų dalyva
vo ir 60 atstovų iš Lietuvos 
(įvairių rajonų savivaldybių 
privatizacijos komitetų pir
mininkai), L. Kojelis su savo 
štabo nariais vėl lankėsi Lie
tuvoje, Vilniaus miesto valdy
bos patalpose turėjo spaudos 
konferenciją, apie kurią pla
čiai rašė Lietuvos spauda, pra
nešinėjo televizija ir radijas. 

taną ištremtoj šeimoj, teolo
gijos studijas baigusį Kaune 
ir Kielce, kard. St. Višinskio 
paskirtą Rusijos misijoms. Šv. 
Liudviko parapijos vikaru ta
po Kauno seminarijos absol
ventas Viktoras Voronovskis 
(Woronowski). Europinėje Ru
sijoje priskaičiuojama apie 30 
katalikų parapijų. Visą laiką 
į Maskvą atvykstančios grupės 
tikinčiųjų su prašymais paskir
ti jiems kunigą. Daug Stalino 
uždarytų katalikų šventovių 
palengva pradeda atsistatyti. 
Bet vyksmas labai sunkus, nes 
trūksta ir kunigų, ir lėšų.

Prasklaidoma paslaptis
Skaitytojo dėmesį patraukia 

tame žurnalo numeryje ant
raštė “Prasklaidoma KRONI
KOS paslaptis”. Rašoma apie 
Pasaulio lietuvių centrą Či
kagoje (Lemonte) 1991 m. spa
lio 13 d. aplankiusį vyskupą Si
gitą Tamkevičių, kuris ta proga 
papasakojęs kai ką iš savo gy
venimo. “Lietuvos bažnyčios 
kroniką” jis redagavęs 17 me
tų. Po suėmimo 1983 metais re
dagavimą perėmęs kun. Jonas 
Boruta, SJ.

Tikintieji surinkdavę žinias 
ir pranešimus iš visos Lietu
vos. Redaktorius gautą medžia
gą turėdavęs slapstyti, net ke
letą mėnesių išlaikyti, viską 
rašomąja mašinėle perrašyti ir 
paruošti dauginimui. Pirmai
siais metais “Kronika” į užsie
nį patekdavusi per Maskvos di
sidentus ar užsienio žurna
listus.

Žurnale atskleidžiamos “pas
laptys” lietuviams daugiau ar 
mažiau jau yra žinomos. Įdo
mu tai, kad jos plinta įvairiuo
se vakariečių leidiniuose, liu
dijančiuose apie kovojančiai 
Lietuvai suteiktą stebuklą, 
ką pabrėžia vysk. S. Tamkevi- 
čius. Snk.

Lietuvoje
Paklaustas apie paskutinius 

įspūdžius iš Lietuvos, L. Koje
lis atsakė: “Yra ir gerų, ir blo
gų naujienų. Gera naujiena ta, 
kad nepriklausomos Lietuvos 
valdžia egzistuoja ir gerai de
mokratiškai veikia. Po 50-ties 
sovietinės okupacijos metų 
kraštas yra pasiruošęs įžengti 
į 21-ojo amžiaus modernų pa
saulį.

Yra tam tikrų problemų pri
vatizacijos srityje, kurioje 
mes dirbame. Kai kurie buvu
sio režimo viršininkai, dabar 
pasidarę laisvosios rinkos 
šalininkais, privatizacijos 
vardu savinasi milžiniškus 
Lietuvos turtus, ir tai labai 
aiškiai mato tie, kurie puo
selėja kaip tik laisvosios rin
kos ir demokratijos principus. 
Žmonės nesupranta, kad tai, 
kas daroma laisvosios rinkos 
vardu, nėra laisvoji rinka, o 
vagystė ...”

Tik pradžia
Apie savo įsteigto fondo at

eitį pirmininkas taip kalbėjo: 
“Dabar tik pati kalno pradžia. 
Darbai, kuriuos mes esame 
užsibrėžę, yra žemės reforma, 
viešosios sveikatos sistemų 
reforma, anglų kalbos moky
mas, tolimesnis darbas savi
valdybių paruošime. Tikimės 
iš Baltijos šalių į Ameriką 
atvežti 30 tenykščių savival
dybėse dirbančių tarnautojų, 
kad jie čia susipažintų, kaip 
toje srityje dirbama. Žodžiu, 
darbų netrūksta. Reikia turėti 
viziją, gerus ryšius su ameri
kiečių fondais, bendrovėmis,

DR. DOUGLAS HAGGO

Nepavykęs sovietų kariuo
menės bandymas pašalinti Lie
tuvos valdžią prieš vienerius 
metus yra žymiai svarbesnis 
pasaulio politinis įvykis, negu 
tuo pačiu metu prasidėjęs Per
sijos įlankos karas.

1991 m. sausio mėnesį Vil
niuje įvykusi krizė buvo paruo
šiamasis aktas imperijos mir
čiai. Įvykiai Lietuvos sostinėje 
buvo įžanginiai manevrai pasi
ruošti politiniam perversmui 
Maskvoje rugpjūčio mėnesį, 
kurio nesėkmė sudarė patogias 
sąlygas sovietų respublikoms 
paskelbti nepriklausomybes, 
pasaulio valstybių diplomati
nį pripažinimą Baltijos trijų 
valstybių nepriklausomybių ir 
sugriuvimą komunizmo bei So
vietų Sąjungos.

1991 m. sausio 13 d. sovietų 
tankai įsiveržė į civilių žmo
nių telkinį prie Vilniaus tele
vizijos bokšto. Šaudydami į mi
nią, nužudė 13 beginklių gynė
jų ir sužeidė keletą šimtų da
lyvių. Sovietų karių užpuoli
mas buvo bandymas pašalinti 
demokratiškai išrinktą Lietu
vos valdžią. Sąmokslas nepa
vyko, nes per 50,000 lietuvių 
užplūdo sostinės gatves, sau
godami parlamento rūmus.

Maskvos gyventojų reakcija 
buvo taip pat svarbi istoriškai, 
kaip ir vilniečių. Sužinoję apie 
skerdynes Vilniuje, maskvie
čiai reagavo dar didesnėmis 
demonstracijomis, pasmerk
dami sovietinių karių žiauru
mus ir pritardami Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
siekimams. Maskviečiai neno
rėjo toliau tikėti Kremliaus 
propaganda apie tai, kad pa
kraščių respublikose gyvena 
tik nesuvaldomi nacionalistai. 
Maskvos gyventojai pasijuto 
irgi kaip kaliniai, išvarginti 
melo, apgaudinėjimų ir tero
ro. Jie žinojo, kad Kremliaus 
valdovai galėjo ir juos užpul
ti. Griežtieji komunistai tuo 
metu Maskvoje turėjo labai 
mažą grupę rėmėjų. Dėl šios 
priežasties 1991 m. rugpjūčio 
perversmas nebuvo staigmena.

Lietuvių akcija sausio mė
nesį buvo pavyzdys maskvie
čiams rugpjūčio įvykiuose. 
Maskvos komunistų sąmokslas 
nepavyko, nes civilių žmonių 
telkinys saugojo Rusijos par
lamento rūmus. Lygiai kaip ir 
Vilniuje, beginkliai civiliai 
apsupo pastatą, saugodami ja
me esančius politinius vado
vus. Jie gerai žinojo, kad jų 
daugelis žus, jei bus rimtas 
ginkluotas puolimas.

Tie patys sąmokslininkai, 
kurie suplanavo ir vykdė Vil
niuje perversmą, buvo Maskvo
je iniciatoriai nepavykusio 
perversmo rugpjūčio mėnesį 
Lietuvos prokuratūros tyri
mo akte konstatuojama, kad 
perversmininkai siekė paša
linti teisėtą Lietuvos vyriau
sybę. Išvardino ir keletą są
mokslininkų. 'Ęarp jų yra bu
vęs KGB viršininkas Kriučko
vas ir buvęs gynybos ministe- 
ris Jazovas. Abu priklausė ko
mitetui, kuris bandė perimti 
vadovybę Maskvoje.

Vilniaus perversmo nesėk
mė parodė sunkumus išlaikyti 
prievartinę Sąjungos vienybę. 
Tas privertė Gorbačiovą papil
dyti unijos sutarties planą, 
patenkinti respublikų vadų 
reikalavimus didesnės autono
mijos. Nepavykęs perversmas 
Vilniuje labai susilpnino Gor
bačiovo politinę poziciją So
vietų Sąjungoje. Vakariečiai 
patikėjo jo aiškinimams, kad 
jis nieko nežinojęs apie ruoš
tą perversmą. Bet niekas tuo 
nepatikėjo Sovietų Sąjungoje. 
Ši užimta jo dviveidiška pozi
cija kainavo paramos praradi
mą. Pažangieji buvo nepaten
kinti jo bandymais spręsti po
litines problemas senais, ne
patikimais metodais. Reakcio
nieriai buvo įsiutę, kaltino 
jį išdavimu ir silpnavališkumu.

Sausio perversmo Vilniuje 
sąmokslininkas pik. Viktoras 

tam tikromis įstaigomis ir 
daug darbo įdėti”.

Išklausęs šiuos žodžius, 
pilnas gerų įspūdžių apie 
Amerikoje gimusios lietuvių 
ir kitų baltiečių kartos pastan
gas padėti Baltijos šalims 
pilnai pereiti į demokratiją 
bei laisvąją rinką, išėjau į 
žvarbų sausio šaltį, koks re
tai pasitaiko JAV sostinėje. 

Alksnis pakartotinai viešai tvir
tino, kad Gorbačiovas viską ži
nojo. “Visa tai buvo diskutuo
ta prezidento taryboje”, pa
reiškė Alksnis “The New Yor
ker” žurnale. Patvirtino, kad 
jis buvo narys Latvijos tauti
nio gelbėjimo komiteto, kuris 
siekė perimti valdžią Rygoje. 
“Viskas buvo suplanuota re- 
miants prezidentinio valdymo 
paskelbimu Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Remiantis šiuo 
įsakymu, Vytautas Landsber
gis ir visi kiti vadai minėtų 
respublikų turėjo būti pašalin
ti. Tačiau Gorbačiovas pasku
tinę minutę nepasirašė šio 
įsakymo”.

Gorbačiovo reputacija tuo 
metu buvo taip žemai kritusi, 
kad daugelis Sovietų Sąjungo
je įtarė jį surežisavus savo pa
šalinimą iš valdžios rugpjūčio 
mėn., kad pakeltų savo popu
liarumą triumfališkai grįžęs į 
prezidento pareigas. Nesėk
mingas perversmas Vilniuje 
sustiprino Lietuvos preziden
to autoritetą ir visų paramą. 
Gal manė Gorbačiovas, kad ir 
jam bus panašiai. Kai kartą 
anglas svečias Maskvoje pa
reiškė abejonių tos teorijos 
patikimumu, tai pašnekovas 
pareiškė: “Mes esame labai ge
ri šachmatų žaidėjai”.

Rugpjūčio 22 d. buvo didelis 
džiaugsmas Maskvoje ne dėl 
Gorbačiovo grįžimo, bet dėl 
to, kad perversmas buvo su
žlugdytas. Jo asmenybės ver
tinimas net iki “didvyrio” Va
karuose yra klaidingas vaka
rietiškos žiniasklaidos įtai- 
gojimas publikai, siekiant sen
sacijų. Tendencingomis infor
macijomis žiniasklaida bando 
sukelti individų konfliktus. 
Pavyzdžiui, nesutarimas fede
racinės Kanados valdžios su 
Ontario provincijos vyriau
sybe ryškinamas kaip konflik
tas tarp Brian Mulroney ir 
Bob Rae.

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas yra vienas tų politi
nių vadų, kurio reputacija su
niekinta Vakaruose paskleis
tų tendencingų informacijų. 
Gorbačiovas tapo šviesiausio
ji žiniasklaidos žvaigždė ir 
kiekvienas prieštarautojas - 
jo priešas. Landsbergis turi 
skirtingą nuomonę apie Jelci
ną. “Jis yra pirmasis, pripaži
nęs mūsų krašto nepriklauso
mybę”, pasakė Landsbergis 
prancūzų laikraščiui “Le Fi
garo” 1991 m. rugsėjo mėn. “Jis 
yra vienintelis, pasiūlęs pa
ramą po dramatiškų įvykių 
1991 m. sausio mėn.; po nepa-

Dabarties įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Baltiečių susirinkimas 
(asamblėja) nutarė siūlyti 
savo kraštų parlamentams ir 
valdžioms, kad būtų sudary
ta bendra baltiečių rinka, 
kuri galėtų palaipsniui įsi
jungti į Europos ekonomines 
struktūras. Ypač svarbus ko- 
operavimas su Šiaurės taryba 
(skandinavų kraštais) ir da
lyvavimas tarptautinėse eko
nominėse organizacijose.

Kitos žinios
— Buvusi sovietinė kariuo

menė, Rusijos ir Lietuvos pa
reigūnų pareiškimu, kaip skel
bia Reuterio agentūra, bus pra
dėta išvesti iš Lietuvos jau š.m. 
vasario mėnesį. Taip buvo su
tarta tarp Rusijos ir Lietuvos 
delegacijų.

— JAV viceprezidentas Dan 
Quayle, kaip praneša Lietuvos 
ambasada Vašingtone, vasario 
7 d. lankysis Lietuvoje ir pa
sakys svarbią kalbą.

— Sausio 13-sios pirmosiom 
metinėm prisiminti yra nukal
dintas specialus medalis, ku
riuo, Aukščiausios tarybos 
sprendimu, apdovanoti keli 
šimtai parlamento, radijo ir 
televizijos bokšto gynėjų, 
taip pat kun. R. Grigas ir kun. 
K. Krikščiukaitis. Medaliu 
apdovanoti 47 svetimšaliai, 
parėmę Lietuvos nepriklauso
mybę, tarp jų Estijos, Latvi
jos Aukščiausių tarybų pirmi
ninkai, Rusijos prezidentas, 
Danijos, Islandijos, Norvegi
jos, Lenkijos ir kitų šalių 
politikai, visuomenės veikė
jai ir žurnalistai.

— Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris K. Skubiševski la
bai teigiamai įvertino lietuvių- 
lenkų pasirašytą savitarpio 
draugystės ir geros kaimynys
tės deklaraciją. Esą pradeda- 

vykusio perversmo Maskvoje 
rugpjūčio mėn. mes abu atsira
dome toje pačioje barikadų 
pusėje. Jelcinas kovojo, o va
kariečiai atsargiai stebėjo ku
ria kryptimi papūs vėjas. Vaka
rai buvo pasiruošę patvirtin
ti perversmo sudarytą vyriau
sybę. Jelcinas veikė ne dėl sa
vo interesų. Kaip jam, taip ir 
mums, politika negali sunai
kinti moralinių vertybių”.

Jelcinas nėra angelas. Ta
čiau jis ryškiai yra pademonst
ravęs savo įsipareigojimus lais
vės principams. Gorbačiovas, 
kuris buvo išrinktas nede
mokratiškai, daugelį kartų pa
brėžė savo įsipareigojimus iš
saugoti Sovietų Sąjungos im
periją, įsteigtą teroro pagrin
dais. Gorbačiovas neišlaisvi
no Rytų Europos dėl laisvės 
ir demokratijos principų. Jis 
tai darė, siekdamas apsaugo
ti sovietinę uniją, panašiai 
kaip chirurgas, išpjaudamas 
gangreną, siekia išgelbėti li
gonio gyvybę. Nuolatiniai ži
niasklaidos pritarimai Gorba
čiovo reformoms yra įžeidimas 
Sovietų Sąjungos piliečių ir 
jų išrinktų vadų. Jie yra žy
miai daugiau užsitarnavę pas
kutinių metų laikotarpyje. 
Gorbačiovas nebuvo revoliu
cionierius. Tikrasis reforma
torius niekados nebūtų pasky
ręs tokio reakcionieriaus kaip 
Boris Pugo vidaus reikalų mi- 
nisteriu.

Vakariečių susižavėjimas 
Gorbačiovu yra JAV-bėse 1940 
m. atsiradusios meilės lieka
nos Stalinui-“Uncle Joe”. Ant
rojo pasaulinio karo metais 
Vašingtonas angažavo Holly- 
wood’ą išreklamuoti sovietų 
vadą, kad amerikiečiai jį ver
tintų teigiamai tuo laiku, kai 
Stalinas jau buvo išžudęs šim
tus tūkstančių nekaltų žmonių 
Rusijoje ir okupuotuose kraš
tuose. JAV garbino Staliną 
kaip taikos vadą. Panašiai vaiz
davo ir Gorbačiovą, kuriam pa
dėjo laimėti 1990 m. Nobelio 
taikos premiją. O kai sovietų 
kariai 1991 m. sausio mėn. nu
žudė 20 žmonių Lietuvoje ir 
Latvijoje, Gorbačiovas panei
gė savo atsakomybę, teisinda
masis nežinojimu. Nobelio 
laureatas niekad nepareiškė 
apgailestavimo dėl žuvusių 
žmonių, ir smurtas nebuvo su
stabdytas. Jo tūpčiojimas ir 
neveiklumas buvo pagrindinė 
klaida, iššaukusi rugpjūčio 
mėn. Maskvoje nesėkmingą 
perversmą, kuris pažadino so
vietinės imperijos laidotuvių 
varpų skambėjimą.

Lietuvos prezidentas VYTAUTAS LANDSBERGIS įteikė Rusijos pre
zidentui BORISUI JELCINUI Sausio 13 medalį, įsteigtą atminimui kruvi
nų kovų tarp sovietinių pajėgų ir Lietuvos laisvės kovotojų. B. JELCINAS, 
priimdamas medalį, pareiškė: “Šį žymenį laikau rusų ir lietuvių tautų soli
darumo išraiška”. Ši nuotrauka buvo įdėta Vokietijos laikraštyje “Bild 
am Sonntag” 1992.1.19

AfA 
ANASTAZIJAI DAUGUVIETYTEI- 

DUBROVSKY 
mirus,

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

Toronto lietuvių dramos teatras “Aitvaras”

Su liūdesiu prisimenam tėvelius, senelius

AfA
ANGELĘ ir ALFONSĄ ŠMIGELSKIUS.

Jų 5 metų mirties prisiminimo Mišios už jų vėles 
bus atnašaujamos Toronto Prisikėlimo parapijos šven
tovėje 1992 m. vasario 8, šeštadienį, 9.30 vai. ryto ir 
Šv. Vardo šventovėje, Floridoje, vasario 9, sekma
dienį, 1 vai. po pietų.

Maloniai prašome prisiminti juos savo maldose.
Duktė Loreta Murauskienė ir šeima

mas naujas tarpsnis Lietuvos 
ir Lenkijos ilgaamžių santy
kių istorijoje. Abi šalys įsi
pareigojo gerbti viena kitos 
nepriklausomybę, teritorinį 
vientisumą, nereiškiant jokių 
teritorinių pretenzijų, gerbti 
tautines mažumas, užtikrinant 
joms nevaržomai puoselėti sa
vitą kultūrą.

Buvo pasirašyta ir konsuli
nė sutartis, kuria abiejų vals
tybių piliečiams leidžiama ke
liauti iš vieno krašto į kitą 
be vizų.
- Vasaros olimpinėse žaidy

nėse Barcelonoje Lietuvai at
stovaus apie 40 sportininkų, 
įvairių sporto sričių čempionų.

— Estijos aukščiausioji tary
ba pavedė Tiit Vahi sudaryti 
naują ministerių tarybą. E. 
Savissar’o kabinete jis buvo 
transporto ministeris. Jo du 
dėdės kalėjo sovietų vergų 
lageriuose. T. Vahi esąs dau
giau technokratas negu poli
tikas. Jo sudaryta vyriausybė, 
jei bus patvirtinta, veiks iki 
pavasarį įvykstančių parla
mento rinkimų.

— Lietuvos invalidų draugi
ja pokario metais pergyveno 
sunkią būklę. Invalidų Lietu
voje esama 200,000, o Vilniuje 
20,000. Lietuvos parlamentas 
priėmė įstatymą, kuriuo įpa
reigojamos įmonės priimti į 
darbą invalidus, bent du nuo
šimčius visų įmonės darbinin
kų.

— Jungtinių Tautų organiza
cijos fondas kraštų vystimuisi 
paremti vasario mėnesį svars
tys Baltijos valstybių prašy
mą suteikti joms ekonominę 
pagalbą. Tikimasi palankaus 
sprendimo. Fondo atstovai jau 
lankėsi Baltijos valstybėse, 
norėdami patirti, kokios pa
galbos labiausiai reikia. J.A.

AfA
ALGIRDO
POTERIO

(1949.111.26-1987.11.11) 

penkerių metų
mirties sukaktis

Jo liūdi žmona DONATA, 
dukros-LIDIJA, RIMA, LAURA, 
tėveliai, brolis ROMAS su šeima, 
giminės ir draugai. Prisimename 
jį kasdieną. Prisiminkime jį ir jo 
jaunystės dienose rašytais 
žodžiais:

VIENIŠAS IR IŠDIDUS
Vienišas ir išdidus
Sėdžiu, skaitau tik romanus 
Apie pasakiškus kraštus 
Tolimus.
Svajonių pilnas aš kasdien, 
Noriu keliaut ir būt pats vien 
Puotaujant su karaliais didžiais 
Kasdien.
Lynot nustojo jau visvien, 
Grybaut išeisiu aš šiandien
Ir atsigulęs po medžiu 
Verksiu.
1973 m. Gaudeamus

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus atsilankyti 
Mišiose Prisikėlimo parapijos šventovėje vasario 9 dieną, 
10.15 valandą ryto.

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!”



NUNCIJAUS ŽODIS LIETUVAI

“Nešėte kryžių 50 metų...”
Naujai paskirtasis Vatikano nuncijus Lietuvai Justo Garcia Mullor 
1992.1.26 per Vatikano radiją atnašavo Mišias drauge su lietuviais 

kunigais Romoje lietuvių kalba ir pasakė pamokslą.
Čia pateikiama jo ištrauka
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Lietuvos įvykių atgarsiai Vokietijoje
Sausio 13-toji Vasario 16 gimnazijoje, Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos nario pareiškimai apie savo veiklą tame krašte

Netrukus atvyksiu pas jus 
kaip apaštalinis nuncijus, 
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus 
II — Kristaus Vietininko že
mėje atstovas. Šventasis Tė
vas myli Lietuvą kaip Gany
tojas ir kaip didelis jos drau
gas. Šias Mišias sutikau atna
šauti, kad dar prieš mano at
vykimą galėtumėt išgirsti ma
no kunigišką žodį.

Šio sekmadienio liturgija 
puikiai tinka mąstymui apie 
pasiuntinybę, kuri manęs lau
kia jūsų tarpe. Visi trys šios 
dienos skaitiniai kalba apie 
džiaugsmą, kuris kyla mumyse, 
kai klausomės Dievo žodžio, 
apie Mistinio Kūno tikrovę, 
apie išganingą Kristaus vei
kimą. Kristus juk atėjo žemėn 
skelbti Gerosios Naujienos 
vargšams, laisvės pavergtie
siems, paguodos prislėgtie
siems.

Sekdamas šiuos skaitinius, 
dvasioje matau jus visus, Lie
tuvos žmones, susirinkusius 
čia, kartu su manim, prie šio 
altoriaus. Man prisimena šven
to Augustino posakis: “Jums 
esu vyskupas, bet kartu su ju
mis esu krikščionis”.

Kaip vyskupas jau dabar jau
čiuosi vienas iš jūsų ganytojų. 
Nuo šio altoriaus pirmiausia 
siunčiu jūsų ganytojams savo 
brolišką sveikinimą, prade
dant garbinguoju kardinolu 
Sladkevičium ir naujuoju Vil
niaus arkivyskupu Bačkiu. 
Man ypač smagu matyti kad 
šis mano mielas bičiulis, 
su kuriuo eilę metų darbavo
mės tarnaudami visuotinei 
Bažnyčiai, dabar sugrįžta į 
savo Tėvynę. Iš savo pusės, 
kartu su visais Lietuvos vys
kupais, aš noriu būti ne tiek 
diplomatas, kiek Gerosios 
Naujienos skelbėjas Lietu
vai, kuri dabar žengia į daug

Ignalina - antras Černobylis?
Atominės jėgainės Ryty Europoje - bombos, galinčios sprogti 

kiekvienu momentu - pareiškė vokiečių pramoninkas

KAZYS BARONAS, Vokietija

Mano artimo Mannheimo 
miesto ABB bendrovės (tai 
šveicarų, švedų, vokiečių jung
tis, gaminanti turbogenera- 
torius) pirm. Eberhard von 
Koerber garsiame Baden-Ba
den mieste pareiškė, kad Ry
tų Europos atominės jėgainės 
yra laikrodinės bombos, ga
linčios sprogti kiekvienu me
tu. “Mannheimer Morgen” 
dienraščio pranešimu, sausio 
18 d. jis oficialiai kreipėsi 
į Vakarų Europos, Japonijos 
bei JAV vyriausybes, kviesda
mas kuo greičiausiai ir vienin
gai šį pavojų pašalinti, nes 
liko tik penkios minutės iki 
dvyliktos. Vokietis sakė, kad 
Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, 
Vengrijoje ir Lietuvoje yra 
57 atominės jėgainės, kurių 
nė viena nėra Vakarų lygio. 
Buv. Sov. Sąjunga ir Lietu
va, — sakė vokietis, — turi 
net 16 Černobylio tipo jėgai
nių. Ir net turint lėšų bei 
geriausius Vakarų norus, 25 
jėgainių Lietuvoje, Bulgari
joje, Čekoslovakijoje ir buv. 
Sov. Sąjungoje teoriškai ne
galima pakelti iki Vakarų ly
gio. Išjungus šias atomines 
jėgaines, minėtos valstybės 
nustos elektros energijos, taip 
reikalingos pakrikusiam ūki
niam gyvenimui. Tas reikštų 
kartu vyriausybių kapitulia
ciją.

Kitas valdybos narys pareiš
kė, kad Černobylio tipo atomi
nės jėgainės turi būti tuoj pat 
sustabdytos. Jis buvo nuste
bintas, kad aplamai jų staty
bai buvo duotas leidimas.

Tą pačią dieną Miuncheno 
dienraštis “Sueddeutsche Zei- 
tung” politinių žinių psl. įdė
jo tokią antraštę: “Sustabdyti 
atomines jėgaines Lietuvoje ir 
Rusijoje”. Pranešimas gautas 
vokiečių spaudos agentūros 
(dpa) iš Stockholmo, reikalau
jantis Švedijos atominių jėgai
nių kontrolės valdybą tuoj pat 
sustabdyti Rusijos bei dviejų 
Lietuvos jėgainių darbą. Eks
pertai aplankė St. Peterburgo 
bei Ignalinos jėgaines, rado 
jas labai nesaugias. “Aš nega
lėjau net įsivaizduoti, kad to
kios jėgainės dar egzistuoja” 
— pasakė švedas.

Beveik prieš mėnesį laiko 

žadančią savo garbingos isto
rijos epochą.

Kaip krikščionis, jau dabar 
esu su jumis, su kiekvienu iš 
jūsų, sujungtas tais pačiais 
tikėjimo, meilės ir vilties ry
šiais. Visi drauge stengsimės 
statyti gyvesnį, stipresnį, gra
žesnį Kristaus Mistinį Kūną. 
Visi drauge žengsime didžiuo
ju šventumo keliu, siekdami 
tapti labiau panašūs į Kristų: 
Klausysimės jo žodžio, kad 
mūsų žodžiai diegtų gyvenimą; 
ieškosime Kristaus šviesos, 
kad gebėtume kitiems ją 
skleisti; ieškosime Kristaus 
ramybės, kad kiti ramybės tu
rėtų; ieškosime Kristaus at
laidumo, kad patys išmoktume 
atleisti.

Kaip Jėzus, taip ir Katalikų 
Bažnyčia, esanti Lietuvoje, 
eilę metų išgyveno kryžiaus 
paslaptį. Esate kryžių šalies 
vaikai, — tokius jus pažįsta 
visas pasaulis, — jūs nešėte 
kryžių kasdien per pusę šimto 
metų. Dabar betgi atėjo prisi
kėlimo valanda, viltinga at
gimimo, atsistatymo, naujos 
evangelizacijos valanda. Pri
sikėlęs Kristus dabar kreipia
si į prisikėlusią Lietuvą.

Visi drauge — vyskupai, ku
nigai, vienuoliai, pasauliečiai 
ruošiamės išgyventi neeilinių 
evangeliškos tikrovės momen
tų, reikšmingų asmeniui ir 
bendruomenei. Dabar, kai 
Kristus atrodo nuo kryžiaus 
jau nuimtas, jis apsireiškia 
Lietuvoje gyvas tarp savųjų 
mokinių, kreipiasi į juos, 
ragindamas ieškoti jam pada
rytų žaizdų prasmės, ragin
damas žvelgti į jo pergalę 
prieš nuodėmę, prieš mirtį, 
prieš smurtingų žmonių aklą 
niršulį. Kristus klausia: “Ar 
myli mane labiau už šituos?” 

vokiečių spauda atkreipė dė
mesį į mūsų Ignaliną, kartu 
primindama ramų “žaliųjų” 
organizacijos darbą oro ir van
dens taršos srityse. Jau 1988 
m. tūkstančiai lietuvių sudarė 
36 km rankų grandinę nuo Pa
langos iki Nidos, demonstruo
dami prieš naftos paieškų dar
bus. Po dviejų savaičių apie 
50.000 lietuvių susirinko Ig
nalinoje, reikalaudami sustab
dyti trečio bloko statybą. Mask
va buvo priversta pasiduoti 
lietuvių spaudimui, darbas 
buvo sustabdytas.

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę ir tik iš dalies su
tvarkius prekybos sutartis su 
kaimynėm valstybėm, aplenk
tos buvo (gal užmirštas?) ato
minių jėgainių klausimas. Lie
tuvos gamtos apsaugos vicedir. 
Rapolas Luzinas pasakė: Igna
lina gamina 3 milj. kw elekt
ros energijos per valandą. Lie
tuvai reikalingi 27%, likusi da
lis eina Gudijon, Latvijon, Ka
liningrado apygardon. Tuo 
tarpu degalus bei dujas tenka 
visu 100% importuoti. Lietu
viams visai paprasta sąskaity
ba: naftą ir dujas tik už ato
minę energiją.

Vokiečiai taip pat rašė, kad 
1905 m. Ignalinoje buvo žemės 
drebėjimas, pasiekęs 7 laips
nių skalę. Patikrinau LE, ta
čiau joje nieko nepažymėta.

Rapolas Luzinas 1991 m. da
lyvavo Koenigswinter mieste
lyje lietuvių-vokiečių gamtos 
apsaugos svarstybose. Pasi
džiaugė glaudžiu bendradar
biavimu su Vokietija. Ji tuoj 
pat Ignalinon pasiuntė atomi
nių jėgainių žinovus, Bavari
ja padovanojo milijoninės ver
tės prietaisų.

Miuncheno dienraštis 
“Sueddeutsche Zeitung”, 1992 
m. sausio 18 d. rašydamas apie 
NVS karininkų posėdį Krem
liuje, savo komentaruose ra
šė, kad sovietinių parašiuti
ninkų dalinių karininkai Lie
tuvoje pasiuntė B. Jelcinui 
trumpą raštą. Jame sakoma: 
“Kas nori mus iš Lietuvos iš
kelti, tas turės reikalą su 
mumis; kas mūsų garbę bei 
aukštos tarnybos laipsnį už
gaulios, tas turės laukti mū
sų įsijungimo į tokią valsty
bę, kuri mumis rūpinsis”. Gąs
dinimai įjungti Lietuvą į Ne-

Tragiškieji Sausio 13-tosios įvykiai Vilniuje 1991 metais buvo paminėti Lietuvos ambasadoje Vašingtone kun. 
KASTYČIO RAMANAUSKO atnašautomis Mišiomis 1992 metų sausio 12 dieną, Broniaus Čikoto nuotraukoje- 
dalis minėjimo dalyvių. Aprašymas išspaudintas “TŽ” 1992 m. 5 nr.

PRANEŠIMAS IŠ VATIKANO

Nuncijaus rūpesčiai slavų kraštuose
Arkivyskupas Colasuonno lanko Rusijos, Ukrainos ir Gudijos katalikus • Lietuvoje įsteigta 

ekumeninė Sv. Rašto draugija, kurios pirmininku išrinktas kun. V. Aliulis
Apaštalinis nuncijus Rusijo

je arkivyskupas Colasuonno 
lankėsi Ukrainoje ir Gudijoje, 
kur užmezgė pirmuosius diplo
matinius kontaktus su dviejų 
dabar jau nepriklausomų vals
tybių vyriausybėmis. Nunci
jus Colasuonno pasimatė su 
Ukrainos ir Gudijos oficia
liais asmenimis, aplankė vie
tos katalikų bendruomenes.

Užsienio spaudos agentūros 
šia proga primena, kad iki 
šiol Apaštalų Sostas oficia
liai pripažino tik Rusijos fe
deraciją, nes pripažinimo pa
prašęs prezidentas Jelcinas, 
kai jis lankėsi Vatikane 1991 
m. gruodžio 21 d. Nė viena iš 
naujai susikūrusios nepriklau
somų valstybių sandraugos 
respublikų dar neprašė Apaš
talų Sosto oficialaus pripaži
nimo.

Nuncijus Minske
Apaštalinis nuncijus Rusi

joje arkivyskupas Colasuonno, 
lankydamasis Minske susitiko 
su Gudijos užsienio reikalų 
ministeriu Kravčenko. Abu po
kalbio dalyviai išreiškė pasi
tenkinimą susitikimo rezulta
tais. Min. Kravčenko pasakė, 
kad per susitikimą buvo pa
dėti geri pagrindai Gudijos 
ir Vatikano ateities santy
kiams. Pasak spaudos agentū
rų, Vatikano atstovas pasakęs, 
jog Apaštalų Sostas yra pasi
rengęs užmegzti su Gudija dip
lomatinius santykius. Arkiv. 
Colasuonno, būdamas Minske, 
aplankė vietos katalikų ka
tedrą, susitiko su arkivyskupu 
-metropolitu Swiątek.

Gudijoje dabar yra trys vys
kupijos: Minsko-Mogilevo, ku
rioje reziduoja metropolitas, 
Pinsko ir Gardino. Vyskupijom 
vadovauja tik du vyskupai - 76- 
erių metų amžiaus Minsko ir 
Mogilevo arkivyskupas, Kazi-

Atsiliepiant į “Tėviškės žiburių” vedamąjį “Nauju žvilgsniu”, 
liečiančiu lietuvių-žydų santykius

Su dideliu malonumu per
skaičiau “TŽ” 1991 m. gruodžio 
31 d. vedamąjį “Nauju žvilgsniu”. 
Manau, kad klausimą iškėlėte 
laiku bei principingai. Sutinku 
su visomis Jūsų mintimis. Būtų 
nuostabiai gera, jei visi ginčo 
dalyviai taip pat su Jumis sutik
tų ir vieną kartą nustotų bergž
džiai bei įžeidžiai vienas kitą 
plūsti bei kaltinti.

Dr. Aleksandras Štromas, 
Hillsdale kolegijos JAV 

politinių mokslų profesorius
* * *

Aš visu 100% sutinku su Jū
sų mintimis, išreikštomis “TŽ” 
vedamajame 1991 m. 49 nr. apie 
lietuvių-žydų santykius.

Man tai visuomet buvo sunki, 
slegianti problema. Man buvo 
siūlyta apie ją rašyti (angliškai) 
“Lituanus” žurnale, bet aš ne
drįsau . . .

“TŽ” buvo vienintelis laikraš
tis, kuriame vyko lietuvių-žydų 
dialogas. Gaila, kad vos tik po 
Lietuvos nepriklausomybės įtvir
tinimo ekstremistai žydai jau 
prikaišiojo Lietuvai. . . Gal Die
vas užgydys ir šią skaudžią žaizdą.

Prof. Antanas Klimas,
Rochester, NY

* * *

priklausomų valstybių san
draugą?

Sausio pabaigoje šeštasis 
Vokietijos televizijos kana
las rodė Baltijos filmų ciklą. 
Lietuvai buvo skirti du filmai, 
rodyti sausio 28 d. Tai Raimun
do Banionio “Vaikai iš Ameri
kos viešbučio” ir Kęstučio 
Vaišvilos “Vieną kartą reikia 
sustoti”. 

mieras Swiątek, kuris taip pat 
yra Pinsko apaštalinis admi
nistratorius, ir 50-ties metų am
žiaus Gardino vyskupas Alek
sandras Kaszkiewicz. Jie abu 
buvo paskirti vyskupais po
piežiaus Jono-Pauliaus II 1991 
m. balandžio mėnesį.

Trijose Gudijos vyskupijo
se yra iš viso pusantro milijo
no katalikų, kurių daugumą su
daro lenkų kilmės tikintieji, 
gyvenantys anksčiau Lenkijai 
priklausiusiose teritorijose, 
kurias 1939 m. prisijungė So
vietų Sąjunga.

Tikinčiuosius Gudijoje ap
tarnauja apie 130 kunigų, ku
rių pusė yra Gudijos piliečiai, 
kiti atvykę iš Lenkijos. Minsko- 
Mogilevo metropolijoje yra 
150 atidarytų šventovių, 87 res
tauruojamos, pradėtos statyti 
devynios naujos. Gardine vei
kia vienintelė Gudijoje kuni
gų seminarija su 55 auklėtis 
niais.

Diplomatinės atstovybės
Prie Apaštalų Sosto veikia 

127 pasaulio kraštų diploma
tinės atstovybės - ambasados, 
tarp jų ir Lietuvos diploma
tinė atstovybė, kuri, kaip rašo 
Vatikano radijo dienraštis, ne
seniai buvo pakelta į ambasa
dos rangą.

Praėjusiais metais Apašta
lų Sostas užmezgė diplomati
nius ryšius taip pat su Estija 
ir Latvija, bet šios Baltijos 
šalys dar nėra įsteigusios sa
vo diplomatinių atstovybių Va
tikane.

1991 m. prie Apaštalų Sosto 
buvo akredituoti du nepilną 
diplomatinį statusą turintys 
atstovai: tai Sovietų Sąjungos 
ambasadorius, kuris nuo 1991 
m. gruodžio 29 d. atstovauja 
Rusijos federacijai, ir Meksi
kos respublikos prezidento as-

Ačiū už straipsnį žydų-lietu- 
vių santykių reikalu. Man atrodo 
vedamasis labai teisingai nusa
ko esamą padėtį. Tikrai praeity 
“Tėviškės žiburiuose” šiuo klau
simu skelbtų straipsnių tarpe 
būta abiejų pusių perdėtų prie
kaištų kaip pažyminima Jūsų 
įžanginiame. Šio įžanginio už
baigiamoji mintis, kad reikia 
užmiršti praeitį ir kurti teisin
gumu bei savitarpio respektu 
pagrįstą ateitį yra vienintelis 
išmintingas šio klausimo spren
dimas.

Tinka ieškoti nusikaltėlių ir
juos bausti, bet tai turi būti at
likta ne “dantis už dantį” ir kerš
to iki “septintos kartos” įstaty
mu, bet vakarietiškos tarptau
tinės teisės principu, pagal ku
rį kiekvienas yra nekaltas, kol 
neįrodyta, kad jis tikrai nusi
kalto. Nusikaltėlių reikia ieš
koti ne pagal jų tautybę - lietu
vių ar žydų, bet pagal atliktą 
nusikalstamą darbą. Ta pati ins
titucija turėtų ieškoti žudikų 
Lietuvoje ir tų, kurie žudė vo
kiečių ir sovietų okupacijos me
tu, o nesiriboti tik vienu iš šių 
dviejų laikotarpių, kaip daro ap
gailėtino “teisingumo” vedama 
OSI. Tokia institucija, nesiri- 
bojanti tik vieno laikotarpio 
nusikaltimais, galėtų atlikti 
istorinį pasitarnavimą teisin
gumui. Tačiau dėl emocijų, pa
grįstų visai tautai metamais 
kaltinimais, nėra jokios vilties, 
kad tokia bendra ir objektyvi 
institucija būtų priimtina ir 
pakankama abiem pusėm. Todėl 
vienintelis sprendimas yra čia 
diskutuojamo įžanginio pasiū
lymas. Tačiau ar tai bus priim
tina tiems, kurie, nesuradę tik
ro žudiko, norėtų nubausti jo 
giminaitį? Č. Masaitis,

Thompson, USA 

meninis atstovas. Apaštalinės 
nuncijatūros - diplomatinės 
popiežiaus atstovybės veikia 
127-niuose pasaulio kraštuose. 
1991 m. jos buvo įsteigtos ir 
Baltijos respublikose, bet dar 
nėra atidarytos.

Šv. Rašto draugija
Sausio 17 d. Vilniuje, Kultū

ros ir švietimo ministerijos 
salėje, įvyko Lietuvos bibli- 
nės draugijos steigiamasis su
sirinkimas. Į jį susirinko pa
lyginti daug žmonių.

Juos pasveikino Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministe- 
ris Darius Kuolys, Lietuvos 
vyriausybės atstovas Kęstutis 
Žilinskas. Sveikinimuose bu
vo priminta, kad Lietuvos vy
riausybė jaučia žalą, kurią 
padarė sovietinės vyriausybės 
Lietuvoje persekiodamos reli
giją ir drausdamos Šventojo 
Rašto leidybą bei platinimą. 
Todėl, priminė Kęstutis Ži
linskas, Lietuvos vyriausybė 
pasiryžusi padėti tą skolą ati
taisyti ir padėti Lietuvos žmo
nėms susipažinti su krikščio
nybės dvasingumo turtais.
Biblinės draugijos įstatų 

svarstymas vyko sklandžiai. 
Šiek tiek daugiau rūpesčio su
kėlė Lietuvoje veikiančių tiky
binių Bendrijų atstovavimas 
Biblinėje draugijoje. Mat šio
ji yra steigiama asmeniniu pa
grindu. Tačiau, turint galvoje 
realų tikinčiųjų santykį, rea
lias proporcijas, Lietuvos bib
linės draugijos direktorių tary
ba sudaroma konfesiniu pa
grindu. Taigi joje bus atstovau
jamos visos Lietuvoje pasireiš
kiančios stambesnės krikščio
nių kryptys. Katalikų Bendrija 
direktorių taryboje turi šešias 
vietas, protestantų - turėjo pa
sidalinti keturias vietas, po 
dvi vietas turi stačiatikiai bei 
sentikiai.

Nė viena Bendrija šioje eku
meniniu pagrindu organizuo
toje draugijoje viena pati ne
gali priimti jokio sprendimo 
paprasta balsų dauguma. Ji tu
ri gauti dar bent vienos Bend
rijos pritarimą. Biblinės drau
gijos įsteigimui pritarė Lietu
vos vyskupai. Atidaryme daly
vavo Vilniaus vyskupas Tu
naitis.

Iš Italijos į Biblinės drau
gijos steigimą atvyko Pasauli
nės Biblijų draugijos vicepirm. 
vysk. Ablondi. Jis pabrėžė, kad 
šis įvykis yra ypatingas ne tik 
Lietuvos gyvenime, bet ir visos 
pasaulio Biblinių draugijų šei
mos gyvenime, kad to įvykio bu-

Pirmasis Lietuvos kataliką mokytoją suvažiavimas 1992 m. sausio 18-19 d.d. Kaune. Nuotraukoje dalis suvažiavi
mo dalyvių. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Kauno kultūros švietimo skyriaus vedėjas S. Randis, vysk. S. Tamkevi- 
čius, G. Paulionienė (KLB švietimo komisijos pirm.); stovi: kun. A. Baniulis, A. Žygas, G. Rugevičiūtė, kun. A. 
Vitkus, V. Kazakaitė

Sausio 13-tosios žudynių me
tinės Romuvoje, Vokietijoje, 
buvo paminėtos kukliai, bet 
prasmingai. Iš pat ryto vėlia
vos aikštelėje iki pusės stie
bo pakelta Lietuvos trispalvė. 
Vasario 16 gimnazijos korido
riuje, prie įeinamųjų duru. 
pastatytas tautiniu audeklu 
uždengtas staliukas, ant jo pa
dėtas Rūpintojėlis su degančia 
žvake, be gėlių, sausio 13 prie 
televizijos bokšto Vilniuje nu
žudytų jaunuolių sąrašas. Toks 
pat sąrašas padėtas ir vakare 
ant altoriaus per kapelionio 
kun. Ričardo Repšio Lietuvos 
šventųjų koplyčioje aukotas 
gedulines Mišias. Uždegta 13 
žvakučių - kiekvienam po žva
kutę skelbiant nužudytojo 
jaunuolio vardą.

Per pamokslą kun. R. Rep
šys pastebėjo, kad nužudytie
ji nenuėjo pas Aukščiausiąjį 
tuščiomis rankomis - jie nusi
nešė už artimuosius ir Tėvynę 
sudėtą gyvybės auką; nedaug 
kas iš mūsų galės prisistatyti 
Valdovui ir Teisėjui su tokiais 
vertingais nuopelnais. Buvo 
giedamos religinės giesmės.

Po pamaldų Romuvos konfe
rencijų kambaryje buvusi Va
sario 16 mokinė iš Australijos 
Danutė Baltutytė, grįždama į 
Vilnių iš VII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso Pietų Ame
rikoje, kalbėjo apie savo dar
bą Lietuvoje ir apie kongresą. 
Teigė, kad jos lietuvybės šak
nys glūdi šeimoje, bet lietu
viška asmenybė susiformavo 
šioje gimnazijoje. Čia nuosta
bi vieta, čia mezgasi viso pa
saulio lietuvių jaunimo ryšiai.

Antra Danutės Baltutytės 
pranešimo dalis buvo skirta 
VH-jam pasaulio jaunimo lie
tuvių kongresui Pietų Ameri
koje, įvykusiam 1991 m. pabai
goje ir šių metų pradžioje. 
VHI-sis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas numatytas Eu
ropoje - turėtų prasidėti Lie
tuvoje bendra stovykla, kul
tūros dienos - Punske, studi
jų dienos Britanijoje. Pasta
rosios atstovai labai norėjo, 
kad dalis būsimo Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso vyktų 
Anglijoje. Daugumas siūlė jį 
rengti Punske.

Vilniečio pareiškimai
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos užsienio reikalų komisi
jos narys ir tarybos prezidiu
mo įgaliotinis Lietuvos san
tykiams su Vokietija puoselė
ti deputatas Antanas Račas 
lankėsi Vasario 16 gimnazijoje 

vo laukiama labai seniai. Lat
vija ir Estija jau turi savo Bib
lines draugijas. Lietuvos, kaip 
katalikiško ir labai drąsaus 
politiniu požiūriu krašto, Bib
linės draugijos įsteigimas yra 
džiugus įvykis visiems tikin
tiesiems.

Biblijos draugijos pirminin
ku išrinktas kun. Vaclovas Aliu
lis, vicepirmininku-sekminin- 
kas Rimantas Kupstys. Lietu
vos katalikams direktorių tary
boje atstovuja kun. Dominykas 
Valentis, “Naujojo židinio” re- 
datkorius Petras Kimbrys. Pir
masis direktorių tarybos posė
dis buvo labai dalykiškas ir ko
legialus, teikiantis daug švie
sių vilčių Lietuvos biblinės 
draugijos veiklai. Kor. 

ir ta proga atsakė į Justino Lu
košiaus pateiktus klausimus.

— Kuriais tikslais lankėtės 
Vokietijoje pernai ?

— Lietuvių bendruomenės 
Vokietijoje kvietimu Lietu
vos parlamento užsienio reika
lų komisijos ir prezidiumo 
buvau atsiųstas dirbti Infor
maciniame lietuvių biure, ku
rį įsteigė ta pati Vokietijos 
lietuvių bendruomenė. Aš ma
nau, kad ryšiai su Vokietija, 
kaip ir su kitom dviem dide
lėm valstybėm - Rusija ir Len
kija, mums yra ypatingai svar
būs. Man atvykus biuras persi
tvarkė į parlamentinę Lietu
vos atstovybę, juolab kad tokį 
statutsą pripažino ir Bundes- 
tag’as. Jau pačioje pradžioje 
apsilankiau Bundestag’e, susi
tikau su daugeliu atstovų. Ma
ne priėmė Bundestag’o pirmi
ninkė Edą Suessmund, su ku
ria sutarėme dėl Lietuvos par
lamento delegacijos atvykimo 
į Bonn’ą. Mūsų parlamento de
legacija, vadovaujama Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ko pavaduotojo Broniaus Kuz
micko, į Bonn’ą atvyko 1991 m. 
balandžio 18 d.

Vizito metu buvo aptariamas 
klausimas, kaip Bundestag’o 
nariai galėtų padėti Lietuvai 
atstatyti valstybingumą, Bun
destag’o nario Wolfgang von 
Staetten’o iniciatyva Bundes
tag’e įsteigta Baltijos draugų 
grupė, kurios tikslas “Padėti 
Baltijos valstybėm atstatyti 
valstybingumą”.

Von Staetten keletą kartų 
lankėsi Lietuvoje. Ypač įsimin
tinas jo vizitas į Medininkuo
se nužudytųjų pasieniečių lai
dotuves ir jo kalba, pasakyta 
laidotuvių metu. Už tai jam 
buvo keršyta - TSRS ambasa
da neleido jam atvykti į Vil
nių rugpjūčio 20 d., kai vyko 
tarpparlamentinė konferenci
ja, bet Von Staetten’as, pra
sidėjus perversmo dienoms, 
nelaukdamas jo baigties, tuoj 
pat išnuomojo patalpas Infor
maciniam Baltijos biurui Bon- 
n’oje, kur šiuo metu dirba vi
sa Lietuvos pasiuntinybė. Ma
lonu matyti joje dirbančius 
universiteto dėstytojus - Joną 
Girių ir Oną Migrienę, kurie 
man noriai talkino tiesiant 
tarpparlamentinius ir diplo
matinius kelius tarp Lietuvos 
ir Vokietijos.

— O kokiu tikslu dabar at
vykote?

— Mane pakvietė dalyvauti 
renginiuose, skirtuose Sausio 
13-tosios dienai. Taip pat bu
vau pakviestas Bundestag’o na
rio Von Staetten’o atvykti į 
Bundestag’ą ir supažindinti 
Bundestag’o narius su padė
timi Lietuvoje. Taip pat teko 
Berlyne dalyvauti Vokietijos 
studentų korporacijos suva
žiavime bei diskusijose apie 
padėtį Europoje - pokumunis- 
tinėje Europoje. Diskusijose 
dalyvavo taip pat daugelio ki
tų valstybių atstovai - Lenki
jos, Čekoslovakijos, Kroatijos, 
Rusijos. Tuose renginiuose vi
sur dalyvavome kartu su Von 
Staetten’u.

Malonu, kad Vokietijos žmo
nės labai palaiko mus, domisi 
Lietuva. Kor.
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SLAUGOS LIGONINĖ reportaže G. Kniukšta mini

Šiauliuose atidaryta slaugos 
ligoninė, įsikūrusi kapitalinio 
remonto susilaukusiame senos 
architektūros dviaukščiame na
me. Ligoninėje yra 40 vietų li
goniams, reikalingiems reabili
tacijos su ilga slauga, įvairio
mis procedūromis. Ligoninės 
vedėja Ona Mikaliūnienė pa
brėžia, kad jon bus įsileidžia
mi senyvo amžiaus pacientai, 
neturintys slaugos sąlygų na
mie. Ligoninę įrengti padėjo 
Lietuvos krikščioniškos labda
ros fondas, o ją pašventino Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios de
kanas mons. K. Jakaitis, Mišias 
atnašavęs maldos kambaryje.

RUSIJOS LIETUVIAI
Rusijos lietuvių dienas Vil

niuje surengė kultūros ir švieti
mo ministerijos ryšių skyrius su 
lietuvių bendrija “Lituanica”. Į 
šį pirmąjį renginį sausio 3 d. 
lietuviai buvo kviečiami ne tik 
iš Maskvos, St. Peterburgo, Sara
tovo, bet ir Sibiro miestų, o at
vyko tik 23 iš St. Peterburgo ir 
Maskvos. Kiti tolimos kelionės 
Vilniun turėjo atsisakyti, Rusi
jai nuo 1992 m. sausio 1 d. gero
kai pabranginus susisiekimo bi
lietus. Negausiems pirmųjų Ru
sijos lietuvių dienų dalyviams 
buvo surengta susipažinimo va
karonė Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerijos Žaliojoje sa
lėje. Juos ir jų svečius linksmi
no Vilniaus universiteto folk
lorinis ansamblis “Ratilio”. Ru
sijos lietuviai buvo nuvežti į 
Kauną ir Trakus, lankėsi muzie
juose ir teatruose. Daugiausia 
dalyvių buvo susilaukta iš St. 
Peterburgo. Lietuvių bendrija, 
ten įsteigta prieš trejus metus 
ir vadovaujama iš Žemaitijos 
kilusios Veronikos Barčkutės, 
turi šimtą mokestį mokančių 
narių. Jų didžiąją dalį sudaro 
studijuoti atvykę, sukūrę šei
mas ir pasilikę lietuviai. Buvu
sių tremtinių ten yra mažai. St. 
Peterburgo lietuvių bendrijos 
nariai tęsia lietuviškųjų šven
čių tradicijas, turi šeštadieni
nę lietuvių kalbos mokyklą, ku
rią lanko dvi mokinių grupės. Į 
Rusijos lietuvių dienas Vilniuje 
iš Maskvos atvyko tik šeši tau
tiečiai. Maskvos lietuvių bend
rijai vadovauja Vilius Viliūnas. 
Bendrija ten taip pat turi sekma
dieniais veikiančią lituanistinę 
mokyklą.

NETIKĖTAS RADINYS
Gintautas Kniukšta “Tiesos” 

skaitytojus 1991 m. spalio 1 d. 
laidoje supažindina su netikėtu 
radiniu Šiauliuose. Nugriau
nant Sovietų Sąjungos pergalei 
skirtą kario paminklą, pjedesta
lo viršūnėje buvo rastas tarp 
įmūrytų akmenų įdėtas butelis 
su penkiasdešimt paminklą sta
čiusių vokiečių karo belaisvių 
sąrašu, dviem 20 ir 50 markių 
banknotais. Radinys buvo ati
duotas “Aušros” muziejui. Nu
blukusį belaisvių sąrašą ban
dė atnaujinti M. Mažvydo biblio
tekos Vilniuje restauravimo 
skyrius. Bandymai, atrodo, bu
vo nesėkmingi. Pasak “Aušros” 
muziejaus darbuotojos Birutės 
Lukošiūtės, įskaityti pavyko 
tik dvi akmens meistrų pavardes 
— Walterio Muellerio ir Kurto 
Besslerio. Prie pavardžių yra 
ir miestų pavadinimai, taip pat 
ne visi įskaitomi. Savo įdomiam 

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusi 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.

Dresdeną, Breslau, Leipzigą, 
Stuttgartą ir Salzburgą. Neįskai
toma ir belaisvių vadovo pavar
dė, bet žinoma, kad jis yra kilęs 
iš Chemnitzo.

AUTORIAI IR VERGAI
Šio nugriauto paminklo au

toriais oficialiai yra pažymėti 
skulptorius Aleksandras Penko- 
vas, gyvenantis Tūloje, ir vilnie
tis architektas Eduardas Bud- 
reika. Pastarasis G. Kniukštai 
aiškino, kad tikrasis autorius 
buvo A. Penkovas, baigęs tik vi
durinę mokyklą. Gal dėl to ir 
nelabai kokį paminklą sukūrė. 
Architektas E. Budreika savęs 
nelaiko bendraautoriumi, nors 
toks pasiūlymas jam buvęs pa
darytas A. Penkovo. Paminklas 
buvo statomas pokaryje ir ati
dengtas 1947 m. vasario 23 d. 
Reportažo autorius G. Kniukš
ta pasakoja: “E. Budreika pri
siminė, kaip vyko atidarymo 
ceremonija. Pati statula buvo 
uždengta drobe, spaudė šaltis. 
Sugrojo himną, tačiau niekaip 
negalėjo nutraukti audeklo. 
Ceremonijai vadovavęs gene
rolas Penkovą pavadino ‘ras- 
tiapa’ (vėpla — V. Kst.). Teko 
himną groti antrą kartą ... Po 
to buvo iškilmingi pietūs. Pen
kovo juose nebuvo. E. Budreika 
surado jį buvusioje Iserlio mo
kykloje. Čia jis kartu su vokie
čių belaisviais (čia, beje, ir ap
gyvendintais) tą vakarą vaiši
nosi. Švęsti kartu su visais iš
kilmingus pietus kategoriškai 
atsisakė, bet įtikintas, kad toks 
jo elgesys gali būti suprastas 
kaip įžeidimas, atvyko, o gene
rolas, viešai jo atsiprašęs, pa
skelbė tostą ‘Už Staliną’. Tuo 
pat metu Penkovas sušuko: ‘Aš 
geriu už pergalę’.. .”

LAŠINIŲ GABALĖLIAI
Iš G. Kniukštos reportažo taip

gi paaiškėja, kad vokiečiai karo 
belaisviai paminklą statė alka
ni: “Kai ruošiausi fotografuoti 
šio paminklo griuvėsius, prie 
manęs priėjo Šiaulių 2-osios 
elektros tinklų kolonos staty
bininkas Petras Stulginskas ir 
pasakė, kad jis savo akimis ma
tęs, kaip vokiečiai statė šį pa
minklą. Jis su tėvuku atvažiuo
davęs į turgų. Belaisviai dažnai 
prašydavę žmonių valgyti. Tėvu
kas vokiečius pavaišindavęs la
šiniais. Šie juos supjaustydavę 
į smulkius gabalėlius ir padaly
davę vienas kitam. Pirmiausia 
pasivaišindavę tie, kurie dirbę 
paminklo viršūnėje. Pati aikštė 
buvusi aptverta, ją saugoję tary
biniai kareiviai. ..” G. Kniukš
ta nori žinoti, kodėl taip ilgai 
nebuvo paleisti vokiečiai karo 
belaisviai, pokaryje dirbę ne tik 
Šiauliuose, bet ir kituose Lie
tuvos miestuose. Architektas E. 
Budreika, iš Šiaulių perkeltas 
Vilniun, jam pasakojo, kad ir 
Gedimino pilies atnaujinimo 
darbus vykdė vokiečiai belais
viai, paleisti tik 1947 m. lap
kričio mėnesį. G. Kniukšta, 
baigdamas reportažą, rašo: “To
kia tad šio tamsaus ir įskilusio 
butelio, kurį po 45 metų rado 
Šiaulių statybininkai, istorija. 
Galbūt pavyks iššifruoti ir ki
tas belaisvių pavardes, gal mū
sų tautiečiai, gyvenantys užsie
nyje, yra bendravę su buvusiais 
belaisviais ir gali daugiau pa
pasakoti ...” y Kst

Hamiltono lietuviai sausio 12 d. pagerbė Lietuvoje žuvusius laisvės kovoto
jus. Aušros Vartų parapijos klebonas kun. J. Liauba, OFM, pašventino žu- 
vusieins prisiminti lentą su jų nuotraukomis šalia Sibiro kankinio arkiv. 
T. Matulionio vitražo

Hamilton, Ontario
ARVYDAS VILČINSKAS, daini

ninkas ir kompozitorius Lietuvoje, 
atvyksta į Hamiltoną ir vasario 10, 
pirmadienį, 6.30 v. v., Jaunimo cent
re atliks naują dainų ir poezijos 
programą. Naujos dainos, parašy
tos jau laisvoje Lietuvoje. Pro
gramą “Užaugau Lietuvoje” atliks 
Arvydas su žmona Jūrate ir an
sambliu “Medus”. Vilčinsko dai
nos yra vienos iš mėgiamiausių 
Lietuvoje - nuolatos per radiją 
grojamos. Jo daina “Grįžtu į Lie
tuvą” 1990 m. buvo išrinkta kaip 
populiariausia Lietuvoje. Bilietai 
suaugusiems - $6, vaikams - $3 
bus gaunami prie durų. Vakarą 
ruošia Vysk. M. Valančiaus mo
kykla. Dalis pelno mokyklai. Visi 
maloniai kviečiami paremti mo
kyklą ir pasidžiaugti lietuviška 
daina. Rengėjai

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUN
TAS, Kūčias atšventė skautų šei
mos ratelyje, dalyvaujant tėve
liams bei seneliams. Programa 
buvo iš dviejų dalių: rimties, su
sikaupimo ir kalėdinio laužo. Vi
siems sustojus apie eglišakiais 
ir žvakėmis išpuošto stalo, rim
toji dalis buvo pradėta skaity
mų ir eilėraščių pyne, iškeliant 
būdingus Kūčių papročius Lietu
voje. Įspūdingai atrodė, Kalėdų 
giesmėms skambant, dalyvių eise
na prie Lietuvą simbolizuojan
čio aukuro užsidegti savo žvaku
tę ir atnešti į savo vietą prie sta
lo. Buvo uždegta ties tuščia kėde 
pastatyta trispalvė žvakė atmi
nimui jaunuolių praeitais metais 
žuvusių už Lietuvos laisvę. Kun. 
J. Liaubai, OFM, sukalbėjus mal
dą ir pasidalinus plotkele, pasi
vaišinta tradiciniais Kūčių val
giais. Po vakarienės, susėdus apie 
šiaudinukais išpuoštos ir įvai
riomis spalvomis spindinčios Ka
lėdų eglutės, buvo pradėta ant
roji programos dalis kalėdinė
mis giesmėmis. Sekė paukštyčių 
ir skaučių pasirodymas “Žiema 
miške”, dainos ir šūkiai. Atvyko 
ir Kalėdų senelis su dovanėle 
kiekvienam broliui ir sesei. Grei
tai prabėgo jaukioje aplinkumo
je ši metinė skautų šeimos šven
tė. Dėkojame mamytėms, prisidė
jusioms prie Kūčių stalo paruo
šimo, parėmusiems pinigine auka. 
Ypatinga padėka p. Karnui - Ka
lėdų seneliui, tiek džiaugsmo su
teikusiems mūsų mažiesiems.

Delhi, Ontario
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

įvyks vasario 16, sekmadienį. Iš
kilmingos pamaldos Šv. Kazimiero 
parapijos šventovėje - 11 v.r. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis. Minėjimas - 12 v. 
parapijos salėje. Paskaitą skai
tys Julija Adamonytė iš Toronto, 
deklamuos S. Pargauskaitė ir kt. 
Visi maloniai kviečiami dalyvau
ti. Rengėjai

KLB DABARTINĘ DELHI APY
LINKĖS VALDYBĄ sudaro: pirm. 
Agota Ratavičienė, R.R.l, Otter
ville, Ont. NOJ IRO (tel. 519-679- 
6743; vicepirm. Juozas Vitas, 2 Hill
side Dr., Tillsonburg, Ont. N4G 
2E5 (tel. 519-842-7230); sekr. Al
dona Aleliūnienė, 148 First St., 
Delhi, Ont. N4B 1G4 (tel. 519-582- 
0725; ižd. Jonas Lukšys, R.R.6, 
Tillsonburg, Ont. (tel. 519-842- 
2792. J. Vitas

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) ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i-

(Esu “Union Gas” /K\ 
atstovas) i#

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Nuotr. R. Choromanskytės

Detroit, Michigan
A.a. ANTANAS GRINIUS, uolus 

spaudos darbuotojas, staiga sausio 
10 d. mirė nuo širdies smūgio. Ve
lionis gimė 1906 m. lapkričio 5 d. 
Jaciūnų kaime, Pagirių valsč., Uk
mergės apskr. Kaune mokėsi Lietu
vių mokytojų profesinėje ir Socia
linių bei politinių mokslų insti
tute. Kariuomenėje tarnavo pus
karininkiu, dirbo Siesikų vals
čiaus savivaldybėje. Atvykęs į 
JAV, baigė gimnazijos kursą, La 
Salle universitete įsigijo sąskai
tybos diplomą. Daugiausia dar
bavosi Fordo bendrovėje. Spau
doje pradėjo rašyti 1924 m. dien
raštyje “Lietuva”, vėliau - “Ka
ryje” ir “Mūsų kelyje”. Amerikoje 
rašė “Drauge”, “Karyje”, “Dirvoje”, 
“Naujienose”, “Darbininke” ir ki
tuose laikraščiuose. Velionis bu
vo aktyvus ir Lietuvių bendruo
menės narys, priklausydamas įvai
riems organizaciniams vienetams. 
Jis buvo itin nepailstamas kores
pondentas, teikdamas lietuvių spau
dai žinių iš Detroito ir Windsoro 
lietuvių bendruomeninio gyve
nimo. Palaidotas iš Šv. Antano 
parapijos šventovės Holy Sepulchre 
kapinėse. Liūdėti paliko žmoną Jad
vygą, dvi seseris Lietuvoje, daug 
giminių, draugų ir pažįstamų. Kor.

SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠ
TUS. Per 2-3 savaites pristatome jū
sų pačių sudarytus siuntinius. Svo
ris nuo 3 kg, maksimumo nėra. Ha
miltono srityje už mažą atlyginimą 
paimsime iš jūsų namų. Kaina tik 
$5.90 už kg lėktuvu. Laivu - $3.50 
(pristatoma per 2 mėnesius). Skam
binti tel. (416) 643-3334 Vytui ar 
Genei Kairiams, 51,7 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ont. Teiraukitės dėl 
kitokių paslaugų. Mes esame Euro- 
trax Parcel Service agentai.

VELYKINIS SIUNTINYS. Aliejus 
2 1.-2 kg; cukrus-2 kg; miltai-2 kg; 
mėsa įvairi dėžutėse - 1 kg 200 gr; 
“Instant” kava - 200 gr; arbata - 227 
gr; kakava - 500 gr; kavai baltinti 
milteliai - 500 gr; riešutinis svies
tas - 500 gr; saldainiai - 800 gr. To
kį siuntinį pristatysime jūsų gimi
nėms Velykų proga. Tik $70 plius $7 
už patarnavimą. Pristatysime per 2 
mėnesius. Tel. (416) 643-3334 Vytas 
ar Genė.

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

“TŽ” leidėjai.

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003
(Union Gas Building) Telefonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp A y a „ LIETUVIŲ KREDITO 
JL kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
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 .........  6.25%
1 m. term, indėlius .............. 7%
1 m. term.ind.mėn.pal..6.5% 
3 m. term.indėlius .............. 8%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5% 
RRSP ir RRIF 1 m................ 7%
RRSP ind. 3 m...................... 8%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

London, Ontario
ĮSPŪDINGIAUSI 1991 METŲ 

MOMENTAI. 1991-ieji metai įeis 
Londono istorijon kaip ypatingi 
metai. Jau pirmą Lietuvos trage
dijos dieną - sausio 13 įvyko pir
ma vigilija, sausio 14 - antra vigi
lija, dalyvaujant Londono vysku
pui John M. Shertlock, D.D., kuris 
pasakė kalbą ir ją baigė pranašiš
kais žodžiais: “Lietuva nori būti 
laisva - ir ji bus laisva!” Sausio 15 
- trečioji vigilija, dalyvaujant ki
tataučiams su 10 vėliavų. Vigili
joms ir vyskupo atsilankymu talki
no klebonas kun. K. Kaknevičius. 
Po to - Vasario 16 ir labai pasi
sekusi džiaugsmo šventė rugsėjo 2 
d., kai Kanada ir JAV pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. Taip 
pat sausio 12 d. išvyka Otavon da
lyvauti masinėje demonstracijoje. 
Labai sėkmingų lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimas, 
dalyvaujant dideliam skaičiui tau
tiečių net ir iš kitų apylinkių. Lie
tuvos ministerio pirmininko Ge
dimino Vagnoriaus priėmimas, 
spaudos konferencija ir žymėti
nos aukos - per $8000 Pagalbos 
Lietuvai fondui iš 60 šeimų apy
linkės!

Visuose svarbesniuose minėji
muose dalyvavo ir parlamentarai, 
pažadėję remti Lietuvos nepri
klausomybę ir debatus parlamen
te. Visa eilė kultūrinių renginių 
su Lietuvos menininkų programo
mis. Tie renginiai visada susilauk
davo gausių dalyvių, sklidinai už
pildžiusių parapijos salę ir šven
tovę. Kūrai per krašto valdybą pa
laikydavo nuolatinį ryšį su Lie
tuva. To dėka londoniškiai galėjo 
sužinoti, kas vyksta Lietuvoje, net 
anksčiau, negu didelė dalis tautie
čių pačioje Lietuvoje. Gal pats di
džiausias Kuru nuopelnas Londo
nui yra tai, kad jie sudomino ka
nadiečių informacijos tarnybą: 
kiekvienas svarbesnis renginys, 
Lietuvos atstovų atsilankymas ar 
demonstracija plačiai nuskambė
davo radijo bangomis, sušvisdavo 
televizijoje (net dviejuose ar tri
juose kanaluose!) ir patekdavo net 
į pirmus spaudos puslapius. Spau
dos konferencijos ar svarbesni pa
sikalbėjimai televizijoje apie lie
tuvių svarbiausias problemas ta
po lyg ir dalimi lietuviškos veik
los.

Kai lietuviai išgyveno gedulo 
dienas dėl sausio mėnesį žuvusių
jų, nuolat jautė Londono vyskupo 
John M. Sherlock, D.D., tėvišką su
sirūpinimą mūsų sielvartu ir jo 
nepaprastą suartėjimą su lietu
viais. Jis ne tik dalyvavo vigili
joje, bet ir visų nustebimui, kitą 
dieną prieš vidurnaktį atvyko prie 
Šiluvos Marijos šventovės laiptų 
lauke, ant kurių prie žvakių buvo 
išdėstytos žuvusiųjų pavardės, ir 
sukalbėjo visą Rožinį, nepaisy
damas nei savo amžiaus, nei bai
saus tos dienos sausio mėnesio 
oro!

Kai rugsėjo 2 d. lietuviai susi
rinko džiaugsmo šventei, Vašing
tone tuo metu buvęs vyskupas su
trumpino savo viešnagę ir nė kiek 
nepavėlavęs atskubėjo į parapijos 
šventovę, kad galėtų kartu su lie
tuviais atšvęsti jų džiaugsmo šven
tę. Dar labiau teko nustebti, kai 
prieš išvykdamas jis apėjo visus 
stalus parapijos salėje ir kiek
vieną dalyvį (nė vieno nepraleis
damas!) pasveikino su atgauta ne
priklausomybe, paspausdamas ran
ką. Ir pasveikino ne porą tuzinų, 
bet... visą jų šimtinę! Per visą 
gyvenimą man nėra tekę pastebėti, 
kad toks asmuo, kurio orumas pra
lenkia ir kabineto ministerius, bū
tų kada nors taip pasielgęs. D.E.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas ... 13.25% 
nekiln. turto pask. 1 m....8.75% 
nekil.turto pask. 3 m. ...10.25% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Mokslo ir pramonės muziejaus 
teatro salėje Čikagoje kalėdi
nę programą gruodžio 15 d. atli
ko Franko Zopolio vadovaujami 
Lietuvos vyčių šokėjai — 25 jau
nuoliai ir vaikai, pasipuošę tau
tiniais drabužiais. Jie progra
mą stebinčius amerikiečius su
pažindino su lietuviškais Kūčių 
ir Kalėdų papročiais, šiaudinu
kais papuošta lietuviška kalė
dine eglute. Atvykęs Kalėdų se
nelis buvo sutiktas dainomis ir 
tautiniais šokiais. Vadovas F. 
Zopolis priminė, kad Lietuva, 
dabar atgavusi laisvę, 50 metų 
praleido II D. karo atneštoje 
sovietinėje okupacijoje. Ji betgi 
nebuvo užmiršta. Mokslo ir pra
monės muziejaus kalėdiniuose 
renginiuose su lietuviškomis 
programomis visada dalyvauda
vo jai atstovaujantys jaunieji 
Čikagos lietuviai.

Kūčias Čikagos “Seklyčioje” 
gruodžio 23 d. surengė šis so
cialinis lietuvių centras, susi
laukęs gero, šimto dalyvių. Ren
ginį kalėdinių sveikinimų ir pa
dėkos žodžiais pradėjo vadovė 
Birutė Jasaitienė. Maldą sukal
bėjo prel. dr. Juozas Prunskis. 
Kūčių dalyvius E. Sirutienė su
pažindino su lietuviškais pa
pročiais, vyresnio amžiaus mo
terų gražiai papuošta lietuviš
ka Kalėdų eglute. Išdalinusi 
kalėdinių giesmių tekstus, gie
dojimui vadovavo B. Valavičie- 
nė. “Seklyčios” veikėjos prieš 
Kalėdas turėjo daug darbo. 
Joms teko pildyti blankus tau
tiečių, norinčių atgauti Lietu
voje paliktą turtą.

A. a. Kazimieras Palčiauskas, 
iškankintas cukraligės, netekęs 
kalbos ir regėjimo dėl apoplek
sijų, mirė sausio 7 d. St. Peters- 
burgo slaugos namuose Florido
je. Velionis, gimęs Žagarėje 1907 
m. rugsėjo 11 d., buvo ekonomis
tas, turintis Vytauto Didžiojo 
universiteto diplomą, koopera
tininkas, žymus skautų veikėjas, 
1941-42 m. ėjęs Kauno burmistro 
pareigas. Joms jį buvo paskyrusi 
lietuvių tautos sukilime sudary
ta laikinoji Lietuvos vyriausybė. 
Iš šių pareigų velionis pasitrau
kė, okupantams vokiečiams per
ėmus Kauno miesto kontrolę. Ir 
vis dėlto dėl šių trumpai eitų 
pareigų prie jo prikibo JAV tei
singumo departamento OSI in
stitucija, velionį pavadinusi 
nacių kolaborantu, atsakingu 
už vokiečių vykdytą Kauno žydų 
persekiojimą. OSI 1981 m. pra
dėtose bylose iš velionies bu
vo atimta JAV pilietybė ir per
nai netgi gautas teismo nutari
mas jį deportuoti Sovietų Są
jungom Deportaciją sustabdė 
apeliacija ir pačios Sovietų 
Sąjungos subyrėjimas.

Velionis buvo pašarvotas lai
dotuvių namuose “Beach Memo
rial Chapel” sausio 9 d. Susi
rinkusieji lietuviai su savo mi
sijos vadovu kun. Stepu Ropolu, 
OFM, sukalbėjo Rožinį. Atsi
sveikinimui su velioniu vado
vavo St. Petersburgo lietuvių 
klubo pirm. Antanas Gudonis, 
pradėjęs ilgą kalbėtojų sąra
šą. Su velioniu atsisveikino: 
JAV LB St. Petersburgo apylin
kės valdybos pirm. Kostas Aras, 
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės gyvųjų narių vardu — Jur
gis Mikaila, artimas bičiulis 
Antanas Dundzila, Šv. Kazimie
ro misijos komiteto vardu — 
Pranas Petraitis, JAV lietuvių 
fondo ir LB apygardos vardu — 
Janina Gerdvilienė, skautų var
du — Albinas Karnius, perskai
tęs ir raštu gautus Vydūno 
jaunimo fondo bei Akademinio 
skautų sąjūdžio atsisveikini

mų žodžius, Klivlando skautėms 
atstovavusi Angelė Kamiene, 
Šiaulių prekybos instituto bu
vusių studentų vardu kalbėjęs 
Antanas Tauginas. Sausio 10 d. 
gedulines Mišias koncelebravo 
kun. S. Ropolas, OFM, kun. dr. 
M. Čyvas, kun. J. Gasiūnas ir 
kun. M. Kirkilas. Velionies pa
laikai palaidoti Memorial Park 
kapinių mauzoliejuje. Ten juos 
palydėjo gausus lietuvių būrys. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. 
S. Ropolas, OFM. Laidotuvių 
dalyviai sugiedojo “Marija, Ma
rija” ir Lietuvos himną.

Australija
Adelaidės pensininkų klubo 

valdyba 1991 m. gruodžio 12 d. 
Lietuvių namuose surengė kalė
dinę eglutę ir vaišes, palaimin
tas klebono kun. J. Petraičio, 
MIC. Programą atliko Adelaidės 
moterų oktetas, vadovaujamas 
sol. G. Vasiliauskienės, padai
navęs B. Gorbulskio “Gintaro 
tėvynę” ir “Volungėlę”, A. Rau
donikio “Jau vaikystė nuskam
bėjo”, A. Mikulskio “Lopšinę”. 
Aktorius V. Ratkevičius skai
tė A. Gustaičio humoreską “Žal
giris”. Programon taipgi įsijun
gė Leonavičių šeimos vaikų sty
ginis kvartetas. Kalėdinių gies
mių giedojimui vadovavo sol. G. 
Vasiliauskienė. Pensininkų val
dybos pirm. M. Pareigis, visus 
pasveikinęs su artėjančiomis 
Kalėdomis ir Naujais metais, 
padėkojo už gausų dalyvavimą 
šiame prieškalėdiniame rengi
nyje.

Sidnio lietuviai lietuviškoms 
Mišioms naudojasi Šv. Jokimo 
parapijos šventove. 1991 m. 
gruodžio 31 d. jie atsisveikino 
su pensijon išeinančiu šios aus
tralų katalikų parapijos klebo
nu prel. J. Meaney. Padėkos žo
dį lietuvių vardu tarė sergantį 
kapelioną prel. Petrą Butkų 
pakeitęs kun. Povilas Martū- 
zas. Prelatui J. Meaney įteik
tas lietuviško stiliaus koply
tėlės drožinys. Jis jautriais 
žodžiais atsisveikino su Sidnio 
lietuviais, jo parapijon įsijun
gusiais sekmadieniais laikomo
mis lietuviškomis Mišiomis.

Britanija
Artėjančioms šventėms skir

tas vakaras Lietuvių namuose 
Londone buvo surengtas 1991 m. 
gruodžio 14, šeštadienį. Daly
vius pasveikino DBL sąjungos 
vadovai V. O’Brien ir J. Alkis. 
Pastarasis kalbėjo apie stebuk
lą primenantį Lietuvos išsilais
vinimą iš sovietinės vergijos. 
Tačiau lietuviams dar reikės 
daug darbo, kantrybės ir pastan
gų, kol Lietuva sutvirtės. A. Vil
činskas dalijosi atsiminimais 
apie Kalėdų šventę ir tradici
jas Lietuvoje.

Bernelių Mišias Šv. Kazimiero 
šventovėje Londone klebonas 
kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, 
koncelebravo su apaštališkuo
ju Vatikano pronuncijumi Ira
ne arkiv. dr. Jonu Bulaičiu. Ka
lėdines giesmes giedojo parapi
jos choras. Maldininkų šiose 
Mišiose betgi buvo mažiau ne
gu 1990 m.

Vokietija
P. Amerikos šokių mėgėjiškų 

grupių varžybose Esseno mieste 
prieš Kalėdas dalyvavo vienuo
lika valstybių. Lietuvai atsto
vavo iš Klaipėdos atvykusi “Žu
vėdros” grupė. Atrankinėse var
žybose klaipėdiečiai užėmė 
penktą vietą, patekdami į baig
mę. Baigminėse varžybose pa
saulio čempionų vardus išsiko
vojo vokiečiai iš Bremerhave- 
no. Klaipėdos “Žuvėdros” at
stovams teko ketvirtoji vieta.



Studijų dienose Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atstovai svarsto savo veiklos klausimus. Iš kairės: AIDAS 
PALUBINSKAS (Čikaga), DANA PETRULYTĖ (Detroitas), AURIS JARAŠIŪNAS (Los Angeles), DANA BAL
TUTYTĖ (Australija), DARIUS SUŽIEDĖLIS (Niujorkas), RŪTA KALVAITYTĖ (Bostonas) Nuotr. I. Balsytės

Svarstyta ir nutarta
Septintasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas studijų 

dienose Argentinoje 1991.XII.18 - 1992.1. svarstė savo 
veiklos klausimus ir priėmė šiuos nutarimus

LIETUVIŲ JAUNIMO septynių PLJS narių komisijų iš-

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
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Buvo pranešta, kad svečiai 
iš Lietuvos atvyks tik gruodžio 
31 d., nes “Aeroflotas” neturi 
benzino, tad dauguma skry
džių į užsienį buvo sulaikyti. 
Tačiau mums taip pat buvo pa
sakyta, kad studijų dienų pro
grama dėl to nepratuštės, nes 
mes turime pakankamai klau
simų apsvarstyti.

Gruodžio 21 d. po pusryčių 
vėl suėjome į salę ir tęsėme 
diskusijas. Pirmutinis davė 
pranešimą kun. A. Saulaitis. 
Pasak jo, PLJS buvo įsteigta 
tam, kad įjungtų jaunimą į 
lietuvišką veiklą ir įgalintų 
joje pasireikšti prieš pasens- 
tant, kad įtrauktų visą lietu
višką jaunimą į vieną bendrą 
organizaciją, kad išugdytų 
jaunimo vadovus.

Henrikas Antanaitis ragino 
jaunimą kreiptis į vyresnią
ją kartą dėl pagalbos savo dar
bams. Vyresnioji karta gali 
būti naudinga jaunimui ypač 
spaudos (nes mažai kas iš jau
nimo sugeba lietuviškai rašyti), 
finansinės paramos ir pata
rimų srityje. Tačiau jis per
spėjo, kad jaunimas neturi 
leisti vyresniajai kartai val
dyti, o tik patarti.

Pagalba jaunimui Lietuvoje
Apie užsienio lietuvių jau

nimo pasiruošimą pagalbos 
darbui Lietuvoje kalbėjo Gin
taras Grušas. Jis pastebėjo, 
kad Lietuvai dabar labiausiai 
reikia finansų, aukštesnio 
mokslo lygio, o jaunimui - bend
ro auklėjimo išsivaduoti iš 
“homo sovieticus” pančių. 
Gintaras paaiškino, kad “homo 
sovieticus” panašus į Ameri
kos “disfunkcionuotų” šeimų 
vaikus, kurie nemoka gerai 
išsireikšti, kuriuos slegia bai
mė, įtampa, nepasitikėjimas 
ir kova dėl išsilaikymo. Jie 
nekantrūs, amžinai rūpinasi 
rytojumi ir bėga nuo savęs.

Kaip mes galime Lietuvos 
jaunimui padėti? Reikia juos 
išmokyti siekti pilno žmogiš
kumo, t.y. kaip pilnai, sąmo
ningai gyventi ir pripažinti 
bendrą žmogaus orumą. Žmo
nės turi turėti laisvą apsispren
dimo teisę ir jausti tarpusa
vyje bendrą solidarumą. To
kiu būdu Lietuvos visuome
nėje bus išauklėta etinė kul
tūra.

Gintaras taip pat pastebėjo, 
kad anksčiau Lietuvoje prie
šas buvo aiškus, būtent sovie
tų imperija, bet šios nebėra. 
Mes todėl turime iš naujo ap
galvoti, kokios yra mūsų parei
gos tautai, išeivijai ir sau. Mus 
jungia organizacijos, o ne lie
tuviškumas. Mes per organiza
cijas susidraugaujam ir įsipa- 
reigojam. Nors mes esame 
tremtinių vaikai, ne kiekvie
nas iš mūsų nori grįžti į Lie
tuvą, todėl mes turime keisti

HALLING CONTRACTING 
(Estonian)

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

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
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savo atsakymus į klausimą, kas 
mes esame ir kokie yra mūsų 
tikslai. Kiekvienas privalo 
save klausti: “Kodėl aš esu įsi
pareigojęs?” Mes dabar turi
me padėti Lietuvai atsistoti 
ant kojų. Gal vėliau ji galės 
mums padėti išlaikyti lietuvy
bę. Iki to laiko visi lietuviai 
pasaulyje turi kartu brandinti 
žmoniškumo ir vidinio orumo 
supratimą.

Naujieji ateiviai ir 
Lietuvos jaunimas

Gruodžio 22 d. kun. A. Saulai
tis mums papasakojo apie nau
jąją emigracijos bangą iš Lie
tuvos į Ameriką per paskuti
nius 3 metus. Šios emigracijos 
priežastys: mokslinės, ekono
minės, politinės ir turistinės. 
Naujiesiems emigrantams sun
ku gauti darbą, surasti butą, 
gauti stipendiją mokslui, do
kumentus ir įvairią draudą. 
Tačiau jiems yra teikiama pa
galba šiose srityse. Taip pat 
yra siekiama sudaryti galimy
bę, kad lietuviai iš Lietuvos 
galėtų legaliai atvažiuoti į Va
karus 2-3 metams, - užsidirbti 
pinigų ir tada grįžti į Lietuvą.

Kalbėdamas apie išeivijos 
jaunimo bendradarbiavimą su 
Lietuvos jaunimu, Darius Su
žiedėlis perspėjo, kad mes 
pirmiau turime žinoti, kas mes 
esame kaip organizacija prieš 
nustatant savo veiklą. Išmoko
me iš Sąskrydžio, kad ryšiai 
su Lietuvos organizacijomis 
turi būti labai atsargūs. Da
rius skatino jų vietoje užmegz
ti asmeninius ryšius. Mūsų 
organizacija yra skirtinga nuo 
Lietuvos organizacijų, nors 
mes turim su jomis daug bend
ro. PLJS turi jungti skirtingus 
mūsų interesus. Mes galime 
prieiti prie Lietuvos, tačiau 
ji turi mums pasakyti, ko jai 
reikia, nes viskas, ką PLJS ban
dė ten pradėti, suiro. Kol kas 
Lietuvoje nėra tvirtų jauni
mo organizacijų ir ilgai nebus.

Dr. V. Bieliauskas, pritar
damas Dariui, pastebėjo skir
tumus tarp mūsų ir Lietuvos 
lietuvių, kurie neleidžia mū
sų organizacijų ir struktūrų 
perkelti tiesiog į Lietuvą. Kad 
vienas kitą suprastume, reikia 
klausyti trečia ausimi ir būti 
vieni kitiems jautrūs.

Svarstybos
Po dr. V. Bieliausko kalbos 

įvyko simpoziumas. Jame daly
vavo atstovai, kurie buvo il
gesnį laiką dirbę ar studijavę 
Lietuvoje: Dana Baltutytė 
(Australija), Danutė Petrulytė 
(JAV), Darius Sužiedėlis (JAV), 
Aidas Palubinskas (JAV), Rūta 
Kalvaitytė (JAV) ir Auris Ja- 
rašūnas (JAV). Dauguma jų 
Lietuvoje gavo darbus per pa
žintis arba per Lietuvos minis
terijas, ypač sveikatos ir švie
timo ministeriją, kuriai dabar 
ypatingai reikia pagalbos. Jie 
mums davė sekančius patari
mus:

1. Atvažiavus dirbti Lietu
von, reikia mokyti pavyzdžiu. 
Ten reikia bendradarbių, o ne 
patarėjų.

2. Gauti darbo apibūdinimą 
iš darbdavio Lietuvoje prieš 
važiuojant, kad žinotum, ko 
jis iš tavęs laukia ir ką pats 
gali jam duoti, kad nuvykęs 
neperžengtum savo sugebėji
mo ribų.

3. Nevažiuoti dėl garbės, 
nes žodžio “ačiū” dažnai ne
išgirsite.

Apie Lietuvos ekonominę 

padėti išsamiai papasakojo 
mūsų svečias Bill Hough, Bal
tijos respublikų patarėjas 
Jungtinėse tautose ir buvęs 
V. Landsbergio patarėjas Lie
tuvos ekonomijos srityje. Jis 
siūlė Lietuvai suformuluoti 
verslo įstatymus su kuo ma
žiau suvaržymų, raginti kuo 
daugiau bendrovių steigti sa
vo skyrius Lietuvoje. Gailius 
Draugelis siūlė prieinames- 
nius projektus, pvz. skatinti 
pasikeitimų programas tarp 
užsienio ir Lietuvos universi
tetų, ypač ekonomijos ir vers
lo srityse, skatinti jaunimą 
skaityti laikraščius iš Lietu
vos, kad susipažintų su jos pa
dėtimi. Bill Hough pridūrė, 
kad Lietuvos vyriausybė labai 
užsispyrusi, nenori klausyti 
patarimų, tad geriausia leisti 
jiems išmokti iš savo klaidų.

Bronius Nainys padarė pra
nešimą gruodžio 23 d. Esą PLB 
buvo įsteigta, siekiant sustab
dyti nutautimą ir padėti Lietu
vai. Nuo to laiko nedaug kas 
pasikeitė: lietuvybės išlaiky
mo tikslas nepasikeitė, ir Lie
tuvai vis dar reikia mūsų pa
galbos.

Kūčios ir Kalėdos
Gruodžio 24 d. vakare visi 

atstovai kartu valgė Kūčių va
karienę YMCA mokyklos val
gykloje. Kaip didelė lietuviš
ka šeima giedojome kalėdines 
giesmes, papuošėme eglutę sa
vo pačių padarytais šiaudinu
kais, klausėmės Šv. Rašto skai
tymų. Skaniai pavalgę 12 val
gių su žvakėmis procesijoje 
ėjome į Bernelių Mišias. Joms 
pasibaigus, sugrįžome prie 
valgyklos kur Analia Gaidi- 
mauskaitė, kitiems priside
dant, buvo suruošusi lietuviš
kus burtus bei žaidimus, pra
našaujančius mūsų ateitį. Gė
rėme šampaną ir džiaugėmės, 
kad esame kartu.

Kalėdų dieną visi autobu
sais važiavome į argentinie- 
tišką sodybą, kurioje įvyko 
“Fiesta Gaucha”. Ten dalyva
vome Mišiose, valgėme “asado” 
(argentinietiškai keptą mėsą), 
stebėjome folklorinius šokius. 
Buvo taip pat progos melžti 
karves, jodinėti arkliais ir ste
bėti lenktyniaujant kiaules. 
Sugrįžome į YMCA nuvargę, 
šlapi, sušalę ir purvini, bet 
patenkinti.

Nauja valdyba
Gruodžio 26 d. buvo paskuti

nė studijų diena. Po ilgų disku
sijų pagaliau buvo išrinkta 
nauja PLJS valdyba: Paulius 
Mickus — pirmininkas, Ginta 
Draugelytė ir Rūta Kalvaitytė 
- vicepirmininkės, Sigutė Šni- 
paitė - sekretorė, Nida Mic
kutė - iždininkė, Gailius Drau
gelis ir Darius Sužiedėlis - 
politinių-ekonominių reikalų

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

SĄJUNGOMS
XXV. Raginame kiekvienų LJS 

valdybų sudaryti informacijos rin
kinį apie stipendijų galimybes sa
vo kraštuose. Ši informacija bus 
pateikta Lietuvos Respublikos uni
versitetams bei Kultūros ir švie
timo ministerijai.

XXXVIII. Įpareigojame kiekvie
no krašto LJS valdybų ne rečiau 
kaip kartų per metus pateikti “Pa
saulio lietuvio” redakcijai savo 
veiklos aprašymų.

XLII. Patariame kraštų LJS val
dyboms bendradarbiauti su Lietu
vos Respublikos Švietimo ir kul
tūros ministerijos ryšių su tau
tiečiais tarnyba.

PLJS VALDYBAI
XXI. Įpareigojame PLJS valdy

bų reguliariai rinkti ir skleisti ži-
nias apie visų LJS veiklą.

XXII. Įpareigojame PLJS valdy
bą sudaryti komisiją ekonomi
niams ryšiams su Lietuvos Res
publika plėsti.

XXXIX. Raginame PLJS valdybą 
palaikyti ryšius tarp kraštų LJ Są
jungų, remti kraštų veiklą bei veik
los projektų vykdymą ir koordi
nuoti kraštų bei miestų LJ Są
jungų didesnės apimties projek
tų vykdymą.

XLIII. Įpareigojame PLJS valdy
bą ne rečiau kaip kartą per šešis 
mėnesius raštu informuoti visų 
kraštų LJS pirmininkus apie PLJS 
valdybos veiklą.

KITI NUTARIMAI
XXXI. Siekiant išlaikyti lietu

vybę Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijose VII PLJK atstovai pagei
dauja, kad Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir švietimo ministerija 
pasirūpintų lietuvių kalbos ir ki
tų sričių specialistų atvykimu į 
minėtas vietoves.

XXXIV. Ragina remti lietuvių 
kultūros ir švietimo plėtimą ma
žose lietuvių kolonijose už Lietu
vos Respublikos ribų, pabrėžiant 
naudą tęsti talkininkų ir jaunuolių 
vienetų mainų programas.

XLIX. Raginame pasaulio lietu
vių visuomenines organizacijas 
toliau remti išeivijoje veikian
čias lituanistinio švietimo įstai
gas. Ypatingas dėmesys atkreipti
nas į Vasario 16-tosios gimnazijos 
Vokietijoje išlaikymą bei stipri
nimą. VII-ojo PLJK atstovai, iš ku
rių daugiau kaip trečdalis yra lan
kę šią gimnaziją,' reiškia jos stei
gėjams, rėmėjams ir globėjams gi
lią padėką už jų pasiaukojimą išei
vijos lietuvių jaunimo tautinio są
moningumo stiprinimui.

L. Didžiosios Britanijos Lietu
vių jaunimo sąjungos atstovų pa
siūlymu, VII-asis PLJK nutaria 
jiems pavesti VIII PLJK studijų 
dienų rengimą Anglijoje 1994 m. 
vasarą.

LI. Mes, VII-ojo PLJK atstovai, 
VII-ojo PLJK rengėjų komitetui 
reiškiame gilią, nuoširdžią padė
ką už visas jų pastangas, darbus 
ir šiltą, lietuvišką, pietų ameri
kietišką priėmimą. Džiaugiamės, 
kad turėjome progą susidraugau
ti ir susipažinti su jūsų kraštais, 
papročiais ir gyvenimu. Mes visa
dos prisiminsime jus, jūsų drau
giškumą ir lietuvišką nuoširdumą.

LII (a). VII PLJK nutaria įsteigti

vedėjai, Ina Balsytė — VIII 
PLJK ryšininkė, Veronika 
Krausaitė - kultūrinių reika
lų ryšininkė.

Marina Coxaite (Australija) 
pareiškė nuomonę, kad ši nau
ja valdyba iš tiesų pasaulinė, 
nes visi kraštai siūlėsi padėti.

Tų vakarų, visoms sesijoms 
pasibaigus, atsirado du iš lauk
tųjų svečių iš Lietuvos: Rena
ta Greimaitė, lietuvių kalbos 
mokytoja Gudijoje, ir Saulius 
Lovčikas, mokytojas, dirban
tis Raseinių raj. Betygalos 
Maironio vidurinėje mokyklo
je. Jie atvažiavo anksčiau, nes 
kiti sugrįžo iš Maskvos į Lie- 
tuvų Kalėdų švęsti savo šei
mose.

Sekančių dienų, gruodžio 27, 
išvažiavome iš Matheu kaime
lio atgal į Buenos Aires, o iš 
ten laivu plaukėme į Montevi
deo miestų. (Bus daugiau)

nagrinėti VII PLJ kongrese disku
tuoto Jaunimo centro Lietuvoje 
įgyvendinimų ir pagal tuos tyri
nėjimus nustatyti centro veiklos 
gaires iki VIII PLJ kongreso.

LII (b). VII PLJ kongresas nuta
ria patvirtinti PLJK Jaunimo 
centro Lietuvoje komisijos sudė
tį: Aidas Antanaitis (Australi
ja), Linas Garbaliauskas (Kanada), 
Tina Petrušytė (JAV), Aidas Palu
binskas (JAV), Klaus Žulys (Vokie
tija), Elena Kazlaitė (JAV).

Lili. PLJS valdyba apsiima su
rinkti ir paskelbti sąrašų asmenų, 
įstaigų, firmų bei organizacijų 
adresus, telefonus ir faksus Lie
tuvoje, kurie nori užmegzti ryšius 
su jaunimu, gyvenančiu už Lietu
vos Respublikos ribų.

LIV. VII PLJ kongresas nutaria 
leisti asmenims, vyresniems kaip
35 metai, dalyvauti PLJ kongreso 
veikloje, skiriant ypatingą dėme
sį įvairių sričių profesionalams 
ir specialistams, kurių patirtis 
naudinga kongreso veiklai.

LV. VII PLJ kongresas nutaria, 
kad įgaliotas PLJS atstovas arba 
atstovai atvyktų į lietuvių bend
ruomenes įvairiose šalyse, kur nė
ra įsteigtos Lietuvių jaunimo są
jungos (LJS) iki VIII PLJ kongre
so. Jų tikslas - ištirti ir padėti 
ten kurtis Lietuvių jaunimo są
jungoms (LJS) tuose kraštuose.

LVI. VII PLJ kongresas pagei
dauja, kad būtų paruošta VII PLJ 
kongreso ataskaita 90 dienų po 
PLJ kongreso pabaigos ir išsiųsta 
kraštų LJS pirmininkams.

PAREIŠKIMAI
VII PLJ kongreso pareiškimas dėl 
SSSR kariuomenės buvimo Lietu
vos Respublikoje:

VII-asis Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso atstovai, matydami, 
jog svarbiausia ir opiausia atkur
tai Lietuvos Respublikai proble
ma yra neteisėtas buvusios Sovie
tų Sąjungos kariuomenės buvimas 
Lietuvos Respublikos teritorijo
je, siūlo:

Visiems lietuviams, gyvenan
tiems ne Lietuvos Respublikoje, 
savo pagrindiniu tikslu politinė
je veikloje Lietuvos labui dabar 
laikyti Sovietų Sąjungos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos Res
publikos teritorijos paspartinimą.

Kreiptis į šalių, kuriose gyvena 
lietuviai, žmones ir vyriausybes, 
darant spaudimą Rusijos ir kitų 
valstybių, sudariusių Nepriklau
somų valstybių sandraugą val
džioms, kad būtų kuo sparčiau iš
spręstas šis klausimas;

Visoms lietuvių organizacijoms 
ir atskiriems žmonėms kreiptis į 
Jungtines Tautas, reikalaujant 
priimti rezoliuciją dėl buvusios 
Sovietų Sąjungos kariuomenės bu
vimo Baltijos valstybėse netei
sėtumo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI 

IR VYRIAUSYBEI
Lietuvai atgavus nepriklauso

mybę, lietuvių jaunimas, esantis 
ne Lietuvos Respublikoje, galėtų, 
ir nori savo žiniomis bei darbu pri
sidėti prie Lietuvos valstybės at
statymo ir sutvirtėjimo, tačiau la
bai dažnai žmonės, atvykę dirbti ir 
padėti Lietuviai, susiduria su dau
geliu buitinių problemų.

Tos problemos sumažėtų, jeigu 
lietuviai - ne Lietuvos Respubli
kos piliečiai - atvykę padėti atsta
tyti Lietuvos valstybę, galėtų kai 
kuriose srityse turėti panašias tei
ses, kaip Lietuvos Respublikos 
piliečiai. Mes nevengtume prisi
imti ir atitinkamas pareigas. Pra
šome Lietuvos Respublikos vadovy
bę apsvarstyti galimybes išspręsti 
šią problemą.

Suprasdami sudėtingą politinę 
situaciją, dėl kurios buvo priimta 
tokia Lietuvos Respublikos pilie
tybės įstatymo redakcija, kokia yra 
dabar, mes kviečiame Respublikos 
vadovybę rasti galimybių pačiu 
artimiausiu metu iš naujo svars
tyti pilietybės įstatymą, daugiau 
atsižvelgiant į ne Lietuvos Res
publikos teritorijoje gyvenančių 
lietuvių troškimą būti Lietuvos 
Respublikos piliečiais.
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Šlekys, Hamiltono sporto klubas 
“Giedraitis”, Toronto Lietuvių namų 
vyrų būrelis, S. Dalius, dr. J. Sungai- 
la; $46-S. Lembertas; $40-dr. A. Ra- 
telaitis, V. Buttinger; $35-L. Smitas; 
$30 - A. Sakalauskas; $25 - V. Dauge- 
lavičienė, E. Krasauskas, E. Loren- 
cienė, M. Bulvičienė, A. Sekonis, V. 
Grabauskas, V. Puodžiūnas, M. Ky- 
brancienė, J. P. Malis; $20- A. Supro- 
nas, J. Kazakevičius, K. Norkus, J. 
Dzenkaitis, P. Žulys, A. Medelis, 
R. Petkevičius, A. Vadeika, H. Kai
rienė, M. Gečienė, A. B. Stankaičiai, 
E. K. Gapučiai; $15 - J. Abraitis; 
$13 - A. J. Ranonis; $10 - A. J. Šarka,
G. Viskonta, prel. V. Mincevičius, I. 
Šatras, dr. A. Lukienė, T. A. Kulbis, 
J. Astas, G. Repčys, U. Opanavičie- 
nė, B. E. Kišonai, V. Rutkauskas, E. 
Narbutaitė, J. R. Lelis; $5 - I. Gali
nis, St. Vaičikauskas, A. Grigaras, 
J. Bakša, G. Karsokas, E. Dirsė, V. 
Jocas, V. Butrimas, L. Einikienė,
R. Česonis, M. Meiliūnas, A. Pau
lius, K. Bartkus, A. Lietuvninkienė, 
P. Seibutis, J. Radzevičius, B. Kase
lis, V. Stepon, J. Morkūnas; $2 - T. 
Murauskienė.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$100 - V. Staškevičius; $80 - A.V. 

Jankaičiai; $75 - D. Zulonienė, dr. 
J. Yčas; $70 - M. Gečienė; $60 - P. Vė- 
žauskas; $50 - St. Povilenskis, E. 
Krasauskas, A. Saladžius, P. Skab- 
lauskas, E. Heikis, kun. dr. M. Kirki
las, F. Timukas, dr. M. Ramūnienė,
S. Pargauskas, M. Jokšas, D. Kučins
kaitė, V. Kazlauskas, P. Stosius, J. 
Ranonis, G. Melnykas, J. Bacevičius,
H. Šiaurys, dr. A. Lukienė, J. Mazi
liauskas, St. Paketuras, S. Ruibys, 
E.A. Mačiulaitis, B. Stalioraitienė, 
V. Januška, V. Granke, L. Kunnapuu, 
V. Gumauskas, M. Šarauskas, B. Ke- 
buris, J. Aukštaitis, V. Abramavi- 
čius, dr. M. Uleckienė, dr. J. Ulec- 
kaitė, V. Sendžikas, A. Steponavi
čius, A. O. Baltrūnas, S. Jakaitis, P. 
Sutkaitis, R. Česonis, B. Saplys, A. 
Žuras, K. Bartnikienė, G. Drešeris, 
A. Čepulis, Z. Gavėnas, E. Šlekys, K. 
Meškauskas, S. Liuimienė, E. Žolpis, 
R. Haggo, J. Varanavičius, A. Liš- 
kauskas, S. Martinaitienė, J. Žadei- 
kis, A. Langas, A. Ruzgys, S. Šarkus, 
E. Ažubalienė, A.M. Bumbuliai, J. 
Krasauskas, A. Jonušas, S. Fredas, 
J. Jakubauskas, L. Grikelis, A. Vaps- 
vienė, J. Pargauskas, J. Staškevičius, 
V. Balionas, A. Rugys, J.I. Nacevi- 
čiai, M. J. Zubrickai, J. Valiukienė, 
L. Griškonienė, M. Andriuškevičius, 
V. Ramanauskas, dr. A. Valadka, J. 
Petrauskas, L. Morkūnas, N. Uogin
tas, J. Stankus, S. Dalius, J. Jonikas, 
V.J. Kėžinaitis, R. Kazlauskas, L. 
Baumgard, N. Liačienė, Z. Girdaus- 
kas, P. Lukoševičius, J. Starke, P. 
Pargauskas, V. Puodžiūnas, J. Skar
dis, V. Biskys, J. Nastajus, J. Vaske- 
la, V.I. Ignaitis, E.K. Gaputis, A. Rū
ta, S. Goceitas, J. Zenkevičius, M. 
Vaškevičienė, H. Lapas, J. Lukša, 
J. Pleinys, V. Kezys, V. Stanevičius, 
J. Kalainis, O. Juodišienė, A. Kazi-
J. Pleinys, V. Kezys, V. Stanevičius, J. numerata oro paštu -110 dolerių vi- 
Kalainis, O Juodišienė, A. Kazilis, S. suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
Domeika. Už dvejus metus garbės ir Lietuvą.

AMBER GLOBUS LTD. 
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1 P2
Tel. (416) 604-9750 . 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 - antradieni Ir ketvirtadieni nuo 2 v.p.p. - 8 v.v.

- SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg.
Siuntiniai pristatomi tiesiai i 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.

NAUJAS PATARNAVIMAS LAIVU. 
Neribojamas siuntinių dydis ir svoris. Reguliarus pristatymas per 
60-90 dienų. $6.50 už kubinę pėdą plius pristatymas.

Pristatome Įvairios sudėties Didelis pasirinkimas -
maisto produktus:

.... $95

prieinama kaina!
Pristatome lengvas mašinas,

siuntinys nr. 1 17 kg ...... sunkvežlnius, traktorius, Įvai-
siuntinys nr. 2 34 kg ...... .. $145 rias žemės ūkio ir statybos
siuntinys nr. 3 20 kg ...... .. $160 darbų technikos priemones
siuntinys nr. 4 50 kg ...... .. $170 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.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$40 - B. Pangonis, M. Obelienius, 

A. Indriulaitis, V. Gulbinas, B. Dun- 
dzys, K. Laikūnienė, V. Sližienė, P. 
Macijauskas, J. Rimkūnas, A. Vaiva
da, J. Červinskas, M. Andriulevičie- 
nė, O. Kotovienė, M. Gelažius, S. Gu
daitis, V. Mickus, Z.J. Malo, J. Vase- 
ris, L. Rudaitis, R. Rudaitytė, L. Ab- 
ramonis, S. Kiškis, J. Januškevičius,
O. Savickienė, K. Linka, A. Balčytis, 
E. Bobelis, dr. R. Balčiūnas, K. Meš
kauskas, J. Žukauskas, I. Gabalis, S. 
Baras, J. Vitas, K. Bubliauskienė, 
E. Mardosas, R. Geidukytė, M. Jonu- 
šaitis, J. Juozaitis, J. Jocas, A. Zaran- 
ka, P. Siūlys, A. Mingėla, P. Gabrė
nas, J. Gimžauskas, J. Tamoliūnas, 
J. Vaičeliūnas, M. Matusevičienė, V. 
Jocas, G. Žemaitis, V. Vytas, V. Za- 
vadskas, V. Sičiūnas, J. Raguckas, J. 
Yurkus, E. Stungurys, S. Barčaitis, 
V. Mažeika, J.R. Stalioraitis, J. Maci
jauskas, J. Laimikis, A. Urbonas, B. 
Stonkus, A. Matulaitis, V. Meilus, S. 
Kažemėkaitis, L. Oleka, J. Gipas, J. 
Riauba, J. Mickus, J. Juodikis, A. 
Poškaitienė, M. Gegužis, A. Sabalis,
P. Raudys, A. Kvedarienė, J. Kuku
tis, J. Paukštys, M. Meiliūnas, J. Arš- 
tikaitis, A. Kenstavičius, J. Stankai
tis, A. Paulius, L. Lapaitienė, P. Ba
ronas, V. Senkevičius, P. Radzevi- 
čiūtė-Klimienė, P.G. Stauskas, J.A. 
Žmuidzinas, H. Matijošaitis, V. Mel
nykas, B. Kupcikas, J. Belazaras, J. 
Petravičius, A. Bentnorius, O. De- 
mentavičienė, S. Pabrinkis, A. Paš
kevičius, A.D. Jankūnas, B. Barisas, 
V. Turčinskas, E.P. Žuliai, J. Valiu
lis, V. Vindašius, M. Malinauskas, V. 
V. Kulbokas, Ž. Mikšys, O. Staškevi- 
čienė, J. Ramanauskas, V. Mastis, P. 
Bražiūnas, O. Krygeris, V. Nausėda, 
J. Prišas, S. Tolvaišą, O.J. Statkevi- 
čius, V. Kazlauskas, V. Butrimas, 
O.L. Rikai, B. Galinienė, J. Bartni- 
kas, S.E. Kuzmickai, J. Palys, A. Bra- 
žys, S. Kėkštas, V. Kerbelis, G. Kau
lius, Č.A. Januškevičius, J. Bataitis, 
L. Vyšniauskas, A. Zalagėnas, O. Vi
limienė, J. Biliūnas, E.G. Iškauskas, 
A. Gvazdaitis, K. Gudinskas, K. Gen- 
čius, K. Čepaitis, P. Aras, V. Šapkus, 
A. Rakauskas, A. Nugent, V. Petrai
tis, V. Skukauskas, M. Macevičienė, 
V. Naruševičius, V. Urbonas, A. Un- 
derys, M. Petrulis, S. Beržinis, S. 
Kačiulienė, P.A. Dranginis, A. Že
maitis, A.J. Vaškevičius, K Vaitkū- 
nas, V. Vilčinas, A. Vadeika, O. Ka
valiauskienė, J. Jeneckas, P. Čečys, 
J. Budreika, J. Ivanauskas, J. Ski- 
landžiūnas, A. Vaičeliūnas, J. Buk- 
šaitis, B. Grajauskas, I. Kandrotas, 
J. Barakauskas, S. Vyskupaitienė, 
A. Kanapka, J. Paršelis, A. Allis, J. 
Rugys, P. Kripas, V. Kalendrienė, 
J.O. Kirvaitis, J. Paršeliūnas, S. Va- 
lickis, S.J. Miškiniai. Už trejus me
tus rėmėjo - M. Žemaitienė; dvejus 
metus - R.B. Keršys, N. Draugelis, A. 
Medelis, J. Kuras-Lasys, A. Senkus.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės bei 
rėmėjo prenumeratoriams ir visiems, 
kurie siųsdami reguliarią prenume
ratą, prideda ir auką.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre-
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GYDYTOJAS PATARIA

Nugalėti savyje vienišumą

Kanados [vykiai

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Dabar vienatvės problema 
yra gana aktuali, su ja neretai 
susiduria gydytojai, psicholo
gai, pedagogai, sociologai. 
Žmonių bendravimo stoka, už
daras gyvenimo būdas, susve
timėjimas, nenoras pabūti pa
čiam su savimi, pagyventi savo 
prisiminimais, be abejonės, 
sukelia vienišumą.

Jaunuoliai šio jausmo pa
prastai nejaučia, tačiau pagy
venusius žmones jis aplanko 
vis dažniau. Fizinė vienatvė 
neturėtų sukelti problemų. 
Juk visada galima nueiti pasi
vaikščioti, pasisvečiuoti, ap
lankyti teatrą, klausytis muzi
kos, gyventi su knygų herojais 
ir pan. Vargu ar Napoleonas, 
būdamas Šv. Elenos saloje, 
jautė vienišumą — jis turėjo 
ką prisiminti, apie daug ką pa
galvoti ir, atrodo, to nevengė. 
Visai kas kita yra dvasinė vie
natvė. Ar yra nuo jos vaistų?

Atrodo, kad yra. Tačiau jų 
ieškoti reikia ne sulaukus se
natvės, bet nuo jaunų dienų. 
Kadangi kalbame apie dvasi
nę vienatvę, aišku, ir vaistai 
nuo jos turi būti psichogeni- 
niai. Farmakoterapiniai pre
paratai, raminantys vaistai ar 
psichostimuliatoriai gali kiek 
padėti, tačiau jų poveikis yra 
laikinas, o svarbiausia — ap
gaulingas, nes vienišumo prie
žasčių jie nepašalina. O kova 
su padariniais — tai tik kova 
su vėjo malūnais.

Bene svarbiausias vaistas 
nuo vienišumo yra gyvenimo 
prasmės ir tikslo suvokimas. 
Šiuos dalykus būtina išsiaiš
kinti dar jaunystėje. Tai vie
nas svarbiausių šeimos ir mo
kyklos uždavinių. Kad vaikas 
sugebėtų rasti savo vietą vi
suomenėje, tinkamą darbą, tė
vai ir pedagogai privalo kreip
ti daugiau dėmesio ne tiek į 
rankų švarą, kiek į jo širdies 
šilumą, jausmų ugdymą, akira
čio plėtojimą. Tik tas, kuris 
nuo mažų dienų buvo teisingai 
auklėjamas, turi daugiau gali
mybių palikti pozityvių pėd
sakų arba bent gerų prisimini
mų apie save.

Teisingai sakoma, kad žmo
gus gyvas tol, kol turi tikslą, o 
tikslą, lūkesčius, viltį, troški
mus jis turi tol, kol gyvena. 
Kiekvieno mūsų tikslai nevie
nodi, specifiški, net skirtingi. 
Bet pagal dydį jie gali būti 
skirstomi į per didelius, rea
lius ir per mažus. Suprantama, 
tai subjektyvu, nes tikslo dydis 
priklauso pagaliau ir nuo indi
vido. Tačiau siekiant per dide
lio, tiesiog fantastiško tikslo, 
atsiranda didžiulis jausminis 
sujaudinimas, net įtampa, ir 
mūsų veiklos kokybė pablogė
ja, o tikslas jau vien dėl to tam
pa nepasiekiamas. Antra ver
tus, kelti sau per mažus tiks
lus irgi klaida, nes tikrasis gy
venimo džiaugsmas atsiranda 
įgyvendinus ne dirbtinį, bet 
tikrąjį — savąjį tikslą. Juo jis 
mažesnis, juo menkesnis ir 
džiaugsmas jį pasiekus.

Taigi gražiai ir teisingai nu
gyventi metai, optimali jaus
minė būsena, užsibrėžto tiks-

f -sAMOGmA’ Knygų rišykla
“SAMOGITIA" 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Padėkime lietuviams atvykti Įbaltiečių 

mokslininkų suvažiavimą Toronte 
1992.VI.9-13 ir įsigykime naudingą žinyną- 
The Baltic States, a Reference Book 

(išleido Lietuvos, Latvijos ir Estijos enciklopedijų leidyklos).
Organizacija The Association for Advancement of Baltic Studies 

(AABS), aukojantiems $100 ar daugiau, pasiųs šią 272 psi. knygą, 
kurioje rasite: 1) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Birštono, Šiaulių ir 
kitų miestų žemėlapius bei turistinę informaciją; 2) prekybininkų, 
parduotuvių bei bendrovių adresus, telefonus, FAX numerius; 
3) valdžios atstovų, menininkų bei kultūrininkų pavardes, adresus, 
telefono numerius; 4) turistui naudingus išsireiškimus anglų- 
lietuvių-latvių-estų kalbomis (tai labai naudinga skrendantiems 
per Rygą) ir daug daugiau. Visiems aukotojams bus išduodami 
mokesčių atleidimo kvitai. Kanadoje čekius rašyti: University of 
Tartu Fund vardu ir siųsti AABS Conference, University of Toronto, 
100 St. George St., Room 1022, Toronto, Ontario M5S 1A1. JAV-se 
čekius rašyti AABS vardu ir siųsti AABS Executive Office, 
111 Knob Hill Road, Hackettstown, NJ 07840.

REMKIME LIETUVOS MOKSLININKUS IR 
ĮSIGYKIME NAUDINGĄ ŽINYNĄ. 

NEDELSKIME, NES KNYGŲ SKAIČIUS RIBOTAS! Inf.

lo įgyvendinimas, gyvenimo 
džiaugsmo pajutimas — štai 
tie vaistai, kurie mus apsaugo 
nuo vienišumo. Ir atvirkščiai. 
Nieko nėra blogiau, kai galvo
jama, jog gyvenimas praėjo ne 
taip, kad nieko naudingo nei 
sau, nei kitiems nepadaryta, 
kad galų gale ir prisiminti nė
ra ką. Tada atsiranda vadina
masis nesugrąžinamo prara
dimo jausmas, kuris didžia da
limi ir sukelią vienišumą.

Dvasinės vienatvės priežas
tys esti ne tik psichologinės. 
Vienišumą gali sukelti ir na
tūrali senatvė, ir įvairibs ligos. 
Mokslininkų atliktų tyrimų re
zultatai liudija, kad senatvėje 
nusilpsta pagrindinių nervi
nių procesų jėga, sumažėja jų 
paslankumas, sutrinka neuro- 
dinaminiai procesai. Dėl to pa
blogėja atmintis; pradedamą 
mažiau domėtis gyvenimo įvy
kiais, net artimais žmonėmis, 
atsiranda nepasitikėjimas, 
įtarumas. Pagyvenęs žmogus 
dažniausiai supranta savo 
progresuojantį fizinį ir dvasi
nį silpnumą, vis labiau jaučia 
socialinį atribojimą.

Išėjus į pensiją, iškyla ir fi
nansinių sunkumų. O mirus ar
timiems žmonėms, ypač vyrui 
ar žmonai, vienatvė dar labiau 
padidėja, ją komplikuoja jaus
minė įtampa, nerimas, net bai
mė. Visa tai yra patologinės 
reakcijos į biologinių ir socia
linių veiksnių visumą.

Labai svarbu, kad žmogus 
kartu su darbine veikla turėtų 
dar ir mėgstamą užsiėmihlą. 
Išėję į pensiją, tokie žmonės 
nesijaučia esą užmiršti ir nie
kam nereikalingi. Atvirkščiai, 
jie junta didžiulį gyvenimo 
geismą, meilę žmonėms, trokš
ta bendrauti, daugiau sužinoti, 
turi potraukį muzikai, groži
nei literatūrai, gamtai. Taigi 
pamėgtieji dalykai mažina fi
zinę ir dvasinę vienatvę.

Sakoma, kad žmogus gimsta 
ir miršta vienas, o tarpsta, kaip 
ir medžiai, draugėje. Fizinis 
ir dvasinis bendravimas nuga
li vienišumą. O šio bendravimo 
formų daug. Pirmiausia — tie
sioginis bendravimas su tuo 
ar kitu asmeniu arba aktyvi vi
suomeninė veikla. Tačiau ko
voje su vienišumu daug pade
da ir grožinės literatūros kū
riniai, pavyzdžiui, kelionių 
aprašymai, žymių žmonių bio
grafijos, o ypač pasakos, nes 
jos visada žadina fantaziją, 
gėrio ir grožio siekimą, svajo
nes. Ne vien jausmus, intelek
tinį pajėgumą, bet ir organiz
mo fiziologinių sistemų funk
cijas skatina ir mėgstami mu
zikos kūriniai. Vienos įžymios 
kino aktorės žodžiais tariant, 
pasiklausius V. A. Mocarto kū
rinių, jai vėl atsiranda kūrybi
nė iniciatyva, noras kovoti su 
sunkumais, dirbti, suktis ruti
nos rūpesčių sūkuryje.

Tai liudija ir mūsų su bend
radarbiais duomenys, gauti 
tiriant muzikos kūrinių povei
kį sveikam ir sergančiam žmo
gui. Didžiulę reikšmę turi ir 
sisteminga mankšta: iš raume
nyse esančių nervų galūnėlių- 
proprioreceptorių kylantys 
impulsai pasiekia galvos sme
genis, aktyvina aukštųjų ner
vinių centrų veiklą, sukelia 
didžiųjų pusrutulių žievėje 
apsauginio sujaudinimo domi
nantę — gerą nuotaiką.

Bet, norint nugalėti vieni
šumą, svarbiausia yra tiesio
ginis bendravimas su žmonė
mis. Neužsisklęskime!

Brazilijos lietuvių poilsiavietė “Lituanika”, kur buvo surengta VII pasaulio lietuvių jaunimo kongreso stovykla.
Nuotraukoje matyti tiktai aplinka Nuotr. I. Balsytės

Biržai neužmiršo savo sumaus
Jie pagerbė Vladą Jakubėną (1904-1976) ir jo kūrybą specialia iškilme

Ne visiems lemta grįžti į Tė
vynę gyvenant, kad ir senatvė
je, ypač vyriausios kartos meni
ninkams. Taigi grįžtama ir po 
mirties. Tačiau “sukūrusiems 
kultūros vertybių persikėlimas 
anapus gyvenimo upės nėra mir
tis, — rašė Stasys Šimkus, — nes 
jų darbai šioj pusėj gyvi, vei
kia ir kovoja toliau”.

Tai pasakytina ir apie Vlado 
Jakubėno kūrybą. Daug jo kūri
nių buvo atlikta Nepriklauso
moje Lietuvoje, nemažai ir už
sienyje. Tačiau maloniausia, 
kad ji skamba ir dabartyje: pri
simenu 1972 m. prof. A. Dvario- 
nienės fortepijono klasės stu
dentų koncertą Vilniuje. Tada 
IV kurso studentė A. Lazaus
kaitė atliko V. Jakubėno “Le
gendą” ir “Iš pasakų krašto”.

1989 m.' Vilniuje įvykusiame 
Lietuvių išeivių muzikos festi
valy — skambėjo Vlado Jakubė
no fortepijoninis ciklas “Miško 
vienuma” (1952). Jį atliko pia
nistė A. Eitmanavičiūtė, o Lie
tuvos nacionalinės filharmoni
jos simfoninis orkestras, diri
guojamas Juozo Domarko, atliko 
Vlado Jakubėno I-ąją simfoniją.

Gražiai pažymi visas Vlado 
Jakubėno sukaktis jo vardo 
draugija Čikagoje, kurios pirmi
ninkas Edvardas Šulaitis 1991 
m. vasarą įsteigė ir Vilniuje 
jos skyrių. Taip atsirado gali
mybė pagerbti kompozitoriaus 
atminimą jo gimtinėje — Bir
žuose.

Nedidelio, bet nuoširdaus bir
žiečių inteligentijos ratelio 
dėka 1991 m. gruodžio 13 d. Bir
žų visuomenė buvo pakviesta į 
savo tautiečio atminimo vakarą.

Prie namo (senoji reformatų 
klebonija), kuriame 1904. XII. 13 
gimė Vladas Jakubėnas, susi
rinko jo giminės, pažįstami, 
miestelio inteligentija, sve
čiai. Kalbėjo miesto meras Va
lentinas Mizeikis, kultūros 
skyriaus vedėjas Vygantas Mū
relis, muzikos m-los direkto
rius Juozas Puplauskis, Biržų 
muziejaus direktorius Algiman
tas Baublys, laikraščio “Bir
žiečių žodis” redaktorius Al
girdas Butkevičius, Vlado Ja
kubėno pusbrolis Povilas Jaku
bėnas.

Memorialinę lentą kompozito
riui atidengė muzikologė Rita 
Nomicaitė — Vlado Jakubėno 
draugijos, Vilniaus skyriaus 
pirmininkė.

Dabartinė memorialinės vie
tos aplinka, kuri anot Alek
sandros Balčiauskienės, tada 
buvo idealiai graži, tvarkinga, 
biržiečius privertė susimąstyti 
ir daug daug ką įsipareigoti.

Memorialinė iškilmė baigta 
pamaldomis reformatų švento
vėje, kurias atliko pastorius 
Renholdas Moras. Maldų intar
pus užpildė kūrybinis mūsų jau
nimas: vilniečiai — solistė Zene 
Kružikaitė ir Arūnas Staškus 
(vargonai) atliko J. S. Bacho 
“Ariją” ir G. Hendelio “Digina- 
re” iš “Te Deum”.

Biržų reformatų bendruome
nė seniai nebuvo girdėjusi gyvo 
profesionalų meno savo šven
tovėje, todėl ilgam prisimins 
šią šventą valandą. Visai ne
apšildomoje šventovėje muziki
nė malda paskleidė tokią dva
sinę šilumą, jog turiningas pas
toriaus R. Moro pamokslas ir 
jo maldos už Vladą Jakubėną 
— visus jaudino iki sielos gel
mių. Beje, kunigas nepamiršo ir 
kompozitoriaus tėvo Povilo Ja
kubėno, teologijos profesoriaus, 
didelių jo darbų Lietuvos re
formatams.

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).

Po pamaldų dėmesio centru 
tapo Biržų muziejus, kuriame 
buvo surengta paroda (iš Vil
niaus meno archyvo fondų), skir
ta Vladui Jakubėnui. Muziejaus 
direktorius A. Baublys apgailes
tavo, kad įžymių šio krašto žmo
nių kūrybinis palikimas kažko
dėl aplenkia jų gimtinę, kurioje 
jis būtų geriausiai saugomas ir 
mylimas.

Vakare renesansinėje Biržų 
pilyje skambėjo Vlado Jakubė
no muzika. Kūrinius fortepijo
nui atliko pianistai Virginija 
Daugirdienė ir Arūnas Staškus, 
o solistė Zene Kružikaitė pa
dainavo Vlado Jakubėno harmo
nizuotas lietuvių liaudies dai
nas. Žurnalistinę kompozito
riaus veiklą, jo muzikos kritiko 
darbą išsamiai nušvietė muziko
logė Rita Nomicaitė, o iš Čika
gos atsiųsta vaizdajuostė apie 
Vladą Jakubėną papildė viską, 
kas “dainon nesudėta” jam gy
venant JAV.

Savo prisiminimais apie kom
pozitorių pasidalijo jį pažino
jusi jaunystėje Biržų pastoriaus 
našlė Aleksandra Balčiauskie- 
nė ir neseniai JAV viešėjęs Vla
do Jakubėno giminaitis Paulius 
Guobužis. Biržų muzikos m-los 
vokalinis ansamblis, vad. Pal
myros Briedienės, užbaigė va
karą Vlado Jakubėno dainomis 
“Nurimk, sesut” bei “Išvežtųjų 
ir ištremtųjų giesme”.

Daug pasidarbavo biržiečiai, 
išleisdami programą-knygelę 
(autoriai — Aleksandra Bal- 
čiauskienė ir Jonas Dagilis), 
skirtą savo tautiečio gedulin-

KLB žinios
Švietimo-kultūros komisija pra

neša, kad suvažiavimas tema “Mes 
ir 2001 metai” lietuvybės išlaiky
mo Kanadoje klausimais įvyks ba
landžio 24-26 d.d. Anapilio salė
se, Mississaugoje. Pakviesta ir su
tiko dalyvauti Ontario pilietybės 
min. Elaine Ziemba. Numatoma 
eilė paskaitų, į kurias iš anksto 
kviečiama visuomenė. Bus atski
roms sritims uždarų posėdžių ir 
svarstybų.

Švietimo komisija, kuriai vado
vauja G. Paulionienė, planuoja pa
ruošti lietuvių kalbos mokymo me
todikai perduoti vaizdajuostę, ku
ri keliaus per visas lituanistines 
mokyklas Kanadoje. Šalia moki
niais gausesnės Maironio mokyk
los Toronte, dar veikia šiuo metu 
mokyklos - Londone, Kalgaryje, 
Montrealyje, Otavoje ir Hamil
tone.

Švietimo komisija nori aprūpin
ti visas Kanadoje veikiančias li
tuanistines mokyklas naujai iš
leistu tikybos vadovėliu “Tikiu”. 
Tai labai gražus vysk. P. Baltakio 
pastangomis išleistas ir Italijo
je spausdintas spalvotas leidinys.

Krašto valdybos posėdyje sau
sio 7 d. pranešimus padarė komi
sijų pirmininkai. Apie vystomą 
veiklą išgirdo tame posėdyje da
lyvavęs Lietuvos ministerio pir
mininko pavaduotojas Z. Vaiš
vila. 

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

gos datos sukakčiai. Miesto 
laikraščio “Biržiečių žodis” 
gruodžio 13 d. laida buvo skirta 
Vlado Jakubėno atminimui. 
Jame yra kompozitoriaus se
sers Halinos Dilienės atsi
minimai apie savo brolį ir jų 
vaikystę bei jaunystę Biržuo
se; laikraščio redaktoriaus, 
kraštotyrininko ir tautodaili
ninko (jis yra memorialinės len
tos Vladui Jakubėnui autorius) 

A. Butkevičiaus str. “Pareina 
kūrėjas namo”, mano pačios 
straipsnis apie kompozito
riaus kūrybinio darbo laiko
tarpį Lietuvoje iki 1944 m. “Kom
pozitorius, pianistas, muzikos 
kritikas”.

Taigi kompozitoriaus, mylė
jusio Lietuvą iš tolo, sugrįžimas 
į savo gimtinę nors buvo labai 
ilgas, bet įvyko ir praturtino 
savo kraštą. Tai tik pradžia di
delio darbo, kuriam užsimojusi 
Vlado Jakubėno draugija su bu
simuoju savo skyriumi Biržuose.

Nebuvo lemta Vladui Jakubė
nui sugrįžti vėl į nepriklauso
mą Lietuvą, pasivaikščioti vai
kystės ir jaunystės takais Bir
žuose, tačiau malonu, kad bir
žiečiai nepamiršo savo krašto 
sūnaus ir juo didžiuojasi, žavi
si jo kūriniais.

Pavasarį Vlado Jakubėno 
draugijos Vilniaus skyrius pla
nuoja surengti kompozitoriaus 
gimtadienį Kaune — jo jaunys
tės mieste.

Irena Skomskienė, 
Lietuvos teatro ir muzikos 

muziejaus vyr. mokslinė 
bendradarbė, 

Vlado Jakubėno draugijos narė

Pasitarimas švietimo reikalais 
sausio 21 d. vyko Kultūros ir švie
timo ministerijoje Vilniuje. Nuo
traukoje ministeris D. KUOLYS su 
KLB švietimo komisijos pirm. G. 
PAULIONIENE

Labai svarbu. Kad nedingtų 
ateičiai reikalingi KLB veiklos 
duomenys, buvusių KLB krašto 
valdybų nariai, atskirų komisijų 
ir apylinkių pirmininkai yra pra
šomi visą medžiagą, susijusią su 
atlikta veikla, pristatyti į KLB 
raštinę - 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8. Gauta medžiaga 
bus sutvarkyta ir perduota Muzie- 
jaus-archyvo KLB skyriui. Apie tai 
daugiau informacijų teikia KLB 
raštinė, tel. (416) 533-3292.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Deja, tai tik geriausiai atro

danti dalis šios finansinės ope
racijos. Prie jos reikia pridėti 
Ontario vyriausybės įsiparei
gotą $300 milijonų finansinę 
paramą sekančių penkerių me
tų laikotarpyje “Bombardier 
Inc.” bendrovei “De Havillan- 
do” reikalams. Niekas negali 
užtikrinti, kad ši suma bus at
gauta. Juk ir “Bombardier Inc.” 
vadovybė gali įsivelti į nuosto
lius su rizikinguoju Toronto 
“De Havillandu”. Kanados vy
riausybė įsipareigojo trejų me
tų laikotarpyje į “De Havillan- 
dą” vėl investuoti $240 milijo
nų. Ši suma bus panaudota 
Montrealio “Bombardier Inc.” 
nupirktos “De Havillando” 
lėktuvų gamyklos pagerinimui, 
darbininkų bei tarnautojų ap
mokymui, ateities planams.

Kanados ir Ontario vyriausy
bės į “De Havillando” pardavi
mą kanadiškai “Bombardier 
Inc.” bendrovei įsijungė dide
le $589 milijonų suma: Ontario 
iždas parūpins $349 milijonus, 
Kanados — $240 milijonų. Ne
galima užmiršti, kad šie įsipa
reigojimai padaryti ekonomi
nės krizės metu. Ontario prem
jeras Bob Ray gyvena viltimi, 
kad jam biudžetinius 1991-92 
metus kovo 31 d. pavyks užbaig
ti su $9,7 bilijono deficitu, Ka
nados ministeris pirm. Brian 
Mulroney — su $31,5 bilijono.

Jie abu nori išsaugoti “De 
Havillando” lėktuvų gamyklą 
Toronte, kadaise turėjusią 
4.900 darbininkų, kurių skai
čius jau buvo sumažėjęs iki 
3.200. Praėjusią savaitę buvo 
praneštas papildomas 300 at
leidimas. Tad greit liks tik 
2.900.

Dar vienu “De Havillando” 
išgelbėjimu Ontario ir Ka
nados vyriausybių finansinės 
paramos dėka džiaugiasi be
veik 5.000 narių turinti darbo 
unija. Kiti torontiečiai yra 
skeptiškesni, matydami mažes
nius atlyginimus turėjusius be
darbius. Jie abejoja ar “De Ha- 
villandas” galės išsilaikyti, ne
turėdamas pakankamai klien
tų savo propeleriniams “Dash- 
8” trumpų skrydžių keleivi

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- 
tvirtinam 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
Tel. (416) 593-0600 

Padėkite Lietuvai, 
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.

PADĖKITE LIETUVAI - 
PASITARNAUKITE SAU!

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

niams lėktuvams. “Boeingui” 
nepavyko išgelbėti “De Havil
lando”. Negi laimingesnė bus 
“Bombardier Inc.” bendrovė, 
tarp kitų gaminių bene labiau
siai pasižymėjusi geromis mo
torinėmis rogėmis?

Rizikingų praeities žingsnių 
yra palikęs ir Ontario konser
vatorių premjeras William Da
vis, 1981 m. provincijai nupir
kęs 25% “Suncor” naftos bend
rovės akcijų, kainavusių apie 
$800 milijonų. Tada jam atro
dė, kad tai bus labai pelningas 
pirkinys, pabrangus naftai pa
saulinėje rinkoje. Deja, naftos 
kaina krito. Ontario provinci
jos įsigytų “Suncor” šėrų pel
nas nepadengė net už juos su
mokėtų $800 milijonų. Konser
vatorius pakeitusi liberalų vy
riausybė, negalėdama atgauti 
investuotos sumos, ją biudžete 
nurašė nuostoliais.

Dabartinė Ontario NDP so
cialistų premjero Bob Ray vy
riausybė, susilaukusi $14,3 bi
lijono deficito grėsmės biudže
tiniams 1992-93 metams, tas ak
cijas nutarė parduoti. Ontario 
finansų ministeris Floyd Laugh- 
ren, ieškodamas papildomų 
pajamų, už jas tikisi gauti apie 
$340 milijonų, mažiau kaip pu
sę 1981 m. investuotos $800 mi
lijonų sumos. Pasak jo, ta nu
rašyta suma jau nefigūruoja at
skaitomybės knygose. Tad ak
cijas galima parduoti pigiau 
negu jos kainavo. Finansų mi- 
nisteriui F. Laughrenui tie 
$340 milijonų turbūt yra kaip 
mana iš dangaus, Toronto “De 
Havillandui” gelbėti pažadė
jus $349 milijonus. V. Kst.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

Kennedy Travel Bureau Ltd.

296 Queen St. West, 
Toronto, Ont.M5V 2A1



“Gimtosios žemės giesmė"
Čiurlionio ansamblio kelias didelio formato leidinyje

VLADAS KULBOKAS

Čiurlionio ansamblis buvo 
įsteigtas 1940.1.15 Alfonso Mi
kulskio prie Vilniaus šaulių 
rinktinės. Kanklių orkestrui 
vadovavo O. Mikulskienė, o šo
kių grupei - J. Kazlauskaitė. 
Kasmet duodavo po 20 koncer
tų, giedodavo ir šventovėse.

Antrąkart bolševikams okup- 
pavus Lietuvą, buvo atgaivin
tas Vienoje. Dalyvavo 5 festi
valiuose, dainavo Vokietijos 
universitetuose, davė 297 pa
saulinius ir 122 religinius kon
certus. 1949.VI. 18 persikėlė į 
JAV-bių Klivlandą.

Už Lietuvos vardo garsini
mą gavo VLIKo ir Sąjungos 
Lietuvai vaduoti premijas. Da
lyvavo visose dainų šventėse, 
koncertavo Venezueloje ir Ko
lumbijoje, giedojo eucharisti
niame kongrese Filadelfijoje. 
Išleido kelias plokšteles.

Puošni Čiurlionio monogra
fija išleista 1991 m. Tai Vacio 
Kavaliūno “Gimtosios žemės 
giesmė”. Įkvėptu rašytojo žo
džiu jis čia vaizduoja ansamb-

LAIMA VENCKUVIENĖ

Nesiūlykite...
Jūs norite arais skrajot padangėj, 
Pavirst šermukšnio šakele, 
Balta alyva sužydėt prie lango 
Ir šviest skaisčiąja sa ulele.
Jūs norite banga pavirsti, 
Siūbuoti nendre prie krantų, 
Ir juoką skardųjį pamiršti, 
Ir eiti vienumos keliu.
O man nesiūlykite nieko.
- Pasauli, koks tu nuostabus! 
Ką pasakyti dar belieka ?
Aš - noriu būti tik žmogus.

Jei užmiršta būt praeitis
Man įdomu, kokia spalva pasaulį 

atitiktų?
Galbūt kaip kraujas, kaip ugnis.
Ir kas šioj žemėje įvyktų, 
Jei užmiršta būt praeitis ?
O šie eilėraščiai absurdūs 
Gal būsenos vidinės išraiška? 
Ir tavo žvilgsniai gudrūs 
Manai palaima, ramuma ?
Ar darome ką nors reikšmingo, 
Ar nešdinamės kuo toliau ? 
Nejaugi ir švelnumas dingo ? 
Juk stengiamės gyvent ramiau. 
Kad niekas nesudrumstų, 
Kad niekas ne'įžeistų, 
Kad nieks nesutrukdytų, 
Užkopt karjeros laiptais!
O žodžiai brangūs ir genialūs 
Jau pasidarė taip lėkšti.
Žmogus, Jei artimas ir geras, 
Ar gali netikėti širdimi ? 
O įdomu, kokia spalva pasaulį 

atitiktų,
Galbūt kaip kraujas, kaip ugnis, 
Ir kas šioj žemėje įvyktų, 
Jei užmiršta būt praeitis?

VII pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Montevideo mieste Urugvajuje 
Lietuvai skirtoje aikštelėje, jaunimas su trispalve pagerbė žuvusius už 
Lietuvos laisvę Nuotr. J. Gaižutytės

LITHUANIAN DIASPORA KOENIGSBERG TO CHICAGO
Dr. Antanas J. Adomėnas, kaip knygos autorius, pasirašo 
Antanas J. Van Reenan. Jis gavo daktaro laipsnį Čikagos univer
sitete. Mokslo specializacija šiose trijose šakose: intelektualinė 
Europos istorija, intelektualinė Rusijos istorija ir imigracinė 
Amerikos istorija. Dabartiniu metu dėsto Wheaton College, 
Wheaton, Illinois.
Lithuanian Diaspora: Koenigsberg to Chicago 
pirmoji laida buvo išspausdinta tik kietais viršeliais (hard copy). 
Nuo š.m. sausio mėn. knygos antroji laida jau išspausdinta minkš
tais viršeliais (paperback) ir gaunama: University Press of 
America, 4720 Boston Way, Lanham, Maryland 20706. Telefonas 
(toll free): 1-800-462-6420 (“Master card” arba “VISA”). Kaina: 
Hard copy $51.50, paper back $24.50.

lio dainos kelią. Čia atsispin
di Lietuvos gamta ir tautos sie
la. Pasivadinęs mūsų tautos ge
nijaus Čiurlionio vardu, an
samblis garsino Lietuvą šiapus 
ir anapus Atlanto.

Autorius vaizdžiai tapo an
samblio vadovo A. Mikulskio 
vargo kelią į dainą ir muziką 
per Kauno konservatoriją, ra
diofoną, Klaipėdos giedotojų 
draugiją, Vienos ir okupuotą 
Vilnių.

Išryškėja odisėjiška klajonė 
po Vokietiją, kur ansamblis su
žavi prancūzų generolą de Lat- 
tre de Tassigny. Pergalės šven
tėj čiurlioniečiai dainuoja 78 
generolams ir 5000 karių. Juos 
bičiuliškai globoja buv. Lie
tuvos universiteto prof. R. 
Schmitleinas. Ansamblis pa
brėžia ir savo veiklos politi
nį momentą - įsteigia Lietu
vos atstatymo fondą. Amerikie
čiai užsisako 10 koncertų. Dai
nuoja ir britams. Jais gėrisi ir 
pats Bayreuth dirigentas.

Amerika juos nuoširdžiai su
tinka, ypač lietuviai. Visi turi 
dirbti, bet dainos meilė ir sa
vo misijos pajautimas viską nu
gali. Jų ryžtą jautė ir Ameri
kos senatoriai bei kongreso na
riai.

Ansamblis ir dainuoja, ir kon- 
voja (palyginkime lietuvių ko
vą ir dainą paskutiniu metu 
Vilniuje). Tautos kančios su
kyla lietuvių krūtinėse ir pa
siekia kitataučių sąmonę. Taip 
vaizdingai autorius lydi čiur- 
lioniečių kelią. Jis pateikia 
ir pluoštą žiūrovų-klausyto- 
jų įspūdžių. Ypač prancūzai 
pajuto Lietuvos sielą.

Čiurlionio ansamblis įtai
giai atliko savo misiją. Jo gies
mės bei dainos skambėjo tau
tos šventovėse, minėjimuose, 
suvažiavimuose, religiniuose 
koncertuose.

1983 m. vadovas iškeliauja į 
anapus. Vadovybę perima Ry
tas Babickas, po jo - Bronius 
Kazėnas ir galop iš Lietuvos 
- Gediminas Purlys.

Čiurlionis tautos sielą at
skleidė Europai, Pietų ir Šiau
rės Amerikai, Australijai. Bet, 
varge, 1991 m. rudenį dėl sto
kos naujų dainininkų, kurie 
pakeistų pasitraukiančius, tu
rėjo savo darbą nutraukti .. .

Monografija-albumas dide
lio formato, 264 psl., gausiai ir 
gražiai iliustruotas, rašytojo 
Vacio Kavaliūno kūrybiška 
studija praturtinta. Tai įspū
dingas paminklas.

Vacys Kavaliūnas, GIMTOSIOS 
ŽEMĖS GIESMĖ. Spaudė “Drau
go” spaustuvė. Čikaga, 1991 m., 
264 psl.

Po sėkmingo solistės Vidos Bičkutės ir smuikininko Algirdo Stulgio koncerto š.m. sausio 12 d. Hamiltone. Iš kai
rės pirmoje eilėje “Gintarinių aidų” radijo darbuotoja Regina Varanavičiūtė-Haggo, solistė Vida Bičkutė, klebo
nas kun. Juvenalis Liauba, OFM, smuikininkas Algirdas Stulgys, “Gintarinių aidų” radijo vedėja Liuda Stunge- 
vičienė, pianistė Leokadija Kanovičienė; antroje eilėje: žurnalistas dr. Douglas Haggo, “Gintarinių aidų” radijo 
bendradarbiai - Lynn Labuckienė, Aušra Pleinytė, Edvardas Labuckas Nuotr. M. Borusienės

Rašo Lietuvos istorikas

Lietuvos krikštas 1387 metais
M. JUČAS, Vilnius

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Jogaila sukvietė į Vilnių žy
mesnius lietuvių bajorus. Bu
vo nutarta krikštyti tik pago
nis ir nekrikštyti stačiatikių. 
Numatyta taip pat kaip para
ginti žmones priimti krikštą. 
1387 m. vasario 17 d. įkurta 
Vilniaus vyskupija ir pašven
tinta Vilniaus katedra; vys
kupija apdovanota žemėmis: 
Tauragnų pilis su Labanoro 
ir Molėtų kaimais, Dambrovno 
sritis, valdoma Vaidilos, Ver
kiai ir Bokštas, sodas prie 
Vilniaus miesto, mūriniai ir 
4 mediniai namai Vilniuje.

Popiežius Urbonas VI pavė
luotai tik 1388 m. kovo 12 d. 
bule pavedė Poznanės vysku
pui Dobrogostui įsteigti Vil
niaus vyskupiją ir paskirti 
jai vyskupą lenką Andrių 
Jastšembecą. Bulėje minimi 
karalius Jogaila ir karalienė 
Jadvyga. Jie abu buvo prašę 
popiežių Vilniuje įsteigti ka
tedrą ir jai paskirti vyskupą. 
Pats vyskupas bus parašęs pra
šymą popiežiui karaliaus ir 
karalienės vardu.

Jogailinės privilegijos
Naujam tikėjimui įtvirtinti 

1387 m. vasario 20 d. Jogaila 
suteikė privilegiją Lietuvos 
bajorams, priėmusiems krikš
tą, ir paskelbė paveldimą že
mės nuosavybę bei atleido 
juos nuo ūkinių tarnybų. Šia 
privilegija vadovas taip pat 
patvirtino bajorams asmens 
laisvę, teisę į paveldėtą turtą 
— pilis, sritis, dvarus, mies
tus bei kaimus. Bajorai galėjo 
juos parduoti, iškeisti ar pa
sielgti kaip elgiamasi su tur
tu. Bajorams valdovas pavedė 
valdyti valstybės dvarus.

1387 m. Jogaila suteikė Vil
niaus miestui Magdeburgo tei
sę. Vasario 22 d. jis paskelbė 
prievartinį katalikų tikėjimo 
palaikymą ir plėtimą, uždrau
dė katalikams tekėti ar vesti 
stačiatikius. Tuo aktu buvo 
pristabdytas galimas lietuvių 
nutautėjimas. “Nė vienas lie
tuvis, katros lyties bebūtų, 
negali būti moteryste jungia
mas su bet katros lyties rusu, 
jei jis pirma tikrai nėra pa
klusęs Romos Katalikų Bažny
čiai. Jei kas šio draudimo ne
klausys, gali būti priverčiami 
net kūno bausmėmis.”

Jogaila su Vytautu kiek su
švelnino lenkų teologų reika
lavimą — iš naujo krikštyti sta
čiatikius, neduoti politinių 
teisių, neleisti laisvai išpa
žinti savo religijos ir statyti 
kulto pastatus be katalikų vys
kupų leidimo ir net šalinti 
juos iš svarbesnių valstybės 
pareigų. Būdami politikai rea
listai, Jogaila su Vytautu ieš
kojo kompromiso su stačiati
kiais.

1389 m. sausio 10 d. Lydoje 
Jogaila paliepė tijūnams būti 
paklusniems vyskupui. Vysku
pas galėjo steigti parapijas 
ir statyti bažnyčias visoje Lie
tuvoje, kur patiks, o tijūnai 
privalėjo būti paklusnūs jam, 
kaip ir valdovui.

Panašiai taip pat Vytautas 
1392 m. įsakė tijūnams “visoje 
mūsų valstybėje”, kai atvyks 
vyskupas su Vytauto raštu ir 
antspaudu “tada jūs tijūnai 
surinksite jam lietuvius, ku
rie nėra krikštyti, ir vyskupas 
juos pakrikštys. Jei bus rusas 
ir norės krikštytis, tegu krikš
tijąs!, o kuris nenorės, tegu 
būna savo tikėjimo. Kas nusi
žengs mano žodžiams, savo gal

va užmokės. O kur vyskupas 
pasiųs kunigus, klausykite 
jų kaip paties vyskupo”.

Jogailos veiklą parėmė ne 
tik kunigaikščiai, bet ir bajo
rai bei prastuomenė. Krikš
tą Lietuvoje parengė Vilniuje 
buvę jau nuo Gedimino laikų 
pranciškonų ir domininkonų 
vienuoliai.

Paruošimas krikštui
Iš pradžių vyko žmonių ka- 

tekizacija grupėmis, kurias 
kunigai krikštijo švęsto van
dens pašlakstymu; panardini
mo galėjo ir nebūti. Žmonės 
prieš tai “katąlikų tikėjimo 
tiesų pamokyti” ir tik pažinę 
šventąjį tikėjimą buvo krikš
tijami. Karalius skirstė minią 
į būrius ir kiekvienam būriui 
davė vieną vardą. Bajorus, 
kurie vyko į Vilnių su šeimo
mis, krikštijo kiekvieną atski
rai. Buvo žmonių, rašo jis, ku
rie krikštijosi, kelis kartus, 
kad gautų baltus drabužius. 
Sunku pasakyti, kiek buvo ap
krikštytų.

Platus krikšto aprašymas 
J. Dlugošo “LęįgkŲos istorijo
je” yra gana ^yęblematiškas; 
Tikslesnę informaciją duoda
1416 m. Lenkijos ir Lietuvos 
delegacijos pareiškimas Kons
tanco suvažiavime. Jame tei
giama, kad Lietuvoje buvo su
kviečiami bajorai ir prastuo
menė, seni, jauni ir vaikai 
abiejų lyčių į tam tikras vie
tas, mokomi tikėjimo tiesų, 
o po to krikštijami. Toliau 
sakoma, kad krikštui niekas 
nesipriešino, “ad baptismum 
aspirabant. . . pro baptismo 
celerius sibi dando”.

Po krikšto iš Lenkijos bu
vo atsiųsti į Lietuvą mokyti 
vyrai krikščionybei įtvirtinti. 
Tiesa, vokiečių teologai tame 
suvažiavime kritikavo lenkų 
misijinę akciją labiausiai už 
tai, kad lietuviai, “apie tikė
jimo pagrindus nieko nežino
dami, apie krikšto sakramento 
reikšmę nepakankamai infor
muoti kaip avių ar ožkų ban
dos buvo panardintos vande
nyje, visai ignoruojant šven
tosios kalbos misteriją”.

Žemaitija
Vakarinė Lietuvos dalis — 

Žemaitija visai nebuvo krikš
tijama. Kodėl? Dėl jos nebuvo 
baigtas Lietuvos ginčas su Vo
kiečių ordinu. Ir Ordinas su 
savo siekimais galėjo trukdyti 
žemaičių krikštui. Žemaitijoje 
iš seno nebuvo Lietuvos valdo
vo valdžios. Žemaičiai labiau
siai buvo prisirišę prie pago
nybės. 1382 m. jie skelbę, “jei
gu Jogaila taps krikščionimi, 
mes jam nepasiduosime”. To
dėl jų krikštas ir žemaičių 
vyskupijos įkūrimas įvyko tik
1417 m. Ta aplinkybė ir teikė 
Ordinui didelių pranašumų, 
dėl ko jis tęsė karą.

Lietuvių istorikas A. Šapo
ka 1937 m. pareiškė, kad skirs
tymas į aukštaičių ir žemai
čių krikštą yra nesusiprati
mas, nes 1387 m. krikštas tu
rėjo reikšmę visai Lietuvai.

Parapijos ir katekizacija
Vilniaus vyskupijoje buvo 

įsteigtos pirmosios parapijos: 
Vilniaus (Šv. Jono), Obolcų, 
Krėvos, Ašmenos, Bistricos, 
Medininkų, Nemenčinės, Mai
šiagalos, Merkinės ir tikriau
siai Ukmergės. 1392 m. Vytau
tas, tapęs didžiuoju kunigaikš
čiu, įsteigė dar 10 parapijų: 
Senuose ir Naujuose Trakuo
se, Dubingiuose, Dauguose, 
Gardine, Kernavėje, Kaune, 

Naugarduke, Švenčionyse ir 
Volkovyske. Parapijos buvo 
dosniai apdovanotos žemė
mis ir dešimtine. Vytautas 
atidžiai vykdė bažnytinę po
litiką, neduodamas preteksto 
Ordinui teigti, kad Lietuva 
pasilieka pagoniška.

Krašto katekizacijoje vy
ravo lenkų kunigai. Bet buvo 
ir čekų, vokiečių ir net lietu
vių. Motiejus Trakiškis buvo 
pirmas žemaičių vyskupas. Iš 
1400 m. Jogailos fundacinio 
rašto Krokuvos universitetui 
matyti, kad lietuviai buvo pa
kviesti į universitetą. Antruo
ju šio universiteto rektoriumi 
nuo 1401 m. spalio 16 d. buvo 
Drohičino kunigaikštis Kęstu
čio vaikaitis Vaidutis, kuris 
1391 m. paliko kraštą, nuvyko 
į Prahą ir ten mokėsi teologi
jos: kartu jis buvo Krokuvos 
katedros kanauninkas bei pre
latas. 1402 m. Krokuvos univer
sitete buvo studentas iš Vil
niaus Martynas. Iš Lietuvos 
ponų Giedraičių šeimos Kro
kuvoje mokėsi Hermanas. XV 
a. pradžioje Krokuvoje buvo 
skirtos vietos teologijos stu
dijoms studentams iš Lietu
vos, ’o 1397 m. Prhhos' urrive'r- 
sitėtfe’Iienkijos karalienė Jad
vyga įsteigė kolegiją lietu
viams studentams.

Lietuvos krikštas XIV a. pa
baigoje buvo pąskutinis didy
sis Katalikų Bažnyčios užmojis 
Europoje, pagrįstas pagonių 
krikšto ir moralės principų 
dėstymu per švietimą ir įtiki
nimą.

Jogaila skyrė naujai steigia
moms parapijoms 2 žagres 
(apie 50 ha) ariamos žemės; 
reikalauta, kad prie parapijų 
būtų mokyklos ir mokytojai 
“žekiai”. 

* * *
Jogaila su Vytautu išplėšė 

lietuvius iš stačiatikių glėbio. 
Popiežius Urbonas VI tik 1389 
m. balandžio 19 d. pripažino 
Lietuvą katalikišku kraštu. 
Jogaila išprašė tą pripažini
mą per primą Dobrogostą. Pri
pažinimas griovė Vokiečių or
dino agresijos ideologinius 
pamatus — jis neteko morali
nio pagrindo šauktis iš Vaka
rų paramos. Lietuvos krikštas 
Jogailai ir Vytautui davė di
džiulį ginklą propagandinėje 
kovoje. Popiežius Bonifacas 
IX netrukus pasiūlė Ordinui 
susitaikyti su naujakrikštais 
lietuviais, o vėliau uždraudė 
ir kryžiaus karus prieš juos 
“ad evitandum scandala”.

Atsiųsta paminėti
Kostas Ostrauskas, ARS AMORIS. 

Historiae sacrae et profanae. Tai 
trumpi sceniniai kūriniai, kuriuos 
jungia meilės motyvas. Aplankas 
dail. Prano Lapės. Išleido Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das (AMa. M Publications, 7338 
South Sacramento Avenue, Chica
go, Ill. 60629, USA). Tiražas - 600. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Chicago, 1991, 325 psl. Kaina - $15 
JAV.

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, 
IIOCHVERRAT: “VALSTYBĖS IŠ
DAVIMO” BYLA 1944-1945. Tai 
buvusio politkalinio atsiminimai 
vokiečių okupacijos metais Lietu
voje. Redagavo Arūnas Bubnys. 
Išleido “Žaltvykslė” (Vilnius, An
takalnio 83-13) 1991 m., 76 psl.

MUZIKOS ŽINIOS, 1991 m., 242 
nr. Leidėjas - Šiaurės Amerikos 
lietuvių muzikų sąjunga. Redak
toriai - Kazys Skaisgirys ir Stasys 
Šližys. Administratorius - Anta
nas Giedraitis (7310 South Califor
nia Avenue, Chicago, ILL. 60629, 
USA). Metinė prenumerata - $5 
JAV.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Klaipėdos dramos teatro vyr. 

rež. Povilas Gaidys, paruošęs 
šešiasdešimtąjį premjerinį spek
taklį, kuriuo tapo amerikiečio 
Tennessee Williams drama “Sena
sis kvartalas”, atvyko keliems 
mėnesiams Čikagon. Čia jis, pa
kviestas saviveiklinio Čikagos 
lietuvių teatro “Vaidilutė”, pa
ruoš kelis veikalus. Be to, šių 
mokslo metų semestre Ilinojaus 
universiteto lituanistikos ka
tedroje dėstys kursą “Indepen
dent studies Lith. 499”, kurio 
tema yra “Dabartinis Lietuvos 
teatras”. Kurso lankytojai turės 
progą susipažinti su Lietuvos 
teatrų sudėtimi, jų kūrybiniu 
braižu, dabartine režisūra ir 
dramaturgija. Paskaitos bus skai
tomos trečiadieniais, 5-8 vai. va
karo, Ilinojaus universitete Či
kagoje, Stevensono auditorijoje. 
Paskaitų ciklas pradėtas sau
sio 22 d.

XXXVI-jį tradicinį metinį sa
vo balių lėšoms telkti Čikagos 
lietuvių opera 1991 m. lapkričio 23 
d. surengė didžiojoje Jaunimo 
centro salėje. Dalyvius pasveiki
no valdybos sekr. Jonė Bobinienė. 
Programą A. Vanagaičio “Vėjužė- 
liu” pradėjo mišrus choras. Mo
terų choras įsijungė ištraukomis iš 
A. Ponchiellio “Lietuvių” ir C. 
M. Weberio “Taikliojo šaulio”. 
Vyrų choras papildė ištrauka iš 
G. Verdžio “Rigoletto”, S. Šim
kaus “Geležinio vilko maršu”, 
“Kareivių daina”, M. Petrausko 
“Gaudžiančiais trimitais”. Pro
gramą užbaigė mišraus choro at
liktos K. V. Banaičio dainos 
“Anoj pusėj Dunojėlio”, “Po 
aukštus kalnus”. Bisui buvo 
pridėta ištrauka iš G. Verdžio 
“Traviatos” su solistais Egle 
Rūkštelyte-Sundstrom ir Juliumi 
Savrimu atliktu populiariuoju 
duetu “Aukštai mes pakelkime 
taurę”. Dirigavo programą pa
ruošęs muz. Alvydas Vasaitis, 
akompanavo pianistas Manigir- 
das Motekaitis. Čikagos lietu
vių operos valdybos pirm. Vy
tautui Radžiui buvo įteikta JAV 
lietuvių fondo operos veiklai 
paskirta $2.000 auka.

Aktorė Ingeborga Dapkūnaitė 
atliko nedidelį vaidmenį Eimun
to Nekrošiaus ręžisuotoj “Ilgoj 
kaip Šimtmetis dienoj”, Vilniaus 
jaunimo teatrui įsijungus į tarp
tautinį teatrų festivalį Čikagoje 
1990 m. Čikagos lietuviai ją da
bar galės pamatyti premjeriniuose 
londoniečįo dramaturgo Dusty 
Hughes pjesės “A Slip of the 
Tongue” (“Liežuvio klaida”) 
spektakliuose “Steppenwolf’ teat
re vasario 9 — kovo 22 d.d. Pje
sėje vaizduojami pastarųjų metų 
įvykiai laisvės siekiančioje Če
koslovakijoje. Pagrindinis veikė
jas yra kaime saugumiečių izoliuo
tas disidentas rašytojas Dominic 
Tantra. Jį norima įvilioti į spąs
tus keturiomis atsiųstomis studen
tėmis. Pjesę “Liežuvio klaida” 
režisavo Londono “Turnstyle” 
teatro bendrovės vadovas Simon 
Stokes. Pagrindinį vyro vaidmenį 
atlieka amerikietis aktorius John 
Malkovich. Moterims buvo skirti 
du pagrindiniai ir du antraeiliai 
studenčių vaidmenys. Pagrindinį 
Katjos Lipp vaidmenį sukūrė lie
tuvaitė Ingeborga Dapkūnaitė, 
pagrindinį Ivanos Milosz — pran
cūzė Clotilde Courau. Tad iš tik
rųjų šio veikalo pastatymas yra 
tarptautinio pobūdžio. Po Čika
gos jis bus vaidinamas ir Londone.

Įsijungti į tarptautinį pasta
tymą vilnietei I. Dapkūnaitei 
padėjo Londone režisiere dirbanti 
jauna lietuvaitė Dalia Ibelhauptai- 
tė. “Liežuvio klaidos” rež. S. 
Stokes, jos prišnekintas, keturių 
studenčių vaidmenims nutarė pasi
rinkti skirtingų tautybių aktores. 
Jis jau anksčiau buvo susidomė
jęs L Dapkūnaitės nuotrauka, 
paprašęs atsiųsti daugiau. Ketu
rių studenčių vaidmenims buvo 
susilaukta šešiolikos kandidačių. 
Laimėtojos buvo atrinktos kon
kurso būdu. I. Dapkūnaitė kon- 
kursan įsijungė 1991 m. gruodžio 
4 d., atsakydama į jai pateiktus 
klausimus, skaitydama dialogus 
su Londonan atvykusiu aktoriu
mi J. Malkovichiumi. Vilniun ji 
grįžo tos dienos vakarą, nežino
dama konkurso rezultatų. Tik 
vėliau buvo pranešta, kad jai ir 
prancūzei C. Courau paskirti pa
grindiniai studenčių vaidmenys. 
I. Dapkūnaitei teko ilgokai laukti 
Čikagos ir Londono aktorių pro
fesinių sąjungų darbo vizų. Su 
Vilniaus jaunimo teatru ji atsi
sveikino gruodžio 28 d. atlikdama 
Ninos Zarečnajos vaidmenį A. Če
chovo komedijoje “Žuvėdra”. 
Visiškai atsiskirti I. Dapkūnaitė 
vis dėlto nėra linkusi, nes tarptau
tinė scena neturi rež. Eimunto 
Nekrošiaus.

Pirmąją Kalėdų dieną Vytauto 
šventovėje kauniečiams skambėjo 
kalėdinė misterija “Nativitas Do
mini” (“Viešpaties gimimas”). Jos 
tekstą sukūrė poetas klebonas 
kun. Ričardas Mikutavičius, mu
ziką — kompozitorius Vidmantas 
Bartulis. Misteriją su dirigentu 
prof. Albinu Petrausku atliko 
mišrus choras “Leliumai”, ber
niukų choras “Varpelis”, vargo
nais grojusi Dalia Jatautaitė, 
kanklėmis ir smuiku — Dalia Ma- 
teikaitė, Violeta Genytė, Ilona 
Klausaitė, Dalia Terminaitė.

Kultūros ir švietimo ministeri
jos 1991 m. premijos už reper
tuarą saviveikliniams meno ko
lektyvams buvo paskirtos tų metų 
pabaigoje. Stasio Šimkaus premi
jos laureatu tapo kompozitoriai 
Jonas Tamulionis ir Nomeda Va
lančiūtė už dainas mišriems bal
sams. J. Tamulioniui premiją lai
mėjo daina “Ant kranto”, N. Va
lančiūtei — daina “Po miražais”. 
Jono Švedo premija už muziką 
liaudies instrumentų orkestrui 
buvo įvertintas Vlado Švedo kū
rinys “Trys pagonių apeigos”. 
Boriso Dauguviečio premiją ver
tintojų komisija paskyrė Juozui 
Erlickui už pjesių knygą “Gyve
nimas po sniegu”, Almai Eiger- 
dienei ir Reginai Lumpickienei 
— už Antano Miškinio “Zaliaduo- 
nių gegužės” inscenizaciją bei 
jos pastatymą saviveikliniame 
Utenos teatre.

Dainų ir šokių ansamblis “Lie
tuva” auksinę veiklos sukaktį pa
minėjo specialiu vakaru Lietuvos 
operos ir baleto teatre Vilniuje. 
1991 m. lapkričio 17 d. ten susi
rinko 1.200 buvusių ir dabartinių 
šio ansamblio vadovų, šokėjų, dai
nininkų ir muzikantų. “Lietuvos” 
ansamblį prieš pusę šimto metų 
įsteigė didysis liaudies muzikos 
entuziastas Jonas Švedas (1908- 
1971), o dabar jam vadovauja Pra
nas Budrius. Didelė ansamblio 
narių minia susidarė penkiasde
šimtmečio laikotarpyje. Per pen
kiasdešimt metų buvo surengta 
7.350 koncertų, kuriuose skam
bėjo daugiau kaip tūkstantis kū
rinių ne tik Lietuvoje, bet ir JAV, 
Kanadoje, Japonijoje beveik vi
sose Europos šalyse. Įvairių me
tų programas priminė pirmojoje 
sukaktuvinio vakaro dalyje atlik
ti kūriniai — “Jievaro tiltas”, 
“Untytė”, “Leliumai”, “Vilioti- 
nis”, “Parugė” ir “Rusnietis”. 
Antroj on dalin buvo įtraukti du 
paveikslai iš naujausios progra
mos “Ein saulelė apie dangų”. 
Jos premjera įvyko gruodžio 5 
d. taip pat Lietuvos operos ir ba
leto teatre Vilniuje. “Lietuvos” 
ansamblį sveikino kultūros ir švie
timo ministeris Darius Kuolys, 
kūrybinių sąjungų, meno kolekty
vų ir rajonų atstovai. Prieš Kalė
das “Lietuvos” ansamblis su nau
jąja programa spėjo apsilankyti 
Alytuje, Kaune ir Panevėžyje.

Kauno muzikiniame teatre 
sausio pradžioje surengtas res
publikinis teatrų festivalis buvo 
skirtas šio istorinio pastato šimto 
metų sukakčiai. Senasis Kauno 
teatras buvo pastatytas 1892 m. 
miesto centre. Rampos šviesą ja
me išvydo 1902 m. mėgėjų jėgo
mis suvaidinta N. Gogolio kome
dija “Revizorius”. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, Kauno teat
re gimė profesiniai Lietuvos teat
rai: dramos teatras — 1919 m. H. 
Suedermanno “Joninių” spektak
liu, operos teatras — 1920 m. G. 
Verdžio “Traviatos”, baleto teat
ras — 1925 m. L. Delibes’o “Ko- 
pelijos”. Šiais premjeriniais 
spektakliais senajame Kauno 
teatre pirmuosius profesinius 
žingsnius žengė Lietuvos drama, 
opera ir baletas. Ilgame vete
ranų sąraše yra tokie profesinio 
Lietuvos teatro atstovai, kaip 
operos sol. Kipras Petrauskas, 
aktoriai Kastantas Glinskis ir 
Juozas Vaičkus, baletmeisteris 
Bronius Kelbauskas, kompozito
riai bei dirigentai Juozas Tallat- 
Kelpša, Mykolas Bukša, dailinin
kai Mstislavas Dobužinskis, Liu
das Truikys, ir daug kitų nusi
pelniusių veikėjų. Šimtamečiam 
Kauno teatrui skirtas savaitę 
trukęs festivalis buvo pradėtas 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
surengtu koncertu, scenos vete
ranų susitikimu su žiūrovais. 
Lietuvos baleto teatro atstovai, 
atvykę iš Vilniaus, senojon Kau
no teatro scenon vėl grąžino is
torinę prancūzo L. Delibes’o “Ko- 
peliją”. Vilniaus dramos teatras 
atvežė lietuvių tautos tragediją 
atspindinčią F. Bajoro operą 
“Dievo avinėlis”, išsivadavusią 
iš sovietinės cenzūros replių. 
Kauno dramos teatras festivalin 
įsijungė Keturakio komedija 
“Amerika pirtyje”. v. Kst.
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Drįsi k ė limo 
^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, ind........... 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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8

Res 231 2839 . ANTANAS GENYS

“Ali THE

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

Greitas ir tikslus pa tarną vintus!
®

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

/ll|r»totia® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
z lilolulc Islington, Ontario M9B 1A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

I 111 I 1 1
Taip atrodė jie vieną dieną po egzamino “juodajam diržui” įsigyti, trukusio 
“tik” 6 valandas. Nuotraukoje - antra iš kairės Rima ir sekantis Ričardas 
Drešeriai, torontiškiai, karatė “shito ryu” stiliaus specialistai

T.V.

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

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

Olimpiečiams parama 
kaupiasi...

Vilniuje išeinančio olimpinio laik
raščio “Vytis” 1991 m. gruodžio 24-31 
laidoje Aiškutė Buzelytė aprašo Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) generalinės visumos IV sesi
jos, kuri vyko gruodžio 19 d., eigą 
savo straipsnyje “Opera ir operetė”. 
Pirmoje dalyje aprašomi praneši
mai, gi antroje gvildenama tarpusa
vio nuobodūs ginčai... Kadangi 
mus domina straipsnio pirmoje da
lyje LTOK generalinio sekretoriaus 
Janio Grinbergo pranešime minima 
materialinė pagalba Lietuvos olim
piečiams, vykstantiems į Albert- 
vill’į ir Barceloną, daugiau apie tai 
ir kalbėsime.

J. Grinbergas sakė, kad Lietuvos 
olimpinis komitetas pasiruošimą 
žaidynėms pradėjo jau 1991 m. vasa
rio mėnesį. Federacijos buvo įga
liotas paruošti programas ir sudary
ti kandidatų sąrašus. Nuo rugsėjo 
18 d. visi darbai suintensyvėjo ir su
konkretėjo. Buvo tariamasi su kiek
viena federacija. Kiti kandidatai į 
rinktinę renkami pagal tam tikrus 
kriterijus, pagrindinis — pajėgumas 
pasaulio mastu. Į A grupę (1-6 vie
tos) patenka 30 sportininkų, tiek pat 
yra ir B grupės (pretenduojančių į 
pasaulio dešimtuką) kandidatų. 
Plius 21 treneris. O kvota tik 35-40 
žmonių. Todėl reikia pagalvoti, kaip 
nuvažiuoti treneriams ir vadovams, 
kad jie neužimtų sportininkų vietų. 
Neblogai būtų, atrinkus pajėgiau
sius, kitas vietas paskirstyti (po 1-2) 
federacijom, kad kiekviena šaka tu
rėtų po savo olimpietį.

Toliau generalinis sekretorius 
kalbėjo, kad yra susitarta su Albert- 
vill’io komitetu, ir mūsų sportinin
kai galės savaitę prieš žaidynes tre
niruotis nemokamai. “Coca Cola” su
tinka padėti visiems olimpiečiams, 
kurie nori ruoštis Skandinavijoje. 
Vilniaus birža pasiruošusi paremti 
biatloninkus ir vieną sporto šaką. 
Ruoštis vasaros žaidynėms lengva
atlečiams siūlo paslaugas Šverino 
olimpinis centras. Plaukikams bus 
sudarytos sąlygos pasitreniruoti 
Amerikoje ir Vokietijoje. “Adidas” 
sutinka aprūpinti olimpinius kan
didatus apranga. “Bayern” bendro
vė sušelps medikamentais, vitami
nais. “Adidas” taip pat nustatė pre
mijas pergalių atveju: už 1 v. koman
dinėse varžybose - 50 tūkst., II v. - 
20 tūkst., III v. - 10 tūkst., individua
liose rungtynėse atitinkamai 10,5 ir 
3 tūkst. Viskas Vokietijos pinigais 
- DM. Iš daug kur ir dar daug visokių 
paskatinimų minėjoj. Grinbergas.

Iš kitų šaltinių patirta, kad JAV-se 
jau yra įkurtas “Lietuvos olimpinis 
fondas”. Pagrindinis jo iniciatorius 
yra Šarūnas Marčiulionis. LTOK Či
kagoje šio fondo tikslu yra atidaręs 
specialią sąskaitą Standart Federal 
banke. Jos nr. yra 1101310331, adre
sas: Standart Federal Bank, 4192 
Archer Ave., Chicago, Ill. 60632. 
Š. Marčiulionis bet kurią finansinę 
paramą, jei kam būtų patogiau, pra
šo nukreipti sekančiai: Fax a note 
to Marčiulionis at 510-933-2193 or 
call the Warriors’ offices at 510-638- 
6300.

Yra jau asmeninių įsipareigojimų. 
Atsiųstame asmeniškai Š. Marčiu-

lioniui laiške Lietuvos olimpiečių 
reikalams sesuo ir brolis - Gražina 
ir dr. Algirdas Vokietaičiai žadėjo 
po 2,500 ir 5,000 <įpl. sumas. Vokie
taičiai yra buvę fizinio auklėjimo 
ir sporto veikėjai Lietuvoje prieš 
komunistų okupaciją.

Kanadoje olimpiečių parėmimui 
ruošiamasi aukų rinkimo vajui taip 
pat. ŠALFASS-gos centro valdybos 
(dabar ji Toronte) posėdyje 1992 m. 
sausio 8 d., dalyvaujant jame ir Ka
nados sporto apygardos vadovui E. 
Stravinskui, buvo aptarta vajaus 
programa. Taigi, mieli ir gerbiami 
tautiečiai, netrukus kreipsimės į 
jus, prašydami paremti mūsų olim
piečius, kurie po daugiau kaip 50 
metų vėl laisvai dalyvaus pasaulio 
didžiausiose ir vertingiausiose, tau
tas vienijančiose žaidynėse.

Žymieji Lietuvos krepšininkai, 
šiuo metu žaidžiantys pagal sutartis 
užsieniuose, yra pasirašę ir paskel
bę sekančio turinio atsišaukimą:

“Išsipildė visų mūsų svajonė-mes 
vėl Pasaulio žemėlapyje. Dėkingi 
likimui, kad dabar, savo jėgų žydė
jime, galime prisidėti prie Lietuvos 
garsinimo. Nenorime tuščių žodžių, 
tegul kalba darbai už mus pačius. 
Artėja olimpinės žaidynės. Pirmą 
kartą ir virš krepšinio aikštės su
plazdės Lietuvos'trispalvė. Visi ži
nome, kokie sunkūs išbandymai mū
sų laukia. Bet mūsų jėga vienybėje. 
Mes pasiryžę. Jeigu tikite mumis - 
padėkite”. (A. Sabonis, S. Marčiulio
nis, R. Kurtinaitis, S. Jovaiša, V. Cho
mičius ir A. Karnišovas). Sig. K.

ŠALFASS centro valdybos žinios
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 

auklėjimo ir Sporto sąjungos nau
joji centro valdyba (torontiškė) 1992 
m. sausio 8 d. buvo susirinkusi jau 
antrajam iš eilės posėdžiui. Darbas 
pradėtas po metinio suvažiavimo 
Klivlande (1991 m. lapkričio 16 d.) ir 
jį norint gerai atlikti, ypatingai per
organizuojant veiklos sistemą, klau
simų, klausimėlių begalės.

Šiuo metu svarbiausias rūpestis - 
tai 42-sios metinės žaidynės, kurios 
vyks Toronte 1992 m. gegužės 8, 9 ir 
10 d.d., pasiruošimas joms ir jų įgy
vendinimas. Tikimasi 500-600 daly
vių, taip pat svečių iš Lietuvos. Nu
matoma krepšinio varžybos vyrų A, B 
ir jaunių A, B, C ir D klasėse, mote
rų krepšinis, jeigu užsiregistruos 
bent 3 komandos, tinklinis, raketbo- 
las, skvašas, lauko tenisas ir kt. R. 
Miečiaus siūlymas buvo - iškviesti 
iš Lietuvos Panevėžio “Lietkabelio” 
arba Kauno “Atletų” studentų klu
bo krepšininkus. 20 asmenų - žaidė
jai, treneriai, daktarai, rėmėjai ir 
t.t. Jie atvyktų ir grįžtų savo lėšo
mis, visa kita būtų parūpinta žaidy
nių organizatorių. Sprendimas sve
čių iškvietimo klausimu bus padary
tas vėliau.

Žaidynes sėkmingai pravesti jau 
yra sudaryti du komitetai, kurie šio 
posėdžio metu buvo patvirtinti. Or
ganizacinis komitetas: pirm. R. Mie- 
čius, vicepirm. R. Sonda, ižd. A. Mor
kūnas, sekr. E. Stravinskas, Jolanda 
Tamasovičienė - nakvynės, A. Nau
sėdas - renginiai. Antrasis - varžy- 
binis: pirm. R. Miečius, vicepirm. A. 
Klimas, krepšinio vadovai - V. Juzė
nas, J. Šileika ir A. Kaknevičius, 
tinklinio vadovas - M. Leknickas, le
do ritulio - R. Kuliavas, raketbolo ir 
skvašo - V. Lukošius, kėgliavimo - 
A. Danaitytė; teisėjų koordinatorius 
- R. Kaknevičius, fotografas - Vyt. 
Pranaitis, rezultatų koordinatorius 
-J. Balsys.

Tolimesnėje darbų eigoje buvo 
svarstytas ir priimtas svarbus nuta
rimas organizuoti paramą Lietuvos 
olimpiečiams, besiruošiantiems žie
mos ir vasaros olimpinėms žaidy
nėms.

Posėdyje dalyvavo centro valdy
bos nariai: pirm. A. Šileika, M. Lek
nickas, R. Miečius, R. Kuliavas, J. 
Gustainis, A. Danaitytė, Sig. Kra- 
šauskas ir kviestas Kanados sporto 
apygardos vadovas E. Stravinskas 
(visi torontiškiai). Trūko veterano 
Algirdo Bielskaus, valdyboje einan
čio generalinio sekretoriaus parei
gas (gyvena Klivlande). Sig. K.

LIETUVIŲ 
KREDITOPARAMA 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 rate) 

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. (gyvybės 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 ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.25%

(fixed rate)______________

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 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. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

rinktinėje, kuri ruošis olimpiniams 
žaidimams

Sporto šventė Hamiltone
Hamiltono sporto klubas “Kovas” 

rengia Kanados lietuvių krepšinio 
pirmenybes vyrų A, B ir jaunių C 
klasėse š.m. vasario 15 ir 16 d.d. Šeš
tadienį rungtynės vyks nuo 9 v.r. 
Westdale gimnazijos patalpose 
(Main St. W. ir Longwood gatvių kam
pas). Baigmės rungtynės vyks sek
madienį, vasario 16, nuo 12 vai. St. 
Tomas Moor gimnazijoje (53 kelio 
ir Upper Paradise gatvės kampas). 
Taip pat bus pravesta ledo ritulio 
ir kėgliavimo varžybos.

Šeštadienio vakare, vasario 15, 
8 v.v., Jaunimo centre įvyks šokiai 
ir “Laimės ratas”. Kviečiame parem
ti sportuojantį jaunimą dalyvavimu 
rungtynėse ir šokiuose. A. G.

Skautų veikla
• Lietuvos kankinių švento

vėje vasario 15, šeštadienį, 6 v.v. 
Mišios už a.a. v.s. plkn. a.a. J. Ša- 
rauską, a.a. v.s. K. Palčiauską, a.a. 
v.s. K. Saverą Žilinskienę, a.a. v.s. 
St. Kairį, a.a. kun. St. Kulbį, a.a. v.s. 
O. Gailiūnaitę, visus skautininkus- 
kes ir skautus-tes bei tėvus rėmė
jus. Po Mišių - skautininkų-kių su
eiga Anapilio viršutinėje salėje 
(buvusi Parodų salė). Programo
je: pakėlimai, apdovanojimai, dis
kusinė tema “Lietuvos kūrimasis 
1918 m. ir dabar”, skaidrių rody
mas iš Lietuvos skautų stovyklos, 
kavutė su įspūdžių pasidalinimais. 
Kviečiami ir akademikai skautai- 
tės, o taip pat studentai, norintys 
dalyvauti skautų judėjime.

• LSS pirmija skelbia 1992 me
tų rašinių konkursą visoms skau- 
tų-čių šakoms. Konkurso temos: 
Vilkiukams, paukštytėms, beb- 
riukams, ūdrytėms: MANO VADO
VAS AR VADOVĖ; KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETUVĄ; arba laisva tema. 
Rašinys ne trumpesnis kaip vie
nas rankrasščio puslapis. Premi
jos - I v. $75, II v. $50. Skautams- 
tėms, prit. skautams-tėms ir ki
toms to amžiaus grupėms: KAIP 
GALIU PADĖTI LIETUVAI? 
SKAUTŲ PAREIGOS IŠEIVIJAI 
IR LIETUVAI; arba laisva tema. 
Premijos - I v. $100, II v. $50. Ra
šinys ne trumpesnis kaip du rank
raščio puslapiai. Skautams-vy- 
čiams, vyr. skautėms ar kitoms to 
paties amžiaus grupėms: LIETU
VIŠKAS SKAUTAVIMAS IŠEIVI
JOJE; JEI BŪČIAU LIETUVOJE, 
KAIP ORGANIZUOČIAU ŠAUTŲ 
VIENETĄ?; arba laisva tema. Ra
šinys ne trumpesnis kaip trys 
rankraščio puslapiai. Premijos 
-Iv. $150, II v. $75. Konkurso lai
kas - 1992 m. vasario 16 iki balan
džio 23 d. Rašiniai, pasirašyti sla
pyvardžiais ir atskiru užklijuo
tu vokeliu su tikrąja pavarde, var
du ir adresu, įdedami į voką ir 
siunčiami: LSS rašinių konkurso 
komisija, 40 Burrows Ave., Isling
ton, Ont M9B 4W7, Canada. Ne vė
liau kaip 1992 m. gegužės 1 dienos 
(pašto antspaudo data). Inf.

OFFORD
REALTY LTD

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

4. Vėsinimo sistemas
5. “Intercom” sistemas
6. Centrinius dulkių 

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

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

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

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

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

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.

E U R O T R A X
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

the 
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TORONT@™t
Lietuvos enciklopedijos talkos 

komisija, sutelkusi apsčiai me
džiagos apie Kanados lietuvių 
gyvenimų, baigė savo darbą ir 
gautąją medžiagą išsiuntė į Vil
nių LE redakcijai.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba nuoširdžiai dė
koja A.S. Kenstavičiui už $2,000 
auką ir Hamiltono “Talkos” kre
dito kooperatyvui už $1,000 auką.

R.M.
“TŽ” redakcija yra dėkinga 

skaitytojams, atsiunčiantiems 
įvairių laikraščių iškarpas, lie
čiančias aktualiąsias mūsų prob
lemas. Tik prašome neužmiršti 
pažymėti laikraščio arba leidi
nio pavadinimą, datą ir numerį.

Prof. Andrius Valevičius, bu
vęs Toronto-Mississaugos gyven
tojas, kurio tėvai ir dabar gyve
na Mississaugoje, dėsto teologi
ją Sherbrook’o universitete Kve
beko provincijoje. Yra parašęs 
jau antrą knygą (apie Šetovą). 
Savo šeimoje sulaukė trečios 
dukrelės Gabrielės.

Ontario imigracijos ministerė 
Elaine Ziemba skelbia, kad On
tario valdžia apdovanos asme
nis, 65 metų amžiaus ir vyres
nius, stipriai pasidarbavusius 
savo bendruomenėse. Visuome
nė yra raginama paduoti pasiū
lymus apdovanojimui. Apdova
nojimai vyks birželio mėnesį 
Ontario parlamente. Dėl imigra
cijos ir siūlymo formų prašoma 
teirautis tel. (416)-327-2422 ar 
tel. 1-800-267-7329. Inf.

Įvairios žinios
Raseiniškių dėmesiui! 1992 me

tų rudenį Raseiniuose yra ren
giamas šio miesto gimnazijos 
1944 m. laidos abiturientų su
sitikimas. Organizatoriai kviečia 
ten, kur “Dubysos atkrančiai ža
li”, į miestą, iš kurio pasklido- 
me. Ruoškitės atvažiuoti! Smul
kiau teirautis šiuo adresu: 
Leonas Bakutis, Dubysos 14-2, 
Raseiniai 234400, Lithuania.

Edna Anderson, Kanados par
lamentarų grupės pirmininkė 
baltiečius remti, sausio 22 d. bal- 
tiečių bendruomenių vadovybės 
prašymu, paprašė Kanados už
sienio reikalų ministerę B. Mc
Dougall, kad ji iškeltų rusų 
kariuomenės- išvedimo klausi
mą, kai ji lankysis Maskvoje. 
Rusų kariuomenė kenkia Balti
jos kraštų demokratijai, net 
jų egzistencijai. Kanada tu
rėtų palaikyti skubų rusų ka
riuomenės išvedimą iš Balti
jos valstybių.

Padėkime Lietuvai kovoti su 
vėžio liga. Prof. dr. E. Ėringienė 
lankydamasi Kanadoje ragino 
tautiečius stoti į Lietuvos kovai 
su vėžiu draugiją. Iniciatyvinė 
grupė įsteigė šios organizacijos 
skyrių Toronte. Jau susibūrė 37 
nariai, norintys tiesiogiai pa
remti draugiją kovoje su žiauria 
vėžio liga. Ypač šios pagalbos 
reikalingumą supranta nuo šios 
ligos nukentėję asmenys. Svar
bu padėti žmonėms, kurie ligos 
paveikti kenčia fizines ir dvasi
nes kančias. Draugijos skyriaus 
nario mokestis — $4 metams. 
Gautos aukos bus perduotos į 
Lietuvą. Galima kreiptis į šiuos 
asmenis: Danutė Barkauskienė 
tel. (416)-766-7066, Adelė Ledie- 
nė tel. (416)-769-6534, Monika 
Povilaitienė (skyriaus pirm.) 
tel. (416)-769-0948. Skyriaus ad
resas: M. Povilaitienė, 260 Scar
lett Rd. Apt. 1301, Toronto, Ont. 
M6N 4X6.

KLK moterų draugijos Prisikė
limo parapijos skyriaus narių 
susirinkimas įvyko sausio 26 d. 
Susirinkimą pradėjo malda kun. 
Eugenijus Jurgutis, OFM. Pirm.
D. Baziliauskienė pakvietė KLK 
moterų centro valdybos pirm. 
Angeliką Sungailienę paskaitai. 
Paskaitininke lietuvės motinos 
dvasioje bendrai apibūdino naš
laičių vaikų gyvenimo sunku
mus, paminėdama kai kurias 
valstybes, kur vaikučiai elge
tauja. Dažniausiai jų gyvenimas 
yra pražūtingas, kai jie patenka 
į piktnaudotojų rankas. Šių ne
laimingųjų gelbėti ateina lab
daros organizacijos, valstybė 
mažai skiria dėmesio. Tarp tų 
visų našlaičių ir mūsų tėvynėje 
našlaitynuose gyvenimo sąlygos 
apgailėtinos. Iniciatorių dėka 
Lietuvos našlaičiai skubiai gel
bėjami. Jiems steigiami vaiko 
kaimai, kad jie galėtų geresnė
se gyvenimo sąlygose bręsti ne 
tik fiziškai, bet ir dvasiškai ge
rų globėjų priežiūroje. Užsienio 
lietuviai mielai pritaria ir gau
siomis aukomis remia, kad šis 
projektas būtų įvykdytas. Vajus 
aukoms rinkti tęsiamas. Po to 
vyko diskusijos ir loterija. O.K.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviškės na
mai” aukojo: $1000 - J. Šileikis, a.a. 
V. Garnelienės palikimas; $400 -
E. K. Šlekiai; $250 - Suvalkų krašto 
lietuvių išeivijos sambūris; $200 - 
T. Senkus; $150 — S. M. Petrylos, 
E. Senkus; $100 - A. Blažys, B. J. Ba
naitis, M.A. Bumbuliai, T.V. Gražu
liai, A.I. Jurceyičiai, T. Kobelskie- 
nė, S. Kuzmickas, E. Kvederys, H. J. 
Matušaitis, V.P. Melnykai, K. Poška, 
O. Plenienė, D.C. Rocca, S. Štuikie- 
nė, I. Vadauskienė, M. Vaškevičie-

720 Guelph Line
Burlington, Ontario L7R 4E2

RF/VIKK
Roseland Realty Ltd., Realtor j 

Independently Owned and Operated ,

I oronto Line: (416) 827-6454 •
' Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

< Gregorian
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

1992 metais
kviečiame keliauti 
į plačiai svečiams 
vartus atkalusią 
nepriklausomą
Lietuvą!

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 $899 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
* įvairūs maršrutai atostogoms
* Iškvietimai vizitui į 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

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto Lietuvių namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui

TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros pa
žinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuo- 
meninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, 
kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas atsižvelgs 

į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba lietuvių 
kilmės, b) stidijuojantieji aukštesniosiose mokslo 
institucijose, c) Vasario 16 gimnazijos mokiniai, 
d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) li
tuanistinių mokyklų mokytojai bei studentai, studi
juojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie 
save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, da
lyvavimą lietuviškose organizacijose, anksčiau 
gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valan
domis tel. (416) 532-3311, kitu laiku (416) 769-1266.
Prašymai pristatomi iki 1992 m. kovo 8 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 15 d. Jei yra 
įmanomajame dalyvauti, prašoma pranešti.

TLN švietimo fondas “Labdara”
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.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

nė, I. Vibrys, V. Zentinš; $60 — M. E. 
Gegužis, P.A. Misevičius, Ur. Paliu
lis, G. Senkus; $50 — K. Abromai
tis, L. Balaišis, St. Dabkus, J.Z. Didž- 
balis, V. Gudaitis, Vyt. Gudaitis, Z. 
Ignaitienė, K. Juknevičius, O. Juodi- 
šius, S. Morkūnienė, V. Naras, D.A. 
Puteriai, V. Matulaitis, Rožinio dr- 
ja, I. Rimšaitė, M. Povilaitienė, E. 
Stepaitienė, A. Ulba, Aid. Vaičiū
nas, G.M. Valaičiai, J. Žakas; $44 - 
Poma; $40 - Z. Martinaitienė, P. 
Skrupskas, B.Z. Tumosai; $30 - S.V. 
Vaitkus.
$25 - VI. Jocas; $20 - E. Abromaitis,
A. Arūnienė, V. Augėnienė, B. Čepai
tienė, M. Daukšienė, B. Dicevičie- 
nė, B. Endzelis, M. Gečienė, B.M. 
Genčius, M. Gegužis, V. Gudaitis, J. 
Ignatavičienė, B. Jonys, B. Jonynie- 
nė, K. Kaminskienė, O.J. Kirvaičiai, 
V. Lėveris, S.J. Macijauskai, D.K. 
Manglicai, V.O. Marcinkevičius, A. 
Mašalas, J.O. Mickai, P. Misevičius, 
V. Montvilas, L. Murauskienė, J. Par- 
gauskas, J.A. Puteris, Ražauskienė, 
L. Senkevičienė, K. Stribys, T.D. 
Tarvydas, B. Trukanavičius, M. Va
laitis, O. Vilimas, V. Zelinskis, A. Za
rembaitė, N.N.; $10 - J.M. Astraus
kai, J. Augustinavičienė, O.R. Beren- 
tas, G. Budreckienė, S. Bušinskienė, 
O.S. Dačkus, K.Z. Gaputis, J. Gegu
žis, Z.O. Girdauskai, K. Jakimavi
čienė, D. Keršienė, O.S. Kirsėnai, 
Melnykienė, V. Naras, I. Paškaus- 
kienė, Aid. Petrauskienė, M. Pra
naitienė, N. Preibienė, A. Pūkas, S. 
Pranckevičius, M. Tamulaitienė, G.L. 
Vyšniauskai, A.I. Zalagėnas, A. Ži
lėnas; $5 - K. Daunys, M. Jasionytė,
B. Prakapienė, V. Seibutis, P.K. Šu- 
kevičius, A. Stankus, V. Rūtelionis, 
N.N; $4 - K. Činčikas. D.B.

SKAITYTOJAI PASISAKO
PAGALBA LIETUVAI

Šiuo metu geriausia pagalba 
tautiečiams Lietuvoje yra doleriai, 
ne siuntiniai. Iš Kanados pasiun
čiau siuntinį už $150.00. Nuva
žiavęs į Lietuvą nuėjau į parduo
tuvę ir patyriau, kad visas tas 
siuntinys kainuoja tik 10 dolerių 
perkant rubliais. Parduotuvėse 
visko užtenka. Tik retais atvejais 
būna eilės prie sviesto ir benzi
no. Ir tai galbūt dėl to, kad 50% 
Lietuvos pieno gaminių eina į Ru
sijos miestus. Tai sudaro 11% Ru
sijos pieno gaminių importo.

J. Greičiūnas,
Toronto, Ont.

NEJAUKU IR BELGIJOJE
Į Vakarų Europą plūsta iš Rytų 

visokie perėjūnai, laimės ieškoto
jai ir kriminalistai, nes dar nie
kad nebuvo pas mus tiek daug nu
sikaltimų, įsilaužimų, vagysčių, 
kaip pasidarė sugriuvus Berlyno 
sienai. Na ir rasizmas auga, ne
apykanta svetimtaučiams didėja, 
net politiniams pabėgėliams ne
bėra užuojautos pas žmones.

Belgija pilna visokių nelegalių 
“turistų”. Štai į Briuselį šešta
dieniais atvyksta karavanas auto
busų iš Lenkijos. Tie sustoja gra
žioje gatvėje, iš parkelio padaro 
išvietę, trukdo gyventojams, kol 
tie šaukiasi policijos. Policija ta
da tuos lenkų autobusus priverčia 
sustoti už miesto. Kai tie autobu
sai grįžta į Lenkiją, keleivių skai
čius būna žymiai sumažėjęs. Bel
gija nėra kraštas, kuris priima 
imigrantus. Jau užtenka čia bėdos 
su turkais ir marokiečiais. Meče
tės dygsta kaip grybai po lietaus. 
Komunizmas sugriuvo, bet islamas 
pasidaro naujas baubas Europos 
bendruomenei. Iš viso aštuoni mi
lijonai marokiečių ir turkų tose 
12-koje valstybių. Z. Hellemans

Š.m. vasario 11, antradienį, 7 vai. vakaro, 
Toronto Lietuvių namuose rengiamas 
Lietuvoje populiaraus keturių asmenų 
vokalinio ansamblio

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

vadovas muz. komp.

'^9) ARVYDAS VILČINSKAS.

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

Toronto Lietuvių namų kultūros komisijos

Toronto lietuvių dramos teatras 
“AITVARAS” KVIEČIA Į TALKĄ. 
Š.m. spalio 10 d. Kanados lietuvių dienų proga statomas 
naujas premijuotas Felikso Gelvonio veikalas “Paskutinis 
iš Vovlynės". Norintieji prisidėti su vaidyba, scenos pa
ruošimu ir kt. prašomi atvykti į susirinkimą Lietuvių namuose, 
1573 Bloor St.W., vasario 9, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Dėl informacijos skambinti vakarais tel. 922-8340.

“Aitvaro” valdyba

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

Future.I

Pirkite namus geresnei savo ateičiai į

LIETUVOJE ATIDAROMA 
JAV TEISININKŲ ĮSTAIGA 
Teisinių reikalų firma McDermott, Will & Emery 
su malonumu jums praneša, kad savo įstaigą atidaro Vilniuje, 
Lietuvoje. Firma patarimais aptarnaus Lietuvos respubliką, 
Centrinį Lietuvos banką ir kai kurias ministerijas.
Be to, firma atlieka teisinius patarnavimus visiems asmenims, 
JAV požiūriu tyrinėjantiems galimybes Rytų Europoje. Daugiau 
informacijų teikia Charles E. Hussey II (312-984-7510), Thomas 
M. Jones (312-984-7536), Stuart M. Berkson (312-984-7540) 
arba Neil F. Bretan (305-347-6501).
McDermott, Will & Emery savo įstaigas turi Bostone, Čikagoje, 
Los Angeles, Miami, Newport Beach, Niujorke ir Vašingtone. 
Europoje - Vilniuje ir skyrių Paryžiuje.

Toronto miestas
Svarbus pranešimas Toronto miesto 
nejudamo turto mokesčių mokėtojams
Jau dabar turėjote būti gavę 1992 m. laikiną nejudamo turto 
mokesčių sąskaitą. Jeigu dar nesate jos gavę, skambinkite tel. 
392-7115 arba rašykite mokesčių rinkėjui (Tax Collector), City 
Hall, Toronto M5H 2N2, arba užeikite informacijos įstaigon (Tax 
Information Counter), Main Floor, City Hall, kaip galint greičiau.

Atminkite, jeigu ir nesate gavę sąskaitos, vistiek turite mokė
ti savo nejudamo turto mokesčius. Pirmieji keturi mokėjimai už 
1992 m. yra mokami i vasario 17, kovo 16, balandžio 15 ir gegu
žės 11.

Šie 1992 metų mokėjimai yra nustatyti pagal praėjusių metų 
mokesčių pusę sumos. Gegužės mėnesį jūs gausite sąskaitą 
1992 metų nejudamo turto mokesčių likusiai sumai, kuri turės 

būti apmokėta ir vėl keturiais mokėjimais.
G. H. Clarke,
miesto iždininkas

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

RF/MKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334
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.

n O IT C UTI7 D INSURANCE O IvlL^l 1 1L 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 — I\S URANCE 
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

— Sekmadienį, vasario 2, Ana
pilio salėje įvyko parapijos me
tinis susirinkimas. Pirmininka
vo J. Karasiejus, sekretoriavo 
Z. Gurklytė. Apie parapijos veik
lą pranešimą padarė klebonas 
kun. J. Staškus ir parapijos ta
rybos pirm. J. Karasiejus.

— Šiais metais per parapijos 
šventę norinčius priimti Sutvir
tinimo sakramentą vaikučius pra
šome jau dabar registruoti para
pijos klebonijoje.

— Pakrikštyta Jono ir Teresės 
(Melvydaitės) Olekų dukrelė Mo- 
nika-Ona.

— Per KLKM dr-ją fondui “Vaiko 
tėviškės namai” aukojo: $500
— G. D. Sakai; $100 O. V. Anskiai; 
$50 — J. Staškevičius, C. M. Dau- 
kai, J. J. Rovai, V. Jasinevičienė, 
M. Petronis, M. S. Putrimai; $40
— V. Kazlauskas; $25 — M. P. Be- 
sąspariai; $20 — K. Konkulevičius, 
A. Gaidelienė, A. Samsonas, E. 
Juzėnienė, A. A. Kilinskai, M. 
Petrušauskienė, A. S. Zimnickai, 
R. D. Lazzaro (a.a. Gintauto Bė- 
riaus atminimui), R. A. Kalendros 
(a.a. Lidijos Radzevičiūtės-Law- 
less atminimui), A. J. Mačiukai 
(a.a. P. Jančausko atminimui), 
G. B. Čižikai (a.a. P. Jančausko 
atminimui); $10 — Z. Jurkšaitis, 
J. Dzermeika.

— Mišios vasario 9, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Vytautą Baranaus
ką, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Praną Žaliauską 
ir Oną Skukauskienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje-vasario 

9 d., 11.15 v.r. Pamaldų metu bus 
pakrikštytas Robertas - Romas, 
Kęstučio ir Loretos Draudvilų 
sūnus.

— Parapijos tarybos posėdis - 
vasario 12, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 160 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: gydytoja Danutė Krikš- 
taponienė iš Kauno; Elvyra Jaciū- 
nienė iš Vilniaus; Loretta Yates 
(Juzaitis) iš Vankuverio. Svečius 
supažindino ir pranešimus pada
rė LN vedėjas Teodoras Stanulis.

— LN valdybos posėdis — vasa
rio 6, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Parduodamos geros kokybės 
kėdės (viena ant kitos sustatomos). 
Jos yra tinkamos vasarnamiams, 
žaidimų kambariams, šeimos 
šventėms ir garažams. Kaina $3-5. 
Skambinti LN administratorei 
Danutei Sysak (Simonaitytei) tel. 
532-3311.

— Vasario 29, šeštadienį, nuo
12.30 iki 4.30 v.p.p. įvyks Užgavė
nių karnavalo jaunimo popietė. 
Bus skiriamos paviljonams pini
ginės premijos. Veiks įvairių gė
rimų ir užkandžių bufetai. Įėji
mas — nemokamas.

— Ligonių lankytojai renkasi 
pasitarimui vasario 5, trečiadie
nį, 7.30 v.v. Žinantys apie sergan
čius arba pagalbos reikalingus 
tautiečius • kviečiami dalyvauti 
šiame pasitarime arba pranešti 
V. Kulniui tel. 769-1266.

— LN vyrų būrelio ir “Atžaly
no" gegužinė įvyks birželio 28, 
sekmadienį, Boyd Conservation 
vietovėje prie Woodbridge mies
telio tarp Islington ir greitke
lio nr. 7.

Aukos slaugos namams
$1,333 — Osvaldas Delkus; $200 

— A. Palvenis; $100—J. R. Pleiniai 
iš Hamiltono; $50 — kun. Ignas 
Mikalauskas, OFM; $30 — Irene 
Lapple a.a. Onos Dabkienės atmi
nimui.

Tragiškai žuvusio automobilio 
nelaimėje a.a. Jono Tunaičio pri
siminimui aukojo: $20 — T. Stanu
lis; $10 — R. Bakevičienė, K. Ba
tūra, P. Butėnas, B. Wilkinson, E. 
Grybas, P. Jaunius, L. Keršytė, A. 
Lukošienė, B. Mackevičius, D. Pu- 
zerienė, D. Radikienė, B. Stanu
lienė, J. Vingelienė, A. Zalagėnas; 
$5 — P. Gumowski, R. Bacevičiūtė, 
E. Punkris, D. Dirmantaitė, E. Ma
cijauskas, R. Grybienė, A. Slaboše- 
vičius, S. Ciplijauskienė, R. Sta
nulis, A. Balaišytė, A. Puzerytė, 
O. Stanevičiūtė, J. Freimanas, D. 
Grybaitė, V. Grigutytė, I. Pečiu
lytė, P. Tolvaišą, R. Punkris, G. 
Batūra.

Iš viso statybos fonde yra 
$712,499. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. Au
kos atleidžiamos nuo valstybinių 
mokesčių.

“LEDAS” 
REFRIGERATION 

įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmas mėnesio penktadie

nis - vasario 7 d. Ligoniai ir sene
liai lankomi namuose ir prieglau
dose iš anksto susitarus. Šventoji 
valanda ir Mišios pirmąjį penkta
dienį - 7 v.v. Išpažinčių klausoma 
prieš Mišias rytą ir vakare.

— Šv. Pranciškaus tečiojo ordi
no sekantis susirinkimas ir Mi
šios mūsų šventovėje - vasario 20, 
ketvirtadienį, 10 v.r.

— Ruošiasi tuoktis John W. 
Beattie su Audrone Dobyte.

— Pakrikštyta Gailė-Regina- 
Elzbieta, Roberto ir Ramonos 
(Murauskaitės) Bell dukrelė.

— Mokesčių pakvitavimus už 
1991 m. parapijai aukas galima 
pasiimti po Mišių parapijos salė
je pas Br. Genčių. Tie, kurie auko
jo Kanados lietuvių bendruome
nės krašto valdybai, savo aukų 
pakvitavimus ras kartu su para
pijos pakvitavimais.

— Mišių intencijos 1993 metams 
bus pradėtos priiminėti po Velykų.

— Vasario 16-sios minėjimą 
skautai rengia vasario 9 d. Prieš 
Mišias visi skautai ir skautės 9.30 
v.r. renkasi uniformuoti į Prisikė
limo parapijos salę. Dalyvauja 
10.15 vai. Mišiose. Po pamaldų su
eiga didžiojoje salėje.

— Mišios vasario 9, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Uršulę ir Joną 
Rimulaičius, 9.20 v.r. - už a.a. Juo
zą Ražauską, 10.15 v.r. - už a.a. Al
gį Puterį, a.a. Antaniną ir Joną 
Prakapus, a.a. Vladą Kulpavičių,
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

— A.a. kun. Aleksandras Žiub- 
rys (ne Žiburys), OFM, miręs 1992. 
1.21 JAV-se, palaidotas Bruklyne 
Šv. Jono kapinėse 1.25 lietuvių 
pranciškonų skyriuje. Velionis 
gimė 1920.1.13 Kurmaičių k., Kre
tingos aps.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius 
vasario 9, sekmadienį, po 11 vai. 
pamaldų Anapilio parodų salėje 
šaukia susirinkimą. Centro val
dybos pirmininkė Angelika Sun- 
gailienė kalbės tema “Vaiko 
tėviškės namai”. Kviečiame na
res ir visus gausiai dalyvauti.

Valdyba
Vasario 16-sios šventės minė

jimas Toronte prasidės vasario
15, šeštadienį, Prisikėlimo pa
rapijoje paroda “Lietuvos 
kovos už nepriklausomybę”. Ati
darymas — 4 v.p.p. Svečiai bus 
pavaišinti sūriu ir šampanu. 
Įėjimas — laisva auka išlaidoms 
padengti. Paroda veiks vasario
16, sekmadienį. Šeštadienio va
kare 8 vai. Prisikėlimo parapi
jos salėje — šaunūs šokiai, įėji
mas — $5. Visa tai rengia Prisi
kėlimo ir Anapilio parapijų jau
nimas. Vasario 16, sekmadienį, 
4 v.p.p. Anapilio didžiojoje sa
lėje įvyks pagrindinis šventės 
minėjimas tema “Vakar, šian
dien ir rytoj”. Muziejuje Ana
pily vasario 16 d. taipogi ren
giama paroda apie išeiviją. Visi 
kviečiami visuose renginiuose 
gausiai dalyvauti. Inf.

Tarptautinės ledo žvejojimo 
varžybos š. m. vasario 5-10 d.d. 
vyks ant Lake Simcoe ežero On
tario provincijoje. Pirmą kartą 
šiose varžybose dalyvaus ir Lie
tuvos žvejų grupė. Kanadiečiai 
organizatoriai dar laukia varžo
vų iš Suomijos, Švedijos, Liuk
semburgo, Italijos, Islandijos 
ir JAV-bių.

Algis Medelis vasario viduryje 
skrenda į Lietuvą. Reikalingi 
paslaugų kreipkitės telefonu 
1-416-434-1847.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija savo rašte “TŽ” prane
šė apie atidarymą Kanados am
basados raštinės Vilniuje. Per 
ją Kanados ambasada teiks savo 
paslaugas Lietuvos gyvento
jams, suinteresuotiems ryšiais 
su Kanada. Pranešime sakoma: 
“Through the Vilnius office, 
Stockholm-based Embassy offi
cials will provide trade and in
vestment promotion assistance, 
as well as limited visa and con
sular services”. Lietuvos konsu
lato Kanadoje žiniomis, minėtoji 
raštinė Vilniuje priima intere
santų prašymus ir persiunčia 
Kanados ambasadai Stockhol- 
me. Tokiu būdu vizos gavimas 
važiuojantiems Kanadon užtrun
ka 2-3 savaites. Adresas: Office 
of the Canadian Embassy, “Drau
gystės viešbutis, Čiurlionio 84, 
kamb. 901, P.O. Box 330, 2300 
Vilnius.

ĮMOKĖJUS 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.
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VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS
Įvyks vasario 16, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Anapilio salėje (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario)

Programą tema: “Vakar, šiandien, rytoj...” atliks-
V. Matulaitis, R. Jonaitienė, D. Baršauskaitė, V. Žukauskas;
Toronto jaunimo ansamblis “Gintaras";
Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai.

- Minėjimo metu Anapilio Parodų salėje atskira programa vaikams nuo 3-10 metų amžiaus.
- Muziejuje vyks paroda.
- Kava ir vynas po minėjimo.
»« »« M W -------4»

Rengėjai: KLB Toronto apylinkės valdyba 
■»« ■ H ■ ------- W M M

.y LIETUVA ir lietuvybės išlaikymas bei jos puoselėjimas Kanadoje yra1 
Į \ nuolatiniai Kanados Lietuvių Bendruomenės rūpesčiai!

VASARIO 16-SIOS PROGA 
A KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

| prašo aukų visuomeninei-kultūrinei veiklai paremti
Pastaruoju metu Tautos drąsa bei kovos dvasia išgarsino Lietuvos vardą plačiojoje Kanados 
visuomenėje. Kanados Lietuvių Bendruomenė palaiko ryšius su Kanados vyriausybių 
institucijomis ir kitų tautų organizacijomis. Kanados valdžiai bei spaudai ji teikia informaciją 
apie Lietuvą, tuo užtikrindama jos reikalų supratimą kanadiečių tarpe.
KLB Humanitarinės pagalbos komitetas teikia Lietuvos žmonėms skubiai reikalingą 
medicininę ir kitokią pagalbą, o Pagalbos Lietuvai vajumi telkiamos lėšos stambesniems 
projektams Lietuvoje įgyvendinti.
Kultūros ir švietimo komisijų pastangomis jaunimo tarpe ugdomos lietuviškos vertybės, 
užtikrinančios veiklos tęstinumą.
Paaukojus $20 ar daugiau, išduodami pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčio.
Aukojant plačiai veiklai, prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus per apylinkėse ruošiamus 
Vasario 16 minėjimus. Aukas galima siųsti: Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St.,

Toronto, Ont. M6H 1A8. KLB krašto valdyba

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

praneša, kad

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Įvyks š. m. kovo 8, sekmadienį, 3 valandą po pietą, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Street, Toronto, Ontario. 
Ta pačia proga norime priminti, kad norint gauti atleidimą nuo 1991 metų 
pajamų mokesčių už įnašus į pensijų sąskaitą (RRSP), 
juos reikia įnešti iki š.m. vasario 29 dienos. Valdyba

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS- 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP s-tą.
• 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.

• “Parama” tuoj pat vietoje išduoda 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m., 2 m., 3 m., ar neterminuotus su 
keičiamu nuošimčiu (variable rate).

• 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

Vilniaus radijas užsienio lie
tuviams programas lietuvių kal
ba transliuoja 9 v.v. 16, 19 ir 41 
metrų bangomis šiais dažniais: 
7400, 9750, 15180, 17605, 17690. 
Pastaruoju metu šis radijas, de
ja, visai negirdimas arba labai 
blogai. Gerai girdimas tik ret
karčiais.

Lietuvių katalikių moterų 
draugijos Prisikėlimo parapijos 
skyrius “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Vlado Jasinevičiaus at
minimui vietoje gėlių Antanas ir 
Zita Urbonai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Išganytojo lietuvių liuteronų 
parapijos moterų draugija žu
vusių už Lietuvos laisvę prisimi
nimui “Tėviškės žiburiams” au
kojo $75.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje statybos vajui 
aukojo: $1,000 — Anapilio mote
rų būrelis.

IEŠKAU rusiškai kalbančios vie
nam vaikui auklės 6 dienoms per 
savaitę. Skambinti tel. 440-1032.

Estijos nepriklausomybės šven
tės iškilmė yra rengiama gene
ralinio konsulo Ilmar Heinsoo 
ir Ponios vasario 21, penktadie
nį, 8 v.v., Estų namuose (958 
Broadview Ave.). Į šią iškilmę- 
priėmimą kviečiami ir įvairių 
tautybių atstovai.
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.

ffl MONTREAL
Dr. Milda Danytė, kuriam laikui 

grįžusi iš Lietuvos, sausio 22 d. 
pilnutėlėje seselių namų salėje 
padarė pranešimą apie dabartinį 
gyvenimą bei rūpesčius Lietuvoje. 
Seselė Paulė supažindino su dr. 
Milda ir pakvietė maldai už žu
vusius. Milda yra užaugusi Mont- 
realyje, nors studijas baigė ki
tuose Kanados universitetuose. 
Dabar jau dveji metai ji dėsto 
anglų kalbą ir literatūrą Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. Mont- 
realiečiai yra daug girdėję pra
nešėjų - mūsiškiai, ten trumpai 
pabuvę, ir kiti, iš Lietuvos at
vykę, gal būt, neįspėję, kas klau
sytojams įdomiausia. Tuo tarpu 
Milda, ilgiausia ten pagyvenusi 
ir jau pilniau perpratusi tenykštį 
gyvenimą, galėjo daugiau pataiky
ti į klausytojų skonį. Ji kalbėjo 
apie politiką, ekonomiją, univer
sitetus ir net kaip tuo pačiu me
tu galima stovėti trijose vietose 
prie krautuvių. Ji kalbėjo beveik 
valandą, o į klausimus atsakinėjo 
dar gerą pusvalandį. Visi klau
sytojai buvo labai patenkinti ir 
atsidėkojo ilgais plojimais.

Skautai, skautės ir vilkiukai, ku
rie nori dalyvauti žiemos stovyk
loje, turi registruotis pas Ginta
rą Nagį tel. 683-6147. Stovykla įvyks 
vasario 21-22 d.d. Boy Scouts of Ca
nada Tamaracouta stovyklavie
tėje.

Albertas Jonelis praeitais 
metais Vasario 16-tos gimnazijai 
surinko $1980. Neseniai jis gavo 
gimnazijos direktoriaus Andriaus 
Smito gražų padėkos raštą.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius, norėdamas paremti Lie
tuvos našlaičius, atidarė “Lite” są
skaitą nr. 5048 fondui “Vaiko tė
viškės namai”. Pradžiai įnešė $300, 
ir pirmoji aukotoja Sofija Sku
čienė - $25. Norintieji tam rei
kalui paaukoti gali pinigus įneš
ti tiesiog į “Litą” arba įduoti 
skyriaus valdybos narėms.

A.a. Benediktas Krekščionaitis, 
buvęs montrealietis, 61 m. am
žiaus, mirė sausio 21 d. Kalgary. Iš 
Šventosios Dvasios šventovės pa
laidotas sausio 24 d. Queen’s Park 
kapinėse. Liūdi žmona, trys sūnūs 
su šeimomis, duktė ir kiti gimi
nės bei artimieji. B.S.

James Ling mokyklos, Linda Pool 
ir kiti mokytojai nuoširdžiai dė
koja Šv. Kazimiero parapijos 
Auksinio ratelio nariams, kurie 
Kalėdų švenčių proga paaukojo 
500 dol. nepasiturinčių mokinių 
šeimoms.

Viktoras Ragulis, mirė sausio 28 
d. palaidotas iš Šv. Kazimiero 
šventovės. K.A.

VAjAEIC tč
MINĖJIMAS “TRE,L'JE

Įvyks 1992 m. vasario 16, sekmadienį,
Aušros Vartų parapijos patalpose.

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

paskaitininkas - kun. dr. Feliksas Jucevičius. 
Meninė dalis - A V parapijos choras. 
Šilti pietūs, paruošti Mary Vaupshas, baras.

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 1 L7

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

PETRAS ADAMONIS, C.LB. Res. 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

ITT/K O MONTREALIO LIETUVIŲ
Ll I AVO kredito unija
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

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

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

MOKA UŽ:
Taupymo-special................ 41/4%
Taupymo - su gyv. dr............ 4 %
Taupymo-kasdienines.......41/4%
Einamos sąsk........................ 31/z%
RRIF-RRSP —1 m.term........71/4%
RRIF-RRSP —2 m.term........73/4%
RRIF - RRSP - taup............. 41/z%

Certifikatus 1 m.- ., 
Certifikatus 2 m.....
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. - 364 d.
120 d. - 179 d. 
60 d. - 119 d. 
30 d.- 59 d.

7 % 
73/4%

%

61/4%
6
6
6
41/z%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 8’/2%, asmenines - nuo 10 %

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

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

VYTAS GRABAUSKAS- 
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416 - 847-9187, 
Oakville, Ontario.

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.

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.

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)

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


