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Visų dienų diena
Žmogus yra ieškotojas. Jį domina nauji daiktai, stebina 

ir žavi nematyti reginiai, traukia viskas, kas nauja, nepa
tirta, mažiau pažįstama. Dėl šitų savybių ir kūrybiniams 
polėkiams nėra galo, o bet koks išradingumas, siejamas su 
talentu, yra laukiamas, pageidaujamas, nes patenkina tą 
susidomėjimo traukę. Būna betgi dienų ir visus patraukian
čių suėjimų, kurie matuojami kitais kriterijais, vertinami 
ne pagal meninio pajėgumo įnašus. Jie stovi visai kitoje 
plotmėje, turi su niekuo nepalyginamų padėtį. Tai mūsų 
Vasario 16 minėjimai.

D
AUGUMA išeivių Vasario 16 už Lietuvos ribų šiais 
metais mini jau 48-tą kartę. Karui dar nepasibai
gus ir Vokietijai tebesipriešinant, pirmoji Nepri
klausomybės šventė, keliaujant kažkur į nežinią, dauge

lyje vietų tebuvo labai kukliai ir atsargiai paminėta. Pa
sibaigus karui ir susiorganizavus gyventi lietuviškai, Vasa
rio 16-toji tapo to naujojo gyvenimo veidrodžiu:, viską, ką 
turėjome geriausio, dejom į tos šventės iškilmingumą, kad 
plačioji aplinka ir pokariniai mūsų globėjai pamatytų, kas 
iš tikrųjų esame ir ko siekiame. Kiek svetimtaučiai pamatė 
ir kaip vertino tas mūsų pastangas, sunku būtų apibend
rinti. Daug kas priklausė nuo to, kaip buvo sugebėta repre- 
zentuotis, kokiam iškilmių programos punktui teikta dau
giau dėmesio, pagaliau kokio išsilavinimo ir kokių pažiū
rų globėjai dalyvaudavo. Jei stovyklinio gyvenimo užda
rume ir nedaug kas prasiskverbdavo į gyvenamojo krašto 
platumas, visos rengtos iškilmės, nors ir maža blankia ato
švaiste atspindėdavo prarastą nepriklausomą Lietuvą. Ir 
juo ką nors panašiau padarydavome į tai, kas būdavo Lietu
voje, juo aiškiau jausdavomės esą savotiški nebegrįžtan- 
čios praeities pakartotojai. Iš atminties, iš kai kurių išsi
vežtų knygų stengdavomės kopijuoti beveik viską, kas to
kiomis progomis darydavosi Lietuvoje. Šitokioje aplinkoje 
mokėsi ir brendo jaunimas, kurio buvo tūkstančiai. Toks 
nepriklausomos Lietuvos modelis išsilaikė trejetą metų 
iki pirmųjų pasiūlų keltis į užjūrius pastovesniam įsikū
rimui.

V
ASARIO 16-toji nebuvo užmiršta nė keliantis į nau
jąjį gyvenimą. Tie, kuriems pasitaikė keliauti lai
vu vasario viduryje — ne vienas prisimena kur nors 
kampelyje deklamuotą Maironį ir iki graudulio sugiedotą 

Tautos himną. Išeivijoje, kur mažiau surasta prieškarinės 
bangos išeivių, arba ir iš viso kur jų nebūta — Vasario 16 
minėjimo pobūdis diegtas jau įsisavinta tradicija. Kai kur 
derintasi su ankstesniųjų veikėjų nustatyta tvarka bei pa
pročiais. Nežiūrint kiek ir kur būta techninių nesutarimų, 
Vasario 16 minėjimai ir čia tapo tautinės veiklos, solida
rumo bei ryžto pagrindine demonstracija, nuolat kitatau
čiams kalbančiu balsu apie siekius visais galimais būdais 
kovoti už Lietuvos valstybės atstatymą. Metai po metų bėgo 
praeitin. Keitėsi žmonės ir vardai, augo ir brendo jau čia 
gimusi karta, dėl kurios išlaikymo lietuviškame kelyje steig
tos mokyklos, organizacijos, stovyklavietės, dėta labai daug 
pastangų šeimose. Šiandien galime tarti: vis dėlto išeivių 
pastangos neatsimušė žirniais į sieną. Pradeda ryškėti tų 
pačių daiktų kiti atspalviai. Vasario 16-toji jau ir į pačią 
jauniausiąją kartę yra stipriai įaugusi. O kad ieškoma būdų 
kaip tą didžiąją šventę kitaip paminėti, tas tiktai rodo ne
norą sustingti monotonijoje. Kad ir kaip bejaustum pareigą 
Vasario 16 minėjime dalyvauti, išradingos naujovės suke
lia ir patrauklumą. Mūsų atžalynas ir jo atžalėlės sugeba 
ieškoti naujų įforminimų, kartu ir turiniui suteikiant stip
rinančios atgaivos. Visa tai yra būtina vis greitėjančios 
kaitos poveikiuose. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Parlamentas po atostogų
Po šešių savaičių atostogų 

Kanados parlamentas darbą 
vėl pradėjo vasario 3 d. Opozi
cijos vadai beveik vienbalsiai 
kartojo tas pačias mintis. Libe
ralas Jean Chretien teigė, kad 
kanadiečiai nori matyti dir
bančią Kanadą, o NDP socia
liste Audrey McLaughlin pa
reikalavo darbų parūpinančio 
biudžeto. J. Chretienas netgi 
kalbėjo apie viešuosius darbus 
— kelių tiesimą, tiltų statymą, 
vandentiekius. Tačiau nei jis, 
nei A. McLaughlin nepaaiški
no, kur gauti lėšų tokiems pro
jektams. Finansų ministeris 
Don Mazankowski priminė, 
kad tokia politika gerokai pa
didintų jau iki $31,5 bilijono 
pakilusį deficitą arba atneštų 
didesnius pajamų mokesčius 
kanadiečiams.

Pasak finansų ministerio D. 
Mazankowskio, kanadiečiai 
dabartinės ekonominės krizės 
metu nenori didesnių pajamų 
mokesčių ir nepažaboto biu
džetinio deficito, duodančio 
laisvas vadžias jau ir taip per 
didelei Kanados vyriausybės 
skolai. Jam esąs žinomas kana
diečių susirūpinimas ekono
minėmis krašto problemomis, 
bet jos slegia visas pramonės 
šalis pasaulyje. Tokiose aplin
kybėse vyriausybė turi labai 
ribotas galimybes. Naująjį Ka
nados biudžetą finansų minis
teris D. Mazankowskis tikisi 
paruošti iki vasario pabaigos.

Kanados opozicinių partijų 
vadai pritarė pradinės gyvena
mųjų namų pirkimo įmokos su
mažinimui nuo pirkinio 10% 
vertės iki 5%. Šią nuolaidą jau 
truputį anksčiau buvo paskel
bęs viešųjų darbų bei namų 
statybos reikalus tvarkantis 
ministeris Elmer McKay. Kal
bama, kad ja galės pasinaudoti 
200.000 namus norinčių pirkti 
kanadiečių, bet iš tikrųjų šis 
skaičius bus gerokai mažesnis 
dėl nuolaidai gauti statomų 
reikalavimų.

Pradinė 5% įmoka leidžiama 
tik pirmąkart gyvenamąjį na
mą perkantiem kanadiečiam 
arba tiem, kurie tokį namą bu
vo pirkę, bet jo jau nebeturėjo 
pastarųjų penkerių metų laiko
tarpyje. Be to, šiai įmokai mak
simali perkamo namo leidžia
ma vertė Toronte yra $250.000, 
kitose Kanados vietovėse — 
$125.000, minimali mortgičiaus 
sutartis — penkeri metai. To
kiu atveju torontiečiams, per
kantiems $220.000 kainuojantį 
namą, įmokai reikės $11.000, o 
sekantiems mėnesiniams mo
kesčiams užtikrinti — metinio 
$80.000 uždarbio. Mat bus rei
kalaujama, kad pirkiniui ne
būtų išleidžiama daugiau kaip 
35% šeimos pajamų ir kad dėl 
jo šeimos skola nebūtų dides
nė kaip 42% pajamų.

Ministerio E. McKay paskelb
tu pradinės įmokos sumažini- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ, pražydusi Vasario 16 aktu 1918 metais Vilniuje, buvo palai
dota nacinės ir sovietinės okupacijos, bet po 50 metų vėl pražydo 1990 metų Kovo 11-tosios 
aktu, laistytu lietuvių krauju 1991 metų sausio 13 dieną. Iliustracija - dailininko SAULIAUS JAŠKAUS

Vasario šešioliktoji dokumentuose
Dramatiški Lietuvos valstybės tarybos posėdžiai, vedę į nepriklausomybės paskelbimą 

1918 metais. Apie tai kalba 1991 metų pabaigoje išleisti protokolai Vilniuje
Vasario 16-sios aktas, kuriuo 

buvo paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas 
1918 m. Vilniuje, yra istori
nis žingsnis, kuriuo gyvena
me ir dabar. Tai buvo vienin
gas tautos valios aktas, kuris 
betgi buvo pasiektas drama
tiškomis pastangomis. Kraštą 
slėgė ne tiktai Rusijos, Len
kijos ir Vokietijos grėsmė, bet 
ir vidaus ginčai. Apie juos 
labai patikimai kalba 1991 m. 
Vilniuje išleistas dokumentų 
rinkinys “Lietuvos valstybės 
tarybos protokolai 1917-1918”. 
Juose ryškiai atsispindi tas 
dramatiškas kelias, kuriuo 
ėjo ano meto Lietuvos politi
kai.

Svarstant Vasario 16 akto 
paskelbimą, iškilo ginčas Lie
tuvos valstybės taryboje ypač 
dėl būsimų santykių su Vokie
tija, kuri anuo metu valdė Lie
tuvą kaip okupacinė pajėga. Ji 
sutiko pripažinti būsimą Lie
tuvos nepriklausomybę su są
lyga, jeigu Lietuva įsiparei
gos sudaryti su Vokietija eko

nominę bei politinę uniją. Lie
tuvos valstybės taryba, svars
tydama šį klausimą, suskilo. 
Jos narių dauguma buvo linku
si sutikti su Vokietijos rei
kalavimais ir net buvo nutaru
si kviesti Lietuvos karaliumi 
Mindaugu II Vilhelmą von 
Urach’ą. Prieš tokią sąlygą 
protestavo ypač kairiųjų gru
pė ir dėl to buvo pasitrauku
si net iš Lietuvos valstybės 
tarybos. Štai ištrauka iš dra
matiškojo posėdžio, kuriam 
pirmininkavo kun. Mironas 
1918.1.26:

Šaulys: Paskaito notifikacijų 
projektą Rusijai ir Vokietijai. 
Būtent Rusijai tokio turinio: 
“Lietuvos Taryba, kuri krašto 
ir užsienių lietuvių yra pripa
žinta vienintelė įgaliota lietu
vių tautos atstovybė, remdamos 
pripažintąja tautų apsisprendi
mo teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo 
m(ėn.) 18-23 d. 1917 metais, skel
bia atstatanti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirian

ti nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau
tomis. Lietuvos Taryba, praneš
dama apie šitai Rusijos val
džiai, šiuomi pareiškia, kad 
nuo šios dienos Lietuva yra iš
ėjusi iš Rusijos valstybės są
stato ir laiko save nepriklau
soma valstybe”.

Vokietijai šitokio turinio: 
“Lietuvos Taryba, kuri krašto 
ir užsienių lietuvių yra pripa
žinta vienintelė įgaliota lie
tuvių tautos atstovybė, remda
mos pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m(ėn.) 18-23 d. 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepri
klausomą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis. Tą valstybę kuriant, 
jos reikalams ginti taikos de
rybose Lietuvos Taryba prašo 
vokiečių valstybės apsaugos 
bei pagelbos. Atsižvelgiant į 
gyvus Lietuvos interesus, ku
rie privalo netrukus sueiti į

(Nukelta į 3-čią psl.)

Viceprezidento vizitas
Š. m. vasario 7 d. JAV vice

prezidentas Dan Quayle, Reu- 
terio agentūros pranešimu, 
lankėsi Lietuvoje. Sutiktas 
Vilniaus orauostyje pareiš
kė: “Aš didžiuojuos būdamas 
pirmas JAV viceprezidentas, 
apsilankantis Lietuvoje. Ma
no vizitas skirtas laisvai, ne
priklausomai ir demokratinei 
Lietuvai.”

Prie televizijos bokšto Vil
niuje, toje vietoje kur praei
tais metais žuvo Lietuvos lais
vės kovotojai, viceprezidentas 
padėjo vainiką. Jis susitiko 
su Lietuvos vadovu Vytautu 
Landsbergiu. Žurnalistų pa
klaustas, ar JAV svarstys 
galimybę padėti buvusius 
Sov. Sąjungos kariškius Bal
tijos kraštuose aprūpinti bu
tais, atsakė: “Aš pasakiau val
džios vadovams (Baltijos kraš
tų), kad mes tai svarstysime”. 
Tačiau pridėjo , kad tokia pa
galba būtų gana ribota. Jis tai
pogi Vilniuje atidarė JAV am
basadą, pažymėdamas, kad 
Amerikos žmonės lietuvius 
rems, jais gėrėsis ir bus jų 
draugais.

Mažiausiai 10,000 žmonių mi
nia Nepriklausomybės aikštė
je, netoli Mažvydo bibliotekos, 
klausėsi viceprezidento Quay
le kalbos. Diena pasitaikė šal
ta, bet žmonės buvo geros nuo
taikos. D. Quayle perdavė nuo
širdžius sveikinimus preziden 
to G. Bush’o ir Amerikos žmo
nių. Kalbai pasibaigus, žmonės 
skandavo “Thank you. ..”, plo
dami rankomis

Viceprezidentas su savimi at
sivežė 40,000 tonų maisto, 10,000 
tonų medicinos, 15,000 karei
viško maisto. Jo žmona pietavo 
Stiklių restorane su Landsber
gio, Vagnoriaus ir Saudargo 
žmonomis. Ji taipogi aplankė 
Vilniaus universitetą ir dova
nų parduotuvėje nupirko gin
taro karolius.

Iš Vilniaus D. Quayle išskri
do į Prancūziją dalyvauti olim
pinių žaidynių atidaryme. Dar 
lankysis Bonoje, Ženevoje ir 
Londone.

Kanados parama
Baltijos valstybėms Kana

da suteiks 30 mil. dol. pagalbą 
(po 10 mil. dol. kiekvienai). Ji 
tai buvo pažadėjus anksčiau, 
bet susilaikė iki bus išaiškin
tas buvusios Sov. Sąjungos sko
lų mokėjimas. Septyni pramo
nės kraštai reikalauja, kad 
buvusios sovietinės respub
likos skolą mokėtų “joint and 
several” principu (skola pro
porcingai būtų paskirstyta 
tarp visų respublikų, įskai
tant ir Baltijos kraštus).

Lietuva ir Latvija oficialiai 
pareiškė, greitai taip padarys 
ir Estija, kad jos mokės tą Sov. 
Sąjungos skolos dalį, kuri bu
vo pavartota tų kraštų ekono
mikai.

Baltiečiai aiškina, kad jie 
1940 m. buvo okupuoti ir prie
varta įjungti į Sov. Sąjungą. 
Todėl jie neturi jokių legalių 
įsipareigojimų Sov. Sąjungai.

Šiame numeryje:
Visų dienų diena

Vasario 16-ji tautinės veiklos ir ryžto demonstracija
Vasario šešioliktoji dokumentuose 

Dramatiški Lietuvos valstybės tarybos posėdžiai
“Grįžtu su dideliu džiaugsmu...“ 

Iš pokalbio su Vilniaus arkivyskupu Audriu Bačkiu
Lietuvos kelias į jūrą

Dabartiniai rūpesčiai ir ateities galimybės
Venkime praeities klaidų

Praktiški patarimai būsimai tautinių šokių šventei
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas

Suvažiavo jaunimo atstovai beveik iš viso pasaulio
Pedagoginė talka

Lietuvos montesorininkės Čikagoje
Ansamblis “Lietuva”, įkvėpęs ir kitus 

Plati veikla paskatino daugelio kitų ansamblių gimimą

Kanadą baltiečių aiškinimas 
ir įsipareigojimas mokėti da
lį skolos patenkino, tačiau su 
tuo nesutinka kiti skolininkai.

Baltijos valstybės veda de
rybas su Rusija, kokia skolos 
dalis iš tikrųjų priklauso joms 
mokėti.

Kariuomenės išvedimas
Reuterio agentūros prane

šimu, sausio 31 d. ir vasario 1 
d. tarp Lietuvos ir Rusijos de
legacijų vyko pasitarimai dėl 
buvusios sovietų kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos. Rusijos 
delegacijai vadovavo ministe
rio pirmininko pavaduotojas 
S. Šakhrai, o Lietuvos — Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ko pavaduotojas Č. Stankevi
čius.

Susitarta, kad iš Lietuvos 
sovietų kariuomenė pradės 
trauktis vasario mėnesį, pir
miausia iš Vilniaus. Pasak Č. 
Stankevičiaus, naujas susita
rimas tėra tik pradžia, bet 
svarbus žingsnis teigiama link
me. Lietuviai nori paspartinti 
kariuomenės išvedimą, prisi
dėdami darbu ir medžiaga ap
rūpinti kariuomenės karinin
kus butais. Apie 7% karinin
kų nori pasilikti Lietuvoje, 
kai kurie net norėtų tarnau
ti Lietuvos kariuomenėje.

Nė vienas iš delegacijų va
dovų neišsitarė, kada kariuo
menės išvedimas turėtų baig
tis. Pasak Rusijos delegaci
jos vadovo, Lietuvos intere
sai reikalauja greito kariuo
menės išvedimo. Bet yra daly
kų, kurie gali procesą pri
stabdyti.

Tartasi taipogi, kokiomis 
sąlygomis būtų galima apgink
luoti Lietuvos kariuomenę. 
Tolimesni pasitarimai turėjo 
vykti vasario 10 d.

Susitarė
Min. pirm. G. Vagnorius, Lie

tuvos užsienio ministerijos 
pranešimu, sausio 29 d. pa
siuntė Rusijos ministerio 
pirmininko pavaduotojui J. 
Gaidar’ui telegramą išreikš
damas susirūpinimą, kad ne
vykdomi Rusijos pažadai. Lie
tuva negauna sutartų pramo
nei žaliavų 1992 m. pirmajam 
ketvirčiui. Lietuva iš savo 
pusės garantuoja elektros ir 
maisto tiekimą.

Tą pačią diena G. Vagnorius 
Maskvoje susitiko su Rusijos 
valdžios vicepremjeru G. Bur
buliu. Su pastaruoju pasiektas 
susitarimas. Nuo vasario 1 d. 
Lietuva kas dieną gaus 18,000 
tonų naftos ir kitas sutartas 
žaliavas. Išsiderėta šiuo kar
tu už naftą mokėti tik rubliais.

Finansinė parama
Europos atstatymo ir vysty

mosi banko BERD valdybos 
narių susitikime su Baltijos 
valstybių vyriausybių atsto
vais Londone paskelbta, kad 
Baltijos kraštams bus teikia
ma finansinė pagalba. Bankas 
šiuose kraštuose finansuos 
įvairius ekonominio pobūdžio 
projektus.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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“Grįžtu su dideliu džiaugsmu...”
Iš pokalbio su naujuoju Vilniaus arkivyskupu AUDRIU RAČKIU, 

perduotu per Vatikano radiją
— Kokių jausmų vedamas ir 

su kokiomis viltimis pradėsite 
eiti Vilniaus arkivyskupo pa
reigas?

— Su dideliu džiaugsmu ruo
šiuos sugrįžti į Tėvų žemę. Esu 
dėkingas pirmiausia Dievo Ap
vaizdai, kad tai šiandien man 
yra galima. Mintimis dėkoju sa
vo tėvams, kad mokėjo man 
perduoti irgi savo žemės - Lie
tuvos meilę. Tik tokiu būdu ga
lėjau pasiruošti per visus tuos 
metus, kai dirbau Šventajam 
Sostui, Visuotinei Bažnyčiai: 
išsaugoti gyvą lietuvišką jaus
mą, išlaikyti, kad ir netobulą, 
lietuvių kalbą, ypač meilę Lie
tuvos žmonėms. Užtat grįžtu su 
dideliu džiaugsmu. Matau tar
si Dievo pirštą, kuris mane ly
dėjo. Visas mano gyvenimas 
tarsi vis atsiskyrimas: užau
gęs Prancūzijoje, atsiskyriau 
nuo prancūziškos visuomenės, 
studijavau Romoje. Baigęs stu
dijas, tikėjausi dirbti lietu
viškose parapijose Amerikoje, 
bet mane vėl pasiuntė studi
juoti Romoje ir pereiti į dip
lomatinę Švento Sosto tarny
bą. Tada tikrai atsiskyriau nuo 
bet kokios lietuviškos veik
los. Po dešimties metų, po Af
rikos, po Azijos, po Turkijos 
vėl grįžau į Vatikaną ir turė
jau laimės susitikti su Lietu
vos vyskupais, kunigais, vėl 
pradėti su lietuviais bendrau
ti. Taigi, galiu pasakyti, kad 
mano ryšiai su Lietuva niekad 
nenutrūko. Dabar su dideliu 
džiaugsmu grįžtu į Lietuvą, 
trokšdamas prisidėti prie tiky
binio jos gyvenimo.

— Kokie, Jūsų nuomone, da
bar yra svarbiausi Vilniaus 
arkivyskupo sielovadiniai už
daviniai?

— Sunku šiandien man į tą 
klausimą atsakyti. Mano rū
pestis bus skelbti Dievo Žodį 
tiesiogiai žmonėms. Aš manau, 
kad po 50 metų komunistinio 
režimo Lietuvos gyventojas 
buvo nužmogintas, jo reikšmė 
tapo vien materialinė ir eko
nominė. Šiandien reikia, ypač 
jaunimui, kuris užaugo per vi
są tą laiką, vėl pristatyti Kris
tų, Jo Žodį. Laukia, žinoma, ir 
konkrečios problemos, bet tu
riu pirmiausia ten nuvažiuoti, 
pasikalbėti su broliais vysku
pais, su arkivyskupijos kuni
gais ir pasauliečiais. Tada pa
matysiu, kokie svarbiausi rei
kalai.

— Kaip vertinate Šventojo 
Tėvo sprendimą įsteigti antrą
ją Lietuvos bažnytinę provin
ciją su centru Vilniuje? Kokios 
įtakos turės šis sprendimas re
liginiame Lietuvos gyvenime?

— Manau, kad šis sprendimas 
yra labai svarbus Lietuvos Baž
nyčios istorijai daugiau, negu 
gyvenimui. Viena Vilniaus arki
vyskupijos dalis buvo Gudijo
je, kita - Lenkijoje, o šiandien 
pagaliau mūsų sostinė atsira
do grynai Lietuvos žemėje. Ar
kivyskupija labai aiškiai apri
bota. Čia buvo praktiški sume

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

timai - jau buvo Kauno arki
vyskupija; įsteigus Vilniaus 
arkivyskupiją, negalima buvo 
palikti jos vienos, dėl to da
bar prijungta Kaišiadorių ir 
Panevėžio vyskupijos. Taip 
Lietuvoje įsteigtos dvi bažny
tinės provincijos: Kauno ir Vil
niaus. Kaip sakiau, tai didžiau
sia istorinė reikšmė, beveik 
politinė: dabar aišku visam pa
sauliui, kad Vilnius yra Lietu
vos sostinė - metropolija.

— Šiuo metu Romoje teolo
giją ir filosofiją studijuoja bū
rys Lietuvos seminarijų auklė
tinių. Kaip vertinate šias stu
dijas? Kiek galės būti naudin
gas būsimiems kunigams užsie
nyje išeitas mokslas?

— Labai džiaugiuosi, kad at
važiavo toks gražus būrys jau
nų klierikų. Būtų man miela, 
kad ir daugiau kunigų galėtų 
aukštesnį mokslą išeiti. Tai 
nėra vien tik asmeninė nauda 
kiekvienam iš jų - bus daug 
naudos Lietuvos Bažnyčiai ir 
visuomenei: turėsime paruoš
tų profesorių, turėsim kadrus 
ateitiės Bažnyčiai. Reikia dės
tytojų seminarijose, reikės at
naujinti kurijas. Reikia, kad 
kunigai pažintų kanonų teisę 
ir reikštųsi visuomeniniame 
Lietuvos gyvenime. Kai būsiu 
Vilniuje, ir man bus sunku iš
leisti jauną, gabų kunigą, ku
ris reikalingas vyskupijoje. 
Tačiau bendras reikalas yra 
ruošti ateities kunigus, kurie 
mokėtų kalbėti su šių dienų vi
suomene, ypač sostinėje Vil
niuje, kur yra universitetas, 
kad kunigai būtų taip pasiruo
šę, kaip ir pasauliečiai. Kor.

Lietuva - nepriklausoma 
valstybė

Per eilę metų tikėjome ir lau
kėme, kad šie žodžiai taptų tik
rove. SULAUKĖME. Prieš dau
gelį metų gerai prisimename 
pirmuosius žingsnius Kanado
je ir pirmuosius sunkiai uždirb
tus centus, skiriamus pagrin
diniam tikslui: Lietuva turi būti 
laisva.

Šiandien tikime, kad laisva
me pasaulyje nebesutiksime 
nė vieno lietuvio, kuris Vasa
rio 16-tosios ir kitomis pro
gomis nebūtų skyręs aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Lietuva tapo laisva, bet ūkiš
kai sugriauta. Esame kviečiami 
ir įgalioti likti pareigose ir 
talkinti Lietuvos atsikūrimo 
darbuose. Tikime, kad visose 
Kanados lietuvių kolonijose 
anksčiau dirbusieji Tautos fon
do pareigose tautiečiai mielai 
jungsis prie Tautos fondo sa
vo darbais ir aukomis padės 
Lietuvai atsikurti.

Mūsų aukos, testamentiniai 
palikimai padės Lietuvai įtvir
tinti atgautą nepriklausomybę 
ir pakels krašto gerovę.

Aukas bei palikimus siųsti: 
Tautos fondas, 310 Rathburn 
Road, Etobicoke, Ontario 
M9B 2L8.

Lietuvos kelias į jurą B. STUNDŽIA

Tolima praeitis, dabarties rūpesčiai ir ateities galimybės
Maskvos imperialistai, gra

sinę atskirti Klaipėdą nuo 
Lietuvos, nesitikėjo, kad jų 
imperija taip greitai suirs. 
1991 m. rugpjūčio įvykiai ko
kiais penkeriais metais pasku
bino Baltijos valstybių nepri
klausomybės įgyvendinimą.

Bet Baltijos valstybėse stovi 
sovietinės imperijos armija, 
kuri dar tikisi, kad ji galės 
atsukti istorijos ratą ir vėl 
prijungti Baltijos valstybes 
prie “plačiosios tėvynės” — 
naujosios sandraugos.

Baltijos kraštai nėra turtin
gi, bet užtat valdo ilgą pajūrį 
su gerais, praktiškai neužša- 
lančiais uostais. Tie uostai 
buvo ir yra Rusijos imperijos 
carų ir raudonų carų — sekre
torių taikinys. Petrapilio uos
to Baltijos jūroje jiems neuž
tenka, mat reikia jų kariniam 
laivynui daugiau bazių. Tie
sa, raketiniame amžiuje tų 
uostų reikšmė sumažėjo, bet 
didinant imperiją, naudinga 
juos valdyti.

Istorinės pastangos
1918 m. Lietuva, paskel

busi nepriklausomybę, prak
tiškai buvo atstumta nuo jū
ros, nes ir Palanga bei Šven
tosios uostas buvo Latvijos 
žinioje. Tik 1923 m. sausio 
15 d. pavyko prisijungti Klai
pėdą, nors pirmosios pastan
gos išstumti atėjūnus kolonis
tus prasidėjo jau 1252 m., kai 
buvo pastatyta pirmoji pilis. 
Tais metais priešai bandė ją 
išgriauti, bet jiems tai nepa
vyko.

1255 m. sūduviai, nadruviai 
ir šalaviai puolė Karaliau
čiaus, o Sembai — Klaipėdos 
pilis. Sembai vadino Klaipė
dos pilį “varnalizdžiu”, kurį 
jie buvo pasirengę išdraskyti. 
Tame žygyje dalyvavo sembų 
laivynas.

1323 m. Gediminas nunio
kojo apie Klaipėdos pilį susi
kūrusį miestą. 1373 m. lietu
viai vėl puolė miestą ir pilį, 
kurios, atrodo, nepaėmė.

Po šių užpuolimų Livonijos 
ordinas nutarė perleisti Klai
pėdos pilį Prūsų žemėje įsi
galėjusiam kryžiuočių ordinui, 
kuris skubiai pilį sutvirtino.

Po Žalgirio kautynių ir vė
liau buvo progų atsiimti Klai
pėdą ir dalį Mažosios Lietu
vos, ypač kai Prūsijos kuni
gaikštija tapo pavaldi Lenki
jos karalystei.

Buvo pavienių balsų apie 
uosto reikalingumą, bet val
dovų ir didžiūnų akys krypo 
į rytus, iš kur artėjo grėsmė 
— stiprėjanti Maskvos kuni
gaikštystė.

Taigi užteko 700 metų, kol 
dalis istorinių žemių prisi
jungė prie Lietuvos.

Nepriklausomybės laikotarpis
Pasibaigus kovoms dėl Lie

tuvos nepriklausomybės, susi
dariusi Jūrininkų sąjunga 
ėmė rūpintis tautinio laivyno 
steigimu. Pirmiausia reikėjo 
paruošti įvairių specialistų, 
kapitonų, šturmanų, laivų in- 
žinierių-mechanikų, laivų sta
tybos architektų, jūrų žvejy
bos, prekybos ir teisės žino
vų. Buvo įsteigta trumpalaikė 
jūreivystės mokykla, iš kurios 
keliolika vyrų buvo pasiųsti į 
Suomiją, kur atliko praktiką 
burlaiviuose, o teorinį paruo
šimą gavo Abo navigacijos in
stitute. Vėliau eilė jaunų vy
rų privačiai ir kaip stipendi
ninkai mokėsi Latvijos, Pran
cūzijos, Italijos, Belgijos jū
rų mokyklose ir Berlyno uni
versitete.

1938 m. iš Klaipėdos išplau
kė pirmas tautinio laivyno pre
kybinis laivas “Maistas”, va
dovaujamas kapitono B. Krikš- 
topaičio.

Buvo pastangų anksčiau įsi
gyti savo laivus, dar net ne
atgavus Klaipėdos. Tai buvo 
du burlaiviai “Jūratė” ir “Kas
tytis”, registruoti Jurbarko

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190 

uoste. Vėliau, bene 1929 m., 
susidarė bendrovė “Lietgar” 
su dviem laivais. Deja, tie 
laivai priklausė kažkam ne 
Lietuvoje ir netrukus dingo.

Įsisteigusi bendrovė “Lie
tuvos Baltijos Lloydas” padėjo 
tautiniam laivynui pagrindus 
— iki karo pradžios įsigijo 
septynis laivus! “Maistas” 
(pardavė Brazilija), “Utena”, 
“Kretinga”, “Marijampolė”, 
“Panevėžys”, “Šiauliai”, “Kau
nas”. Laivo “Trakai” (Denny) 
nespėjo perimti, ir jis surū
dijo Niujorko uoste.

Seniausia Klaipėdos laivi
ninkystės bendrovė buvo A. 
H. Schwedersky, turėjusi lai
vus “Friesland”, “Holland” 
ir “Gotland”.

Trečia bendrovė buvo “San
dėlis”, kuriai priklausė laivai 
“Neringa”, “Vida” ir “Venta”.

Karo metu dauguma laivų 
buvo nuskandinti, tik “Gotlan- 
d’ą” 1945 m. perėmė rusai, o 
“Ventos” likimas nežinomas. 
Nuo karo pradžios išlikusius 
laivus perėmė sovietinis lai
vynas.

Sovietų valdžioje
Po karo sovietai atstatė Klai

pėdos uostą, įsteigė jūreivys
tės mokyklą, kurioje, aišku, 
viskas buvo dėstoma rusiškai, 
ir mokiniai rinkosi iš visų so- 
vietijos kampų. Uoste buvo 
įregistruota visa eilė preky
bos ir žvejybos laivų. Kai ku
rie jų turėjo lietuviškus var
dus, kaip pvz. “A. Sniečkus”, 
“Meskupas” ir pan. Buvo pra
plėsta buvusi Lindenau laivų 
statykla ir pastatyta laivų 
remonto įmonė.

Paskutiniaisiais metais bu
vo pastatyta vadinamoji Per
kėla, kurioje ištisas trauki
nys užvažiuoja ant laivo ir iš
ridenamas Rytų Vokietijos 
Mukrano uoste. Kai kuriuose 
laivuose buvo lietuviai kapi
tonai ir keli jūreiviai. Visas 
laivynas ir pats uostas tarna
vo sovietinei kolonizacijai ir 
rusinimui. Buvo skelbiama, 
kad daug žuvų pagaunama, bet 
krautuvėse jų nesimatė.

Užjūryje at&fradę jūrinin
kai susibūrė į sąjungą, kuri 
mėgino sudominti turtingus 
tautiečius pirkti prekybinį 
laivą. Paskutinis tos sąjun
gos pirmininkas buvo laivų 
statybos inžinierius Leopol
das Balsys (jau miręs), gyve
nęs Toronte.

Kapitonas B. Krikštopaitis 
buvo patekęs į apsukraus ver
teivos rankas ir jau net į Eu
ropą buvo nusikėlęs, bet buvo 

PADĖKA

AfA 
SILVESTRUI BONČKUI

mirus, nuoširdžiai dėkoju visiems Collingwoodo, Wasaga 
Beach, Staynerio ir apylinkių lietuviams už lankymą 
ligoninėje bei palydėjusiems (amžino poilsio vietą mano 
mylimą vyrą.

Nuoširdus ačiū visiems.

Žmona, duktė ir vaikaičio šeima

Klaipėda - Lietuvos vartai į jūrą

AfA 
ANASTAZIJAI DAUGUVIETYTEI- 

DUBROVSKY
mirus, 

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

Teresė Enskaitienė
Algis ir Vanda Ulbinai 
Milda ir Algis Trumpickai

apgautas, nes verteiva laivo 
nenupirko.

». Vėl atgavus laisvę
Atstačius nepriklausomy

bę, imta svarstyti kaip atgauti 
iš Maskvos patį uostą, kuris 
nepriklausė nei Klaipėdos 
miestui, nei respublikai. Rei
kėjo išspręsti klausimą laivų 
priklausomybės, pertvarkymą 
jūreivystės mokyklos, organi
zuoti lietuviškas klases.

Staiga viskas pasikeitė po 
nepavykusio Sovietų Sąjun
goje perversmo ir galutinio 
atsiskyrimo. Maskva sutiko, 
kad visi Klaipėdoje registruoti 
laivai priklauso Lietuvai, nors 
Kaliningrado srities vadovai 
pareikalavo sau trijų laivų, 
kurie jiems nepriklausė. Klai
pėdoje registruoti laivai Mask
vai uždirbo nemažai pinigų ir 
save išsipirko.

Ateitis?
Truputį neaiškus naujasis 

susivienijimas, kurį sudaro 
Lietuvos laivininkystė kartu 
su latviais, estais ir Petrapi
lio laivininkyste.

Lietuvai atiteko kelios de
šimtys gerai padėvėtų prekybi
nių ir žvejybos laivų, kuriuos 
po kelerių metų turbūt teks nu
rašyti, o apie naujus laivus 
negali būti nė kalbos. Gal bus 
galima dalį laivų užsienio 
bendrovėms išnuomoti.

Tikimasi, kad prekių perve
žimas per Lietuvą ateityje ge
rokai padidės ir nereikės bai
mintis dėl Estijos, Latvijos ir 
Karaliaučiaus uostų konku
rencijos.

Įsteigus Klaipėdos universi
tetą, turbūt susidarys jūrinin
kystės fakultetas, kuris ruoš 
aukšto lygio specialistus. Gal 
po kelerių metų laivuose rusų 
kapitonus ir laivų inžinierius 
pakeis lietuviai, o įgulos - ne 
taip svarbu. Daugelio neturtin
gesnių šalių laivų įgulas suda
ro jūreiviai iš Azijos ar Afri
kos. Gaila, kad lietuvių jauni
mas į jūrą nesiveržia, nes ten 
reikia dirbti, o mamyčių išpai
kintiems vyrukams tai ne prie 
širdies. Lietuvoje juokaujama, 
kad tėvai turi tol laikytis, kol 
vaikai išeis į pensiją.

Laivininkystei tvarkyti suda
rytas Vandens transporto de
partamentas, tik neaišku kam 
atiteks žvejybos laivynas, ku
rį dabar valdo žvejybos de
partamentas. Galimas abiejų 
departamentų sujungimas.

Siekiant pakreipti lietuvius 
veidu į jūrą, reikėtų vėl organi
zuoti jūros dienas, kurios pra
eityje turėjo pasisekimą ir pro
pagandinę reikšmę.

A. a. JUOZAS-KĘSTUTIS VALIŪNAS (1923-1992), ekonomistas, ilgame
tis VLIKo pirmininkas, pastaruoju metu gyvenęs Long Island, NY. 
Vadovaudamas VLIKui, daug prisidėjo prie Lietuvos laisvinimo savo 
darbais, raštais ir lėšomis. Mirė sausio 25 d., palaidotas sausio 29 d. 
Cypress Hill kapinėse Bruklyne, JAV

Jau dveji metai nuėjo 
gyvenimo keliu

nuo 1990 metų vasario 18-tos dienos.
Visus, kurie pažinojo

a.a. ELEONORĄ STRIMAVIČIŪTĘ- 
MACKEVIČIENĘ,

prašau ją prisiminti ir už jos vėlę pasimelsti -
Irena Mackevičienė

AfA 
ALFONSUI PATAMSIUI

mirus Lietuvoje,
kuris nuo 1978 iki 1989 metų buvo “Talkos” kredito 
kooperatyvo revizijos komiteto pirmininkas, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą Lietuvoje dukroms - Danguolei ir 
Nijolei bei jų šeimoms ir kitiems giminėms -

“Talka” lietuvių kredito kooperatyvo valdyba, 
komitetai ir tarnautojai

Paliko liūdesį ir skausmą,
Paliko gimines draugus.
Viešpats atvykti ten įsakė,
Ten paruoštas jam dangus.

AfA
GITUI BĖRIUI

mirus,
žmoną DAIVĄ, sūnų MYKOLĄ, dukrytę LIVIJĄ, 
BERESNEVIČIŲ ir GATAVECKŲ šeimoms, 
giminėms bei artimiesiems reiškiu nuoširdžią 
užuojautą Stasys Pranskevičius

PADĖKA 
A.a. V. JASINEVIČIUI 

mirus 1992 m. sausio 24 d., 
nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, OFM, 
už maldas laidotuvių namuose, Mišias šventovėje ir pa
lydėjimą į kapines, V. A. Paulioniams už vargonavimą 
ir giedojimą Mišių metu. Nuoširdi padėka karsto nešė
jams, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą laido
tuvių namuose, ir palydėjimą velionies ( amžino poil
sio vietą, už atsiųstas gėles, už užprašytas Mišias ir 
aukas. Ačiū B. Stanulienei už paruoštus pusryčius ir 
ponioms už pyragus.

Liūdinti - J. Saunorienė ir vaikai 
bei artimieji, likę Lietuvoje



Išleistuvės Romoje 
Buvusiam pronuncijui Olandijoje arkivyskupui AUDRIUI BAČKIUI 

Šv. Kazimiero kolegija surengė išleistuves besirengiančiam 
užimti Vilniaus arkivyskupo sostą

1992. 1. 17 į Romą iš Olandi
jos atvyko arkivyskupas A. J. 
Bačkis. Arkivyskupą orauostyje 
sutiko Šv. Kazimiero kolegijos 
vicerektorius prel. K. Dobro
volskis, Šv. Kazimiero kolegi
jos studiją prefektas prof. kun. 
J. Juraitis ir Šv. Kazimiero 
kolegijoje studijuojantis Vil
niaus arkivyskupijos klierikas 
Rimantas Meškėnas.

1992. 1. 19 Jo Ekscelencija su
sitiko su kolegijos auklėtiniais 
ir vakarienės metu parodė savo, 
jau kaip Vilniaus arkivyskupo, 
herbą.

Sausio 23 d. Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prel. Algiman
tas Bartkus surengė Jo Eksce
lencijos garbei išleistuvių va
karienę. Dalyvavo kard. Achille 
Silvestrini, arkiv. Justo Mullor 
Garcia — nuncijus Baltijos ša
lims, arkiv. Giovanni Battista 
Re, vysk. Jean Louis Tauran, 
arkiv. Jonas Bulaitis, arkiv. 
Ivan Dias, arkiv. Gabriel Mont- 
lavo, arkiv. Francesco Monte
ris!, vysk. Antanas Deksnys, 
mons. Claudio Maria Celli, prel. 
L. Tulaba, prel. Alg. Bartkus, 
Stasys Lozoraitis su Ponia, Ka
zimieras Lozoraitis su Ponia 
ir kt.

Sveikinimo žodį lietuvių ir 
italų kalbomis tarė kolegijos 
rektorius Alg. Bartkus: “Kas 
prieš keletą metų galėjo tikėti, 
kad mūsų gerbiamą arkivyskupą 
reikės išleisti į Lietuvą? Tada 
tai būtų buvę netikros kalbos, 
ir gal kam galėjo tik prisisap
nuoti tokie dalykai. Šiandien 
tai jau yra realybė. Džiaugiamės 
ir kartu liūdime, kad reikia skir
tis su Jumis”.

Kardinolas Achille Silvestrini 
prisiminė mokslus, darbą kartu 
su naujuoju Vilniaus arkivys
kupu, trumpai papasakojo pir
mąjį susitikimą su arkivysku

Lietuva atgavo savo auksą
Anglijos ministeris pirminin

kas John Major po pasimatymo, 
užtrukusio pusę valandos, su 
Anglijoje besilankančiu Lie
tuvos prezidentu Vytautu 
Landsbergiu, pranešė, kad 
Anglija Lietuvai grąžina tą 
patį svorį aukso, koks buvo 
įdėtas Anglijos banke.

Auksas bus grąžintas ir Lat
vijai bei Estijai, bet jos dar 
nėra nusprendusios, kur jos tą 
auksą laikys ar kaip jį naudos. 
V. Landsbergis tuoj pat davė 
aiškų atsakymą, kad jis 18.5 mi
lijonų anglų svarų Lietuvos auk
so laikys Anglijos banke. Auk
sas turės pakelti litų vertę, ku
rie yra jau pagaminti, bet dar 
nėra nustatyta data, kada litai 
turės pakeisti rublius. V. Lands
bergis po pasimatymo su minis- 
teriu pirmininku John Major pa
sakė: “Mes turime daug vilties 
mūsų glaudžiam bendradarbia-

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

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

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745

Kreipkitės t 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 į 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 

pu A. Bačkiu. Baigdamas savo 
kalbą, Jo Eminencija palinkėjo 
arkivyskupui Dievo palaimos, 
sumanumo, kantrybės sugrįžus 
po tiek metų darbui į Tėvynę.

Kalbėjo ir kiti arkivyskupo 
mokslo draugai bei kolegos. 
Visi jie pažino ir pažįsta Jo 
Ekscelenciją tokį, kokį mes Jį 
visada matome: pilną energijos, 
jėgų, sumanumo.

Pabaigoje kalbėjo pats arkiv. 
A. J. Bačkis. Jis padėkojo ko
legijos rektoriui už suruoštą 
vakarienę, sveikinimus ir lin
kėjimus, už visa tai, ką jis pa
tyrė būdamas šioje kolegijoje, 
ir pareiškė:

“Aš važiuoju į Lietuvą, ne vers
ti iš pamatų Bažnyčios, statyti 
Jos iš naujo. Vykstu į Lietuvą 
kaip ganytojas, kuriam yra pa
vesta ganyti Viešpaties tautą. 
Aš grįžtu į Lietuvą su didele 
patirtimi, kurią įgijau dirbda
mas Visuotinei Bažnyčiai. Va
žiuoju dabar į Lietuvą vesti 
Bažnyčios pirmyn į tikslą. Jums, 
kaip klierikams, linkiu semtis 
mokslų Romoje, tobulėti, ruoš
tis darbui, nes dabar jūsų la
bai reikia Bažnyčiai Lietuvoje. 
Tačiau jeigu kartais jus kas 
nors paprašytų padėti Visuoti
nei Bažnyčiai, — pasiaukokite 
ir padėkite, nes įgysite didelę 
patirtį, kuri visada yra reika
linga. Tad linkiu jums visiems 
kuo geriausios sėkmės moksle 
ir lauksiu Lietuvoje”.

Po keleto dienų Jo Ekscelen
cija išvyko dar į Olandiją, kur 
dirbo kaip pronuncijus. Netru
kus turėtų išvykti į Lietuvą. 
Arkivyskupo ingresas į Vilniaus 
arkikatedrą-baziliką pramaty
tas šių metų kovo trečią dieną 
— Šv. Kazimiero šventės išva
karėse.

Gintautas Gudas

vimųi ateityje”. Ir Prancūzija 
yra jau pranešusi apie aukso 
grąžinimą.

Baltijos valstybių auksas 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
saugumo sumetimais buvo pa
dėtas Anglijos banke. Sovie
tams spaudžiant, 1967 m. tada 
valdančios darbo partijos bu
vo parduotas po $35 už unciją, 
nes buvo norima pasiekti susi
tarimo su Sovietų Sąjunga. Da
bar jo kaina yra dešimtį kartų 
didesnė. 1980 m. Baltijos auk
sas buvo vertas per 200 milijo
nų anglų svarų. Doleriais ta 
suma būtų buvusi dvigubai di
desnė. Ir taip Baltijos valsty
bės Anglijos darbo partijos dė
ka tapo beturtėmis. Konserva
torių partija nepripažino šitos 
konfiskacijos ir todėl dabar ji 
grąžina auksą tikriesiems savi
ninkams.

Apie aukso grąžinimą gana 
plačiu straipsniu pranešė 
“The Independent” savo preky
bos ir miesto sekcijoje, įdė
damas ir V. Landsbergio nuo
trauką.

Anglų spauda buvo pirmoji, 
parodžiusi didelį dėmesį Bal
tijos valstybių laisvės siekiams. 
Tuo ypač pasižymėjo “The Inde
pendent”, parodęs toms valsty
bėms, ypač Lietuvai, didelį pa
lankumą vos tik Sąjūdžiui pra
dėjus reikštis. Jis yra vienas 
iš naujųjų ir stipriai progre
suojančių Anglijos laikraščių. D.E.

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen St. West, 

Toronto, Ont.M5V 2A1

Ši Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. Paskelbimo aktą at
vaizdavo dail. P. Kalpokas nepriklausomoje Lietuvoje paveiksle, kuris dabar yra Lietuvos pasiuntinybėje Va
šingtone. Kairėje sėdi: Jurgis šaulys, Stasys Narutavičius, prel. Kazimieras šaulys; stovi: Kazimieras Bizauskas, Do
natas Malinauskas, Jonas Vailokatis, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis; viduryje skaito deklaraciją dr. 
Jonas Basanavičius; dešinėje sėdi: kun. Vladas Mironas, Petras Klimas, Antanas Smetona, kun. Justinas Staugai
tis, Jonas Vileišis; stovi: Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys. Visi jie yra pasirašę Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą

Vasario šešioliktoji dokumentuose
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

artimus ir patvarius santykius 
su vokiečių valstybe, Lietuvos 
Taryba stoja už nuolatinį tvir
tą sąjungos ryšį su vokiečių 
valstybe, kuris turėtų būti įvy
kintas visų pirma militarinės 
bei susisiekimo konvencijos ir 
muito bei monetos sistemos 
bendrumo pamatais. Lietuvos 
Taryba, pranešdama apie tą 
Vokietijos vyriausybei, šiuomi 
prašo pripažinti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, kartu pa
reikšdama, kad galutinai nu
statyti Lietuvos valstybės pa
matus ir jos santykius su kai
mynėmis valstybėmis privalo 
Steigiamasis Lietuvos seimas”.

Klimas: Ar delegacija gali 
imti ant savęs atsakomybę, kad 
vokiečių bus išpildyti pasižadė
jimai.

Šaulys: Aš apsiimu išgauti 
nuo Nadolnio pasižadėjimą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimo raštu.

Kairys: Tuo tarpu klausimo 
nerišti ir šiandien nebalsuoti, 
bet vesti generalinę diskusiją 
dėl įneštų projektų notifikacijų.

Smetona: Mes buvome sutikę 
notifikuoti gruodžio m(ėn.) 11 d. 
nutarimą, jei bus duoti atsaky
mai į tris klausimus. Dabar vo
kiečiai sutinka, kad prie gruo
džio 11 d. nutarimų notifikuo- 
jant būtų pridėtas nurodymas 
apie Steigiamąjį seimą. Todėl 
reikėtų įvertinti tas priedas 
ir išrišti klausimas, ar never
tėtų notifikuoti su tuo priedu 
ir negavus atsakymo į tris punk
tus. Tą klausimą reikėtų išrišti 
šiandien, nors tektų diskusijos 
vesti ir per kiaurą naktį.

Klimas: Klausimo rišimas 
reikėtų atidėti.

J. Šaulys: Tokio svarbaus 
klausimo greitinti nereikėtų. 
Balsuojama, ar klausimas apie 
notifikacijas šiandien tarti, 
ar ne. Už tą, kad šiandien tarti, 
balsuoja 8, prieš 7, susilaiko 5.

Daroma pertrauka.
Po pertraukos dar sykį stato

mas balsavimui klausimas, ar 
klausimą apie notifikacijas 
šiandien nubalsuoti, ar ne. 
Už tą, kad nubalsuoti šian
dien balsuoja — 12, prieš 6. Su
silaiko 2.

Smetona ir Šaulys įneša tokią 
formulą ir pasiūlo ją balsuoti:

“Taryba sutinka skelbti Lie
tuvos nepriklausomybę ir noti
fikuoti ją Rusijos ir Vokietijos 
valdžiom J. Šaulio šiandien per
skaitytu tekstu, jei Nadolnys 
duos raštu patvirtinimą, kad 
Vokietijos valdžia trumpu laiku 
patvirtins Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą”.

o AMBER GLOBUS LTD. 
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario IV16S 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 - antradienj ir ketvirtadienį nuo 2 v.p.p. - 8 v.v.

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

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

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

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

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios sudėties Didelis pasirinkimas -
maisto produktus: 

siuntinys nr. 1 17 kg ...... .... $95

prieinama kaina!
Pristatome lengvas mašinas, 
sunkvežinius, 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

NAUJAS

medžiagas.

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

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

Kairys pasiūlo notifikuoti 
Rusijai ir Vokietijai tokią for
mulą:

“Lietuvos Taryba, kaipo vie
nintelė lietuvių tautos atsto
vybė, atsirėmusi pripažintąja 
tautų apsisprendimo teise ir 
Lietuvių . konferencijos nuta
rimu Vilniuje rugsėjo mėn. 17- 
22 d. 1917 metais, skelbia at
statanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirian
ti nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie kada nors yra buvę su ki
tomis tautomis. Drauge Lietu
vos Taryba pareiškia, kad Lie
tuvos valstybės vidaus tvarkai 
ir santykiams su kaimynais nu
statyti yra reikalinga, kiek ga
lima greičiau, sušaukti Steigia
masis seimas, visų Lietuvos gy
ventojų demokratiniu būdu iš
rinktas”.

Drauge Kairys pareiškia, jog 
jei ta formula Tarybos nebus 
priimta, tai jis, Narutavičius 
ir Vileišis iš Tarybos išeis.

Smetona: Anuliuojant gruo
džio 11 d. nutarimą, anuliuojama 
Taryba. Jei mano ir Šaulio įneš
ta formula nebus priimta, tai 
būti Tarybos pirmininku atsi
sakau.

J. Šaulys: Aš irgi solidarizuoju 
su Smetona.

Balsuojama formula Šaulio 
ir Smetonos.

Už ją balsuoja 12 (Banaitis, 
Basanavičius, Bizauskas, Do
vydaitis, Klimas, Malinauskas, 
Mironas, Petrulis, J. Šaulys, 
kun. Šaulys, Šernas, Smetona), 
prieš ją — 5 (Biržiška, Kairys, 
Narutavičius, Stulginskis, Vi
leišis), susilaiko 3 (Staugaitis, 
Smilgevičius, Vailokaitis).

Balsuojama Kairio formula. 
Už ją balsuoja 3 (Kairys, Naru
tavičius, Vileišis), prieš ją — 
6 (Petrulis, Malinauskas, Sme-

Sveikinimas
Vasario 16, Nepriklausomos Lie

tuvos valstybės atstatymo šventės, 
proga sveikiname visus savo brolius 
ir seses tėvynėje Lietuvoje ir taip 
pat gyvenančius kitose pasaulio ša
lyse. Šiemet Lietuva savo 74 metų 
Nepriklausomybės sukaktį mini 
vėl sugrįžusi į pasaulio laisvųjų 
tautų šeimą. Mes džiaugiamės 
Lietuvos laisve ir didžiuojamės 
jos vadovais, sugebėjusiais tautą 
išvesti iš okupacijos jungo. Tebū
nie ši Vasario 16-ji mums visiems 
inspiracija vienybei, pasiaukojimui 
ir pasiryžimui gyventi bei tvirtėti 
laisvėje! Pasaulio lietuviu 

bendruomenės valdyba 

tona, Basanavičius, Šernas, Šau
lys), susilaiko — 11 (Banaitis, 
Bizauskas, Biržiška, Dovydai
tis, Klimas, Mironas, kun. Šau
lys, Smilgevičius, Staugaitis, 
Stulginskis, Vailokaitis).

Kairys praneša, kad jis, Na
rutavičius ir Vileišis apleidžia 
Tarybą.

Visi trys išeina.
Stulginskis įneša ir pasiūlo 

balsuoti tokią formulą:
Lietuvos Taryba sutinka pa

skelbti Lietuvos nepriklauso
mybę ir notifikuoti rusų ir vo
kiečių valdžioms, kai gaus tiks
lų atsakymą raštu į visus tris 
Tarybos sausio 8 d. pastatytus 
klausimus.

Už tą formulą balsuoja 3 (Stul
ginskis, Smilgevičius, Vailokai
tis), prieš ją 7 (Malinauskas, 
Smetona, Basanavičius, Šernas, 
J. Šaulys, Mironas, Petrulis), 
susilaiko 7 (Banaitis, Bizaus
kas, Biržiška, Dovydaitis, Kli
mas, kun. Šaulys, Staugaitis). 
Posėdis baigtas 12 vai. 30 min. 
naktį. (Protokolas Nr. 45).

* * *
Ano meto įvykiai taip klos

tėsi, kad po ilgų ginčų iš Tary
bos pasitraukę nariai grįžo, 
nes nuomonių skirtumai išsi
lygino. Okupacinė vokiečių 
valdžia Lietuvoje silpnėjo, I 
D. karo pralaimėjimas artėjo, 
ir Lietuvos valstybės taryba, 
susirinkusi posėdžio 1918. II. 
16 Vilniuje Lietuvių komiteto 
bute, Didžioji g. 30, priėmė 
galutinį Lietuvos nepriklau
somybės aktą, pirmininkau
jant Basanavičiui. Štai pro
tokolo ištrauka.

Basanavičius perskaito pro
jektą nutarimo tokio turinio: 
Lietuvos Taryba savo posėdyje 
vasario m. 16 dien. 1918 m. vie
nu balsu nutarė kreiptis: į Ru
sijos, Vokietijos ir kitų valsty
bių vyriausybes šiuo pareiški
mu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienin
telė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferencijos nu
tarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, skelbia atstatanti 
nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis tautomis. Drauge 
Lietuvos Taryba pareiškia, kad 
Lietuvos valstybės pamatus ir 
jos santykius su kitomis valsty
bėmis privalo galutinai nusta
tyti kiek galima greičiau su
šauktas Steigiamasis Seimas, 
demokratiniu būdu visų jos gy
ventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama 
apie tai ... vyriausybei, prašo 
pripažinti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Vilnius, vasario 
16 d. 1918 m.

Statomas balsavimui tas nu
tarimas lig žodžio “drauge”. 
Priimamas vienbalsiai. Toliau 
balsuojama antra dalis to nu
tarimo, būtent nuo žodžio “drau
ge”. Už tą nutarimo dalį bal
suoja — 16, prieš ją — 4 (Biržiš
ka, Kairys, Narutavičius ir Vi
leišis). Toliau balsuojamas vi
sas nutarimas en bloc. Priima
mas vienbalsiai. (Protokolas Nr.62).

* * *
Taip skausmingai gimė 

Vasario 16-ji, nuvedusi Lietu
vą į dviejų dešimtmečių su
klestėjimo laikotarpį, naujas 
sovietų ir vokiečių okupaci
jas, partizanines kovas, pen
kių dešimtmečių vergiją, sibi- 
rinius trėmimus ir naują tau
tos atgimimą, paskelbtą 1990 
m. kovo 11-sios aktu, kuris yra 
Vasario 16-sios tęsinys. Jis 
turėtų vesti Lietuvą į naują 
suklestėjimą pilnutinėje lais
vėje. Pr. G.

Tėviškės žiburiai « 1992. II. 11 - Nr. 7 (2190) • psl. 3 

Lietuva dėkoja Kanados lietuviams 
Jų lėšomis nupirktas pastatas Lietuvos ambasadai Belgijoje

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

GEDIMINAS VAGNORIUS
MINISTRAS PIRMININKAS
PRIME MINISTER

Poniai Gabijai Petrauskas
Kanados lietuvių bendruomenės
Pirmininkei 1992 m. sausio 22 d.

DIDŽIAI GERBIAMA PONIA PIRMININKE

Atkurta nepriklausoma Lietuvos Respublika tapo pasaulio 
pripažinta valstybe. Dabar beveik penkiasdešimt užsienio šalių 
jau yra pasirašiusios dokumentus dėl diplomatinių santykių su 
Lietuva atstatymo ar užmezgimo. Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė, suprasdama, kad nuolatinių diplomatinių santykių palai
kymas stabilizuotų Lietuvos tarptautinę padėtį ir būtų papil
doma Lietuvos nepriklausomybės garantija, yra nusprendusi 
kai kuriose užsienio valstybėse steigti diplomatines atstovybes. 
Tačiau tą mūsų siekimą labai riboja sovietizacijos pagimdyta 
vargana ekonominė situacija ir valiutos stoka. Todėl mus ypač 
maloniai nudžiugino Jūsų - Kanados lietuvių bendruomenės 
dovana Lietuvai - už Jūsų suaukotus pinigus nupirktas pastatas 
Briuselyje, kur artimiausiu laiku įsikurs Lietuvos Respublikos 
ambasada.

Respublikos Vyriausybės vardu nuoširdžiai dėkoju Jums už 
šį geros valios ir malonės aktą, labai vertingą Lietuvai. Naudo
damasis proga taip pat noriu Jums padėkoti už tai, kad Jūs visada, 
ir pačiu tragiškiausiu Lietuvos valstybei ir tautai metu, buvote 
kartu ir visokeriopai palaikėte mūsų ir Jūsų laisvės siekimą. 
Dar bus daug sunkumų Lietuvos kelyje, tačiau visų jos sūnų ir 
dukterų, kur jie begyventų, susitelkimas, bendras ryžtas ir 
savitarpio pagalba padės juos įveikti ir atvesti Lietuvą į tikrąją 
laisvę ir suklestėjimą.

Geros nuotaikos, stiprios sveikatos, sėkmės ir didelės žmo
giškos laimės visiems, parėmusiems Lietuvą! Ačiū!

G. VAGNORIUS

Dabarties įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) Vilniuje iki šiol jau atidary-

Banko valdyba pažymėjo, 
kad nuo praeitų metų rugsėjo 
mėnesio Lietuvoje pagreitin
tu tempu vyksta pramonės įmo
nių bei valstybinių žinybų 
privatizavimas. Bankas yra 
nusistatęs remti pramonės 
įmonių sumodernizavimą, fi
nansuoti lietuvių užsienio 
bendrovių steigimą bei jų veik
lą; remti taipogi užsienio ka
pitalo investavimą. Tarptau
tinis bankas finansuos taip 
pat Klaipėdos uosto, Vilniaus 
orauosčio įrengimų sumoder- 
ninimą, jūros, upių, ežerų ap
valymą nuo užteršimo. Bus pa
dedama steigti komercinius 
bankus ir nedideles komerci
nes bendroves.

Nesiseka su pasais
Praeitais metais Lietuvos 

vyriausybė buvo atidavusi vie
nai Norvegijos bendrovei 
spausdinti Lietuvos užsienio 
pasus. Išspausdinus kelis tūks
tančius egzempliorių, paaiš
kėjo, pasai išspausdinti su 
klaidomis. Tada vyriausybė 
kreipėsi į anglų bendrovę. 
Pastaroji po ilgo delsimo iš
spausdino 50,000 egzemplio
rių. Pasak spaudos, Lietuvos 
gyventojai ir vėl buvo apvilti: 
vietoje žodžio “pasas” išspaus
dinta “asas”. Suprantama, pa
sų išdavimas buvo sulaikytas, 
išspausdinti turės būti sunai
kinti, ir kodėl taip atsitiko, 
žmonėms dar nepaaiškinta. 
Lietuvos piliečiai, keliau
dami į užsienį, turi vartoti sve
timos valstybės, jau dabar net 
neegzistuojančios (Sov. Sąjun
gos), užsienio pasus.

Prašo dalyvauti
Lietuvos kultūros fondo 

Šiaulių krašto taryba kviečia 
visus 1992 m. birželio 17-28 d.d. 
į pirmąjį Šiaulių krašto tėvy
nainių susitikimą. Šiaulių 
kraštas — tai Akmenė, Joniš
kis, Pakruojis, Tytuvėnai, Kel
mė, Kuršėnai, Radviliškis, 
Šiauliai ir šių miestų rajonai. 
Į šį susitikimą kviečiami visi 
iš šių vietovių kilę ir po pa
saulį išsiblaškę broliai ir se
serys, jų šeimos, artimieji, o 
taip pat visi, kam nesvetimas 
šis kraštas.

Viešnagės metu bus proga 
aplankyti įdomiausias vieto
ves, dalyvauti kultūros ir me
no renginiuose senajame Tytu
vėnų vienuolyne, Pakruojo 
dvare, Šiaulių istorinėse vie
tovėse ir kitur. Taryba kvie
čia norinčius dalyvauti susi
tikime atsiliepti iki š. m. kovo 
15 d. šiuo adresu: Aušros ai. 15, 
Kultūros fondas, Šiauliai 5400, 
Lithuania. Tel. ir Fax (01214) 
32922, Telex 296425.

Kitos žinios
— Vokietija vasario 4 d. Vil

niuje atidarė savo ambasadą. 
Ji įsirengė buvusiame komu
nistų partijos pastate, miesto 
centre. Ambasadoriumi pa
skirtas Gottfried Albrecht. 

ta 12 ambasadų.
— Europos bendruomenės 

valstybės sutiko Lietuvai su
teikti lengvinančių prekybos 
sąlygų. Panaikintos specia
lios kliūtys ir importo iš Lie
tuvos apimtis. Ta pati Bend
ruomenė suteikė Estijai 
$320,000, kad galėtų iš Va
karų nusipirkti cukraus. Iš 
Kopenhagos į Taliną jau pa
siųsta 200 tonų cukraus.

— Pirmoji JAV dovanotų pa
šarinių grūdų siunta 32,499 
metrinės tonos, kaip praneša 
Lietuvos ambasada Vašingto
ne, vasario 16 d. pasieks Klai
pėdos uostą. Kita dalis taipo
gi kraunama į laivus.

— Lietuvos policija suėmė 
darbininką Ignalinos atomi
nėje jėgainėje, bandžiusį 
sugadinti jėgainės kompiu
terius. Lietuvos energijos 
tarybos pirm. A. Stumbas pa
reiškė, kad reaktoriai nebus 
sustabdyti, veiks per visą žie
mą, nors yra abejonių dėl jų 
saugumo.

— Lietuvos laisvės lygos va
dovas Antanas Terleckas, 
kaip skelbia Vilniaus radijas, 
pašalintas iš pareigų. Nau
juoju LLL pirmininku išrink
tas Pranas Martinonis. Kauno 
skyrius uždarytas.

— Užsienio reikalų minis
terija skelbia, kad Lietuvos 
piliečiai, tarnaujantys kitų 
valstybių kariuomenėje ar 
valdžios įstaigose, privalo 
nutraukti tarnybą.

— Medininkų žudynėse vie
nintelis likęs gyvas T. Šernas 
sveiksta ir išvyksta su žmo
na saugumo sumetimais į už
sienį.

— Min. pirm. G. Vagnorius 
kreipėsi į parlamentą, kad at
leistų iš pareigų Lietuvos ban
ko valdytoją Baldišių, Kauno 
miesto ir Kauno rajono savi
valdybės vadovus, Tauragės 
savivaldybės vadovo pavaduo
toją. Visuomenė nusiskundė, 
kad jie piktnaudžiauja patikė
tomis pareigomis, stabdo re
formas.

— Jungtinių Tautų tarybos 
saugumo sesijoje, kaip pra
neša Lietuvos misija šioje 
organizacijoje, dalyvavo Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
terio pavadūotojas V. Katkus 
ir Lietuvos ambasadorius A. 
Simutis. Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius B. Bout
ros-Ghali savo įžanginiame 
žodyje pažymėjo, kad mažos 
valstybės atlieka pozityvų 
vaidmenį šioje organizacijo
je, nes politinė valia ir kū
rybingumas gali duoti daugiau 
naudos taikos įgyvendinimui 
negu karinė ar ekonominė 
jėga.

— Videniškių bažnytkaimy
je, Molėtų rajone, žemė nėra 
derlinga, bet žmonės padavė 
daug pareiškimų gauti žemės. 
Žmonės, kaip skelbia Vilniaus 
radijas, susigyvenę su žeme 
ir nori ją dirbti. J.A.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1992. II. 11 - Nr. 7 (2190)

© LAISVOJE TEVfflEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
KRISTAUS STATULA

Švč. Mergelės Marijos šven
tovę Druskininkuose papuošė 
skulptoriaus Kęstučio Patamsio 
ir architekto Algio Knyvos su
kurta puspenkto metro aukščio 
laiminančio Kristaus skulptū
ra. Ją, įkeltą nišon virš pa
grindinių šventovės durų, pa
šventino dekanas kun. Konstan
tinas Gajauskas.

MEDALIS IŠ IZRAELIO
Sausio pradžioje Vilniuje 

lankėsi Izraelio ambasadorius 
Maskvoje A. Levinas, vilnietei 
Bronei Straupienei atvežęs me
dalį “Žemės teisuoliams” už žy
dų gelbėjimą II D. karo metais. 
B. Straupienė, dabar jau turin
ti aštuoniasdešimt devynerius 
metus, su savo vyru Juozu išgel
bėjo 26 Vilniaus geto žydus. Jų 
namai išgelbėtiesiems tada bu
vo pirmoji prieglauda. Ten jie 
pernakvodavo ir būdavo pasle
piami kitose saugesnėse vieto
se. Ambasadorius A. Levinas, 
įteikęs medalį, pranešė, kad 
B. Straupienė su juo tampa ir 
Izraelio garbės piliete. Lie
tuvos žydų vardu kalbėjo rašy
tojas Grigorijus Kanovičius ir 
Aukščiausiosios tarybos užsie
nio reikalų komisijos pirm. 
Emanuelis Zingeris. Pastara
sis pabrėžė, kad B. Straupienės 
žygis nutiesė tiltą tarp dviejų 
valstybių — Lietuvos ir Izrae
lio. Esą jai šiandien lenkiasi 
paskutinieji Lietuvos žydai. 
Iškilmėje dalyvavo visų Lietu
vos žydų organizacijų atstovai.

TEATRALŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvykusiame Lietuvos 

teatro sąjungos narių suvažiavi
me buvo priimtos LTS įstatų pa
taisos. LTS, anksčiau laikyta “ne
priklausoma kūrybine visuome
nine organizacija”, dabar bus 
traktuojama kaip “nepriklauso
ma visuomeninė profesinė kū
rybinė organizacija”. Ji turės 
laikytis Lietuvos respublikos 
profesinių sąjungų bei kitų įsta
tymų. Pakeisti Lietuvos teatro 
sąjungos įstatai teatrų vado
vams, pasirašantiems darbo su
tartis su teatrų darbuotojais, 
neleis būti LTS nariais. Įstatų 
pakeitimai daugiausia yra su
sieti su aktorių, solistų, daini
ninkų, baleto šokėjų bei kitų 
profesinių atlikėjų interesų ap
sauga. Mat ši grupė sudaro Lietu
vos teatro sąjungos narių dau
gumą. Suvažiavime apie dabarti
nes LTS problemas kalbėjo val
dybos pirm. Juozas Budraitis, 
kultūros ir švietimo ministeris 
Darius Kuolys. LTS įstatų patai
sas aptarė teatrų ir kūrybinių 
sekcijų atstovai.

PRAEITIS IR ATEITIS
Vilniaus koncertų ir sporto 

rūmų salėje gruodžio 31 d. va
karą buvo surengta trijų dalių 
šventė — vilniečiai atsisveiki
no su Lietuvai nepriklausomy
bę grąžinusiais 1991 m., sutiko 
naujomis viltimis žėrinčius 
1992 m. ir išrinko gražiausią 
savo atstovę “Miss Vilnius-92”. 
Šventė buvo pradėta Lietuvos 
simfoninio orkestro koncertu, 
į kurį įsijungė ir baleto šokė
jai. Po vidurnakčio Vilniaus 
miesto burmistras Arūnas Šta
ras dalyvius pakvietė grožio 
šventėn, supažindindamas su 
scenoje pasirodžiusiomis de
vyniomis gražiomis vilnietėmis. 
Pagrindine Vilniaus atstove su 

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
LIETUVOJE!

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

1. Žemę
2. Miškus
3. Ūkinius-komercinius 

pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus. Laikas paduoti 
prašymus yra pratęstas.

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

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

“Miss Vilnius-92” titulu buvo 
išrinkta devyniolikametė Vil
niaus pedagoginio instituto 
anglų kalbos specialybės stu
dentė Aistė Baltrušaitytė. Ji 
mėgsta cepelinus, domisi kuli
narija, žavisi svogūninėmis 
frezijos gėlėmis ir juodomis 
spalvomis. Pirmąja pavaduo
toja tapo Vilniaus aukštesnio
sios pedagoginės mokyklos tre
čiakursė Esmira Alijeva, antrą
ja — Vilniaus universiteto me
dicinos fakulteto II kurso stu
dentė Sonata Naujokaitė.

TYLI NAKTIS KAUNE
Ramūnės Lazauskaitės pra

nešimu “Lietuvos ryte”, tyli bu
vo naujametė naktis Kaune, nes 
ten neskambėjo Vytauto Didžio
jo karo muziejaus bokšto var
pai, nevažinėjo autobusai. 
Kiauroje bokšto varpinėje 
naujuosius 1992 m. varpų mu
zika atsisakė sutikti varpi
ninkai Raimondas Eimontas ir 
Julius Vilnonis, o autobusams 
trūko degalų. Kauno savivaldy
bės ūkio skyriaus vedėjas Al
fonsas Šulcas apgailestauja 
bokšto varpininkų atsisakymą 
koncertuoti Naujųjų metų nak
tį: “Dėl blogų sąlygų bokšte 
kaltinama miesto valdžia, bet 
juk niekas niekada į mus nesi
kreipė! Jei sutvarkėm Nepri
klausomybės aikštę, visą sode
lį — negi nepadėtume gerbia
miems varpininkams ...” A. 
Šulcas sutinka, kad vėjo perpu
čiamas ir lietaus merkiamas 
bokštas yra prasta patalpa 
koncertams, bet miesto vado
vai savo išmone negali keisti 
jo išvaizdos. Jis kviečia me
nininkus į bendrą pokalbį su
sitarti dėl šio istorinio bokšto 
atnaujinimo.

KRUVINASIS SEKMADIENIS
1991 m. sausio 13 d. lietuvių 

širdyse dabar jau yra gavusi 
Kruvinojo sekmadienio pavadi
nimą. Jo pirmosios metinės bu
vo paminėtos sausio 12-13 d.d. 
už laisvę žuvusių lietuvių ka
pų bei žuvimo vietų aplankymu. 
Jų atminimui buvo skirtas spe
cialus Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos posėdis, kurio dalyvių 
eilėse sėdėjo ir Alvydo Kana- 
pinsko, Vytauto Vaitkaus naš
laičiais palikti vaikai. Muzie
juje buvo atidaryta paroda 
“Laisvės kelias”. Tūkstančiai 
vilniečių susirinko prie Vil
niaus televizijos bokšto, o iš 
ten suplaukė Nepriklausomybės 
aikštėn prie Lietuvos aukščiau
siosios tarybos rūmų. Vėl degė 
užkurti laužai, liepsnomis ir 
dūmais primindami lemtingo
mis valandomis budėjusius gy
nėjus. Pasak žurnalisto Edmun
do Ganusausko, vilnijo mintys 
apie Lietuvos auką ir ateities 
viltis. Jis parašė dokumentinę 
knygą “Gyvoji barikada”, išleis
tą Kruvinojo sekmadienio pir
mųjų metinių išvakarėse. Plm. 
Jurgio Matulaičio parapijos 
klebonas kun. Medardas Čepo
nis sausio 11 d. pašventino 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetui priklausiu
sius Spaudos rūmus, kuriuos 
1991 m. sausio 11 d. buvo užėmę 
sovietų kariai. Tada ten buvo 
pralietas pirmasis kraujas, šū
viais sužeidus keturis gynėjus, 
nemažai jų sumušus, keliems 
klausą sutrikdžius tankų šū
viais. V.Kst.

r
Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

TRADICINĮ
ZUIKIŲ

Meninę programą atliks dainininkas Vaclovas Povilionis 
ir jo grupė.

Šilta žvėrienos vakarienė, įvairūs gėrimai, laimės staliukų 
loterija, taurių įteikimas geriausiems šauliams bei žvejams. 
Šokiams gros V. Povilonio orkestras iš Toronto.
Baliaus pradžia 6.30 vai. vakaro. įėjimas - $6.

Lankys tautiečius Kanados vakaruose
Kun. Vaidas Braukyla lankys Kanados Vakarų lietuvius 

1992 m. kovo 21 - balandžio 20 d.
Kanados Vakaruose yra ke

letas mažesnių lietuvių telki
nių, neturinčių lietuvio kunigo, 
išskyrus Winnipegą, kur veikia 
lietuvių parapija. Kanados lie
tuvių katalikų kunigų vienybė, 
susitarusi su lietuvių išeivi
jos vyskupu P. Baltakiu, kas
met Gavėnios metu siunčia vie
ną kunigą aplankyti tuos lietu
vių telkinius. Šiais metais at
likti tokią misijinę kelionę su
tiko kun. Valdas Braukyla iš 
Lietuvos kankinių parapijos 
Mississaugoje, kurioje jis dar
buojasi vikaro pareigose jau 
treti metai. Prieš tai jis dar
bavosi Lietuvoje.

Lankydamas savo tautiečius 
Kanados Vakaruose, kun. V. 
Braukyla atnašaus Mišias, va
dovaus rekolekcijoms (kur 
įmanoma), sakys pamokslus, 
klausys išpažinčių, lankys li
gonius, dalyvaus būrelių po
kalbiuose religiniais klausi
mais, rodys televizinę vaizda
juostę apie religinį atgimimą 
R. Europoje, Lietuvoje ir teiks 
kitus religinius patarnavimus, 
kurių pageidaus tautiečiai. 
Atitinkamų vietovių tautiečiai 
prašomi padėti šiam kunigui 
tinkamai atlikti misijinę ke
lionę: iš anksto surasti pamal
doms vietą, sukviesti tautie
čius į pamaldas nustatytu lai
ku, pasirūpinti kunigo nak
vyne.

Nustatytas toks kelionės 
tvarkaraštis.

Vankuveris: atskrenda kovo 
21, šeštadienį, 3.25 v.p.p. “Air 
Canada” lėktuvu, skrydžio nr. 
833 Q. Pamaldos - kovo 22, sek
madienį (vietą ir laiką lietu
viams praneš vietiniai parei
gūnai).

Seattle, Wa.: atvyksta kovo 
26, ketvirtadienį; pamaldos 
- kovo 29, sekmadienį, 4 v.p.p., 
šventovėje (tikslesnę informa
ciją praneš vietiniai pareigū
nai) vietos lietuviams; apsistos 
pas p.p. N. A. Raišius.

Edmontonas: atskrenda ba
landžio 3, penktadienį, 3.40 
v.p.p., “Air Canada”, Municipal 
Airport, skrydžio nr. 1714 Q. 
Pamaldos vietiniams lietu
viams balandžio 5, sekmadie
nį (vietą, laiką ir smulkesnę 
šiokiadienių programą pra
neš vietiniai pareigūnai).

Kalgaris: atskrenda balan
džio 7, antradienį, 11 v.r. “Air 
Canada” lėktuvu; skrydžio nr. 
1711 Q. Pamaldos vietos lietu
viams - balandžio 12, sekma-

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, 517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ont. Teiraukitės dėl 
kitokių paslaugų. Mes esame Euro- 
trax Parcel Service agentai.

VELYKINIS SIUNTINYS. Aliejus 
21.-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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

dienį (tikslų laiką ir vietą pra
neš vietos pareigūnai).

Winnipegas: atskrenda ba
landžio 14, antradienį, 9.50 v. 
vakaro “Air Canada” lėktuvu; 
skrydžio nr. 254 Q. Rekolekci
jos vietos lietuviams - Didžią
ją savaitę. Jos baigsis Velykų 
švente. Kelionės pabaiga - ba
landžio 20, pirmadienį, skrydis 
atgal į Mississaugą.

Visi tautiečiai Kanados Va
karuose maloniai kviečiami 
uoliai dalyvauti misijinėse pa
maldose. Su atgimstančia Lie
tuva atgimkime ir mes savo ti
kėjimu, savo ištikimybe Tėvy
nei, savo krikščioniška dva
sia! Inf.

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI a.a. VLADĄ JA- 

SINEVIČIŲ ir reikšdami užuojau
tą artimiesiems, jo atminimui Ka
nados lietuvių fondui aukojo: $20
- P. Z. Sakalai, P. G. Breichmanai, 
V. K. Geležiniai, P. S. Kanopai, Ig. 
Varnas; $10 - A. Mačiulaitienė, 
V. Kėžinaitis, P. M. Šiuliai, E. Gu
žienė.

KLF visiems dėkoja už aukas.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI rem

ti Hamiltone trigubo būrelio 
vadovas St. Dalius surinko iš na- 
rių-rėmėjų įnašus už 1991-92 moks
lo metus. Sumokėjo už visus me
tus $12 - E. Lesevičienė, kun. J. 
Liauba, OFM, L. Skripkutė; $13 - 
dr. A. Gailius; $15-B. Grajauskas, 
I. Jakimavičiūtė, P. Zabarauskas; 
$20 - J. Grigalius, P. Kanopa, J. 
Kažemėkas, J. KMštolaitis, VI. Ky
bartas, J. Liaugminas, A. Liaukus, 
G. Melnykas, K. Mikšys, K. Mileris, 
A. Mingėla, T. Mureika, B. Pakal
niškis, A. Patamsis, P. Pleinys, 
A. Prunskus, R. Rimkevičienė, R. 
Rožanskas, P. Sakalas, A. Stase- 
vičius, A. Tėvelis, P. Žulys; $25
- A. Garkūnas, J. Jasimienė, A. 
Lukas, E. Sakavičienė, SLA 72 kuo
pa Hamiltone, I. Varnas; $30 - P.

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.

UŽTIKRINKITE SAVO ATEITĮ
“Investors Group”, Kanados didžiausia pensijos ir finansinio planavimo 
bendrovė.veikianti per 50 metų ir tvarkanti daugiau kaip 13 bilijonų dolerių turtą. 
Aš mielai ir sąžiningai patarnausiu lietuvių kalba finansų reikalais:
• Registered Retirement

Savings Plan (RRSP)
• Mutual Funds
Rimas Siūlys, tel. 529-7165 (įstaigos), tel. 574-6577 (namų) 

310-25 Main Street West, Hamilton, Ontario

Guaranteed Investment Certificates
Sumažinti pajamų mokesčius 
(Income Tax)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

ftrp 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”

vasario 22, 
šeštadienį, 
Jaunimo 
centro 
salėje, 
Hamiltone

Hamiltono lietuvių žūklautojų-medžiotojų klubo Giedraitis valdyba

Baronaitis, J. Deveikis, V. Morkū
nas; $40 - St. Kačinskas, VI. Sta- 
bingis, V. Venckevičius, dr. B. Vi
dugiris; $50 - J. Andrukaitis, J. 
Astas, E. Lengnikas, E. Lengnikie- 
nė, V. Leparskas, S. Rakštienė; $75
- dr. V. Kvedaras, dr. A. Saunoris; 
$100 - B. Grinius, E. Kronienė; $150
- St. Dalius; $1,000 - Leonas Kli- 
maitis.

Šiais metais rėmėjų būrelis su
mažėjo 4 nariais. Per ilgus metus 
aukodami kai kurie nariai pavargs
ta. Šiemet mažesnėmis sumomis 
prisidėta prie gimnazijos išlaiky
mo. Tačiau aukų padidėjimą išgel
bėjo gauta didelė $1,000 auka iš bu
vusio hamiltoniškio Leono Klimai- 
čio. Sumažėjusį būrelį dabar su
daro 54 pastovūs nariai.

Vienkartine auka, neįstodami į 
būrelį, prisidėjo: Juozas Blekai- 
tis $10; Juozas Asmenavičius, Juo
zas Bajoraitis, Steponas Fredas 
ir Petras Styra po $20; Anelė Ke- 
rutytė $40; Antanas Obcarskis $50; 
Pranė Daljenė $100.

Surinkti pinigai iš narių rėmė
jų ir aukų, iš viso $3,014 sausio 
mėn. įnešti į sąskaitą “Talkoje”, 
o sausio pabaigoje persiųsti Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje. 
Nuo būrelio įsteigimo per 27 me
tus surinkta ir išsiųsta Vasario 
16 gimnazijai $32,053. Šiais moks
lo metais gimnazijoje mokosi 88 
mokiniai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems bū
relio nariams ir pavieniams auko
tojams, kurie nepailsdami remia 
mūsų gimnaziją. Ačiū visiems!

Stasys J. Dalius, būrelio vadovas

Edmonton, Alberta
ALGIS DUDARAVIČIUS, veik

lus mūsų bendruomenės narys, 
daugiau kaip 4 mėnesius pralei
dęs Europoje (Lietuvoje ir Vo
kietijoje), š.m. sausio viduryje 
grįžo ribotam laikui į namus Ed- 
montone. Būdamas Lietuvoje, jis 
įsteigė Kaune milijoninę įmonę 
“Neris Ine.” Draugystės pros
pekte 70. Joje bus gaminami elek
troniniai reikmenys. n hil

HALLING CONTRACTING
(Estonian)

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

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

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.

JA Valstybės
Omahos lietuvių moterų klubas 

Nebraskoje turi tik 20 narių, 
kurių keletas jau yra vyresnio 
amžiaus pensininkės. Iš savo 
kuklių lėšų klubo narės pasky
rė tūkstantį dolerių Stasio Lo
zoraičio vadovaujamai nepri
klausomybę atgavusios Lietuvos 
ambasadai Vašingtone.

Lietuvos ambasada Vašing
tone sausio 12 d. maldomis prisi
minė Sausio tryliktosios aukas 
Vilniuje 1991 m. Gedulines Mi
šias ambasadoje atnašavo Va
šingtono lietuvių kapelionas 
kun. Kastytis Ramanauskas, 
MIC, pamoksle kalbėjęs apie 
keturiolika už Lietuvos laisvę 
žuvusių jaunų beginklių lietu
vių. Jų atminimui 14 žvakučių 
uždegė vieno žuvusiojo gimi
naitė Nerija Kasparienė ir so
vietų karių įvykdytų žudynių 
liudininkė dr. Asta Astrauskie
nė. Mišios baigtos dalyvių su
giedota giesme “Parveski, Vieš
patie”, juos simboliškai sujun
gusia su Kruvinojo sekmadienio 
aukomis Vilniuje. Po Mišių Lie
tuvos ambasados kieme buvo pa
šventintas lietuviškas medinis 
kryžius, pagamintas Baltimorė- 
je gyvenančio Algimanto Ginta- 
lio pagal Aleksandro Tarabildos 
Lietuvoje paruoštą projektą. Ši 
iškilmė baigta Lietuvos himnu.

Šešiasdešimt devintosios Klai
pėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos metinės Detroite pami
nėtos sausio 12 d. Minėjimas 
pradėtas klebono kun. Alfonso 
Babono Šv. Antano šventovėje 
atnašautomis Mišiomis ir šiai 
sukakčiai skirtu pamokslu. Mi
šiose organizacijos dalyvavo 
su savo vėliavomis, giedojo 
muz. Stasio Sližio diriguojamas 
parapijos choras. Minėjimą sa
lėje įvadiniu žodžiu pradėjo 
Edvardas Minkus, invokąciją 
sukalbėjo kun. A. Babonas. Pir
miausia buvo susipažinta su 
dviem Detroite gyvenančiais 
Klaipėdos vadavimo kovų daly
viais — Stasiu Šimoliūnu ir 
Vincu Tamošiūnu. Uždegtos žva
kės priminė trijuose įvykiuo
se žuvusias lietuvių tautos 
aukas: Klaipėdos krašto vada
vime 1923 m. spalio 15 d., Lie
tuvos laisvės gynime 1991 m. 
sausio 13 d. Vilniuje ir 1991 m. 
liepos 31 d. Medininkuose nu
žudytus Lietuvos pasienio sar
gybinius. Minėjimo dalyvius su 
Klaipėdos krašto išvadavimu 
supažindino Detroito ramovėnų 
skyriaus ir Lietuvos šaulių są
jungos išeivijoje pirm. Mykolas 
Abarius. Lietuviškų patriotinių 
dainų padainavo muz. S. Sližio 
vadovaujamas Šv. Antano para
pijos choras kartu su visais 
balsingais minėjimo dalyviais.

Australija
A. a. Viktoras Valaitis, Lietu

vos kūrėjas-savanoris, mirė 
Perthe lapkričio 23 d., sulau
kęs devyniasdešimt vienerių 
metų. Velionis buvo suvalkietis, 
gimęs 1900 m. liepos 7 d. Šakių 
apylinkėje. Į Lietuvos nepri
klausomybės kovas įsijungė aš
tuoniolikos metų, baigęs tik 
pradžios mokyklą. Atgavus ne
priklausomybę, Lietuvos ka
riuomenėje sulaukė 26-rių metų 
ir iš jos išėjo viršilos laipsniu. 
Tada ilgus metus tarnavo pasie
nio policijoje Klaipėdos krašte, 
kol jį vėl užėmė vokiečiai. 1941 
m. vokiečiams okupavus Lietu
vą, velionis įsijungė viešojon 
policijon. Vokietijon su dauge
liu kitų lietuvių išvyko 1944 m. 
vasarą, o iš pokarinės griuvė
sių Vokietijos emigravo Austra
lijon. Pastaraisiais metais su 

žmona Ona gyveno Perthe, Vik
torijos parke, dėl prarasto re
gėjimo perkeltas aklųjų institu- 
tan. Velionis lapkričio 26 d. pa
laidotas Karrakattos kapinėse. 
Laidotuvių apeigas atliko Per- 
tho lietuvių kapelionas kun. 
dr. A. Savickis.

Britanija
Su Vincu Balicku, paskirtu 

atgimusios Lietuvos ambasa
doriumi Londone, savo skaity
tojus 1991 m. gruodžio 12 d. lai
doje supažindino dienraštis 
“Daily Telegraph”, priminda
mas, kad jis prieškarinėje Lie
tuvos atstovybėje pradėjo dirbti 
komercinių reikalų sekretoriu
mi 1938 m. Atstovybei vadovavo 
nuo 1960 m. Britanijos užsienio 
reikalų ministerija jį laikė 
atstovybės reikalų vedėju, bet 
nepripažino oficialiu Lietuvos 
atstovu, nekviesdavo į diploma
tinius priėmimus. Oficialaus 
pripažinimo po daugelio ilgų 
metų V. Balickas susilaukė tik 
dabar paskirtas ambasadoriumi 
Britanijai, įgaliojimus įteiku
siu sausio pradžioje. Dienraš
tis pabrėžia, kad ambasadorius 
V. Balickas, turintis jau aštuo
niasdešimt septynerius metus, 
yra seniausias užsienio diplo
matas Londone. Esą jis ruošėsi 
rašyti atsiminimus, bet dabar 
juos atidėjo dėl pilnai atgauto 
diplomatinio darbo.

Mančesterio lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas bu
vo sušauktas sausio 5 d. Juos 
pasveikino klubo valdybos pirm. 
Arkadijus Podvoiskis. Klubo 
veikla tebėra gyva, nors jis ne
teko kelių organizacinių viene
tų. Klube vis dar surengiami 
tradiciniai minėjimai, progi
niai baliai. Visi ypač džiau
gėsi Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. Vytauto Landsber
gio apsilankymu viešnagės me
tu Britanijoje. Valdybos sekr. 
S. Lauruvėnas pranešė, kad 1991 
m. Mančesterio lietuvių klubas 
baigė su 403 svarų nuostoliu. 
Palikta ta pati valdyba, kurią 
sudaro jau aštuonerius metus 
pirmininko pareigas einantis 
A. Podvoiskis, vicepirm. H. Vai
neikis, sekr. S. Lauruvėnas, 
ižd. V. Rudys, nariai J. Bačins- 
kas, J. Keturakis, A. Myliūnas, 
H. Pargauskas, J. Duoba ir J. 
Šablevičius.

Vokietija
Štutgarto lietuviai naujuosius 

1992 m. pradėjo tradicine sek
madienio popiete sausio 5 d., 
susirinkę “Haus der Heimat” 
(“Tėviškės namų”) patalpose. 
Popietėn atvyko apie 60 tautie
čių. Tarp jų buvo ir gražus bū
rys jaunimo atstovų, kurių gre
tas sustiprino svečiai iš Lie
tuvos, Štutgartan atvykę gilin
ti studijų muzikos, ekonomikos 
ir inžinerijos srityse. Popietė 
buvo pradėta kun. K. Senkaus 
atnašautomis Mišiomis. Jų me
tu grojo smuikininkė R. Ce- 
chanauskaitė ir pianistas kom- 
poz. R. Kabelis. Po Mišių lie
tuvius aplankė ir giesmėmis 
pasveikino Trijų karalių vaid
menį atlikusi vokiečių “Stern- 
singer” grupė. Per šią grupę bu
vo sudėta aukų vaikams misijų 
kraštuose. Lietuvišką muzikinę 
programėlę atliko smuikininkė 
R. Cechanauskaitė ir kompoz.
R. Kabelis. Popietę surengė 
lietuvių kapelionas kun. K. 
Senkus ir VLB Štutgarto apy
linkės valdybos pirm. Nijolė 
Burkhardt, su kitų ponių talka 
paruošusi vaišių stalą. Nega
lėjusį atvykti Kalėdų senelį 
pakeitė dovanėles išdalinusi
S. Baublienė.



Inž. Bagdonas Kontrimas su žmona Irena, 1956 m. susitikę Sibire

Venkime praeities klaidų AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Slaptojo radijo konstruktorių prisimenant
BAGDONAS KONTRIMAS vokiečių okupacijos metais dalyvavo 

rezistencinėje veikloje ir sukonstravo radijo siųstuvą 
“Žalgiris”, kurio Gestapas nesurado

Antrojo pasaulinio karo metu 
vokiečių okupuoti vakarų Euro
pos kraštai, remiami ir skati
nami didžiųjų sąjungininkų, bu
vo išvystę gana gerai organizuo
tą rezistencinę veiklą. Pran
cūzija, Olandija, Norvegija ta
po savotiškais rezistencijos pa
vyzdžiais, o ginkluotas Jugosla
vijos pasipriešinimas niekada 
nebuvo palaužtas. Blogiau buvo 
Vakarų pasaulio užmirštie
siems, jų tarpe ir Lietuvai, ką 
tik pergyvenusiai komunistinį 
terorą, iššaukusį ir pirmąsias 
pogrindinės veiklos užuomazgas.

Radijas rezistencijos 
tarnyboje

Ryšiai kovotojams - tai sme
genys. Be jų pasimetama ir žūs
tamą. Juo labiau jie būtini slap
toje pogrindžio veikloje, kur 
kiekvienas neapdairumas ar 
dingusi žinia gali turėti lemia
mos reikšmės. Šalia eilės įvai
rių susižinojimo ar informavi
mo priemonių ilgametėse mūsų 
valstybės okupacijose radijas 
atliko svarbų vaidmenį. Bet 
tie “savaime pasidarę” dalykai 
daug kam buvo mažai pažįstami, 
kai kam po pusšimčio metų ir 
primiršti. O vis dėlto tai buvo 
ėjimas per užminuotą lauką. 
Daug kas rizikavo, kentėjo oku
pantų lageriuose, prarado gy
vybę.

Mūsų laisvės kovose radijas 
jau buvo naudojamas 1941 m. 
birželio 22-24 d.d. sukilime. 
Slaptais siųstuvais ryšiai buvo 
palaikomi su Švedija. Šį kartą 
prisimename rezistentų grupę, 
kuri nuo 1943 m. rudens iki 1944 
metų gegužės pabaigos labai su
maniai veikė, tautą informuoda
ma siųstuvu “Žalgiris”, kiek vė
liau pavadintu “Laisvos Lietuvos 
radiju”.

Darbuotojai ir darbai
Tos slaptos radijo stoties ini

ciatoriai buvo V. Štuopys, pra
nešėjas X, R. Šatas ir B. Kontri
mas. Vėliau labai aktyviai įsi
jungė J. Rudokas ir Al. Griauz
dė. Darbas, žinoma, buvo sunkus 
ir pavojingas. Kiek palengvėjo, 
“kai buvo įsigytas benzinu varo
mas generatorius, transliacijos 
pasidarė nepriklausomos nuo 
miesto elektros tinklo” (LE). 
Pusvalandžio laidoje “Žalgiris” 
Lietuvos gyventojus informuo-

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

davo šeštadieniais 9 v.v., vėliau 
sekmadieniais 10 v. ryto. Buvo 
skelbiamos politinės žinios, ra
ginami žmonės neklausyti oku
pacinės vokiečių valdžios, bu
vo perduodami VLIKo praneši
mai. Vokiečių žvalgybai nepavyko 
surasti to slaptojo siųstuvo. Su
ėmus J. Rudoką, mirusį nuo kan
kinimų 1945 m., siųstuvas buvo 
paslėptas. Pažymėtina, kad iš 
tos rezistentų grupės išliko gy
vi keturi: Lietuvoje X, JAV - V. 
Štuopys, R. Šatas (Shatas) ir Al. 
Griauzdė. “Žalgirio” konstruk
torius inž. B. Kontrimas mirė Si
bire 1957 m. sausio 27 d.

Bagdonas Kontrimas
Tai atskirai minėtinas asmuo, 

nuo kurio mirties šiemet suei
na 35 metai. Bagdonas Kontri
mas (Kocius) gimė 1920 m. vasa
rio 20 d. Jekaterinodare (sov. 
Krasnodare), šiauriniame Kau
kaze. J. Em. kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus bendraklasis 
Bagdonas baigė jėzuitų gimna
ziją Kaune 1939 m. Po to studi
javo elektros inžineriją. Sovie
tams okupavus Lietuvą, įsijungė 
pogrindžio veiklon, dalyvavo 
1941 metų sukilime. Vokiečių 
okupacijos metu “Sakalo” (Pra
no Staškonio) grupėje, kuri pro
jektavo, konstravo trumpų ban
gų slaptą siųstuvą, B. Kontri
mas buvo vyriausias konstruk
torius, pagaminęs “Žąlgirį”. 
Tokio tipo siųstuvas buvo vie
nintelis nacių okupuotoje Euro
poje. Vokiečiams 1944 m. pava
sarį pavyko susekti kai kurių 
šakų pogrindinę veiklą. Įvyko 
masiški žmonių suiminėjimai. 
Į okupantų rankas pateko ir 
Juozas Rudokas, vienintelis ži
nojęs “Žalgirio” vartojimo pa
slaptis. Nors ir žiauriai kankin
tas, paslapties neišdavė.

Okupantams pasikeitus, B. 
Kontrimas kurį laiką gyveno 
Viekšniuose su motina, patėviu 
ir būsima žmona Irena Skaus- 
girdaite. Jauniesiems persikė
lus gyventi į Kauną, Bagdonas 
vėl įsijungė pogrindžio veiklon. 
Vienas iš rezistentų — Jonas 
Deksnys - 1946 m. paprašė B. 
Kontrimą sutaisyti trumpų ban
gų siųstuvą, reikalingą ryšiams 
su Anglija. Tuoj po to Deksnys 
buvo suimtas ir siųstuvas su
naikintas. Vėliau paaiškėjo, kad 
Deksnio bendradarbis Albinas 
Markulis dirbo sovietams ir pa
dėjo sulikviduoti slaptąją radi
jo stotį. 1947 m. rugsėjo 25 d. B. 
Kontrimas buvo suimtas ir iš
vežtas į tolimąjį Sibiro Maga
daną. Kentėjęs kalėjimuose, 
vergų stovyklose. Po sužeidimų, 
badavimo ir ligų 1954 m. Stali
nui mirus iš darbo stovyklos pa
leistas be teisės grįžti į Lietuvą. 
Žmona Irena jį aplankė 1956 m. 
Burchatoj, kur jis jau dirbo 
elektros inžinieriumi aukso ka
syklose. Po sunkios vidurių ope
racijos mirė Magadano ligoninė
je. Žmonos rūpesčiu ten ir palai
dotas. Irena, grįžusi į Lietuvą, 
1962 m. ištekėjo už dr. Kosto La
banausko. Jų duktė dr. Daiva La- 
banauskaitė-Norkienė šiuo metu 
gyvena Toronte. Snk.

Iš spaudoje pasirodančių ži
nučių susidaro įspūdis, kad 
jau intensyviai ruošiamasi tau
tinių šokių šventei, kuri įvyk
sianti Čikagoje š.m. liepos 5 d. 
Džiugu, kad, nežiūrint dabarti
nės išeivijos kultūrinės veik
los stagnacijos, ir toliau tę
siama ši graži išeivijos tradici
ja. Skaitau, kad jau užsiregist
ravo 60 tautinių šokių grupių 
su maždaug 2000 šokėjų. Atro
do, kad tame skaičiuje yra ir 
tautinių šokių grupės iš kitų 
žemynų bei Lietuvos. Jos savo 
išlaidų apmokėti nepajėgs, to
dėl rengėjai turi sutelkti di
delę sumą pinigų jiems pa
remti.

Šokėjų atvykimas iš Lietuvos 
bus sunki ir nereikalinga fi
nansinė našta, kaip tai įrodė 
1991 m. vasarą Čikagoje įvyku
si dainų šventė su arti šimto 
Lietuvos dainininkų ir muzi
kų. Mes jau esame priėmę šim
tus Lietuvos dainininkų, muzi
kų ir teatralų, tai dabar su
telktas lėšas reikia sunaudo
ti tik išeivijai.

Švenčių programos visada 
buvo puikiai paruoštos ir at
liktos, bet kas vyko po jų? Štai 
kelios įspūdžių nuotrupos iš 
netolimos praeities. 1984 m.

vasarą, labai karštą liepos die
ną Klivlando Koliziejuje įvy
ko tautinių šokių šventė. Prieš 
pradedant programą, beveik 
pusantros valandos užtruko 
“garbės svečių” pristatymai 
ir sveikinimo kalbos, o tuo tar
pu užkulisiuose nuo karščio 
svaigo tautiniais drabužiais 
apsirengę šokėjai. Svečiai 
amerikiečiai stebėjosi tokiu 
lietuvišku “iškalbumu”, ne
kantravo ir nuobodžiavo. Taip 
pat į pabaigą sunku buvo su
laukti padėkų galo . . . Kaip 
buvo gražu stebėti televizijo
je 1988 m. Korėjoje įvykusios 
pasaulinės sporto olimpiados 
atidarymą, vienas trumpas sa
kinys!!! Rengėjai logiškai pa
grindinį dėmesį skyrė sporti
ninkams, ne kalbėtojams, tai 
ir mūsų rengėjai turi dėmesį 
skirti programos atlikėjams - 
šokančiam jaunimui.

Programos eigai Klivlande 
labai trukdė pranešėjų ilgi 
“poetiški” šokių apibūdini
mai. Šokis ir muzika kalba pa
tys už save, o ir išspausdintos 
programos duoda pakankamai 
informacijos. Yra svarbu pa
ruošti pranešėjas. Jei reikia 
įterpti anglų kalbą, tai lietu
viškai nereikia apibūdinti nei

PADĖKA
Su džiaugsmu širdyse švęsdami savo šeimos šventę, dėko

jame Visagaliui už suteikimą malonės, kad galėjome sulaukt 
šių reikšmingų gyvenime sukakčių. Džiaugiamės kad, šven
čiant mūsų vedybinio gyvenimo 25 metų sukaktį ir pusšimčio 
metų gimtadienį, ąusirinko toks gausus būrys artimųjų, drau
gų ir pažįstamų.

Dėkingi visiems 192 dalyviams, kurie atvyko iš tūli ir arti. 
Jūsų sveikinimai, linkėjimai ir dovanos pasiliks mūsų atmin
tyje visą gyvenimą. Dėkojame dvasiškiams už padėkos Mi
šias, suteiktą mums palaiminimą ir palaiminimą vaišių gė
rybių. Ačiū menininkams iš Lietuvos - solistei Vidai Bičku
tei ir smuikininkui Algirdui Stulgiui už pamaldų praturtini
mą savo talentais, o taip pat ir vakaronės metu. Ačiū Nijolei 
Benotienei už vargonavimą. Dėkojame žodžiu sveikinusiems- 
Stasiui Jokūbaičiui, Baliui Savickui ir Juozui Krištolaičiui, 
taip pat už menišką sveikinimą Violetai Grigutytei ir Val
dui Žukauskui. Jie taipogi perskaitė nuoširdžius sveikinimus 
iš Lietuvos nuo Marytės ir Stasio Liupkevičių bei Audros 
Liupkevičiūtės. Padėka sveikinimus pravedusiam Valdui 
Sąmonių i.

Ačiū humoristinio teismo teisėjams - Valdui Sąmonini, 
Kazimierui Jonušoniui ir Valdui Žukauskui už paskyrimą 
švelnios bausmės - gyventi kartu sekančius 25 metus tokį 
Patį gyvenimą, kokį iki šiol gyvenome. Tokią “bausmę”gavo
me už turėjimą dviejų širdžių, vieną sau kitą kitiems. Dė
kingi Vaclovui Poviloniui už vakaro muziką, kurią atliko už 
atlyginimą “po smerco kviecais”. Ačiū jo sesutei Onutei Gus- 
taitienei iš Marijampolės už šaunų pakvietimų viršelio pa
ruošimą.

Labiausiai dėkingi šeimininkėms - Janinai Gurklienei 
ir Onai Derliūnienei bei talkininkėms už skanių valgių pa
gaminimą ir vaišių stalų papuošimą. Ačiū visoms, kurios 
apkrovė stalą skaniais pyragais. Dėkingi visiems talkinin
kams, aprūpinusiems stalus maistu ir gėrimais, o taip pat ir 
baro tarnybai.

Mūsų gyvenimas buvo skirtas būt ištikimais ne tik sau, 
bet ir kitiems. Kas nesididžiavo prieš mus, tuos mes labai 
gerbiame. Norime, kad ateityje visi būtute, kaip ir buvote 
mūsų, o mes visuomet pasiliksime jūsų.

Su nuoširdžia pagarba ir dėkingumu -
Irena ir Vytautas Pečiuliai

Malūno, nei Kepurinės. Tai ne
reikalinga ir primityvu. Atvy
kę gastroliuoti operos solistai 
dainuoja savo kalba, nors ope
ra atliekama krašto kalba. 
“Metropolitan” operoje vieti
niai solistai dainuoja angliš
kai, o svečias vokiškai, itališ
kai ar kuria kita kalba, bet nie
kas neaiškina ir nevertėjauja.

Po šventės Klivlande vyko 
tradicinis pokylis, palikus jau
nimą viešbučiuose be progra
mos ir be globos. Neturėdami 
kuo užsiimti, jaunuoliai išgė
rė ir dviejuose viešbučiuose 
pridarė daug žalos, sugadino 
net keltuvų mechanizmą. Ren
gėjams buvo pranešta, jog jo
kia “Lithuanian” grupė tuose 
viešbučiuose nebegalės apsi
stoti.

Šventės atidarymų ir poky
lių metu yra būtina mažinti 
bei trumpinti prakalbas. Prisi
menu, kaip vienais metais To
ronte Lietuvių dienų užbaigi
mo pokylyje “Royal York” vieš
butyje taip įsisiūbavo kalbė
tojai, kad išalkę ir pasipikti
nę svečiai pradėjo vaišintis, 
kalbėti, vaikštinėti tarp stalų, 
ignoruodami kalbėtojus. Ne 
kalbų klausytis jie buvo suva
žiavę.

1988 m. Hamiltone įvykusi šo
kių šventė pasižymėjo kalbų 
trumpumu ir sklandžiu progra
mos pravedimu. Deja, ir vėl po
kyliai buvo suorganizuoti “spe
cialiems svečiams”, už durų 
palikus šokėjus. Apsistojau 
netoliese esančiame viešbu
tyje. Anksti rytą sustaugė gais
ro sirenos . .. Tai mūsų jauni
mas, iš nuobodumo daręs išdai
gas ištisą naktį. Ten pat apsis
toję vyresnieji taip pat nedavė 
gero pavyzdžio, o jaunimas su
žalojo eilę kambarių ir univer
siteto bendrabutyje lietuviu
kai vandalai padarė daug nuos
tolio.

Vienų Lietuvių dienų metu 
Čikagoje atsitiko dar blogiau. 
Viešbutyje be vyresniųjų glo
bos paliktas jaunimas pasigė
rė ir, sudaužęs lempas, veid
rodžius, pro langus į gatvę mė
tė televizijos aparatus .. .

Kodėl rengėjai ignoruoja 
švenčių pagrindinius veikė
jus? Ir jaunimui reikia turėti 
savo patalpą su šokiais, su mu
zika ir užkandžiu.

Lėšų klausimas yra kritiš
kas, nes dabar išeivija savo ki
šenes atidarė Lietuvai, kuriai 
parama yra gyvybiškai reika
linga. Iš bilietų šventė išsi
versti negali. Šalia aukų, ver
tėtų pagalvoti apie šventės su
venyrus. Specialiai paruošti 
marškinėliai yra populiari pre
kė, taip pat lipinukai, vokai su 
įrašu. Iš jų galima tikėtis gra
žaus pelno. Švenčių leidiniai 
būna gražūs, bet ne visų verti
nami. Jie palieka knygų lenty
nose, bet kuklus šventės suve
nyras yra pageidaujamas visų.

Prisimenant praeities klai
das, tenka pakartoti: nepali
kite jaunimo vieno, ribokite 
prakalbų skaičių ir ilgį ir ne- 
pristatinėkite “garbės svečių”, 
nebent atvyktų kokios nors 
valstybės prezidentas, kurio 
pristatymui pakanka vieno sa
kinio. Paruoškite trumpai kal
bančias pranešėjas, parūpin
kite suvenyrus.

Rengėjams reikia palinkėti 
sėkmės, o išeiviją skatinti tą 
šventę remti, joje dalyvauti, 
tuo įrodant mūsų gyvastingu
mą. Garbė mūsų jaunimui, ne
sigailinčiam laiko ilgas va
landas repetuoti. Tad svarbu 
ne vien jo vadovų, bet ir jų pa
čių darbą įvertinti deramu dė
mesiu ir pagarba, kurių jie tik
rai užsitarnauja.
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Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBER
GIS (kairėje) su arch. ROMUALDU JUKNEVIČIUMI iš Kanados Toronto

Trūksta patirties žinių ir priemonių
Lietuvos mokslo ir ekonominės institucijos siekia pagalbos Kanadoje

Lietuvai tapus vėl nepriklau
somai, į jos ekonominį atstaty
mą įsijungia ir išeivijos lietu
viai, įvairių sričių specialistai. 
Vienas tokių - architektas Ro
mualdas Juknevičius, gyvenan
tis Toronte Kanadoje. Jis yra 
bendrovės “Inter Baltic Compa
ny” pirmininkas (prezidentas), 
jau keletą kartų buvojęs Lie
tuvoje.

Š. m. sausio 15 d. gavo iš Lie
tuvos respublikos statybos ir ur
banistikos ministerio Algiman
to Nasvyčio laišką, kuriame dė
kojama arch. R. Juknevičiui už 
nuoširdų siekimą padėti Lietu
vai. “Vadovaujantis pasikalbė
jimais Statybos ir urbanistikos 
ministerijoje, o ypač priėmimo 
pas Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininką poną V. Lands
bergį nuostatomis, džiaugiamės 
turėdami galimybę išdėstyti sa
vo numatomus poreikius staty
bai pertvarkyti” - rašo minis- 
teris.

Svarbi problema yra aprūpin
ti Lietuvos ūkį kuru ir energija. 
Dėl šių priešasčių siekiama at
sisakyti sunkių konstrukcijų, 
pakeičiant jas lengvesnėmis, ir 
pertvarkyti statybinių medžia
gų pramonę. Norima sumažinti 
plytų gaminimą, o išplėsti lakš
tinių plokščių gamybą. Bus ban
doma iš medžio drožlių pagamin
ti išorės sienoms bei pertva
roms plokštes, o gipso plokštes 
pavartoti vidaus pertvaroms 
bei apdailai. Taipogi norima 
pastatyti stiklo,' vatos (vartoja
mos izoliacijai) naują įmonę. 
Šiems užmojams svarbu įsigyti 
naujų technologinių žinių.

Ministeris įgalioja arch. R. Juk
nevičių tarpininkauti tarp Ka
nados verslininkų, taip pat val
džiai remiant paieškoti palan
kių investicijų ir pagalbos pa
siūlymų. Nemažą ekonominę pa
galbą, pasak ministerio, žada 
Europos šalys. Tokios pagalbos 
Lietuva norėtų susilaukti ir iš 
Kanados, ypač kaip sumodernin
ti viešbučius, daugiabučių na
mų statybą Vilniuje ir kituose 
miestuose.

Vilniaus technikos universi
teto Architektūros fakulteto de

kanas V. Dičius savo laiške ra
šo - Lietuva išgyvena realios ne
priklausomybės atstatymą, dva
sinio pakilimo ir didelių ekono
minių sunkumų laikotarpį. Su
dėtinga padėtis esanti ir aukš
tojo mokslo sistemos pertvar
kyme, orientuojantis į pasau
linius standartus. Trūkstant 
atitinkamos patirties ir žinių, 
sunku atstatymo uždavinius 
spręsti Vilniaus technikos uni
versiteto Architektūros fakul
tetui.

Fakultete mokosi 300 būsimų 
architektų, kurie jau ruošiami 
pagal naują programą. Tačiau 
menkos technikinės priemo
nės trukdo siekti pažangos.

Laiške prašoma Kanados val
džios ir visuomenės pagalbos: 
siųsti dėstyti Architektūros fa
kultete arch. Romualdą Juknevi
čių, kuris kompetetingas savo 
profesijoje ir gerai moka lie
tuvių kalbą, sudaryti sąlygas 3 
fakulteto dėstytojams pasitobu
linti Toronto universiteto Ar
chitektūros fakultete; padova
noti Vilniaus universitetui vi
deo filmus apie istorinę ir šiuo
laikinę pasaulio architektūrą, 
taip pat video aparatūrą bei 
kopijavimo aparatą.

Valstybinio projektavimo ins
tituto Kaune direktorius L. But
kus taipogi laišku kreipiasi į 
bendrovės “Inter Baltic Compa
ny” pirmininką.

Lietuvoje yra ypatingai aktua
lios ir svarbios įvairių statybų 
problemos: Klaipėdos jūros uos
to atstatymas; tarptautinio ke
leivinio jūrų kelto, jungiančio 
Lietuvą su Europos šalimis, sta
tyba; Lietuvos tarptautinio ora- 
uosčio projektavimas ir statyba; 
Kauno technologijos universi
teto mokymo ir laboratorijų pro
jektavimas ir statyba; Lietuvos 
geležinkelių sistemos įjungimas 
į tarptautinį geležinkelių tinklą.

Minimas institutas įgaliojo 
“Inter Baltic Company” pirmi
ninką R. Juknevičių atsovauti 
šio instituto interesams, ieškant 
Lietuvos pramonei inžinerinės- 
technikinės pagalbos Kana
doje. J.A.

Pirmoji Kanados lietuvių mecenatė 
pagelbėti Lietuvos vaikams

Palmyra Kučinskaitė, 
pagerbdama savo motinos a. a. Marijos Kučinskienės 
ir sesers Ksaveros Kučinskaitės-Bučienės atminimą, 

paaukojo $1 0,000
Pagalbos fondui ‘‘Vaiko tėviškės namai” Lietuvoje 
pastatyti vienam atskiram našlaičių namui.

Už auką nuoširdžiai dėkoja
šio fondo globėja Kanadoje —

KLK moterų draugija

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!”

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



Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso studijų dienose Argentinoje Kūčių dienų būrys atstovų su kun. ANTANU 
SAULAIČIŲ, SJ. (viduryje) Nuotr. I. Balsytės

Pedagoginė talka
Lietuvos montesorininkės Čikagoje

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.)

Į Montevideo miestą, kur 4 
dienas vyko kongreso kultūri
nė dalis, visi VII PLJK atsto
vai ir dalyviai atplaukė 1991 
m. gruodžio 28 d. Mes čia ap
sistojome viešbučiuose, o ne 
šeimose, nes Montevideo mies
te gyvena mažiau lietuvių, ne
gu Buenos Aires.

Urugvajuje
Vakare įvyko teatro spek

taklis - Š. Vaitkaus ir A. Kara
zijos “Pilki keleliai”. Vaidino 
Australijos Melburno jaunimo 
teatro grupė. Vakare buvo su
rengtas priėmimas Urugvajaus 
lietuvių kultūros draugijoje.

Sekančią dieną susipažino
me su Urugvajaus kultūra: val
gėme “asado criollo” ir stebė
jome urugvajietiškus tautinius 
šokius. Vakare pasirodė To
ronto “Gintaro” ansamblis. 
Gruodžio 30 d., autobusais va
žiavome 133 km iš Montevideo, 
kad visą popietę galėtume pra
leisti Punta del Este kurorti
niame mieste - paplūdimyje.

Paskutinę 1991 m. dieną įvy
ko talentų vakaras. Dalyvavo - 
Rita ir Juozas Karasiejai, Da
lia Viskontienė, Bronius Nai
nys, kun. A. Saulaitis ir kun. 
E. Putrimas. Vakare sutiko
me Naujuosius metus “Centro 
Pontevedres”.

1992 m. sausio 1 d. kėlėmės 
anksti ir autobusais važiavo
me į orauostį. Skridome į Igua
zu, nacionalinį parką tarp Ar
gentinos ir Brazilijos, kur te
ko pamatyti kroklius. Vaizdai 
buvo neapsakomai gražūs ir 
įspūdingi.

Brazilijoje
Vieną naktį pernakvoję la

bai gražiame viešbutyje, sekan
čią dieną skridome į Sao Pau
lo, kur lietuvių centre įvyko 
priėmimas. Pernakvojome šei
mose, o iš ryto autobusais iš
vykome į “Lituanikos” stovyk
lavietę. Ten pagaliau sutiko
me seniai laukiamus svečius iš 
Lietuvos, kurie iki mūsų ke
liavo 3 dienas ištisai. Be jau 
mums pažįstamų Renatos Grei- 
maitės ir Sauliaus Lovčiko, 
teko susipažinti su Aurelijum 
Katkevičium, Lietuvos AT 
pirmininko patarėju vidaus 
politikos klausimais; Raimon
du Galminu, Vytauto Didžio
jo universiteto studentu, kor
poracijos “TILIA” nariu; Moni
ka Girčyte, Vilniaus universi
teto žurnalistikos studente ir 
skaučių drauginininke; Vytau
tu Musteikiu, Lietuvos liaudies 
kultūros centro folkloro sky
riaus vedėju; Vytautu Gluoks- 

Susitikę Urugvajuje ant Montevideo kalno Pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso dalyviai. Iš kairės: SILVIJA RUPLĖNAITĖ (Argentija), VERONIKA 
KRAUSAITĖ (Kanada), GINTARAS GRUŠAS (Italija) Nuotr. L. Mockutės

niu, Vytauto Didžiojo universi
teto teologijos-filosofijos stu
dentu ir ateitininku; Linu Vai
niumi, “Žaliųjų” judėjimo vei
kėju; Dana Migaliova, “Vilties” 
bendrijos Vilniaus krašto pir
mininke; Danguole Bičkaus
kiene, “Lietuvos aido” kores
pondente; Rimu Kanapieniu, 
“Amerikos balso” korespon
dentu; Domantu Vildžiūnu, 
operatoriumi.

“Lituanikos” stovykloje
“Lituanikos” stovykla įreng

ta kalnuose. Užlipus ant aukš
tumos, aplinkui matosi pasa
kiški vaizdai: kalnai, miškai, 
slėniai, pievos. Mes buvome 
apgyvendinti pas žmones, ku
rie gyvena ant žemės plotų, 
nupirktų iš stovyklos ir esan
čių arti bendrų stovyklos pa
statų.

Stovyklą atidarė Marcos Li
pas, pasižymėjęs Brazilijos 
lietuvis. Kai pakėlėme vėlia
vų aikštėje visų dalyvaujan
čių kraštų atstovų vėliavas, 
jis mus perspėjo saugotis nuo
dingų gyvačių, nesimaudyti 
tvenkinyje ir neiti nakties me
tu per žolę.

Kandangi svečiai iš Lietu
vos nespėjo atvykti į studijų 
dienas, atstovams kasdieną 
vyko svarstybos bei posėdžiai, 
kad galėtume kuo daugiau su
žinoti iš jų per tokį trumpą 
laiką.

Lietuvos politika
Sausio 4 d. po pusryčių ir 

Mišių įvyko simpoziumas. Au
relijus Katkevičius kalbėjo 
apie dabartinę Lietuvos val
džios struktūrą ir vidaus po
litikos klausimus. Jis pasakė, 
kad Lietuvos politinės struktū
ros kertinis klausimas šiuo 
metu yra konstitucijos pakei
timas. Kiekviena politinė par
tija Lietuvoje yra suskilus į 
dvi, nes kiekviena siekia sa
vo egoistinių tikslų. Šį dvejy- 
biškumą panaikinsime duoda
mi žmonėms daugiau pareigų. 
Tokiu būdu bus taip pat gali
ma greičiau įvykdyti politi
nius sprendimus. Lietuvoje 
nėra struktūrinės visuome
nės. Tad kol kas joje negali 
būti realios partinės sistemos. 
Ateityje bus dvi pagrindinės 
politinės partijos: dešinė ir 
kairė. Lietuva negali leisti 
užsienio lietuviams turėti dvi
gubą pilietybę, nes tada jos 
reikalaus Izraelis, Lenkija 
ir Rusija.

Po pietų visi norintys buvo 
suskirstyti į užsiėmimo būre
lius, kuriuose galima susipa
žinti su Brazilijos tautiniais 
šokiais ar tautosaka, išmokti 

austi juostas, šokti lietuvių 
etnografinius šokius ir susipa
žinti su senovės lietuvių astro
nomija.

Tautinės mažumos
Vėliau įvyko simpoziumas, 

kuriame sužinojome apie tauti
nių mažumų padėtį etnografi
nėse Lietuvos ribose. Kalbėjo 
A. Katkevičius, R. Greimaitė, 
R. Burdėnaitė (atstovė iš Len
kijos) ir Bill Hough, svečias 
iš Amerikos, Baltijos respubli
kų patarėjas Jungtinėse tauto
se. A. Katkevičius pasakojo, 
kad pačioje Lietuvoje proble
mas su rusų mažuma sukelia ne 
rusų tautinė, o politinė mažu
ma, t.y. komunistų partija. Iš 
to ir kyla problemos su lenkų 
mažuma Lietuvoje, nes rusai, 
norėdami suskaldyti Lietuvą, 
stengėsi sukelti trintį tarp 
lietuvių ir lenkų. Ši įtampa 
buvo nuolat lenkų sąmoningai 
palaikyta.

Bill Hough sakė, esą lenkai 
Lietuvoje skundžiasi, kad jų 
sveikatos, mokslo ir visuome
ninės sąlygos yra blogesnės 
negu lietuvių. Lietuvos įsta
tymas, garantuojantis tautinių 
mažumų teises, yra geras, pa
lyginus su kitais pasaulio kraš
tais, tačiau Lietuva neturėtų 
tenkintis vien tik geru įstaty
mu, o stengtis parodyti pavyz
dį kitiems kraštams.

Suvalkų trikampis
Rūta Burdėnaitė papasako

jo apie lietuvių gyvenimą Su
valkų trikampyje ir jos sunku
mus. Anksčiau tautinių mažu
mų atstovai neturėjo balso 
Lenkijos seime. Trūksta lie
tuviškų mokyklų, mokytojų ir 
vadovėlių. Punske yra 6 lietu
viškos mokyklos, 1 vidurinė, 
tautinių šokių ansamblis ir 
teatro grupė, tačiau organiza
cinė veikla yra varžoma: trūks
ta lėšų ir leidimų. Taip pat nė
ra lietuvių specialistų, pvz. 
žurnalistų, meno vadovų, ang
lų kalbos mokytojų. Šiuo metu 
lenkai veržiasi į Lenkijos lie
tuvių sritis. Vis daugiau jau
nimo nutausta, todėl būtų jam 
didelis paskatinimas išlaiky
ti lietuvybę, jei dalis sekančio 
PLJK įvyktų Suvalkų trikam
pyje.

Gervėčiai
Renata Greimaitė apibūdino 

padėtį Gervėčių parapijoje, 
Gudijos dalyje. Ten nutauti- 
mas labai rimta problema, 
ypač todėl, kad Gervėčiai yra 
visai prie Lietuvos sienos. Re
nata pabrėžė, jei mes nesuge
bame sustabdyti nutautimo čia 
pat, po Lietuvos nosim, tai kaip 
mes galime tikėtis jį sustabdy
ti kur kitur? Gervėčiuose liko 
tik maži vaikai ir senesioji kar
ta, nes vidurinė karta, būdama 
7-8 m. amžiaus, buvo siunčia
ma į Lietuvą, kad išmoktų lie
tuviškai, bet nesugrįžo. Ten 
dabar nėra jokio lietuviško 
kultūrinio gyvenimo, o Rena
ta, ten dirbusi 3 m., nesulau
kė nė vieno pagalbininko.

Po simpoziumo sportavom, o 
po vakarienės įvyko talentų 
vakaras, kuriam vadovavo Vir
ginija ir Marina Coxaites iš 
Australijos.

(Bus daugiau)

'SAMOGmA* Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Marijos Montessori metodo 
atgimimas Lietuvoje prasidėjo 
1987 m. Jį mums sugrąžino mū
sų mielos viešnios — lietuvės 
išeivės Domicėlė Petrutytė, 
Stasė Vaišvilienė, Marytė Ku- 
cinienė. Jos ir jų paruoštos 
mokinės organizavo kursus, 
seminarus. Dabar jau 28-se 
mūsų Tėvynės miestuose ir ra
jonuose dega montesoriški 
žiburėliai, apie 200 mokyto
jų bando dirbti šiuo nuosta
biu metodu. Mes labai džiau
gėmės, kai Čikagoje gyvenan
čios lietuvės sudarė sąlygas 
baigti vienerių metų auklėto
jų paruošimo kursus lietuvėms 
montesorininkėms Vidai Gas- 
parkaitei ir Dalei Tilindie- 
nei. Grįžusios jos toliau moko 
kitas, uoliai platina monte- 
soriškas idėjas Lietuvoje.

Daugiausia mums padėjo M. 
Montessori mokinė Domicėlė 
Petrutytė, kuri tvirtai pasi
ryžusi grąžinti tą metodą į sa
vo Tėvynę. Šiuo kilniu tikslu 
ji jau keturis kartus buvo at
vykusi į Lietuvą. Jai dalyvau
jant, 1991 m. spalio mėn. Lie
tuvoje įkurta M. Montessori 
draugija. Pagrindiniai jos tiks
lai: sujungti visus šiuo metodu 
dirbančius pedagogus, skleisti 
ir padėti įgyvendinti tas kil
nias idėjas tėvų ir visuome
nės tarpe, bendradarbiauti su 
Kultūros ir švietimo ministe
rija, ruošiant, perkvalifikuo
jant ir atestuojant norinčias 
dirbti ir jau dirbančias M. 
Montessori metodu auklėtojas, 
mokytojas.

Jau išleistas pirmasis infor
macinis draugijos leidinėlis, 
kurį atsivežėme į Čikagą. Jis 
bus leidžiamas kartą per mė
nesį. Ateityje ruošiamės at
naujinti žurnalo “Mūsų vai
kas” leidimą. Taip pat Lietu
voje jau išversti ir išplatinti 
pagrindiniai M. Montessori 
veikalai.

Lietuvos M. Montessori 
draugijos pirmininke išrin
kome gerbiamą Domicėlę Pet
rulytę, kuri mums visokerio
pai padeda. Ji atsiuntė moky
mo priemones ir padėjo įsteig
ti mokslinį-metodinį M. Mon
tessori draugijas centrą Kau
ne. Patalpas centro įkūrimui 
parūpino vienuolės-seserys 
pranciškietės.

Tam, kad galėtume įrengti 
mokslinį-metodinį centrą, o 
svarbiausia, kad dar plačiau 
paskleistume M. Montessori 
metodą Lietuvoje, D. Petru
tytė dabar išsikvietė mus, net 
penkias Lietuvos montesori- 
ninkes, apgyvendino ir pilnai 
aprūpina. Mes klausysimės du 
mėnesius paskaitų apie M. 
Montessori metodą. D. Petru

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mu galės pasinaudoti tik gerus 
atlyginimus turintys torontie- 
čiai ir jų šeimos. Su tokiomis 
pajamomis įmokai jie būtų ga
lėję susitaupyti ir lig šiol rei
kalautą 10% sumą. Mažiau už
dirbančių torontiečių daugu
mai namas ir toliau liks tik sva
jone aukščiausias namų kainas 
turinčiame Kanados mieste.

Jiems, atrodo, taip pat nebus 
naudos ir iš Kanados liberalų 
vado J. Chretieno pasiūlymo 
pirmojo namo pradinei įmokai 
panaudoti $7.500 iš kiekvienam 
kanadiečiui leidžiamų regist
ruotų santaupų pensijai. Tas 
santaupas skatina pajamų mo
kesčio atidėjimas vėlesniam 
pensininko amžiui. Tačiau ir 
šiuo atveju daugiausia dolerių 
pensijai gali susitaupyti gerus 
atlyginimus gaunantys kana
diečiai. Mažiau uždirbantiems 
ne visada lieka pakankamai 
lėšų registruotom pensijų san
taupom, o jeigu ir lieka, jos tik
rai gerokai mažesnės už dau
giau uždirbančiųjų.

Ontario premjeras Bob Rae 
taipgi nori, kad Kanados vy
riausybė namų pirkimui leis
tų pasinaudoti registruotomis 
pensijos santaupomis. Tačiau 
ir jis, ir J. Chretienas neturė
tų užmiršti dar vienos tokių 
pradinių įmokų problemos. 
Pensijos santaupų panaudoji
mas yra rizikingas. Juk bus ir 
tokių, kurie dėl pasikeitusių 
aplinkybių taip užpirkto namo 
negalės išlaikyti ir jį bus pri
versti parduoti su nuostoliu. 
Kaip jie tada padengs iš regist
ruotų pensijos santaupų išim
tą sumą? Matyt, reikės specia
lios draudos, užtikrinančios 
jos sugrąžinimą. Tokia drauda 
betgi pabrangins ir taip jau 

lytei tą seminarą padeda or
ganizuoti Čikagos lietuvių M. 
Montessori draugija, vadovau
jama Nijolės Cijūnėlienės. 
Mokomės praktiškai dirbti su 
priemonėmis Kriaučeliūnų M. 
Montessori nameliuose. Be D. 
Petrulytės mums skaitys pa
skaitas ir mokys praktiškai 
dirbti montesorininkės Ma
rytė Kucinienė, Stasė Vaiš
vilienė, Danutė Dirvonienė, 
Janina Juknevičienė, Marytė 
Utz, Gina Mačiulienė.

Mes taip pat stebime mon- 
tesorininkių darbą kituose 
vaikų nameliuose, mokyklo
se. Jau aplankėme 3 name
lius ir 5 mokyklas.

Visur, kur tik lankomės, mus 
sutinka draugiškai, noriai pa
rodo gerai įruoštas klases. 
Stebime vaikų darbą ir žavi
mės Čikagos montesorininkių 
kruopštumu, pasiaukojimu 
mažam vaikui. Matome, kaip 
noriai dirba mažieji ir vyres
ni vaikai savo klasėse, kaip 
lengvai jie įsisavina žinias, 
gyvendami gražų, įspūdingą 
gyvenimą, dirbdami su tikro
mis priemonėmis. Pastebėjo
me, kad mažieji M. Montessori 
mokyklų auklėtiniai yra man
dagūs, draugiški, nuoširdūs, 
darbštūs.

Mūsų tarpe yra architektė 
Diana Pikšrienė, kuri projek
tuos naujas klases, namelius 
ir mokyklas Lietuvoje, peda
gogikos mokslų kandidatė Lai
mutė Tamošiūnienė, kuri pasi
liks čia ilgesnį laiką ir ati
džiai moksliškai ištirs ir pa
grįs šio metodo taikymą Lie
tuvos respublikoje. Elena Lat- 
kauskienė ruošiasi plačiai 
organizuoti darbą su tėvais, 
mokant juos montesoriškai 
auklėti vaiką šeimoje. Pradi
nių klasių mokytoja Virginija 
Skorupskienė dirbs ir mokys 
dirbti koleges su vyresniais 
vaikais montesoriškose kla
sėse.

Grįžę į Lietuvą, padėsime 
toliau kurti Montessori me
todinį centrą, bandysime ati
daryti montesoriškus vaikų 
namelius. Tam reikės daug 
ryžto, žinių ir lėšų. Todėl 
kviečiame Kanados lietuvius 
paremti amerikiečių monteso- 
rininkų įsteigtą “Petrulis 
Fund to Promote Montessori 
in Lithuania” (nuo mokesčių 
atleidimo nr. E 9989-6621-01).

Tik padedant Jums, visiems 
po pasaulį pasklidusiems lie
tuviams, galėsime auginti do
rus, sąžiningus, darbščius, 
nepriklausomos Lietuvos žmo
nes.

Lietuvos M. Montessori 
draugijos tarybos vicepirm.

Gražina Sadauskienė

brangius namus įjungta į jų 
kainas.

Kanados ministeris pirm. 
Brian Mulroney Otavoje susi
tiko su Borisu Jelcinu, iš Sovie
tų Sąjungos sudarytos nepri
klausomų valstybių sandrau
gos prezidentu. Jiedu įsiparei
gojo įsteigti tarptautinę Ark
tikos tarybą, kuri rūpintųsi 
šiaurinės pasaulio dalies iš
teklių ir gyventojų apsauga. 
Pasirašytan įsipareigojiman 
taipgi yra įjungtas pažadas 
stiprinti prekybinius ryšius ir 
keitimąsi technologija. Bend
rą tarptautinį rūpestį Arktikos 
sritimis seniau atmesdavo ki
tokius planus turintys Sovie
tų Sąjungos vadovai.

Antroji ministerio pirm. B. 
Mulronio ir prez. B. Jelcino pa
sirašyta sutartis užtikrino Ka
nados sutikimą sekančiame 
penkmetyje parduoti 25 mili
jonus metinių tonų grūdų So
vietų Sąjungą pakeitusios san
draugos šalims. Šiam pirkiniui, 
atrodo, reikės specialios pa
skolos iš Kanados. Jos vyriau
sybė rems Rusijos įsijungimą 
į Tarptautinį pinigų fondą. 
__________________ V. Kst. 
Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

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).
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Eilėraščiai ir “Gimtojo krašto” iškarpų montažas 
ROMUALDO KISIELIAUS.

Atgimimas Išsilaisvinusiai Lietuvai
Lietuvos didvyriai 
gyvybes padėjo, 
ant tėvynės laisvės 
aukurų naujų...

Laimink, Visagali, 
mūsų gimtą šalį 
ir siekius mūs brolių, 
ten Lietuvoje!

Vasarai sugrįžus 
džiaugsmu sužydėjo 
žemė aptaškyta 
kančia ir krauju...

Lai pasaulis mato, 
kad po vargo metų, 
laisvės žiedas žydi 
tautos širdyje...

Lietuva atbudo, 
gyvent prisikėlė... 
Aikštėse triumfuoja 
Jos vaikų minia.

Lai lietuvių siekius 
lydi naujos dienos! 
Lai vienybė klesti 
širdyse visų!

O nakties žvaigždynai, 
tartum šviesios viltys, 
žėri, spinduliuoja 
Nemuno dugne...

Lai vilčių žibintai, 
naujai aušrai tekant, 
išpuošia rytojus 
tūkstančiais šviesų...

jb SKAITYTOJAI PASISAKO
NUOPELNAI IR PILIETYBĖ

Perskaičiau “TŽ” V. Skuodžio 
straipsnį “Išeivijai palankus 
įstatymas”, kuriame jis bara po
kario išeivius (DP), kam jie pa
sijuto įskaudinti naujo Nepri
klausomos Lietuvos įstatymo, lie
čiančio Lietuvos pilietybės tei
ses. Man užkliuvo kelis kartus 
pakartoto NUSIPELNYMO są
lyga.

Tad norėčiau paklausti, kas 
ir kokiais kriterijais vadovauda
masis nustatys tą “nusipelnymą”? 
Pvz.: ar vaikų vežiojimas į litua
nistinę mokyklą, į skautų ar at
eitininkų sueigas, siuntimas jų 
į stovyklas, aukojant tų mokyklų 
bei organizacijų paramai pinigus, 
darbą, laiką ir t.t. Ar visa tai da
rant per keliolika ar net porą de
šimčių metų, dažnai atsisakant 
sau malonesnių kelionių ar ato
stogų, yra NUOPELNAS ar ne?

Jei autorius pasidairys po Či
kagą, Detroitą, Klivlandą ir kitas 
kolonijas, tokių mamų ras šimtus. 
Tačiau mūsų nuotraukų nei pavar
džių lietuviškoje spaudoje neuž
tiks, nes visa tai darėme ne NUO
PELNUS rinkdamos, bet šventai 
tikėdamos, jog taip reikia.

Su pagarba,
Dalia Meškauskaitė,

Vašingtonas

RAŠO AMERIKIETĖ
Kaune lyja. Šiek tiek yra snie

go, bet - šlapdriba, - tai man nau
jas žodis. Nei sniegas, nei lietus, 
o šaligatviai ir gatvės pavirsta 
ledu - pavojinga. Dienos trumpos 
ir pilkos. Devintą iš ryto tamsu, 
o 4-tą po pietų vėl tamsu. Niūrus 
laikas. Iki pat Kalėdų. Aš norė
čiau džiaugsmo kaip Amerikoje. 
Tai buvo pernai. O šiemet ir aš 
jaučiuosi jau kaip visi.

Atvykę užsieniečiai stebisi, 
kad lietuviai nešoka iš džiaugs
mo, būdami laisvi. Bet niekas iš 
tikro čia nežino, kas yra laisvė, 
išskyrus studentus, kurie įsitiki
nę (kai kurie), kad laisvė - tai lan
kyti klases tik tada, kai jie užsi
mano. Jie pyksta ant užsieniečių 
mokytojų, kam jie trukdo jų lais
vę, rašo blogus pažymius ...

Laisvės lyga laisvai piketuo
ja valdžią, apšaukia komunis
tais . . . Laikraščiai laisvai rašo 
nepatikrintas žinias arba net ne
teisingas . . . Paskui jie laisvai 
streikuoja, nes laisvas žodis atim
tas . . . KGB-istai ir kiti neaiškūs 
žmonės skleidžia dezinformaciją. 
Tautos žudikai laisvai gyvena kaž
kur buvusioj Sov. Sąjungoj. Speku
liantai laisvai veža prekes į už

sienį - užsidirbti valiutos ... Vis
kas susimaišę, ir niekas negali pa
sakyti, kas darytina. Kai pernai at
vykau, viskas buvo aišku. Juo ilgiau 
būnu, juo labiau darosi neaišku.

Kainos keičiasi kasdien. Nebeži
nau, kiek uždirbu. Pernai - 24 dol. 
per mėnmesį, o šiemet - 9 dol. 
(skaitant šia valiuta). Pernai kas
ryt važiuodavau į darbą taksiu, 
dukart per dieną valgiau valgykloj. 
Šiemet perku troleibuso mėnesi
nį bilietą, grūduosi minioj, o dėl 
maisto - stoviu eilėse ... Kainos 
siaubingos dažnai dėl netvarkos. 
Dėl kiekvieno produkto - kita ei
lė. Ilgai stovėjau kiaušinių eilė
je, kai priėjau - nebėra. O ten dė
žė su dešrom. Stok dėl dešrų į kitą 
eilę, kur jau apie 50... Grįžau 
namo pikta ir valgiau kruopas ...

Rudenį pirkau botus - šiltus, tik 
300 rublių! (Tuoj jie pabrango iki 
1,000 rb.) Laimingai padėvėjau 3 
kartus - nukrito užkulnis. Vaikš
čiojau apie mėnesį į kelias batų 
dirbtuves, tai to, tai ano trūksta, 
nepataisė iki užsnigo, o mano bo
tai prie sniego netinka ...

Čia tik pavyzdys. Taip apytik
riai sekasi visur ir kasdien. Daž
nai būnu suniurus, noriu tik grįžt 
namo ir skaityt laikraščius. O ta
da vėl - liūdna ir pikta. Žiūriu 
apie politiką per televizorių - 
taip pat liūdna ir pikta.

Reikia čia pagyventi, kad pa
justum. Viena pastebėjau, kad 
lietuvės sugeba vis ką nors pada
ryti, prasimanyti. Aš tik sugebė
jau susirauginti kopūstų ir išsi
virti grybų sriubos... O dažniau
siai nesugebu sukaupt visų pro
duktų - vienus gaunu, kol kitų su
laukiu, anie sugenda ... Neleng
va būti čia šeimininke.

Dėl kainų čia žmonės didvyriš
ki: sako, daug pergyvenom, pakel
sim ir tą. Bet baimės yra. Dabar 
už 100 rb. nelabai gali pasigamin
ti pietus. Dešros - nuo 50 iki 150 
rb. kilogramas. Kiaušiniai - 12 
rb. už 10. Svogūnų kilogramas ir 
saujelė česnako - 17 rb. Kainos 
kyla, produktai slepiami. Prieš 
Kūčias atvežė silkių, tai - siau
bas! Grūsdamiesi pirkėjai išdau
žė parduotuvės langus .. . Mums 
algas kelia 40% kas mėnesį, o kai
nų infliacija - per pastarus 3 mėn. 
-400%.

Žmonės čia sako: mums nebuvo 
galima ieškot teisybės per 50 me
tų. O kai aš ieškau teisybės, ir da
bar jos nerandu ... Jei kas ma
ne klaustų, sakyčiau, kad čia trūks
ta teisinės sistemos (rule of law), 
kur kiekvienas būtų tiesiogiai at
sakingas už visus savo veiksmus 
prieš aukštesnę instanciją. V.N.



Ansamblis “Lietuva”, įkvėpęs ir kitus 
Jo penkiasdešimtmetis Vilniuje, plati jo veikla, paskatinusi ir 
daugelio kitų ansamblių gimimą “Liaudies ansamblio“ pavyzdžiu
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d KULTMEJE VEIKLOJE
G. BREICHMANIENĖ

1991 m. lapkričio 17 d. Vilniu
je ansamblis “Lietuva” atšven
tė auksinę - 50 metų darbo su
kaktį koncertu, kurio pirmoje 
dalyje buvo apžvelgta visa 50 
m. veikla. Pirmoje - koncerti
nėje dalyje dainos ir šokiai iš 
senesnių laikų. Tai daugiausia 
J. Švedo muzika ir J. Lingio šo
kių choreografija. Programa 
suskirstyta į dešimtmečius. Po 
1971 m. iškyla nauji vardai: 
muzika - A. Bražinsko, V. Juo- 
zapaičio, Bartulio, šokių cho
reografija - V. Buterlevičiaus 
ir J. Gudavičiaus. Antroji da
lis - tai ištrauka iš naujai pa
ruoštos programos “Ein sau
lelė apie dangų”. Naujos pro
gramos premjera įvyko gruo
džio 5 d. Kaip suprantu iš pro
gramos, tai Užgavėnių papro
čių pavaizdavimas. Programo
je tarp buvusių vadovų pami
nėti ir užsieny gyvenantieji - 
Marija Baronaitė ir Gasparas 
Velička. Anksčiau jų vardai 
nebuvo minimi.

“Liaudies ansamblis”
1940 m. rudenį muzikas Jo

nas Švedas suorganizavo ir prie 
Valstybinės filharmonijos Vil
niuje įsteigė “Liaudies an
samblį”, kurio tikslas buvo gai
vinti ir perkelti į sceną seno
viškas liaudies dainas, šokius 
ir muziką. Ansamblis susidėjo 
iš choro, liaudies muzikos inst
rumentų orkestro ir tautinių 
šokių grupės. J. Švedas dau
giau kaip pusę dainininkų su
rinko iš kaimo žmonių, turin
čių balsą ar galinčių pūsti ko
kį nors instrumentą. Choras su
darė ansamblio branduolį, ir 
kiekvienas ansamblio narys 
turėjo išmokti visas dainas ir 
kartu dainuoti.

Daug vargo turėjo J. Švedas 
su balsingais žmonėmis iš kai
mo, nes jie nesuprato ir nepa
žino gaidų. Po darbo laiko jis 
pasilikdavo ir dirbdavo su jais. 
Gaidų nepažinimas vargino 
juos, bet iš klausos visi puikiai 
dainavo. Be to, jie atnešė į an
samblį kaimo dvasią ir dainų 
lobyną. Labai greitai ansamb
lio repertuare skambėjo tar
miškai atliekamos žemaitiš
kos, aukštaitiškos ir dzūkiš
kos dainos. Atsirado ansamb
lyje viena senyva (bent mums 
taip atrodė) moteris, kuri mo
kėjo daugybę sutartinių ir rau
dų. Mes ją vadinom tetule. Ji 
turėjo stiprų balsą ir kai už
raudodavo ar užtraukdavo su
tartinę, buvo ko pasiklausyti.

Antras svarbus elementas 
ansamblyje buvo liaudies inst
rumentų orkestras, kurį suda
rė skudučiai, birbynės, rage
liai, lumzdeliai, švilpynės, di
dieji ragai ir dūdos. Didelę ir 
svarbią vietą orkestre užėmė 
kanklės. Sekminių rageliu ir 
kanklėmis galėjo išgauti gra
žiausius ir subtiliausius garsus.

Trečias elementas - šokė
jai, kuriuos M. Baronaitė su
rinko iš Vilniaus universiteto 
studentų. Ji tuo metu buvo Vil
niaus universiteto fizinio auk
lėjimo katedros lektorė. Darbo 
laikas taip buvo sutvarkytas, 
kad nekenkė studijoms.

Ansamblis ruošėsi pirmam 
pasirodymui. J. Švedas nera
miai laukė komentarų ir kriti
kos iš savo kolegų muzikų. Jis 
kviesdavo juos į repeticijas ir 
klausė patarimų bei nuomo
nės. Daugumas muzikų netikė
jo, kad ansamblis turės pasise
kimą. Ypač prieš tokį meną bu
vo St. Šimkus, buvęs Švedo mo
kytojas. “Na, kas eis klausytis 
tos piemenų muzikos?” - smi
go žodžiai J. Švedui į širdį. 
Bet jis dirbo toliau.

Ansambliečiai pasipuošė 
dail. A. Tamošaičio suprojek
tuotais ir “Marginiuose” paga
mintais tautiniais drabužiais, 
1941 m. vasario 22 d. jie išėjo 
į sceną. Pasisekimas buvo nuo
stabus. Ir net didžiausi skep
tikai turėjo pripažinti, kad ne
sitikėjo tokio skambesio šių 
primityvių instrumentų, sutar
tinių ir kaimietiškų dainų.

Tobulinimo keliu
Su daug didesniu pasitikė

jimu J. Švedas pradėjo tobulin
ti instrumentus ir ieškoti nau
jų negirdėtų dainų. J. Švedas 
muzikos, M. Baronaitė šokių 
srityje žengė pirmuosius žings
nius labai atsargiai. Vadovy
bės buvo nutarta, kad reikia 
parodyti ir kaimo papročius 
bei apeigas. Filharmonijos 
direktorius J. Kardelis pakvie
tė dramos teatro aktorių Gas

parą Veličką būti ansamblio 
režisierium.

G. Velička buvo šilta įvai
riaspalvė asmenybė. Jis gerai 
pažinojo Lietuvos kaimą ir daž
nai dramos teatre vaidindavo 
kaimietį. Tad ir Liaudies an
samblyje ne tik režisavo, bet 
ir pats parašydavo trumpus 
vienos valandos veikaliukus, 
vaizduojančius kokias nors 
apeigas - piršlybas, vestuvių 
fragmentą, pabaigtuves ir t.t. 
Jis vis reikalavo, maldavo sce
noje “sužibėti”. O to pasiekti 
jam nebuvo lengva, nes nė vie
nas ansamblietis nebuvo akto
rius. Bet jis savo kantrybe ir 
darbu išgaudavo norimus per
sonažus ir tikrai scenoje jie 
sužibėdavo. Ypatingai pavyko 
jam pastatyti K. Inčiūros “Jo
nines”. Dar ir dabar Lietuvo
je, kalbant apie “Lietuvos” 
ansamblį, vyresnieji prisime
na tą puikų spektaklį.

Taip pat J. Švedui padėti ir 
jam pavaduoti buvo pakviestas 
jaunas muzikas, Vilniaus šau
lių rinktinės vyrų choro diri
gentas Alfonsas Mikulskis. 
Prie ansamblio prisijungė ge
rai kankles pažįstą Oną Mikuls
kienė ir P. Stepulis. Ansamb
lis pradėjo ruoštis naujai 
premjerai, kuri turėjo susidė
ti iš dviejų dalių: koncertinės 
ir kaimo vestuvių fragmento. 
Prasidėjęs rusų-vokiečių karas 
praūžė per Lietuvą. Vilnius 
mažai nukentėjo ir, praslinkus 
keletui dienų, ansambliečiai 
vėl kibo į darbą.

Dabar jau kitas okupantas 
mindė Lietuvos žemę. Vokie
čiai nedraudė veikti teatrams, 
filharmonijos orkestrui, “Liau
dies ansamblui”. Pastarasis la
bai sėkmingai veikė iki 1943 m. 
kovo 15 d. Tada okupacinė vo
kiečių valdžia uždarė Vilniaus 
ir Kauno universitetus, kitas 
aukštąsias mokyklas ir “Liau
dies ansamblį”. Iki to laiko 
ansamblis buvo labai pagar
sėjęs.

Vokietmetis
Vokiečių okupacijos metai 

“Liaudies ansambliui” buvo 
labai darbingi. J. Švedas rū
pestingai dirbo tobulindamas 
liaudies instrumentus. Sekmi
nių ragelis jautraus ir gabaus 
Balio Pakšto rankose prabilo 
gražiausiomis melodijomis. 
Koncertinės dalies programa 
buvo praturtinta ir paįvairinta 
solistais, paimtais iš pačių an
sambliečių, ir rapsodija “Klo
nių aidai”, kurią parašė J. Šve
das liaudies instrumentų or
kestrui. Paprasti ir primityvūs 
kaimiečių instrumentai, šiek 
tiek patobulinti ir perkelti į 
sceną vėl grįžo.

Lietuva nepriklausomo gyve
nimo buvo išgyvenusi tik 22 
metus. Tačiau jau laisvėje bu
vo užaugusi ir patriotiškai nu
siteikusi jaunoji karta. Tėvy
nė vėl buvo pavergta, ir rytojus 
labai neaiškus, tad ansamblio 
pasirodymus sutikdavo visi su 
atvira širdimi ir ašaromis aky
se. Į koncertus suvažiuodavo 
aplinkinių kaimų žmonės, ir 
tekdavo duoti kelis koncer
tus, kad patenkintų visus žiū
rovus.

Vokiečių okupacijos metu 
Filharmonijos administrato
riumi buvo Jonas Lenktaitis. 
Jis sugebėjo paveikti vokiečių 
valdžią ir iš jos išprašyti ka
rinius sunkvežimius. Taip an
samblis leisdavosi į sunkias ir 
vargingas keliones po visą Lie
tuvą, kur tik galėjo rasti sce
ną, galinčią sutalpinti 60 žmo
nių sambūrį. Niekas nesiskun
dė, kai reikėjo važiuoti siau
ru traukinuku ar praleisti nak
tį stotyje ant grindų. Žmonių 
entuziazmas atlygindavo vis
ką, o ovacijos po koncertų duo
davo naujų jėgų. Galbūt an
samblio populiarumas ir buvo 
viena priežasčių, kad jį vokie
čiai uždarė.

Antroji sovietų okupacija
Antrą kartą per Lietuvą pra

ūžus karui, ansambliečiai vėl 
rinkosi į Filharmonijos patal
pas. Iš vadovybės personalo 
buvo likęs tik J. Švedas. M. Ba
ronaitė, A. Mikulskis, G. Ve
lička ir daug kitų buvo pasi
traukę į vakarus. J. Švedas su
rinko naują pagalbinį persona
lą ir darbą tęsė toliau.

Pamažu ansamblio veidas 
keitėsi. J. Švedas labai kovojo 
prieš tuos pasikeitimus, nes jo 
tikslas ir uždavinys buvo ne
prarasti kaimo dvasios, o ki
tus viliojo karjera, valstybi-

Dail. Otis Tamašauskas, LIETUVOS KOVA UŽ LAISVĘ. Šis dailininkas, pasižymėjęs Kanadoje savo kūriniais, 
įkvėptas Sausio 13-tosios įvykių Vilniuje, sukūrė šį paveikslų, vaizduojantį sovietinius tankus, puolančius Lietu
vos gynėjus, kurių gynybos simboliai - aukos taurė ir kryžius. Juos apšviečia pergalės saulė. Litografija 30” x 40”

nės premijos medaliai. Nau
jiems spektakliams buvo ku
riami nauji drabužiai, labai 
mažai panašumo turinys į pir
mųjų spektaklių “Marginiuo
se” austus. Šokėjai turėjo bū
ti lankę baleto mokyklą, o or
kestrantai - muzikos mokyklą.

Naujas vardas ir 
nauja kryptis

1956 m. “Liaudies ansamb
lis” pasivadino-“Lietuva”. Šo
kėjus mokė choreografas Juo
zas Lingys, į ansamblį atėjęs 
1941 m. gale, kaip jis pats ra
šo prisiminimuose apie J. Šve
dą (“niekada nebuvau šokęs ir 
apie šokį nieko nežinojau”). 
Kai pasibaigus karui J. Šve
das nesurado nieko geresnio, 
nes dauguma buvo pasitraukę 
į vakarus, pakvietė šokių mo
kytoju būti J. Lingį. Ir jis ne
apsiriko, nes J. Lingys nuo tos 
dienos ir gyveno šokiu, buvo 
labai kūrybingas ir našus, dir
bo savęs negailėdamas. Jis pa
liko didelį lobį išieškotų ir ge
rai sukomponuotų šokių, kurie 
dabar populiarūs ne tik Lie
tuvoje, bet ir išeivijoje.

J. Švedo darbas ansambly
je nebuvo lengvas, nes jį nuo
latos sekė partijos paskirtas 
žmogus, kuris labai mažai nu
simanė apie lietuvių liaudies 
meną. Pradėjo nesutikti ir su 
J. Lingiu, kuris labai greitai 
lipo karjeros laiptais. J. Švedas 
1962 m. buvo priverstas iš an
samblio pasitraukti. Paskuti
nius savo trumpo gyvenimo me
tus profesoriavo Vilniaus kon
servatorijoje liaudies instru
mentų katedroje. Mirė 1971 m., 
palikdamas daug savo kūrinių 
liaudies instrumentams, o taip 
pat ir didelį skaičių savo mo
kinių, kurie tik po mirties pri
pažino, kad J. Švedo kūriniai 
sudaro ansamblių “aukso fon
dą”.

Apie save mažoje autobio
grafijoje J. Švedas sako. “Vi
są mano įvairiaspalvę veiklą 
jungia vienas bendras pradas 
- meilė liaudies menui, pa
stangos jį puoselėti ir vystyti. 
Jis man brangiausias, čia ir 
vaisių būsiu gražiausių su
laukęs”.

Klaida Montrealyje
“Lietuvos” ansamblis, V. Bar

tusevičiaus vadovaujamas, 
ruošė naujas programas ir 
gastroliavo satelitiniuose kraš
tuose. Programon buvo įjung
ti ir “draugiškų” respublikų 
šokiai. “EXPO 67" Montrealy
je Sov. Sąjunga turėjo savo 
paviljoną ir meninei progra
mai atlikti atvežė “Lietuvos” 

ansamblį, nors ir nepilną. Šo
kėjams buvo užsakyta nauja 
apranga, labiau priimtina 
mums, programon įrašyti se
nieji šokiai ir dainos. Jie pa
sirodė labai gražiai; bet an
samblio vadovybė pądarė vie
ną klaidą, kuri užkirto jiems 
kelius išvykoms į Vakarus. 
Paskutinį vakarą į koncertų 
salę susirinko daug lietuvių. 
Pasklido gandas, kad po pro
gramos bus giedamas Lietuvos 
himnas. Apie tai sužinojo ir 
ansamblio vadovybė. Pasibai
gus programai ir atlikėjams 
išėjus iš scenos, salėje pasi
girdo himno žodžiai. Tuojau 
pat visas ansamblis grįžo sce- 
non ir pradėjo per kanklių sty
gas braukti, dūdas pūsti ir ki
tokį triukšmą kelti. Bet salėje 
himnas skambėjo taip galingai, 
kad neįstengė jo užgožti. Savo 
tokiu reagavimu jie parodė, 
kad labai bijo Lietuvos him
no. Mano manymu, reikėjo leis
ti himnui skambėti ir netruk
dyti.

Ansamblių tinklas Lietuvoje
Be profesinio reprezentaci

nio “Lietuvos” ansamblio kū
rėsi ir kiti “Liaudies ansamb
lio” pavyzdžiu. Tai pusiau pro
fesionalūs, kurie veikė univer
sitete ir aukštosiose mokyk
lose. Ansamblių dalyviai gau
davo įvairių privilegijų, o mo
komasis personalas buvo pri
skirtas prie dėstytojų. Prie 
įmonių, gamyklų, kolūkiuose, 
gimnazijose ir mokyklose taip 
pat steigėsi ansambliai. Jų 
tinklas labai išplito. Pirmie
ji žingsniai, kuriuos žengė J. 
Švedas ir M. Baronaitė, davė 
gražių vaisių. J. Švedas po 
mirties labai gražiai prisime
namas, nors ir buvo privers
tas pasitraukti iš ansamblio, 
kurį jis įsteigė, o M. Baronai
tė visų užmiršta leidžia pasku
tines dienas Adelaidėje, Aust
ralijoje.

Kai “Lietuva” pradėjo tolti 
nuo lietuviško kaimo ir rūpin
tis kaip suruošti prašmatnes
nį pasirodymą bei labiau su
žavėti publiką, pradėjo dygti 
etnografiniai ansambliai, ku
rie dar labiau grįžo į senovę. 
Vienas etnografinis ansamb
lis nuolatos savo pasirodymus 
rengia Rumšiškėse, o keletą iš 
jų matėm bei girdėjom ir Ka
nadoje.

Kad “Lietuva” turėjo prie
kaištų, prisipažįsta ir jo vado
vybė. Auksinės sukakties pro
ga “Muzikos barų” leidinėly
je V. Juodpusis rašo: “Neiš
blukinsi iš atminties tų pra
eitų ‘Lietuvos’ kūrybinio gy
venimo metų, nors jie kam nors 

ir nemieli būtų. Nenuspalvin
si jų mielesnėm spalvom. Ne
pakeisi to, kas buvo ...”

Tame pat leidinėly dabar
tinis ansamblio vadovas Pra
nas Budrius rašo: “Savimi den
gėme kitus. Šiuo atžvilgiu bū
ta daug melo, bet neturėjome 
kitos išeities - reikėjo išsau
goti kolektyvą. Atidavinėda- 
mas šią duoklę, visą pokario 
priespaudos laikotarpį an
samblis sykiu vykdė savo tau
rią misiją - budinti žmonių 
savimonę. Už tai buvo nuolat 
atakuojamas funkcionierių, 
turėjo laviruoti, rizikuoti”.

Taip pat P. Budrius nuo
gąstauja dėl ansamblio likimo, 
nes išlaikyti 142 žmonių ko
lektyvui reikia daug pinigų. 
Dar vasarą man viešint Lietu
voje, sklido gandai, kad su
kaktuvinis koncertas gali bū
ti paskutinis.

Sukaktuvinio koncerto pro
gramoje surašyti įdomūs duo
menys: per 50 metų surengta 
7350 koncertų; pirmojo pasi
rodymo metu ansamblį sudarė 
36 asmenys: 1991 m. “Lietuvos” 
kolektyve buvo - 142 nariai. 
J. Švedas paliko 128 kūrinius, 
o J. Lingys - 167.

Atsiųsta paminėti
Vanda Vaitkevičienė, ĄŽUOLO 

MIRTIS. Pasakojimai. Viršelis 
Ados Sutkuvienės. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje. Či
kaga, 1991 m., 127 psl. Kaina - 6 
dol. Leidinio gale Danutė Bindo- 
kienė pateikia biografinių duo
menų apie autorę. Tai Vanda To- 
mašauskaitė, tapusi Frankiene ir 
Vaitkevičiene. Išeivijoje yra iš
leidusi septynias knygas, daug 
scenos vaizdelių mažiems ir dide
liems.

Ladas Tulaba, TAI JUMS KAL
BĖJAU. Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. Ciklas C, vol. 3. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė 
(4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629, USA). Roma, 1991 m., 400 
psl. Pratartyje autorius sakosi pra
dėjęs rašyti šiuos pamokslus 1982 
m. Amerikos lietuvių kunigų vie
nybės prašomas. Vienybė spausdi
nusi šiuos pamokslus atskirais 
sąsiuviniais, bet trumpindami re
daktoriai kai kur sužaloję auto
riaus paruoštus tekstus. Dėl to 
autorius ryžęsis išleisdinti pil
nus savo paruoštus tekstus atski
rais tomais pagal tris ciklus. “Sti
liuje ir kalboje daug kas ras trū
kumų. Paisiau tačiau pirmoje ei
lėje ne kalbos ir ne stiliaus, o min
ties galimai geresnio išryškini
mo”. Šį savo darbą autorius, kaip 
buvęs seminarijų rektorius, skiria 
savo auklėtiniams: “Juos visus jau
čiu savo jau pavargusiai plakan
čioje širdyje”.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje 1991 m. lapkričio 
15 - gruodžio 31 d.d. surengė įdo
mią parodą “Lietuvių dailės dvi- 
dešimtpenkmečio tiltas”. Jon bu
vo įjungti pastarųjų dvidešimt pen- 
kerių metų laikotarpyje šiame mu
ziejuje individualias parodas tu
rėję įvairaus žanro dailininkai — 
Nijolė Banienė, Romas Dalinkevi- 
čius, Jonė Karužaitė, Antanas 
Lipskis, Jadvyga Paukštienė, Zi
ta Sodeikienė, Magdalena Stankū
nienė, Ada Sutkuvienė, Jonas Tri- 
čys, Gintarė Uogintaitė, Edvardas 
Valaitis ir Giedrė Žumbakienė.

Filosofo dr. Vincento Vyčino 
veikalą “The Great Goddess and 
the Aistian Mythical World” (“Di
džioji deivė ir aisčių mitologinis 
pasaulis”) išleido leidykla Peter 
Lang Publishing Inc., 62 West 
45th Street, New York, NY 10036- 
4202. Tel. (212) 302-6740. Veika
las, kainuojantis $43.75 JAV, gau
namas leidykloje. Užsisakant paš
tu, reikia pridėti $3 JAV atsiun
timo išlaidoms. Autorius yra gi
męs 1918 m. rugsėjo 21 d. Pitsbur- 
ge. Tėvai jį 1926 m. parvežė Lie
tuvon, iš kurios pasitraukė Vo
kietijon 1944 m. Lietuvoje augo, 
mokėsi, pradėjo filosofijos stu
dijas Vytauto Didžiojo universi
tete. Jas tęsė Freiburge ir, grį
žęs Pitsburgan, Duquesne univer
sitete, ten 1959 m. gaudamas fi
losofijos doktoratą. Domėdamasis 
M. Heidegerio filosofija, parašė 
ankstesnius veikalus — “Earth 
and Gods” (“Žemė ir dievai”), 
“Greatness and Philosophy” (“Di
dybė ir filosofija”), “Search for 
Gods” (“Dievų ieškojimas”), 
“Our Cultural Agony” (Mūsų 
kultūrinė agonija”).

Su dail. Algirdu Kurausku, 
mirusiu 1986 m. rugsėjo 30 d., 
Čikagos lietuviai atsisveikino 
du kartus: pirmąkart — palydė
dami į Šv. Kazimiero kapines spa
lio 3 d., antrąkart — surengdami 
apžvalginę jo darbų parodą M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre 1991 m. rugsėjo 27 — spa
lio 6 d.d. Penktosioms mirties 
metinėms skirtą parodą atidarė 
menotyrininkė Viktorija Kašu- 
baitė-Matranga, dalyvius supa
žindindama su velionies talentu 
ir jo kūrybiniu palikimu. Velio
nis buvo plačios apimties grafi
kas, savo ryškius pėdsakus pali
kęs kaligrafijoje, poligrafijoje, 
linoraižiniuose, knygženkliuose, 
monotipijose, knygų iliustraci
jose. Jam betgi nebuvo svetimi ir 
aliejumi, akvarele, tempera at
likti tapybos kūriniai. Velionis 
taipgi buvo talentingas parodų 
recenzentas ir meno kritikas, 
Andriaus Ašmenos slapyvardžiu 
pažėręs drąsių minčių Algimanto 
Mackaus redaguotame “Margu
čio” žurnale. Iki mirties jis liko 
ištikimas tikrajam menui, tautos 
genijaus esme laikydamas kūry
bingą žmogų ir jo talentą, su
sietą su gimtojo krašto ištakomis.

Kūrybinio darbo bangoms 1923 
m. liepos 13 d. Kaune gimusį A. 
Kurauską paruošė mokymasis 
Kauno taikomosios dailės insti
tute ir Jaunimo teatro dramos 
studijoje, 1950 m. Vokietijoje 
baigta Freiburgo meno ir amatų 
mokykla, tobulinimasis Paryžiu
je 1951 m., komercinės dailės stu
dijos ir darbas Čikagoje. Antruo
ju atsisveikinimu tapusiai paro
dai Čikagoje buvo sutelkta apie 
80 velionies įvairaus žanro kū
rinių, atiduodamų Vilniaus uni
versiteto grafikos skyriui. Tad 
iš tikrųjų parodos lankytojai at
sisveikino su Vilniun iškeliau
jančiu kūrybiniu velionies pali
kimu. Kūrinius Vilniun nuvežė 
velionies bičiulis Leonas Narbu- 
tis. Prie jų buvo pridėta ir Čika
goje Arvydo Reneckio paruošta 
vaizdajuostė “Algirdas Kuraus- 
kas”. Vaizdajuostei pasinaudota 
Algimanto Kezio “Galerija”, poe
to Kazio Bradūno namais, skulp
toriaus Ramojaus Mozoliausko 
studija ir Mykolo Morkūno spaus
tuve. į pokalbius vaizdajuostė
je, iliustruotus dail. A. Kuraus- 
ko kūriniais bei jo gyvenimo nuo
traukomis, be jau minėtų asmenų, 
įsijungė menotyrininkai Danas 
Lapkus ir Viktorija Kašubaitė- 
Matranga, jauna dail. Loreta Vaš
kevičienė, Leonas Narbutis ir ve
lionies našlė Ina Kurauskienė. 
Pirmoji Lietuvon parvežtų dail. 
A. Kurausko darbų paroda sausio 
14 d. buvo atidaryta Dailės mu
ziejuje Vilniuje. Daiva Rinkevi
čiūtė, “Lietuvos ryto” skaityto
jus supažindinusi su kūrybinėmis 
dail. A. Kurausko mintimis, ra
šo: “Nors dailininkas kritikavo 
tautinį uždarumą, tačiau pats liko 
labai lietuviškas, ypač grafikos 
darbuose”.

Lietuvos jaunųjų poetų suva
žiavimas “Slenkstis 91” buvo su
rengtas Kauno menininkų namuo
se. Jame aptarta tragiškai liūd
na jaunųjų poetų būklė, surengti 
du poezijos vakarai. Pirmajame 
savo kūrinius skaitė kauniečiai 
E. Savickaitė, K. Beseckaitė, S. 
Bartaška, G. Gutauskas, vilnie
čiai D. Dirgėla, D. Valančiaus
kas, D. Gintalas, L. Leščinskas, 
A. Ališauskas ir V. Gedgaudas. 
Antrasis vakaras “Už jūsų ir mū
sų Pegasą” įvyko Menininkų na
mų kavinėje. Po grafomanų me
džioklės vidurnaktį suvažiavimas 
buvo baigtas “Pokalbiais su Mai
roniu” prie jo paminklo Rotušės 
aikštėje.

Panevėžio dramos teatro legen
da tapęs aktorius ir rež. Juozas 
Miltinis 1992 m. rugsėjo 3 d. mi
nės amžiaus aštuoniasdešimt pen- 
kerių metų sukaktį, išvykimą Pa
ryžiun studijuoti prieš 60 metų. 
Tad iš tikrųjų jo laukia dvi reikš
mingos sukaktys. Šia proga Pane
vėžio savivaldybė nutarė finan
suoti J. Miltinio kelionę į Pary
žių, jo jaunystės dienų miestą. 
Kelionės epizodus dailininkas ir 
rež. Saulius Sruogius panaudos
J. Miltinį įamžinančiam televizi
jos filmui. Paryžiun J. Miltinis 
prieš Kalėdas išvažiavo trauki
niu, lydimas savo bendražygio 
Vaclovo Blėdžio, jo žmonos ir 
sūnelio Leono. Su jais išvyko ir 
filmo kūrėjai — rež. S. Sruogius, 
filmuotojai Donatas Buklys, Pet
ras Savickis ir žurnalistas Laimo
nas Tapinas.

Advokatas Jonas Vileišis, 
Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataras, šimtas dvidešimtojo 
gimtadienio proga Vilniuje buvo 
prisimintas ir pagerbtas pasva
liečių iniciatyva. Mat jis yra gi
męs Mediniuose, dabartiniame 
Pasvalio rajone, 1872 m. sausio 
3 d. Velionis pasižymėjo šakota 
veikla. Jam teko būti varpinin
ku, laikraščių leidėju, valstiečių 
liaudininkų veikėju, demokratų 
partijos steigėju, Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo sie
kusiu pirmuoju atstovu JAV, vi
daus reikalų ir finansų ministe- 
riu, Kauno burmistru. Minėjimo 
dalyviai aplankė Vileišių šeimos 
kapus Vilniaus Rasų kapinėse, 
prisimindami ne tik Joną bet ir 
jo žymiuosius brolius — Petrą 
ir Antaną. Jiems buvo skirtos Šv. 
Mikalojaus šventovėje atnašautos 
Mišios. Jono Vileišio veiklą at
spindėjo M. Mažvydo bibliotekoje 
surengta paroda. Pasvalyje įvyko 
konferencija “Jono Vileišio min
tys ir 1992 m. Lietuva”.

Rimantas Vaitiekūnas, Šiaulių 
dramos teatro redaktorius, turi 
beveik pustrečio tūkstančio su
rinktų žymiausių pasaulio ope
ros ir baleto, teatro ir kino bei 
estrados žvaigždžių, rašytojų, 
dailininkų, dirigentų autografų. 
Juos jis laiko kultūros dalimi. 
Tarp jų yra ir Kipro Petrausko 
autografas, gautas tada, kai jis 
jau nedainavo, tik kas vakarą sė
dėdavo Lietuvos operos ir baleto 
teatre Vilniuje. R. Vaitiekūnas
K. Petrauską sustabdė einantį 
dr. J. Basanavičiaus gatve ir 
paprašė pasirašyti knygyne nu
pirktą leidinį su jo portretu. 
R. Vaitiekūnas prisimena nuste
busio Kipro žodžius: “Seniai nie
kas mano autografų neprašo. Esu 
ligotas, daktarai uždraudė rūky
ti, taurelę pakelti. Visa laimė, 
kad neuždraudė klausytis ope
ros ...” Autografą pasirašė, at
sisėdęs ant suoliuko prie teatro.

Lietuvių etinės kultūros kur
sai šiais mokslo metais veikia 
prie Kauno miesto kultūros bei 
švietimo skyrių Kaune ir Vilniu
je. Kaune kursai vyksta Mokyto
jų namuose šeštadieniais, Vilniu
je — taip pat Mokytojų namuose 
sekmadieniais. Paskaitas skaito 
Aleksandras Žarskus, Algirdas 
Patackas ir kiti šios srities specia
listai. Į kursus ypač kviečiami pe
dagogai, nes norima paruošti žmo
nes, galinčius mokyti dorinės lie
tuvių kultūros. Ilgą numatytų te
mų sąrašą sudaro: Žmogus ir tėvy
nė. Baltų protėvynė. Baltai ir In- 
doeuropa. Baltai ir slavai. Senoji 
lietuvių religija. Lietuvių kultū
ros matricentriškumas. Kalba ir 
lietuviškoji savimonė. Lietuvių 
kalendorinės šventės. Virsmo są
voka. Gimtuvių, vestuvių, laido
tuvių ir bendruomeninio gyveni
mo papročiai. Paprotinės lietu
vių dorinės nuostatos ir jų ryšys 
su krikščioniškosiomis vertybė
mis. Asmuo ir etika. Meilės pras
mė. Lyties ir gyvybės slėpinys. 
Šeima ir santuokos sakramentas. 
Gyvybės pratęsimas ir natūralus 
moters gyvybinis ritmas. v. Kst.
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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. pai. 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

RETINK
Professionals Inc.

An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

“All THE

MASKELL INSURANCE vvorld-

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

• (VAIRIŲ 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 vintas!

DRAUDA
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

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

✓JllryfrotQ© 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) zllloldlC Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

... Ir patys jauniausi Hamiltono “Kovo” D klasės krepšininkai ruošiasi 
dalyvauti 42-se ŠALFASS-gos metinėse žaidynėse Toronte 1992 m. gegužės 
8, 9 ir 10 d.d. Iš kairės pirmoje eilėje: Andrius Punkrys, Andrius Šeštokas, 
Adomas Palčiauskas, Brenden Cassidy, Ed Cockman; antroje eilėje: Arvy
das Šeštokas - treneris, Domas Gudinskas, Jonas Kybartas, Simon Cock
man, Mykolas Palčiauskas, Sally Panavaitė ir R. Panavas - trenerio pa
dėjėjas Nuotr. Sig. Krašausko

T.V.

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------  

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

Lietuvos krepšiniui 70 metų
Krepšinio pradžia Lietuvoje laiko

ma 1922 m. balandžio 23-ji diena. Šią 
dieną buvo sužaistos pirmosios ofi
cialios rungtynės tarp Kauno LFLS 
(Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga) 
ir Kauno rinktinės, kurias 8:6 laimė
jo LFLS. Moterų pirmosios krepši
nio rungtynės buvo sužaistos 1922 m. 
rugsėjo 10 d. ir pirmasis Lietuvos 
krepšinio čempionatas buvo sureng
tas 1922 m. spalio 4-10 d.d. Jį laimė
jo Kauno LFLS krepšininkės.

Nesileidžiant į Lietuvos krepšinio 
istoriją (apie tai kita proga), būtina 
pažymėti, kad šios 70-ties metų Lie
tuvos krepšinio sukakties proga Lie
tuvos respublikos krepšinio federa
cija rengia tarptautinį turnyrą vyrų 
ir moterų klasėse. Vyrų turnyran, ku
ris vyks Vilniuje ir Kaune 1992 m. 
gegužės 27-31 d.d., yra pakviestos 
Anglijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Švedijos ir Lietuvos olimpinės rink
tinės, Ilinojaus “State University” 
komanda ir Šiaurės Amerikos lietu
vių rinktinė. Moterų turnyran, kuris 
vyks taip pat Vilniuje ir Kaune 1992 
m. gegužės 29-31 d.d., yra pakviestos 
Danijos, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos rinktinės.

Klausimas, kuris verčia suabejoti, 
ar Lietuvos olimpinė rinktinė tuo 
metu galės savo pilname pajėgume 
žaisti šiame turnyre? Neaišku, ar 
“užsieniečiai” (Marčiulionis, Sabo
nis, Kurtinaitis ir kt.) jau bus laisvi 
nuo savo įsipareigojimų kitiems? Ta
čiau antrajai olimpinės rinktinės da
liai gali būti gera pasiruošimo treni
ruotė atrankinėms varžyboms, o . . . 
gal ir net Barcelonai.. .

“Lietkabelis” pakviestas 
(žaidynes

Panevėžio “Lietkabelio” vyrų 
krepšinio komandai, ŠALFASS-gos 
centro valdybos nutarimu yra išsiųs
tas pakvietimas dalyvauti mūsų me
tinėse 42-se žaidynėse, kurios vyks 
Toronte 1992 m. gegužės 8, 9 ir 10 d.d. 
Kaip jau yra skelbta anksčiau, žai
dynes rengia ŠALFASS-gos centro 
valdyba ir tam sudaryti organiza
cinis ir varžybinis komitetai.

Svečių komanda Panevėžio “Liet
kabelis”, 1985 ir 1988 metais buvęs 
Lietuvos krepšinio čempionas, ir 
šiuo metu yra viena iš geriausių Lie
tuvos provincijos komandų. Jos tre
neris - V. Paškauskas.

Daugiau draugų atrandame
Vieno didžiausių Amerikos dien

raščių “USA Today” 1991 m. gruodžio 
17 d. laidoje rašo Denise Tom.

“Aš giliai tikiu į Lietuvos tikslus, 
kurių ji siekia . ..”, sako Donn Nel
son, 29 metų amžiaus, “Golden State 
Warriors” vyriausio trenerio ir va
dovo Don Nelson padėjėjas ir sūnus. 
Jis, Šarūno Marčiulionio pakviestas, 
mielai sutiko būti Lietuvos olimpi
nės vyrų krepšinio rinktinės vyriau

sio trenerio pavaduotoju. Jo giliu 
įsitikinimu, Lietuvos taikus sieki
mas būti laisvai jį daugiausia žavėjo. 
Jis nemano, kad atsiras kas jį kriti
kuotų dėl šio apsisprendimo. Jauna
sis Nelson sako: “Mes augome skai
tydami istorijos knygas apie JAV- 
bių kovas ir siekimą laisvės. Ji yra 
mažytė tauta, kuri atsiplėšė nuo di
džiausios ir juodžiausios žmonijos 
istorijoje jėgos ...”

Barcelonoje JAV su NBA pręfe- 
sionalų “derliumi” yra neabejotinai 
siekianti aukso medalio. Žinant šią 
JAV jėgą, reikia būti realistais ir 
priimti, kad visos kitos valstybės ko
vos siekdamos tiktai sidabro ir bron
zos medalių . . .

Nelson susipažino su Mačiulioniu 
Lietuvoje 1985 m., kai ten nuvyko su 
“Athletes in Action” programos tiks
lais. Jis vertina lietuvius kaip vienus 
iš dviejų geriausių komandų Euro
poje. Jis sako: “Gal net jie yra pir
mieji, kai pilietinis karas suskaldė 
jugoslavus. Mes būsime viena iš ge
resnių komandų su Šarūnu Marčiu- 
lioniu ir jo įgytu patyrimu NBA. Taip 
pat Arvydas Sabonis, kuris vienu lai
ku buvo laikomas antru geriausiu 
centru pasaulyje”.

Galimybė yra J'AV - Lietuva susiti
kimui. Kur Nelson lojalumo linija? 
“Aš būsiu Lietuvos komandos atsto
vas. Darysiu visa, kas man bus sako
ma daryti ir stengsiuos padėti lietu
viams pasiekti kiek bus įmanoma. 
Olimpiniai žaidimai yra didžiausi 
ir geriausi tarptautiniai susitiki
mai”. Sig.K.

metų grįžta atimtos teisės į pasau
linį forumą. Lietuvos futbolo rinkti
nei vėl yra sudarytos sąlygos daly
vauti Pasaulio čempionato atranki
nėse varžybose.

Pirmą kartą Lietuva buvo priimta 
į Tarptautinę futbolo federaciją 
1923 m. pavasarį. Tuo metu šią or
ganizaciją sudarė tik 26 šalys. 1924 
m. Lietuvos futbolo rinktinė, nors 
ir nesėkmingai, dalyvavo Paryžiaus 
olimpiadoje. Rinktinę sudarė 13 fut
bolininkų. Pirmąsias rungtynes 9:0 
pralaimėję šveicarams iš tolimes
nių varžybų iškrito. Vėliau Lietuvos 
futbolininkai yra keletą kartų da
lyvavę pasaulio pirmenybių atranki
nėse varžybose, tačiau irgi neturėta 
sėkmės. 1933 m. birželio 29 d. Kaune 
pralaimėta 2:0 stipriai Švedijos rink
tinei, 1937 m. net du kartus kaimy
nams latviams: Rygoje 4:2, o Kaune 
5:1.

1994 m. pasaulio futbolo čempio
nate pareiškė norą rungtyniauti 143 
valstybių rinktinės, iš kurių 38 yra 
iš Europos. Burtų keliu Niujorke 
Europos 38 šalys susiskirstė į šešias 
grupes. Lietuvai teks varžytis tre
čioje grupėje, kurion įeina Ispanija, 
Airija, Danija, Šiaurės Airija, Alba
nija ir Latvija. Ispanija yra dalyva
vusi net 8 kartus pasaulio čempio
natų finaliniuose turnyruose, Airi
ja ir Danija po kartą, Šiaurės Airija 
3 kartus, Albanija, kaip Lietuva bei 
Latvija, finaliniuose turnyruose nė
ra žaidusios.

Kalbant apie Lietuvos futbolo kla
sę, reikia pripažinti, kad ji buvo ne 
taip bloga. Vilniaus “Žalgiris", kaip 
ir Lietuvos rinktinė, priklausė Eu
ropos klubų bendrijai. Dalyvavo 
UEFA taurės turnyruose ir yra išug
dęs puikių, geros klasės žaidėjų, 
kaip Narbekovą, Ivanauską, Janonį, 
Baranauską ir kitus. 1988 m. Seulo 
olimpiadoje A. Janonis ir A. Narbe
kovas puikiu žaidimu sovietams pa
dėjo laimėti aukso medalį. Nežinia 
kaip bus ateityje, nes beveik visi 
buvę žalgiriečiai šiandien pasirašę 
sutartis žaidžia užsienyje. Sig. K.

LIETUVIŲ 
_-J_T -T- . KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

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

STEPHAN’S FURS

Don Nelson: “Būti dalyviu olimpi
nių žaidynių gyvenime yra ne 
dažna galimybė....”

Grįžta atimtos teisės
1991 m. gruodžio pradžioje Niu 

jorke, Tarptautinės futbolo federa 
cijos (FIFA) vykdomojo komiteto po 
sėdyje, buvo priimtas nutarimas lai 
kinai priimti Lietuvą, Latviją ir Es 
tiją FIFA narėmis. Formaliai šią na 
rystę pripažins FIFA kongresas, ku 
ris vyks 1992 m. birželio 23 d.

Pagaliau po 55-rių okupacinių

Skautų veikla
• Vasario 5 d. Kanados skautų 

rajono posėdyje buvo susirinkę 20 
vadovų, kurie vadovaus skautiš
kam jaunimui rugpjūčio 1-14 d.d. 
“Romuvoje” 30-metį paminėti su 
šūkiu “Esame ‘Romuvos’ vaikai”. 
Romuvos ateitis - mūsų viltis. 
Stovyklos viršininkė - v.s. A. Bal
takienė, komendatas - ps. dr. R. 
Saplys. Brolijos pastovyklės vir
šininkas s. A. Senkus, pavd. ps. Al. 
Saplys, dvasios vadas v.s. kun. A. 
Saulaitis, SJ, ūkio vedėjas 2-rai 
savaitei R. Paškauskas. Vilkiukų 
vadovai - ps. M. Rusinas, ps.fil. N. 
Simonavičienė, sk.v.v.sl. A. Paškus, 
skautų - ps.fil. M. Leknickas, s.fil. 
dr. A. Dailydė ir vadeiva s. R. Otto; 
skautų vyčių - ps. T. Sinkevičius, 
sk.v.v.sl. P. Petrauskas. Dar trūks
ta prityrusiems skautams vadovų. 
Jūros skautams vadovaus ps. S. Na- 
mikas. Seserijos vadija bus pa
skelbta vėliau. Nuo vasario 9 d. 
skelbiamas stovyklos ženkliuko 
konkursas, į kurį kviečiami visi, 
visų šakų skautai-tės. Projektai 
turi būti pas tuntininkus iki gegu
žės 1 d., ne vėliau.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai reiškia nuoširdžią padėką Jur
giui Černiauskui, padovanoju
siam palapinę, žibintus ir slides. 
Skautiškas ačiū už tokias naudin
gas dovanas.

• Vasario 15, šeštadienį, 6 v.v. 
skautininkai-kės renkasi Mišioms 
Lietuvos kankinių šventovėje. Po 
Mišių mažojoje antro aukšto Ana
pilio salėje vyks sueiga. Programa 
buvo skelbta “TŽ” 6 nr. Prie jos 
dar prisideda G. Paulionienė, kuri 
pasidalins įspūdžiais iš Lietu
vos.

• Sausio 26 d. “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntai iškylavo žiemos 
gamtoje. Dalyvavo 70 skautų-čių ir 
10 tėvelių. Nebuvo kunigo, tunti- 
ninkams reikėjo pravesti susimąs
tymą. Paskaitytos dvi maldos, dvi 
giesmės ir religinis pašnekesys. 
Inga ir Gintaras pravedė žaidimus 
ir laužą. Skaniai pietauta apšil
domame pastate ir pasivažinėta 
rogutėmis ir slidėmis. Svarbiau
sia abiejų tuntų puikiai pabend
rauta, ir visi patenkinti su daina 
grįžo į namus. M.

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

D\/| ELECTRICAL 
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 533-0923 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - spiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susi tarinį.

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

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

automotive fiber
4U7OBODY 4N0 COLL/S/ON RfP4/RS

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

. Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namu įvertinimas.

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

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

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

AUŠRA DALINDIENĖ

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

“TŽ” leidėjai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

PARCEL SERVICE
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

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

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

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksi
mumu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• J 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. the Quepsu*-?

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



Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$750 - “Talka” kredito kooperaty

vas; $200 - prel. J. Kučingis; $100 - V. 
Urbonas; $65 - U. Paliulytė; $50 - Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija Wind
sore, Ont, M. Vasiliauskas, Hamil
tono DLK Algirdo šaulių kuopa; $30- 
A. Blauzdžiūnas, S. Šetkus; $25 - V. 
Jegelavičius, J. Skladaitis, Hamilto
no prez. A. Stulginskio ateitininkų 
kuopa, dr. L. Kriaučeliūnas; $20 - B. 
Liškauskas, M. Danielienė, J. Šepe- 
rys, V. Dubinsky, P. Kalesnykas; $15- 
P. Martišius, J. Baron, S. Škėma, P. 
Kondrotas, S. Narmantas, A. Petraus
kas, O. Balaišienė, J. Kvederys; $10 -
M. J. Astrauskai, A. Misiūnas, I. Šat- 
rienė, J. Černiauskienė, V. Šilėnas, J. 
Laugalys, O. Mučinskas, V. Visockis, 
V. Katarskis, kun. M.V. Mankeliūnas; 
$7 - V. Dirsė; $5 - N. Jakonis, M. Ša
kalinis, E. Ripkevičius, J. Sinkevi
čius, E. Kronienė, I. Petrauskas, J.M. 
Žadavičius, E. Geidutis, M. Galinaus- 
kas, A. Leparskas, J. Dekeris, V. Gra
žulis, L. Morkūnienė, A. Kuncaitis, 
A. Daukas, J. Vaineikis, P. Ulevičius, 
V. Ottienė; $4 - A. Statulevičius; $3 - 
T. Vainauskas, E. Žemaitaitis; $2.45- 
dr. V. Ablėnas; $2-J. Bakša.

Garbės prenumeratų atsiuntė
$100 - P. Venskus, E. Lengnikas, 

prel. J. Kučingis; $60-V. Timošenko,
N. Kardelis; $55- S. Bartusevičienė; 
$50 - J. Grėbliauskas, L. Kulnys, A. 
Rukšys, E. Senkuvienė, J. Kozeris, 
P. Krilavičius, J.M. Astrauskai, K. 
Mileris, V. Montvilas, B. Liškauskas, 
K. Lukošius, P.O. Polgrimai, H. But
kevičius, P. Augaitis, M. Vasiliaus
kas, R.G. Stepulaičiai, J. Karl, V. 
Jegelavičius, V. Kulmatickas, T. Ja- 
nel, J. Jonaitis, V. Gečas, J. Oscila, 
K. Ražauskas, J. Petrauskas, A. Les- 
čius, J. Žemaitaitis, A. Dronsa, A. 
Petrašiūnas, P. Lapienis, J. Danėnas, 
kun. I. Mikalauskas, OFM, P. Sida- 
ras, O. Sabaliauskas, A. Urbonas, A. 
Dragašius, V. Naras, J. Mikaila, J. 
Ažubalis, O. Juodviršis, N. Šalkaus
kienė, J. Mackevičius, M. Putrimas, 
S. Juknevičius, A. Juozapavičius, dr. 
A. Šlekys, K. Daukas, I. Šlenis, K. 
Pabedinskas, J. Pažemėnas, J. Sen- 
džikas, P. Šukys, J. Vieraitis, L Užgi- 
rienė, G.P. Breichmanas, K. Daunys, 
J. Kablys, V. Jokūbaitis, A. Kušins- 
kis, V. Taseckas, R. Dirvelis, J.A. Vyš
niauskai, V. Ročiūnas, H. Zitikas, 
kun. V. Cukuras, A. Stančikas, A. Bu- 
dzilas, R. Prociw, V. Platakis, M. Mic
kevičienė, J. Kriaučeliūnas, M. Vaiš
vila, A. Empakeris, A. Sekonis.

Už dvejus metus garbės prenume
ratą atsiuntė - V. Mockus.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$40 - V. Jakubaitis, V. Marcinke

vičius, R. Ramonas, K. Šviežikas, J. 
Paulaitis, D. Niekus, M. Lazdutis, E. 
V. Sakavičius, J.Z. Didžbalis, J. Igna
tavičienė, K. Gaputis, E. Pakauskie- 
nė, A. Skabeikis, A. Smilgys, A. Šel- 
mys, A. Bungardienė, J. Šeperys,

O. P. Polgrimai, P. Vilutis, P. Joni
kas, E. Zakaras, A. Statulevičius, K. 
Butkus, P. Barteška, J. Bušauskas, 
J. Vaitiekūnas, dr. P. Vytė, J. Tarvy
das, J. Valaitis, E. Žiaušys, V. Tre
čiokas, V. Janulevičius, D. Jurkus, 
B. Kaminskas, K. Jonušas, P.M. Juo
zaitis, L. Krajauskas, J. Jurėnas, A. 
Duderavičius, M. Poškienė, B. Dūda, 
dr. A. Aviža, V. Kolyčius, B. Geležiū
nas, H. Vaines, K. Stankus, J. Radas, 
E. Abromaitis, O. Adomaitienė, A. 
Lukošiūnienė, A. Lukas, B. Saulėnas, 
A. Kairys, I. Vadauskienė, V. Va- 
dauskas, I. Girdzijauskas, I. Raške- 
vičius, P. Šukevičius, K. Stulpinas, 
V. Jungelevičius, J. Rinkūnienė, I. 
Tamošiūnas, A. Virkutis, S. Pečiulis,
O. Vilėniškienė, J. Mačiulis, K. Ma
jauskas, M. Rutkevičienė, J. Ambri- 
zas, A. Kairys, A. Prunskus, C. Po
cius, J. Misius, A. Kisielis, V. Ručys,
J. Ščiučkas, A. Smolskis, L. Pevcevi- 
čius, J. Laugalys, L. Plečkaitis, Z. Ba
rysas, I. Čiurlienė, J. Arcimavičius,
K. Činčikas, D. Renkauskas, A. Le- 
dienė, E. Dubininkas, L. Balaišis, E. 
Kronienė, V. Šalvaitis, E.K. Kala- 
sauskai, E. Daniliūnas, D. Šiurna,
V. Čiuprinskas, A. Boguslauskas, D. 
Puidokas, E. Boguslauskas, V. Sima
navičius, S. Kalytis, M. Stankevičius,
W. Schwarz, V.T. Slėnys, Z. Skučas, 
A. Pužauskas, O. Berentas, J. Bežys, 
A. Pušinskas, M. Pranys, A. Petraška, 
M. Rudokas, A. Styra, J. Vengris, V. 
Vainutis, J.M. Žadavičius, S. Žaldo- 
kas, O. Adams, M. Galinauskas, E. 
Antanaitis, A. Gudavičius, M. Empa
keris, A. Dasys, kun. R. Krasauskas, 
J. Kučinskas, A. Juodvalkis, S. Kara- 
lėnas, P. Joga, A.K. Lipčius, Z. Lem- 
bertas, V. Masiulis, dr. E. Malkus, 
J.V. Danys, S. Ignotas, J. Ališauskas, 
S. Starkutis, E. Šiliauskas, V. Jaki
mavičius, D. Karosas, V. Demikienė, 
A. Vazalinskas, G. Vaišvila, A. Šarap- 
nickas, J. Popikaitis, A. Paulionis, 
A.V. Laniauskas, J. Sodaitis, J. Juš
ka, S. Kriaučeliūnienė, A. Jonelis, 
A. Barzdukas, E. Karmazinas, A. Ga- 
tautis, J. Kutka, P. Gruodis, K. Bal
sevičius, A. Jungmeisteris, S. Astras, 
E. Kazlauskas, N. Adams, T. Bogušas, 
R. Čepulis, C. Cikotas, M. Petraus
kis, B. Perkauskienė, E. Rasokas, B. 
Pranskus, kun. V. Pikturna, B. Mise
vičius, J. Lenkaitis, S. Latviūnas,
A. L. Monstvilas, V. Miliauskas, M. 
Mogenis, J. Masilionis, V. Kramilius, 
V. Dauneckas, K. Dūda, V.R. Dun- 
dys, K.A. Gudžiūnas, A. Godelis, dr.
B. Krakaitis, J. Vasys, L. Urbonienė,
P. Ulevičius, A. Šetikas, A. Skardžius.

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

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

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALO 
jaunimo popietė

MENINĘ PROGRAMĄ atliks: Maironio mokyklos choras, “Atžalyno” ir “Gintaro” 
't tautinių šokių jaunių grupės.

• Veiks organizacijų paviljonai su įvairių gėrimų bei užkandžių bufetais.
į • Bus skiriamos paviljonams piniginės premijos. įėjimas nemokamas.

/ Rengėjai - LN visuomeninės veiklos komitetas
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ" leidėjai

Nori susirašinėti
Giedrė Tėvelytė, 14 metų am

žiaus, mėgstanti skaityti knygas, 
mokosi anglų kalbos, norėtų labai 
lietuvių ar anglų kalbomis susira- 
šimti su savo amžiaus užsienio lie
tuviukais. Adresas: Patašinės kai
mas, Patašinės paštas, Marijampo
lės rajonas, Lithuania.

Gregorian
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

720 Guelph Line
Burlington. Ontario L7R 4E2
Toronto Line: (416) 827-6454
Bes: (416) 336-2614 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

Roseland Realty Ltd., Realtor 
Independently Owned and Operated

KLK moterų draugijos Lietu
vių kankinių parapijos skyriaus 
valdybos iniciatyva po 11 vai. 
Mišių Anapilio parodų salėje 
Angelika Sungailienė, KLKM 
draugijos pirmininkė, skaitė 
gerai paruoštą jautria tema pa
skaitą “Benamiai vaikai”. Pa
skaitininke priminė, kad visa
me pasaulyje yra skriaudžiami 
našlaičiai. Ši problema skau
džiai pergyvenama ir Lietuvoje. 
Našlaitynai negali benamiams 
vaikams suteikti šeimos meilę 
ir šilumą. Norima ten steigti 
vaikų kaimus, kuriuose našlai
čių globa ir auklėjimas artėtų 
prie šeimos sąlygų. KLK moterų 
draugijos centro valdybos rū
pesčiu, jos skyriai Kanadoje 
plačiu mastu pradėjo rinkti au
kas. Užmojis sutiktas su palan
kiu pritarimu plačioje visuo
menėje. Aukos plaukia. Susi
laukta ir pirmosios mecenatės 
Palmyros Kučinskaitės, kuri 
vaikų namų statybai paaukojo 
$10,000. Po paskaitos visi daly
viai buvo pavaišinti. Maldą su
kalbėjo ir gausias vaišių gėry
bes palaimino kun. V. Braukyla. 
Skyriaus pirm. A. Augaitienė 
paskaitininkei ir visiems daly
viams nuoširdžiai padėkojo. D.

Telefono sąskaita — auka Lie
tuvai. Ilgų atstumų telefoninių 
pasikalbėjimų bendrovė ACC, 
kurios būstinė yra Ročesteryje, 
N.Y., turi savo skyrius Ontario 
Etobicoke mieste. Ši bendrovė, 
kurios prezidentu yra Arūnas 
Česonis, surado būdą, kaip pa
dėti Lietuvos ryšių ministerijai. 
Pakeičiant ilgų distancijų tele
foną iš BELL bendrovės į ACC, 
sutaupoma 12% pasikalbėjimo 
išlaidų, plius 3% ACC bendrovė 
perveda į Lietuvos ryšių minis
terijos valiutinę banko sąskai
tą. Balandžio mėnesį žadama 
Lietuvoje įvesti geresnį telefo
ninį susisiekimą. Tam reikia lė
šų. Informaciją teikia Rimas Če
sonis telefonu, ar faksu šiuo nu
meriu: 1-317-578-3437. Buvo nu
siskundimų, kad anksčiau skelb
tas “TŽ” 1-800 numeris Kanado
je neveikia. Dar kartą patikri
nus rasta, kad jis dabar tikrai 
veikia. Inf.

Swissair, kaip praneša cent
rinė įstaiga Niujorke, nuo sausio 
19 d. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais skraidina lėktuvus iš 
Ziuricho į Vilnių ir atgal. Aust
rų lėktuvai skraido iš Vienos 
į Vilnių pirmadieniais ir penk
tadieniais, o danų iš Kopenha
gos į Vilnių - antradieniais ir 
šeštadieniais. Inf.

“The Globe a. Mail” 1992. II. 8 
laidoje išspausdino Jeff Sallot’o 
straipsnį “Lessons from former 
foes”, kuriame aprašo Monte
bello, Que. vietovėje surengtus 
keturių dienų kursus Rytų Euro
pos kraštų ir Rusijos kariniams 
bei civiliniams pareigūnams. 
Juose buvo aiškinama kariuo
menės vaidmuo bei vieta demo
kratinėje santvarkoje. Iš Lie
tuvos dalyvavo matematikas, 
užsienio reikalų ministerijos 
gynybos skyriaus vedėjas Ro
landas Razulevičius. Jo dėdė, 
laisvės kovotojas, buvo nužu
dytas sovietinės kariuomenės 
dalinių 1950 m. Prie straipsnio 
pridėta nuotrauka lietuvio su 
įrašu plakate “Love, not war”.

KLB krašto valdyba ryšium su 
Rusijos prezidento B. Jelcino 
lankymus! Kanadoje pasiuntė 
ministeriui pirmininkui B. Mul
roney, užsienio reikalų minis- 
terei B. McDougall, pramonės 
ministeriui M. Wilson laišką, 
kuriame rašoma — Rusija vykdo 
iš tikrųjų ekonominę blokadą. 
KLB pirmininkė G. Petrauskie
nė tai patyrusi neseniai būdama 
Lietuvoje. Rusija nesilaikanti 
nei ankstyvesnių pažadų, nei su
tarčių su Lietuva tiekti kuro ir 
žaliavų. Visa tai nutraukta, kai 
Vašingtone buvo paskelbta, jog 
Vakarai duos Nepriklausomų 
valstybių Sandraugai paramos. 
KLB valdyba prašo, kad Kanada 
atkreiptų dėmesį į blogėjančią 
ekonominę būklę Lietuvoje ir 
šį klausimą iškeltų susitikime 
su prezidentu B. Jelcinu. Lietu
vai nedelsiant reikia kviečių, pa
šarinių grūdų, naftos bei chemi
kalų benzino gamybai. Laišką 
pasirašė KLB pirm. G. Petraus
kienė, vicepirm. A. Eimantas ir 
KLB raštinės vedėjas V. Čuplins- 
kas. D.

Nesiųskime pinigų laiškuose. 
Neseniai gautas iš Panevėžio 
laiškas, kuriame rašoma — vie
nas berniukas aptiko sąvartyne 
(šiukšlėse) daugybę perplėštų 
laiškų. Jie visi buvo siųsti iš Va
karų. Berniukas susidomėjo paš
to ženklais ir laiškus parsinešė 
į namus. Tėvai atkreipė dėmesį, 
ir visi laiškai atsidūrė vietinėje 
televizijoje. Buvo išaiškinti paš
tininkų “darbeliai”. Mat jie ieš
kojo laiškuose pinigų ir juos nai
kino. A.

Savaitraštis “Time” 1992. II. 10 
išspausdino ilgoką straipsnį 
apie dabartinę būklę Baltijos 
valstybėse “Freedom’s Rocky 
Road”. Jame sakoma, kad leng
viau buvo iškovoti nepriklau
somybę, negu įveikti dabarti
nius ekonominius sunkumus. 
Pridėtos dvi nuotraukos — vie
na iš Lietuvos (lietuviai pa
gerbia savo kankinius), kita iš 
Estijos (privatus mėsos parda
vėjas prie automobilio).

Italų kilmės kanadiečių pa
roda “With Their Hands and 
Their Hearts: The Order Sons of 
Italy of Ontario” bus atidary
ta vasario 16, sekmadienį, 2 
v.p.p., organizacijos “Multicul
tural History Society of Onta
rio” patalpose, 43 Queen’s Park 
Crescent Toronte. Joje bus pa
minėtos svarbiausios italų or
ganizacijos, įsisteigusios On
tario provincijoje.

Ontario paveldo savaitę (Onta
rio Heritage Week) vasario 17-23 
d.d. kviečia švęsti kultūros ir 
komunikacijos ministerė Karen 
Haslam. Šiais metais kaip nie
kad anksčiau esą svarbu atkreip
ti dėmesį į turtingą bei reikš
mingą įvairių tautybių įnašą 
kultūriniame krašto gyvenime. 
Provincijoje ir visame krašte 
šiuo metu iškyla klausimas: kas 
mes esame ir kur einame. Eko
nominis atsinaujinimas, aplin- > 
kos tarša ir krašto vienybė mums 
rūpi visiems — sako ministerė. 
Bet taip pat krašto ateičiai svar
bus ir paveldo (heritage) klausi
mas. Pripažįstant jo svarbą On
tario parlamentui priimti yra 
ruošiami nauji įstatymai. Vieti
niai renginiai suteiks galimybę 
visiems dalyvauti Ontario pavel
do savaitėje. Inf.

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS ba. 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/m 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

“Torvil”,™ patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P1A9

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

SIUNTOS LĖKTUVU (Air Cargo)
KLAUSKITE MŪSŲ NAUJŲ KAINŲ 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

769-1616

Sakoma, “Jei aš negaliu skristi Swissair, aš neskrenda 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: $999.00 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.

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

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

GREIČIAUSIAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS Į JŪSŲ TĖVYNĘ
(VISI MOKESČIAI (EINA į PERSIUNTIMO IŠLAIDAS)

► SIUNTINIAI SUDAROMI IR PARUOŠIAMI PAČIŲ KLIENTŲ
(Nauji ir vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, 
maksimumo nėra)

► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI
► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS
► ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IŠPARDAVIMAS

(traktoriai, plūgai, sėjimo mašinos ir 1.1.) ■
► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS

(tik Kanadoje)

► RUSŲ GAMYBOS AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS Žemiausios kainos
GAMINIŲ KATALOGUS GALIMA GAUTI PAPRAŠIUS

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210

Patarnal blis Dr

PrO\,l' 'lrkitr. 
r °«e

KANADOJE

Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416) 798-3321
Branch
TORVIL PARCELS 
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416) 533-4910

Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami

LIETUVA
LATVIJA
ESTIJA

UKRAINA
GUDIJA

ST. PETERSBURGAS
MASKVA
RUSIJA

JAV
Head Office
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5258 
FAX: (312) 278-0875
Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway,
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

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.

TA D FCnED INSURANCE 1 J 1VIL 11 IL I V 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*

DRAŪDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

t
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TORONTO MONTREAL®
Anapilio žinios

— Vasario 16 iškilmės — šį sekma
dienį. Po 11 v.r. Mišių, 12.30 v.p.p. 
bus iškilmingas lietuviškos vėlia
vos pakėlimas prie Mississaugos 
miesto rotušės. Autobusas 12.20 
v.p.p. važiuos nuo Anapilio prie 
Mississaugos miesto rotušės. Pas
kui autobusas grįš prie Anapilio 
ir tuoj važiuos Islington pože
minių traukinių stotin. Minėjimas 
bus 4 v.p.p. Anapilio salėje. Minė- 
jiman važiuos popietinis autobu
sas nuo Islington požeminių trau
kinių stoties 3 v.p.p. ir atgal nuo 
Anapilio išvažiuos 7 v.v.

— Pakrikštyti: vasario 1 d. Vid
manto ir Vidos (Petkevičiūtės) Va
liulių sūnus Audrius-Jonas-Vid- 
mantas; vasario 2 d. Algio ir Tere
sės (Vyšniauskaitės) Ramanauskų 
sūnus Dainius-Jurgis.

— Praeitą sekmadienį įvyko vi
suotinis parapijos susirinkimas. 
Perrinkta eilė tarybos narių rota
cine tvarka. Iš tarybos kultūrinės 
sekcijos pasitraukė sol. Slava Žie- 
melytė. Nuoširdžiai jai dėkojame 
už ilgametį kultūrinės sekcijos va
dovavimą ir parodytą rūpestį mūsų 
parapijos kultūriniu gyvenimu. 
Naujasis tarybos sąstatas bus pa
skelbtas vėliau.

— KL Bendruomenė buvo gavusi 
iš Toronto policijos dovanų Lie
tuvai — vasarinių bei žieminių 
uniformų. Jos buvo sugabentos 
Anapilin ir mūsų parapijiečių 
talkos dėka buvo paruoštos siuntai.

— Šiais metais per parapijos šven
tę norinčius Sutvirtinimo sakra
mentą priimti vaikučius prašome 
registruoti parapijos klebonijoje.

— Kanados lietuvių muziejus Ana
pilyje Vasario 16 proga turės pa
rodą “Išeivija Kanadoje — vakar, 
šiandien ir rytoj”. Muziejaus lan
kymo valandos: sekmadieniais —
10.30 v.r.- 8 v.v.; pirmadieniais —
I v.p.p.-10 v.v.

— Mišios vasario 16, sekmadienį,
9.30 v.v. už a.a. Ireną Kliorikaitienę,
II v.r. už Lietuvą; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Augustiną Pranckevičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Sausio 28 d. mirė a.a. Marta Pie

menė, 83 m. amžiaus, palaidota va
sario 6 d. Park Lawn kapinėse.

— Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės dieną paminėti iškil
mingos pamaldos - 11.15 v.r. Giedos 
parapijos choras. Kviečiame para
pijiečius ir draugus gausiai daly
vauti.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 180 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Damašius, V. Dargienė 
iš Mažeikių; I. Damašiūtė-Juzienė, 
S. Mačionytė iš Vilniaus; A. S. Kond- 
rotai iš Šiaulių; V. Žukauskas iš 
Punsko; B. A. Stankaičiai iš Peter
son, N.J., JAV; J. Varnelis iš Kliv- 
lando; Br. Ginčauskas, jūrų kpt. P. 
Labanauskas iš St. Petersburg, Fla, 
JAV.; D. B. Tumosaitė-Warren, dr. A. 
J. Tinginiai iš Londono, Ont. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN valdybos narė Aldona Bary
saitė.

— Lietuvių slaugos namų mokes
čių pakvitavimai už 1991 m. aukas 
slaugos namams buvo išsiųsti va
sario 11 d. Jei kas negautų šių pa
kvitavimų iki vasario 21 d., prašom 
skambinti LN administratorei Da
nutei Sysak-Simonaitytei tel. 532- 
3311.

— Vasario 12, trečiadienį, 7.30 v.v., 
LN Kunigaikštienės Birutės menė
je įvyks Užgavėnių karnavalo ko
miteto posėdis. Kviečiame daly
vauti lietuviškų organizacijų at
stovus, kurie planuoja dalyvauti 
šio karnavalo programoje bei no
rintieji turėti savo paviljonus.

— Kovo 15, sekmadienį, 1.30 v.p.p., 
LN Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyks Lietuvių namų ir Labdaros 
fondo narių metinis-visuotinis 
susirinkimas. Dalyvaujančių re
gistracija — nuo 12.30 v.p.p. Šiais 
metais į LN valdybą bus prirenkami 
trys nariai. Iš valdybos išeina: J. 
Norkus, K. Raudys ir R. Strimaitis. 
Į revizijos komisiją bus renkamas 
vienas narys, iš kurios išeina S. Gri
galiūnas.

— Parduodamos geros medinės 
kėdės. Kaina — $3-5; skambinti 
LN administratorei Danutei Sy- 
saktel. 532-3311.

— Nauji LN nariai: Danutė Sy- 
sak-Simonaitytė ir Robertas G. 
Jukna, sumokėję nario įnašą $100.

Aukos slaugos namams
$1,000 — a.a. Vandos Garnelienės 

palikimas; $50 — Antanas Prunskus 
iš Burlingtono; Liudas ir Genė Vyš
niauskai a.a. Onutės Dabkienės at
minimui. Iš viso statybos fonde yra 
$713,859. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperatyvuo
se arba siųsti tiesiog šiuo adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6. Aukos Kanadoje atlei
džiamos nuo pajamų 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
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

Mišias giedojo N. Benotienės vado
vaujama grupė "Sutartinė” ir pra- 
pijos vaikų choras, kuriam vadovau
ja D. Viskontienė.

— Ruošiasi tuoktis Audronė Doby- 
tė su John W. Beattie.

— Pakrikštytas Michael-William- 
Jurgis, Rūtos (Juzukonytės) ir Mi
chael Jaglowitz sūnus.
. — Vasario 16-sios minėjimas To
ronte prasidės vasario 15 d. mūsų 
parapijos salėje su paroda “Lietu
vos kovos už nepriklausomybę”. Ati
darymas - 4 v.p.p. Svečiai bus pa
vaišinti sūriu ir šampanu. Ši paro
da veiks ir sekmadienį. Šeštadie
nio vakare 8 v.v. parapijos salėje 
šokiai. Šiuos renginius rengia mūsų 
parapijos ir Lietuvos kankinių para
pijos jaunimas.

— Parapijos Šv. Rašto seminaras 
vyksta trečiadieniais. 7 v.v. Mišio- 
mis, o po jų Šv. Rašto skaitymas ir 
diskusijos.

— Mokesčių pakvitavimai už 1991 
m. parapijai skirtas aukas yra iš
duodami salėje po Mišių.

— Metinė parapijos vakarienė 
įvyks vasario 23 d. parapijos patal
pose, 5 v.p.p. Bilietus platina B. Gen- 
čius salėje sekmadieniais, o kitu 
laiku namuose tel. 532-8531. Meninę 
programą atliks parapijos choras, 
vadovaujamas D. Viskontienės ir D. 
Radtkės.

— Mišios vasario 16, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Saulę, Aldoną ir 
Bronių Michelevičius, 9.20 v.r. - už 
užmirštas sielas, 10.15 v.r. - už a.a. 
Joną Petrauską, a.a. Eleną ir Stasį 
Gipus, 11.30 v.r. — padėkos intenci
ja už Lietuvos laisvę ir visus už ją 
žuvusius.

METINIS “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” SPAUDOS BALIUS įvyks 
1992 m. balandžio 25, Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje. Jau 
pradėti ruošos darbai, telkiami 
laimikiai. Galintys prašome juos 
paaukoti “TŽ” administracijoje.

A. a. Ginto Beriaus atminimui 
Rūta ir Vidas Augaičiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A.. ono Lesčiaus ir a.a. Arvy
do Gudinsko atminimui Marytė 
Bilkšienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo po $25.

A. a. vyro Silvestro Bončkaus 
atminimui žmona Monika “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Jono Tunaičio atminimui 
G. Baltaduonienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje statybos va
jui aukojo: $500 —V. V. Baliūnai.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $50 — V. Jasinevičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $60 — A. B. Stankaičiai.

Per KLK moterų draugiją Vai
ko tėviškės namams aukojo: $100 
— A. J. Pliopliai, dr. J. E. Birgio- 
lai; $50 — A. V. Buragai, A. Vaiš
vilienė, J. K. Ališauskai, A. E. 
Underiai, J. J. Valiuliai; $40 — 
S. Radzevičienė; $25 — E. Če
pienė; $20 — O. Jakimavičienė, 
V. Ottienė, J. Šeperys, M. Danie
lienė, N. Balčiūnienė, S. Dargis, 
R. D. Lazzaro.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviš
kės namai” Lietuvoje aukojo: 
$1,000 - St. Kuzmas; $250 - V. S. 
Liuima; $125-A. Saulis; $100-J. 
Paršeliūnas; $83 - kun. I. Mika
lauskas, OFM; $25 - E. Petrus; 
$20-V. Skukauskas.

KLK moterų dr-ja visiems au
kotojams nuoširdžiai dėkoja.

Paieškojimas
Ieškomas Danielius Stukas, ki

lęs nuo Viešintų. Ieško ir atsaky
mo laukia jaunystės draugas Vac
lovas Tvaskus, gyvenantis adresu: 
3005 Kaunas, Anykščių 23-1, Li
thuania.

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

PASLAUGOS “RŪTA” PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Perduodame pinigus iš rankų j ran
kas neribotais kiekiais. Persiun
čiame naujas ir vartotas lengvas 
mašinas. Galite užsisakyti sovietų 
gamybos traktorių. Tarpininkauja
me norintiems pirkti Lietuvoje že
mės sklypą namo statybai, namus ir 
butus. Teirautis tel. (416) 536-4742 
nuo 9 v.r. iki 11 v.v. Toronte.

DĖMESIO NEVEDUSIEMS 
BEI VIENIŠIEMS!

Lietuvoje netekėjusios ir vienišos 
lietuvaitės norėtą susipažinti su 
lietuviais užsienyje ir sukurti lai
mingą šeimą. Tam reikalui patar
nauja bendrovė "ĄŽUOLAS". Lie
tuvių, anglu ar vokiečių kalbomis 
prašoma kreiptis šiuo adresu:

R. Paltanavičius, 
Gegužės 1-sios 30-24, 

42 70 Vilkaviškis, LITHUANIA
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| VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS
įvyks vasario 16, sekmadienį, 4 valandą po pietų,

! Anapilio salėje 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario)

I
 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. Rengėjai: KLB Toronto apylinkės valdyba
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✓s. LIETUVA ir lietuvybės išlaikymas bei jos puoselėjimas Kanadoje yra 1 
/ \ 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

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE į

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

RRSP
puslapyje)

- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

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

Įteikti iki 1 992 m. vasario 29 dienos
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS- 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite [saugią

“Paramos” RRSP s-tą.

• “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).

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

už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus [dedant ar išimant.

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

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

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

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1991 metus

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

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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

DĖMESIO! Pristatom jūsų gimi
nėms Lietuvoje rūkytą mėsą. Nr. M- 
1 siuntinio 8 kg kaina-$40. Šio siun
tinio sudėtis: 3 kg kumpio (be kau
lo), 3 kg dešros, 1 kg lašinukų ir 1 kg 
sūrio. Taip pat sudarome ir kitokias 
įvairias kombinacijas. Skambinti 
Vytui arba Genei, tel. (416) 643- 
3334 “Kairys Baltic Expediting”, 
517 Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ontario L8E 5A6.

PARDUODAMAS NAMAS St. Pe
tersburg, Florida vidurmiestyje, ar
ti autobusų, mokyklos ir bažnyčių. 
Dešimt minučių nuo Lietuvių klu
bo, vandens ir miesto centro. Du 
miegamieji kambariai, jaukus sa
lonas ir valgomasis. Naujai įreng
ta moderni virtuvė. Vienerių me
tų senumo skalbimo mašina, džio
vintuvas ir indams plauti mašina. 
Didelis aptvertas kiemas, apelsi
nų ir grapefruitų medžiai. Nau
jai įrengtas centrinis vėsinimas 
ir šildymas. Savininkai patys par
duoda ir išsikelia į šiaurę. Prašo
me skambint tel. (416) 621-9386. 
Atskambinsim ir galime atsiųsti 
nuotraukų.

LIETUVĖ, 40 m., 170 cm ūgio, inte
ligentė, kalbanti angliškai, norėtų 
susipažinti su vyriškiu vedybų tiks
lu. Tik rimti pasiūlymai. Laiškus 
prašome palikti Anapilio raštinė
je, adresuotus Marijai.

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

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.

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.

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

PIGIAI PARDUODU iš Lietuvos 
atvežtus 3 gražius lininius su si
dabru megztus kostiumėlius. Skam
binti tel. 533-5589 Reginai.

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)

“Vaivorykštės” tautodailės gru
pė sausio 26 d. seselių namuose 
surengė skoningą parodėlę, kurio
je buvo išdėstyti montrealiečių 
darbai: gobelenai, rištiniai kili
mai, juostos, lėlės ir Juozo Pie- 
čaičio rakšluostinės bei juostinės. 
Bet tai buvo tik rėmai. Svarbiau
sias šios dienos įvykis tai supa
žindinimas su Vytauto-Aleksandro 
Jonyno paruošta monografija 
“Anastazija Tamošaitienė”. Kny
gą plačiai aptarė Birutė Nagienė. 
Monografija išleista kreidiniame 
popieriuje lietuvių ir anglų kal
bomis. Labai daug nuotraukų iš 
dail. A. Tamošaitienės darbų ir 
veik pusė jų yra spalvotos. Labai 
puiki dovana lietuviams ir svetim
taučiams. Į šį renginį visos atneš
tos knygos susirinkusiųjų buvo iš
pirktos, autografus pasirašė čia 
esantis monografijos autorius V. 
A. Jonynas. Vėliau buvo parodyta 
vaizdajuostė iš Tamošaičių sody
bos gyvenimo. Renginys baigtas 
kavos ir pyragų vaišėmis.

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” metinis su
sirinkimas įvyko sausio 29 d. se

ANDRIUS ir DIANA ŽIBAIČIAI. Jų vestuvės įvyko 1991 m. spalio 26 d. 
Kaune. Diana Gentemann, Ketės ir Valterio iš Montrealio duktė, susituokė 
su dr. Andriumi Žibaičiu, Dalios ir Anatolijaus sūnumi, gyvenančių Šilu
tėje. Sutuoktuvių apeigas Kauno arkikatedroje atliko buvęs Šv. Kazimiero 
parapijos Montrealyje klebonas kun. St. Šileika, persikėlęs gyventi į Lietu
vą. Vestuvių vaišės vyko puikiame restorane, gražiame Kauno rąjone Ąžuo
lyne. Vestuvės, turtingos tautiniais papročiais, tęsėsi tris dienas. Po to jau
navedžiai aplankė jaunojo tėviškę Šilutėje. Dr. Andrius Žibaitis speciali
zuojasi širdies chirurgijoje. Montrealiečiai, pažinoję abu jaunavedžius, 
linki jiems vedybinės laimės. V.M.

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. LB. DONNA SVRAKA, A.I.B.

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

MONTREALIO LIETUVIŲL| I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

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

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

1 metų .......... ........  61/4% Taupymo-kasdienines....... 41/4%

180 d. - 364 d. .......  6 % Einamos sąsk........................ 3’/2°/o

120 d. - 179 d. ....... 6 % RRIF-RRSP-1 m.term........ 7’/4°/o

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/2%, asmenines - nuo 10 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

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

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanu siuntos pristatomos per mėnesį tiesiai į gavėjo rankas 

lėktuvais per Rygą. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, 
maistas ir kt. $5.99 už 1 kg plius pristatymas

• 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 iš rankų į rankas per 2 savaites.
• 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

selių namuose. Susirinkimui pir
mininkavo vicepirm. seselė Paulė, 
nes pirm. Petronėlė Juškevičie
nė šiuo metu serga. Visi valdybos 
pranešimai po trumpų diskusijų 
buvo priimti. Klubas finansiniu 
atžvilgiu yra gana tvirtas. Vienas 
įdomesnis susirinkimo nutarimas 
- leisti valdybai iki $500 per me
tus savo nuožiūra paremti labda
ros ar tautinius reikalus. Po rin
kimų naują valdybą sudaro: sese
lė Paulė, Elena Kerbelienė, Jonas 
Babrauskas, Albinas Baršauskas 
ir Bronius Staškevičius. Revizijos 
komisija - Valė Viliušienė, Jonas 
Šeidys ir Kostas Toliušis. Susirin
kimas baigtas vaišėmis. B.S.

Kazimieriniai pietūs, įvyks kovo 
8, sekmadienį, po 11 v.r. pamaldų 
parapijos svetainėje. Parapijie
čiai yra prašomi paaukoti loterijai 
laimikių. Įėjimas - $13 asmeniui.

Parapijiečiai gausiau pradėjo 
lankyti šventovę ir dalyvauti para
pijos veikloje.

Vasario 16 gimnazijai paremti 
pradėtos rinkti aukos. Jas renka J. 
Dalmotas. K.A.


