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Tikinčiajai Lietuvai
Išeivijos gyvenimas yra daugiau ar mažiau susietas su 

visos tautos gyvenimu. Kas skauda tautai, skauda ir išei
vijai. Kas džiugina tautą, džiugina ir išeiviją. Kai kenčia 
tauta, kenčia ir išeivija. Kai tauta šaukiasi pagalbos, išei
vija jautriai atsiliepia. Kai nusilpsta išeivija, tautos kamie
nas atskuba pagalbon. Tai natūralus procesas, rodantis 
tautą kaip tam tikrą organizmą, besireiškiantį plačiu mas
tu. Dėl to ir pagrindinės šventės, išreiškiančios tautos troš
kimus, švenčiamos tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Pvz. Va
sario šešioliktoji, Šv. Kazimiero — Lietuvos globėjo diena, 
Rugsėjo aštuntoji.. . telkia visus tautiečius kur jie begy
ventų. Yra betgi švenčių, kurios būdingos tiktai išeivijai. 
Jos atsirado Lietuvos okupacijos laikotarpyje, kai tauta 
buvo persekiojama, kai išeivija tiesė savo pagalbos ranką. 
Tokių švenčių tarpe ypač minėtinos maldos dienos už ken
čiančią Lietuvą. Jos buvo rengiamos išeivijos organizaci
jų JAV-se, Pietų Amerikoje, Australijoje ... Kanadoje kas
met buvo rengiama Tikinčiosios Lietuvos diena Kanados 
lietuvių katalikų centro rūpesčiu. Per daugelį metų ji tapo 
tradicine švente pirmąjį kovo mėnesio sekmadienį. Ta in
tencija laikomos pamaldos, daromos rinkliavos, kreipia
masi į Kanados vyskupus.

T
RADICINĖ Tikinčiosios Lietuvos diena rengiama 
ir šiemet — Kovo 1, sekmadienį. Ne vienam ta proga 
kyla klausimas, ar toji šventė nenustojo prasmės 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Juk tikintieji nebėra 

persekiojami, gali laisvai tvarkyti tikybinį gyvenimą. Taip, 
laisvė atgauta, bet kartu su ja — medžiaginiai ir dvasiniai 
griuvėsiai, susitelkę per 50 persekiojimo metų. Dabar vyks
ta intensyvus Lietuvos atstatymas visais frontais, kėlimasis 
iš griuvėsių. Jis reikalingas ypatingos paramos iš tautos 
išeivijos, kuri tų griuvėsių nepatyrė. Išeivijos parama Lie
tuvos atstatymo darbams gana plačiu mastu jau plaukia. 
Tokios paramos yra reikalingos ir tikybinis Lietuvos gyve
nimas, kuris persekiojimo laikais žiauriausiai buvo perse
kiojamas ir patyrė daugiausia žalos — medžiaginės ir dva
sinės. Dabar, kai vyksta atstatymo darbai šioje srityje, iš
eivija negali likti tiktai stebėtoja. Tikinčiosios Lietuvos 
diena ir yra ta proga prisidėti prie religinio tautos atgimi
mo ir malda ir lėšomis, kurios bus panaudotos Lietuvos vys
kupų nurodymu. Tie vyskupai turi daug projektų. Vienas 
jų didžiųjų projektų — statyba savos spaustuvės, kuri tar
nautų religiniam Lietuvos atgimimui. Tai daug lėšų reika
laujantis užmojis, kurio įgyvendinimui tikimasi pagalbos 
ir iš Kanados vyskupų.

L
IETUVOS atgimimas, tiek medžiaginis, tiek dvasi
nis, nėra viendienis procesas. Atstatyti 50 metų griu
vėsiams reikia ne tik daug laiko, bet ir daug pastan
gų. Ypač lėtas dvasinis atgimimas, susijęs su brendimo 

procesu. Į šį frontą stoja vietinės tikinčiosios Lietuvos pa
jėgos, gerokai praretintos ir nusilpnintos persekiojimo 
laikotarpyje. Jos yra reikalingos pagalbos iš išeivijos. Pas
taroji šiame fronte nėra labai stipri, bet turi paskirų as
menų, pajėgiančių jungtis į dvasinio atgimimo frontą. Dau
giausia šioje srityje galėtų talkinti lietuvių vienuolijos, 
išlikusios išeivijoje ir gana gerai įsikūrusios. Jos ta link
me jau ir bando eiti. Jų pajėgos irgi ribotos, bet, sujungtos 
su pajėgomis Lietuvoje, gali atlikti didžios reikšmės vaid
menį. Ta linkme ypač agresyviai reiškiasi sektantinės gru
pės, remiamos iš JAV-bių ir kitų kraštų. Jos veržiasi ne tik 
į P. Ameriką, bet ir į buvusios Sov. Sąjungos plotus. Lietu
vos Katalikų Bendrija tai labai ryškiai jaučia ir ginasi, nes 
jos braunasi į jos vidų. Viena yra aišku: sektantinės gru
pės, atstovaujančios suskilusiai krikščionybei, skaldo ir 
pačią tautą laisvės vardu. Argi galima tikėtis dvasinio tau
tos atgimimo iš tokių grupių ? Jis gali ateiti tiktai iš pagrin
dinių krikščioniškų pajėgų pačioje Lietuvoje. Jos tebėra 
gyvos, ir tik jas reikia remti. Pr. G.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Susitiko vyriausybių vadai
Ekonominėms krašto proble

moms buvo skirtas Kanados 
ministerio pirmininko ir pro
vincijų premjerų susitikimas 
Otavoje vasario 10 d. Iš tikrų
jų šiame susitikime jokių ypa
tingų nutarimų nebuvo padary
ta. Premjerai reikalavo planų 
ir finansinės paramos ekono
miniam Kanados atkutimui pa
spartinti, o ministeris pirm. 
Brian Mulroney teisinosi, kad 
jį saisto per ilgus metus defi
citų atnešta didžiulė Kanados 
skola. Jų palūkanos suėda treč
dalį biudžetinių lėšų ir nelei
džia imtis didelių finansinių 
planų.

Pasak ministerio pirm. B. 
Mulronio, pirmiausia reikia 
sumažinti deficitus ir atstaty
ti finansinį Kanados pajėgu
mą. B. Mulroney priminė, kad 
ir jis, ir dabartiniai provinci
jų premjerai, valdžion atėję, 
jau rado kitų paliktas skolas. 
Esą jų nesumažins ir proble
mos neišspręs besaikis biu
džetinių Kanados ir provinci
jų deficitų didinimas.

Toronto dienraštis “The Globe 
and Mail”, laikomas vienu rim
čiausių laikraščių visoje Kana
doje, vasario 12 d. vedamaja
me dėsto panašias mintis. Skai
tytojams primenama, kad Ka
nados biudžetą turi paruošti 
jos vyriausybė. Esą konferen- 

cijon atvažiavę provincijų 
premjerai beveik viso laiko ne
turėtų skirti tik savo reikala
vimams. Vedamasis primena, 
kad vien tik Kanados vyriau
sybės skola jau yra pasiekusi 
$420 bilijonų, o skolų turi ir 
provincinės vyriausybės.

Neturėtų būti užmiršta, kad 
dėl ekonominių krašto proble
mų Kanados vyriausybė 1991 
m. biudžetinį deficitą padidi
no iki $30,5 bilijono, o nuo jos 
nedaug teatsilieka ir provinci
jų vyriausybės. Pasak dienraš
čio, Kanados ir provincijų 
bendras 1991 m. biudžetų de
ficitas turbūt bus didesnis nei 
$50 bilijonų. Su tokia išvada 
tenka sutikti, nes vien tik Onta
rio premjeras Bob Rae jau yra 
prisipažinęs $9,7 bilijono de
ficitą. Dienraštis “The Globe 
and Mail” pabrėžia, kad toks 
deficitų didinimas neturėjo 
įtakos ekonominiams Kanados 
reikalams.

Vyriausybės vadų susitiki- 
man ir vėl neatvyko Kvebeko 
premjeras Robert Bourassa, 
tokių susitikimų vengiantis po 
atmestos Meech Lake sutar
ties, kuri būtų atnešusi oficia
lų Kvebeko įsijungimą Kana
dos kbnstitucijon. Jį pakeitė 
vadų susitikiman atsiųstas fi-

(Nukelta į 9-tą psl.)

LIETUVOS AMBASADOS VAŠINGTONE ŠTABAS. Pirmoje eilėje iš kairės: Saulius Levickas, Angelė Bailey, 
Meilė Mickienė, Rima Bačanskienė, Danutė Nourse. Antroje eilėje: Vygis Jūras, ambasadorius STASYS LOZO
RAITIS, Viktoras Nakas, Danelė Vidutienė, Gailius Draugelis Nuotr. T. Landsbergienės

PRANEŠIMAS IŠ VAŠINGTONO

Ambasados darbai labai padidėjo 
Pokalbis su Lietuvos ambasadorium Stasiu Lozoraičiu

VL. RAMOJUS
Sausio 22 d. apsilankiau Lie

tuvos ambasadoje Vašingtone, 
kur susipažinau su maždaug 
dešimčia dabartinių ambasa
dos štabo narių ir ilgiau pasi
kalbėjau su už poros valandų 
skubiai į Romą išvykstančiu 
ambasadorium Stasiu Lozorai
čiu. Jis, po poros dienų sugrį
žęs į Vašingtoną, vasario 9 d. 
pirmą kartą po daugiau kaip 
50 metų išskrido Lietuvon, kur 
V. D. universitete Kaune jam 
suteikė garbės daktaro laipsnį.

Ambasadoje susitikau su, am
basadoriaus žodžiais, “svar
biausiu padėjėju” Viktoru Na
ku, prekybos reikalais besirū
pinančiu Gailium Draugeliu, 
Danele Bieliauskaite-Vidutie- 
ne, kurios žinioje bendri susi
rašinėjimo, taip pat kultūri
niai ir ryšių su Lietuva reika
lai. Meilė Mickienė rūpinasi 
pasų ir vizų reikalais, Angelė 
Kraujelytė-Bailey yra asmeni
nė ambasadoriaus sekretorė, 
baltimoriškis Saulius Levickas 
prižiūri ambasados aparatūrą, 
Danutė Vaičiulaitytė-Nourse ir 
Žiba Kelly tvarko ambasados 
aukas. Taip pat dar talki
na Rima Bačanskienė, Teresė 
Landsbergienė ir iki vasario 
pradžios čia stažavosi iš Lie
tuvos atvykęs Minesotos uni
versitete studijas gilinantis 
Vygis Jūras.

Ambasadorius S. Lozoraitis 
mielai atsakė į mano pateik
tus klausimus.
- Kokias funkcijas dabar at

lieka Lietuvos ambasados vals
tybės atstovavimo, informaci
jos, pasų, vizų srityse? Kurias 
funkcijas laikote svarbiausio
mis?

— Lietuvai tapus nepriklau
soma, mūsų uždaviniai nepa
prastai padidėjo, truputį ir 
pasikeitė. Prieš tai mums ne
reikėjo rūpintis prekybos rei
kalais. Dabar turime žmogų, 
kuris specialiai yra tiems rei
kalams paskirtas, kuris palai
ko ryšius su įvairiomis įstai
gomis Lietuvoje ir padeda stip
rinti ryšius su prekybiniais 
užsienio centrais. Turime taip 
pat daugiau darbo pasų srityje. 
Pirmiau irgi išdavinėdavom 

pasus, bet jų nebuvo tiek pra
šoma, kiek dabar. Nors visi 
žino, kad bus duodami užsie
nio pasai pačioj Lietuvoj, bet 
tuo tarpu net iš Lietuvos ir 
kitų valstybių ateina prašymai 
gauti Lietuvos pasus. Aišku, 
pirmoje vietoje aprūpinam tuos 
piliečius, kurie turi “tarybi
nius” pasus, ir bandome tokiu 
būdu išvengti, kad jie važinėtų 
po pasaulį ne su senais “tarybi
niais” pasais. Informacijos pro
blemos, man atrodo, pasiliko 
tos pačios. Jos buvo nepapras
tai svarbios okupacijos metais, 
dabar taip pat svarbios. Dabar 
turime Viktorą Naką, besirūpi
nantį specialiai tuo klausimu. 
Jis nepaprastai palengvina man 
ir kitiems šioje srityje darbą. 
Taip pat yra išsiplėtę santykiai 
su užsienio diplomatais. Ne
paprastai sudėtingas ir gana 
intensyvus santykiavimas su 
įvairiomis organizacijomis 
Amerikoje dėl pagalbos Lietu
vai ir su įvairiais departamen
tais, kurie tvarko tą pagalbą ir 
kartu reikalauja informacijos, 
įstatymų, visokių paaiškinimų. 
Kasdien vyksta posėdžiai, ku
riems reikia tinkamai pasiruoš
ti, kad nepadarytume klaidų. 
Tai patys svarbiausi pasikeitu
sios padėties bruožai.

- Kaip su ambasados išlai
kymu: ar prie jos išlaikymo 
prisideda Lietuvos vyriausy
bė? Iš kur ateina aukos jos iš
laikymui?

Lietuvos ambasadoje Vašingtone Sausio 13-tosios minėjime uždega trylika 
žvakių Nerija Kasparienė ir Asta Astrauskienė Nuotr. Broniaus ( ikoto

— Lietuva valiutos dar ne
turi, o jei jos ir turi, tai labai 
mažai. Lietuvos diplomatinės 
atstovybės nepaprastai padi
dėjusios. Jų jau yra ir ten, kur 
anksčiau nebūdavo. Aišku, ne
galima tikėtis, jog Lietuvos 
vyriausybė galėtų mus finan
suoti jau šiais metais. Šiuos 
1992-us metus turėsime išgy
venti surinkę savo keliu tam 
tikras pinigų sumas. Ačiū Die
vui lėšų telkimas yra padidė
jęs, davęs gerų rezultatų. Esu 
sujaudintas Amerikos lietuvių 
dosnumo. Ypač pabrėžtina, kad 
tie, kurie mažiausiai turi, gy
viausiai atsiliepia į mūsų pra
šymą. Tikiuosi, kad tą rink
liavą galėsim netrukus užbaig
ti, gal šių metų gale, o tuo tar
pu ji mums yra reikalinga, kad 
galėtumėm sėkmingiau darbuo
tis.

- O kaip su Tautos fondu?
-Tautos fondas yra mums pa

skyręs 100,000 dolerių. Mes ga
vome pirmą tos sumos dalį, da
bar lauksime kitų.

— Ambasados įstaiga aprū
pinta modernia technika. Iš 
kur visa tai gauta?

- Gauta krautuvėse, nusipirk
ta panaudojant tas lėšas, ku
rias surenkam. Aišku, mes nau
dojamės žmonėmis, kurie ge
rai pažįsta aparatūrą, mums 
gali parūpinti kaip galint pi
gesnę aparatūrą. Jie net pa-

(Nukelta į 2-rą psl.)

V. Landsbergis Vokietijoje
Reuterio agentūros prane

šimu, Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis nuo vasario 10 d. 
penkiom dienom lankėsi Vo
kietijoje. Jį lydėjo tarptauti
nių santykių ministeris V. 
Aleškaitis.

Sausio 13 d. V. Landsbergis 
susitiko su kancleriu H. Koh- 
l’iu. Jis pastarajam išdėstė 
Lietuvos ekonominius sunku
mus, ypač trūkumą žaliavų 
pramonei. Kancleris Lietu
vos ekonominei reformai pa
žadėjo paramą, tačiau neiš
ryškino konkrečių pažadų. V. 
Landsbergis siekė milijonus 
dolerių trumpalaikių paskolų 
pereiti į laisvos rinkos ūkinę 
sistemą. AT pirmininkas susi
darė įspūdį, kad kancleris 
yra susirūpinęs ir stipriai 
veikia, kad Baltijos kraštuo
se būtų išlaikytas stabilumas.

AT pirmininkas pareiškė 
žurnalistams, kad Lietuva 
tikisi šio mėnesio pabaigoje 
pasirašyti su Vokietija inves
tavimo sutartį, kuria vokiečių 
bendrovės būtų drąsinamos 
investuoti Lietuvoje. Tarian
tis su bendrovių ekonomikos 
ministeriu C. D. Spranger’iu, 
pastarasis įsipareigojo pa
siųsti į Lietuvą savo patarė
jus, kurie padėtų lietuviams 
spręsti ekonominių reformų 
problemas. Paskutiniu laiku, 
patraukti užsienio kapitalą, 
Lietuvos parlamentas išleido 
įstatymą, kuriuo užsienio 
bendrovės gali įsigyti nekil
nojamo turto teises 99 metams.

V. Landsbergis prašė H. 
Kohl’į ir C. Sprangėr’į pagal
bos atnaujinti Lietuvos gele
žinkelių tinklą. Tai pagreitin
tų buvusios sovietinės kariuo
menės išvedimą. Lietuva tai
pogi norėtų su Bonn’a pasira
šyti draugiškumo sutartį, ko
kią Vokietija yra pasirašiusi 
su Lenkija, Vengrija ir Čeko
slovakija.

Lietuvai yra labai svarbu 
artimiausiu laiku tapti Tarp
tautinio valiutos fondo ir 
Pasaulinio banko nare. Tai 
suteiktų Lietuvai 100-200 mil. 
dol. paramos. Ir Vokietijos 
ministeris C. Spranger pabrė
žė, kad tokia narystė yra le
miamos reikšmės Lietuvos 
ekonomikos išvystymui. AT 
pirmininkas pareiškė, kad 
antroje metų pusėje būsią 
krašte įvesti savi pinigai.

V. Landsbergis su palydo
vais lankėsi Baden-Witten- 
burg’o žemėje. Buvo priimtas 
šios provincijos ministerio 
pirmininko. Aplankė Vasario 
16 gimnaziją.
Didžiausio palankumo sąlygos
Iš Vašingtono pranešama, 

kad JAV administracija nu
statė Baltijos valstybėms 
didžiausio palankumo sąly
gas prekyboje. Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai bus leidžia
ma be muito mokesčių ekspor
tuoti kai kurias prekes į JAV- 
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Pirmieji pokario meniniai vienetai

bes. Prezidentas G. Bush’as, 
pranešdamas apie tai kongre
sui, pažymi, kad toks spren
dimas padarytas atsižvelgiant 
į tuose kraštuose vykdomas 
politines bei ekonomines re
formas. JAV stengiasi šiems 
kraštams visokeriopai padėti.

Europos bendruomenė taip 
pat siekia išplėsti ekono
minius bei prekybinius ryšius 
su Baltijos valstybėmis. Eko
nominio ir prekybinio bendra
darbiavimo sutartis jau pasi
rašyta su Lietuva ir Estija, o 
su Latvija bus pasirašyta va
sario 24 d.

Europos bendruomenės vyk
domoji komisija numato arti
miausiu laiku tęsti derybas 
su Baltijos kraštais dėl san
tykių išplėtimo įvairiose sri
tyse, įskaitant ir politiką. 
Danija ir Vokietija spaudžia 
kitus Europos bendrovės na
rius, kad Baltijos valstybėms 
būtų suteiktas išvien veikian
čių narių (asociatyvus) statu
sas, kurį jau yra gavusios Len
kija, Vengrija ir Čekoslova
kija.

Kitos žinios
— JAV prezidentas G. Bu

sh’as paskyrė Baltijos valsty
bėms prityrusius diplomatus 
ambasadoriais. Juos dar turės 
patvirtinti senatas. Lietuvai 
paskirtas D. N. Johnson, Esti
jai — R. C. Erasure, Latvijai 
— t. M. Silins.

— Vasario 10 d. V. Landsber
gis priėmė Šv. Tėvo atstovą 
nuncijų arkiv. M. Garcia, ku
ris įteikė savo įgaliojimo 
raštus. Susitikime su min. 
pirm. Vagnorium perdavė po
piežiaus pageidavimą, kaip 
galima greičiau atsiųsti Lie-, 
tuvos atstovą prie Šv. Sosto.

— Iš Rusijos atvyko 10 eks
pertų derėtis dėl kariuome
nės išvedimo iš Lietuvos.

— Prezidentas G. Bush’as 
prašė JAV kongresą patvir
tinti Baltijos valstybėms 
pridėtinę 18 mil. dol. paramą, 
iš viso 76 mil. dol. Besilan
kant Lietuvoje vicepreziden
tui Dan Quayle, buvo pareikš
ta, kad rinkiminiais metais 
prezidentas negali paramai 
skirti didesnių sumų. Kas ki
ta su humanitarine pagalba, 
bet toliau žengti sunkiai esą 
įmanoma.

— Lietuvos ambasadorius 
JAV-bėms Stasys Lozoraitis 
su žmona Daniela po 50 metų 
pertraukos sugrįžo į Lietuvą. 
Vasario 9 d. Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune jam buvo 
suteiktas garbės doktoratas.

— V. Landsbergis, kalbėda
mas per Lietuvos televiziją, 
išreiškė susirūpinimą, ku
riuo keliu pasuks 'Lietuvos 
sąjūdis. Jis turėtų likti at
ramine jėga. Į Sąjūdį esą ver
žiasi jėgos, norėdamos jį su
skaldyti. Kas dėl prezidento, 
pastebėjo V. Landsbergis, jei 
žmonės norės, gali prezidentas 
būti renkamas. Taip pat gali
ma porą metų palaukti iki nau
jų rinkimų. J.A.
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Ambasados darbai labai padidėjo

Jūsų tauta - kaip Kryžių kalnas
Amerikos viceprezidento DAN QUAYLE kalba lietuvių 
tautai Vilniuje 1992 metų vasario 7 dieną. Čia - jos vertimas

(Atkelta iš 1-mo psl.)

sisiūlo ją atvežti be jokio už
mokesčio už talką, daro viską, 
kad mes kiek galint mažiau 
išleistume pinigų. Aš manau, 
kad normaliomis sąlygomis 
mes nebūtume galėję to pa
daryti. Visa telefonų sis
tema apmokėta Lietuvių 
jaunimo sąjungos pinigais. Te
lefonų turime daug - veikia 
trys linijos. Reikalą turėti te
lefonus labai gerai suprato 
jaunimas ir mums davė atitin
kamą sumą, kad galėtume juos 
įsigyti.

- Kaip atsirado kryžiai prie 
ambasados?

- Man atrodė, jog ambasados 
rūmai yra gražūs, seniai pa
žįstami, visų lietuvių gerbia
mi. Jiems trūko to tipiško lie
tuviško būdingumo. Man at
rodė, kad lietuviškas kry
žius yra pats geriausias sim
bolis. Žinau, kad kai kas tur
būt turės abejonių dėl reli
ginio simbolio prie ambasa
dos. Aš su ta nuomone nelabai 
sutinku. Man atrodo, kad lie
tuviškas kryžius šiais laikais 
turi ne tik religinę prasmę, 
bet ir grynai tautinę. Jį pa
statė Algimantas Grintalis, 
kuris visada, kai tik yra rei
kalas, mielai padeda. Prie kry
žiaus stovi koplytstulpis, ku
rį padarė p. Tarabilda. Mes ži
nom, ką šis menininkas yra pa
daręs Lietuvoje ir aš abiem, 
Tarabildai ir Grintaliui, nuo
širdžiai dėkoju už darbą, ku
rį jie atliko.

- Netrukus, po daugiau kaip 
50 metų, lankysitės Lietuvoje, 

‘‘Viešpats davė ir Viešpats atsiėmė;
tebūnie garbinamas Viešpaties vardas!” Jobo 1,21

1972 metų vasario 29 dieną Viešpats pasikvietė

a.a. VYTAUTĄ BABECKĄ 
1923-1972

Prisiminkime R savo maldose.
Našlė Aldona ir vaikai

Hamilton, Ont. Sandra, Lilija ir Petras

AfA 
ALFONSUI BALNIUI 

iškeliavus į amžinybę,
jo žmoną VANDĄ, sūnų RIČARDĄ, seseris, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Sporto klubas “Vytis"

AfA 
ALFONSUI BALNIUI

mirus,
žmoną VANDĄ, sūnų RIČARDĄ, seseris - GENĘ 
KUCHALSKIENĘ, BRONĘ SAPIJONIENĘ bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

Danutė ir Alfredas Braziai 
Ona Juodikienė
Domą ir Joana Kaunaitės 
Alė Kerberienė
Salomėja Pargauskienė 
Salomėja ir Balys Sakalai 
Ona ir Bronius Sergaučiai 
Gražina ir Petras Stauskai 
Balbina ir Juozas Tamulioniai

kur Jums bus įteiktas garbės 
doktoratas. Kokios Jūsų nuo
taikos prieš tą istorinę kelio
nę, kuriuos uždavinius Lietu
voje numatote atlikti?

- Aš norėčiau apie tai pa
kalbėti po kelionės. Prieš ke
lionę galiu tiek pasakyti, kad 
nuotaika nepaprasta. Dievas 
man leido pamatyti tragišką 
pradžią okupacijos, o iš kitos 
pusės dabar yra nepaprasta 
laimė pamatyti atsistatančią 
Lietuvą. Norėčiau, kad toji 
kelionė būtų privati, kad ga
lėčiau pavaikščioti miškais ir 
pamatyt Lietuvą, kokia ji da
bar yra. Aišku, kartais bus ir 
labai liūdna, sovietų okupa
cija yra palikusi nepaprastai 
skaudžių pėdsakų, bet man at
rodo, kad tai bus naudinga. 
Norėčiau tenai pabūti apie 
mėnesį, kad galėčiau suprasti 
geriau visas problemas, susi
pažinti su žmonėmis, pasikal
bėti. Šiaip aš programų jokių 
neturiu. Tuo tarpu žinau tik 
tiek, kad vasario devintą tu
riu būti Kaune. Ta proga pa
siruošęs apžiūrėti Kauną, ku
riame gyvenau ir kurį pažįstu. 
O dabar netrukus skrendu į 
Romą - grįšiu sausio 25. Ke
lionėje ten ir atgal faktinai 
praleisiu 38 valandas ir kokias 
10 valandų Romoje’ - baigė 
pokalbį Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone ir prie Šv. Sosto 
S. Lozoraitis. Po poros dienų 
per Laisvosios Europos radiją 
jis papasakojo, jog Romoje 
dalyvavo specialiame pagerbi
me Vilniaus arkivyskupui Aud
riui Bačkiui, kur, šalia kitų, 
dalyvavo ir Šv. Tėvo nuncijus 
Lietuvai.

PREZIDENTE LANDSBERGĮ, 
GERBIAMIEJI PARLAMENTO 
A TSTO VAI IR DRA UGAI!

Sveikinu laisvą Lietuvą! 
(tarė lietuviškai, Red.). Atvežu 
jums Prezidento Bush’o ir jū
sų draugų —Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojų svei
kinimą.

Leiskite pradėti specialiu 
pagarbos žodžiu Prezidentui 
Landsbergiui, tikram laisvės 
čempionui. Per daugelį metų 
jis gaivino jūsų viltis. Niekad 
nenuleido rankų. Jis įkvėpė 
tautą, o per ją ir visą pasau
lį. Šiandieną jaučiuosi didžiai 
pagerbtas būdamas šalia Pre
zidento Landsbergio laisvoje 
ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Šio šimtmečio viduryje tam
sa apgaubė Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos žmones. Milijo
nai jų kentėjo priespaudą 
imperijos rankose.

Dešimtys tūkstančių žmonių 
buvo nužudyta, nukankinta, 
atplėšta nuo šeimos ir tėvy
nės. Tai buvo tragedija ir ne
viltis. Tačiau Lietuvos žmo
nės niekad nenustojo vilties 
— laivės vilties. Nes, kaip 
sako psalmistas, “verksmas 
gali trukti visą naktį, bet 
džiaugsmas ateina rytą”.

Ilga naktis jau pasibaigė. 
Išaušo rytas, atnešė džiaugs
mą: Estija laisva, Latvija 
laisva, Lietuva laisva. Tegy
vuoja laisvė!

Per tuos penkis dešimtme
čius jūs parodėte drąsą ir 
moralinį atsparumą, kurio 
joks pavergėjas negalėtų 
įveikti. Jūsų ryžtas niekad 
nesvyravo. Jūsų širdys niekad 
nebuvo pavergtos. Jūsų dvasia 
niekad nebuvo nugalėta. Po 
kiekvienos neteisybės, po 
kiekvieno įžeidimo, po kiek
vieno pažeminimo jūsų tautos 
dvasia pasirodo tokia drąsi, 
tokia išdidi, kaip Kryžių kal
nas.

Mano šalis Amerika gimė ne
priklausomybės revoliucijoje. 
Mūsų žmonės visuomet turėjo 
gilų tikėjimą. Šis paveldas 

AfA 
ELENAI SKOMSKIENEI 

Lietuvoje mirus,
seserį, mūsų sekretorę, ANGELIKĄ SUNGAILIENĘ 
ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

Kanados lietuvių katalikų centras

AfA
ELENAI SKOMSKIENEI

Lietuvoje mirus, 
seserį ANGELIKĄ SUNGAILIENĘ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame-

J. N. Budriai 
M. S. Bušinskai 
J. B. Banaičiai 
J. O. Gustainiai 
A. A. Kuolai 
M. Povilaitienė
L. O. Rimkai
M. G. Valaičiai

MYLIMAM BROLIUI

AfA
TEODORUI JURUI

Lietuvoje mirus,
seserims Kanadoje - STEFAI DARGUŽIENEI, EMI
LIJAI PRANEVIČIENEI, HALINAI GUMAUSKIENEI, 
jų šeimoms bei visiems giminėms Kanadoje ir Lietu
voje reiškiu nuoširdžią užuojautą-

Delfiną Zulonienė

AfA 
HENRIKUI TRUKANAVIČIUI

Lietuvoje mirus, 
jo brolį BOLIŲ TRUKANAVIČIŲ, brolį JONĄ Lietu
voje, jų gimines bei artimuosius giliai užjaučiame -

Pranas Čečys Bronė Čirūnienė
K. J. Rugiai

įgalina amerikiečius jausti 
specialų artimumą su estais, 
latviais ir lietuviais. Mes 
su nuostaba žvelgėm į nepa
laužiamą jūsų tikėjimą Die
vu. Ir kai jūs pakėlėt savo 
balsą už laisvę, pakėlėt ir 
Amerikos širdis, nes patvir
tinote didžią tiesą, išreikštą 
vieno mūsų valstybės kūrėjo 
Tomo Jefferson’o: “Dievas, 
kuris davė mums gyvybę, da
vė ir laisvę”.

Daugiau kaip 50 metų mes 
buvome su jumis. Amerika 
atsisakė pripažinti sovietinę 
okupaciją. Laisvės kovos šū
kis pasigirdo 1990 metų kovo 
mėnesį, kai Lietuva vėl paskel
bė savo nepriklausomybę. Ko
va įsisiūbavo 1991 m. sausio 
12, kai ties televizijos bokš
tu ryžtingi jūsų patriotai pa
aukojo savo gyvybes už nepri
klausomybę. Prieš keliolika 
minučių aš stovėjau prie to 
televizijos bokšto ir ten pa
dėjau vainiką kaip Amerikos 
žmonių atminimo ženklą. Jū
sų ryžto žygiai prie televi
zijos bokšto įvyko stebint vi
sam pasauliui. Tas vaizdas 
įkvėpė ir kitus dalyvauti, 
kaip niekad prieš tai, gėrio 
kovoje prieš blogį.

Dabar, mano draugai, esate 
dalis naujos Europos — ne
sužalotos ir laisvos, pilnos 
didelių galimybių. Atsiminki
me, kad rytojaus pasaulis pri
klauso tiems, kurie atsiremia 
į demokratines institucijas ir 
laisvą rinką. Didysis mūsų lai
kų klausimas yra išspręstas —- 
laisvė gyvuoja, o komunizmas 
miręs. Rusų kareiviai grįžta 
namo.

Yra privilegija stovėti 
šiandieną šioje vietoje su 
daugeliu jūsų, kurie kuriate 
istoriją. Jūs pakeitėt tautą 
ir padėjote pakeisti pasaulį. 
Aš pažadu jums tvirtą Ameri
kos žmonių draugystę ateinan
čiais mėnesiais ir metais. 
Dievas tebūnie su jumis, te
laimina Jis visuomet jūsų 
brangią gimtąją žemę Lietuvą 
— laisvos tautos tėvynę.

JAV viceprezidentas DAN QUAYLE kalba didžiulei žmonių miniai Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje
Nuotr. S. Purcell’o, Baltieji rūmai

Matau šviesią, jūsų ateitį...
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II nuncijus Lietuvai arkivyskupas Justo Mullor Garcia, atvykęs Vilniun, 
1992 metų vasario 9 dieną įžanginėje iškilmėje Vilniaus arkikatedroje-bazilikoje pasakė pamokslą, 
skirtą visai Lietuvai, remdamasis to sekmadienio Evangelija apie ilgą, nesėkmingą apaštalų žūklę, 

tapusia didžiai sėkmingu laimėjimu. Čia - pamokslo ištrauka

Ši Evangelijos pagal Luką 
ištrauka leido man gausiai ir 
gražiai pasvajoti. Lyg pralen
kęs įvykius, mačiau Lietuvos 
Bažnyčios ir lietuvių tautos 
dabartį ir ateitį.

Taip pat ir jūs praleidote 
ilgą naktį nieko nesugavę. Il
gą naktį, laukdami saulės už
tekėjimo, kad su diena ateis 
naujas darbo džiaugsmas, ku
ris duos prasmę gyvenimui ir 
broliškam sugyvenimui.

Taip pat ir jūs, vyrai ir mo
terys, kaip krikščionys ir krikš
čionės, pusę amžiaus, diena iš 
dienos, giliai išgyvenote tuš
čių tinklų dramą:

— tušti jūsų laisvės tinklai, 
nes buvo uždrausta kurti ir 
laisvai apsispręsti;

— tušti jūsų vilties tinklai, 
nes viltys buvo priverstos už
sisklęsti jūsų sąžinėse ir sva
jose, nebepramatant jokios 
galimybės kada nors taikingai 
sugyventi ar atkurti nepriklau
somybę Lietuvai;

— tušti tinklai daugelio šei
mų, kurios iškentė karą ir be
prasmę mirtį, ištrėmimus 
brangių asmenų svetur, toli 
nuo artimųjų meilės ir šilu
mos, kurių dauguma į tėvynę 
nebesugrįžo.

Mąstydamas apie šią ilgą is
torinę naktį, kurią jums teko 
išgyventi, verkiau drauge su 
jumis. Mąstydamas apie šią il
gą istorinę naktį, šiandien su 
jumis drauge viliuosi. Verkda
mas ir vildamasis kartu su ju
mis, prašau Taikos Dievą ma
lonės ir drąsos atleisti. Iš 
tiesų, tikra tiesa gimsta tuo
met, kai mūsų širdis panašėja 
į Jėzaus Širdį, kuri ant kry
žiaus atleido jį pasmerku
siems mirti, nes “jie nežino 
ką daro”. O kiek vėliau Kris
tus patraukė prie savęs fari
ziejų Saulių, kuris persekiojo 
jo mokinius, leisdamas jam 
tapti krikščioniško mokslo 
šaukliu ir tautų apaštalu.

Šiandien savo, kaip jūsų ga
nytojo ir brolio maldoje, reiš
kiu didžią padėką Jėzui, kad 
jis yra jūsų tarpe, kad jis yra 
mūsų tarpe. Jis yra šioje pil
noje ir besimeldžiančioje 
šventovėje. Jis yra ir kitose 
šventovėse, į kurias susirin
ko laisvi tikintieji. Kaip anuo
met Genezareto ežero pakran
tėje, taip ir šiandien Kristus 
yra čia, kad pripildytų mūsų 
tuščius, po ilgos bandymų nak
ties tinklus.

Eucharistijoje, kurią šian
dien švenčiame, atsinaujins 
Kristaus buvimo mūsų tarpe 
stebuklas. Atsinaujins net ir 
dialogas, kuris įvyko tarp Pet
ro ir Jėzaus. Kristus mums pa
sakys: “Irkitės į gilumą ir iš
meskite tinklus valksmui”. Su 
nauju ryžtu turime jam atsaky
ti: nežiūrint praėjusių kančių, 
“dėl tavo žodžio užmesime 
tinklus”.
BROLIAI, SESERYS, 
BIČIULIAI!

Švento Petro įpėdinis popie
žius Jonas-Paulius II mano 
kukliame asmenyje šiandieną 
yra drauge su jumis, kad iš
reikštų mūsų atsidavimo mal
dą Kristui, vieninteliam mū
sų Išganytojui, vieninteliam 
Atpirkėjui, vieninteliam Mo
kytojui, vieninteliai Tiesai, 
vieninteliam, kuris duoda tik
rą gyvenimą.

Švento Tėvo vardu iš meilės 
ir gilaus įsitikinimo jums sa
kau: nors širdis dar kenčia, 
nušluostykite savo ašaras ir 
vardan Kristaus pradėkite 
dirbti. Vardan Kristaus meski
te į gyvenimo marias, lyg tink
lą valksmui, savo tikėjimą, 
savo viltį, savo drąsą ir savo 
atleidimą.

Te niekad nekamuoja jūsų 
ilgos nakties kančių ir išban
dymų prisiminimas, kankinys
tės naktis praėjo — prasideda 
Kristaus valanda, prisikėlimo 
valanda.

Kaip Petras, Jokūbas ir Jo
nas, taip ir mes prieš akis tu
rime laisvą pasirinkimą ir ap
sisprendimą. Savo rankose 
mes laikome sugniaužę tuš
čius tinklus, kurie mums kal
ba apie esančius ekonomikos 
sunkumus ir visus mus lau
kiantį didžiulį darbą socia
linei ir politinei visuomenei 
sukurti. Su šiais tinklais ran
kose mes, krikščionys, turime 
pasirinkti: ar ir toliau liksime 
nepasitikėjime ir nusivylime, 
ar, pasitikėdami Viešpaties 
žodžiu, vardan Kristaus pra
dėsime dirbti. Kristaus žodis 
yra didžiausias mūsų turtas. 
Tai turtas, kurį galime ir pri
valome padėti ant stalo šios 
didelės ir broliškos šeimos, 
kurios vardas yra Lietuva, 
idant visi jos vaikai, — jų tarpe 
ir nekrikščionys ar net neti
kintys, — galėtų numalšinti 
alkį, atgauti viltį ir nusišyp
soti dėl įvykusio naujos žūk
lės stebuklo.

Daug metų jums buvo skel
biama melaginga pranašystė 
apie vien žmogaus rankomis, 
be Dievo, kuriamą laimę. Bai
gėsi šio pažado miražai. Da
bar mes, krikščionys, priva
lome bendromis jėgomis per
duoti savo visiems broliams 
įsitikinimą, kad Kristaus žo
dis visada yra veiksmingas ir 
gelbstintis. (...)

Nuo pat pradžių, kai sudėjo
me visas pastangas naujos Lie
tuvos, naujos visuomenės su
kūrimui, mes, krikščionys, pri
valome visada pasitikėti Kris
taus žodžio kuriančia galia. 
“Kryžiaus kvailystė”, draugėje 
su gerąja Prisikėlimo naujie
na, yra vienintelė, kuri gali 
garantuoti tvirtybę jūsų nau
jumui. Ji yra tvirta ir kieta 
uola, ant kurios žmogus gali 
statyti savo namą, ir kuriam 
nieko nepadarys nei baisios 
liūtys, nei audros, nei kata
strofos.

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!”

Savo draugiškoje ir broliš
koje maldoje už jus matau nau
josios Lietuvos rūmus, pastaty
tus ant labai solidžios uolos. 
Matau tai savo vizijos maldo
je. Tikėjimo akimis matau jū
sų ateitį labai šviesią: laimin
gus tautos vyrus ir moteris, 
Dievo vardu susivienijusias 
šeimas, klestinčią ir laisvą 
visuomenę, virš kurios spin
duliuoja evangelinio tikėji
mo saulė.

Prieš atvykdamas į šią nuo
stabią Vilniaus katedrą, aš 
panorau aplankyti Aušros Var
tų Švenčiausiąją Mergelę Ma
riją. Pats Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II, prieš kelias savai
tes man priminė jūsų pamal
dumą į Gailestingumo Motiną 
Mariją. Jos nuostabų atvaiz
dą mačiau taip pat ir arkivys
kupo Audrio Bačkio namuose, 
kuris greitu laiku bus jūsų 
ganytoju. Mačiau jos atvaizdą 
ir Šv. Kazimiero kolegijoje 
Romoje. Mačiau jį ir daugelio 
lietuvių rankose, kurie man 
davė pagrindą pasitikėti jūsų 
tėvyne Lietuva. Nuo pat pir
mos dienos, nuo pat pirmojo 
momento, kai esu jūsų tarpe, 
patikėjau jai, Marijai, savo 
ir jūsų lūkesčius.

Jaučiu, šiame pereinančia
me laikotarpyje į mus Marija 
kalba tais pačiais žodžiais, 
kaip ir vestuvių Kanoje me
tu: “Darykite, ką jis (Kristus) 
jums lieps”. Girdžiu jos moti
niškų lūpų pažadą apie naują 
stebuklingą žūklę, jei mes — 
kiekvienas iš mūsų ir visi 
drauge — mesime vilties tink
lus į kasdienio gyvenimo ma
rias ten, kur mums nurodo Jė
zus: į mūsų sąžinių gilumas; 
į mūsų židinius, kur gimsta 
ir klesti gyvybė; į darbo ir 
broliško susitikimo vietas; į 
visą lietuvių visuomenę, kuri 
ieško naujų horizontų.

Buvusios visuomenės be 
Dievo griuvėsių akivaizdoje 
įsipareigokime su Marijos pa
galba sukurti Dievo garbei 
naują visuomenę. Marija yra 
“Dievo Motina”, “Bažnyčios 
Motina”, “Lietuvos Motina”. 
Teužtaria ji mus. Tepadeda 
ji mums užmesti tinklus jos 
Sūnaus, Taikos Karaliaus 
vardu.

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

“TŽ” leidėjai



Liepsnojantis Romas Kalanta
Prieš 20 metų Kaune susidegino moksleivis Romas Kalanta, protestuodamas prieš 
sovietinę vergiją ir šaukdamas “Laisvę Lietuvai“. Kanadoje apsilankęs jo brolis 

Evaldas papasakojo apie tą jaudinantį įvykį
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Reikia išsiaiškinti
Ar Karaliaučiaus sritis buvo siūlyta Lietuvai? Atsiliepiant į 

lenkų laikraščio pasakojimą

STEPAS VARANKA

Lankydamasis Lietuvoje To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pos pirm. Balys Savickas atgi
musios Lietuvos šaulių sąjun
gos reikalais, susitiko ir susi
pažino su Romo Kalantos bro
liu Evaldu. Jis Lietuvoje yra 
šaudymo sporto federacijos 
pirmininkas. Šauliams, ypač 
Baliui, tai labai mėgstamas 
sportas. B. Savickas pakvietė 
Evaldą atsilankyti Kanadoje. 
Evaldas tuo pasinaudojo.

Evaldas gimė 1947 m. Aly
tuje. Tėvas Adolfas, buvęs 
partietis, sovietinės 16-osios 
lietuviškos divizijos karys, 
fronte sužeistas. Motina Ele
na Vyšniauskaitė-Kalėdienė, 
ištekėjusi antrą kartą. Šei
moje buvo 5 vaikai: Antanas, 
Evaldas, Romas, Arvydas; se
suo vos sulaukusi 6 mėnesių, 
mirė. Motina mirė 1989 m. Kau
ne.

Evaldas 1966 m. baigė Kauno 
18-tą vidurinę mokyklą. 1966- 
1969 m. tarnavo sovietų armi
jos desantiniuose daliniuose 
Kaune. Nustojęs aktyviai spor
tuoti, dirba kaip sporto ir 
šaudymo treneris. Yra Lietu
vos krašto apsaugos tarnybos 
savanoris.

Š. m. vasario 2, sekmadienį, 
Toronto Lietuvių namuose 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba su LN kultūrine komisija 
surengė Kalantos minėjimą. 
Atsilankė 140 asmenų. Gedimi
no menėje ta proga buvo su
rengta kukli partizanų nuo
traukų ir keleto Lietuvoje 
išleistų knygų parodėlė. Ją 
atvežė Sąjūdžio Šiaulių mies
to tarybos narė Alma Jankaus
kienė. Ją susirinkusiems pri
statė KLB apylinkės pirm. A. 
Barysaitė, o Evaldą — LN kul
tūrinės komisijos atstovė dr. 
G. Bijūnienė.

Romo vaikystė
Romas gimė Alytuje 1953. II. 

22. Vaikystėje visaip būdavo 
— tekdavo ir alkanam būti ir 
šalti. Nors tėvas buvo partie
tis, nesinaudojo partijos pri
vilegijomis nei sau nei šeimai. 
Tėvai nedraudė vaikams žaisti 
su kaimynų vaikais, kurių tar
pe buvo rusai, žydai, čigonai, 
gudai ir ukrainiečiai. Nebuvo 
vienų kitiems neapykantos.

Kai Romui suėjo 10 metų, 
šeima persikėlė į Kauną. Mo
kykloje tekdavo nugirsti apie 
Čekoslovakijoje susideginusį 
jaunuolį Palachą, apie vietna
miečius ir budistus, kurie pro
testo ženklan aukojo savo gy
vybes, reikalaudami savo kraš
tams laisvės. Ar tai turėjo įta
kos vėlesniam Romo pasielgi
mui, sunku atsakyti. . .

Lietuvoje susideginusio ROMO KA
LANTOS brolis EVALDAS, apsilan
kęs Kanadoje Nuotr. Stp. Varankos

Romos Kalantos 20-ties metų tragiškos mrties minėjimo 1992.II.2 Toronto Lietuvių namuose dalis organizatorių 
bei dalyvių Nuotr. A. Pūko

A.a. ROMAS KALANTA 
(1953-1972)

Romo liepsnos aukos suma
nymas nebuvo staigus, neap
galvotas veiksmas. Tą jo nusi
statymą galima įžvelgti Romo 
sąsiuvinių piešiniuose, kurie 
kratos metu Saugumo organų 
buvo paimti. Ten Romo ranka 
buvo nupiešti kryžiai, lieps
nos ir žmogus. Užrašų knygu
tėje sakinys: “Nekaltinkite 
dėl mano mirties nieko” ir 
“nepakenčiu socializmo”.

Mokykloje
Romas, būdamas dešimtoje 

klasėje, buvo sumanęs tapti 
kunigu. Vienuoliktoje į rašinį 
“Kuo galvoji būti?” atsakė — 
kunigu. Motina buvo tikinti, 
pamaldi ir taip auklėjo vai
kus. Romas nebijodavo nueiti 
į pamaldas.

Vienuoliktoje klasėje vienu 
metu susidomėjo Lenino raš
tais. Rašinyje rėmėsi Lenino 
teiginiais, kurie, atrodo, ne
patiko klasės auklėtojui ir 
literatūros mokytojui J. Pū
keliui. Tą jo rašinį pagriebęs 
Pūkelis išbarė Romą ir jam pa
grasino. Romas kelis kartus 
yra prasitaręs, kad sovietinė 
santvarka jį sunaikins.

Kai lietuviai sportininkai, 
įjungti į Sovietų Sąjungos ko
mandas, laimėdavo pirmąsias 
vietas, Romas tuo džiaugdavo
si ir savo laiškais laikraš
čiams iškeldavo jų pranašumą.

Pikti liežuviai skelbė, kad 
Romas yra “hipis”, kad jo plau
kai ilgiausi visame Kaune, kad 
jis esąs psichiškai nesveikas.

Paskutiniu momentu atsisa
kė laikyti baigiamuosius eg
zaminus. Ne todėl, kad nebuvo 
pasiruošęs. Sakė — nėra tikslo 
nei prasmės gyventi tokioje 
santvarkoje.

Paskutiniaisiais Romo gyve
nimo metais tėvai, broliai, mo
kytojai, mokyklos draugai ir 
jo simpatija Lina pastebėjo, 
kad Romo elgesyje sustiprėjo 
kažkoks nusistatymas. Partie
čiai Romo tėvui prikaišiojo 
dėl jo sūnaus nekomjaunuoliš- 
ko išauklėjimo. Romas ne tik 
tėvams, broliams, bet ir vi
siems savo draugams pasidarė 
mįslė.

Paskutinės dienos
Brolis Antanas prisimena, 

kad Romas 1972 m. gegužės 13 
d. vakarą praleido jo bute 
švenčiant sūnaus Sauliaus 
krikštynas.

Romo motina “Gimtojo kraš
to” 1989 m. 2 nr. žurnalistui 
Algiui Petruliui pasakojo esą 
sekmadieniais Romas eidavo 
į pirtį. Tą sekmadienį —- taip 
pat. Greit grįžo. Pasakė radęs 
daug žmonių, eis vėliau. Il
gai sandėliuke, ieškojo indo. 
Vėliau Evaldo žmona prisi
minė, kad Romas, prieš išeida
mas, užrašė knygutėje namų 

adresą. Pasak žurnalisto Pet
rulio, Romas nuėjo pas kaimy
ną Bubliauską ir paprašė pri
pilti tris litrus benzino. Iš 
čia — į Kauno muzikinio teat
ro sodelį. Atsisėdo ant fonta
no krašto, nusivilko švarką, 
knygelėje įrašė: “Atleisk, Li
na, aš kitaip negalėjau” ir pa
dėjo šalia švarko. Pamažu ap
sipylė benzinu. Degtukas ne
užsidegė. Išėmė antrą. Pykšte
lėjo ugnies fakelas — pasiekė 
net aukštos liepos šakas. Ro
mas sušuko “Laisvę Lietuvai” 
ir krito ant žemės. Žmonės mė
gino degantį gesinti. Greitoji 
pagalba nugabeno Romą į ligo
ninę.

Pagal Evaldo pranešimą, Ro
mo kūnas buvo apdegęs iki 
95%. Ligoninėje, nepraradęs 
sąmonės, išgyveno dar 12 va
landų, o ne 14, kaip skelbė 
spauda. Vienas pirmųjų, kuris 
gesino degantį Romą, buvo ru
sų karininkas.

Po įvairių policijos, gydyto
jų, teismo prisaikdintų tyri
mų, užtrukusių keturias die
nas, šeimai buvo leista Romą 
palaidoti. Atėjus laidotuvių 
dienai ir valandai, buvo įsa
kyta laidotuves atlikti dviem 
valandom anksčiau. Valdžia 
bijojo, kad neįvyktų lietuvių 
demonstracijos.

Romo tėvas po sūnaus aukos 
išstojo iš partijos. Jis ir visa 
šeima buvo sekami saugumie
čių.

Nepatikima išvada
Po Romo susideginimo Lie

tuva subangavo. Maskvos įsa
kymu nuraminimui masių nuo
taikom buvo sudaryta “eksper
tų” komisija: Vilniaus univer
siteto medicinos fakulteto do
centė J. Andruškevičienė, 
Kauno psichoneurologinės li
goninės vyr. gydytojas V. Ber- 
rieris, jo pavaduotoja D. Dauk
šienė, Lietuvos TSR sveikatos 
apsaugos ministerijos vyr. 
psichiatras J. Gutmanas ir kiti. 
Jie po priesaika nustatė, kad 
Romas Kalanta buvo psichiš
kai nesveikas ir nusižudė li
guistoje, depresijos būsenoje.

Pomirtinė ekspertizė buvo 
atlikta ne tuojau po Romo mir
ties, bet po jaučiamo žmonių 
subangavimo.

Partijos laikysena
Partija buvo labai susirū

pinusi. Tuo metu 1972 m. gegu
žės mėnesį, Maskvoje vyko 
TSKP centro komiteto visumos 
posėdis. Jame dalyvavo ir LKP 
centro komiteto pirmasis sek
retorius Antanas Sniečkus. 
Liudininkai, kurie prisimena 
šį įvykį, sako, kad Sniečkus 
netikėtai sukvietęs ten esan
čius lietuvių atstovus ir žur
nalistus, vienu gurkšniu išgė
ręs jam paduotą stiklą “Malū
nininko”, tarė: “Kaune vyksta 
nemalonūs įvykiai”. Iš jo to
kio pasakymo nepaprastoje 
vietoje, aiškiai matyti, kad 
partija buvo susirūpinusi: Lie
tuvoje liepsnojančio Romo šū
kis “Laisvę Lietuvai” gali iš
šaukti tautos sukilimą. Į Lie
tuvą buvo įvesti papildomi ka
riuomenės daliniai, kurie bu
vo parengties stovyje.

Romui Kalantai iki šiol dar 
nėra ant jo kapo paminklo. 
Balys Savickas paklausė Eval
dą, ar esantys gyvi Kalantų 
šeimos nariai pritartų, jei 
išeivijos lietuviai prisidėtų 
prie tinkamo Romui paminklo 
sukūrimo ir jo pastatymo 
parinktoje vietoje. Evaldas 
pritarė ir nuoširdžiai padė
kojo.

Lietuvos delegacija Jungtinių Tautų visumos posėdyje Niujorke. Iš kairės 
sėdi: ambasadorius Anicetas Simutis, užsienio reikalų ministerio pava
duotojas Gediminas Šerkšnys; stovi: ambasados patarėjai - Darius Sužie
dėlis, Gintė Damušytė ir Algimantas Gureckas

Slėpiningoji Maironio mįslė
Kodėl jis, tokia plačiašakė asmenybė, susiformavo Dubysos 
apylinkėse? Jo 130 gimimo ir 60 metų mirties metines minint

FELIKSAS MAŽINTAS

1992 metais minime didžiojo 
Lietuvos sūnaus poeto, tautos 
dainiaus Jono Mačiulio-Mai
ronio 130 gimimo ir 60 metų 
mirties sukaktis.

Mane seniai domina Mairo
nio fenomenas: kunigas, aukš
tas dvasiškis, poetas, tautos 
dainius, istorikas, dramatur
gas, mokslininkas, literatū
ros ir teologijos profesorius, 
ir, kas svarbiausia, kodėl Mai
ronis, tokia įvairi ir plačia
šakė asmenybė, susiformavo 
Bernotuose, Betygalos apy
linkėje prie Luknės ir Duby
sos krantų, o ne kur nors Ša
kiuose, Telšiuose, Šiauliuo
se, Biržuose, Ukmergėje, Aly
tuje? Tuo tikslu aš skersai ir 
išilgai apkeliavau visą Lietu
vą, susipažinau su jos gamta, 
upėmis, ežerais, piliakalniais, 
aplankiau visiems žinomų poe
tų, rašytojų, visuomenės vei
kėjų gimtąsias ir gyvenamą
sias vietas, pradedant Kulvie
čiu, M. Mažvydu, K. Sirvydu, 
M. Daukša, K. Donelaičiu, D. 
Poška, A. Strazdu, M. Valan
čiumi, A. Vienožindžiu, A. Ba
ranausku, Jauniu Vaižgantu, 
Simonu Daukantu, Simonu 
Stanevičium, A. ir J. Juško
mis, Fromu Gužučiu, Devainiu 
Silvestravičiumi, J. Basana
vičium, V. Kudirka, Pr. Mašio
tu, P. Višinskiu, J. Žemaite, 
Šatrijos Ragana, Lazdynų Pe
lėda, V. Krėve Mickevičiumi, 
V. Pietariu, Ad. Jakštu, A. 
Žukausku-Vienuoliu, Martynu 
Jankumi, V. Vydūnu, S. Nerimi 
ir kt.

Žemaitija, ypač Betygalos 
apylinkė, ir Maironio tėvai 
buvo labai religingi. Kiekvie
noje sodyboje, kiekvienoje 
kelių sankryžoje, prie kelių, 
lieptų stovėjo liaudies meist
rų meniškai išpuošti kryžiai, 
Rūpintojėliai, koplytstulpiai 
ar koplytėlės, kiekvieną sek
madienį ar šventadienį seni ir 
jauni, maži ir dideli, kas pės
čias, kas raitas ar važiuotas, 
keliaudavo į savo parapijos 
šventovę ar į gretimų parapijų 
atlaidus. Dėl to mintimis te
ko persikelti į XIX š. pabai
gos bei į XX š. pradžią ir atlai
dų keliais papildomai nuke
liauti į Betygalą, Milašaičius, 
Ugionius, Ariogalą, Čekiškę, 
Juodaičius, Žaiginį, Girkalnį, 
Vosyliškę, Raseinius, Kalnu
jus, Lyduvėnus, Šiluvą, Tytu
vėnus, Seredžių, Veliuoną, 
Kelmę, Viduklę, Kražius. 
Ypač Maironio buvo mėgstama 
Betygala, Ugioniai, Arioga
la, Lyduvėnai, Seredžius, Ve
liuona, Tytuvėnai. Į pamaldas 
ar į atlaidus keliaudavo visi. 
Namuose likdavo tik sunkūs 
ligoniai ir kūdikiai.

Mažajam Jonukui tokios ke
lionės buvo pirmosios gamtos, 
geografijos, istorijos, meno, 
muzikos, gėrio, grožio bei tar
pusavio bendravimo pamokos. 
Čia jis susipažino su Lietuvos 
gamta, piliakalniais, su J. S. 
Bacho, G. F. Hendelio, V. A. 
Mocarto, A. Vivaldžio, Fr. J. 
Haidno, Dž. Rosinio, Fr. Šu
berto, S. Guno, J. Bramso, Dž. 
Verdžio, Č. Sasnausko kūryba. 
Varpų ir būbnų paslaptingas 
gausmas, didinga vargonų mu
zika, galingi chorai, pamaldų 
iškilmingumas, susikaupę 
maldininkų veidai, smilkalų 
dūmai aukštyn kėlė jo dvasią. 
Jo širdis džiūgavo, daužėsi 
krūtinėje. Šį nuostabų jausmą 
sustiprindavo virš senų pilia
kalnių ir senkapių tyvuliuo
janti šventa tyla, aplinkui 

sklandanti protėvių dvasia. 
Jo jauną krūtinę užliedavo 
toks šiltas palaimos jausmas, 
jo dvasia pakildavo virš že
mės ir sklandydavo aukštai, 
aukštai. Jis norėdavo kažkam 
aukotis ir būti labai labai 
geras.

Tokį jausmą patirdavo ne tik 
jis vienas, bet ir visi. Atlaidų 
metu susitikdavo iš tolimiau
sių vietų suvažiavę giminės, 
pažįstami, draugai. Užsimegz
davo naujos pažintys, giminys
tės, bičiulystės ryšiai, važi
nėdavo vieni pas kitus į sve
čius, pasigrožėdavo vieni kitų 
drabužiais, dalindavosi patir
timi, naujienomis. Iš tokių 
švenčių visi į namus grįždavo 
geresni, jautresni, dvasiškai 
praturtėję, fiziškai pailsėję, 
pilni pakilios ir šventiškos 
nuotaikos. Visur skambėjo 
dainos ir juokas. Tada dainavo 
ir šventė visa Lietuva.

Ir tik po to, kai apkeliavau 
visą Lietuvą, susipažinau su 
įžymių Lietuvai žmonių gimti
nėmis, aplankiau visas Mairo
nio lankytas parapijas, sugrį
žau į Bernotus ir Pasandravį. 
Čia pėsčias išvaikščiojau vi
sas apylinkes, išbraidžiojau 
upelius, pievas, miškus ir go
jelius, pasėdėjau sode po Mai
ronio pušimi, parymojau po 
sena obelim, po kuria mirė 
Maironio mama, gėriau iš Mai
ronio šaltinėlio vandenį, pa
sėdėjau už stalo, prie kurio 
sėdėjo ir valgė Maironis, pa
buvau netoli jų sodybos Luk
nės ir Sandravos upių santa
koje esančiose sukilėlių ka
pinaitėse, dar kartą nuvažia
vau į Tytuvėnų dvarą, kur pas
kutinį kartą (keletą dienų 
prieš mirtį), lankėsi Maironis. 
Nuvykau prie Maironio koply
tėlės, esančios Dubysos pa
krantėje ties Saudininkais. 
Iš čia pėsčiomis keliavau pro 
Papušinį, Lyduvėnus, Kušeliš- 
kę, Bralinskus, Padubysį, Bety
galą, Ugionius, Bėlskio kalną, 
Kirkšnovę, Ariogalą, Geluvą, 
Butkiškę. Ėjau Dubysos slė
niais, dažnai pasikeldamas į 
kiekvieną įdomesnį kalną, kal
vą ar piliakalnį. Daug kartų 
bridau per Dubysą, yriausi per 
brūzgynus, miškus, krūmus, 
užeidamas į įdomesnes sody
bas, senus malūnus, senka
pius, pasikalbėdamas su įdo
miais žmonėmis.

Tai, ką aš pamačiau ir per
gyvenau, neįmanoma nei ap
sakyti, nei aprašyti, nei nu
piešti drobėje ar apdainuoti. 
Reikia pačiam pamatyti ir pa
jausti širdimi. Dubysa su sa
vo piliakalniais, kalvomis ir 
slėniais yra ne tik Raseinių 
rajono, bet ir visos Lietuvos 
perlas. Čia istorikai priskai
čiuoja buvus apie 200 piliakal
nių'. Užtenka tik pakilti į bet 
kurį Dubysos piliakalnį, ar tai 
būtų Lyduvėnų, Padubysio, 
Ugionių, Betygalos, Arioga
los, ir pažvelgti į saulės nu
šviestus senkapius, upių vin
gius, tolumoje dunksiančius 
pamėlynavusius miškus, norisi 
pulti ant žemės, rankomis ap
glėbti tą šventą, dainomis, 
krauju ir ašaromis, prakaitu 
apšlakstytą žemę, išbučiuoti 
ją, spausti prie krūtinės, iš 
džiaugsmo šaukti, verkti, rėk
ti .. . Nepajunti, kaip iš krū
tinės veržiasi žodžiai: “Lie
tuva brangi, mano tėvyne, ša
lis, kur miega kapuos didvy
riai . ..” Tiktai čia, Dubysos, 
piliakalnių ir šventovių sąvei
koje, supratau, kad Maironis 
negalėjo būti kitu, kaip kuni
gu, tautos dainiumi, kad tiktai

VYTAUTAS BANELIS
“TŽ” 1992 m. 5 nr. žinutėje 

“Sniečkus ir Lietuva” rašoma, 
kad Lenkijos dienraščio “Žy- 
čie Warszawy” paskelbtoje is
torijoje apie Karaliaučiaus 
sritį paliečiama ir Lietuvą. 
Į Karaliaučių sovietinė armi
ja įžygiavo 1945. X. 4, o 1946. 
VII. 4 ta sritis buvo oficialiai 
prijungta prie Rusijos tarybų 
federacinės respublikos ir pa
vadinta Kaliningrado sritimi. 
Ten rašoma: “1946 m. pradžio
je Lietuvos kompartijos šefas 
Antanas Sniečkus buvo pa
kviestas atvykti į Kremlių. Po 
iškilmingo priėmimo Stalinas 
jam pasiūlė prisijungti Kara
liaučiaus sritį prie LTSR. 
Diskusijos Vilniaus vadovų 
tarpe šiuo klausimu buvo ilgos 
ir audringos. Buvo nuspręsta 
Maskvos pasiūlymo nepriim
ti”.

“TŽ” skaitytojui čia iškyla 
nemažai klausimų, kurie iki 
šiol (bent man neteko užtikti) 
nėra mūsų istorikų ar politi
nių mokslų žinovų tinkamai 
aptarti ir dokumentuotai iš
aiškinti.

Pirma. Tenka pastebėti, 
kad iki šiol neteko užtikti do
kumento, kad toks Stalino pa
siūlymas Sniečkui buvo iš tik
rųjų duotas. Kaip jau žinome 
iš buv. ministerių Urbšio, 
Krėvės, gen. Raštikio pasisa
kymų, kuriems buvo tekę su 
Stalinu susitikti, su mažų 
valstybių (ar tautų) atsto
vais jis visai nesiskaitė, elgėsi 
net įžeidžiančiai ir žaidė kaip 
katė su pele. Stalinas mėgdavo 
pusiau juokais mesti kokį pro
vokuojantį posakį ir stebėda
vo, kaip pašnekovas reaguos 
(tą man pasakojo prof. Krėvė 
Filadelfijoje). Galėjo atsitikti, 
kad Stalinas norėjo sužinoti 
lietuvių vadovų (ir Sniečkaus) 
laikyseną Karaliaučiaus sri
ties klausimu. Tenka tik pri
siminti tuos nelemtus 1944- 
1948 m. laikus, kai Stalinas, 
Maskva (ir visi rusai okupan
tai) su LTSR lietuviška valdžia 
visiškai nesiskaitė, nepaisant 
kaip jie okupantui padlaižia- 
vo. Visiems lietuviams buvo 
skiriamas , “nacionalisto-fa- 
šisto” vardas.

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

čia, kur susipina lakštingalų, 
geltonkasių sesučių, varpų ir 
vargonų garsai, kur tarp senų 
piliakalnių ir senkapių sklan
do gyva senolių dvasia, kur 
kiekvienas akmenėlis, žemės 
grumstelis, kiekvienas medžio 
lapas, kiekvienas šaltinėlis 
šnabžda: čia Lietuva, čia tavo 
žemė, čia tavo namai, tu pri
valai juos mylėti, saugoti, 
ginti ir už juos atiduoti visą 
save. Todėl Maironis staiga 
grįžta iš Kijevo, apsivelka 
sunkią klieriko sutaną ir su 
ja jau niekada nesiskiria. Mai
ronis suvokia, kad tik būda
mas kunigu galės realizuoti 
save ir visas jėgas pašvęsti 
savo tėvynei.

Maironis yra ne tik tautos 
dainius, bet ir jos didvyris, 
nes ant tėvynės aukuro sude
gino savo jaunystę, asmeninę 
laimę, turtus ir garbę.

Kad K. Donelaitis parašytų 
savo garsiuosius “Metų lai
kus”, jam reikėjo baigti Ka
raliaučiaus universitetą, iš
mokti 6 ar 7 kalbas — lotynų, 
graikų, hebrajų ir kt., išstudi

Antra. Didžiųjų konferenci
joje Potsdam’e buvo atiduota 
Vakarų Prūsija administruoti 
Lenkijai, o Rytų Prūsijos da
lis — administruoti Rusijos 
tarybų federacinei respubli
kai. Neteko užtikti jokio do
kumento, kur būtų keliamos 
Lietuvos (ar LTSR) pretenzi
jos į Karaliaučiaus sritį tuo
metinės mūsų valdžios. Visi ty
lėjo LTSR kaip po šluota. Bū
tų gera, kad mūsų istorikai tą 
laikotarpį dokumentuotai ap
tartų. Sov. Sąjungos vadovų 
gudrumu Helsinkio konferen
cijos valstybių galvų pasira
šytame akte tą “administra
vimą” įteisino po sienų ne
liečiamumo paragrafo skrais
te.

Trečia. Kai buvo galutinai 
nustatoma siena tarp Lenki
jos ir SSSR, kur Lenkijai be 
didesnių diskusijų buvo pri
skirta lietuviškoji Suvalkų 
sritis, LTSR lietuviškoji val
džia nebuvo pakviesta to sie
nų klausimo aptarti (neteko 
matyti dokumentų, kad tuo 
reikalu Paleckis, Sniečkus, 
Rotomskis ar dar kas kitas) 
būtų pakviesti pasitarimams. 
Dabar skelbiama, kad ta da
lis sienos su Lenkija yra ne
liečiama.

Ketvirta. Tuoj po Antrojo 
pasaulinio karo Gudijos SSR 
pareikalavo LTSR valdžią (tai 
buvo suplanuota Maskvoje), 
kad siena tarp GSSR ir LTSR 
būtų “išlyginama” pagal ten 
gyvenančių norą. Taip Lietu
va prarado per tūkstantį kv. 
km turėtos žemės, kur daug 
lietuviškų kaimų atiteko Gu
dijos administracijai. Visi 
žinome, kas dabar su lietuvy
be ten atsitiko. Bent Vakaruo
se neteko užtikti dokumentų, 
LTSR valdžios protestų tuo 
reikalu.

Penkta. Vakarų pasaulyje 
beveik nėra įrodančių doku
mentų, kad LTSR buvusi vy
riausybė (ir kompartija) bū
tų gynusi Lietuvos ir lietuvių 
interesus iškeltuose klausi
muose. Tad būtų sveikintina, 
jei Lietuvos istorikai faktų 
ir dokumentų šviesoje tuos 
klausimus išnagrinėtų ir pa
skelbtų mūsų spaudoje.

juoti visą filosofiją ir lite
ratūrą nuo senosios Rytų, anti
kos, viduramžių ir naujų am
žių. Taip ir Maironiui reikė
jo mokėti 6-7 kalbas, kad ga
lėtų naudotis tuo, kas pasau
lyje pasiekta istorijos, lite
ratūros, filosofijos, meno, 
mokslo srityse. Jam reikėjo 
išstudijuoti Dusburgo ir Dlu- 
gožo kronikas, A. Kojalavi- 
čiaus, M. Strijkovskio, V. 
Sirokomlės, Simono Daukanto, 
T. Narbuto, M. Valančiaus ir 
kitų lenkų, rusų, vokiečių 
istorikų veikalus.

Maironiui didelį poveikį 
turėjo F. Šileris, A. Mickevi
čius, Baironas, T. Kosciuška, 
A. Mickevičius, E. Pliaterytė, 
J. Slovackis, Br. Prūsas, H. 
Senkevičius, Sokolovas-Chruš- 
čiovas.

Praėjo 60 metų nuo Maironio 
mirties. Jo žvaigždė ne tik ne
užgeso, bet dargi sublizgėjo 
naujomis spalvomis. Galima 
drąsiai pasakyti, kad Mairo
nis buvo, yra ir bus tas didy
sis Lietuvos ąžuolas, kol gy
va bus mūsų tauta.
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Lietuvoje įsteigtas Katalikų 
Bendrijos centras, vadovauja
mas vysk. Sigito Tamkevičiaus, 
telks ir platins žinias apie Lie
tuvos katalikus, Katalikų Bend
rijų pasaulyje. Šiam tikslui 
lietuvių ir anglų kalbomis bus 
leidžiamas mėnesinis biulete
nis “Katalikų Bažnyčia Lietu
voje”, siuntinėjamas periodi
nių leidinių redakcijoms, už
sienio informacijos katalikiš
koms agentūroms. Jame bus 
duodama žinių apie valstybės 
ir Vatikano ryšius su Lietuvos 
Katalikų Bendrija, vyskupijų 
ir katalikiškų organizacijų veik
los pranešimų. Tų organizaci
jų sąraše yra Lietuvių katali
kų mokslo akademija, Vyskupo 
M. Valančiaus blaivystės drau
gija, “Caritas”, ateitininkai.

ELEKTRONINIAI VARGONAI
Pagėgių, Šilalės, Batakių, 

Šiaulių ir Biržų evangelikų liu
teronų šventovės susilaukė neti
kėtos dovanos — elektroninių 
vargonų. Juos parūpino danų 
kun. Herbertas Naimanas, ki
lęs iš Tauragės rajono Šilinės 
kaimo. 1945 m. jis su tėvais 
per Rytprūsius bėgo ir laivu 
nuplaukė Danijon. Pabėgėlių 
stovykloje susidomėjo evange
likais liuteronais, buvo išsiųs
tas Biblijos mokyklon ir tapo 
jų kunigu. Danijoje dar yra apie 
20 tokių šeimų iš Lietuvos, 
palaikančių ryšius, susitinkan
čių bent kartą per metus. Kun. 
H. Naimanas, dar neužmiršęs 
lietuvių kalbos, prieš porą me
tų lankėsi Lietuvoje. Elektri
nius vargonus suaukojo danai, 
sužinoję, kad jų trūksta Lietu
vos liuteronų šventovėse. Kun. 
H. Naimanas juos sunkvežimiu 
su priekaba prieš Kalėdas at
vežė Lietuvon.

NAFTA IR ELEKTRA
Problemą Lietuvai sudaro 

Rusijos sumažintas naftos tie
kimas valyklai Mažeikiuose. 
Energetikos ministerijos kuro 
departamento vyr. inž. Sigito 
Bernotaičio pranešimu, seniau 
naftotiekiu į Mažeikius per pa
rą vidutiniškai atkeliaudavo 
40.000 tonų naftos, o dabar su
silaukiama tik 16-18.000 tonų. 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė turėjo sumažinti benzi
no, dyzelinio ir aviacijos kuro, 
mazuto, suskystintų dujų gamy
bą. Tai privertė Lietuvos elekt
rines taupyti kurui naudojamą 
mazutą, gaunamą iš naftos atlie
kų. Elektrinės, dirbdamos nepil
nu pajėgumu, šiltesnėmis dieno
mis per parą sutaupo apie 5.000 
tonų mazuto. Pagrindinis krūvis 
dabar tenka daug priekaištų su
silaukusiai atominei Ignalinos 
jėgainei. Mazutą kurui naudo
jančiuose Elektrėnuose dirba 
tik du 150 ir 300 megavatų ga
lingumo agregatai. Toks suma
žintas darbas labai nepatogus 
Lietuvai ir elektrinės perso
nalui. Mat staiga padidėjusi 
elektros paklausa dėl nedide
lio elektros srauto pasikeiti
mo gali automatiškai išjungti 
tuos du Elektrėnų agregatus. 
Sausio 10 d. dėl šios priežas
ties automatiškai išsijungė 
penktojo Elektrėnų jėgainės 
bloko agregatas. Vienas Igna
linos atominės jėgainės blokas 
gali patenkinti tik mažiau nei 

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

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

Kreipkitės į Algį ar Stefą Medelius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus.

PARŪPIMAM: 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 Kennedy Travel Bureau Ltd.

Tel. (416) 593-0600 296 Queen St West,
Toronto, Ont.M5V 2A1

pusę Lietuvos elektros energi
jos poreikių. Saugumui užtik
rinti reikia ir kitų elektrinių 
darbo.

IEŠKOMA IŠEITIES
Lietuva, pati taupydama 

elektros srovę, negali sustabdyti 
jos tiekimo savo kaimynams — 
Estijai, Latvijai, Kaliningrado 
sričiai ir Gudijai. Mat jie ir Lie
tuva yra vieningos energetinės 
sistemos dalis. Į elektros tie
kimo sumažinimą kaimynai ga
lėtų atsiliepti Lietuvai žalin
gais varžtais. “Atgimimo” 2 nr. 
rašoma, kad pirmajame šių me
tų ketvirtyje Rusija įsipareigo
jo tiekti 70% 1991 m. tuo pačiu 
laiku naftotiekiu parūpintos 
naftos. Įsipareigojimas nevyk
domas turbūt ir dėl pačius rusus 
slegiančių problemų. Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonę reikės 
pertvarkyti į akcinę bendrovę, 
60% akcijų paliekant Lietuvai 
ir tuo būdu užtikrinant įmonės 
kontrolę. Dabar Mažeikių įmo
nė, negaudama perdirbimui rei
kalingo pilno kiekio naftos, 
kasdien turi didelį nuostolį. 
Tapusi akcine bendrove, ji ga
lėtų naudotis ir Rusijos kapi
talu, užtikrinančiu pilną naf
tos tiekimą pagal naftotiekio 
vamzdžių pajėgumą. Tada Lie
tuvoje galėtų būti įrengtas de
galinių tinklas, specialus uos
tas su naftos cisternomis ją at- 
vežantiems ir išvežantiems tank
laiviams. Tokių pasiūlymų jau 
yra gauta, bet jiems įgyvendinti 
reikia tvirtų Rusijos rublių ir 
taip pat tvirtų Lietuvos litų.

ILGI METAI SLĖPTUVĖJE
Vida Bielskytė “Tiesos” skai

tytojus supažindina su nuošaliu 
Pušaloto vienkiemiu Pasvalio 
rajone. Jo savininkas Jurgis Ši- 
dagis, turintis 85-rius metus, 
vaikšto po kiemą ir sodą, išpuoš
tą meniškais savo medžio dro
žiniais. O juk nedaug betrūko, 
kad ten nebūtų nei jo, nei tų kū
rinių. Jaunas statybos inž. J. 
Šidagis, baigęs Vytauto Didžio
jo universitetą, dirbo Šiauliuo
se, Anykščiuose, Biržuose ir Pu
šaloto vienkiemin pas žmoną 
Izabelę grįžo 1946 m., o sekan
čiais metais prasidėjo trėmi
mai Sibiran. J. Šidagiui, išvy
kusiam pas seserį, pavyko iš
vengti pirmosios trėmimų ban
gos. Tada, slapstydamasis nuo 
kaimynų ir išvežėjų, įsirengė 
slėptuvę vienkiemio gyvenama
jame name po rūsio laiptais. 
Nuo pasirodančių netikėtų sve
čių jį saugojo žmona Izabelė, 
knygnešio Jono Milinsko duktė. 
Kaimynams ji aiškindavo, kad 
jos vyras, būdamas inžinierius, 
daug važinėja ir dirba kitur, 
retai besugrįždamas namo. Taip 
J. Šidagis slapstėsi dvylika me
tų, po rūsio laiptais raižydamas 
medį, šlifuodamas gintarą. Slėp
tuvėje jis turėjo dirbtuvėlę, ku
rioje galėjo puoselėti neįgyven
dintas jaunystės dienų svajones. 
Joms pagrindą buvo gavęs dail. 
Juozo Zikaro piešimo pamokose 
Panevėžio berniukų gimnazijo
je. Tik 1958 m. Izabelė ir Jurgis 
Šidagis išdrįso pasinaudoti 
anksčiau sovietinio režimo pa
skelbta amnestija, bijodami 
galimos bausmės. Sulaukęs at
gimstančios nepriklausomos 
Lietuvos, J. Šidagis pernai 
Pasvalyje surengė pirmąją sa
vo kūrinių parodą. V. Kst.

Lietuvos respublikos poledinės žūklės komanda ant Simcoe ežero 1992.11.10 prieš varžybas. Iš kairės: Antanas Pau- 
iaitis, Monika Jagminaitė - vietinė pagalbininkė, Sigitas Aukškalnis, Zenonas Kontautas, svečias J. V. Šimkus - 
Toronto medžiotojų žūklautojų klubo “Tauras” pirmininkas, Egidijus Dimša

Hamilton, Ontario
A.a. ALFONSAS PATAMSIS veik

lus Kanados lietuvis mirė Kaune, 
sausio 22 d. sugrįžęs gyventi jau 
į nepriklausomą Lietuvą ir tik 
trumpai ten tepagyvenęs. Palai
dojo jį dukros jo tėviškės Pašilės 
kapinaitėse šalia tėvų, sūnaus 
ir kitų artimųjų. Alfonsui išsi
pildė čia mūsų visų mėgstami dai
nos žodžiai: “... numirt bent tė
vynės laukuos ...” Tie laukai jam 
buvo Pašilės kapinių smėlynas, la
bai paskubėjęs pasiimti jo žemiš
kuosius palaikus.

A. a. ALFONSAS PATAMSIS

Velionis Hamiltone yra palikęs 
žymų lietuviškosios veiklos įna
šą. Pradžioje, kai čia kūrėsi lie
tuvių organizacijos, jis buvo vie
nas iš pradininkų lietuvių parapi
jos, lietuvių bankelio, organizuo
jant šaulius. Jis yra pirmininka
vęs Tautos fonudui Kanadoje ir 
rinkęs dideles sumas pinigų bei 
palikimų. Į organizacinę veiklą 
jis žiūrėjo labai rimtai ir, ko ėmė
si, nepagailėjo įdėti daug darbo. 
Pasižymėjo nuosekliu ir ramiu gal
vojimu. Visuose aukų lapuose bu
vo lengva surasti Patamsio pa
vardę - jis visada pirmas ir su di
džiausia auka.

Kilimu jis ukmergiškis, gimęs 
Pašilėj. Į kariuomenę išėjęs jau
nas savanoriu, ten ir pasiliko 
virštarnybiniu pionierių batalio
ne. Bolševikams okupavus Lietu
vą, jam buvo pasiūlyta nauja tar
nyba ir nauja kariškio uniforma, 
bet Alfonsas tuoj pat iš kariuome
nės pasitraukė ir parvažiavio ūki
ninkauti į tėvo 10 ha ūkelį prie 
Pašilės. Vėliau ten gavo raštinin
ko darbą valsčiuje. Kai bolševikai 
antrą kartą ėjo į Lietuvą, Alfon
sas nusprendė laikinai pasitraukti 
nuo komunistinės pabaisos. Tas 
laikinas pasitraukimas pasidarė 
gana ilgas - net 47 metai.

Paskutiniu metu jo sveikata kiek 
sušlubavo ir buvo reikalingas nuo
latinės globos. Iš Lietuvos atvyku
sios dvi dukros jį išsivežė. Bet 
labai trumpai tesidžiaugė Alfon-

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

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario 

sas laisva tėvyne, neilgai jis ten 
tepabendravo su savo namiškiais, 
draugais ir senais pažįstamais. 
Pasilpusi širdis neatlaikė visų tų 
pasikeitimų ir naujos aplinkos. 
Sausio 22 d. rytą, dar nuvežtas į 
ligoninę, jis ramiai iškeliavo į Am
žinybės namus.

Hamiltoniečiai velionį pami
nėjo vasario 13 d. Mišiomis Aušros 
Vartų šventovėje, kur parapijos 
klebonas kun. J. Liauba, OFM, pri
siminė mirusį geru žodžiu. Solis
tai - A. ir V. Paulioniai pagiedo
jo nuotaikai pritaikytų giesmių.

Po to Jaunimo centre prie pusry
čių stalo vietos šaulių kuopos 
pirm. Povilas Kanopa pakalbėjo 
apie velionies gyvenimą ir lietu
viškos veiklos darbus. Buvo įdo
miai išklausyta kadaise per “Gin
tarinių aidų” radijo programą a.a. 
A. Patamsio pasakyta patriotinė 
kalba.
Mielas Alfonsai, tu išeidamas 

palikai mums čia savo gerus dar
bus ir neužmirštamą prisiminimą. 
Tebūnie lengva tau gimtoji že
melė. K. Mileris

Ottawa, Ontario
ETNINIU GRUPIŲ iškilmingos 

pamaldos įvyko sausio 26 d. ka
tedroje. Arkivyskupui susirgus, jas 
laikė vysk, pagalbininkas B. 
O’Brien, koncelebruojant kitų 
tautybių kunigams. Lietuviams 
atstovavo kun. dr. V. Skilandžiū- 
nąs, kiti kunigai atstovavo - uk
rainiečiams, lenkams, portuga
lams, kiniečiams, kroatams, vo-

SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠ
TUS. Per 2-3 savaites pristatome jū
sų pačių sudarytus siuntinius. Ma
žiausia siunta $15, maksimumo nė
ra. Hamiltono srityje už mažą atly
ginimą paimsime iš jūsų namų. 
Kaina tik $5.90 už kg lėktuvu. Lai
vu - $3.50 (pristatoma per 2 mėne
sius). Skambinti tel. (416) 643-3334 
Vytui ar Genei Kairiams, 517 Fruit
land Rd., Stoney Creek, Ont. Teirau
kitės dėl kitokių paslaugų. Mes 
esame Eurotrax Parcel Service 
agentai. Skambinti nuo 9 v.r.- 8 v.v. 
Pristatyti nuo 10 v.r. - 6 v.v. arba 
pagal susitarimą.

SIUNTINYS NR. 1. Aliejus 2 1.-2 
kg; cukrus - 2 kg; miltai - 2 kg; mėsa 
įvairi dėžutėse - 1 kg 200 gr; “Ins
tant” kava - 200 gr; arbata - 227 gr; 
kakava - 500 gr; kavai baltinti mil
teliai - 500 gr; riešutinis sviestas 
- 500 gr; saldainiai - 800 gr. Tokį ar
ba paįvairintą siuntinį pagal jūsų 
pageidavimą pristatysime jūsų gi
minėms per 2 mėnesius. Tik $70 
plius $7 už patarnavimą. Tel. (416) 
643-3334 Vytas ar Genė.

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

ures

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

tfrp a p a » LIETUVIŲ KREDITO
1 zYLjIVzY 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”

kiečiams, indėnams, meksikie
čiams, olandams ir zairiečiams. 
Šv. Mišių aukojimo metu buvo ne
šamos įvairių tautybių atstovų 
dovanos. Lietuviams atstovavo 
dvi jaunos mergaitės iš Lietuvos: 
Inga Norvaišaitė ir Gražina Rakš- 
telytė. Jos vyskupui įteikė lietu
viškų meno paminklų albumą. Inga 
ir Gražina šiuo metu mokosi dr. 
A. Šidlauskaitės vedamoje pri
vatinėje mokykloje.

Prof. dr. MILDA DANYTĖ, dėstan
ti anglų kalbą Vytauto D. univer
sitete Kaune, praleido Kalėdų 
atostogas pas tėvus Otavoje. Ta 
proga jos tėvelis dipl. inž. J. V. 
Danys sukvietė Kanados sotinės 
lietuvius j savo namus po etninių 
pamaldų katedroje išklausyti prof. 
Danytės pranešimo apie dabarti
nę padėtį Lietuvoje. Tai buvo la
bai įdomus ir išsamus išryškini
mas tėvynainių ekonominės, poli
tinės, moralinės bei dvasinės pa
dėties. Ji puikiai įjungė su humo
ru ir savo asmeniškas grumtynes 
su gyvenimo kasdienybe.

PETRAS REGINA, Otavos LB 
apylinkės narys, gyvenantis Ga- 
nanoque, Ont, turi savo gražiuo
se namuose įrengęs lietuviško 
liaudies meno muziejų. Paskuti
niu metu toje apylinkėje ant kal
nelio pradėjo statyti kryžius, sek
damas Lietuvos “Kryžių kalno” pa
vyzdžiu. Tuo savo užmoju sudomi
no Kanados visuomenę. Jis š.m. 
sausio 25 d. 18 vai. buvo parody
tas televizijoje CJOH-TV, Channel 
13 (Cable 7), savo namuose kalban
tis su žurnalistu ir aiškindamas 
išstatytus rodinius. Po to buvo pa
rodytas busimasis “Kryžių kalnas” 
Kanadoje. Pradžia programos bu
vo labai įspūdinga - nusiėmęs ke
purę, stovėdamas prieš iškeltą 
Lietuvos vėliavą, gieda Lietuvos 
himną iki galo.

RAMUNĖ VAITONIENĖ, moky
toja ir rašytoja iš Lietuvos, jau 
kuris laikas stažuojasi Carleton 
universitete, norėdama susipažin
ti su Kanados švietimo ir auklėji
mo sistema. Pamažu pradeda įsi
jungti ir į mūsų lietuvišką gyve
nimą. Kr.

“LEDAS”
REFRIGERATION

(vedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI
tel. 767-8711, Toronte.

• Guaranteed Investment Certificates
• Sumažinti pajamų mokesčius

(Income Tax)

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
JAV LB naujosios valdybos 

delegacija sausio 17-18 d.d. lan
kėsi Vašingtone, norėdama susi
pažinti su dabartinės paramos 
reikalais Lietuvai. Delegaciją 
sudarė valdybos pirm. Vytautas 
Maciūnas, visuomeninių reika
lų tarybos pirm. Algimantas 
Gečys, vicepirmininkai Riman
tas Stirbys ir dr. Vitolis Veng
ris, JAV LB atstovybės Vašing
tone vadovė Asta Banionytė. De
mokratų partijos centro komite
te buvo kalbėta apie politinių 
grupių formavimąsi Lietuvos 
aukščiausiojoje taryboje, pri
menant, kad tai tėra politinio 
darbo pradžia. Buvo prašyta, 
kad demokratų partijos centro 
komitetas sudarytų galimybę 
keliems Lietuvos aukščiausio
sios tarybos nariams susipažinti 
su politine amerikiečių veikla. 
Valstybės departamente buvo 
priminta, kad dalis paramos, 
skirtos Sovietų Sąjungą pakei
tusios sandraugos šalims, tektų 
ir Baltijos valstybėms. Palies
tas ir buvusių sovietinių oku
pacinių dalinių pasitraukimo 
klausimas.

Aplankiusi JAV valdžios įstai
gas, JAV LB delegacija savo 
viešnagę Vašingtone baigė Lie
tuvos ambasadoje. Tris valandas 
trukusiame pokalbyje su amba
sadoriumi Stasiu Lozoraičiu bu
vo svarstomi aktualiausi klausi
mai. Pagrindinis dėmesys teko 
Lietuvos pilietybės bei ten pa
liktos nuosavybės atgavimui. 
Plačiau taipgi buvo paliestas 
tarpusavio informacijos bei 
veiklos derinimas. Ambasado
rius S. Lozoraitis pabrėžė, 
kad išeivijos organizacijų vaid
muo tebėra svarbus ir Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Esą 
Lietuvių bendruomenė dabar 
turi prižiūrėti, kad Lietuvoje 
būtų įgyvendinta ir išsaugota 
demokratinė santvarka. Šį pa
vasarį Lietuvos ambasada ir 
JAV LB1 valdyba Vašingtone su
rengs kelias dienas truksian
čią konferenciją, kurioje bus 
svarstoma finansinė parama 
Lietuvos verslui ir prekybai.

JAV lietuvių fondo taryba veik
lai plėsti iš savo narių yra su
dariusi penkias komisijas — fi
nansų, pelno skirstymo, paliki
mų, įstatų ir informacijos. Svar
biausia yra finansų komisija, 
vadovaujama Stasio Baro, turin
ti aštuonis tarybos narius. Jos 
posėdžiuose taipgi dalyvauja 
tarybos bei valdybos pirminin
kai ir protokolus rašanti valdy
bos sekretorė. Lietuvių fondo 
finansų komisijos paskutinis 
posėdis buvo sušauktas savose 
patalpose Čikagoje sausio 8 d. 
Jame pranešimus padarė inves
tavimo agentūrą turintis R. M. 
Graybill ir fondo buhalteris 
Juozas Paškus. Dalį LF kapitalo 
agentūra yra investavusi į val
džios paskolų lakštus ir akci
jas, kurių vertė ir dabartinės 
krizės metu tebėra aukšta. Šiaip 
investacijų nuošimčiai yra su
mažėję. Pirm. S. Baras pranešė, 
kad šiemet bus mažiau pelno pa
skirstyti lietuviškiems reika
lams. J. Paškus supažindino su 
1992 m. išlaidų sąmatos projek
tu, kuris su mažom pataisom bus 
pasiūlytas fondo tarybai.

JAV LB krašto valdyba patvir
tino savo narės Audros Kubiliū- 
tės-Misiūnienės sudarytą kultū
ros tarybą. Be pačios pirm. A. 
Kubiliūtės-Misiūnienės, naujo- 
jon kultūros tarybon įvairiose 
JAV vietovietėse įsijungė Lai
ma Šileikytė-Hood, dr. Daiva Ba- 
jorūnaitė-Sarnoff, Jonas Dovy
dėnas, Ritonė Ivaškaitė, Alek
sandra Kašubienė, Aldona Ke- 

Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 <
Meistriškas darbas, puikus lietuviški projektai <
ESTU PAMINKLŲ BENDROVĖ

palaitė, dr. Aušra Kubilius, 
Aldona Mackevičienė, Jonas 
Mekas, Haris Perelšteinas, Gin
tarė Šileikaitė-Everett, Virgi
nija Sirusienė, dr. Tomas Venc
lova, Vytautas Volertas, Čika
goje — Dalia Anysienė, Dalia 
Kučėnienė ir Emilijus Holen- 
deris.

Australija
Adelaidės lietuvių savaitga

lio mokykla mokslo metus baigė 
1991 m. gruodžio 1, sekmadienį, 
lietuvių katalikų parapijos sa
lėje. Pažymėjimai buvo įteikti 
Kristinai Dryžaitei ir Aldonai 
Pretty, baigusioms mokyklą. Jas 
sveikino mokyklos vedėja E. 
Dryžienė. Mokytojoms už darbą 
dėkojo ALB Adelaidės apylin
kės valdybos pirm. J. Stačiūnas. 
Visi apgailestavo 27-rius metus 
mokytojavusios Angelės Urne- 
vičienės pasitraukimą iš šio 
darbo. Trys vyresnės mokinės 
ir 29 vaikų darželio lankytojai 
suvaidino E. Varnienės scenos 
vaizdelį “Kalėdų dvasia”. Muzi
kinę auklėtinių programėlę bu
vo paruošusi mokytoja B. Miku- 
žienė. Tada su dovanėlėmis vai
kams ir mokytojoms atvyko Ka
lėdų senelis. Visiems padėkojo 
mokyklos tėvų komiteto pirm. 
Šarūnas Vabolis.

Vokietija
Kruvinojo sekmadienio aukos 

pirmųjų mirties metinių proga 
sausio 13 d. buvo prisimintos 
iki pusės stiebo iškelta Lietuvos 
vėliava. Koridoriuje prie gimna
zijos durų buvo pastatytas staliu
kas su Rūpintojėliu, uždegta 
žvake ir žuvusiųjų sąrašu. Gedu
lines Mišias koplyčioje atnašavo 
kapelionas kun. Ričardas Rep
šys, pamoksle kalbėjęs apie gy
vybės auką tėvynei. Kiekvieno 
žuvusiojo atminimui buvo už
degta žvakutė. Po pamaldų Ro
muvos konferencijų kambaryje 
pranešimą apie VII-jį pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą pa
darė iš jo Vilniun grįžtanti 
Australijos lietuvaitė Danutė 
Baltutytė, kalbėjusi ir apie 
savo darbą Lietuvoje. Ji taipgi 
priminė, kad VHI-sis pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas bus 
rengiamas Europoje. Jis bus 
pradėtas ir baigtas Lietuvoje, 
dalį programos perkėlus Puns
kan. Tos dalies Anglijoje no
rėjo Britanijos lietuvių jauni
mo atstovai, bet dauguma pasi
sakė už Punską.

Lenkija
Lietuviai liko be savo atstovo 

naujajame Lenkijos seime, 
nors kandidatu turėjo B. Ma
kauską. Lenkai buvo labai nepa
lankūs tautinėms mažumoms. 
Rinkiminiai plakatai buvo nu
plėšiami ir sunaikinami. Sigito 
Birgelio pranešimu “Aušroje”, 
Suvalkų-Baltstogės apygardoje 
B. Makauskas gavo 1.285 balsus, 
Punske — 719, Seinų gaisrinės 
svetainėje — 55, Seinų valsčiaus 
patalpose — 41, Žagariuose — 82, 
Aradnykuose — 60, Juodeliškėse 
— 41. Vidugiriuose B. Makaus
kui teko 25,7% visų balsų, Sma- 
lėnuose — 5,3%. Tai betgi buvo 
tik lašas jūroje, nes Vidugiriuo
se balsavo tik 198 rinkėjai, o 
Smalėnuose — 202.

Šiauliečių kaimiškos muzikos 
ansamblis “Jonis” 1991 m. rug
sėjo 14-26 d.d. lankėsi Suvalkuo
se, Seinuose ir Punske. Nors 
Suvalkuose “Jonio” koncertas 
buvo garsinamas lenkiškais 
skelbimais, neatėjo nė vienas 
lenkas, tik 20 lietuvių. Seinuo
se po lietuviškų Mišių sureng- 
tan koncertan susirinko apie 
šimtą klausytojų, o Punske — 
penketas šimtų.



Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
Išvyka Urugvajun, kultūrinė savaitė Brazilijoje, svečių iš Lietuvos pranešimai, lietuvių būklė 
Gudijoje ir Lenkijoje, Lietuvos jaunimo nuotaikos, jaunimo centro steigimas Vilniuje, 

sekantis kongresas Lietuvoje ir Britanijoje 1994 metais

LINA MOCKUTĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvos jaunimas
Sausio 5, sekmadienį, iš ryto 

kun. E. Putrimas vadovavo su
sikaupimui ir atnašavo Mišias. 
Po piety - įvairūs užsiėmimai 
būreliuose, po jy - simpoziu
mas. Monika Girčytė kalbėjo 
apie organizuotą jaunimą Lie
tuvoje, ypač skautus. Ji pri
minė mums, kaip iš pradžią 
šių atgimstančią organizaci
ją nariai buvo mokytoją per
sekiojami: jiems rašydavo že
mesnius pažymius ir ignoruo
davo per pamokas. Tačiau tai 
jaunimą dar labiau skatino 
įsijungti į šias organizaci
jas. Jos augo, nes jaunimas, 
kuris joms priklausė, tai da
rė sąmoningai.

Skautai atsikūrė 1989 m. 
Jiems labai padėjo išeivija. 
Šiuo metu skautams trūksta va
dovą, norinčią paaukoti savo 
lasivalaikį jaunesniesiems. 
Vadovą svarbiausias darbas 
- rodyti pavyzdį. Skautą vado
vai stengiasi padėti ten, kur 
labiausiai reikia, ypač naš- 
laitynuose ir seneliy namuose, 
kad juose gyvenantys jaustysi 
pilnaverčiais žmonėmis.

Atsiranda ir tokią, kurie ne
nori jungtis į jokią organiza
ciją, nes mano, kad bus tas pats, 
kaip pionieriai. Kai kurie įsto
ja ir neužilgo išeina, nes darbo 
labai daug ir reikia mokėti na
rio mokestį. Skautai nori pri
traukti gatvės vaikus, tuos iš 
nelaimingą ar nepasiturinčią 
šeimą, kad iš ją išauklėtą ge
rus žmones. Jiems mažiau rūpi 
iš gerą vaiky išauklėti labai 
gerus. Baigdama Monika pami
nėjo, kad artėjančioje sukak
tuvinėje stovykloje visą pasau
lio lietuviy skautą susivieniji
mas būtą labai naudingas Lie
tuvai.

Vytautas Gluoksnis dėstė, 
kad anksčiau “buldozerinis” 
ateizmas visus Lietuvos žmo
nes varė į ateizmą. Dabar pa
našus “buldozeris” varo visus 
į tikėjimą. Lietuvos kataliky
bė negali staigiai daryti dide- 
lią pasikeitimą, tačiau ji ne
snaudžia, stengiasi apsivilkti 
tautiniu drabužiu (pvz. per Mi
šias jau yra įvestos kanklės ir 
senovės lietuviy giesmės) ir at
sisukti į žmones.

Pritardamas V. Gluoksniui, 
Vytautas Musteikis pasakė, 
kad daug jaunimo nesidomi 
krikščionybe grynai dėl to, 
kad jaučiasi verčiamas į ją at
siversti. Daug iš jy todėl me
tasi į Rytus, ypač į Krišnos pa
sekėjus. Pritardamas Monikai, 
jis pasakė, esą ypač Lietuvos 
kaimuose trūksta vadovą. Kai
mo jaunimas geria, nes nesu
pranta, kad gali kažką veikti.

Vaiką namai
Dana Baltutytė, Australi

jos lietuvaitė, dirbanti Lietu
voje su invalidais, papasakojo 
apie jy būseną. Invalidai Lie
tuvoje yra laikomi nepilnaver
čiais žmonėmis. Komunistinė 
valdžia jiems net neleido užsi
registruoti. Apie juos buvo 
mažai rašoma ir kalbama. Lie
tuvai labai reikalingi savano
riai, kurie per vasaros atosto
gas atvyktą padirbėti su šiais 
žmonėmis.

Monika Girčytė iš savo paty
rimo taip pat papasakojo apie 
Vaiką namus Lietuvoje. 95-97% 
vaiką, gyvenančią Vaiką na
muose, turi tėvus, todėl pagal 
įstatymus ją negalima įvaikin
ti. Dauguma ją yra psichiškai 
atsilikę. Žaislai sukrauti ant 
aukštą lentyną. Vaikai nėra 
mylimi, jiems nėra jokio asme
ninio dėmesio. Per dieną girdi
si tik pakeltas auklėtojos bal
sas. Vaikai sėdi su ja ir pra
deda linguoti. Anksčiau atskir
davo brolius ir seseris, siąsda- 
vo į skirtingus Vaiką namus. 
Kai šie vaikai galą gale išeina 
iš Vaiką namą, nežino kaip elg
tis. Susidūrę su buitinėmis 
problemomis, jie nežino kaip 
elgtis pvz. su pinigais, kaip nu
sipirkti maisto. Socialiniu po
žiūriu jie yra atsumti, moka tik 
už save kovoti, pradeda gerti, 
vartoti narkotikus, kad išsi
skirtą nuo kitą. Pradėję gyve
nimą internate, jie jį baigia 
senelią prieglaudoje arba savi
žudybe.

Po vakarienės buvo Brazili
jos vakaras prie laužo, ku
riam vadovavo Analia Gaidi- 
mauskaitė ir Danielius Aglins
kas, abu iš Argentinos.

Lietuvos kultūra
Pirmadienį, sausio 6, po pus- 

ryčią ir Mišią vyko simpoziu
mas kultūros klausimais. Vy
tautas Musteikis aiškino, esą 
per okupacijos metus Lietuvo
je kultūra buvo vienintelė pa
sipriešinimo forma. Buvo spau
dimas turėti tokią kultūrą, ko
kios nori vyriausybė. Tačiau 
buvo siekiama kurti simbo
liais reiškiamą pasipriešini
mo kultūrą. Etninės kultūros 
išsaugojimas labiausiai su
stiprėjo 1970 m. dešimtmetyje.

1967 m. pradėjo steigtis kol
choziniai ansambliai. Perjuos 
vyko kultūros tolinimas nuo 
žmonią, nes vieni buvo daly
viai, bet dauguma - žiūrovai, 
kurie mokėjo eiti į koncertus, 
bet nemokėjo patys dalyvauti. 
Folklorinis sąjūdis prasidėjo 
tam, kad visi vėl taptą daly
viais.

A. Katkevičius pastebėjo, 
kad Lietuvoje dabar stengia
masi pereiti į normalią iš ne
normalios padėties. Kitaip pa
sakius, iš situacijos, kur žmo

gui kultūra yra pateikiama, 
reikia pereiti į situaciją, kur 
jis pats yra dalyvis. Kai į Lie
tuvą atėjo kultūrinė laisvė, 
žmonės pradėjo kiekvieną me
no sritį ragauti, tačiau dabar 
bandymo laikas pasibaigė ir 
atėjo laikas spręsti, kokia bus 
Lietuvos kultūra. Ar Lietuva 
pereis prie vakarietiškos kul
tūros? A. Katkevičius perspė
jo, kad Lietuva turi būti savita. 
Tautinė kultūra yra visą tos 
tautos žmonią kūrybinią galią 
atskleidimas. Lietuva stengia
si atsispirti masinei Vakarą 
kultūrai, tačiau sunku, nes ji 
švelniai, o ne primetama, ver
žiasi į Lietuvą.

Veronika Krausaitė, kompo
zicijos studentė McGill univer
sitete Kanadoje, pareiškė, kad 
yra dvi pagrindinės problemos 
lietuviškos kultūros išlaikyme 
išeivijoje. Pirma, lietuvią 
bendruomenės, kviesdamos me
nininkus iš Lietuvos, siauri
na savo veiklą; antra, išeivi
jos menas yra mėgėjiškas, o ne 
profesionalus. Todėl svarbu 
išeivijos lietuvią menininkams 
siekti bendradarbiavimo su 
Lietuvos menininkais. Meno 
parėmimas išeivijoje ir Lie
tuvoje užtikrins bendrą lie
tuviškos kultūros išlaikymą.

Riedant į pabaigą
Po pietą ir po vakarienės 

vyko atstovą posėdžiai, per ku
riuos buvo svarstomi atidėti 
klausimai iš studiją dieną. 
Vienas didesnis klausimas bu
vo - PLJ centro Lietuvoje įstei
gimas. Nubalsuota sudaryti ko
misiją šio centro įsteigimui 
išspręsti ir jo veiklos gairėms 
nustatyti iki sekančio kong
reso.

Vakaro programai vadovavo 
svečiai iš Lietuvos. Jie per 
šokius ir dainas su atstovą bei 
dalyvią pagalba labai įdomiai 
ir su humoru perdavė kiekvie
no Lietuvos krašto lietuvią 
charakterio bruožus.

Paskutinę stovyklos dieną 
po užsiėmimo būreliuose įvy
ko iškilmingas vėliavą nulei
dimas. Vakaro programai, per 
kurią buvo paminėta jaunimo 
kongreso 25-mečio sukaktis, 
vadovavo kun. A. Saulaitis.

Sausio 8 d. teko atsisveikin
ti su Brazilijos “Lituanika”. 
Sugrįžome į Sao Paulo mies
tą, kur dalyvavome Mišiose 
lietuvią šventovėje, o paskui 
važiavome į atsisveikinimo po
kylį. Nebuvo lengva išsiskir
ti su Pietą Amerikos lietuviais, 
kurie buvo tokie nuoširdūs šei
mininkai.

Sausio 9 d. atstovai ir daly
viai išskrido iš Sao Paulo į Rio 
de Janeiro miestą. Iš ten pra
dėjome skirstytis į namus, kaip 
sąmoningesni lietuviai. Susi
tiksime vėl VIII PLJK 1994 m. 
Anglijoje ir Lietuvoje.

Pasaulio lietuvią jaunimo kongreso dalyvią būrelis Pietą Amerikoje 
Naują metą (1992) sutikimo pokylyje. Iš kairės: Ina Balsytė (Kanada), 
Gailius Draugelis (JAV), Danielė Lansell (Australija), Elina Gaidimaus- 
kaitė (Argentina), Aidas Palubinskas (JAV), Lina Mockutė (Kanada); 
antroje eilėje: Aleksandra Borsini-Pundytė (Argentina), Anke Lepa-Skalve 
(Vokietija), Silvija Brazaitytė (Argentina)
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Kanados lietuviųjaunimo veikla
Pranešimas, skaitytas Pasaulio lietuviųjaunimo kongrese 1991 m. Pietų 
Amerikoje. Pranešimą paruošė Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

Kelionėje į Pasaulio lietuvią jaunimo kongresą Pietų Amerikoje buvo ir įdomiu pramogą. Šioje nuotraukoje - 
kiaulią lenktynės. Iš kairės: ELYTĖ KAZLAITĖ (Bostonas), LYDIJA TOMPAUSKAITĖ (Los Angeles), ELINA 
GAIDIMAUSKAITĖ (Buenos Aires), TINA PETRUŠYTĖ (Los Angeles) Nuotr. L Balsytės

JAU DABAR PRIIMAM UŽSAKYMUS PAVASARIUI

oddin ml

KZR ROOFING
DENGIAME STOGUS 
CHEMINIU BŪDU 
NUVALOME NAMUS
NEMOKAMAS ĮVERTINIMAS 

588-8783

KREIPTIS LIETUVIŲ AR ANGLŲ KALBA

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

Kanada
Mūsą gimtasis kraštas Kana

da — tai antroji teritoriniu 
didumu pasaulio šalis. Gyven
toją skaičius — 25 milijonai. 
Didmiesčiai Torontas ir Mont- 
realis — kiekvienas turi dau
giau kaip 3 milijonus gyvento
ją; Vankuveris 1 milj., Hamil
tonas trečdalį milijono. Maž
daug 75% žmonią gyvena pie
tuose. Didžiuliai šiaurės plo
tai neapgyvendinti. Žemės 
paviršius — kalnai, upės, eže
rai, miškai. Žemės ūkis ir kli
matas primena Lietuvą. Gy
ventoją sudėtis — maždaug 
trečdalis anglosaksą ir treč
dalis prancūzą. Paskutinį treč
dalį sudaro įvairią kitą tau- 
tybią žmonės — vokiečiai, uk
rainiečiai, lenkai, italai, olan
dai, portugalai, kiniečiai. Lie
tuvią Kanadoje yra apie 30,000. 
Kanada didžuojasi savo gyven
toją įvairumu. Buvęs ministe- 
ris pirmininkas Lester B. Pear
son pasakė, kad Kanada yra 
ypatinga, nes skatina savo žmo
nes pasireikšti ir išlaikyti 
savo šaknis. Ši idėja padeda 
išlaikyti taiką ne tik Kanado
je, bet ir pasaulyje.

Lietuvią telkiniai yra išsi
sklaidę įvairiose vietovėse. 
Šiuo metu veikia 19 KLB apy
linkių. Kiekvienoje vietovėje 
jaunimas, kiek sąlygos leidžia 
stengiasi veikti. Priklauso 
ateitininką, skautą, švietimo, 
tautinią šokią, chorą, sporto 
organizacijoms.

Ką atlikom?
Remdamasis praeito kongre

so nutarimais, Kanados lietu
vią jaunimas atliko šuos dar
bus:

1) Darius Čuplinskas suorga
nizavo infotinklą — leido in
formacinį biuletenį apie Lie
tuvą. Informacija buvo gauna
ma iš maždaug 100 Šiaurės 
Amerikos žurnalą ir laikraš- 
čią. Biuletenį siuntinėjo dve
jus metus į visus kraštus lie
tuviams ir tiems, kurie domė
josi Lietuvos reikalais.

2) Onutė Žukauskaitė suor
ganizavo du politinius suva
žiavimus. Pirmasis tema “Ka
nados lietuvią jaunimas rea
guoja ir ruošiasi kelionei į 
Lietuvą”, įvyko Toronte 1989 
m. vasario 25 d. Pranešėjai 
Antanas Šileika ir Mirga Šalt- 
miraitė, abu buvo tik grįžę iš 
Lietuvos, pasakojo apie to lai
ko politinę padėtį Lietuvoje. 
Dalyvavo Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio narys — dr. K. 
Antanavičius. Antras suvažia
vimas įvyko tais pačiais me
tais spalio mėnesį tema “At
gimsta Lietuva ir išeivija”. 
Prof. Romas Vaštokas kalbėjo 
apie Lietuvą išeivijos spau
doje ir Ramūnė Jonaitienė 
apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje ir ją reikšmę išeivijos 
jaunimui. Po kiekvieno suva
žiavimo jaunimas draugiškoje 
nuotaikoje pabendraudavo.

3) Kanados lietuvią jaunimo 
sąjunga įsijungė į aukų rinki
mą Lietuvai.

4) Kad galėtų tėvai dalyvauti 
Vasario 16-tos minėjime, Lore
ta Stanulytė ir Onutė Žukaus
kaitė prižiūrėjo jų vaikus.

5) Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga dalyvavo Juodojo kas
pino dienos demonstracijose.

Demonstracijos
Po Vl-tojo pasaulio lietuvių 

jaunimo kongreso Australijoje 
KLJS pirmininkė 1988 m. buvo 
išrinkta Loreta Stanulytė. Jai 
iškeliavus į Lietuvą, 1989 m. 
pirmininkės pareigas perėmė 
Onutė Žukauskaitė. 1990 m. 
pirmininku išrinktas Ričardas

Punkris, dabartinis pirm. - Li
nas Garbaliauskas.

Jaunimas Otavoje, Hamilto
ne, Toronte, Montrealyje ir 
Londone prisidėjo ar patys or
ganizavo demonstracijas, bu
dėjimus ir minėjimus, Lietu
vos išlaisvinimo siekiant. Jau
nimas ypač vieningai dirbo per 
pastaruosius dvejus metus, kai 
Lietuva sunkiai kovojo dėl ne- 

•• priklausomybės įgyvendinimo.
1988 m. vasario 13-16 d.d., 10 

KLJS narių prieš sovietų am
basadą Otavoje demonstraty
viai badavo, o iš kitų apylin
kių lietuviai atkeliavo auto
busais pareikšti protestą dėl 
Lietuvos okupacijos.

1989 m. birželio mėn. KLJS 
suorganizavo Toronto Šv. My
kolo katedroje Mišias, po ku
rių tūkstantinė minia su už
degtam žvakutėmis žygiavo i 
miesto rotušės aikštę, kur su
sitiko su parlamentarais. Tą 
naktį jaunimas pasiliko budė
ti prie uždegtos simbolinės 
liepsnelės.

Po sausio 13-tos žudynių Vil
niuje, KLJS atstovai Toronte, 
Hamiltone ir Otavoje surengė 
penkių dienų ištisinį 24 vai. 
budėjimą prie miesto rotušės.

Sėkmingi ėjimai
Jaunimas, vykdamas į Otavą 

demonstruoti prie parlamen
to ir sovietų ambasados, pra
dėjo užmegzti glaudžius ryšius 
su parlamentarais. Įtaigojimo 
(lobbying) darbui pasiruošti 
padėjo Algio Juzukonio semi
naras. Vytas Čuplinskas ir ki
ti persikėlė gyventi į Otavą 
ir energingai pradėjo dirbti 
Lietuvos naudai. Netrukus Ka
nados lietuvių bendruomenė 
atidarė specialią raštinę, ku
rios vedėju pakvietė Vytą Čup- 
linską. Vytas palaiko ryšį su 
Informacijos centru Toronte, 
kuris anksčiau buvo vadina
mas Krizės centru. 1991 m. spa
lio mėn. KLJS atstovai dalyva
vo 19-tame Baltiečių vakare 
Otavos parlamento rūmuose.

Renginiai
KLJS suorganizavo ir kultū

rinių renginių. Pažymėtini 
“Svajonių aidai” iš Australi
jos koncertas - Montrealyje, 
Hamiltone ir Toronte; Lietu
vos sol. Arvydo Vilčinsko kon
certas Toronte; Antano Kulbio 
filmas “Geležinis vilkas” To
ronte ir Hamiltone.

KLJS atstovas dalyvavo 1989 
m. PUS sąskrydyje Vokietijo
je ir PLJ dienose Lietuvoje. 
KLJS neatsilieka ir sociali
niais darbais. Per vienerius 
metus buvo suorganizuoti įvai
raus originalumo šokiai bal- 
tiečiams. 1991 m. įdėjome daug 
pastangų, širdies ir dvasios 
ne tik Lietuvos vardo kėlimui 
viešumon, bet ir geram pasi
rengimui dalyvauti kongrese.

Nauji darbai
Mes stengėmės susipažinti 

su kongreso tikslais, atliktais 
darbais ir statuto straipsniais. 
Sunkesnis darbas buvo aukų 
rinkimas. Prašėm ir rinkome 
pinigus kaip tik sugalvojome. 
Pardavinėjome Lietuvos roko 
grupės “Foye” kasetes. Paruo
šom ir pardavinėjom KLJS 
marškinėlius. Suorganizavo
me kongreso atstovams infor
macinį savaitgalį. Pagaliau 
— čia atvykome. Visus sveiki
nam - laimingi, kad atvykome, 
ir tai šiuo labai svarbiu Lie
tuvos ir mūsų išeivijos gyveni
mo laikotarpiu, kai Lietuvos 
nepriklausomybė pasaulio pri
pažinta. Dabar mums uždavi
nys skirtingas. Reikia ieško
ti naujų krypčių, naujų tikslų, 
naujų padangių.

Tautinių šokių 
šventė

Kanados ir JAV lietuvių 
bendruomenių valdybos kas 
ketveri metai rengia išeivijo
je tautinių šokių šventę. Šiais 
metais devintoji tokia šventė 
Čikagoje liepos 5 d., kur daly
vaus ir šokėjai iš Lietuvos.

Praeityje visoms tautinių šo
kių šventėms reikėjo aukų, nes 
pajamų neužteko išlaidoms pa
dengti. Aukos JAV-bėse renka
mos šios šventės komiteto fi
nansų skyriaus.

KLB krašto valdyba įparei
gojo vicepirm. J. Krištolaitį 
organizuoti aukų telkimą Ka
nadoje. Vajaus garbės komite
tą sudaro: dr. S. Čepas, D. Vai
dila, J. Stankus, klebonas kun. 
J. Staškus, klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM, klebonas 
kun. J. Liauba, OFM, kun. P. Di
lys, Paulius Kuras, adv. A. Pace- 
vičius, dr. M. Arštikaitytė-Ulec- 
kienė, R. Strimaitis, J. Karasie- 
jus, K. Deksnys, R. Rudinskie- 
nė, V. Vitkūnaitė.

Visi aukotojai bus paskelb
ti šventės leidinyje. Paaukoję 
$1,000 - garbės mecenatai ir 
$500 - mecenatai gaus po du bi
lietus į visus renginius; $250 - 
rėmėjai gaus du bilietus į šo
kių šventę. Visi paaukoję Ka
nadoje $20 ar daugiau gaus pa
jamų mokesčio atleidimui kvi
tus iš KLB v-bos. Aukas prašo
me siųsti ir čekius rašyti: KLB 
valdyba, tautiniai šokiai, 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 
1A8. Aukas su pavardėm ir pil
nais adresais prašoma pasiųsti 
iki gegužės 25 d. (Inf)

J. Krištolaitis

KLB žinios
Toronto policija, paprašyta KLB 

valdybos, paaukojo Lietuvai dėvė
tų policijos uniformų: 755 vyriškų 
ir moteriškų marškinių, 535 poras 
kelnių, 184 vasarinių švarkų, 110 
žieminių švarkų, batų ir kepurių. 
Šių dovanų paruošimą pasiutini- 
mui į Lietuvą per savaitę atliko 
Lietuvos kankinių parapijos na
riai, vadovaujami parapijos tary
bos pirm. Juozo Karasiejaus. Uni
formos greitu laiku bus pasiųstos 
į Lietuvos vidaus reikalų ministe
riją. (Persiuntimas oro paštu kai
nuos per $1,000). Drabučiai bus 
vartojami Lietuvos policininkų, 
krašto apsaugos departamento bei 
muitinės tarnautojų.

Pakvitavimai atleidimui nuo val
džios mokesčių baigiami išsiųs
ti. Aukotojai, iki vasario 21 d. ne

gavę pakvitavimų už 1991 m. au
kas prašomi kreiptis į KLB rašti
nę Prisikėlimo parapijos patalpo
se tel. (416) 533-3292. Norint su
taupyti pašto išlaidų, Prisikėli
mo parapija sutiko KLB kvitus iš
dalinti kartu su savo parapijos kvi
tais. Už tai dėkojame Tėvams pran
ciškonams.

Pagalbos Lietuvai vajui aukojo: 
$1,000 - a.a. G. Beresnevičiaus 
atm. Z. A. Rimšos; $750-J. G. Kriš
tolaičiai, $500 - J. Prisas; $300 - 
D. Juozapavičiūtė; $250 - V. Jony
nas; $200 - R. Kontenis; $100 - F. 
Andriūnas už V. Ignaičio knygą 
“Žmonių socialinis gyvenimas”.

Kalėdiniame vajuje KLB krašto 
valdybos veiklai paremti: $100 - 
J. Dabkus; $25 - M. Gegužis; $20 - 
kun. V. Skilandžiūnas, L. Naujo
kaitis, J. Raškauskas, Z. Ščepana- 
vičius.

Visiems aukojusiems Lietuvos 
reikalams bei KLB krašto valdybos 
veiklai paremti nuoširdus ačiū!

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGALBOS FONDUI “Vaiko tė

viškės namai” aukojo: $300 - A. 
Aleliūnienė; $125 - Br. E. Gudins- 
kai; $110 - P. T. Pargauskai; $100 - 
B. Lukošienė, VI. M. Miceikos, A. 
J. Vieraičiai, J. L. Vitai, J. E. Ma
čiuliai, J. V. Jociai, E. Vindašie- 
nė, A. Skodienė, F. L. Gurkliai, D. 
O. Šiurnos, L. Rutkauskas, S. Vili
mienė, A. N. Ivanauskai, E. Jakubi- 
lienė, A. Kairys; $60-A. Martinke
vičius, $50 - V. B. Cvirkos, V. Jaku- 
bickienė; $25 - K. Simutienė.

D. Vindašienė

Calgary, Alberta
A.a. ADELĖ KARPIENĖ stai

ga mirė atostogaudama Meksiko
je, sulaukusi 70 metų. Palaidota 
St. Mary’s kapinėse šalia 1982 m. 
mirusio vyro Juozo Karpos. Laido
tuves tvarkė dukra Shirley Lund 
su vyru.

Velionė atvyko pas tėvus iš Lie
tuvos, Smilgių miestelio, Panevė
žio apskr., prieš pat Antrąjį pasau
linį karą į Spirit River, šiaurinės 
Albertas vietovę. Ištekėjusi už J. 
Karpos, gyveno Thorsby, netoli Ed- 
montono. Po karo nusipirko Coro
nation miestelyje viešbutį. Sėk
mingai tvarkydami viešbutį, rėmė 
Edmonto lietuvių namų statybą ir 
Lietuvių bendruomenę. 1970 m. 
pardavė viešbutį ir apsigyveno 
Kalgario mieste. Greitai įsijun
gė į organizuotą lietuvių gyve
nimą. Laimingą gyvenimą nutrau
kė 1982 m. vyro mirtis. Paskuti
nių metų žinios iš Lietuvos džiugi
no vienišą Adelės gyvenimą.

Dukra palaidojo motiną laikyda
mosi lietuvių papročių. Kalgario 
lietuviai neteko asmens, visad pa- 
siruošusio padėti saviesiems. 
Gili užuojauta likusiai šeimai, gi
minėms ir artimiesiems. A.K.

MILIJONAS DOLERIU

Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

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

® AMBER GLOBUS LTD.
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario IX/16S 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 - antradienį 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 S900)
- SUTVARKOME iškvietimus ir užpildome anketas norintiems važiuoti į Baltijos šalis, 

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

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios sudėties 
maisto produktus:

siuntinys nr. 1 17 kg ......
siuntinys nr. 2 34 kg ......
siuntinys nr. 3 20 kg ......
siuntinys nr. 4 50 kg ......

.... $95

.. $145

.. $160

.. $170

Didelis pasirinkimas - 
prieinama kaina!
Pristatome lengvas mašinas, 
sunkvežinius, traktorius, įvai
rias žemės ūkio ir statybos 
darbų technikos priemones 
bei įrankius Ir statybines 
medžiagas.

NAUJAS 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.



Dešimtojoje Baltiečių laisvės lygos sausio 18 d. Los Angeles suorganizuotoje žymenų įteikimo šventėje buvo pa
gerbti Lietuvos ir Latvijos laisvės gynėjai, žuvę 1991 metais. Nuotraukoje iš kairės: lygos sekretorius Janis Brau- 
kis, Latvijos garbės konsulas Aivars Jerumanis, Estijos garbės konsulas Jaak Treiman, “Baltic Bulettin” redak
torė Dalytė Trotmanaitė ir buvęs lygos pirmininkas Avo Piirisild Nuotr. Henriko Stevens

GYDYTOJAS PATARIA

Neišsenkama jėgų versmė

Veidai ii
Henriko Paulausko Lietuva 

kvėpuojančios nuotraukos gra
žiai paįvairina “TŽ” puslapius, 
o ilgamečio Vilniaus radijo ir 
TV pranešėjo, dabar Valstybi
nio muziejaus direktoriaus ra
šiniai iššaukia kai kurių skai
tytojų atsiliepimus. Į H.P. at
sakų Elenijai sausio 21 d. atsi
liepė montrealietis Henrikas 
Nagys. Ir jis kalba kitų vardu, 
reikalaudamas, kad šis viešai 
atsiprašytų visus Montrealio 
lietuvius, jau mirusį Tėv. J. 
Kubilių, SJ, ir jį patį. Mat po 
viešnagių Montrealyje 1967 ir 
1976 m. Lietuvon sugrįžęs H.P. 
viešai visus įžeidęs.

Iš poeto reikalauti matema
tinės logikos, kur rezultatas 
išvedamas susumavus visus 
pliusus ir minusus, gal ir ne
tikslu. Tačiau skaitytojui de
rėtų parodyti ir kitų H.P. veido 
pusę, nuo 1950 iki 1971 m. gy
venom Montrealyje ir visa šeima 
nevengėm pasirodyti lietuvių 
kolonijoje. Pažinojo mus, žino
jom ir mes visus užkulisius. Su 
tuo pačiu H.N. porų metų buvom 
lituanistinių kursų dėstytojai, 
o abu, turėdami vasarnamius 
Dainavoje, ne vienų stiklelį 
“brendikės” bičiuliškai išlen- 
kėm. Bet grįžkim prie Pau
lausko.

Kanadai švenčiant pirmųjį 
šimtmetį pasaulinės parodos 
EXPO ’67 metu montrealiečiai 
pirmų kartų po 22 metų sutiko 
gyvus žmones iš Lietuvos. Per 
šešis mėnesius pro Montrealį 
praėjo gal 500 kraštiečių: ke
letas ansamblių, eilė solistų, 
valdžios, mokslo ir privačių 
asmenų. Dauguma vietos lietu
vių visus nuoširdžiai priėmė, 
neprašydami partijos bilieto 
parodyti, nors buvo ir tokių 
kurie net meninius pasirodymus 
boikotavo. Jei ir atėjo, tai 
nuo plojimų susilaikė.

Mano iškviestas rudeniop į 
Montrealį atvažiavo pusbrolis 
(motinos seserys buvo) Henri
kas Paulauskas. Norėdamas 
parodyti savo gimtojo krašto 
žmonių meilę tradicijoms, jis 
atsivežė juostų su “Senovės 
kupiškėnų vestuvių” įrašu, kur 
pats ir pranešinėja. Susirin
kom gal tuzinas artimų bičiulių 
į namus, kurių šeimininkas jau 
turėjo magnetofonų, vaidinimo 
paklausyti. Padarė nepaprastų 
įspūdį, nors kupiškėnų tarmė 
ne visiems buvo suprantama. 
Tų sekmadienio popietę ir su
tarėm, kad “Senovės kupiškėnų 
vestuves” reikia plačiau pa
skleisti. Bet kaip? Nė vienas 
neturėjom šioje srityje patir
ties.

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
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

• šešėliai
Tuo laiku dirbau architektu 

CBC ir čia patyriau, kad plokš
telės išleidimas nesudėtingas. 
Finansinę pradžių padarėm še
šios šeimos, 12 žmonių, sude
dami po $50. (Pavardžių neatsi
klausęs negaliu skelbti, bet H. 
Nagiui visi žinomi ir gerai pa
žįstami). Nei talento, nei inte
lekto grupėje nestigo. Taupumo 
sumetimais plokštelės viršelį, 
aprašymų ir paruošimų spaudai 
atlikom patys. Vėliau patys ir 
platinom ne pelno siekdami, bet 
norėdami jaunajai išeivijos 
kartai senus papročius parodyti.

Žinodami politines išeivijos 
nuotaikas, bijojom, kad priva
čios grupės išleista plokštelė 
susilauks boikoto. Reikėjo rasti 
užnugarį, kuriam kolaboranto 
vardų sunkiau būtų prisegti. 
Du Mažosios Lietuvos bičiulių 
draugijos šulai buvo plokšte
lės leidėjų grupės nariai. Juos 
ir prikalbinom paskolinti savo 
organizacijos vardų. * Jautėm, 
kad vaidinimo pavadinimas 
“Senovės kupiškėnų vestuvės” 
per daug lokalinio pobūdžio 
ir nepatrauks dėmesio. Plokš
telė išėjo “Lietuviškos vestu
vės” vardu ir įvairiuose kraš
tuose pasklido per 1,000 kopi
jų. Pasiuntėm Europos ir šio 
kontinento universitetams, kur 
tik radom besidominčių litua
nistika, ir gavom gražių atsi
liepimų, kuriuos siūlyčiau bent 
dabar viešai paskelbti.

Nenukentėjo nė MLB draugi
jos geras vardas. Plokštelę 
pirmiausia išsiuntinėjom re
dakcijoms ir žinomiems asme
nims, prašydami įvertinti. Ku
piškėno etnologo Jono Balio, 
rozalimiečio publicisto Bro
nio Railos ir kitų palankūs 
atsiliepimai užkirto kelių kri
tikams. Ta pati žmonių grupė, 
pasivadinusi “Krivūlės” vardu, 
iki 1971 m. išleido dar penkias 
Lietuvoje įrašytas plokšteles: 
“Palangos Juzė”, “Virgilijus 
Noreika”, “Vaclovas Daunoras”, 
“Sodauto” — vyrų choras “Var
pas”, “Skamba ir aidi daina” — 
Vilniaus radijo ir TV chorai.

Tuo laiku šie “Krivūlės” lei
diniai buvo pirmutinis kultū
rinis išeivijos ryšys su kraštu. 
“Palangos Juzę” taip pat prista
tėm svetimiems lituanistams. 
Visus įrašus savo paties inicia
tyva ir rizika parūpino Henrikas 
Paulauskas iš Vilniaus radijo 
fondų.

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

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

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

VYTA UTAS P. ZUBAS

Nežinau kų ir kaip H. P. įžei
dė po savo 1976 m. vizito. Mont
realį palikom 1971 m. ir pus
brolį vėl sutikau tik 1989 m. 
Lietuvoje. Mūsų namuose ir sve
čiuose 1967 m. H.P. susitiko su 
daugeliu montrealiečių. Žinau, 
kad su keletu dar ir šiandienų 
ryšys nenutrūko. Jų tarpe buvo 
dvasiškių, redaktorių, bendruo
menės • veikėjų, intelektualų. 
Tėv. Kubilius tuo laiku Mont
realyje negyveno. Jį pažinojau 
nuo pat 1950 m. Mažybiniu Zu- 
belio vardu sutikęs pasveikin
davo. Paskutinį kartų pasikal
bėjom gal metai prieš jo mirtį. 
Didelės erudicijos ir plačios 
širdies žmogus buvo ir esu tik
ras, kad niekam nebūtų pavedęs 
už jo įžeidimus (jei tokie ir 
buvo) atpildų išreikalauti. Kaip 
dvasiškis žinojo, kad geros kny
gos moko ne tik ciesoriui duok
lę atiduoti, bet ir pataria gud
riam kaip žaltys būti.

Visiškai sutinku su H. P., kad 
labai patogu buvo “mylėti Lietu
vę iš tolo”. Lengva ir patoso skli
dinoj Nagio eilėdaroj už vande
nyno vaikštinėjant Lietuvę “Ne- 
parduotę ir neišduotų / neužsi
gintų neišmainytų / ... kaip 
duonos plutų kišenėje nešioti”. 
Kraštiečiai šitokį liuksusų tik 
dabar gali sau leisti.

Iš D.P. stovyklų pakeliui į 
Australijų arabų pakrantes pra
plaukdamas Pulgis Andriušis 
rašė, kad šie nusikaltėlius ant 
nusmailinto mieto sodina. “Pa
čiam nesėdėjus sunku tokių pa
dėtį įsivaizduoti” — samprota
vo humoristas. Kę gi, ne visi 
apdovanoti lakia vaizduote ar 
atlaidžia širdimi. H. N. tai 
parodo Henrikų Paulauskų per
krikštydamas zimanišku GEN- 
RIKU.

Laimė, kad Lietuvos vyriau
sybės žmonės sugeba atsakingus 
tarnautojus pasirinkti jų visus 
pliusus ir minusus susumavę. 
Per “Lietuvos aido” puslapius 
grupė žmonių protestavo prieš 
H.P., žmogaus “su tamsia ir ne
dora praeitim”, Lietuvos vals
tybinio muziejaus direktoriumi 
paskyrimų. Protestas nebuvo iš
klausytas. Ar tinka išeivijoje, 
patogiai amžių nugyvenus, juo
dinti žmones jų vietoje nė ne
sėdėjus?

AfA 
ALFONSUI BALNIUI

mirus,
žmoną VANDĄ, sūnų RIČARDĄ, seseris - BRONĘ 
SAPIJONIENĘ ir GENĘ KUCHALSKIENĘ bei visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime-

Birutė ir Žigas Remeikos

AfA 
ALFONSUI BALNIUI 

mirus,
žmoną VANDĄ, sūnų RIČARDĄ, seseris - GENĘ 
KUCHALSKIENĘ, BRONĘ SAPIJONIENĘ ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia-

Toronto lietuvių golfo klubas

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N- IT J. VAZNELIŲ

Stiffs International Jnc.
W 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Medicinos mokslui ir svei
katos apsaugai skiriamas di
džiulis dėmesys. Nuolat dau
gėja gydytojų, statomos nau
jos ligoninės, sanatorijos, 
plečiami kurortai. Tačiau vi
same pasaulyje ir ligonių 
daugėja.

Vis labiau plinta širdies 
kraujagyslių sistemos ligos. 
Pasaulinės sveikatos apsau
gos organizacijos duomenimis, 
ekonomiškai pažengusiose ša
lyse mirtingumas nuo širdies 
kraujagyslių ligų yra 50% — 
kas antros mirties priežastis 
yra širdies infarktas ar gal
vos smegenų kraujotakos su
trikimas. Nuo išeminės šir
dies ligos miršta daugiau jau
nų vyrų, turinčių 35-44 metus. 
Anksčiau dėl šios ligos dau
giau mirdavo miesto gyvento
jai, o dabar šis skirtumas 
tarp miesto ir kaimo gyvento
jų išnyko. Tai siejama su di
dėjančia psichine ir emocine 
įtampa, padažnėjusiais psi
chologiniais konfliktais, lai
ko stoka ir pan.

Moksliniais tyrimais įrody
ta, kad širdies kraujagyslių 
sistemos ligoms atsirasti įta
kos turi vadinamieji rizikos 
veiksniai: judesių stoka — 
pasyvus gyvenimo būdas, ne
saikingas rūkymas, nutukimas, 
kasdieninis nervinimasis.

Vienas svarbiausių rizikos 
veiksnių yra judesių stoka. 
Akademiko A. Bergo tyrimų 
duomenimis, XIX š. 94% visos 
Žemės rutulio energijos teik
davo žmonių ir naminių gyvu
lių raumenų veikla. Šiandien 
raumenys teikia tik 1% ener
gijos. Aišku, tai didžiulis 
žmonijos laimėjimas, išvada
vęs mus nuo alinančio darbo. 
Tačiau lazda turi du galus — 
darbų mechanizavimas ir au
tomatizavimas prirakino mus 
prie kėdės ir išjungė aktyvių 
raumenų veiklą.

Skeleto raumenys sudaro 
40% visos kūno masės. Siste
minga raumenų treniruotė su
kelia teigiamus organizmo 
fiziologinių sistemų poslin
kius. Nuo minėtų širdies krau
jagyslių ligų fiziškai aktyvūs 
žmonės miršta 3 kartus rečiau 
negu fiziškai pasyvūs. Siste
minga raumenų treniruotė su
lėtina aterosklerozės proce
są, apsaugo nuo išeminės li
gos, padidina darbingumą ir 
prailgina amžių.

Sisteminga skeleto raumenų 
treniruotė (pasivaikščiojimai, 
bėgiojimas, sportiniai žaidi
mai, gimnastikos pratimai) pa
gausina širdies raumens skai
dulas. Dėl to padidėja širdies 
raumens masė, sustiprėja šir
dies susitraukimų jėga, širdis 
geriau sugeba prisitaikyti prie 
sunkesnio darbo. Be to, širdies 
susitraukimai tampa ne tik 
stipresni, bet ir ekonomiškes
ni, nes tarpai tarp širdies su
sitraukimų pailgėja, taigi šir
dis poilsiui turi daugiau lai
ko. Todėl treniruotų žmonių 
pulsas yra lėtesnis. Dėl stip-

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas. 

medžiagų, 
medžiagų 
susidariu- 
biochemi- 

Treniruoto

resnių širdies susitraukimų 
padidėja kiekis kraujo, pra
tekančio pro patį širdies rau
menį, kitus vidaus organus, 
smegenis. Dėl sustiprėjusios 
kraujotakos į šuos organus 
bei skeleto raumenų sistemą 
kraujas atneša daugiau de
guonies ir maisto 
greičiau pašalina 
apykaitos procese 
sius kenksmingus 
nius junginius.
žmogaus pulsas ir arterinis 
kraujospūdis po sunkaus fi
zinio arba protinio darbo 
greičiau tampa normalus.

Raumenų treniruotė page
rina ir kvėpavimo sistemos 
veiklą: sustiprina kvėpavi
mo organų raumenų jėgą, vys
to krūtinės ląstos ir diafrag
mos paslankumą, padidina 
plaučių tūrį ir jų ventilia
ciją. Audiniai daugiau įsisa
vina deguonies ir greičiau iš
skiria anglies dvideginį.

Didžiulį poveikį raumenų 
aktyvumas turi virškinimo 
sistemai. Raumenų veikla su
stiprina skrandžio sekrecinę 
ir motorinę funkcijas, page
rėja tulžies išsiskyrimas ir 
nutekėjimas, jos fizinės sa
vybės ir cheminė sudėtis, taip 
pat kasos ir žarnyno veikla.

Ypatingą įtaką fizinė veikla 
turi medžiagų apykaitai. Rau
menų treniruotė pagerina me
džiagų apykaitos procesus, 
suaktyvina fermentacines sis
temas. Tai ypač svarbu gydant 
nutukimą. Pusvalandžio truk
mės engvas bėgiojimas tris 
kartus per savaitę per du mė
nesius pagyvenusiems asme
nims sumažina kūno svorį 4-5 
kg. Nutukusių vaikų, kurie at
likdavo fizinius pratimus ir 
vidutinio krūvio pasivaikščio
jimus, kūno svoris sumažėda
vo 6 kg.

Ištvermės treniruotė page
rina raumenų kraujo apytaką, 
dėl to sumažėja riebalų kau
pimasis. Be to, tbeniruoti 
raumenys atsparesni nuovar
giui.

Sisteminga skeleto raumenų 
treniruotė pagerina centri
nės nervų sistemos neurodi- 
naminius procesus, gausias 
neuroreguliacines funkcijas, 
endokrininių liaukų aktyvu
mą. Dėl to pagerėja savijau
ta, atsiranda žvali nuotaika, 
energijos antplūdis, išnyksta 
arba sumažėja neurozinio po
būdžio simptomai, pavyzdžiui, 
nemiga, galvos skausmai, psi- 
choemocinė įtampa. Taip pat 
sumažėja egocentrinė motyva
cija ir susijęs su ja nerimas, 
kurie yra didelė kliūtis nor
maliai kūrybinei veiklai. Po 
fizinių pratimų padidėja or
ganizmo neurovegetacinis ir 
imunobiologinis reaktyvumas, 
organizmas tampa atsparesnis 
įvairiems žalingiems aplin
kos veiksniams.

Trumpai tariant, pačiame 
žmogaus organizme slypi stip
rios sveikatos ir didžiulio 
darbingumo potencinės jėgos. 
Tinkamai jas naudojant, gali
ma sustiprinti sveikatą, grą
žinti po ligos prarastą darbin
gumą, prailginti gyvenimą.

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303
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Skautų žiemos iškyloje Toronto DLK Mindaugo draugovės dalyviai: Tomas 
Skrinskas, Paulius Dalydė, Gintas Neimanas, Povilas Leknickas, Arūnas 
Radtke, Linas Ruslys, Darius Sonda; vadovai - ps. fil. Mindaugas Leknickas, 
Kanados rajono vadeiva s. Romas Otto - žiemos iškylų specialistas

Nuotr. s.fil. dr. A. Dailydės

Skrajojantis kapelionas neužmirštas
Prisimenant skautininką a.a. kunigą STASĮ KULBĮ, SJ, 

turintį dvejus kapus
1992 m. vasario 10 d. sueina še- 

šešri metai, kai šį pasaulį paliko 
mūsų mylimas skautininkas kun. 
Stasys Kulbis, SJ, sulaukęs 76 me
tus.

Velionis gimė Molėtuose, Ute
nos aps. Baigęs vidurinę mokyklą, 
1930 m. tėvų patariamas, įstojo į 
jėzuitų vienuolyną. 1933 m. buvo 
išsiųstas į Pulach’o kolegiją Vo
kietijoje filosofijos studijoms. 
1939 m. nuvyko į Lijono universi
tetą Prancūzijoje teologijos stu
dijoms, o 1942 m. gegužės mėn. Li
jono kardinolas jam suteikė ku
nigo šventimus.

Tapęs kunigu, norėjo grįžti į 
savo tėvynę, tačiau, karo audroms 
liepsnojant, liko Prancūzijoje 
ir nuo 1944 m. gyveno Paryžiuje. 
1946 m. atvyko į Kanadą ir apsi
gyveno Montrealyje pas jėzuitus. 
Prasidėjus 1946-47 m. emigraci
jai, Kanadon ėmė plaukti šimtai 
jaunų vyrų ir moterų iš Vokieti
jos, Danijos ir kitur. Vieni dirbo 
miškuose, kiti kasyklose, prie ge
ležinkelių. Moterys plušo namų 
ruošos darbuose. Išsisklaidė lie
tuviai po visą Kanadą, neturėdami 
dvasinio bei religinio aptarna
vimo. )

A.a. kun. STASYS KULBIS, SJ

Kun. St. Kulbis, matydamas dva
sinius ir moralinius atvykusių 
lietuvių poreikius, pasisiūlė tą 
misiją atlikti. Gavęs civilinės 
ir dvasinės valdžios leidimus 
bei įgaliojimus, leidosi kelionės 
lankyti tautiečių miškuose, ka
syklose ir kur rasdavo lietuvių. 
Kelionės buvo nelengvos — reikė

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

jo važiuoti traukiniais, autobu
sais, rogėm, slidėm ir eiti pės
čiom.

Atsimenu, jis atvyko į Ralpton, 
Ont. Hydro stovyklą, kurioje dirbo 
apie 40 lietuvių. Tai buvo didelis 
džiaugsmas ir šventė. Visi džiau
gėmės jo draugiškumu, didžiavo- 
mės, turėdami dvasios vadą.

Kai baigėsi darbo sutartys, 
dauguma tautiečių suvažiavo į 
miestus, susirado kitus darbus, 
kūrė šeimas, steigė organizaci
jas. Prasidėjo ir skautų-čių ju
dėjimas, kuriam 1949 m. LSS-gos 
vyriausias dvasios vadas kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC, paskyrė kun. 
St. Kulbį Kanados rajono lietu
vių skautų-čių dvasios vadu. Tai 
buvo antroji jo misija. Jis lankė 
tuntus, vietininkijas ir net skil
tis. Nebuvo nė vienos skautų sto
vyklos be jo. Gyvendavo palapinė
se, visuomet patenkintas ir geros 
nuotaikos. Įsijungdavo į progra
mas, organizuodavo pasirodymus, 
egzaminuodavo, mokėjo visus už
imti. Aplink jį vis susidarydavo 
jaunimo būrys paklausyti jo įdo
mių pasakojimų. Už nepailstamą 
bei nuolatinę skautų veiklą bu
vo pakeltas į vyr. skautininko 
laipsnį ir apdovanotas visais 
skautų ordinais.

1985 m. į “Romuvos” vasaros 
stovyklą kun. St. Kulbis atvyko 
jau blogai jausdamasis. Po ketu
rių dienų turėjo išvykti. Tai buvę 
paskutinė jo numylėta “Romuvos” 
stovykla. Atsisveikino ir išvyko 
į nuolatinę gyvenvietę Montrea
lyje. Dar labiau pablogėjus svei
katai, buvo paguldytas “Royal 
Victoria” ligoninėje gydytis. Ta
čiau liga sunkėjo, ir gerasis Die
vulis pasišaukė savo tarną pas 
save. 1986 m. vasario 10 d. po kon- 
celebracinių Mišių iš Aušros Var
tų šventovės, dalyvaujant dau
gybei parapijiečių, buvo išlydė
tas į Šv. Kazimiero kapines Či
kagoje.

Antrasis kapas jo vardu, ku
riuo jis pats pasirūpino, yra 
Šv. Jono kapinėse Anapilio so
dyboje Mississaugoje. Buvo su
rinkta aukų iš skautų-čių ir kitų 
jo pažįstamų paminklui. Pamink
las pastatytas Lietuvos kanki
nių parapijos klebono kun. J. 
Staškaus rūpesčiu. Čia lankosi 
ne tik skautai-ės, bet ir visi jo 
buvę draugai bei pažįstami. M.



1991 metų
ALFONSAS NAKAS

Pirmo puslapio metrikoj 
pažymėta, jog tai Nr. 26, 1991, 
įsteigtas 1889, leidžia Varpi
ninkų filisterių draugija, re
daguoja Antanas Kučys, admi
nistruoja Elena Rūkienė. Su
rašyta 10 šio nr. bendradar
bių, įskaitant patį redakto
rių, kuris ir prirašė daugiau
sia.

Klaidina žiojinti praraja 
tarp 1991 ir 1889. Negi tik 26 
numeriai per 102 metus? Žur
nalo kelią sekąs ir daugelį 
numerių apžvelgęs, drįstu pa
tikslinti, kad 26 tai skaičius 
išleistų pokaryje Amerikoje. 
Ir vargu ar suklysiu teigdamas, 
kad visus juos suredagavo An
tanas Kučys, kaip visus “Met
menis” suredagavo Vytautas 
Kavolis. Ir vieno, ir kito at
likta milžiniškas darbas. Tie
sa, paskutiniai trys mano ran
kose turimi “Varpo” numeriai 
storesnį, po daugiau kaip 200 
psl. (sukaktuvinis 1989-jų net 
264 puslapių), kai šiame “tik” 
160, Bet tai vis tiek imponuo
janti knyga.

Prieš turinį apžvelgiant dar 
primintina, kad daugumos au
torių rašyta bolševizmo impe
rijai nesubyrėjus ir Lietuvai 
nepriklausomybės dar netu
rint, tad kai kurių postringa
vimai tapę bereikšmiais. Ste
biuosi, kad rudenį pasirodžiu
siam leidiniui net redaktorius 
nebespėjo įdėti paaiškinimo.

Pasinaudodamas titulinia
me puslapyje alfabeto tvarka 
autorių surašymu, aš alfabeto 
tvarka juos ir apžvelgsiu.

Jono Daugėlos sklandus ir 
logiškas rašinys “Mums reikia 
suderintos politinės veiklos” 
yra vienas labiausiai pasenu
sių. Autorius bara PLB vado
vus už politinės veiklos ne- 
derinimą su VLIKo veikla, o 
VLIKo štai nebėra, ir jis ne
bereikalingas. Labai mažai 
politikos bereikia PLB. Nors 
jos veiklos akiračiai prasiplė- 
tę, politiką pasaulyje jau kurs 
Lietuvos ambasados. Kitame 
straipsnyje J. Daugėla dar 
įveltas kaip pokalbininkas, 
bet tai tik trupiniai. Jo pa
rašytos “Lietuvio žurnalisto” 
ir “Naujosios vilties” recen
zijos.

Algirdas Gustaitis pasireiš
kia dviem rašiniais: “Mitolo
gijos reikšmė archeologijai” 
ir pokalbiu su Kauno lenkaite, 
literatūros profesore, Adomo 
Mickevičiaus raštų vertėja į 
anglų kalbą, Irena Pogolžes- 
kyte-Suboszewski. Pirmajame 
rašinyje daug mitologijos, tik 
ne A. Gustaičio, o J. Greimo, 
M. Gimbutienės, V. Bagdanavi- 
čiaus ir kitų, o archeologijai 
— tik paskutinis sakinys . .. 
Pokalbis apie A. Mickevičiaus 
kūrybą gyvas ir įdomus.

Leona Korkutienė žurnalą 
išpuošusi keturiais eilėraš
čiais ir subeletristinta apy
braiža apie dr. Jono Basana
vičiaus gyvenimo tarpsnį nuo 
gimimo iki žmonos mirties. 
Eilėraščiai įdomūs, trys trum
pieji filosofiški, skatinantys 
susimąstyti. Stebiuosi, kad 
jie neįtraukti į turinio rodyk
lę. Patraukliai subeletristin- 
tas ir Basanavičius.

Antanas Kučys? Kol kas nuo
šaliai palikus nepasirašytą 
“Suartėjame”, sustojam prie 
jo 13 puslapių fragmento iš 
rašomos knygos “Vileišiai”. 
Tai jau kelintas (ar kelio
liktas?) tęsinys, įvairiais 
pavadinimais. Šį kartą pir
mo ministerių kabineto pri
statymas, A. Voldemaro cha
rakteristika, ilga J. Vileišio 
kalba, iškeliamas M. Sleževi
čiaus sumanumas, taurumas 
(nenori būti diktatorium, kad 
ir sunkiausiu valstybei metu!).

Trumpu rašiniu prisimena
mas Jono Bretkūno Šv. Rašto 
vertimas, pateikiama pora 
faksimilių rankraščių bei ma
šinraščių.

Gražiai paminimas dail. Bro
nius Murinas jo 85-to gimta
dienio ir mirties penkmečio 
proga. Nekrologinė užuomina 
apie Br. Kviklį (su nuotrauka). 
Didesnė recenzija adv. Povilo 
Žumbakio bei kitų teisininkų 
knygos “Lithuanian Indepen
dence” (labiausiai ryškinamos 
advokatų Lawry Wyman bei 
William Hough III kalbos “Chi
cago University” klube). Ke
letas nepasirašytų trumpų 
knygų bei žurnalų apžvalgų. 
Žodžiu, redaktorius užpildęs 
ir visas spragas.

Viktoro Kutorgos str. “Šim
tas ‘Varpo’ dūžių”, rašytas 1990

“Varpas”
m. Vilniuje atsteigtose “Lietu
vos žiniose”, prisimena “Var
po” 100 m. sukaktį.

Rimanto Lazdyno str. “Lie
tuvos dvasia” — irgi perspaus
dinamas iš “Lietuvos žinių”. 
Primena daugelį kultūrinių 
vertybių sunaikinusią okupa
ciją, bet džiaugiasi, kad Są
jūdis pasakė “gana”. Rašo pa
kiliai ir įtikinančiai, tik ... 
pavėluotai, nes pakartotinai 
minimos Sov. Sąjungos nebėra.

Vytenio Merkio “Žmogus iš 
nuotraukos” (perspausd. iš 
Vilniaus “Politikos” žurna
lo) — kruvinojo sekmadienio 
vaizdelis. Tikras žurnalisti
nis perlas! Reportažas, kuria
me daugiau veiksmo tarp eilu
čių, nutylėjimuose, negu pa
sakytuose žodžiuose.

Algirdas Statkevičius filo
sofine šešių psl. apybraiža 
(essay) išryškina, išgarbina 
Vinco Kudirkos sukurtą Lie
tuvos himną (“Mums himnas
nurodo kelią”), ypač iškelda
mas žodžius “Tegu tavo vaikai 
eina vien takais dorybės”.

Vytautas Šliūpas klausia, 
kuris Jonas buvo tikrasis “Auš
ros” laikraščio pradininkas: 
Basanavičius ar Šliūpas? Pa
remdamas jų amžininkų ir 
bendradarbių žodžių ar raš
tų citatomis, skaitytoją įtiki
na, jog jo tėvas dr. Jonas Šliū
pas buvo “Aušros” steigėjas ir 
didžiausias jos ramstis.

Dr. Vincas Vyčinas skver
biasi į mitologinės matriar
chato palikuonės Žaltės-Žil- 
vinės pasaulį per Salomėjos 
Nėries poemą “Eglė, žalčių 
karalienė”. Šešiolikos pusla
pių studija parašyta visiems 
suprantamu stilium, nors ji 
anaiptol nelengvo turinio, bet 
mąstyti skatinantis mokslinis 
darbas.

Dar truputis apie redakto
riaus įžanginį str. “Suartėja
me”. Jis irgi rašytas “penkios 
minutės prieš dvyliktą” laiku, 
prieš pat Sov. S-gai subyrant 
ir žurnalui išeinant nebespė- 
tas kuo kitu pakeisti. O gal ir 
sąmoningai paliktas, nes rašo
ma po 1990 m. kovo 11-tosios ir 
1991 sausio 12-13. Autorius tei
gia: “Baigėsi per ištisus de
šimtmečius tęsusieji ir mus 
skaldžiusieji nesutarimai dėl 
taip vadinamos ‘veidu į Lietu
vą’ akcijos”. Toliau įtaigau
jama, kad ryšiai buvę tik per 
KGB, kad per dešimtmečius 
tauta mažai pažino išeiviją 
ir atvirkščiai. “Veidu į Lietu
vą” redaktorius prisimena ir 
darydamas įžangą R. Lazdyno 
straipsniui. Aišku, kad “Vei
du į Lietuvą” akmuo dedamas 
į “Akiračių” pašto dėželę, kai 
tikrasis adresatas buvo gar
bingas socialdemokratų vadas, 
Nepriklausomybės akto signa
taras Steponas Kaminskas- 
Kairys. Tai viena. Antra, ka
gėbistams daugiau pasitarna
vo ne ryšius mezgę liaudinin
kų “frontininkai” santariečiai

KLAUSYMAS

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIA US

Laikas eina tolyn, 
sensta mūsų veidai, 
krinta žemėn Juodon 
subyrėję žiedai...

Kas užgydys žaizdas 
tremtinių širdyse?
Kas atlygins skriaudas 
ateities kartose?

Kas parves mus i 
į tėvynės rankas 
Pasakykite man, 
Pasakykite kas ?

“Liaudies ansamblis” Vilniuje 1941 metais. Viduryje - vadovas J. ŠVEDAS, dešinėje - A. MIKULSKIS, kairėje - O. 
MIKULSKIENĖ. Vėliau šis vienetas pasivadino “Lietuvos” ansambliu

Išeivijos ansambliai G. BREICHMANIENĖ

Pirmieji pokario meniniai vienetai, įkvėpti vilniškio “Liaudies ansamblio” ir “Lietuvos”

Tautinis ansamblis
Lietuviai turi gerą būdo sa

vybę — nepasimesti, nedejuoti 
sunkiose gyvenimo sąlygose. 
Tokios išvados priėjau skaity
dama Sibiro tremtinių atsimi
nimus, stebėdama jų gyveni
mą nuotraukose ir t.t. Tą patį 
galėčiau pasakyti ir apie iš
eivius, kurie, praradę savo 
Tėvynę, profesijas, turtą, at
sidūrę svetimam krašte, ne
pasimetė, nekrito į pesimizmą, 
bet stengėsi gyventi ne vien 
šia diena, o ryžtingai žvelgti 
i rytojų.

Po II D. karo atsiradę karo 
sunaikintoje Vokietijoje, lie
tuviai spietėsi į didesnes iš- 
vietintųjų stovyklas ir sten
gėsi čia sukurti mažą tėvynę 
už Lietuvos ribų. Nė viena die
na nebuvo praleista veltui, ir 
visų pasąmonėje buvo viena 
mintis — išlikti lietuviais 
ir tokiais išauginti savo vai
kus. Niekas nežinojo, kiek lai
ko teks gyventi Vokietijoje ir 
kokia bus ateitis. Tuojau pra
dėjo organizuoti mokyklas, 
gimnazijas, amatų mokyklas ir 
kita. Steigėsi chorai, tautinių 

(krikdemų-frontininkų analo
gija), o Čikagos reorgai, ėmę 
šmeižti į Lietuvą kalbos pasi
mokyti ir tėvynės oru pakvė
puoti vykstančius jaunuolius, 
plytomis apmėtyti dainininkus 
iš Lietuvos, Lietuvai vežan
čius mokslo žinias išeivijos 
mokslininkus (prof. Jono Kup- 
rionio atvejis) ir t.t. Tad kažin 
kas daugiau turi muštis į krū
tinę? Ir trečia, šiuos priekaiš
tavimus gerb. “Varpo” redak
toriui rašydamas tik ... šyp
sausi, nes, ačiū Viešpačiui, 
ačiū didžiajam stebuklui, vi
sos ekstremistinės akcijos ir 
reakcijos dabar eina į archy
vus. Tikrai, beliko tik vienas 
su-ar-tė-ji-mo kelias. 

šokių grupės, dramos teatrai 
ir 1.1.

Trijose okupuotos Vakarų 
Vokietijos zonose tuojau po 
karo pradėjo labai sėkmingai 
veikti net keturi ansambliai, 
sudaryti “Liaudies ansamb
lio” pavyzdžiu. Labiausiai į 
“Liaudies ansamblį” panašus 
buvo “Tautinis lietuvių an
samblis”, pirmuosius žings
nius pradėjęs Bambergo lie
tuvių stovykloje, bet labai 
greitai persikėlęs į Wiesba- 
den’ą, nes čia jau gyveno ke
letas Vilniaus “Liaudies an
samblio” dalyvių: Gasparas 
Velička, Steponas Sodeika, 
Albertina Ličkūnaitė, Valen
tinas Poškaitis, Viktoras Pet- 
rikonis ir net per Norvegiją 
į Wiesbaden’ą atklydęs Balys 
Pakštas. Pastarasis suorga
nizavo liaudies instrumentų 
kaimo kapelą, o muz. St. So
deika vadovavo visam ansamb
liui ir chorui. Tautinių šokių 
mokė A. Ličkūnaitė, o G. Ve
lička režisavo ansamblio pa
statymus, kurių daugumą jis 
pats ir parašė. Tai lyriniai, 
nuotaikingi kaimo buities vaiz
deliai, kuriuose per trumpą 
laiką buvo sukuriama sampy
na, vėl atnarpliojama, ir 
baigdavosi linksmu laimingu 
viso ansamblio pasirodymu — 
daina ir šokiu. Kas Lietuvo
je buvo matęs “Liaudies an
samblį”, negalėjo suabejoti 
šių dviejų ansamblių pana
šumu. I

Jau 1945 m. Tautinis ansamb
lis pastatė G. Veličkos “Joni
nes — atsisveikinimą”, o 1946 
m. pradžioje — “Nemunas žy
di”. 1946 m. gale ansamblis 
persikėlė į Selligenstadt’ą. 
Čia 1947 m. pastatė “Žmonės 
prie vieškelio”. Prasidėjus 
emigracijai į tolimus kraš
tus, ansamblis nepajėgė išvyk
ti kartu į vieną kraštą ir buvo 
priverstas 1949 m. likviduo
tis. St. Sodeika ir G. Velička 
išvyko į Vokietijos Hanau ir 
prisijungė prie ten jau vei
kiančio “Dainavos” ansamblio. 
Kiti ansamblio nariai emigra
vo pavieniui daugiausia į JAV.

Per ketverius veiklos me
tus ansamblis surengė per 500 
koncertų, pasirodymų, aplan
kė daugelį lietuvių stovyklų, 
koncertavo amerikiečių, pran
cūzų ir anglų kariams. Nors 
visi pasirodymai vyko lietu
vių kalba, bet giedra nuotai
ka, smagūs šokiai ir skambios 
dainos patiko visiems. An
samblis ne tik kėlė lietuvių 
nuotaiką, bet ir gražiai paro
dė svetimtaučiams lietuvius 
kaip kultūringą tautą.

“Dainavos” ansamblis
1945 m. Hanau lietuvių sto

vykloje veikė choras ir tauti
nių šokių grupė. Dažnai jie su-

Aurelija Akstinienė, CARITAS 
NUNQUAM EXCIDIT. Albumi- 
nio formato biografinio pobū
džio leidinys apie vyskupą An
taną Deksnį, gausiai iliustruo
tas nuotraukomis. Išleistas Vil
niuje 1991 m. 5000 egz. tiražu. 
Spausdino valstybinė įmonė 
“Spauda”. Leidinio pradžioje 
ties vyskupo A. Deksnio nuotrau
ka kun. Juozo Varno žodžiai: 
“Žmonės, kaip dangaus žvaigž
dės, šviečia nevienodai. Kai 
kurie šviečia daugiau už kitus 
— teisingumu, gerumu, išminti
mi ir meile. Prie jų skiriu vys
kupą Antaną Deksnį”. Lotyniškai 
leidinio pavadinimas — “Meilė 
niekad nesibaigia” (šv. Paulius). 
Tai įrašas vyskupo A. Deksnio 

sijungdavo bendram pasirody
mui. 1946 m. E. Daniliūno pa
stangomis sudarytas bendras 
kolektyvas, su beveik 100 žmo
nių. Jam duotas vardas — “Dai
nava”. Chorui dirigavo Bro
nius Jonušas, o tautinių šo
kių grupei vadovavo L. Valiu
kaitė.

“Dainava” greitai savo re
pertuare turėjo per šimtą dai
nų, daugiausia lietuvių kom
pozitorių. Ansamblis taip pat 
važinėjo po Vokietijoje esan
čias lietuvių stovyklas, kon
certavo anglų ir amerikiečių 
kariams bei kitai svetimtau
čių publikai. Taip pat turėjo 
lietuviškų giesmių repertuarą 
ir daugelį kartų įvairomis 
progomis giedojo šventovėse. 
Ansamblis susidėjo iš choro, 
šokių grupės, liaudies instru
mentų orkestro ir vaidintojų 
būrelio. “Dainava” taip pat 
įdainavo keletą plokštelių 
Frankfurto ir Briuselio ra
diofonams. Prasidėjusi emi
gracija į kitus kraštus su
trukdė ir “Dainavos” darbą.

1949 m. ansamblio vadovybę 
perėmė St. Sodeika ir G. Velič
ka. Buvo suvaidinti kaimo bui
ties vaizdeliai — “Vestuvės be 
piršlybų” ir J. Krūmino “Pa
baigtuvės”. Ansamblis buvo 
perkeltas į Kempten’ą, bet ne
ilgai čia dirbo, nes ir vėl emi
gracija pradėjo retinti an
sambliečių gretas. Tačiau 
“Dainavai” pasisekė 1950 m. 
su pačiu ansamblio branduo
liu ir vadovybe (St. Sodeika 
ir G. Velička) įsikurti Čikago
je, kur ansamblis veikia ir da
bar, nuolatos papildomas nau
jais nariais.

Čikagoje ansamblio veidas 
pamažu keitėsi. Savo reper
tuare turėjo daug religinių 
giesmių ir dažnai giedodavo 
šventovėse. Taip pat atnau
jino G. Veličkos kaimo vaiz
delį “Nemunas žydi” ir M. Pet
rausko “Šienapjūtė”. Prie an
samblio prisijungė B. Pakš
tas ir vėl sėkmingai kurį lai
ką vadovavo liaudies instru
mentų orkestrui.

Po kiek laiko G. Velička iš
vyko į Kaliforniją (kur 1962 m., 
pakirstas vėžio ligos, mirė). 
Vaidybinė “Dainavos” an
samblio dalis susilpnėjo. 
Taip pat silpnėjo ir liaudies 
instrumentų orkestras bei tau
tiniai šokiai. “Dainava” pra
dėjo statyti operetes ir pan. 
Jeigu yra reikalas, savo pa
statymams pasikviečia kurią 
nors Čikagos tautinių šokių 
grupę. Stipriausia “Dainavos” 
ansamblio dalis yra mišrus 
choras, kurio repertuare — 
lietuvių kompozitorių dainos 
ir giesmės. “Dainava” yra stip
rus vienetas su gražia praei
timi. (Bus daugiau)

paminėfi
vyskupiškoje emblemoje. Iš pa
teiktų datų matyti, kad jis 1991 
m. sulaukė 85 metų amžiaus.

MEDICINA. Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungos žurnalas. Nr. 2 
(77) 1991. Redaktorius: Vaclovas 
Šaulys, MD. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje.

ANNABERGO LAPELIS, 1991 m.
22 nr. Leidėjas - Pabaltiečių krikš-’ 
čionių studentų sąjungos lietu
vių sekcija (Annaberger str. 400, 
53 Bonn 2, Germany). Redaktoriai 
- Artūras Hermanas, Annemarie 
Lepa, Elena Lepa. Straipsniai lie
tuvių ir vokiečių kalbomis apie 
Lietuvą, lietuvių veiklą Vokietijo
je, lietuvių-vokiečių santykius, 
atsiminimai.

Tėviškės žiburiai • 1992. II. 18 - Nr. 8 (2191) • psl. 7

U TOMĖJE VEIKLOJE
Punsko lietuvių kultūros na

mų kaimiška kapela “Klumpė" 
šiemet specialiais koncertais pa
minėjo savo veiklos sidabrinę su
kaktį. Dvidešimt penkerių metų 
laikotarpyje “Klumpei” vadovavo 
J. Kalesinskas, Antanas Šliaužys, 
Algirdas Jonas Vaina, Valdas Ra
manauskas, iš Klaipėdos atvykę 
muzikai Bronius Mūras ir Vytau
tas Babaliauskas.

Tradicija žada tapti JAV 
lietuvių fondo rengiami Lietuvos 
operos solistų koncertai. Jais 
rūpinasi fondo renginių vadovė 
Marija Remienė, šiemetiniams 
koncertams pakvietusi sopraną 
Ireną Milkevičiūtę, bosą Vacį 
Daunorą ir pianistą Robertą Be- 
kionį. Koncertai numatyti: kovo 
1 d. — Detroite, kovo 8 d. — Kliv- 
lande, kovo 15 d. — Čikagoje, 
kovo 21 d. — Niujorke, kovo 28 
d. — Baltimorėje, balandžio 2 d.
— St. Petersburge, balandžio 5 
d. — Los Angeles. Platus JAV 
lietuvių fondo narių bei rėmėjų 
tinklas svečių iš Vilniaus kon
certus leidžia surengti įvairiose 
JAV lietuvių kolonijose.

Kun. William Wolkovich-Val- 
kavičius, JAV lietuvis, gimęs 
1929 m. birželio 29 d. Hudsone, 
rašo lietuvių katalikų parapijų 
istoriją, turėsiančią tris tomus. 
Skaitytojus jau pasiekė jo angliš
kai parašytas pirmasis tomas — 
Lithuanian Religious Life in Ame
rica: A. Compendium of 150 Ro
man Catholic Parishes and Insti
tutions. Vol. 1: Eastern United 
States. Įvadą yra parašęs Wiscon- 
sino universiteto istorijos fa
kulteto prof. Victor Greene. Pir
mąjį šio didelio veikalo tomą su
daro santraukinė apžvalga 150 
lietuvių katalikų parapijų bei 
institucijų JAV Rytuose. Beveik 
700 puslapių knygoje, turinčioje 
kietus viršelius, yra daug kryžių, 
šventovių vidaus ir išorės nuo
traukų. Pirmasis tomas su atsiun
timu iki 1992 m. balandžio 30 d. 
kainuos $79.50 JAV, po šios datos
— $89.50 JAV. Čekius prašoma 
rašyti ir siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Parish History Project, 1 Bert 
Drive, W. Bridgewater, MA

.02379-9970, U.S.A. Tel. 1-800- 
344-4501.

Kultūros židinio Bruklyne val
dyba 1991 m. lapkričio 16 d. Niu
jorko lietuviams surengė dviejų 
dailininkių darbų parodą: Mari
jos Žukauskienės — tapybos kū
rinių ir Giedrės Kulpienės — gin
taro bei sidabro dirbinių. Paro
dos atidarymas buvo pradėtas 
Kultūros židinio valdybos pirm. 
Antano Mičiulio tartu žodžiu, 
paprašiusiu Paulių Jurkų daly
vius supažindinti su poetu Kor
nelijumi Plateliu, kuris taipgi 
yra Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerio Dariaus Kuolio pava
duotojas. Svečias iš Vilniaus 
skaitė šiai progai tinkantį savo 
eilėraštį. Dail. M. Žukauskienė 
taip pat skaitė vieną Lietuvoje 
sukurtą feljetoną. Parodai ji bu
vo sutelkusi beveik tris dešimtis 
gamtovaizdžių, kuriuos mielai 
perka jos parodas lankantys Niu
jorko lietuviai. Parodos atidary
me nedalyvavo įdomių sidabrinių 
bei gintarinių papuošalų sukūrusi 
G. Kulpienė, tada viešėjusi Mek
sikoje.

Lietuviškų dainų rinkinius 
papildė pernai Klivlando “Au
dio Recording” studijoje įrašyta 
sol. Irenos Grigaliūnaitės, lyri
nio soprano, kasetė. Dainavimą ji 
yra studijavusi Klivlando muzikos 
institute pas prof. George Vas- 
sos, nuo 1956 m. dainavusi su Al
fonso Mikulskio įsteigtu ir vado
vautu M. K. Čiurlionio ansambliu, 
nuo 1973 m. — su Klivlando vyrų 
oktetu, kurį 1959 m. įsteigė jo 
vadovas Rytas Babickas. Sol. I. 
Grigaliūnaitė su fortepijonine 
Gedimino Purlio ir Sharon Reum 
smuiko palyda kasetėn įdainavo 
dvylika lietuvių kompozitorių 
originalių ar jų harmonizuotų 
liaudies dainų. Jų sąrašą sudaro: 
1. Giedros Gudauskienės — 
“Daug pavasarių”, 2. Broniaus 
Budriūno — “Kažkur toli” iš ope
retės “Sidabrinė diena”, 3. Leo
nardo Šimučio — “Palikta šalis”, 
4. Onos Metrikienės — “Beržui 
berželiui”, 5. Gedimino Purlio
— “Tu man brangi”, 6. Juozo Ži
levičiaus — “Močiute širdele”, 
7. G. Purlio — “Ilgesys”, 8. G. 
Purlio — “Palaiminki mane”, 9. 
Antano Vanagaičio — “Aš bijau 
pasakyt”, 10. Viktoro Kuprevi
čiaus — “Lopšinė”, 11. Stasio 
Gailevičiaus — “Rudens tango”, 
12. G. Gudauskienės — “Jaunys
tė”. Kasetę galima gauti atsiun
tus $10 JAV vertės čekį šiuo ad
resu: 1. Grigaliūnas, 998 S.O.M. 
Center Rd., Mayfield Village, 
OH 44113, U.S.A.

Rokiškio kraštotyros muziejus 
surengė tautodailininkų L. Ka
valiauskienės, J. Kišūno, A. 
Kliaugos, K. Pupienienės, J. Sa- 
rapinienės, J. Sarkauskienės ir 
R. Žaliuko darbų parodą. Jos 
lankytojų laukė jų lovatiesės, 
juostos, mezginiai, drožiniai ir 
tapybos kūriniai.

Naujausiems tautosakos ty
rinėjimams aptarti buvo skirta 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute Vilniuje surengta kon
ferencija. Jon buvo pakviesti ir 
mokytojai lituanistai, renkantys 
savo krašto žodinę kūrybą, besi
rūpinantys jos dėstymu ir garsi
nimu mokykloje. Konferencijoje 
skaityti pranešimai dalyvius su
pažindino su Lietuvos sričių liau
dies dainų, sakmių, pasakų savitu
mais, net ir pasakos tradicija vie
name kaime. Nebuvo užmiršta ir 
Mažosios Lietuvos liaudies kūry
ba. Pranešimus numatoma išleisti 
atskiru leidiniu.

Vydūnas 1933-44 m. gyveno 
Klauzijaus gatvėje Tilžėje. Da
bar ji yra pavadinta Lenino gat
ve, o Tilžė — Sovetsku. Prieš ke
letą metų prie Vydūno gyvento 
namo buvo pritvirtinta memoria
linė lenta, o dabar jame norima 
įrengti jo atminimui skirtą mu
ziejų. Namo atnaujinimo bei jo 
pritaikymo muziejui projektą yra 
paruošusi architektė Janina Nau- 
jalienė. Lietuvos specialistų su
rengtame projekto aptarime daly
vavo ir Sovetsko vyr. architektas 
Nikolajus Riabovas. Jis pritarė 
projektui ir sutiko Klauzijaus 
gatvei parūpinti saugomos zonos 
teises. Pastatą remontuos specia
listai iš Klaipėdos, o lėšomis pri
sidės ir Sovetsko vadovai. Vydū
no muziejų norima atidaryti 1993 
m. minint jo 125-tąsias gimimo 
metines.

Vincas Mykolaitis-Putinas 
gimė 1893 m. sausio 6 d. Pilotiš
kėse, dabartiniame Prienų rajo
ne. Jo šimtųjų gimimo metinių 
minėjimais jau rūpinasi nepriklau
somybę atgavusioje Lietuvoje su
darytas specialus komitetas, va
dovaujamas kultūros ir švietimo 
ministerio Dariaus Kuolio. Iki 
1993 m. sausio mėnesio tikimasi 
išleisti šešis V. Mykolaičio-Pu
tino “Raštų” tomus, būsimos 
mokslinės konferencijos medžia
gą ir perfotografuotą 1927 m. poe
zijos rinkinį “Tarp dviejų aušrų”. 
Komisija, įamžindama V. Myko
laičio-Putino atmįnimą, taipgi 
nutarė pastatyti paminklus Vil
niuje ir Marijampolėje, pagal pir
minį projektą pertvarkyti jo ant
kapinį paminklą Vilniaus Rasų 
kapinėse, pakeisti memorialinę 
lentą Vilniuje prie jo gyvento 
namo, sukurti dokumentinio po
būdžio biografinę vaizdajuostę, 
surengti jo draminių kūrinių ir 
poezijos spektaklius Lietuvos 
teatruose. Mokykloms bus išleis
tas V. Mykolaičio-Putino port
retas ir jo nuotraukų rinkinys. 
Sukakties metinių išvakarėse 
taipgi pasirodys jubiliejinis 
plakatas, vokas ir pašto ženklas.

Prieš Kalėdas pasibaigė 
Dailės rūmuose Vilniuje su
rengta Baltijos šalių jaunųjų dai
lininkų darbų paroda. Lietuvos 
dailininkų sąjungos iniciatyva 
ji pirmą kartą buvo surengta 1979 
m. ir dabar rengiama kas treji me
tai. Pernykštė paroda išsiskyrė 
iš kitų. Mat Lietuva, Latvija ir 
Estija, atgavusios nepriklauso
mybę, dabar galėjo įgyvendinti 
ilgus metus puoselėtą svajonę 
— parodon pakviesti visų su Bal
tijos jūra susijusių šalių jau
nuosius dailininkus. Be lietuvių, 
latvių ir estų, jon pirmąsyk įsi
jungė ir rusų, suomių, švedų, da
nų, vokiečių, lenkų bei norvegų ir 
islandų dailininkai. Parodos ren
gėjai pageidavo, kad jai skirti jau
nųjų dailininkų kūriniai labiau 
atspindėtų dabartinės dailės nau
jumą, jos kūrėjų dėmesį naujiems 
siekiams, jaunatviškai dvasiai. 
Parodos premijos buvo paskirtos 
ir diplomai įteikti originaliau
siems, netikėčiausias idėjas pa
siūliusiems dailininkams. Laimė
tojais tapo Sumok U iš Vokieti
jos, suomis Jaris Juvonenas ir lie
tuvių modernaus meno atstovų 
grupė “Žalias lapas”. Baltijos 
šalių jaunųjų dailininkų naujo
viškų darbų parodą surengė Lie
tuvos kultūros ir švietimo minis
terija, Lietuvos dailininkų są
junga ir žurnalas “Krantai”. Pa
rodos dalyviams buvo suorgani
zuota ekskursija į Kauną, suda
ryta proga apsilankyti Lietuvos 
dailininkų kūrybinėse dirbtuvė
se. Šias Vilniuje kas treji me
tai rengiamas parodas norima lai
kyti tarptautinės programos “Ars 
Baltica” dalimi. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
■ 11 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

pavaduotojas, LTOK viceprezidentas Kazimieras Motieka linki sėkmės 
Albertvillyje Vidai VencieneiMOKA UŽ:

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

IMA UŽ:

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

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

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

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

TV.

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

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

Olimpiečiai jau Albertvilyje
Po ilgų 64 metų Lietuva - vėl pa

saulio tautų sportinėje šeimoje. 
Vienintelį kartą, tai buvo 1928 m. 
antrosiose žiemos olimpinėse žai
dynėse San Morice, Šveicarijoje, 
nepriklausomai Lietuvai atstovavo 
tik vienas čiuožėjas Kęstutis Bulo
ta. Šiais 1992 m. 16-se olimpinėse žie
mos žaidynėse Lietuvai vėl atstovau
ja nors tik būrelis tautiečių, tačiau 
kupinų džiaugsmo ir pasididžiavimo.

Kaip nepriklausomos Lietuvos at
stovai į Prancūziją atvyko: slidinin
kai Vida Vencienė (Kalgar’io olim
pinė aukso medalistė) ir Ričardas 
Panavas, biatlonininkai Kazimiera 
Strolienė ir Gintaras Jasinskas, tre
neriai Vilmantas Gineitis, Jakovas 
Gimbickis, Vilius Repšys ir su jais 
olimpinės rinktinės vadovas, Lie
tuvos slidinėjimo federacijos vice
pirmininkas Romualdas Glazauskas.

Taip pat dailiojo čiuožimo šokių 
ant ledo atstovai P. Vanagas ir M. 
Drobiazko (ištekėjusi už lietuvio ir 
gavusi Lietuvos pilietybę). Sig. K.

LIETUVIŲ 
r»n a m a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

Professional! Inc.
An independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

"All THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

MARGIS DRUG STORE

“Vyčio” žinios
Toronto lietuvių sporto klubo “Vy

tis” metinis narių susirinkimas įvy
ko 1992 m. sausio 26 d. Toronto Lie
tuvių namuose. Jam pirmininkavo 
J. Balsys ir sekretoriavo E. Stra
vinskas.

Buvo padaryti praėjusių metų 
veiklos pranešimai, svarstyti nauji 
užmojai, įvairūs klausimai ir atei
ties planai.

Klubo pirmininkas Rimas Sonda 
savo pranešime kalbėjo apie klubo 
sportininkų ruošimąsi ir dalyvavi
mą 1991 m. IV-se PLS žaidynėse. Pa
lietė finansinius, varžybinius ir ki
tus klausimus. Pasidžiaugė, kad vy- 
tiečiai buvo gerai organizuoti ir Lie
tuvoje paliko gerą įspūdį. Jo kalboje 
buvo išreikšta kiek kartėlio ir nepa
sitenkinimo kai kuria Lietuvos spau
da, kurios skiltyse buvo neteisingai 
aiškinamos jo laiškų mintys. (Iš vi
so spausdinti asmeniškus laiškus 
laikraščiuose yra neetiška. Red.). 
1990 m. rugpjūčio 7 d. laiške PLS 
žaidynių org. k-tui jis rašė: “Į spor
tinės delegacijos sudėtį prašome 
įtraukti 12 jaunų, vietinių gražios 
figūros merginų, pageidautina kal
bančių angliškai, o svarbiausia tu
rinčių meninės gimnastikos pagrin
dus”. R. Sondos idėja buvo gauti 12 
gražių mergaičių “cheerleader’s” 
pareigoms. Joms aprangą “Vyčio” 
klubo vardu jis buvo nupirkęs ir nu
vežė į Lietuvą. Pagal laikraštį išėjo 
kitaip . . . Taip pat Sondos, kaipo ka
nadiečių sportininkų išvykos į PLS 
žaidynes komiteto pirmininko, klau
simai Lietuvos atstovams, viešėju
siems Kanadoje, prašant patarimo, 
ar mūsų sportininkams vykti į žai
dynes ar ne, kai tuo metu Lietuvoje 
buvo sunki politinė padėtis, Lietu
voje buvo perduota spaudai taip pat 
ir komentuojama pasišaipant. . .

Kitu atveju LTOK pirmininkas 
kreipėsi į “Vyčio” pirmininką, pra
šydamas iškvietimo ir vietoje parū
pinti pragyvenimą bei susisiekimą 
Vencienei, Panavui ir jų treneriui, 
kurie norėtų atvykti į Kanadą, tarp
tautines slidinėjimo varžybas. Son
da susisiekė su Kanados olimpiniu 
komitetu Otavoje ir pradėjo rūpin
tis. Po to iš Lietuvos nė žodžio, kas 
toliau? Jeigu pasikeitė nuomonė, 
reikėtų apie tai pranešti.

Baigdamas pirmininkas priminė, 
kad klubas “Vytis” yra pakviestas 
1993 m. į Australijos lietuvių spor
to šventę, kad jau laikas pagalvoti 
apie klubo 50-mečio sukaktuvinę 
šventę, kurios data - 1998 metai.

Andrius Klimas kalbėjo apie krep
šinio stovyklą Wasagoje, finansinius 
sunkumus taip pat ir apie naudą 
lietuvių jauniesiems krepšininkams. 
Edis Stravinskas supažindino su 
vyrų ir vaikų krepšinio programo- 
mnis 1992 m. Numatyta ypač jaunų
jų klasėms daugiau varžybų tarp 
Hamiltono, Detroito, Klivlando ir 
Toronto klubų.

Galiausiai patvirtinta vienerių 
metų kadencijai revizijos komisija, 
kurią sudaro pirm. Pr. Berneckas 
ir Balys Savickas, klubo valdyba, 
kurios sudėtin įėjo naujas narys - 
Viktoras Oleinikas. Senieji nariai: 
pirm. R. Sonda, A. Klimas, R. Du- 
liūnas, T. Akelaitis, E. Stravinskas 
ir G. Sendžikas.

Susirinkime dalyvavo svečias 
Evaldas Kalanta, Lietuvos kulkinio 
šaudymo federacijos pirmininkas, 
šiuo metu viešintis Toronte pas 
ŠALFASS-gos šaudymo sekcijos va
dovą Balį Savicką. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu.

(Everesto viršukalnę
Esame rašę anksčiau apie pasau

lio lietuvių alpinistų ruošimąsi žy
giui į pasaulio aukščiausią viršu
kalnę - Everestą. Atrodo, nors ir 
sunkiai, šio pasiruošimo darbai 
vyksta planingai. Neperseniai da
lis būsimos ekspedicijos narių su
rengė Himalajuose žvalgybinį kopi
mą, ieškant maršrutui tinkamo ke
lio. Prieš pradedant šį žygį, turėta 
bėdos su kinų pasienio tarnyba. Mū
sų alpinistai nebuvo įsileisti į Ti
betą. Po derybų keturiems ekspedi
cijos dalyviams - Aleksui Bertuliui 
iš Seattl’o, Viliui Šaduikiui, Kęstu
čiui Baleišiui ir Rimui Skirmantui 
(visi iš Lietuvos) spalio pabaigoje 
pavyko prasiveržti į Tibetą ir vyk
dyti planą.

Pagrindinė ekspedicija numato
ma 1992 m. pavasarį, kur bus siekia
ma Everesto viršūnė, 8,848 metrų 
aukštumoje iškeliant ir paliekant 
ten Lietuvos trispalvę.

Skautų veikla
• Vasario 9 d. “Rambyno” ir 

“Šatrijos” tuntai Prisikėlimo para
pijos šventovėje ir salėje iškil
mingai šventė Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Į šventovę organi
zuotai įžygiavo su vėliavomis. Mi
šias atnašavo dvasios vadas s. kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM ir 
kun. Liudas Januška, OFM. Pasta
rasis pasakė ir pamokslą primin
damas, kad dabar laisvai Lietu
vai reikia moralinės ir medžiagi
nės pagalbos iš mūsų visų. Skai
tymus atliko ps. fil. J. Neimanie
nė aukų procesijoje buvo nešamas 
kryžius, tautinė juosta, trispal
vė, duona ir vynas. Užbaigiant Mi
šias, pats klebonas sveikino ir pri
minė, kad kuo daugiau dalyvautų 
iškilmingoje sueigoje.

Po Mišių didžiojoje salėje, da
lyvaujant daug svečių, komen
dantas ps. dr. R. Saplys išrikiavo 
tuntus, buvo įneštos vėliavos, pri
imtas raportas - 128 skautai bei 
skautės. Po vyriausio skautininko 
įsakymų sekė “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų įsakymai. Įžodį davė 
15 paukštyčių, 2 udrytės, 3 beb
rai ir 4 vilkiukai. Kaklaraiščius 
užrišo draugininkai, tėvynės maz
gelį - dvasios vadas s. Augusti
nas, o gerąjį mazgelį - tėveliai. 
Tuntininkė s. Vida Senkuvienė vi
sus apdovanojo gėlėmis. Skauti
ninkų įžodžiui pravesti tuntinin- 
kas s. A. Senkus pakvietė v.s. V. 
Skrinska. Įžodį priėmė sk.v. v.skl. 
R. Kalendra ir sk.v. v.sl.fil. M. Lek- 
nickas. Jiems žalius kaklaraiščius 
užrišo tuntininkas A. Senkus ir 
skautininkių dr-kė ps. I. Punk- 
rienė. Be kitų sveikintojų skauti
ninkus sveikino Ričardo močiutė 
v.s. V. Kalendrienė. Ilgametis 
“Rambyno” tunto iždininkas s. V. 
Sendžikas buvo apdovanotas Pa
dėkos ordinu, o rėmėjai - A. Ka
lendra ir L. Garbaliauskas - ordi
nais už nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu. Užbaigai tuntininkai pakvie
tė visus į ratą sugiedoti “Lietuva 
brangi” ir “Ateina naktis”.

• Kaziuko mugė - kovo 1 d. Pri
sikėlimo parapijos salėse. Visos 
draugovės jau ruošiasi. Tėvų ko
mitetas su K. Šapočkinu ir V. Vait
kiene bei kitais komiteto nariais 
vaišins tradiciniais valgiais mu
gės svečius. M.

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 03 mil>jonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

D\/| ELECTRICAL D V L 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 - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (ArtiToronto Lietuvių namų)
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

DRAUGIŠKAI — ____  a aa^aaa

patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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 f? vi patarnavimas!

DRAUDA
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

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

Zlllototo® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
zIIIoICiIg Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Everestas laukia lietuvių. Taip atrodo planetos aukščiausio kalnyno vir
šūnė, kurią pasaulio lietuvių ekspedicija ruošiasi pasiekti 1992 m. pava
sarį. Žygiui vadovauja prityręs alpinistas iš JAV Seattle miesto archi
tektas Aleksas Bertulis

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------ -------- ----------------
Etobicoke, Ont. M8\v 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 namų įvertinimas.
2254 Bloor St.W. Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai į

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).

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

.y- ■■

M III
rut CHAFll 21*0 HuronUrl* Si.. 27*-7M>

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

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

AUŠRA DALINDIENĖ

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

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

PARCEL- SERVICE
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

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

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

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksi
mumu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

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

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

the.



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nansy ministeris Gerard D. Le
vesque. Šį kartą premjerai ven
gė aštrių priekaištų ministe- 
riui pirm. B. Maironiui, pasi
tenkindami tik reikalavimų iš
dėstymu. Visas dėmesys dabar 
bus nukreiptas į naująjį Ka
nados biudžetą. Finansų mi
nisteris Don Mazankowski jį 
tikisi paruošti iki vasario pa
baigos. Kovo pradžioje vėl yra 
numatytas Kanados ministerio 
pirm. B. Mulronio susitikimas 
su premjerais Toronte.

Kanados pajamų ministeris 
Otto Jelinek jau reagavo į prem
jerų skundus, kad jiems daug 
finansinės žalos padaro masi
nis pasienyje gyvenančių ka
nadiečių važinėjimas į JAV ir 
įvairių gaminių pirkimas pas 
amerikiečius. Mat ten visos 
prekės, įskaitant net ir Kana
doje neapmokestinamus mais
to gaminius, gerokai pigesnės. 
Spėjama, kad kanadiečiai to
kiai prekybai per metus išleis
davo $3,5 bilijono. Didžiau
siais jos rėmėjais buvo laiko
mi Ontario gyventojai, JAV 
prekybininkams atiduodantys 
porą bilijonų dolerių. Kana
diečių pirkėjų antplūdį į JAV 
atnešė per dideli Kanados ir 
provincijų mokesčiai gami
niams vietinėje rinkoje.

Pajamų ministerio O. Jeline- 
ko planas, Kanadon iš JAV įve
žamom prekėm uždedantis fe
deracinį prekių ir paslaugų 
GST mokestį, prie jo siūlo pri
dėti ir provincinį prekybos mo
kestį. Jį Kanados vyriausybė 
grąžintų provincijų vyriausy
bėms. Tačiau tokiu atveju pro
vincijos savo mokestį turi su
derinti su GST mokesčiu, kad 
būtų apmokestinamos tos pa
čios kanadiečių iš JAV įsive
žamos prekės. Šiuo atveju GST 
mokestis liečia tik įsivežamos 
prekės kainas, kurios rūpi ir 
provinciniam mokesčiui. Ta
čiau provincinis mokestis pa
daro išimčių kai kuriom pre
kėm. Tad Kanados pajamų mi
nisteris O. Jelinekas ir nori 
vienodo apmokestinamų pre
kių sąrašo, kad atskaitymus 
būtų lengviau padaryti pasie
nio muitininkams. Tada ir Ka
nados vyriausybei būtų leng
vesnis surinktų pinigų pasida
linimas su provincinėmis vy
riausybėmis.

Toks susitarimas jau yra pa
siektas su Kvebeko provinci
ja. Kanados muitininkai ten 
atlieka ir provincinio mokes
čio atskaitymus už Kvebekan

įvežamas JAV prekes. Kai ku
rios kitos provincijos šį planą 
gali atmesti, ypač nenorinčios 
turėti bet kokių ryšių su nepo
puliariu Kanados vyriausybės 
GST mokesčiu.

Kanados vyriausybė jau at
šaukė muitą 25 iš JAV impor- 
tuojamiem gaminiam. Tarp jų 
yra fotoaparatai, jų dalys, ka
setiniai garsajuosčių ir vaizda
juosčių aparatai, elektroninės 
orkaitės (microwave ovens) bei 
kiti techniniai gaminiai pra
moginiams reikalams. Dėl nu
imto muito jų kainos atpigs ir 
pačioje Kanadoje, skatinda
mos kanadiečius atsisakyti 
kelionių į JAV.

Pelningą kontrabandą ciga
retėmis tikimasi sumažinti kont
rabandininkams nuo $25.000 
iki $200.000 padidinta finansi
ne bausme. Į JAV eksportuo
jamam kartonui 200 cigarečių 
dabar uždedamas $8 eksporto 
mokestis. Mat paaiškėjo, kad 
kontrabandininkai jas beveik 
visas parsiveža Kanadon ir 
nelegaliai pardavinėja gero
kai sumažindami legaliai pre
kybai užkrautą Kanados fede
racinį ir provincinį $35 mokes
tį kartonui. Didelės naudos 
nesitikima, nes kontrabandi
ninkai kanadiečiams parūpins 
JAV pigiai parduodamų ame
rikietiškų cigarečių.

Pajamų ministerio O. Jeline- 
ko planas taipgi nuo liepos 1 d. 
sumažins neapmokestinamas 
Kanadon paštu siunčiamų pre
kių siuntas nuo $40 iki $20. Už 
kiekvieno apmokestinamą siun
tinio pristatymą Kanados paš
tui reikės sumokėti penkis do
lerius. Tikimasi, kad tada ka
taloguose pasirinktas prekes 
kanadiečiams pristatančios 
JAV prekybos įmonės bus pri
verstos su federaciniu GST mo
kesčiu surinkti ir provincinį. 
Daug kam atrodo, kad šių pa
stangų nepakaks pasienyje gy
venančių kanadiečių kelio
nėms į JAV sustabdyti. Juos 
ten vilioja pigus benzinas, o 
jam, įpiltam automobilin, ne
įmanoma uždėti kainas Kana
doje žiauriai iškėlusių fede
racinių ir provincinių mokes
čių. V. Kst.

Kanados ukrainiečiai, koope
ruojant su organizacija “The 
Multicultural History of Onta
rio”, Ukrainiečių katedra - To
ronto universitete, Toronto uni
versiteto spauda, paminėjo uk
rainiečių 100 metų įsikūrimo, 
sukaktį Kanadoje. Vyko simpo
ziumas, istorinė paroda, išleis
ta knyga.

ROMO KALANTOS, susideginusio Kaune prieš 20 metų, minėjime Toronto Lie
tuvių namuose. Iš kairės: Romo brolis EVALDAS KALANTA, dr. GENOVAITĖ 
BIJŪNIENĖ, šiaulietė ALMA JANKAUSKIENĖ Nuotr. Stp. Varankos

<& SKAITYTOJAI PASISAKO

Regina (Gina) 
Gregorian 
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba. 

Burlingtono, Hamiltono irOakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

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

Roseland Realty Ltd., Realtor 
Independently Owned and Operated

ĮVERTINA PAGALBĄ
Švenčių proga KLB krašto val

dyba ir KLB humanitarinės pa
galbos komiteto pirm. R. Girdaus- 
kaitė susilaukė daug sveikinimų 
ir padėkos laiškų iš Lietuvos už 
gautą Kanados lietuvių paramą. 
Štai vienas iš tokių laiškučių. 
Rašo Vilniaus II-sios ligoninės 
suaugusių akių ligų skyriaus ve
dėja gyd. Janina Čepinskienė.

Didž. Gerb. ir mylimi tautiečiai, 
linksmų ir laimingų Naujų me
tų Jums visiems ir jūsų artimie
siems. Šiuos linkėjimus siunčia 
iš laisvos Lietuvos padangės gyd. 
Janina Čepinskienė.

Kada buvo atsiųsta siunta į Lie
tuvą ir mums teko vaistų, kuriais 
mes. sėkmingai gydome savo sky
riaus akių ligonius, gydom ir ope- 
ruojam, ir kiekvieną dieną prisi
mename Jūsų pagalbą. Nuoširdus 
lietuviškas ačiū!

Anksčiau mūsų padėkos laiškai 
nepasiekdavo Jūsų - buvo naikina
mi. Dabar tikiuosi pasieks.

LIETUVOS PILIETYBĖ
P. A. Povilaitis piktinasi, kad 

Lietuva nesuteikia išeiviams Lie
tuvos pilietybės (“TŽ” 1992 m. 5 
nr.). Aš visai sutinku su dabarti
niu pilietybės įstatymu: išeivis ar 
jo vaikai bei vaikaičiai gali grįž
ti Lietuvon, atsisakyti turimos pi
lietybės, prisiekti Lietuvos res
publikai ir ten gyventi. Visi Lie
tuvos gyventojai, priimdami pilie
tybę, turi prisiekti.

Gal P. A. Povilaitis nebuvo Lie
tuvoje, o jei buvo, nematė, kokio
se sąlygose Lietuva gyvena. Aš iš
buvau Lietuvoje beveik visą 1991 
m. spalio mėnesį. Kad ekonomiš
kai Lietuva blogoje padėtyje, visi 
žinome, bet daugelis neįsivaizduo
ja, kaip Lietuva dar silpna vidu
je. Lenkiškai kalbantieji gyven
tojai jau reikalavo, kad jiems bū
tų duota teisė turėti dvigubą pi
lietybę - Lietuvos ir Lenkijos. Jų 
esą apie 250.000. Jeigu lietuviams 
būtų suteikta teisė turėti dvigubą 
pilietybę, tai lenkai reikalautų to 
paties. Įstatymas turi būti taiko
mas visiems vienodai. Jeigu lenkai 
gautų tą teisę, tai ir rusai to pa
ties reikalautų. Jų esą apie 340.000.

Be to aš nustebau, kad tiek daug 
lietuvių yra parsidavėlių ar tie
siog išdavikų, kurie nenori nepri
klausomos Lietuvos. Įdomu, kieno

piliečiais jie nori būti dabar, 
kai Sovietų Sąjunga subyrėjo? Gal 
jie nori būti Rusijos piliečiais. 
Jie sudaro mažumą - gal 10 ar 20%, 
bet jie knisasi po valstybės pa
matais.

Per perversmą senieji komunis
tai ir buvę stribai su medaliais 
ant krūtinių, išlindę į dienos švie
są, gyrėsi, kad dabar jie perimsią 
valdžią. Rugpjūčio 24 d. jie vėl 
dingo. Patriotiški lietuviai juos 
palydėjo: “Ateina genijai ir vėl iš
eina, atėjo Leninas, bet neilgam”.

Mums lengva mokyti, kokius įsta
tymus išleisti, bet ten negyve
nant ir tikros padėties nežinant 
geriau susilaikyti nuo kritikos. 
Lietuva dar nėra 1940 metų prieš 
sovietams ateinant. R. Bulovas

LAIŠKAS “GINTARUI”
MIELIEJI RITA ir JUOZAI!

Metai bėga, nekeldami graudu
lio, kad tuščiai leidžiamas laikas. 
Jūs išpuoselėjote gražią “Ginta
ro” idėją. Prisimenu, svarstėte, 
kadjau laikas būtų sambūrį palik
ti nuošaly. Kaip gerai, kad taip 
neatsitiko. Kiek mes besispardy- 
tume, padarys šitai laikas. Nebū
kime apgaulingai kilnūs, nepadė- 
kime jam.

Malonu buvo išgirsti, kad Jūs su 
“Gintaru” skrendate į pietines že
mes. Džiugu ta proga prisiminti 
Jūsų žmonių entuziastų indėlį tau
tinei kultūrai, juoba, kad visa tai 
remta į ištikimybę prigimčiai, ar 
jau tik dvasiniam paveldui. Labai 
gerbiame Jus, kad savo kūrybine 
dvasia skleidžiate sparnus visam 
šauniam sambūriui. Tuščioje sie
loje idėjos negimsta. Tuščioje 
galvoje mintys įięsubčęsta. Esa
te tie, kieno jėgomis ,1^ buvo iš
nešta mūsų Lietuvėlė į Laisvės 
krantus. Ačiū Jums ir už tai, kad 
bendromis jėgomis kitados lau
žėme, rodės, dar taip stiprias ge
ležines užtūras.

Alicija, Dalia ir Algis
Uzdilos, Punskas

f 'SAMocmA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Įvairios žinios
Pasaulinės ledo žūklės varžy

bos įvyko vasario 5-11 d.d. ant 
Simcoe ežero, Ontario provinci
joje. Ankstyvesnes varžybas Suo
mijoje ir Švedijoje laimėjo suo
mių komanda. Šiais metais Ka
nadoje dalyvavo Suomijos, Šve
dijos, Liuksemburgo, Islandi
jos, JAV, Kanados ir Lietuvos 
komandos. Varžybas prižiūrėjo 
Tarptautinė gėlo vandens spor
tinės žūklės federacija, o orga
nizavo vietinis komitetas, vado
vaujamas Mike Burrows. Lietu
vius pakvietė ir globojo p. Pe
dersen iš danų bendrovės Ster
ling Airways (oro linijos). Lie
tuviai žvejai dėkoja už $428.00, 
kuriuos paaukojo: $100 - Anapi
lio moterų būrelis, $50 - Medžio
tojų ir žūklautojų klubas “Tau
ras” ir $278 - Lietuvių namų po
pietės dalyviai. Vietinis komi
tetas gražiai priėmė lietuvius, 
paminėdami savo kalbose Lietu
vą, kaip naujai išsilaisvinusią 
valstybę, kurios komanda pirmą 
kartą dalyvauja varžybose. Daug 
nuoširdurrto ir šilumos buvo pa
tirta ir iš amerikiečių koman
dos. J.Š.

Lietuvių visuomenės parama 
Lietuvos misiją prie Jungtinių 
Tautų, kaip rašo ambasadorius 
Anicetas Simutis, įgalino įsi
jungti į šios organizacijos dar
bus, neprašant paramos iš Lietu
vos iždo. Tautos fondas iki šiol 
Misijai yra atsiuntęs $75,000. 
Nemažai į pagalbą ir su nema
žomis aukomis ateina atskiri as
menys ir organizacijos. Lietu
vos misiją laukia daugybė užda
vinių. Ji dar neturi ir tinkamų 
patalpų. Lietuvos nario mokes
tis organizacijai taipogi nema
ža problema.

Norintys įsijungti į rėmėjų 
eiles, o jie mielai laukiami, pra
šomi čekius rašyti ir siųsti šiuo 
adresu: Permanent Mission of 
Lithuania to the United Nations, 
41 West 82nd Str., New York, 
N.Y. 10024.

JAV lietuvių bendruomenės 
valdyba Amerikos lietuvių var
du pasiuntė CBS televizijos kor
poracijos pirmininkui Laurence 
A. Tisch laišką, kuriame protes
tuojama, kodėl televizijoje, ati
darant žiemos olimpines žaidy
nes Prancūzijoje, nebuvo rodo
mi įžygiuojantys Lietuvos ir Lat
vijos sportininkai. Lietuva, Lat
vija ir Estija pirmą kartą po Ant
rojo pasaulinio karo dalyvauja 
olimpinėse žaidynėse. Šimtai 
tūkstančių žmonių kaip tik no
rėjo pamatyti baltiečius, ir jie 
CBS elgesiu buvo labai apvilti. 
Taipogi televizijos ekrane buvo 
rodomas Europos žemėlapis be 
Baltijos valstybių sienų. CBS, 
rašoma laiške, parodė redakci-v 
nį apsileidimą ir stoką jautru
mo. JAV lietuvių bendruomenės 
pirm. Vytas Mačiūnas pažymėjo: 
“... the actions of the CBS net
work take on humiliating pro
portions”.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863 

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. 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. 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

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

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

“Torvil”.™, ,
KLAUSKITE MŪSŲ NAUJŲ KAINŲ 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

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 t.t.)
► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS

(tik Kanadoje)

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

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210

SIUNTOS LĖKTUVU (Air Cargo)

KANADOJE Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami

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

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) 278-087&
Branch
R&R INTERPOSTMIR CO
1055 Broadway,
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph)
N orkos 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

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

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334
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.

lA O IT C I-117 INSURANCE OĮvlLkjriILK brokers

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Vasario 16 šventės proga mū
sų šventovėje 11 v.r. Mišiose iš
kilmingai dalyvavo visos orga
nizacijos su savo vėliavomis. Mi
šių skaitinius skaitė bei aukas 
nešė Toronto Maironio mokyklos 
mokiniai.

— Toronto arkivyskupijos 150 
m. gyvavimo proga arkiv. Aloy- 
sius Ambrožič šį mėnesį paskel
bė Jaunimo mėnesiu ir parašė 
jaunimui ganytojišką laišką 
“Jėzus jus kviečia”.

— Du jauni vyrai iš Lietuvos 
ieško darbo. Skambinti Riman
tui ir Astui tel. 966-2906 arba 
kreiptis į kleboniją.

— Mišios vasario 23, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą 
Otto ir jo artimuosius, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. 
Danutę Jonaitytę.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 23 d. 11.15 v.r. pamal

das šventovėje laikys kun. A. Ži
linskas. Klebono pareigas einan
tis kun. P. Dilys vyksta vasario 
18 d. į Čikagą, kur patikrins svei
katą ir dalyvaus religiniuose su
sirinkimuose. Grįš į Torontą vasa
rio 25 d.

— Parapijos tarybos posėdis - 
vasario 26 d., 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su Vasario 16-sios mi

nėjimu Anapilyje sekmadienio 
popietės lankytojų skaičius su
mažėjo iki 100 asmenų. Informa
cijas susirinkusiems teikė LN 
valdybos pirm. Rimas Strimaitis.

— Lietuvių slaugos namų 1991 
m. mokesčių pakvitavimai jau iš
siuntinėti. Iš viso buvo 1,187 auko
tojų. Jei pasitaikytų kokių nors 
klaidų ar praleidimų, prašom 
skambinti LN administratorei 
Danutei Sysak tel. 532-3311.

— Vasario 22, šeštadienį, LN 
Karaliaus Mindaugo menėje įvyks 
“Atžalyno” rengiamas “Monte 
Carlo” vakaras. Savo atsilanky
mu paremsite tautinių šokių gru
pę “Atžalynas”.

— Vasario 29, šeštadienį, nuo 
12.30 iki 4.30 v.p.p. įvyks Užgavė
nių karnavalo popietė. Plačiau 
“TŽ” skelbime.

— Kovo 1, sekmadienį, 2 v.p.p. 
LN Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyks Lietuvos respublikos svei
katos ministerio Juozo Oleko 
pranešimas.

— Kovo 14, šeštadienį, 6 v.v. Ge
dimino pilies menėje LN vyrų 
būrelis rengia šaunų pobūvį. Pla
čiau sekančiame “TŽ” numeryje.

Aukos slaugos namams
$10,925 — palūkanos už termi

nuotus indėlius; $1,000 — Antanas 
Bernotaitis, Jadvyga Rimšaitė; 
$500 — Antanas Gurevičius; $200 
— duktė Birutė ir Bronius Tamo
šiūnai a.a. Vinco Beresnevičiaus 
atminimui, Vytautas Marcinkevi
čius, M. S. Petruliai; $100 — E. Du
bininkas, P. Judzentis, T.K. A. a. 
Alfonso Balnio atminimui aukojo: 
$100 — N. Uogintas, dr. A. S. Pa- 
cevičiai; $50 — V. D. Dargiai, S. 
Radzevičius, G. D. Sakai, V. A. Ra
manauskai, A. A. Klupšai; $40 —
J. J. Birgeliai, V. Balsys; $30 L. 
Daunius, S. V. Paulioniai; $25 — 
dr. A. Valatka, R. G. Paulioniai, 
H. E. Stepaičiai, B. J. Tamulioniai,
K. Budrevičius; $20 — L. Balsienė, 
V. Butkys, J. Augustinavičienė, M. 
Povilaitienė, M. S. Bušinskai, J. 
Pacevičienė, K. B. Žutautai, Vyt. 
Balsys, A. S. Sakai, S. Kuzmickas, 
V. P. Gudaičiai, A. D. Barkauskai, 
M. Tamulaitis, J. J. Stravinskai, 
E. R. Stravinskai, K. B. Čepaičiai, 
J. O. Balsiai, S. Kėkštas, E. Sen
kus, S. Grigaliūnas, E. K. Šlekiai, 
B. Stalioraitis, A. Zalagėnas, A. 
Bajorinas, V. S. Aušrotai, M. Va
laitis, E. Čuplinskas; $15 — H. I. 
Petkai; $10 — V. Kairys, T. Zalec
kis, R. Sonda, J. Rinkūnienė, I. 
Kairys, I. Paškauskas. Iš viso — 
$1,330. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog šiuo ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6. Iš viso sta
tybos fonde yra $729,514.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100— K. Kazemėkaitė.

Per KLK moterų draugiją 
Vaiko tėviškės namams aukojo: 
$150 — G. Lemieux (a.a. Mortos 
Norkienės atminimui); $100 — 
A. Pažerūnas, A. Katelienė, S. 
Girčienė; $60 — J. Gurklienė; 
$50 — kun. V. Braukyla, G. B. Či
žikai, V. V. Baliūnai; $25 — O. 
Urnavičienė; $20 — N. I. Guil
ford (a.a. Gito Bėriaus atmini
mui), A. Kizienė, P. Karaliūnas, 
A. Lackuvienė; $10 — dr. R. Ma
žeikaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Vasario 16 proga mūsų švento

vėje per 10.15 v. Mišias giedojo “Vo
lungės” choras, per 11.30 v. Mišias 
parapijos choras. Organizacijos su 
vėliavomis dalyvavo per 11.30 v. 
Mišias.

— Ruošiasi tuoktis Audronė Do- 
bytė su John W. Beattie.
- Vasario 13 d. palaidotas a.a. 

Vincas Beresnevičius, 87 m., vasa
rio 14 d. - a.a. Alfonsas Balnis, 
61 m., vasario 15 d. - a.a. dr. Juozas 
Urbaitis, 82 m.

— Metinė parapijos vakarienė - 
vasario 23, sekmadienį, 5 v.p.p., 
parapijos salėje. Bilietus platina 
B. Genčius (tel. 532-8531). Meninę 
programos dalį atliks parapijos 
choras, kuriam vadovauja D. Vis- 
kontienė ir D. Radtke.

— Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no Prisikėlimo par. kongregacijos 
Mišios ir susirinkimas - ketvirta
dienį, 10 v.r.

— Prof. dr. E. Eringienė, lanky
damasi Kanadoje ragino lietuvius 
remti Lietuvos kovai su vėžiu drau
giją ir tapti jos nariais. Draugijos 
skyriai jau įsikūrę Čikagoje ir To
ronte. Metinis nario mokestis - $4. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į 
M. Povilaitienę tel. 769-0948 arba 
į A. Ledienę tel. 769-6534.

— Kaziuko mugė - kovo 1 d. para
pijos salėse. Atidarymas - prieš 
10.15 v. Mišias. Kaziuko mugę or
ganizuoja Toronto skautų tuntai 
“Rambynas” ir “Šatrija”, padedant 
skautų tėvų komitetui.

— Mišios vasario 23, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Vladą Katelę, 
9.20 v.r. - už a.a. Emiliją Kareč- 
kaitę, 10.15 v.r. - už a.a. Alfonsą 
Krikščiūną, Gintą ir Apolinarą Be
resnevičius, specialia intencija, 
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

Tikinčiosios Lietuvos diena
šiais metais — kovo 1,.sekmadie
nį. Ta intencija lietuvių švento
vėse laikomos pamaldos ir ren
kamos aukos religinei Lietuvos 
šalpai. Aukos per Kanados lietu
vių katalikų centrą bus panaudo
tos tikinčiųjų paramai Lietuvo
je pagal vyskupų nurodymus. Vi
si prašomi tą dieną skirti savo 
auką šiam kilniam tikslui. Inf.

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministeris Juozas Olekas kovo 1, 
sekmadienį, 2 v.p.p. Toronto Lie
tuvių namuose padarys prane
šimą visuomenei. Kartu su mi- 
nisteriu atvyksta Sveikatos ap
saugos ministerijos ekonomikos 
skyriaus viršininkas Gediminas 
Černiauskas, Vilniaus universi
teto Santariškių ligoninės vyr. 
gydytojas Juozas Radikas ir Vil
niaus universiteto “Raudonojo 
kryžiaus” ligoninės vyr. gydyto
jas Juozas Raistenskis. Delega
cija į Kanadą atvyksta vasario 
27 d. ir bus iki kovo 2 d. Programa 
rūpinasi Kanados lietuvių bend
ruomenė. KLB inf.

Dėmesio! Kandidatai, norin
tys būti renkami kaip Kanados 
lietuvių bendruomenės atstovai 
į Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimą, privalo iki š.m. kovo 
3 d. paduoti pareiškimus. Pareiš
kimų formas galima pasiimti 
KLB raštinėje, Toronto Prisikė
limo parapijoje. Teirautis tel. 
(416) 533-3292.

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) prisimi
nimui yra įsteigtas 1985 m. jo 
tėvų, sesers ir artimųjų drau
gų stipendijos fondas, kuriuo 
gali pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, 
siekiantys magistro arba dok
torato laipsnio iš griežtųjų 
mokslų - vėžio tyrimo sričių 
(pvz. farmakologijos, bioche
mijos ir pan.).

Dėl daugiau informacijos ir 
prašymų formų rašyti šiuo adre
su: Kristina Martinkus, Dr. Ka
zys Martinkus Memorial Scho
larship Fund, 7120 S. Rich
mond, Chicago, IL 60629 USA. 
Prašymų formos turi būti grą
žintos iki 1992 m. gegužės 1 d.

Maironio mokyklos vedėja 
Giedra Paulionienė dalyvavo 
Lietuvos katalikų mokytojų su
važiavime Kaune, skaitė paskai
tą apie mokytojų-mokinių santy
kius katalikiškoje mokykloje, 
aplankė keletą gimnazijų. Visur 
rado daug dirbančius mokytojus 
gana sunkiose sąlygose. Kai ku
rios mokyklos dėl patalpų sto
kos dirba dviem pamainom.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

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

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALO
jaunimo popietė

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.

DĖMESIO! Pristatom jūsų gimi
nėms Lietuvoje rūkytą mėsą. Nr. M- 
1 siuntinio 8 kg kai na-$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.

B MONTREAL6

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

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

Rengėjai - LN visuomeninės veiklos komitetas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
kad

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

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

TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

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

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas atsižvelgs 

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

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

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

TLN švietimo fondas “Labdara

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

SAUSIS ir VASARIS - 
RRSP indėlių mėnesiai.

Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP s-tą.
Jei truks “Parama” paskolins.
“Parama” moka aukštas palūkanas 
už jūsų indėlius.
“Parama” neima jokių mokesčių 
nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.
“Parama” mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

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

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

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti įRRIF, 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

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'.

Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo 74-jų metinių minėjimas 
Toronte-Mississaugoje vasario 
14, 15 ir 16 d.d. vyko keliais ren
giniais: Lietuvos generalinio 
konsulo svečių priėmimu, Prisi
kėlimo parapijoje paroda “Lie
tuvos kovos už nepriklausomy
bę”, muziejaus patalpose Anapi
ly paroda “Išeivija Kanadoje - 
vakar, šiandien ir rytoj”, pa
grindiniu minėjimu Anapilio 
salėje. Iškilmingos pamaldos 
buvo laikomos trijose lietuvių 
šventovėse: Išganytojo (evan
gelikų-liuteronų), Prisikėlimo 
ir Lietuvos kankinių. Šventės 
aprašymas kitame “TŽ” nr.

Dr. Valdas Samonis organizuo
ja mokslinę sesiją apie Pabal
tijo šalių sugrįžimą į pasauli
nę ekonomiką. Sesija įvyks pa
sauliniame Tarptautinės verslo 
akademijos suvažiavime Euro
pos sostinėje Briuselyje š. m. 
lapkričio 20-22 d.d. Joje daly
vaus ir Lietuvos tarptautinių 
ekonominių ryšių ministeris 
Vytenis Aleškaitis.

Vilniaus radijas užsienio lie
tuviams programas lietuvių 
kalba transliuoja 9 v.v. 16, 19 ir 
41 metrų bangomis šiais daž
niais: 7400, 9750, 15180, 17605, 
17690.

A. a. Angelės ir Alfonso Šmi- 
gelskių 5 metų mirties prisimi
nimui duktė Loreta Murauskie
nė “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Aleksandro Ivaškevičiaus, 
Vandos Kralikauskienės bro
lio atminimui Gabrielė Chvedu- 
kienė aukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

A. a. Vinco Beresnevičiaus 
atminimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $30 — Rita Jonaitytė- 
Gast ir šeima; $20 - D. ir A. Ker
šiai, Zita ir Antanas Urbonai.

A. a. Alfonso Balniaus atmi
nimui “Tėviškės žiburiams” $25 
aukojo Liuda ir Vytautas Štui- 
kiai; $20 — V. P. Dalindos.

A. a. Elenos Skomskienės at
minimui, užjausdami seserį An- 
geliką Sungailienę ir šeimą, 
S. J. Andruliai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

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

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

IEŠKAU RUSIŠKAI kalbančios vai
kui auklės, kuri galėtų gyventi kar
tu bei atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 764-7150, neatsilie
piant asmeniškai, palikti vardą, 
telefono numerį. Jums bus atskani- 
binta.

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- 
istatoini į namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

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

PASLAUGOS “RŪTA” PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Perduodame pinigus iš rankų į 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.

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)

Į XVI-ąsias ŽIEMOS OLIMPINES 
žaidynes Lietuvai atstovauti bu
vo paskirti keturi atletai, bet pas
kutinėmis dienomis dar prisidėjo 
pora. “The Gazette” vasario 6 d. 
laidoje įsidėjo Michael Barber 
ilgą straipsnį apie lietuvį Povilą 
Vanagą ir ukrainiečių kilmės 
maskvietę Margaritą Drobiazko, 
kurie yra ledo šokių porą. Tauty
bių skirtumas ir sudarė didžiau
sių sunkumų pakliūti į žaidynes. 
Pirmiausia problemų turėjo su 
Lietuvos olimpiniu komitetu, o 
paskui su tarptautiniu. Galų ga
le jiems buvo leista dalyvauti 
Lietuvos komandoje. Visas straips
nis parašytas labai nuoširdžiai. 
Straipsnyje minimas Amerikoje 
gimęs ortodontistas Simonas 
Zmuidzinas, kuris Šveicarijos 
Lousanne ilgesnį laiką Povilą 
ir Margaritą apgyvendino savo 
namuose, kai jie visus asmeninius 
pinigus buvo išleidę treniruo
tėms.

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” naujai iš
rinkta valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. Bronius Staškevičius, 
I vicepirm. Jonas Babrauskas, II 
vicepirm. seselė Paulė, sekr. Ele
na Kerbelienė ir ižd. Albinas Bar
šauskas.

Raimundas Gereckas vasario 
9 d. AV parapijos salėje darė pra
nešimą, kaip atgauti nekilnojamą 
turtą Lietuvoje. Svečias turėjo at
sivežęs blankų, kurias galima bu
vo čia pat užpildyti. Buvo įvairių 
klausimų. Pranešimą išklausė apie 
25 asmenys.

Pirmajai Komunijai šiais me
tais besiruošiantys vaikai turi su
sisiekti su sesele Paule tel. 766- 
9397.

Evaldas Kalanta, prieš dvide
šimtį metų Kaune susideginusio 
Romo brolis, atvyksta į Montrealį 
ir vasario 29, šeštadienį, 6 v.v. AV 
parapijos salėje susitiks su Mont
realio lietuviais. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. Šį susiti
kimą organizuoja KLB Montrealio 
apylinkė.

A.a. Adolfas Janukavičius, 68 m. 
amžiaus, mirė vasario 2 d. Palai
dotas Vasario 4 d. iš Šv. Kazimie
ro šventovės, Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi žmona, duktė 
ir du sūnūs su šeimomis. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje atlei
dimui nuo pajamų mokesčių pa
kvitavimai išduodami. Tuo reika
lu prašoma kreiptis pas kleboną 
asmeniškai arba telefonu. Pagei
daujant juos galima gauti ir paštu.

Mirė a.a. Adolfas Janukevičius, 
palaidotas vasario 4 d. iš Šv. Kazi
miero šventovės.

Jau laikas įsigyti įėjimo bilie
tus į tradicinius kazimierinius 
pietus, įvykstančius kovo 8 d. para
pijos svetainėje. K.A.

Šv. Kazimiero parapijos žiniose 
1991 m. 9 nr. Kazys Ambrasas rašo: 
“Prieš keliolika metų, kuomet 
Montrealyje įvyko Kanados lietu
vių suvažiavimas, tuometinis ir da
bartinis “TŽ” redaktorius prel. dr. 
Pr. Gaida mūsų šventovėje 11 v. pa
maldų metu pasakė reikšmingą pa
mokslą. Apibūdino mūsų parapi
ją, jos tuometinį gyvenimą ir pa
rapijos vadovybę. Toliau pridūrė, 
kad mūsų Montrealio Šv. Kazimie
ro parapija yra pirmoji parapija 
Kanadoje, tai lyg Kanados lietu
vių vynuogynas. Tai buvo žodžiai, 
kuriuos mes ilgai atsiminsime. 
Mano nuomone, mes, šios parapi
jos nariai, turėtume tuo tik di
džiuotis, nors ir nesame tokie stip
rūs ir pajėgūs būti gerais vaisme
džiais. Bet džiaugiamės, kuomet 
matome šalia savęs augant jaunus 
vaismedžius, kurie, tikėkimės, pa
keis senuosius. Mūsų parapija per
gyveno du “nuovargio” laikotar
pius. Pirmasis buvo prieš trisde
šimt metų, antrasis vos prieš ke
letą mėnesių. Pasikeitus “vynuo
gyno sodininkams”, mes, senesnie
ji vaismedžiai, jaučiamės daug 
stipresni ir jaunesni, ypač kai 
matome šalia savęs jaunus vaisme
džius. Sakoma: “Žmogau, padėk 
pats sau, tuomet ir Dievas tau pa
dės”. Kor.

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

IMA UŽ:

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 ................ .... 6'/4% Taupymo-kasdienines.... .... 4’/4%

180 d. -364 d...... .... 6 % Einamos sąsk....................... ... 31/2%

120 d. - 179 d...... ....  6 % l RRIF—RRSP — 1 m.term. ... ... 71/4%
60 d. - 119 d...... ....  6 % RRIF—RRSP —2 m.term. ... ... 73/4%
30 d.- 59 d...... ....  41/2% RRIF — RRSP - taup........... ... 41/2%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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 siuntą į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų 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

PARDUODAMAS dvieju aukšty 
mūrinis namas Kaune. Kreiptis tel. 
(416) 660-7060.

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

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.


