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Dar vieno stebuklo belaukiant
Tautos vienybės klausimas yra amžinas. Gal šventuose 

miškuose vaidilučių aukurais pradėtas, gal į karaliaus Min
daugo didžiadvasiškumą atremtas. Vienybė — šventas var
das. Sunkūs šimtmečiai jo nepaneigė, nesužalojo. Atvirkš
čiai — nepaliestas jis švietė proseneliams ir vaikaičiams. 
Be jo nebūtume išlikę, ir šiandien gal jau niekas nebera
šytų žodžio “Lietuva”.

ŠIMTMEČIŲ uždarumas mus glaudė vieną prie kito. 
Dar labai neseniai keliauti iš vienos parapijos j kitą 
būdavo nemaži užmojai, didelis pasiruošimas ir pa
judėjimas. Šiandien ir platusis pasaulis darosi mažas, o 

mūsų Lietuva — toks mažytis planetos taškelis. Visa tai 
apgailėti ir dūsauti dėl niekada nebegrįžtančio laiko bū
tų akių pridengimas savo pačių rankomis, kenksmingas 
veiksmas. Ko mums šiandien iš tos praeities reikia — tai 
tik dvasinės stiprybės. O ją pritaikyti dabarčiai — mūsų 
pačių užduotis. Ir būtina, nes be tos stiprybės vargu ar ga
lima rimčiau kalbėti apie šventąją vienybę. Nebent tuščia
žodžiautume. Bet tai per daug svarbu, kad žodžių žarsty
mais mėgintume paslėpti pataikūnų ar išdavikų pėdsakus. 
Siekiant tikros vienybės, reikia visiems lygiomis išeiti į 
atvirą lauką, kad nebereikėtų spėlioti, kas tas, o kas anas, 
kad KGB tipo pogrindis nebegalėtų pajudyti vienų prieš ki
tus. Nėra paslaptis, kad priešvalstybinė ardomoji jėga Lie
tuvoje dar egzistuoja, yra veikli ir turi nemažai vilčių. De
mokratėjimo vardu šiandien Lietuvoje laisvai gali švais
tytis nepriklausomybei kenkiančios grupuotės, prisiden
gusios įvairiais naujais vardais ir partijų programomis. 
Savaime suprantama — išeivijos įspėjimai tautai nieko 
naujo nepasako. Valstybės vadovams pavojai ir sunkumai 
yra lengviau atsekami negu nuo to viso toliau stovintiems. 
Tačiau išeivių dalyvavimas tėvynės atstatymo darbuose 
neleidžia tuo nesirūpinti.

DAR NE viskas, kad tautos vienybės slopinime pa
sireiškia vien tik politinio pobūdžio kurstymai ar 
beatodairinė kova dėl asmeninės gerovės ir užima
mų vietų. Ne viskas, jei bandoma ardyti besiformuojančią 

demokratiją, valstybingumą, jei puolama vyriausybė ar 
pavieniai jos asmenys. Laisvių ir demokratijos dingstimi 
tautos dvasinio atgimimo siekiai ne visada ir ne visur no
rimi atremti į tvirtesnius principus. Po formalaus mark
sistinio ateizmo žlugimo į atsiradusią tuštumą pradėjo neš
ti kas ką turi. O kai kurių vakariečių įnašai ėmė rodytis pa
traukliomis naujovėmis, dažnai jungiamomis ir su medžia
gine parama ar imponuojančiais planais. Savaime aišku — 
po kraupių dešimtmečių dusinimo ir uniforminės prievar
tinės mąstysenos švirkštimo visa, kas nauja, darosi įdomu 
ir mėgintina. Įvairios religinės ar humanistinės sektos ar 
grupės sulaisvėjusioje visuomenėje ieško “dvasinių rin
kų”, kur galima būtų parduoti nematytas neregėtas idėjas, 
gimusias laisvojo pasaulio naujos aplinkos ieškojimuose, 
visai nesivaržant lygintis ir su religinėmis bendruomenė
mis, kurios, tų ieškotojų požiūriu, nebetinka šių laikų gy
venimui. Todėl besirūpinantiems religiniu-dvasiniu tau
tos atgimimu visa, kas išblaškyta, surankioti ir statyti ant 
UOLOS darosi nelengva. Anot vyskupo Sigito Tamkevičiaus, 
tauta turi laukti dar vieno stebuklo. Ir ne kokio kito, o tik 
visus vienijančio ir vedančio tikruoju atgimimo keliu, ku
ris, deja, tėra vienas. Ieškoti — visų valia. Mąstyme apie 
žmogaus amžinybę — didelio pasirinkimo nėra. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Nauji praeities šešėliai
Už nelegalų trylikos sikų įve

žimą Kanadon Halifakso teis
me vasario 17 d. buvo nuteisti 
du vokiečiai. Teisintis bandęs 
Christian Muhme susilaukė 15 
mėnesių kalėjimo ir $5.000 
baudos, o kaltu prisipažinęs 
Peter Wollny — deportacijos 
Vokietijon. Kanados imigraci
jos inspektoriai sikus rado sau
sio 21 d. Halifaksan atplauku
siame lenkų transportlaivyje 
“Kazimierz Pulaski”. Jie buvo 
paslėpti gyventi pritaikytame 
automobilyje, uždarytame 
transportiniame konteineryje.

Sikai, neturintys jokių doku
mentų, pasiskelbė politiniais 
atbėgėliais iš Indijos ir pasi
prašė globos Kanadoje. Šian
dien visiems yra žinomas Indi
jos gyventojų mažumą suda
rančių sikų kerštingas nesuta
rimas su indusų dauguma, pa
stangos Pandžabe įsteigti sa
vo valstybę. Tačiau ši grupė, 
pasivadinusi politiniais pabė
gėliais, Kanadon atplaukė ne 
iš Indijos, o iš Vokietijos Bre- 
merhaveno, kur lenkų laivan 
buvo pakrautas konteineris su 
automobiliu. Trylika sikų, su
naikinusių savo dokumentus 
ir dabar reikalaujančių poli
tinės globos, teigia, kad jie už 
atvežimą Kanadon sumokėjo 
$122.000. Esą ši nelegali kelio
nė kiekvienam kainavo po 
$9.400. Tikrieji politiniai pa
bėgėliai dokumentų nesusinai
kina ir tiek dolerių neturi.

Trylika Kanadoje pasiliku
sių sikų tik pakartojo šį nele
galaus atvykimo brangų meto
dą. Jį jau 1986 m. rugpjūčio 11 
d. pradėjo 155 Šri Lanka pava
dinto Ceilono tamilai, nakties 
metu išlipę iš laivelių Niu- 
faundlandijos pakrantėse ir 
pasiprašę politinės globos. Ta
milai tada taip pat pasakojo, 
kad pabėgo ir Kanadon atplau
kė iš Indijos. Jie taipgi skun
dėsi didelių lėšų pareikalavu
siu atplaukimu Kanadon.

Tie 155 tamilai, kaip ir 13 da
bartinių sikų, dokumentų netu
rėjo. Tačiau ir jiems buvo leis
ta pasilikti Kanadoje, nors 
greit paaiškėjo, kad jie atplau
kė ne iš Indijos, bet iš anuome
tinės Vakarų Vokietijos. Ten 
jie jau buvo gavę politinę glo
bą pabėgėlių stovyklose. Ieško
dami geresnio gyvenimo, tami
lai atplaukė už didelius pini
gus išsinuomotu vokiečių trans- 
portlaiviu ir gelbėjimosi val
tyse buvo palikti prie Niufaund- 
landijos krantų. Tokia sukta 
taktika bandyta sudaryti klai
dingą įspūdį, kad juos iš Indi
jos atplukdžiusį laivą nuskan
dino audra.

Ūkanotą 1987 m. liepos 12 d. 
rytą N. Škotijos Charlesville 
gyventojus pažadino 173 barz
doti vyrai su turbanais, ieškan
tys geležinkelio ir taksių kelio
nei į Torontą. Tarp jų rasta ir 
viena moteris. Vėl buvo pakar-

(Nukelta į 9-tą psl.)

JAV-biy viceprezidentas DAN QUAYLE ir Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDS
BERGIS sveikina susirinkusiuosius Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje vasario 7 d. Nuotr. Steven Purcell

PRANEŠIMAS IŠ PARYŽIAUS

Atominė grėsmė Lietuvoje
Prancūzų spauda susirūpinusi atomine elektros jėgaine Ignalinoje, kurios reaktoriai - tokios 

pat sandaros, kaip Ukrainos Cernobylije • Švedų specialistų perspėjimai ir siūlymai 
sustiprinti Ignalinos jėgainės saugumą

Du dienraščiai išspausdino 
savo korespondentų praneši
mus apie atomines elektros 
jėgaines Ignalinoje ir Petra
pilyje (Sosnovy-Bor). “Le 
Monde” 1992.1. 22 paskelbė be
veik aliarmuojantį straipsnį 
savo korespondentės Stock- 
holme Francoise Nieto tokia 
antrašte: “Rusų ir lietuvių 
atominės jėgainės prie Balti
jos jūros yra grėsmingoje būk
lėje”. “Liberation” dienraš
čio korespondentas Matthias 
Lufkens 1992. II. 5 laidoje 
paskelbė savo pranešimą iš 
Vilniaus: “Ignalina — abejoti
nas atominis saugumas Balti
joje”.

Švedų specialistai
Korespondentė iš Švedijos 

rašo apie švedų specialistų 
apsilankymą Ignalinoje 1991 
m. pabaigoje ir jų duomenis. 
Atominė Ignalinos jėgainė, 
kaip ir Petrapilyje, esančios 
tokioje pavojingoje būklėje, 
kad nuosekliausia išeitis — 
jas visai uždaryti. Lyginant 
jas su panašių jėgainių įren
gimais Vakaruose, matyti di
delis skirtumas — žiojėjanti 
saugumo įrenginių stoka. Jas 
esą reikėtų tučtuojau užda
ryti ir statyti naujas. Deja, 
dabartinė ekonominė būklė 
yra tokia, kad to neįmanoma 
padaryti. Be tų jėgainių kraš
tas liktų be elektros energi
jos. Dėl to esą nedelsiant rei
kia atlikti būtinus pakeitimus 
— sustiprinti saugumą, suma
žinti pavojaus galimybę.

Ignalinos jėgainė, pasak ko
respondentės, tiekia elektrą 
pusei Lietuvos ir aprūpina šil
tu vandeniu Sniečkaus miestą 
su 35.000 gyventojų. Du jėgai
nės reaktoriai RBMK-1500 bu
vo įrengti 1984 ir 1987 m. Po 
nelaimės Cernobylije jų pajė
gumas buvo sumažintas iki 
1250 MW. Jie priklauso trečia
jai to tipo reaktorių kartai ir 
yra saugesni už Petrapilio re
aktorius, priklausančius pir
majai ir antrajai kartai.

Vienas iš specialistų gru
pės J. P. Bento pareiškė apie 
Ignalinos jėgainę: “Personalas 
kompetentingas, paruoštas 
profesiniam darbui, tačiau 
susiduria su tokiomis kliūti
mis, kokių mes negalime nė 
įsivaizduoti”. Išskyrus kont
rolės centrinę, “pastatų, elekt
rinių įrenginių (kabelių ir 
pan.) kokybė, priešgaisrinė 
apsauga, fizinė apsauga ir kit
kas yra menka. Žodis ‘kokybė’ 

šiame kontekste iš viso nevar
totinas”.

Trūkumai
Trūksta kompiuterių, ir dėl 

to jėgainės specialistai turi 
naudotis instrukcijomis iš ga
mintojo, esančio Maskvoje, 
ypač tais atvejais, kai atsi
randa gedimai. Jėgainės per
sonalas kas dveji ar treji me
tai siunčiamas į pasitobulini
mo kursus Smolenske. Bet tai 
daug kainuoja, be to, ne visi 
tuos kursus lanko. Jų progra
moje nėra praktinio paruoši
mo, kaip tramdyti kilusį gais
rą ar sprogimą.

Švedų specialistų nuomone, 
po Černobylio nelaimės Igna
linoje atlikti saugumo įren
giniai yra nepakankami. Rei
kėtų dar daug ką pagerinti. 
Jėgainės saugumo planai ant 
popieriaus gerai atrodo, bet 
jie taip realizuoti, kad nesi
derina su tikrove. Tarnautojų 
atlyginimai labai maži. Tai 
irgi neprisideda prie saugumo 
stiprinimo: saugumo specialis
tas greičiau eis dirbti ten, 
kur didesnis atlyginimas.

Stiprinti saugumą
Sosnovy-Bor jėgainė su 

keturiais reaktoriais, tiekianti 
elektrą Petrapiliui, turinčiam 
5,5 mil. gyventojų, esanti žy
miai pavojingesnė. Du senes
nieji jos reaktoriai turėtų būti 
tuojau pat sustabdyti. Nelai
mė toje srityje galinti įvykti 
šiame dešimtmetyje.

Atominių jėgainių saugumu 
R. Europoje yra susirūpinu
sios — Švedija, Suomija, Vo
kietija, Britanija, Prancūzija 
ir Italija. Numatyta, kad Šve
dija rūpinsis Ignalinos jėgai
nės saugumu, Suomija — Sos
novy-Bor. Pasak švedų specia
listo Bento, siekiant didesnio 
saugumo, reikėtų pasinaudoti 
metinėmis Ignalinos reakto
rių “atostogomis” — sustab
dymu. Dabartinė būklė esanti 
aliarmuojanti, ir laikas jau 
spaudžia.

“Baltijos Černobylis”
“Liberation” koresponden

tas, atsiuntęs pranešimą iš Vil
niaus po incidento Ignalinoje, 
primena, kad pastaroji gali 
tapti “Baltijos Černobyliu”. 
Esą toks jausmas kilęs dėl pa
stebėto gedimo viename reak
toriuje, nors radioaktyvūs 
spinduliai aplinkos nepasie
kė ir jokio pavojaus nesudarė. 
Vienas tarnautojas inžinierius 
buvęs suimtas dėl centrinės 
kontrolės kompiuterio nupro- 

graminimo, pastebėto jau ne 
pirmą kartą. Jėgainės saugu
mo inspektorius Genadijus 
Lipunovas pareiškė, kad su
imtasis esąs Lietuvos pilie
tis, niekad nebuvęs kompar
tijos nariu. Ar tai sabotažas 
po nepavykusio perversmo 
Maskvoje, minėtasis inspek
torius nedrįso pasakyti.

Jautri tema
Sabotažo klausimas esanti 

jautri tema. Mat Sniečkaus 
mieste, kurio gyventojai ap
tarnauja Ignalinos jėgainę, 
gyvena daugiausia rusai, ne
palankūs Lietuvos nepriklau
somybei. Sniečkaus savival
dybės vadovybė po nepavyku
sio perversmo Maskvoje Lietu
vos parlamento buvo paleista 
ir įvestas tiesioginis valdy
mas iš Vilniaus. Bijoma, kad 
tokioje įtampoje gali įvykti 
sabotažo veiksmai. O lietuvių 
specialistų, paruoštų atomi
nei jėgainei vadovauti, dar nė
ra. Taip pareiškęs Lietuvos 
energijos ministerijos parei
gūnas Saulius Kutas. Dėl to 
Sniečkaus gyventojai esą glos
tomi — jų parduotuvės esan
čios geriau aprūpintos negu 
kitose Lietuvos vietovėse. 
Rusai esą jau aprimę ir net 
90% pasirinko Lietuvos pilie
tybę.

Nuotaikos Lietuvoje
Baimė “Baltijos Černobylio” 

Lietuvoje esanti jau užmiršta. 
Ji buvusi labai gyva 1988 m., 
kai labai aktyviai reiškėsi “ža
liųjų sąjūdis”. Dabar jos vado
vas esąs Lietuvos vyriausybės 
vicepremjeras, ir niekas nebe
kalba apie Ignalinos reaktorių 
galutinį sustabdymą.

Ignalinos jėgainės saugumu 
susirūpinę ypač kaimyniniai 
kraštai. Švedų specialistai, 
ištyrę esamą būklę, esą pasi
ryžę sustiprinti jėgainės sau
gumą, kad jis būtų tarptauti
nio lygio. Bet viso to kaina — 
10-15 milijonų dolerių, neskai
tant jėgainę apsupančios sie
nos statybos.

Ignalinos jėgainės techninis 
direktorius Genadijus Negri- 
voda pareiškė: “Juk nebūtinai 
Černobylio tipo reaktoriai turi 
sprogti”. O S. Kutas pridūręs: 
“Mūsų jėgainė yra saugesnė už 
Petrapilio”.

Kaip matyti iš minėtų kores
pondentų pranešimų, užsienio 
spaudai rūpi ypač tai, kas pa
liečia jų kraštų interesus. 
Kaimyninės valstybės rūpina
si Ignalinos jėgaine, nes ji 
sudaro grėsmę jų kraštams. G.

Pirmasis diplomatinis 
priėmimas

Sekdama Jungtinių Tautų 
tradicija, kaip rašoma iš Lie
tuvos misijos šioje organiza
cijoje, Lietuva minėjo savo ne
priklausomybės dieną diplo
matiniu priėmimu.

Priėmime dalyvavo 200-300 
svečių, tarp jų generalinis 
sekretorius Boutros Boutros 
Ghali ir ambasadoriai iš 43 
valstybių: Alžyro, Bahraino, 
Gudijos, Belgijos, Kanados, 
Kolumbijos, Kosta Rikos, Če
koslovakijos, Danijos, Esti
jos, Islandijos, Indijos, Indo
nezijos, Irano, Izraelio, Itali
jos, Latvijos, Lichtenšteino, 
Olandijos, Naujosios Zelandi
jos, Norvegijos, Lenkijos, Ko
rėjos, Rumunijos, Pietų Afri
kos, Ispanijos, Togo, Tunizi- 
jos, Turkijos ir Ukrainos, Suo
mijos, Vengrijos, Airijos, Ja
ponijos, Mauritanijos, Filipi
nų, Singapore, Švedijos, Rusi
jos federacijos, Didžiosios Bri
tanijos ir JAV-bių.

Ambasadoriai, kurie negalė
jo patys dalyvauti, pasiuntė 
savo atstovus. Dalyvavo taip pat 
kiti diplomatai, saugumo tary
bos pareigūnai, spaudos, tele
vizijos atstovai (“The New 
York Times”, CBS, TASS), keli 
prekybininkai ir lietuvių 
bendruomenės atstovai.

Lietuvos parama
Lietuvos respublika, pati 

tik prieš penkis mėnesius 
įstojusi į Jungtinių Tautų 
organizaciją, vasario 19 d. įtei
kė šios organizacijos sekre
toriatui raštą, pareikšdama 
norą prisidėti prie rezoliu
cijos priimti septynias buvu
sias Sov. Sąjungos respubli
kas Jungtinių Tautų narėmis. 
Pasak Lietuvos ambasado
riaus Aniceto Simučio, Lietu
vos parama šioms naujoms 
valstybėms yra “gražus nau
jos Jungtinių Tautų narės ge
ros valios gestas”.

Š. m. vasario 28 d. įvyks ne
paprastas generalinis visumos 
posėdis priimti į Jungtinių 
Tautų organizaciją šias vals
tybes: Armėniją, Kazachstaną, 
Kirgyzstaną, Moldovą, Tadži
kistaną, Turkmenistaną ir Uz
bekistaną.

Rusijos federacija, Gudija 
ir Ukraina globoja centrinės 
Azijos respublikų ir Armėni
jos priėmimą, o Moldovos — 
Rumunija.

Imigracijos suvaržymai
Vasario 13 d. Lietuvos vi

daus ministerijoje korespon
dentai susitiko su Emigraci
jos ir imigracijos tarnybos 
viršininku V. Dabravolskiu. 
Ši tarnyba išduoda leidimus 
Lietuvos piliečiams apsigy
venti užsienyje, taip pat už
sieniečiams norintiems gyven
ti Lietuvoje.

Imigruoti Lietuvos įstaty
mas leidžia tik turintiems 
Lietuvos piliečio kvietimą. 
Bet leidimą gauti gali tiktai 
piliečių giminaičiai, išlaiky
tiniai ir sutuoktiniai, taipo
gi užsieniečiai, išlaikantys 
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Lietuvos pilietį arba turintys 
legalų pragyvenimo šaltinį ir 
kitais įstatymais numatytais 
atvejais. Taip rašo “Lietuvos 
rytas” vasario 14 d. laidoje.

Norintys Lietuvoje apsigy
venti negaus leidimo, jei per 
paskutinius penkerius metus 
yra padarę sunkų nusikalti
mą, pateiks klaidingas žinias 
apie save, sirgs pavojingomis, 
užkrečiamomis ligomis.

Emigruoti gali kiekvienas 
Lietuvos pilietis, jei nepa
trauktas baudžiamojon atsako
mybėn, atlikęs teismo baus
mę, neturintis skolų atski
riems asmenims ar finansi
nėms institucijoms.

Daugelis valstybių turi 
griežtus imigracijos įstaty
mus. Pvz. JAV ambasada dar 
neišduoda Vilniuje vizų ap
sigyventi Amerikoje. Tačiau 
Argentina ir Pietų Afrikos 
respublika noriai priima Lie
tuvos piliečius.

Apdovanojo medaliais
Vasario 16 d. Lietuva minė

jo valstybės atstatymo dieną. 
Visoje respublikoje vyko įvai
rūs renginiai, susitikimai, 
skirti šiai šventei.

Aukščiausioje taryboje dau
geliui Lietuvos nepriklauso
mybės gynėjų buvo įteikti sau
sio 13-jai prisiminti medaliai. 
Taipogi buvo apdovanoti: Esti
jos AT pirmininkas Arnoldas 
Ruutel’is, Lietuvos ambasa
dorius JAV-se Stasys Lozorai
tis, advokatas Algirdas Pace- 
vičius iš Kanados Toronto, 
žuvusiųjų giminės.

Medaliai buvo dar įteikti 
krašto apsaugos tarnybos, AT 
apsaugos, vidaus reikalų mi
nisterijos, policijos, muitinės 
departamentų darbuotojams, 
taip pat Šaulių sąjungos na
riams, radijo, televizijos 
darbuotojams, užsienio pilie
čiams ir kt.

Operos ir baleto rūmuose 
Vilniuje įvyko iškilmingas 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas su šventiniu kon
certu.

Kitos žinios
— Vasario 14 d. pasibaigė 

Lietuvos ir Rusijos ekspertų 
pirmasis susitikimas Vilniu
je. Sutarta, kad kariuomenės 
išvedimas bus pradėtas ir vyks 
nepriklausomai nuo oficialių 
valstybinių susitarimų. Abie
jų šalių ekspertai nusprendė, 
kad nedelsiant reikia rengti 
ir svarstyti konkrečius pro
jektus.

— Danijos karalienė Marga
rita II ir jos vyras Henrikas 
numato lankytis Baltijos kraš
tuose liepos mėnesio pabaigo
je ar rugpjūčio pradžioje. Da
nija — viena pirmųjų valsty
bių pripažino atstatytą Lietu
vos nepriklausomybę.

— Sovietinė kariuomenė, 
kaip apskaičiavo Lietuvos 
statistikos biuras, 1991 m. 
kraštui padarė 44 mil. dol. nuo
stolių. Daugiausia jų padarė 
sausio 13 d. ir vėliau Vilniu
je. Sovietai nusiaubė daug 
brangios aparatūros televizi
jos bokšte. J.A.
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ŽINIOS IŠ ROMOS

Aukštieji dvasininkai ir Lietuva
Paryžiaus kardinolas ir Vilniaus arkivyskupas Notre Dame katedroje •

Lietuvos bičiulio kardinolo Samore’s sukaktis •
Itališkas vadovėlis lietuviams

PRANEŠIMASIS VAŠINGTONO 

“Amerikos halsas”, Lietuva ir išeivija 
Pokalbis su “Amerikos balso” lietuvių skyriaus vadovu Romu Sakadolskiu

Paryžiaus arkivyskupas kar
dinolas Lustiger Notre Dame 
katedroje 1992.II.2 koncele- 
bravo Mišias su naujai paskir
tu Vilniaus arkivyskupu Aud
riu Bačkiu. Pamaldose dalyva
vo per 3000 tikinčiųjų, kurių 
dauguma laikė rankoje degan
čią žvakutę - Kristaus pasau
lio šviesos ženklą. Tartame 
žodyje kardinolas Lustiger la
bai jautriai prisiminė daug 
kančių patyrusią Lietuvą, pa
sakė, kad Paryžiaus ir visos 
Prancūzijos katalikai per pas
taruosius dešimtmečius prisi
dėjo prie maldų už Lietuvos ir 
jos tikinčiųjų laisvę, pasidžiau
gė, kad Lietuva dabar vėl lais
va ir nepriklausoma valstybė, 
kurioje tikintieji gali nevar
žomai veikti. Paryžiaus arki
vyskupas meldė Visagalį, kad 
suteiktų gausių malonių lais
vę atkūrusiai Lietuvai; jos 
žmonėm, dvasiniam vadovam, 
tarp kurių paminėjo naująjį 
Vilniaus arkivyskupą.

Po Mišių į susirinkusius krei
pėsi arkiv. Audrys Bačkis, dė
kojo kardinolui Lustiger, pran
cūzam tikintiesiem už maldas 
ir kitokią pagalbą Lietuvai. 
Katalikiškoji lietuvių tauta, 
pasakė arkiv. Bačkis, nepai
sant visų sunkumų, išlaikė gy
vą savo tikėjimą, ištvermin
gai kovojo su ateistine ideolo
gija. Dabar laisvė atgauta, mal
dos namai sugrąžinti, tikintie
ji vėl gali vykdyti savo misi
ją, bet sunkūs nelaisvės metai 
paliko skaudžias pasekmes, 
ypač žmonių širdyse. K. Bend
rijai drauge su visa tauta ten
ka uždavinys užgydyti padary
tąsias žaizdas.

Devyneri metai
Vasario 3 d. suėjo 9 metai 

nuo didelio Lietuvos bičiulio 
kardinolo Antano Samore’s 
mirties. Ta proga prie kardi
nolo kapo seserų karmeličių 
vienuolyno koplyčioje Vetralla 
miestelyje Mišias velionies 
intencija atnašavo - pronunci- 
jus Korėjoje arkiv. Jonas Bu
laitis, vysk, emeritas Antanas 
Deksnys, Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos rektorius prel. 
Algimantas Bartkus, vicerek- 
torius prel. Paulius Jatulis, 
Italijos lietuvių bendruome
nės pirm, ir buvęs ilgametis 
kardinolo Samore’s sekreto
rius prel. Vincas Mincevičius, 
kun. prof. Jonas Juraitis ir pran
ciškonas kun. Sigitas Jurčys.

Arkiv. Bulaitis savo žodyje 
priminė velionies kardinolo 
meilę Lietuvai, kuriai liko iš
tikimas visą savo gyvenimą, 
nuoširdžiai sielodamasis jos 
likimu ir konkrečiai daug jai 
padėdamas sunkiaisiais prie
spaudos metais.

Nebepagrindo kard. Samore 
buvo vadinamas “lietuvių kar
dinolu”. Per tautines ar religi

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

nes šventes dalyvaudamas Ro
mos lietuvių renginiuose, kar
dinolas Samore visada ryžtin
gai gynė pavergtos lietuvių 
tautos teisę į laisvę, išreikš
davo savo tvirtą įsitikinimą, 
kad Lietuva atkurs valstybinę 
nepriklausomybę. Lietuvą yra 
įamžinęs gimtajame savo Bardi 
miestelyje. Jo iniciatyva čia 
pastatytame Jaunimo centre, 
Aušros Vartų koplyčioje, di
dingos freskos vaizduoja krikš
čioniškosios Lietuvos istori
ją, o ligoninės ir senelių prie
glaudos parke pastatytas lietu
viškas kryžius.

Kai kas nors paklausdavo 
apie jo didelio dėmesio Lietu
vai priežastį, kardinolas Sa
more atsakydavo “pirmoji mei
lė niekad neužmirštama” ir 
primindavo, kad Lietuvoje pra
dėjo savo pirmąją misiją Apaš
talų Sosto tarnyboje. Samore, 
kaip nunciatūros sekretorius, 
Lietuvoje išbuvo 6 metus (1932- 
1938). Vėliau ėjo diplomatines 
pareigas apaštalinėse nuncia
tūrose Kolumbijoje, Argenti
noje ir kitur. Sugrįžęs į Romą 
dirbo Vatikano valstybės sek
retoriate, buvo kelių popiežių 
artimas bendradarbis, eilę me
tų ėjo viešųjų reikalų tarybos 
sekretoriaus pareigas.

P. Amerikos kraštai, kuriuo
se dirbo kardinolas Samore, 
jam pagerbti išleido pašto 
ženklus, įmūrijo memoriali
nes lentas. Ir Lietuva, dabar 
vėl tapusi laisva ir nepriklau
soma, turėtų prisiminti ir pa
gerbti nuoširdų lietuvių tau
tos bičiulį kardinolą Antaną 
Samorę gatvės pavadinimu 
Vilniuje ar kitokiu būdu 
įamžindama jo vardą mūsų ša
lyje.

Vadovėlis “Tikiu”
Iš spaudos išėjo labai svar

bi ir laukta knyga - pirmasis 
turbūt visos Lietuvos Katali
kų Bendrijos istorijoje, tiky
bos vadovėlis tikybos mokyto
jams - katechetams. Tai “Ti
kiu” serijos pirmoji knyga.

Lietuvos mokyklose lankan
tys tikybos pamokas vaikai tu
ri iš italų kalbos išverstus tiky
bos vadovėlius - “Tikiu”. Ly
giagrečiai šioms knygutėms yra 
knygos - vadovai mokytojams. 
Dabar pasirodė pirmoji tokia 
knyga. Iš viso jų bus penkios 
atskiros knygos.

Iš italų kalbos šią knygą ver
tė Algimantas Gudaitis, reda
gavo kun. Vaclovas Aliulis ir 
Laima Vanagaitė. Išleido ka
techetinė komisija ir Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. Va
dovėlis skirtas ne tik mokyto
jams — jis rekomenduojamas 
visiems tikintiesiems tėvams 
ir religija besidomintiems 
žmonėms. Vadovėlio tikslas - 
padėti ugdyti krikščionišką 
asmenybę. Kor.

VL, RAMOJUS
“Amerikos balsas” lietuvių 

kalba laidas į Lietuvą pradėjo 
transliuoti 1951 m. vasario 16 
d. ir iki šiol jos nė vienai dienai 
nebuvo sustojusios. JAV vy
riausybės finansuojamas “Ame
rikos balsas” šiuo metu, šalia 
anglų kalbos, transliacijas į 
Europos, Azijos, Afrikos ir P. 
Amerikos žemynus perduoda 
dar 43 skirtingomis kalbomis. 
Jos, pateikdamos objektyvią 
informaciją, ypač svarbų vaid
menį atliko per ilgus sovieti
nės okupacijos metus. Dabar. 
Sov. Sąjungai subyrėjus, kei
čiasi į buvusią jos teritoriją 
transliuojamų laidų paskirtis 
ir turinys. Svarbus pokytis nuo 
š.m. sausio 26 d. įvyko ir su lie
tuviškomis laidomis. Pasikei
tė jų laikas, trukmė ir iš Va
šingtono perduodamas laidas 
jau pertransliuoja ir Lietuvos 
radijas. Ta proga pasikeitimo 
išvakarėse lietuvių redakcijos 
vadovui Romui Sakadolskiui 
pateikiau kelis klausimus.

— Nuo sausio 26 d. pasikeitė 
“Amerikos balso” lietuviškų 
laidų trukmė ir laikas. Jas jau 
pertransliuoja ir Lietuvos ra
dijas vidutinėmis bangomis. 
Kaip visa tai įvyko, kokia tech
nika naudojama?

Iš tikrųjų padėtis truputį ki
tokia: mes transliuosime tik
tai trumposiomis bangomis. 
Perduosime žemės palydovu, 
kuris kybo virš Atlanto. Duosi
me signalą. Tas signalas tada 
bus paimtas Lietuvos radijo ir 
televizijos įrenginių antenos, 
kuri yra Jurbarke. Tą anteną 
padovanojo Amerikos valdžia. 
Ten yra aparatas, vadinamas 
demoduliatoriumi. Jis tą sig
nalą paima ir duoda Kaunui. 
Kauno stotis perduoda į Vil
niaus centrinę studiją ir iš ten 
yra skirstomas, kaip amerikie
čiai sako, į FM ir AM tinklus 
vidutinėmis bangomis. Tokia 
yra perdavimo technika. Pir
moji rytmečio laida Lietuvos 
laiku 7 v. perduodama per ant
rąją Lietuvos programą. Lietu
vos radijas turi dvi programas: 
pirmoji tik Lietuvos radijo su
kurta, antroji, kurioje yra ir 
“Laisvės radijas”, ir iš Belgi
jos katalikų siunčiamos laidos 
ir t.t. Mūsų pirmoji laida per 
pusryčius bus girdima per ant
rąją programą vidutinėmis ir 
ultratrumposiomis bangomis. 
Vakaro laida Lietuvos laiku 
bus girdima Lietuvoje 10.30 v. 
Tai jau pusvalandžio laida. 
Ji bus perduodama per pirmą
ją Lietuvos radijo programą. 
Tai svarbu pažymėti, nes pir
moji Lietuvos radijo progra
ma yra pajėgesnė, girdima ir 
vidutinėmis bangomis, ir ult
ratrumposiomis. Kaune yra la
bai stiprus transliacijos bokš
tas — 500 kilovatų, ir jis pasie
kia labai didelę dalį Lenkijos 
teritorijos bei apie pusę Vokie
tijos. Taip man aiškina Lietu
vos specialistai. Ta pirmoji 
Lietuvos radijo programa, pa
gal susitarimą tarp Lietuvos 
ir Rusijos dar sovietiniais lai
kais transliuojama per nedide
lę prie Maskvos esančią trum
pųjų bangų stotį, kuri savo 
ruožtu transliuoja trumposio
mis bangomis. Tad ir mes trans
liuosime per Lietuvos trumpų
jų bangų siųstuvą pamaskvy.

— Kas taip patvarkė? Ar tai 
Jūsų pačių pastangos?

— Tai sudėtinės pastangos. 
Paminėtini keli svarbūs daly
kai. Pirma: yra labai aišku, kad

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

HAILING ELECTRICAL
(Estonian)

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

Tel. 762-9190

Rytų Europoje ir buv. Sovietų 
Sąjungoje besiklausančių trum
pųjų bangų radijo laidų mažė
ja. Trumposios bangos buvo 
naudingos ta prasme, kad jos 
pasiekia labai toli, bet nėra pa
togu jomis klausytis. Antra: ne 
visada yra kokybiškas signalas. 
Ir “Amerikos balsas” labai se
niai skundžiasi, kad nėra koky
biška technine prasme: stipru
mas ne per didžiausias, trukdy
mai dideli, jau nekalbant apie 
tuos laikus, kai buvo zirzekliai 
Lietuvoje. Dabar, kai atsivėrė 
naujos galimybės ir kai pradė
jo vietiniai radijai Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje rūpintis ne 
tiek nuorodomis iš Maskvos, 
kiek savomis programomis, pa
matė, kad jiems trūksta me
džiagos. Juk už informaciją rei
kia mokėti, ir tai tikrais pini
gais, o ne popieriniais rubliais. 
Nuo šios problemos kenčia 
Lietuva ir visa Rytų Europa. 
Tad jiems irgi naudinga turėti 
laidas, kurias jie gali duoti per 
savo radiją ... Mes prašėm 
“Amerikos balso” vadovybę ir 
laikomės šio nusistatymo: nors 
mes transliuosime per Lietu
vos radiją vidutinėmis ir kito
mis bangomis, norime, kad bū
tų ir trumposios bangos, nes 
mūsų klausytojų yra daug dau
giau negu tik Lietuvoje. Mes 
norėjome išlaikyti ir mūsų 
trumpųjų bangų galimybes, ir 
tas buvo padaryta. Iniciatyva 
tam visam projektui kilo, nes 
atsivėrė galimybės Lietuvoje, 
taip pat pritarė “Amerikos 
balso” vadovybė. Juk mes no
rime, kad geriau būtume gir
dimi Lietuvoje.

— Kuo skirtingos dabarties 
laidos nuo tų, kurios buvo trans
liuojamos nuo 1951 metų vasa
rio 16 d. iki Lietuvos tautinio 
atgimimo 1988 metais?

— Pokyčių buvo. Tais įšalo 
metais, be abejonės, informa
cija iš Lietuvos buvo atsitikti
nė. Padėtis pasikeitė aštunto
jo dešimtmečio pradžioje, kai 
pasirodė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika”. Informaci

AfA 
ANASTAZIJAI DAUGUVIETYTEI- 

DUBROVSKY 
mirus,

seserį ELENĄ DAUGUVIETYTĘ-KUDABIENĘ su 
šeima ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Janina ir Vitas Narušiai 
Alina ir Kazys Žilvyčiai

AfA 
JONUI PUTERIUI

mirus,

jo žmoną ANELĘ, sūnų ROMĄ su šeima, DONATĄ 
su dukrelėmis ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai 

užjaučiame -

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.

E. Jaškus ir šeima
A. Mašalas
A. G. Sodonių šeima 

•
 AMBER GLOBUS LTD.

., (GINTARAS)
2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1 P2

Tel. (416) 604-9750 ._______ FAX (416) 604-9748____________
Nauja mūsų įstaiga rytų Toronte (Woodbine ir Queen) 1880 Queen St.E., 

Toronto (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878. 
Darbo valandos - 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 $900)
- SUTVARKOME iškvietimus ir užpildome anketas norintiems važiuoti į Baltijos šalis, 

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

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios sudėties Didelis pasirinkimas -
maisto produktus:

.....  $95

prieinama kaina!
Pristatome lengvas mašinas,

siuntinys nr. 1 17 kg .... sunkvežinius, traktorius, (vai-
siuntinys nr. 2 34 kg .... .... $145 rias žemės ūkio ir statybos
siuntinys nr. 3 20 kg .... .... $160 darbų technikos priemones
siuntinys nr. 4 50 kg .... .... $170 bei Įrankius ir statybines 

medžiagas.

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.

ja ateidavo per žmones. Vi
siems žinoma ta istorija, ir 
ta visa knygnešystė, jei taip 
galima sakyti, iš Lietuvos bu
vo nedažna. 1988 m. su Lietu
vos Sąjūdžiu prasidėjo jau ki
ta padėtis. Iš tikrųjų dar anks
čiau - interviu buvo galima pa
daryti iš “Amerikos balso”, Va
šingtone jau 1987 m. rugpjūčio 
23 d. Tuomet buvo susirinkta 
prie Mickevičiaus paminklo 
Vilniaus senamiesty. Susirin
ko Sadūnaitė, Terleckas, Bo
gušis bei kiti ir surengė de
monstraciją Molotovo-Ribben- 
tropo sandėrio metinėse. Ta
da mes su jais jau kalbėjomės 
telefonu. Telefono žurnalisti
ka pakeitė mūsų darbo profilį. 
Tai kaupėsi iki dabar, ir mes 
jau kalbamės su Lietuva kelis 
kartus per dieną. Šiandien tu
rime kelis bendradarbius Lie
tuvoje, kurie ruošia praneši
mus pagal mūsų kurpalį - pa
gal tai, kas mums svarbu pa
teikti Lietuvos klausytojams 
kitaip negu Lietuvos radijas, 
kurio žvilgsnis - tik iš vidaus. 
Šia prasme laidos tikrai pasi
keitė. O dabar vėl keičiasi ir 
dar nėra iki galo aišku, kaip 
mes toliau keisimės. Informa
cija iš Lietuvos ir toliau bus 
svarbi, bet visa tai turi būti 
perspektyvoje pasaulio, ypač 
Europos įvykių, kad Lietuva vi
sada susigaudytų, kur jos rei
kalai svarbūs tarptautiniu po
žiūriu. Be to, mums rūpi ryšiai 
tarp Amerikos ir Lietuvos. 
“Amerikos balsas” dar labiau 
negu praeityje turėtų tapti ir, 
manau, taps tiltu tarp Ameri
kos ir Lietuvos, tarp Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos lietuvių - 
pasakojo Romas Sakadolskis.

Nuo sausio 26 d. vakarinė 
pusvalandžio “Amerikos bal
so” laida iš Vašingtono trans
liuojama nuo 3.30 iki 4 v.p.p. 
ir girdima trumpųjų bangų 
7180, 6150 ir 6095 kilohercų 
skalėje. Tuo tarpu pusrytinė 
laida iš Vašingtono perduoda
ma 12 v. vidurnakty 42.08,42.22, 
48.78 ir 49.88 metrų trumposio
mis bangomis.

Mielai seseriai * . *AfA 
ELENAI SKOMSKIENEI

Lietuvoje mirus, 
KLK moterų draugijos centro valdybos pirmininkę
ANGELIKĄ SONGAILIENĘ nuoširdžiai užjaučia- 

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

AfA 
JONUI PUTERIUI 

mirus,
žmoną ANELĘ, sūnų ROMĄ su šeima, visus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyrius

AfA 
KOSTUI ŠADAUSKUI 

mirus,
seserim - NATALIJAI NAVICKIENEI, PAULAI ŠA- 
DAUSKAITEI ir visiems giminėms reiškiame nuošir
džią užuojautą-

Julija Žilinskienė
Dana Petraitienė

AfA 
VERONIKAI STANAITIENEI 

staiga mirus,
sūnų ZENONĄ, dukrą NIJOLĘ OTTO, jų šeimas, 
artimuosius bei kitus gimines liūdesio valandoje 
reiškiame užuojautą-

Stasys, Sofija Rakščiai
Justas, Laima Kriaučiūnai 
Leonas, Eugenija Klevai

MYLIMAI MAMYTEI

AfA 
VERONIKAI STANAITIENEI

iškeliavus amžinybėn, 
dukrą JANINĄ-NIJOLĘ, sūnų ZENONĄ, jų šeimas ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

I. J. Jokubynai A. F. Pietrantonio
E. R. Konteniai V. S. Verbickai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

V. Urbonas ir šeima
G. M. Valaičiai
J. Yurkus

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą
LIETUVOJE!

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

1. Žemę
2. Miškus
3. Ūkinius-komercinius 

pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus. Laikas paduoti 
prašymus yra pratęstas.

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

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



Kryžių kalnelis Vilniuje prie radijo ir televizijos rūmų. Tai paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. 
1992 metų sausis Nuotr. Alf. Laučkos

Didieji sausio momentai
Sausio tryliktosios metinės paminėtos Vilniuje stambiomis iškilmėmis, kurios 

priminė beginklių laimėjimą prieš sovietinius tankus, pagerbė žuvusius, 
iškėlė gyvuosius kovotojus

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, Vilnius

bokšto viršūnėje 
šv. Kristoforas laikė 
dar gyvą vėliavą 
ji buvo viskam pasiryžus (...)

JUST. MARCINKEVIČIUS
Paskelbtus š. m. sausio 12 d. 

“Respublikoje” keturis posme
lius pakomentavo pats poetas: 
kelis sykius mėgino juos “plės
ti, taisyti, auginti”, parašyti 
“Rekviem” sausio 13-jai, bet 
aną vėlų vakarą užrašytas eilė
raštis “taisymui nepasidavė — 
gynė savo autentiškumą”. Pos
meliai apsigynė, poetas paliko 
juos trapius, trūkinėjančius, 
tikroviškus, atsiduso: “Bejėgė 
yra prievarta ir gyvenime, ir 
kūryboje”.

Didžioji iškilmė
Šeštadienį (1.12) Aukščiau

siosios tarybos iškilmingame 
posėdyje, be 114 deputatų, da
lyvavo vyriausybės nariai, žu
vusių artimieji, užsienio sve
čiai (Latvijos, Estijos, Rusi
jos, Islandijos, Danijos, Nor
vegijos, Kanados, Švedijos, 
Čekijos, Slovakijos, Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos, 
Suomijos, Lenkijos, Vatikano, 
Vokietijos ambasadoriai, kon
sulai, reikalų patikėtiniai 
Lietuvoje), Pasaulio lietuvių 
bendruomenės delegacijos, 
Lietuvos katalikų, evangelikų- 
liuteronų vadovai, partijų, 
sąjungų ir kt. įgaliotiniai.

AT pirm. V. Landsbergis sa
vo kalboje pabrėžė: “Užpuo
likai, kurių šalies politika 
70 metų rėmėsi baime — vi
daus ir tarptautiniu teroru, 
nenumatė, jog beginkliai žmo
nės nesitrauks”. “Atlaikėme 
ne vieni”. “Agresijos planuo
tojai nenumatė nei tarptauti
nių pasekmių, nei savo pačių 
visuomenės reagavimo”. Pami
nėjo tą pačią dieną, sausio 
13, į Taliną atskridusio B. 
Jelcino iniciatyvą: keturių 
valstybių — Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Rusijos — solida
rumo ir bendro kreipimosi į 
Jungtines tautas dokumentų 
pasirašymą, jo kreipimąsi į 
Rusijos karininkus, kareivius, 
raginantį nekelti rankos prieš 
tautas, kovojančias už savo 
teises. Paminėjo taip pat la
bai greitai reagavusias Islan
dijos, Norvegijos vyriausybes, 
kurios jau rytą ėmėsi žygių 
“iškelti klausimą Jungtinių 
tautų Saugumo taryboje”, Ka
nadą, sustabdžiusią pagalbą 
Sovietų Sąjungai, Europos 
parlamentą, kuris veiksmus 
Lietuvoje pavadino “invazija 
ir agresija”.

Pergalės žymuo
Lietuvos dėkingumas atsi

spindi taip pat apdovanotų 
sausio 13-osios atminimo me
daliu sąraše. Jame, be lietu
vių, 47 užsieniečiai iš Estijos, 
Latvijos, Ukrainos, Gudijos, 
Rusijos, Islandijos, Norvegi
jos, Danijos, Čekijos, Slova
kijos, Švedijos, Japonijos, 
Ispanijos, Vengrijos, D. Bri
tanijos, Vokietijos, Prancū
zijos, JAV. Aukščiausiosios 
tarybos sekretoriaus, ordinų 
kanclerio L. Sabučio teigimu, 
sąrašas ne galutinis.

Atminimo medalis bronzi
nis, sidabruotas, sukurtas 

konkurso laimėtojo skulpto
riaus L. Pivoriūno. Vienoje 
pusėje pavaizduota Nikė, lai
kanti sužeistą, virš figūrų 
data — sausio 13, o kitoje pu
sėje didelėm raidėm “Lietu
va”, mažom — “buvom, esam ir 
būsim”, viršuje — reljefiškas 
Vytis, apačioje — ąžuolo šaka.

Daugybė ir saujelė
Iš apdovanotų užsieniečių 

iškilmingame posėdyje kalbė
jo Islandijos užsienio reika
lų min. Jonas-Baldvinas Hani- 
balsonas. Po protokolinių sa
kinių svečias pasakė: “Mud
viem su žmona teko iš tikrųjų 
didelė laimė ir garbė šiandien 
būti kartu su jumis”. Sausio 
13-osios įvykius jis palygino 
su Antrojo pasaulinio karo 
įvykiais virš Londono, kur 
anuomet “drąsių vyrų grupė 
atidengė ugnį į daug stipres
nę vokiečių Luftwaffe. Didvy
riškomis pastangomis jie iš
gelbėjo tautę nuo išnykimo ir 
pažeminimo. Ir pavadino tai 
Britanijos mūšiu”.

Susiedamas mūšį už Brita
niją su sausio 13 įvykiais, 
Hanibalsonas paprašė leisti 
pastarųjų istorinę prasmę 
apibūdinti vieno iš nedau
gelio šio šimtmečio žymių 
žmonių — V. Čerčilio žodžiais: 
“Niekada, niekada per visą 
žmonijos konfliktų istoriją 
tokia daugybė nesijautė tiek 
daug skolinga saujelei žmo
nių. (. . .) Jūsų palikuonys, 
prisiminę tas dienas, tepasako 
didžiuodamiesi: ‘Tai buvo gra
žiausia jų valanda”.

Jautriai, nuoširdžiai, kaip 
tinka kaimynui, kalbėjo apdo
vanotas Latvijos Aukščiausio
sios tarybos pirmininkas Ana
tolijus Gorbunovas. Jis neabe
joja, kad Lietuvos gynėjų au
kos turėjo reikšmės Latvijos li
kimui, kad žuvę prie televizi
jos bokšto išgelbėjo ne tik 
Lietuvą.

Medalis arkiv. Chrizostomui
Po kelių dienų medalis bu

vo įteiktas Vilniaus ir Lietu
vos ortodoksų arkivyskupui 
Chrizostomui. Dėkodamas už 
apdovanojimą, arkivyskupas 
apibendrino: vertinu jį “kaip 
Jūsų (AT pirmininko) pažiūrą 
į tuos ortodoksus, kurie buvo 
su Jumis, siekė Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės. Man 
malonu, kad tokių rusų yra 
ne tik čia, bet ir visuose Rusi
jos plotuose”. Toliau padėkojo 
Dievui už tai, kad jį atvedė į 
Lietuvą tokiu laiku, “kai aš 
pats savo akimis pamačiau at
gimimą — dvasinį, moralinį, 
nacionalinį”. Pridūrė: “Man 
norisi tikėti, kad ir mano gim
tinė Rusija taip pat pasuks at
gimimo keliu”. Kad keliai at
vedė tą asmenybę į Lietuvą “to
kiu laiku”, Dievui turime dė
koti ir mes. Girdėję pernai, 
sausio dienomis, jo kalbą iš 
AT rūmų supras Chrizostomo 
istorinį vaidmenį, supras, ko
dėl savo avidėje taip puola
mas, pjudomas, net grasina
mas.

Televizija parodė, kaip 
po apdovanojimo sidabruotą 
bronzą įsisegė Rusijos pre
zidentas Borisas Jelcinas. 
Tai padarė atėjęs į mūsų res
publikos atstovybę Maskvoje, 

į kurią pirmtakas kojos ne
kėlė.

Paroda muziejuje
Šeštadienį valstybės muzie

juje buvo atidaryta paroda, 
skirta laisvės gynėjams at
minti. Nuotraukos, gyvenimo 
aprašymai (daugelio tokie ne
ilgi . . .), dokumentai, asmeni
niai daiktai (Loretos Asanavi
čiūtės tautiniai drabužiai, 
Maskvoje susideginusio Sta
sio Žemaičio paskutinis laiš
kas žmonai, Mindaugo Balava- 
ko gitara), prie AT stovėję 
stulpai su sovietiniais meda
liais, vaikų piešiniai, plaka
tai iš Nepriklausomybės aikš
tės, leidiniai, išėję užsienyje 
apie mus. (Tarp jų atsiųsti iš 
Prancūzijos Renė ir Andriaus 
Riomerių, iš Los Andželos — 
A. Gustaičio, iš Kanados — V. 
Zubo). Muziejaus kieme stovi 
muitinės namelis su memoria
line lenta. Viduje — portre
tai žuvusių, viskas palikta 
kaip buvo ten aną liepos ry
tą. Tik pasigendi virdulio, 
puodukų su nebaigta gerti ka
va, kėdės, apšlakstytos krau
ju, stalo. Kol muziejininkai 
varstė biurokratines duris, 
jų neliko, juos pavogė.

Vaizdai, garsai, žodžiai
Vakaras sporto rūmuose. 

Užgesus šviesom, tūkstančiai 
seka ekrane Lietuvos kelio į 
nepriklausomybę kadrus. Mir
tinoje tyloje slenka pernai 
metų vaizdai prie televizijos 
bokšto, AT rūmų, iš laidotuvių.

Skamba kompozitoriaus V. 
Bartulio Mišios — Rekviem 
žuvusiem. Savo kalboje K. Mo
tieka dėkoja tėvam, seneliam 
už perduotus jaunajai kartai 
taurius, Tėvynės meilės jaus
mus. Jis neabejoja, kad tėvy
nė gyvuos, kol bus gyvas nors 
vienas lietuvis.

Apie amerikiečių išvarytą 
indėnų gentį, einančią į Ka
nadą “ašarų keliu”, pasakoja 
Vytauto Didžiojo universite
to prorektorė Liucija Baškaus
kaitė. Pasakoja, kaip guodėsi 
genties vadas: “Aš pavargau 
nuo tuščių kalbų, nuo žodžio 
nesilaikymo. Man skauda šir
dį. Jūs nesugebate atsakyti. 
Leiskite man būti laisvu žmo
gumi, laisvai dirbti, mąstyti, 
keliauti”. Baigdama legendą, 
klausia: “Mes dabar laisvi žmo
nės. Ką esam padarę tai Lietu
vai, už kurią yra mirę, tiek 
kentėję, ką esam padarę savo 
širdim, rankom? Paklauskim 
kiekvienas save.” Paklaus
kim . . .

Spūstis katedroje
Sekmadienį Vilniaus kated

roje Mišios. Atnašauja vysku
pai — J. Tunaitis, J. Preikšas, 
J. Žemaitis, S. Tamkevičius, J. 
Matulaitis. Dalyvauja arkivys
kupas Chrizostomas, Lietuvos 
evangelikų-liuteronų vyskupo 
pavaduotojas J. Kalvanas jau
nesnysis, AT deputatai, vyriau
sybės nariai, užsienio svečiai.

Nepadėjo prašymai palikti 
vietos žuvusių giminėm, arti
miesiem, svečiam. Katedroje 
spūstis, kad nė rankų negali 
pajudinti — visi giminės 
esam . . .

Pamokslą sako vysk. S. Tam
kevičius. “Susirinkome šią die-

Dar migloti ryšiai su Lietuva PETRAS ADAMONIS

Kelionės, vizos ir pasai • Dolerių persiuntimas per bankus • Užsakymas Lietuvos laikraščių • Parlamento 
atstovų adresai • Pilietybės įstatymas • Ministerijų adresai • Informacija • Tai neaiškumų pilni dalykai
Užsibaigė dejonių, protestų, 

demonstracijų ir kalbų laikai. 
Dabar Lietuvai reikia darbų. 
Nebūtina, kad darbas Lietuvai 
būtų su iškilia aureole, visuo
meninis ar valdinis. Kiekvie
nas išeivis pagal savo sugebėji
mus, pagal tai, kas jam arčiau 
prie širdies, gali padėti Lietu
vai ir jos žmonėms.

Bet kaipgi kiekvienas gali 
veikti, kai dar yra tiek mažai 
konkrečių ryšių dalykinei 
veiklai, kai daug neaiškumų, 
ir viskas vyksta lėtai. Kas 
galėtų daugiau padirbėti dėl 
artimesnių ryšių su Lietuva? 
Lietuvos konsulas Kanadoje, 
KLB krašto valdyba, Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija, 
ar speciali tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje veikianti ryšių 
organizacija? Pažvelkime į ke
letą kasdien pasitaikančių bū
tinų reikalų.

Iš Lietuvos konsulo Kana
doje žinome, kad norint nuvyk
ti į Lietuvą svetimų valstybių 
piliečiams yra reikalinga viza 
— kreiptis pas konsulą, užpil
dyti anketą. Tik nelabai seniai 
sužinojome, kad vykstant į Lie
tuvą kvietimas nereikalingas. 
O kokie dabar yra formalumai 
norint atkviesti giminę, sve
čią į Kanadą? Ar pakanka pa
rašyti jam tuo reikalu laišką, 
ir Lietuvos pasas bei Kanados 
viza bus išduodama?

ną pamąstyti apie šventus mū
sų tautos ir asmenybės būties 
klausimus. Tai, kas atsitiko 
prieš metus, prieš 50 metų, iš 
tiesų yra mūsų tautos golgota”. 
Iškėlęs tikėjimo reikšmę mo
ralei — “be tikėjimo neatsigau- 
sim,” pabrėžia žuvusių aukos 
įpareigojimą: “Mus visus įpa
reigoja žiūrėti į dabartį ir 
ateitį, mąstyti ir būti atsa
kingiems”. Mąstyti... Ar ne ta 
pati, kitais žodžiais pasakyta, 
L. Baškauskaitės, A. Brazaus
ko mintis kreipimesi į “mie
luosius Lietuvos žmones”: “Su
simąstykime šiandienę, sausio 
13-ąją, tebūnie ji ne vien pa
garbos, bet kartu ir susimąs
tymo diena. Kas mes, kokie 
esame šiandieną?”

Dokumentiniai filmai
“Vilniaus” kino teatras sek

madienį rodė dokumentinius 
filmus apie sausio, Medinin
kų ir kitus Lietuvos istorijos 
įvykius. Be respublikinės kino 
studijos kronikos, čia ėjo pri
vačių asmenų filmų rinkinys, 
sudėliotas vidaus reikalų mi
nisterijos, ir iš Londono at
vežtas spalvotas, Algirdo drau
gijos sukurtas, pavadintas 
“Lietuvos laisvės kova”, “Tiems, 
kurie patys negali kalbėti”.

Mūsiškį rinkinį pavadinčiau 
filme nuskambėjusio šauksmo 
žodžiais: “Nesiklaupkit prieš 
juos, nesiklaupkit”. Balsas 
senos moters. Nakties tamsoje 
aukšta gaida išrėkti, iššaukti 
žodžiai atskleidė visą jos be
jėgiškumą ir galią, vienintelį, 
paskutinį ginklą, testamentą 
ateičiai. “Nesiklaupkit” ...

Prie Spaudos rūmų — jaunu
čiai raudonarmiečiai, visi su 
automatais. Bet veidai nevie
nodi. Šalia įkypaakių, verian
čių lyg durklais, siauralūpių 
tokie atviri pasauliui. O ap
link minia dainuoja, klausia, 
“ką tu pasakysi savo motinai?”,

Gedulo ženklai Vilniuje 1992 m. sausio 13, primenantys kruvinąjį 1991 metų sekmadienį, kai prie televizijos bokš
to žuvo 14 tautiečių Nuotr. Alf. Laučkos

Paimkime pinigų (dolerių) 
persiuntimą į Lietuvą. Mūsų 
laikraščiuose yra skelbimų, 
kur už šį patarnavimą mokant 
5-10-15% reikalas bus sutvar
kytas. Lengva apskaičiuoti, ką 
reiškia siunčiant $10,000. Ne 
vienas iš mūsų prašo draugus 
nuvežti grynais pinigais, moka 
už patarnavimą ir imasi rizi
kos: gali pamesti pinigus, gali 
būti apvogtas. Juk pats papras
čiausias, greičiausias, pigiau
sias būdas pinigų persiunti
mui — per bankus. Argi mūsų 
lietuviškos kredito unijos, vi
sos kartu susitariusios, nega
lėtų tiesioginių ryšių su Lie
tuvos banku sudaryti, pinigų 
persiuntimu užsiimti? Banko 
patarnavimo mokesčiai yra 
nuo 0.5% iki 2% pagal sumą. 
Tenka išsiaiškinti, kokį nuo
šimtį Lietuvos bankas imtų ir 
kokios doleriais išmokėjimo 
garantijos. “TŽ” 1992 m. 5 nr. 
buvo pranešimas, kad nuo ko
vo 1 d. Canadian Imperial 
Bank of Commerce pradeda 
pervedimus į Lietuvos banką 
doleriais. Reikėtų papildo
mų žinių.

Jau daugiau kaip savaitė 
Vilniaus radijas kartoja, kad 
min. pirm. G. Vagnorius parla
mente pareiškė, esą Lietuvos 
bankas turi sunkumų ir kad 
banko reikalams peržiūrėti 
sudaryta parlamentinė komi- 

šokinėja mergytė prieš stovin
tį tanką.

Ligoninė. Guli Loreta Asana
vičiūtė. “Kas dabar žino / kaip 
skauda sutraiškyti / dubens ir 
krūtinės kaulai / daktare / ar 
aš dar gyvensiu / — cituotame 
Just. Marcinkevičiaus eilėraš
tyje klausia mergina. Ant du
bens, šlaunies tokios ryškios 
tanko vikšrų žymės. Veidas ra
mus. Antakiai tamsūs, ilgi, lyg 
paukščio sparnai. Jie dar su
plazda, akys atsimerkia, ir ji 
pasako adresą. Kitas kadras — 
jau mirties pabučiuota, pariš
ta pasmakrė. Tvarstomasis. 
Jauno vyriškio veidas ne vei
das — beformė žaizda, masė. 
Gydytoja: “Guldykite jį ant 
šono, jam bus lengviau”.

Neapdairus Rimas
Iš Londono atvežtas Algirdo 

draugijos filmas pradedamas 
nuo Mindaugo (gaila, filme, 
nejaučiant Viduramžių istori
jos, jis tik didysis kunigaikš
tis, ne karalius), nuo valsty
bės susidarymo. Mūsų die
noms skirtuose kadruose stam
biu planu parodomi V. Lands
bergis, V. Čepaitis, G. Songai
la — trys. Statytojų pasirinkti 
pagal vienodus darbus, reikš
mę valstybei, asmeninę drau
gystę? Nejučiom susimąstai: 
ar įstaiga, organizavusi, pa
dėjusi organizuoti sausio, Me
dininkų įvykius, ir įstaiga, su 
kuria V. Čepaitis — “Juozas” 
sąmoningai bendradarbiavo 
ne vieną dešimtmetį, ne ta pa
ti? Deputatas V. Čepaitis man
dato atsisakyti nežada, kaip 
pats sakė, turi darbų Lietuvai 
(kokiai?), sėdi šalia monsin
joro Alfonso Svarinsko. Taip 
juos parodė visai Lietuvai te
levizija ir per iškilmingą po
sėdį. O Aukščiausioji taryba 
elgiasi lyg nuovokos netekusi 
—- drovi, kukli jaunamartė. 

sija. Piniginiai reikalai yra 
jautrūs. Išeivija supranta 
dolerio vertę. Gal praverstų 
Lietuvai ir išeivijai, jei kuris 
iš didžiųjų Kanados ar Ameri
kos bankų atidarytų savo sky
rių Lietuvoje?

Parama į Lietuvą doleriais 
(pravarčiau Amerikos dole
riais) yra pati vertingiausia. 
Palyginimą galima daryti iš 
įvairių dovanų skelbimų čia 
su pirkimo galia doleriais 
Lietuvoje. Mes tiek nesurink
sime paramos Lietuvai bend
ruomeniniu mastu, kiek jos 
galėtų pasiekti Lietuvą pri
vačia iniciatyva. Palyginki
me tik išeivijos įnašą į Lie
tuvos ekonominį gyvenimą po 
Pirmojo pasaulinio karo arba 
siuntinių gausą į Lietuvą po 
Antrojo pasaulinio karo.

O kaip užsisakyti Lietuvo
je leidžiamus laikraščius? 
Galima rasti kai kurių laik
raščių atstovus, ir tai tik vie
nas kitas laikraštis yra at
stovaujamas Kanadoje arba 
Amerikoje. Kodėlgi neturime 
bent 20-30 Lietuvoje leidžia
mų populiariausių laikraščių 
bei žurnalų sąrašo su adresais, 
prenumerata, trumpu aprašy
mu? Populiarumas gali būti 
nuomonės reikalas, gal vado
vautis pagal tiražą? Ne vienas 
išeivis skaitytų jam artimes
nės srities laikraštį ar žurna
lą. Lietuvoje tiek daug įdomių 
laikraščių ir žurnalų. Ką išei
vija žino apie juos? Kelis Lie
tuvoje leidžiamus laikraščius 
dauguma išeivijos iš viso yra 
mačiusi? Būtų gera surengti 
lietuviškų laikraščių parodą: 
kiekvienas užsisakytų, gal ir 
redaktoriui parašytų, artimes
nis ryšys su Lietuva užsimegz
tų, Lietuvai daugiau dolerių 
būtų.

Kiekvieno išeivio didžiau
sias dėmesys krypsta į jo pa
ties tėviškę, kur gimė, kur už
augo. Būtų gera turėti pavar
dę, adresą tėviškės rajono at
stovo Aukščiausiojoj taryboj. 
Ne vienu tik išeiviui asmeniš
kai rūpimu klausimu galėtų 
atstovui parašyti. Toks Aukš
čiausiosios tarybos atstovų są
rašas praverstų artimesniems 
ryšiams su Lietuva. Dar neteko 
niekur matyti, koks yra tikslus 
Aukščiausiosios tarybos adre
sas Vilniuje.

Ryšių stoka įneša net nerei
kalingų neigiamybių į išeivi
jos gyvenimą. Paimkime pilie
tybės įstatymą. Dėl informa-

RAŠO IŠ LIETUVOS

Žemės grąžinimas buvusiems savininkams
(...) Jūsų nuosavybės doku

mentus nuvežėme į Žygaičių 
apylinkę Tauragės raj., įtei
kėme registracijai ir apmokė
jome mokestį. Siunčiame Jums 
mokesčio kvitą, kuris yra do
kumentų padavimo - priėmimo 
garantas.

Jūsų dokumentai priimti, ta
čiau Jūsų teisė atgauti nuo
savybę bus tiktai Jums susi
grąžinus Lietuvos pilietybę. 
Tikimės, kad apsilankę Lietu
voje, išspręsite šiuos klausi
mus.

Kasdien gauname daug laiš
kų iš užsienio lietuvių, kurie 
teisėtai prašo savo tėvų ar se- 

cijos stokos pasipylė laikraš
čiuose aiškinimai ir komenta
rai. Kodėlgi neturėti spaus
dinto pilno pilietybės įstaty
mo? Kiekvienas pasiskaitytu- 
me ir pasidarytume atitinka
mas išvadas. Dabar juk negalė
si vadovautis laikraščio ko
mentaru, spręsdamas piliety
bės klausimą, nes reikalas 
bus sprendžiamas pagal raidę, 
kaip parašyta įstatyme. Tas 
pats ir su privatizacijos įsta
tymu. Ką konkrečiai išeivija 
žino apie jį? O tikrumoje 
kiekvienas išeivis galėtų pri
sidėti prie Lietuvoje laisvos 
rinkos tvirtėjimo. Juk krašto 
gerovė kyla per kiekvieno as
meninę gerovę.

Lietuvoje veikia visa eilė 
ministerijų, institucijų, at
liekančių savo apimties darbą. 
Ne vieną išeivį domina jam ži
noma sritis ar reikalas, bet 
mes čia neturime ministerių 
ar institucijoms vadovaujan
čių nei pavardžių, nei adresų. 
Lietuvoje yra stiprių gamyklų. 
Gal rastųsi galimybė ekspor
tui. Tiek čia, tiek Lietuvoje 
yra galvojama, kad reikia tik 
plano, organizacijos, ir tada 
prekyba prasidės. Iš tikrųjų 
pradžioje reikia informacijos.

Kaip yra susirašinėjime 
su Lietuva? Laiškai iš Lietu
vos Kanadą pasiekia per 7-8 
dienas. Bet laiškai, rašyti iš 
Kanados, Lietuvoje gaunami 
po 3-4 savaičių ar daug vėliau. 
Kai kurie, atrodo, dingsta. Juk 
dabar laiškai netikrinami?

Laikas bėga, o Lietuvoje gy
venti reikia. Lietuvoje gyve
nimas dar daugiau sukonkre- 
tės, kai bus įvesta sava valiu
ta ir patiems teks ant savų ko
jų atsistoti. Tad ir tenka spręs
ti, kaip mes kiekvienas galėtu
me veikti ir Lietuvai padėti 
pagal kiekvieno galimybę ir 
norą, ne vien tik auką paskirti.

Džiaugiamės susitikimais su 
atvažiuojančiais iš Lietuvos 
pareigūnais. Tačiau jų prane
šimai neturėtų ribotis padė
komis, patriotizmo doze, po
litinių nuotaikų išsakymu. La
bai lauktina iš svečio pagal 
jo sritį ir darbą konkretaus 
pranešimo, kur skaičiai, lai
kas, apimtis, duomenys kalbė
tų patys. O gal atsakingas Lie
tuvos vyriausybės pareigūnas 
galėtų pervažiuoti per didžiuo
sius lietuvių centrus su kon
krečiais pranešimais, išeiviją 
liečiančiais reikalais ir klau
simais?

nelių žemės bei turto, Deja, 
visiems užsienio lietuviams 
mūsų įstatymai labai nepa
lankūs.

Labai liūdina likimas užsie
nio lietuvių, gyvenančių buvu
sioje Sovietų Sąjungoje. Jie ne
gali sugrįžti į Lietuvą gyven
ti - užimtos jų sodybos. Negali 
prisiregistruoti, o tuo pačiu 
naujai perimti pilietybės. Tad 
jų vargšų likimas liūdnas. Vy
riausybė tik deklaruoja NE
PRIKLAUSOMYBĘ, o iš tikrų
jų vykdo TAUTINĮ SOCIALIZ
MĄ. Visais būdais remia ir kar
tu vykdo nuskriaustiems žmo
nėms turto negrąžinimo poli-
tikę.

Paskutiniu laikotarpiu daug 
važinėju po Lietuvą, norėda
mas padėti nelaimingiesiems, 
tačiau jaučiu, kad tai tik ne
didelė pagalbos dalis. Tam 
tikros slaptos jėgos daro di
delį spaudimą Žemės savinin
kų sąjungai ir asmeniškai man. 
Nežinia kiek reikia turėti ryž
to, sveikatos tokiam darbui.

Darome paskutinius žygius, 
tikindami vyriausybę, parla
mentą nedaryti tokio blogio 
savo TAUTIEČIAMS. Jeigu mū
sų paskutinis žodis nepadės, 
kreipsimės atviru laišku ir į 
užsienio lietuvius.

Prašau perduoti geriausius 
linkėjimus Kanados lietu
viams, kurių interesus irgi gi
name. Jeigu yra galimybių, pa
svarstykite susidariusią situa
ciją, nes labai bijau, kad neat
gaudami turėto turto užsienio 
lietuviai nusivils Lietuvos 
žmonėmis, kurių didžioji dau
guma nėra kalta dėl priimtų 
sprendimų ir iš to išplaukian
čios neteisybės.

Geriausi linkėjimai iš Lie
tuvos. A. Liaugaudas
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© LAISVOJE TEVYNEJE
POPULIARIAUSI POLITIKAI
Vilniuje leidžiamos “Vaka

rinės naujienos” buvo paskel
busios populiariausio 1991 m. 
politiko konkursą. Juo trečią 
kartą iš eilės išrinktas Lie
tuvos aukščiausios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis, gavęs 
13.488 balsus. Po jo populia
riausiųjų dešimtukan pagal su
rinktus balsus įsijungė: antruo
ju — A. Brazauskas (10.809), tre
čiuoju — G. Vagnorius (8.146), 
ketvirtuoju — Z. Vaišvila (5.531), 
penktuoju — K. Antanavičius 
(5.499), šeštąja — K. Prunskie
nė (5.016), septintuoju — F. Vil
kas (4.653), aštuntuoju — A. But
kevičius (3.622), devintuoju — K. 
Uoka (3.606) ir dešimtuoju — K. 
Motieka (3.546).

PIRMOJI OPERACIJA
Klaipėdos ligoninėje lietu

viai gydytojai su kolegomis iš 
Švedijos atliko pirmąją dirb
tinio klubo sąnario protezavi
mo operaciją. Klaipėdos ligo
ninės vyr. gydytojas Vincas Ja
nušonis džiaugiasi Švedijos 
tarptautinės pagalbos organi
zacijos SIDA programa. Jos 
dėka klubo sąnario protezavi
mo centrui Klaipėdoje įsteigti 
jau paskirta daugiau kaip mi
lijonas Švedijos kronų. Finan
sinė parama bus panaudota įsi
gyti dabartinei medicinos įran
gai. Klaipėda yra susibičiulia
vusi su Karlskrūnos miestu 
Švedijoje. Klaipėdiečiai gydy
tojai bendradarbiauja su kole
gomis tame miestef tobulinasi 
Švedijos ligoninėse. Operaci
jas Klaipėdoje padeda atlikti 
Karlskrūnos traumatologinė; 
klinikos vadovas Larsas Ulofas 
Šostrandas. Su juo dirba klai
pėdietis chirurgas Vidmantas 
Žegunis.

AUKSO VAGYS
Ogrodnikuose buvo suimti du 

Baltstogės gyventojai, iš Lietu
vos bandę išvežti puspenkto ki
logramo aukso. Prie Lietuvos 
muitinės jie atvažiavo automo
biliu su lietuviškais registra
cijos ženklais. Perėję Lietuvos 
kontrolę, tuos ženklus pakeitė 
lenkiškais ir bandė be eilės 
pervažiuoti Lenkijos pusėn. 
Lenkai muitininkai juos sulai
kė ir grąžino į eilės galą Lie
tuvos pusėje. Tokiu staigiu re
gistracijos ženklų pakeitimu 
susidomėjo lietuviai muitinin
kai. Turistus vaidinantys kontra
bandininkai vėl buvo patikrinti. 
Tada pas juos ir automobilyje 
buvo rasta puspenkto kilogra
mo aukso, įvairių brangenybių 
ir net auksinių Lenino ordinų, 
įsiūtų drabužių rankovėse.

PROBLEMA IGNALINOJE
Virgaudo Gudo pranešimu 

“Lietuvos ryte”, sausio 30 d. Ig
nalinos atominėje jėgainėje, 
prakiurus rezervinio aušinimo 
sistemai, teko sustabdyti pir
mąjį reaktorių, tada pasiekusį 
500 megavatų galingumą. Elekt
rėnuose buvo įjungtas dar vie
nas 150 megavatų galingumo ag
regatas, bendrąjį galingumą pa
didinęs iki 400 megavatų. Tos 
dienos vakarą normaliai turėjo 
būti pasiektas 600 megavatų 
galingumas. Iš Baltijos cent
rinės buvo gautas nurodymas 
dėl atominės jėgainės išjungi
mo Ignalinoje sumažinti elekt
ros energijos apkrovimą 200 
megavatų. Pati Lietuva savo 

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:
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Savings Plan (RRSP) • Sumažinti pajamų mokesčius
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elektros tinkluose įtampą su
mažino 100 megavatų, kad nerei
kėtų atjungti savų elektros 
vartotojų. Tai betgi buvo tik 
laikinis sprendimas vienam 
vakarui, galbūt pakeistas kito
mis dienomis. Ignalinos atomi
nės jėgainės pirmojo reakto
riaus remontas buvo numatytas 
maždaug iki vasario 8 d.

LDDP KONFERENCIJA
Lietuvos darbo demokrati

nės partijos konferencija, su
sieta su ateities planais, įvyko 
Vilniuje sausio 25-26 d.d. “Lie
tuvos ryto” atstovė Sigita Urbo
navičiūtė sausio 28 d. laidoje 
cituoja jai pateiktus LDDP pir
mininko pavaduotojo Gedimino 
Kirkilo komentarus: “Pagrin
dinis konferencijos tikslas bu
vo sujudinti partinius vande
nis, pasižiūrėti vienas į kitą 
ypač šioje situacijoje, kai esa
me puolami. Konferencijoje pri
imtų trijų rezoliucijų pagrindu 
pradėsime kurti naują progra
mą, kurią paskelbsime greičiau
siai vasario mėnesį. Manau, kad 
šią konferenciją reikėtų vertinti 
kaip posūkį nuo socialdemokra
tinės pakraipos į sociallibera- 
lizmą. Mūsų partija viena iš 
svarbiausių šiandienos proble
mų laiko konstitucinę-teisinę 
reformą. Manau, kad tai pagrin
dinė visų postkomunistinių ša
lių problema. Remiame Centro, 
Liberalų frakcijų ir kai kurių 
kitų politinių jėgų požiūrį į 
konstitucingumo raidą. Netru
kus paskelbsim ir savo projektą 
šiuo klausimu . ..” G. Kirkilas 
taipgi pabrėžė, kad 65% LDDP 
narių yra iš kaimo. Konferen
cijoje daugiausia kalbėjo ne 
pirmininkai, veikiami vadova
vimo nostalgijos, o žemę dirban
tys žmonės. Jie skundėsi, kad 
jiems vykdoma žemės reforma 
yra nesuprantama. Esą ją reikė
tų sustabdyti ir prie apvalaus 
stalo susėsti visoms suintere
suotoms jėgoms, dabar neteku
sioms atsakingumo už reformos 
pasekmes.

ATGIMSTANTIS ALYTUS
Alytuje buvo atstatyta ir 1991 

m. lapkričio 23 d. atidengta 
skulptoriaus Antano Aleksand
ravičiaus Nikės skulptūra. Jos 
istoriją ateisiančioms kartoms 
atskleis postamento pamatan 
įbetonuotos kapsulės tekstas: 
“Pakėlęs mus laisvei, Pergalės 
Angele, keliesi patsai. Antano 
Aleksandravičiaus skulptūra 
Nikė, pastatyta 1928 m., žaibo 
nugriauta 1934 m., atkurta auto
riaus 1937 m., 1952 m. sovietų 
nugriauta ir 1991. XI. 24 skulp
toriaus Juozo Meškelevičiaus 
dar kartą atkurta”. Miesto cent
rinėje dalyje palaidotų sovietų 
karių palaikai perkeliami į ka
pines Ulonų gatvėje, kur ilsisi 
kiti jų kovų bendražygiai. Pir
miausia buvo perlaidoti antka
piais pažymėtųjų palaikai. Pro
blemą betgi sudarė archeologo 
E. Svetiko su talkininkais pa- 
naikinamoj kapavietėj aptikti 
neįvardyti ir nepažymėti palai
kai. Virš jų sovietinės okupaci
jos metais buvo pasodintos da
bar jau giliai šaknis įleidusios 
eglės. Atlikti tyrimai nustatė, 
kad tie palaikai taip pat yra so
vietų karių ir karininkų. Jie, 
taipgi perlaidoti Ulonų gatvės 
kapinėse, dabar tapo nežino
mais sovietų kariais.

V. Kst.

Building futures 
since 1940.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos choras, mokytojos - Kūta Valaitiene 
ir Irena Čerškuviene Kristaus Karaliaus šventėje 1991 m. gruodžio mėnesį

Hamilton, Ontario
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE 

religinės pamokos prasidės š. m. 
kovo 1 d. Bus priimami vaikai nuo
4 iki 13 metų amžiaus. Pamokos vyks 
kas sekmadienį nuo 10 v.r. para
pijos salėje. Vaikai kurie šią vasa
rą nori priimti Pirmąją Komuniją, 
privalo lankyti šias religines pa
mokas. Vakarais registruotis pas 
Onutę Stanevičiūtę, tel. (416) 627- 
0624. O.S.

BLYNU BALIUS, kurį rengia 
KLK moterų dr-jos Hamiltono sky
rius, bus kovo 3 d. Jaunimo centro 
salėje. Į salę bus galima įeiti nuo
5 v.v., o vakarienė - 6.30 v.v. punk
tualiai. Įėjimas vaikams iki 6 metų 
amžiaus - nemokamai; nuo 6 m. iki 
12 m. -$3, o visiem kitiem $6 asme
niui. Rengėjos ypatingai daug 
ruošiasi ir laukia gausių svečių. 
Šio rengimo visą pelną skiria Lie
tuvos našlaičiams Pagalbos fondui 
“Vaiko tėviškės namai”. Bus ver
tingų laimikių loterija. Jeigu kas 
nori paaukoti laimikių ar pyragų, 
prašomi atnešti ateidami į salę 
arba paskambinkite kuriai nors 
v-bos narei.

“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”. 
Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, rūpesčiai neužsibaigė. Į sun
kią padėtį yra patekę našlaičiai 
ir seneliai. Paskubom yra statomi 
našlaičiams namai. Tam reikia di
delės finansinės pagalbos. KLK 
moterų dr-jos Hamiltono skyriaus 
v-ba nutarė kreiptis į tautiečius, 
prašydama Vaikų namų statybai 
aukų. Bendrom jėgom mes daug ką 
galime padaryti. “Kai du stos visa
dos daugiau padarys!” Savo auką 
galite įnešti į “Talkoje" atidary
tą sąskaitą “Tėviškės namai”, arba 
įteikti čekį v-bos narėms. Aukos 
priimamos ir Jaunimo centre sek
madieniais po Mišių.

Fondui “Vaiko tėviškės namai” 
aukojo: $5,000 - B.J.; $100 - Kostas 
ir Liucija Meškauskai, Regina Gei- 
dukytė, a.a. Veronikos Stanaitie
nės atminimui Sofija ir Stasys 
Rakščiai; $25 - Jz. ir Zosė Rickai.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 
skautų rengiama Kaziuko mugė 
įvyks ne kovo 29 d., kaip buvo skelb
ta, bet kovo 15 d. Mugės data pa
keista dėl tuo laiku įvykstančių 
parapijoje rekolekcijų.

Vasario 9 d. skautai-tės savo 
tarpe atšventė Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą. Organizuotai 
dalyvavo 10.30 v.r. pamaldose, se
sės vilkėjo naujas uniformas. Po 
to įvyko iškilminga sueiga, kurion 
atsilankė nemažai svečių. Po trum
pos oficialios dalies vyko prityru
sių skautų-čių gerai paruošta pro
grama. Buvo rodomos Lietuvos 
vaizdų skaidrės ir atlikta žodžių 
pynė, palydima muzikos. Skambė
jo dainos, šūkiai, o pabaigai - su
simąstymo valandėlė, prisime
nant netolimoje praeityje žuvusius 
už Lietuvos laisvę. Prieš išsiskirs- 
tant pasivaišinta kavute.

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija

SIUNTINIAI Į 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-2kg; miltai-2kg;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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) S#

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PAGERBDAMI a.a. ALFONSĄ 
PATAMSĮ ir reikšdami užuojautą 
artimiesiems, jo atminimui Kana
dos lietuvių fondui aukojo: $30 - 
B. B. Venslovai; $25 - Kl. Žiobie- 
nė, M. D. Jonikai, J. A. Asmenavi- 
čiai, V. M. Leparskai, G. A. Skais
čiai; $20 - L. E. Klevai, G. Agur- 
kienė, A. Petraitienė, P. Z. Saka
lai, A. Mingėla, S. Aleksai, L. K. 
Meškauskai, Ig. Varnas, J. G. Kriš
tolaičiai, X.Y., P. S. Kanopai, P. V. 
Šidlauskai, J. M. Gimžauskai, V. J. 
Svilai, E. Bersėnienė, Pr. Kažemė- 
kas, J. R. Pleiniai, St. Domeikie
nė, B. E. Šopiai; $15 - A. Bungar- 
dienė, B. Perkauskienė; $10 - M. 
P. Šiuliai, J. J. Kamaičiai, A. G. 
Repčiai, M. Borusienė, A. Mačiu- 
laitienė, A. Didžbalienė, J. Mažiu- 
laičiai.

A.a. VLADO GUSTAIČIO, miru
sio Lietuvoje, sesuo Albina Didž
balienė jo atminimui Kanados lie
tuvių fondui aukojo $50.

Kanados lietuvių fondas nuo
širdžiai dėkoja už gausias aukas.

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLOS mokiniai, mokytojai ir 
tėvai džiaugiasi parama. Vasa
rio 10 d. Jūratė ir Arvydas Vilčins
kai koncertavo Jaunimo centre. 
Mūsų mokyklos tėvų komitetas bei 
mokytojos suorganizavo šį koncer
tą ir sulaukė daug žiūrovų. Dėko
jame visiem, kurie reklamavo ir 
rėmė šį vakarą. O.S.

PADĖKA
Kanadoje tradicinės Valentino 

dienos proga Hamiltono jaunučiai 
ateitininkai su jų vadovėmis lan
kė ligoninėse sunkiai sergančiuo
sius. Tai suteikė ligoniams šiltos 
paguodos ir suraminimo. Tuo pa
čiu jaunose širdyse yra ugdoma 
kilni artimo meilė. Lankymo orga
nizatorėms bei vadovėms - p. Gu- 
dinskienei ir p. Trumpickienei 
priklauso nuoširdi padėka.

Juozas Pyragius

Lethbridge, Alta.
VERONIKA PETRUŠKEVIČIE

NĖ, ilgametė “TŽ” skaitytoja, bu
vo sunkiai susižeidusi ir išgulėjo 
ligoninėje du mėnesius. Dabar 
jaučiasi geriau ir gali paskaity
ti laikraštį. Savo laiške “TŽ” re
dakcijai ji parašė: “Kai vargai ir 
skausmai man širdį spaudžia, nusi- 
skundžiu žmonėmis-jie man neti
kės ir nieko nepadės. Prašyk Mari
ją, ir ji mus gelbės, pasigailės”. 
O apie savo laikraštį ji sako: “Mar
gais žiedais tegul puošiasi pievos, 
tešviečia mūs Žiburiai”. Atsidė
kodama už laikraštį ir būdama jam 
skolinga, ji atsiuntė 200 dol. Kr.

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).

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y TZ A » LIETUVIŲ KREDITO

JL /VLziV/Y 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”

Wasaga Beach, Ont.
WASAGOS LIETUVIU KOLONI

JOJ Nepriklausomybės atgavimo 
74-ta sukaktis paminėta vasario 
16 d. Kun. VI. Braukyla, atnašavęs 
Mišias, pasakė turiningą pamoks
lą, palygindamas lietuvių tautos 
laisvės atgavimo džiaugsmą su 
Evangelijoj išreikštu džiaugsmu 
tautai išsivadavus iš vergijos. 
Jis pabrėžė išeivijos nuopelnus 
užsieny platinant Lietuvos “Ka
talikų Bažnyčios kroniką”, kuri 
turėjo didelės svarbos kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Minėjimo oficialioj daly KLB 
Wasagos apylinkės pirm. J. Ma
žeika tarė trumpą, bet optimis
tišką žodį, sugretindamas dabar
tinius Lietuvos gyvenimo sunku
mus su nepalyginamai sunkesnėm 
sąlygom atgavus nepriklausomy
bę 1918 metais. Susikaupimo mi
nute pagerbti kovoje už laisvę 
žuvusieji tautos didvyriai. Su
sirinkusieji buvo prašomi aukoti 
Kanados lietuvių bendruomenei, 
kuri prisideda prie Lietuvos vals
tybės numatytų projektų finansa
vimo.

Meninę dalį atliko Moterų bū
relio pirm. A. Vitkienė, paskai- 
čiusi Maironio ir Putino poezi
jos, užbaigdama poeto Č.S. eilė
raščiu “Pirmieji metai”, išreiš
kiančiu budinčios tautos vienin
gą dvasią, šaukiančią pasaulio 
pripažinimo. Minėjimo užbai
gai sugiedota “Lietuva brangi”. 
Kruopščios būrelio moterys visus 
skaniai pavaišino, o joms nenu
sileisdami balsingi Wasagos vyrai 
padainavo patriotinių dainų, į 
kurias įsijungė visi susirinku
sieji. E.K.

St. Catharines, Ont.
SAUSIO 12 tuoj po pamaldų įvy

ko Sausio 13-tos 1991 m. aukų pri
siminimas - iškilmingos pamal
dos, po kurių buvo surinkta nu
kentėjusių šeimoms per 700 dole
rių. Tai dar kartą parodo mūsų 
žmonių nuoširdumą lietuviškiems 
reikalams.

VASARIO 16 ŠVENTĖS proga 
būdavo renkamos aukos Bendruo
menei ir VLIKui, bet šiemet ne
beaišku kam aukoti. Mūsų apylin
kėje sekmadienį einant į pamal
das matėsi ant stalo padėtas VLI
Kui aukų lapas ir šalia vokeliai 
su užrašu “Kanados Lietuvių Bend
ruomenei”. Vokelių adresas -1011 
College St., Toronto. Neseniai gau
tame PLB rašte pasakyta: “Vasario 
16 dalis aukų turėtų pasiekti ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę”. 
Tad kam aukas siųsti: Kanados 
Lietuvių Bendruomenei Toronte, ar 
PLB Cincinati, JAV-se?

Nebeaišku ir kokia padėtis VLI- 
Ko, kurio aukų lapelyje aną sek
madienį ir buvo daugiausia suau
kota. Jei, kaip visi jau žinome, kad 
VLIKo nebėra, tai kodėl jam dar 
tebeaukojama? Kam tada tebe
vargsta ir buvę VLIKo atstovai?

Red. pastaba. Kam aukoti, nu
sprendžia aukotojas. L. Bendruo
menei aukos eina per KLB valdy
bą, kuri atsiskaito su PLB.

ŽAVIMĖS “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIU” užimta pozicija žydų atžvil
giu. Ta pozicija - mandagi ir tvir
ta. Žydų profesoriai, daktarai, am
basadoriai skelbia pasauliui, kad 
mūsų tauta prisidėjo prie žydų nai
kinimo (nors dabar jau nebe “vi
sa”). Tai skelbia jie per eilę metų 
viską pakartodami, tarytum viskas 
įvyko tik vakar ar užvakar, kai tik
rumoje įvyko daugiau kaip prieš 
pusšimtį metų. Kai kurie žydų au
toriai siūlo nieko neužmiršti, o 
angliškai kalbantis pasaulis kar
toja: “forgive and forget”. Krikš
čionybė irgi tą patį moko. Tad mū
sų kelias aiškus. Kor.

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 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real! ir iš Montrealio.

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

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. dr. Kęstutis Juozas Va
liūnas, ekonomistas, ilgametis 
VLIKo valdybos pirmininkas, 
garbės pirmininkas nuo 1979 m. 
sausio 28 d., iškamuotas ligų, 
mirė š. m. sausio 29 d. savo na
muose Southamptone prie Niu
jorko. Velionis, gimęs Kaune 
1923 m. rugpjūčio 6 d., mokėsi 
Jonavos progimnazijoje, Kauno 
jėzuitų gimnazijoje, brandos 
atestatą 1941 m. gavo VIH-joje 
vidurinėje mokykloje, kurią 
pirmaisiais sovietinės okupa
cijos metais tapo buvusioji mer
gaičių “Saulės” gimnazija. Kau
no jėzuitų berniukų gimnazija 
tada buvo pavadinta IX-ja vidu
rine mokykla, jon atkėlus Kauno 
žydų gimnaziją. Ekonomiją ve
lionis studijavo Grąžo, Prahos, 
Wuerzburgo ir Tuebingeno uni
versitetuose. Pastarajame 1947 
m. apgynė doktorato disertaci
ją “Vokiečių-lietuvių užsienio 
prekybos ryšiai Lietuvos res
publikoje 1918-1940 m.” Atvykęs 
į JAV, velionis vertėsi tarptau
tine prekyba.

Savo dažnas keliones užsienyje 
a.a. dr. K. J. Valiūnas, būdamas 
VLIKo valdybos pirmininku, pa
naudodavo Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Sveikatą jam palau
žė 1979 m. vasarą jo rezidenci- 
jon New Rochelle vietovėje įsi
veržę plėšikai, metaliniu vamz
džiu jį mušę į galvą. Iš ligo
ninės tada jis grįžo netekęs re
gėjimo viena akimi ir normalios 
vaikščiojimo lygsvaros. Velionį 
pakirto prie sunkaus sužeidimo 
prisidėjusios kitos ligos. Iš jo 
našlei Elenai, sūnums bei arti
miesiems spaudoje paskelbtų 
užuojautų išsiskiria viena Či
kagos “Drauge” vasario 4 d. Ją 
paskelbė paskutinės a.a. K. J. 
Valiūno vadovautos VLIKo val
dybos nariai Bronius Bieliukas, 
Bronius Nemickas, Antanas Sa
balis, Jurgis Valaitis ir Algis 
Vedeckas.

JAV LB krašto valdybos švieti
mo tarybą sekančių trejų metų 
laikotarpiui sudarė pirm. Regi
na Kučienė, vicepirm. Angelė 
Kraujelytė-Bailey, sekr. Alici
ja Brazaitienė, ižd. Antanas 
Jarūnas, knygyno vedėjas Ričar
das Petersonas, Vida Brazaity- 
tė ir Marija Sandanavičiūtė- 
Newsom — koordinatorės mo
kyklų reikalams, Jolita Kriau- 
čeliūnaitė-Arzbacher — ryšiams 
su JAV mokslo institucijomis, 
Rima Kašubaitė-Binder — kul
tūriniams pasikeitimams, Ra
munė Kubiliūtė — spaudos rei
kalams. Taryba praneša, kad iš 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerijos yra gautas kvieti
mas JAV lietuvių bendruome
nės jaunimui ir tėvams įsijung
ti į vasaros stovyklas Lietuvo
je. Pirmoji stovykla ten bus lie
pos 11 — rugpjūčio 2 d.d., ant
roji — rugpjūčio 3-23 d.d. Vai
kams dalyvavimas stovykloje, iš
skyrus kelionę, bus nemokamas. 
Stovyklautojų amžius — 9-14 me
tų. Pragyvenimo išlaidos sto- 
vyklon įsijungiantiems tėvams 
bus paskelbtos vėliau. Stovyk
lautojų laukia kultūrinė moko
mojo pobūdžio programa, pa
įvairinta ekskursijomis po Lie
tuvą.
Australija

Australijos muziejuje Sidnyje 
sausio 11-12 d.d. ALB apylinkės 
vardu buvo surengta lietuvių 
tautodailės paroda “Lithuanian 
Heritage”. Valdybos pirm. A. 
Kramiliaus pranešimu, sunkiau
sią organizacinį darbą atliko 
Martina Reisgienė su savo tal
kininkėmis bei talkininkais. 
Parodoje buvo išstatyta lietu
viškų tautinių drabužių, audi

nių, juostų, gintarinių dirbinių, 
medžio drožinių, Lietuvos žemė
lapių ir knygų. Daug parodos 
lankytojų domėjosi juostų audi
mu, su kuriuo jas supažindino 
M. Reisgienė. Australiškas vil
nas P. Zubricko padirbtu lietu
višku verpimo rateliu verpė A. 
Mikus-Mikutavičienė. Lietuvą ir 
jos tautodailę garsino lietuviš
kais drabužiais apsirengusi mu
ziejaus parodų koordinatorė Mi
riam Chapman.

“Mūsų pastogės” skaitytojus 
M. Gailiūnas sausio 20 d. laidoje 
supažindina turbūt su pirmuoju 
lietuviu milijonieriumi Austra
lijoje. Laimė loterijoje nusi
šypsojo didelei Juozo ir Mavis 
Rėminių šeimai, gyvenančiai 
Jarvis Bay pajūryje. Juozas yra 
plungiškis, ten turintis keturias 
seseris ir du brolius. Jis pats 
tik šešiolikos metų amžiaus bu
vo išvežtas darbams Vokietijoje 
ir pokaryje negrįžo sovietų oku- 
puoton Lietuvon. Juozo ir Mavis 
šeima, dabar neblogai įsikūrusi 
Australijoje, o jo nupirktas lo
terijos bilietas jį padarė mili
jonieriumi. Juozas jau anksčiau 
planavo aplankyti Lietuvoje pa
liktus brolius ir seseris. Tapęs 
milijonieriumi, jis Plungėn 
vyksta su visa savo šeima.

Vokietija
Brandos atestato egzaminams 

ruošiasi keturi Vasario 16 
gimnazijos abiturientai — Ver
neris Dejus, Astrida Krausaitė, 
Jurijus Roitas ir Gabrielė Žai- 
dytė. Tradicinį šimtadienio va
karą jie surengė 1991 m. lapkri
čio 30 d., pasikvietę mokytojus, 
tėvus ir vyresniųjų klasių moks
leivius. Atlikę šiam vakarui 
skirtą programą, abiturientai 
perskaitė savo testamentą ir 
perdavė raktą dvyliktos klasės 
moksleiviams Dianai Miulerytei 
ir Liudui Motekaičiui.

Lenkija
Lietuviško švietimo reikalais 

1991 m. lapkričio 14 d. Varšuvo
je lankėsi dr. B. Makauskas ir 
J. S. Paransevičius. Jie buvo 
priimti ir dvi valandas tarėsi 
su Lenkijos švietimo ministerio 
pavaduotoju prof. A. Janowskiu 
bei kitais pareigūnais. Lietu
viams buvo pažadėta, kad Suval
kų kuratorius paskirs už lietu
višką švietimą atsakingą parei
gūną, lankantį mokyklas. Lietu
viškos mokyklos dabar galės tu
rėti dvikalbes iškabas ir dvi
kalbius antspaudus, mokslei
viams galės išduoti dvikalbius 
pažymėjimus. Šiuos reikalus 
Suvalkų kuratorius turėtų su
tvarkyti iki dabartinių moks
lo metų pabaigos. Vadovėlių ir 
pedagoginės literatūros leidyk
la įpareigojama surasti auto
rius ir su jais pasirašyti su
tartis naujiems I-VIII klasių 
lietuvių kalbos vadovėliams pa
ruošti bei išleisti. Vadovėlių 
leidybą žada finansuoti Lenki
jos švietimo ministerija. Dėl 
vadovėlių gavimo iš Lietuvos 
teks tartis su Suvalkų kurato
riaus lietuviškajam švietimui 
paskirtu pareigūnu. Lietuvoj 
išleistų vadovėlių įsileidimą 
į lietuviškąsias mokyklas Len
kijoje turės patvirtinti Lenki
jos švietimo ministerija. To
kias savo mintis Lenkijos lie
tuviams skirtos “Aušros” 1991 
m. 11 nr. pasakoja iš Varšuvos 
grįžęs J. S. Paransevičius.

Vėlinių koncertą paruošė 
Krasnagrūdos mokyklos, Seinų 
miesto vaikai ir jaunimo kuo
pelė. Koncertas 1991 m. spalio 
30 d. buvo surengtas Krasnavo 
mokykloje, tos dienos vakarą — 
Klevuose, spalio 31 d. — Seinų 
sinagogoje.



Vasario 16 šventė Toronte. Viršuje - gen. Lietuvos konsulas H. LAPAS ir G. LAPIENĖ pasitinka svečius konsuli
niame priėmime “Ontario Club” patalpose; Kanados aplinkos ministerė P. BROWES taria sveikinimo žodį konsuli
niame priėmime. Apačioje - KLB Toronto apylinkės valdybos pirm. A. BARYSAITĖ, Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas kun. J. STAŠKUS skaito invokaciją minėjime Anapilio salėje Nuotr. Stp. Varankos ir A. Pūko

Vasario šešioliktosios iškilmės Toronte-Mississaugoje • Svečių priėmimas • Iškilmingos pamaldos 
lietuvių šventovėse • Parodos .Pagrindinis minėjimas Anapilyje • Įdomi meninė programa

Po penkių dešimtmečių Ne
priklausomybės šventė pirmą 
kartą švenčiama, kai Lietuva vėl 
išsivadavo iš svetimųjų jungo. 
Toronte-Mississaugoje Nepri
klausomybės atstatymo 74-ji su
kaktis buvo paminėta keliais 
renginiais.

Diplomatinis priėmimas
Vasario 14 d. Lietuvos gene

ralinis konsulas H. Lapas fede
racinės, provincijos bei mies
to atstovams ir konsulariniam 
korpusui Toronte surengė pri
ėmimą Ontario klubo patalpo
se. Konsului priėmimą organi
zuoti padėjo KLB Toronto apy
linkės valdyba, finansiškai rė
mė Tautos fondo Toronto sky
rius ir KLB krašto valdyba.

Iš federacinės valdžios daly
vavo aplinkos (enviroment) mi
nisterė P. Browes, parlamenta
rai - E. Anderson, J. Flis, pro
vincijos - pilietybės ministerė 
E. Ziemba, parlamento pirm. D. 
Varner, parlamentaras J. Sola, 
pilietybės ministerijoje direk
torius J. Deutch. Toronto mies
to burmistrei J. Rowlands atsto
vavo miesto tarybos narys W. 
Boytchuk. Iš konsularinio kor
puso Toronte dalyvavo 21 konsu
las iš šių kraštų: Brazilijos, Bul
garijos, Danijos, Estijos, Suomi
jos, Vokietijos, Vengrijos, Izrae
lio, Italijos, Japonijos, Latvijos, 
Mali, Maltos, Norvegijos, Olandi
jos, Lenkijos, Portugalijos, 
Rwandos, Švedijos, JAV-bių, 
San Marino. Priėmime taipogi 
dalyvavo lietuvių bendruomeni
nio bei kultūrinio gyvenimo va
dovai ir darbuotojai.

mą, kai viena po kitos užsienio 
valstybės užmezgė diplomati
nius ryšius su Lietuva. Dėkojo 
Kanados ir Ontario vyriausy
bėms už suteiktą Lietuvai pa
ramą.

Konsulas taip pat priminė, 
kad Lietuva yra atvira užsienio 
finansinei iniciatyvai. Ji laukia 
privataus užsienio kapitalo. Lie
tuva turi aukštos kokybės darbo 
jėgą. Jau ir dabar su dideliu sėk
mingumu veikia tekstilės įmonės 
ir statybos bendrovės. Pabaigoj 
žodžio konsulas pasiūlė tostą už 
Lietuvos ateitį bei jos saugumą.

Kanados aplinkos ministerė P. 
Browes pasidžiaugė Lietuvos iš
sikovota nepriklausomybe ir ra
gino padėti Lietuvai pasiekti 
ekonominės gerovės.

Prisiminė ypatingą lietuvių 
vaišingumą, kai 1989 m. Kana
dos parlamentarų delegacija 
stebėjo pirmuosius po karo Lie
tuvoje rinkimus, kuriuos su di-

Priėmime žodį tarė konsulas 
H. Lapas, padėkodamas visiems 
už atsilankymą, ypač lietuvių 
bičiuliams, kurie atėjo kartu 
atšvęsti nepriklausomybės 74- 
ją sukaktį. Jis priminė praeitų 
metų Lietuvos žmonių kovas ir 
aukas už išsilaisvinimą. Lietu
viai savo kūnais prieš sovieti
nius tankus gynė Lietuvos parla
mentą - demokratijos simbolį. 
Kai rugpjūčio mėnesį Maskvoje 
vyko perversmas, rusai savo par
lamentą taipogi gynė lietuvių 
pavyzdžiu.

Rugsėjo mėnesį Lietuvos žmo
nės ir visi lietuviai plačiame pa
saulyje pergyveno didelį džiaugs-

RŪTA GIRDAUSKAITĖ. 
Vasario 16-sios minėjimo 

programos vadovė

dele persvara laimėjo Sąjūdžio 
kandidatai, privedę prie 1990 m. 
kovo 11 d. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo.

Iškilmingos pamaldos
Jos vasario 16, sekmadienį, 

vyko trijose lietuvių šventovė
se: evangelikų-liuteronų Išgany
tojo, Prisikėlimo Toronte ir Lie
tuvos kankinių - Mississaugoje. 
Buvo pasakyti šventei pritaikyti 
pamokslai, chorai su savo gies
mėmis sukėlė tautinę-religinę 
nuotaiką, organizacijos dalyva
vo su vėliavomis.

Lietuvos kankinių šventovėje 
į pamaldas įsijungė vedėjos G. 
Paulionienės vadovaujami Mai
ronio mokyklos auklėtiniai - 
nuo mažiausių iki vyresniųjų 
skyrių, atlikdami Mišių skaiti
nius ir dalyvaudami aukų proce
sijoje.

“Kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę”

Tokiu pavadinimu Prisikėli
mo ir Anapilio parapijos jau
nimo iniciatyva buvo surengta 
paroda Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje. Ji sūriu ir šam
panu buvo pradėta vasario 15, 
šeštadienį, ir tęsėsi sekmadie
nį po pamaldų. Parodos rūdi
niuose (paveiksluose, nuotrau
kose, spaudos straipsnių iškar
pose, net plakatuose) atspindė
jo Lietuvos senovė, 1918 metų 
nepriklausomybės kovos, lietu
vių kančia Sibiro vergų lageriuo
se, staigus Lietuvoje tautinis at
gimimas, pirmieji pokario lais
vi rinkimai, 1990 m. kovo 11 d. 
nepriklausomybės atstatymas. 
Žiūrovui buvo priminti sausio 
ir rugpjūčio mėnesių kruvinieji 
įvykiai, sovietinių tankų smur
tiniai veiksmai. Nuotaiką gaivi
no Lietuvos aukščiausiosios ta-

rybos pirmininko V. Landsber
gio, AT vicepirmininko B. Kuz
micko, premjerų - K. Prunskie
nės ir G. Vagnoriaus vizitai ir 
jų priėmimai Kanadoje.

Paroda apie išeiviją
Kanados lietuvių muziejaus- 

archyvo vedėja dr. R. Mažeikai
tė suorganizavo muziejaus pa
talpose Anapilyje parodą apie 
prieškarinę ir vėlesnę lietuvių 
išeiviją Kanadoje. Buvo išstaty
tos nuotraukos išeivių nuo 1928 
metų, prieškariniai kaimo audi
niai, namų įrankiai, nepriklau
somos Lietuvos pinigai nuo vie
no cento iki 1000 litų; spaudos 
1947-48 metų Kanados laikraš
čių straipsnių iškarpos su nuo
traukomis, kai vyko masinė po
karinė lietuvių imigracija į Ka
nadą; iš Lietuvos ir Vokietijos 
stovyklų įvairūs dokumentai, pa
žymėjimai.

Pagrindinė iškilmė
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo 74-sios sukakties minė
jimą Toronto ir apylinkės lie
tuviams surengė KLB Toronto 
apylinkės valdyba, vadovauja
ma energingos jaunos pirminin
kės A. Barysaitės, Anapilio sody
boje Mississaugoje.

Šio minėjimo programa išsi
skyrė iš visų kitų minėjimų. Pa
prastai programos būdavo iš 
dviejų dalių: pagrindiniu šven
tės kalbėtojų bei sveikinimų ir 
meninio pasirodymo. Į tokius mi
nėjimus būdavo kviečiami fede
racinės, provincijos, miesto, et
ninių bendruomenių atstovai, 
etninės spaudos redaktoriai ir 
šiaip pasižymėję kitataučiai 
lietuvių bičiuliai.

Šį kartą programa buvo taiky
ta tik saviems: pora sveikinimų 
ir įdomi bei originali meninė 
dalis. Jokių kitataučių svečių 
nebuvo, išskyrus John Yeremko, 
kuris, pasak programos vadovės, 
jau 40-tą kartą dalyvauja nepri
klausomybės minėjimo iškilmė
je. Privačiai sakėsi tik didelių 
pastangų dėka išsiprašęs būti 
svečiu.

Minėjimas buvo pradėtas vė
liavų įnešimu, Kanados himnu 
ir invokacija. Himną giedojo “Gin
taro” ansamblio dainininkės, 
prasmingą invokaciją sukalbė
jo klebonas kun. J. Staškus. Vė
liavų tarnybai vadovavo šaulys 
V. Pečiulis.

Programos vadovė R. Girdaus- 
kaitė pirmuoju sveikinti pakvie
tė Lietuvos generalinį konsulą 
H. Lapą. Jis pasveikino gausius 
šventės dalyvius Lietuvos vy
riausybės vardu, kartu trumpai 
peržvelgdamas erškėčiuotą ne
priklausomybės kovų kelią, 
ypač iškeldamas miško brolių- 
partizanų, kruvinojo sekmadie
nio aukas. Sąjūdis, vadovauja
mas Vytauto Landsbergio, išve

KLB krašto valdybos vicepirminin
kas VYTAUTAS BIRETA sveikina 
Lietuvos nepriklausomybės šventės 
dalyvius vasario 16 d. Anapilio salė
je Mississaugoje Nuotr. A. Pūko

dė tautą vėl į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

Susirinkusius KLB krašto val
dybos vardu sveikino jos vice
pirmininkas V. Bireta, pažymė
damas mūsų valstybingumą, sie
kiantį kunigaikščių laikus. Pas
tarųjų metų atkakli tautiečių 
kova tėvynėje ir teikiama išeivi
jos pagalba, įgalino Lietuvą grįž
ti į Europos žemėlapį. Dabar 
visus - tėvynėje ir išeivijoje lau
kia nauji darbai. Visų sutelkti
nės jėgos turi atstatyti sugriau
tą Lietuvą.

Po sveikinimų programos va
dovė pranešė, kad šių metų KLB 
valdybos kultūrininko $1000 
premija paskirta inž. J. V. Da
niui, gyvenančiam Otavoje, už 
nenuilstamą darbą ir pasiauko
jimą Lietuvos ir Kanados lietu
viams. Premija buvo įteikta va
sario 16 d. per Nepriklausomy
bės šventės minėjimą Otavoje. 
Premijos mecenatas - Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas.

Minėjimo programos pagrin
dinė tema - “Vakar, šiandien ir 
rytoj”. Jos organizatoriai pa
kvietė kalbėtojus trumpai pa
svarstyti po,žiūrį į save trijų 
kartų akimis. Tarp kalbėtojų 
įsiterpė Ritos ir Juozo Karasie- 
jų vadovaujamas “Gintaro” an
samblis su savo visais vienetais.

“Persodinti medžiai”
Šią mintį gvildeno V. Matu

laitis, vyriausios išeivijos kar
tos atstovas. Jo karta turėjo dar 
progą pasidžiaugti nepriklauso
mu gyvenimu, vėliau pergyventi 
sovietų ir vokiečių okupacijas 
ir ištverti bėglio iš savo kraš
to sunkumus. Įvairiausios gyve
nimo sąlygos nepalaužė šios kar
tos nei dvasinių, nei fizinių jė
gų. Ji šiame krašte įsteigė sa
vas parapijas, įvairias organi
zacijas, kultūrinio gyvenimo, 
švietimo bei finansines organi
zacijas. Pastatydino centrus, 
kur vyksta lietuviška veikla. Ji 
paliks kitoms kartoms itin stip
rų medžiaginį pagrindą.

Po jo žodžio “Gintaro” vetera
nai visų pasigėrėjimui, grakš
čiai sušoko Pradės aušrelė aušti.

“Kas mes esame?”
Šia tema kalbėjo R. Sakalaitė- 

Jonaitienė, atstovaujanti kar
tai, jau gimusiai šiame krašte. 
Tėvai šeimose stengėsi savo vai
kus išmokyti kalbėti lietuviškai 
ir juose išugdyti tautinį susi
pratimą. Kai jų vaikai lankė ka
nadiečių mokyklas, keistai įjuos 
žiūrėjo vietiniai. Jie buvo jiems 
lyg svetimi, ne tokie, kaip kiti. 
Kas kita pasidarė, kai šimtai 
tūkstančių atplūdo naujų imi
grantų, kai buvo pradėta kalbė
ti apie kultūros mozaiką.

Pasak kalbėtojos, dalis jos 
kartos buvo pasitraukusi iš lie
tuviško gyvenimo, bet grįžo at
gal, kai pradėjo auginti savo 
atžalas. Lietuvių mokyklos iš
augo naujais mokinių skaičiais.

“Gintaro” ansamblio vyresnio
ji grupė ir liaudies instrumen
talistai gyvai atliko šokį Aštuo- 
nytis.

“Naujos atžalėlės”
Apie dabartinį jaunimą kal

bėjo D. Baršauskaitė. Šį jauni
mą į lietuvių veiklą ypač pa
stūmėjo Lietuvos tautinis sąjū
dis, o dabar jos nepriklauso
mybė.

Atsirado naujos galimybės 
susitikti su Lietuvos jaunimu. 
Teigiamai veikia ir jaunimo 
kongresai, kur susitinka viso 
pasaulio lietuviukai. Daugelis 
pajautė, kad reikia mokytis lie
tuvių kalbos. Nemažai jau taip 
ir daro. Kyla geresnės ateities 
viltys. Esame lietuviai, norime 
tokiais ir būti - baigė žodį jau
noji kalbėtoja.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

JAU DABAR PRIIMAM UŽSAKYMUS PAVASARIUI

KZR ROOFING
DENGIAME STOGUS 
CHEMINIU BŪDU 
NUVALOME NAMUS
NEMOKAMAS ĮVERTINIMAS 

588-8783
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Inž. J. V. DANYS, ilgametis visuomenės veikėjas, vadovavęs Kanados lie
tuvių bendruomenei, spaudos bendradarbis, pagerbtas 1992 metų KLB pa
skirta visuomenininko premija ($1000), kuri įteikta 1992.11.16 Otavoje su 
šiuo įrašu plaketėje: “Su pagarba ir dėkingumu Kanados lietuvių bend
ruomenė skiria 1992 metų visuomenininko premiją JUOZUI DANIUI 
už daugelio metų nenuilstamą darbą ir pasiaukojimą Lietuvos ir Kanados 
lietuvių labui. 1992 m. vasario mėn. 16 d”. Premijos mecenatas - Prisikė
limo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

Scenoje pasirodė “Gintaro” 
vaikų grupė su instrumentalis
tais, sušoko Šeinį, gera nuotaika 
nuteikdama žiūrovus.

“Naujoji banga”
V. Žukauskas, naujas ateivis 

iš Punsko žemės, kalbėjo apie sa
vo krašto išeivius. Jis priminė 
ežerų, kalvų ir kalvelių lietu
višką kampelį, kurį Lietuva 1920 
m. napajėgė apginti. Ten lietu
viai išgyveno žiaurų tautinį per
sekiojimą. Tačiau ir po septynių 
dešimtmečių šiame krašte lietu
vybė nėra mirusi.

Likimo vieškeliai ne vieną jo 
kraštietį atvedė ir į Kanadą. 
Ir čia jie susiorganizavo į sam
būrį bei įsijungė į platesnę lie
tuvių visuomeninę veiklą.

Su dideliu pasigerėjimu ir įver
tinimu minėjimo dalyviai klau
sėsi bei stebėjo “Ginatro” dainos 
grupės, instrumentalistų atlik
tas kelias liaudies dainas ir vy- 
resnios šokėjų grupės sušoktą 
Šyvį - liaudies žaidimų ir šo
kių pynę.

“Praeitis - didvyrių takai”
Tokio pavadinimo montažą at

liko Toronto aukštesniųjų litua
nistinių 
režisavo 
paruošė 
taikė V.
kymą ir dekoravimą su Maironio 
mokyklos tėvų komiteto pagalba 
atliko J. Sederavičius.

Specialiai dekoruotoje sce
noje, nejudamų vaidinių fone, 
moksleiviai savo skaitymų teks
tais šventės dalyvius vedžiojo 
Lietuvos istorijos keliais: Ais
čiai, Manto vadovaujamas Prūsų 
paskutinis sukilimas, Margirio 
vadovaujami Pilėnų didvyriai, 
Valančiaus Lietuva, didžiojo 
knygnešio Bielinio laikai, Mai
ronio apdainuotas kraštas. Kovo 
11-ją V. Landsbergio vadovau
jama Lietuva skelbia nepri
klausomybės atstatymą.

kursų moksleiviai. Jį 
L. Underienė, tekstus 
I. Ehlers, muziką pri- 
Paškus. Scenos sutvar-

Pabaigai į sceną sueina visi 
programos dalyviai. Iš kitos sa
lės atkeliauja patys mažiausie-

J&L SULIMIERSKI and ASSOC.

INCOMEIBK. =
Toronto- 2290 Bloor St. W. 769-4558
Scarborough - 3630 Lawrence Ave. E. 438 -5656

KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA!
Ar žinote kad...
• Kanados mokesčių (staiga (Revenue Canada) 

nesuinteresuota sumažinti jūsų mokesčius, jūs pats 
turite reikalauti visų mokesčių sumažinimų.

• Mūsų bendrovė (Taxtronix) yra pirmoji Kanadoje 
gavusi “Plain Paper Approval” 1984 metais.

• Vaiko priežiūros išlaidos ir atskaitymai iš 
sutuoktinio yra dažniausiai užmirštami, o iš tikrųjų 
jie labai galėtų sumažinti jūsų mokesčius.

• Dėka mūsų vienintelio tikrinimo ir diagnozavimo 
metodo, mūsų apskaičiavimų netikslumai sudaro 
tik vieną trečdalį Kanados mokesčių įstaigos 
apskaičiavimo netikslumų.

• Kurie naudojate "employment deductons” 
jau dabar galite prašyti GST grąžinimo.

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, 
JOKIO A TL YGINIMO IŠ JO NEIMAM

Savo įstaigose mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba apskai
čiavimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskaičiavimai yra šimta
procentiniai teisingi. Jei klientas nėra pilnai patenkintas, mes grąžiname jam 
originalius dokumentus ir neimam jokio atlyginimo. Priešingai, mes net siū
lome $20 dovanai tam, kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių 
grąžinimo lapus.

DĖMESIO VERSLININKAI!
Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu 
sumažinant jūsų mokesčius arba padidinant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų 
“BUSINESS 1” programos, mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą 
atlyginimą: knygvedyboje, pajamų ir išlaidų lapuose, balanso lapų paruošime.

ji, darželio amžiaus vaikučiai, 
kurie, globojami N. Benotienės, 
piešė vėliavėles ir pūtė tautinių 
spalvų balionus. Dabar jais sce
noje mosikuoja. Visų kitų ranko
se dega žvakutės. Suskamba 
“Lietuva brangi”.

KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirm. A. Barysaitė taria už
baigos žodį. Dėkoja dalyviams ir 
visiems, kurie atliko programą 
bei prisidėjo prie jos paruoši
mo. Padėkoje išskiria G. Paulio- 
nienę, kurios pavardė nepažy
mėta programoje, tačiau ji bu
vo viena iš pagrindinių progra
mos sustatytojų. Esame vienos 
tautos vaikai - baigia žodį vy
riausia šventės organizatorė.

Vėliavų išnešimas. Tautos him
nas. Minėjimas baigtas. Visa 
programa netruko nė pilnų dvie
jų valandų. Visi su gerais atsi
liepimais ir pakilia nuotaika 
skirstėsi į namus.

Norėjo švęsti pergalę
Visos šventės organizavimo 

kontekste daug lietuvių drau
gų, kurie dešimtmečiais buvo 
kviečiami į Vasario 16 rengi
nius, šį kartą liko už durų. Pa
sigirdo garsių balsų: kartu ko
vojom, kartu norėjom švęsti per
galę. Galbūt jie liko apvilti, net 
įžeisti. Mums patiems iškyla pa
vojus netekti ištikimų draugų? 
Ar tai būtų teisinga? J.A.

OFFORD
LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

FIGHT RECESSION!

Mississauga - 702 Burnhamthorpe Rd. 949 - 9988
INFORMATION NUMBER: 252 -4566

A TL YGINIMAS PILNŲ METŲ PA TARN A VIMUI
Atlyginimas už mūsų patarnavimą priklauso nuo jūsų mokesčių 
grąžinimo lapų pildymo sudėtingumo ir yra teisingai apskaičiuo
jamas mūsų kompiuterio. Jo dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai 
yra aukščiausios kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų
- “chartered accounting companies" - naudojasi mūsų patarnavimu), 
bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių
lapų užpildymas - $27, statistinių lapų užpildymo vidurkis
- tarp $29 ir $39).

Be to mes teikiame automatinę

25%
nuolaida jūsų sutuokti n iu i(ei)

Atlyginiman taipgi įeina:
• Ištisą metą mokesčią 

apskaičiavimo pagalba.
• Patarimas pradedant ar 

parduodant savo verslą.
• Investavimo

patarimai sSy

a° Z.f DĖMESIO! X
f MISSISSAUGA \
g / $ Mes atidarėme naują pastovią įstaigą: \ %
jį / g 702 Burnhamthorpe (kampas Cawthra gatvės), \ . %
į f f tel. 949-9988\ \
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Aukos Kanados lietuvių fondui Sugrįžta namo
Papildyti įnašai iki nurodytos su
mos:

10. Mockus L. Z................  $ 1,250
20. Paškevičius Albinas ... 1,200 
23. KLB Otavos apyl. v-ba . 10,800 
77. “Taika” kred. koop.

Hamiltone ..................... 3,150
98. Prisikėlimo par. kred.

koop.................................  5,400
113. Rimšaitė Jadvyga............  800
153. Kantautas Adomas.....  50,000
176. Repečka Mykolas.............  800
195. Žurauskas Vincas ...........  250
252. Giedraičio Hamiltono

medž. klubas..................... 250
327. DLK Algirdo šaulių

kuopa................................. 600
378. Žurauskienė Ona.............  250
457. Sekonis Adolfas............  2,000
655. Tumosa B. Z....................  1,000
726. Zulonas Delfiną............  1,000
770. Masiulis Antanas ............. 500
790. Gaputytė Monika..........  3,000
828. Obcarskis Antanas..........  700
851. Januškevičius A.

yVčiū jums
Krikšto sakramentas apie 70 

Panevėžio Vaikų namų globotinių 
ne tik padarė Dievo vaikais, bet 
ir įjungė juos į parapijos gyveni
mų. Savaitgaliais ir kitu laiku 
krikšto tėvai pasiima vaikus į savo 
namus, atveda į pamaldas, vaikšto 
po miestą, tačiau atšvęsti Kalėdų, 
Velykų, krikšto dienos visi susi
renka į Vaikų namų salę. Yra Pa
nevėžyje pagyvenusių žmonių 
“Diemedžio” klubas, kurio narių 
dauguma irgi yra vaikučių krikš
to tėvai. Tapo tradicija, kad jie 
švenčių proga vaikučiams paren
gia programėlę.

Lankau ir aš Vaikų namus, susi
tinku su vaikučiais mano aptar
naujamoje 10-je vidurinėje mokyk
loje, o maloniausi susitikimai bū
na per šventes. Jau daugiau gau
na paramos vaikučiai iš užsienio 
geraširdžių žmonių. Tačiau kai nu
einu, mano mažieji draugai kar
tais ir paklausia: “Ką atnešei?”

Artėjant Kalėdoms mąsčiau, ką 
gi galėsiu nunešti, nes daug ko 
šiandien stokojame. Tačiau įvyko 
tai, ko nesitikėjau. Gavau vieną 
siuntinį prieš Kalėdas, o kitą pa
čią Kūčių dieną.

Nuoširdžiausiai dėkoju savo ir 
savo mažųjų parapijiečių vardu: 
daktarams Angelei ir Sigitui Kaz
lauskams, Antanui Naruševičiui 
su žmona už siuntinius, Antanui 
Skrupskui už auką (per tėvą Pijų), 
Montrealio “Rūtos” klubui (per se
selę Paulę) už auką.

Visiems pažįstamiems siunčiu 
geriausius linkėjimus.

Mons. Juozapas Antanavičius,
Panevėžio katedros klebonas

J^li City of Toronto

You Too Can Help 
Run City Hall
Every year Toronto City Council advertises for applicants from the public 
and appoints citizens to various committees, boards and commissions that 
make decisions on a variety of matters, such as the management of public 
facilities, the physical layout of the City, and the development of community 
services. These appointments give Torontonians from a variety of back
grounds a chance to volunteer their skills to help run the City.

City Council wishes to ensure that its committees, boards and commissions 
reflect the diverse nature of Toronto's population and invites all residents 
to consider this opportunity. Applications from women, people with 
disabilities, native peoples, and racial and ethnic minorities are especially 
encouraged.

The City of Toronto's procedure requires that anyone interested in 
appointment, other than incumbents, MUST attend an introduction seminar 
relating to the agency of interest, where application forms will be available. 
The dates of the seminars are listed below for those agencies for which 
appointment must be made at this time.

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on Monday, 
March 2,1992, iri the Council Chamber, City Hall, at the times shown.

Agency

Toronto Atmospheric Fund 
Steering Committee 
(Term of Council)

City of Toronto Economic 
Development Corporation 
(TEDCO) (Term of Council)

Housing Standards 
Appeal Committee 
(3 year term)

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on 
Tuesday, March 3,1992, in the Council Chamber, City Hall, at the times 
shown.

Toronto District Heating 
Corporation (Term of Council)

Assessment Reform Working 
Group(Term of Council)

An Introduction Seminar for the following agencies will be held 
on Wednesday, March 4,1992, in the Council Chamber, City Hall, 
at the times shown.

Economic Development Committee 
(Term of Council)

Book Awards Selection Committee 
(2 year term)

*City Council shall appoint one representative of a user of steam purchased 
from the Toronto District Heating Corporation, other than Hospitals, City, 
University or Province as those entities are defined in the Toronto District 
Heating Corporation Act, 1980.

The Nominating Committee of City Council will recommend qualified 
candidates for these positions. Only residents or ratepayers of the City of 
Toronto are eligible. Attendance at the introduction seminar relating to 
the agency of interest is a pre-condition to applying for appointment

If you have any questions regarding application procedures, 
you may call 392-0476. TDD Users call 392-7354.

Česlovas ......................... 1,700
870. Šiaurys Henrikas .........  3,000
914. Sakalas Pranas ................  500
940. Pleinys Jeronimas..........  200

1040. Domeika Stefanija .......  590
1078. Macevičius Marija ..........  500
1083. Girnius Povilas ................ 700
1132. Savickas Balys ..............  1,950
1195. Bražiūnas Petras..........  1,150
1242. Girnys Kazys..................... 600
1449. Grinius Balys................  1,000
1455. Marčiukaitis Jadvyga ... 1,800 
1491. Noreika Stasys,

Genovaitė.......................... 400
1516. Staškevičius Juozas ........  300
1562. Gabrėnas Pranas,

Jadvyga .......................... 1,200
1566. Norkus Kęstutis ............... 300
1584. Enskaitis Teresė,

Pranas ............................... 530
1593. Vidugiris Bronius...........  300
1684. Šeidys Jonas...................... 300
1744. Kliorikaitis George, St. ... 200 
1759. Rovas Juozas ....................  225
1824. Adamonis Vladas ............  200
1857. Laurinaitis Antanas .......  200
1951. Dabkus Stasys..................  200
1961. Andriukaitis Juozas ....  1,200
A. T. Kojelaičių stipendijų fondas 
papildytas iki.................. 104,728.96

Papildyti įnašai už mirusius:
141. Gvildį Mykolą ..................  200
173. Meškį Joną ..................... 1,000
198. Leoną Karbūną.............  4,400
440. Vindašių Edmundą...... 1,102
455. Rimšus Praną, Kamilę . 1,100 
471. Bieliūnaitę Oną...............  825
537. Stalioraitį Juozą ...........  1,200
550. Puteikį Juozą ...................  600
596. Čepą Stasį ....................... 1,355
633. Tamošaitienę Anastaziją 720 
718. Agurkį Vytautą.............  2,100
725. Andrulionienę Eleonorą 470

1039. Didžbalį Joną................  2,040
1231. Perminą Stasį ................... 300
1305. Sniečkų Viktorą ..............  400
1346. Klevą Rimą........................ 300
1387. Jakubauską Stasį ............  662
1448. Butkevičių Juozą ............  130
1483. Radzevičių Petrą .............  715
1579. Mitalą Algimantą............  855
1623. Žemaitaitį Antaną...........  305
1815. Narą Jack 1......................... 565
1909. Brasą Petrą ......................  500
1921. Staškevičių Joną .............  275
1931. Perkauską Vladą .............  465
1952. Mažeiką Kazį .................. 1,100
1957. Mačiulaitį Joną ................ 610
1959. Rickienę Haliną ..............  960
1995. Kudzmienę Vincentą......  335
2016. Mikuckienę Petronėlę....  140
2017. Čečkauską Praną.............  395
Palikimai:

15. Lelis Petras .............  5,000.00
1369. Maniuška Jonas..........  600.00
1547. Povilenskis Kazys .. 28,296.85

Padėka visiems pVlšldėjusiems 
prie fondo augimo. KLF

Time

7:00 p.m.

8:00 p.m.

9:00 p.m.

No. of Vacancies

4

8

6
(3 tenant representatives)
(3 owner representatives)

7:00 p.m. 1*

8:00 p.m. 8
(representing residents)

7:00 p.m. 2
(representing business)

8:00 p.m. 3

Lietuvos dvynukės po antrosios operacijos JAV-se. Kairėje-dvynukių mama DAIVA TAMULEVIČIENĖ su duk
rele VILIJA lanko VITALIJĄ po operacijos 1991 m. rugpjūčio 8 d.

Dramatiška sesučių odisėja
Lietuvos Siamo dvynukių - VITALIJOS ir VILIJOS atskyrimo operacija Amerikoje, 

kainavusi per 160.000 dolerių

DR. ČESLOVAS VAIČYS

Vitalijai ir Vilijai Tamulevi- 
čiūtėms likimas lėmė sunkų 
išbandymą, bet gal kartu su
teikė galimybę nešti savose 
sielose kupiną skrynelę žave
sio, gėrio, trykštančios svei
katos ...

Gimė jos 1987 m. liepos 30 d. 
Alytuje. Nuo pat pirmų gyveni
mo minučių jos buvo prižiūri
mos gydytojų. Medicinos sesu
čių švelnių rankų ir nuošir
džios meilės dėka mergaitės 
augo ir tvirtėjo.

Pirmoji operacija
1989. IV. 4 dvynukės buvo 

nuvežtos į Maskvos Burdenko 
neurochirurgijos institutą 
detalesnei diagnostikai ir ga
limai operacijai, kuriai po iš
samaus tyrimo su didele rizika 
buvo ryžtasi.

Niekas negalėjo nusakyti jos 
baigties. Operacija prasidėjo 
1989. VII. 6 rytą ir baigėsi ge
rokai po vidurnakčio sekan
čią dieną. Pagrindinė atsako
mybė gulė ant minėto instituto 
direktoriaus akademiko A. Ko- 
novalov’o pečių. Asistavo jam 
šių eilučių autorius.

Operacijos metu buvo nu
statyta, jog dvynės buvo plačiai 
suaugusios smegenimis. Dau
giau nei 10 valandų su mikro
skopo pagalba milimetras po- 
milimetro skverbėmės prie 
tikslo.

Pagal sudėtingumą bei re
zultatus tai viena sėkmin
giausių operacijų pasaulinėje 
neurochirurgijos praktikoje. 
Vitalija ir Vilija tapo plačiai 
žinomos ne tik Lietuvoje, bu
vusioje Sov. Sąjungoje, bet 
ir Europoje bei Š. Ameriko
je. Ne kartą buvo aprašomos 
spaudoje ir rodomos per TV 
laidas. Vitalijai ir Vilijai 
neišvengiamai dar reikėjo at
likti rekonstrukcines veido 
bei kaukolės operacijas — pa
dengti didelį pastarosios 
skliauto kaulinį defektą.

Į Ameriką
Dar Maskvoje teko susipa

žinti su Dallas “Childworks 
International” instituto direk
toriumi dr. Kenneth E. Salyer. 
Tai viena garsiausių pasaulyje 
atstatomosios kraniofaciali- 
nės chirurgijos klinikų, kurio
je atliekamos unikalios opera
cijos. Dr. Kenneth E. Salyer 
matė sesutes prieš ir po ope
racijos, džiaugėsi sėkminga 
jos baigtimi.

Į pagalbos prašymą direkto
rius ir jo kolegos atsiliepė, 
žadėdami padengti 60% virš 
$100.000 su gydymu susijusių 
išlaidų (iš viso kainavo per 
$160.000).

Prasidėjo nelauktai ilgas 
lėšų rinkimo kelias, kurio pir
muosius pagrindus padėjo gy
venantys Ročesteryje — Biru
tė Litvinienė ir Romas Sedlic- 
kas, kreipdamiesi į daugelį 
labdaros draugijų. Čikagoje 
su pagalbos prašymu kreipiau
si pas dr. Liną Sidrį. Jis ne
delsdamas pradėjo aukų vajų, 
atkriepdamas plačiosios vi
suomenės dėmesį bei atida
rydamas sąskaitą mergaičių 
vardu Katalikų labdarių są- 

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

jungoje. Dallas’e gyvenanti 
Dana Gylienė pradėjo telkti 
ten gyvenančias lietuvių šei
mas.

Pasirodžius pirmiesiems 
straipsniams apie numatomą 
dvynukių operaciją, iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių pra
dėjo plaukti lėšos. Tačiau dėl 
nepakankamos sumos pirmą 
kartą numatytos operacijos 
1990 m. spalio mėn. buvo ati
dėtos iki 1991 m. vasario. Nors 
ir iki pastarojo termino taip 
pat trūko lėšų, bet atidėti se
sučių ir jų mamos atvykimą į 
JAV buvo nedrąsu, ypač po tra
giškų sausio 13 d. įvykių Lie
tuvoje.

Medikų tyrimai
Dallas’e Vitalija ir Vilija 

buvo tiriamos įvairių specia
listų: pediatrų, dantistų, ant
ropologų, reabilitologų, neu- 
ropsichologų. Buvo atlikti ati
tinkami diagnostiniai tyrimai.

Šalia to ir toliau vyko lėšų 
rinkimas. Mergelės buvo ap
rašytos vietinėje spaudoje, 
rodomos per TV. Aukas rinko 
ir kreipėsi į įvairias įstaigas 
bei įmones Dallas’e gyvenan
čios lietuvių ir pažįstančios 
sesutes kitatautės šeimos, “In
ternational Craniofacial” in
stituto kolegos. Ypač minėtina 
Marijos ir Vytauto Vygantų 
nenuilstama energija šioje 
veikloje.

Galvos operacija
Išaušo 1991 m. gegužės 17 d. 

rytas. Pirma buvo operuojama 
Vilija. Gydytojai Kenneth E. 
Salyer ir Kenneth Shapiro, 
lyg skulptoriai, naujai sufor
mavo kaukolės skliautą, ištai
sydami grubias deformacijas, 
rekonstravo akiduobių asimet
riją. Platus kaulinis defektas 
buvo padengtas deminerali- 
ruotu kaulu, kurį dovanojo 
dr. EI Gendler, “Pacific Coast 
Tissue Bank” prezidentas iš 
Los Angeles (šio kaulo vertė 
$7.000).. Operacija truko apie 
12 valandų.

Vitalijai tą dieną analogiš
ka operacija buvo atidėta. Ap
skaičiuota, jog po kaukolės 
rekonstrukcijos esamos odos 
nepakaks. Tuo tikslu jai bu
vo įsodinti du poodiniai eks- 
panderiai, kuriuos plečiant 
palaipsniui plečiama oda. Bir
želio 25 d. papildomai buvo 
įsodinti dar du ekspanderiai.

Pagrindinė operacija Vitali
jai buvo atlikta rugpjūčio 7 
d. dr. Salyer ir Shapiro skru
pulingo darbo bei meninės pa
jautos dėka. Jiedu, įtvirtinda
mi kaulinių plokštelių gabalė
lius, sukūrė gražią Vitalijos 
galvos formą.

Po minėtos galvos vietos kau
linio defekto uždengimo 1991 
m. spalio 9 d. ūmiame poopera
ciniame periode išryškėjo 
odos nekrozė (neprigijimas). 
Todėl vargšelei teko pernešti 
dar 2 mikrochirurgines opera-

HALLING CONTRACTING 
(Estonian)

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

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

cijas (spalio 14 ir 23 d.d.), ku
rių metu buvo persodinti frag
mentiniai lopai (raumuo — 
kraujagyslė — oda) iš nugari
nės kūno dalies ant neprigiju
sios odos srities galvoje. To
liau sekė netrumpas gijimo 
procesas.

Ačiū, ačiū, ačiū
Dar kartą noriu paminėti M. 

ir V. Vygantų šeimą, kuri ne
nuilstamai rūpinosi Vitalijos, 
Vilijos ir jų mamos gerove, 
lydėjo jas kiekvienam žings
nyje, budėjo prie mergaičių 
sunkiomis pooperacinėmis 
naktimis ligoninėje, kiek
vieną akimirką stengėsi su
daryti jaukią namų šeimos 
židinio aplinką.

Taip pat Tamulevičių šeimos 
ir savo vardu reiškiu nuošir
džią padėką “Childworks In
ternational” gydytojams bei 
darbuotojams, Dallas’e gyve
nantiems D. ir V. Gyliams, V. 
ir R. Brown’ams, A. ir A. Lio- 
biams, R. ir St. Žukams, E. ir 
W. Naxon’ams, J. Vizgirdaitei 
ir daugeliui kitų, kurie, kiek 
įmanydami, rūpinosi Vitalija 
ir Vilija, jų šviesiu rytojumi, 
o taip pat Toronto gyvenan
tiems dr. Gailiui Skrinskui 
ir dr. Marijai Arštikaitytei- 
Uleckienei, kurie pirmieji 
sudarė man galimybę tęsti Vi
talijos ir Vilijos odisėją Š. 
Amerikoje.

Baigdamas tariu nuoširdų 
ačiū Jums, mieli tautiečiai. 
Telydi Jus palaima. Kiekvie
nas išgelbėtas vaikutis — mū
sų tautos ateities žiburėlis.

Aukojo dvynukių operacijai 
Lietuvos Siamo dvynukių Vitalijos 

ir Vilijos operacijai JAV-se, 
Kanadoje aukojo

$1,000 - “Parama” kredito koope
ratyvas, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas; $500 - Kana
dos lietuvių fondas; $250-A. Vaps
va; $200 - A. Saulis, P. Basevičius, 
M. Bumbulis, KLKM dr-jos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius; 
$139 - L. Kurpis; $100 - G. Kliori
kaitis, V. Mockus, A-. Ruzgys, J. Ši
leikis, “Talka” kredito koopera
tyvas.

Mažiau $100: J. Astas, A. Basaly
kas, A. Brazys, S. Dabkus, J. Dra- 
gašius, P. Eidlade, J. Gataveckas, 
M. Gegužis, V. Gudaitis, M. Jokū- 
bauskienė, kun. K. Kaknevičius, 
S. Kalvaitienė, T. Kartavičienė, 
S. ir E. Kuzmickas, E. ir J. Matu
laičiai, Z. Mažonas, L. Mockus, J. 
Pargauskas, J. Plečkaitis, B. Tu
mosa, P. Vaitkūnas, V. Vapsva, J. 
Vaskela, P. Vilutis.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Turėjęs laimės sulaukti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo, torontietis inž. Jokūbas 
Sližys šiomis dienomis grįžta 
gyventi tėvynėn. “Šį kartą jau vi
sam gyvenimui” šypsosi sukaktu
vininkas.

Nedažnai pasitaiko, kad, šim- 
tuosius amžiaus metus eidamas, 
žmogus turi noro ir energijos 
daryti tokį drąsų gyvenimo po
sūkį. Matęs ir išgyvenęs Lietu
vos nepriklausomybės laikotar
pį ligi pat bolševikų okupaci
jos ir išsivežęs gražius prisimi
nimus, grįžta “nors trumpą va
landėlę pakvėpuoti laisvos tėvy
nės oru, pagyventi tarp savųjų 
mieloje aplinkoje, o paskui atsi
gulti amžinam poilsiui tėvų ka
puose Skiemonyse”.

J. Sližys gimė Desiukiškio dva
re prie Anykščių. Jauniausias iš 
penkių vaikų, pradžios ir viduri
nį mokslą ėjo Liepojoje. Baigęs 
Petrapilio inžinierių institutą, 
kurį laiką dirbo Rusijos gilu
moje geležinkelių tiesimo sri
tyje. 1920 m. Lietuvoje ėjo įvai
rias pareigas geležinkelių val
dyboje; vėliau - geležinkelių ir 
kelių statybos departamento di
rektorius. Planuodamas geležin
kelių tinklą, sakosi, žinojęs Lie
tuvą “kaip savo delną”. Preky
bos laivininkystės bendrovės 
Baltijos Lloyd vienas iš organi
zatorių ir jos generalinis sekre
torius.

1941 m. įsigijo dipl. inž. laips
nį aukštojoje technikos mokyk
loje Berlyne. Mėgęs keliauti, iš
važinėjo visą Europą, Artimuo
sius Rytus ir Šiaurinę Afriką. 
Domėjosi žmonių, papročių ir 
kultūrų skirtingumu ir jų įvai
rumu.

Dvynukės VILIJA ir VITALIJA TAMULEVIČIŪTĖS, gimusios 1987 m. 
Alytuje, prieš pirmąją operaciją

Siamo dvynukės VILIJA ir VITALIJA su mama DAIVA TAMULEVIČIE- 
NE. Kairėje - dr. KENNETH E. SALYER, dešinėje - dr. Č. VAIČYS

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

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

Reikalui esant atvažiuojame (namus.

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

Pristatome Lietuvoje telefaksu per pora dienų. Parūpinam jiems 
skridimo bilietus per trumpiausią laiką, atvykus - draudą. Pa- 
tvirtinam ar net pakeičiam grįžimo datą. Dažnai vykdami 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

Atvykęs Kanadon 1948 m., tris
dešimt aštuonerius metus dirbo 
plentų valdyboje Toronte sky
riaus vedėju. Apie 1950-sius me
tus lietuvių bendruomenės vice
pirmininkas ir per dešimtį me
tų Pasaulio lietuvių inžinierių- 
architektų s-gos Toronto sky
riaus pirmininkas.

Nenustojęs atminties ir bend
ros orientacijos, jis seka spau
dą ir domisi pasaulio, ypač Lie
tuvos įvykiais. “Labai džiaugiuo
si, kad nevegetuoju, o gyvenu są
moningą gyvenimą. Vienintelis 
mano apgailestavimas, kad, tu
rėdamas tokį įvairų ir įdomų gy
venimą, nevedžiau užrašų. O rei
kėjo daug kas užrašyti”.

Grįždamas Lietuvon J. Sližys 
dar ir dabar planuoja atstatyti 
jam priklausiusį Klobinių dvaro 
centrą ant Virintos upės prie 
Aluntos miestelio, jeigu dabar
tinė valdžia ištesės savo paža
dus ir grąžins jį buvusiam šei
mininkui.

Kad ir po penkių dešimčių me
tų, jis sako nebijąs nei kelio
nės, nei naujo gyvenimo, nes vi
są laiką palaikęs ryšį su savai
siais. “Važiuoju lengva širdi
mi, nes grįžtu į namus, į savo nu
mylėtą kraštą”. Jis pats jau iš
sirinkęs sau antkapio įrašą - Lie
tuvos poeto Strielkūno posmelį:

“Ir tenai, kur po visų klajonių 
Žemėn atsiguls mana galva - 
Nerašykit mano vardo, žmonės; 
Užrašykit, žmonės, - Lietuva!”

Lieka palinkėti maloniam šim
tamečių! inž.Jokūbui Sližiui sėk
mingos kelionės ir kad jis ten 
rastų viską, ko ieško ir ko ilgisi.

A.S.



Išeivijos ansambliai [g-breichmanienė

Pirmieji pokario meniniai vienetai, įkvėpti vilniškio “Liaudies ansamblio”ir “Lietuvos”
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d KOMĖJE VEIKLOJE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Čiurlionio ansamblis
Šis meninis vienetas buvo 

suorganizuotas prie Vilniaus 
šaulių rinktinės keletą mėne
sių anksčiau už “Liaudies an
samblį”. Jo įsteigėjas ir nuo
latinis dirigentas — muzikas 
Alfonsas Mikulskis. Iš pradžių 
jis subūrė tik šaulių vyrų cho
rą. Laikui bėgant prie vyrų 
choro prisijungė moterys, tau
tinių šokių šokėjai ir liaudies 
instrumentų orkestras. Ypač 
vokiečių okupacijos metais 
Čiurlionio ansamblis apke
liavo beveik visus Vilniaus 
krašto miestus, skleisdamas 
lietuvių dainų grožį.

A. Mikulskis — atkaklus 
aukštaitis, patriotas. Jis 
mokėjo uždegti ir ansamblie
čius. Tėvynė buvo okupuota, 
ir visų mintyse bei širdyse 
ruseno troškimas laisvės sa
vam kraštui.

Vieną kartą visi ansamblie
čiai jau buvo sustoję scenoje 
ir pasiruošę pradėti koncertą, 
kai A. Mikulskiui atėjo prane
šimas ir perspėjimas, kad ge
riau jis nedainuotų vienos įra
šytos programoje dainos. “Aš 
esu čia dirigentas, ir niekas 
negali man įsakyti ką mes turi
me dainuoti” — atkirto A. Mi
kulskis. Ir tą vakarą nepapras
tai gražiai ir galingai skam
bėjo “Menas galingas ir ste
buklingas, veršiui auksiniam 
papirkt nesiduos” ... Tiek di
rigentas, tiek dainininkai į 
šią dainą sudėjo visą savo šir
dį, o publika atsilygino jiems 
gausiu plojimu. Tą kartą vis
kas baigėsi laimingai, bet vė
liau A. Mikulskiui reikėjo 
slapstytis.

1938 m. J. Švedas parašė dai
ną “Iš rytų šalelės saulutė te
kėjo, o iš vakarėlių debesėlis 
ėjo” ... Komunistams ta daina 
labai patiko ir jie vis siūlė 
įrašyti į koncertų programas, 
pabrėždami: “Va, kaip jūs lau
kėte Stalino saulės”. O buvo 
tai švelni, nostalgiška meilės 
daina, kokių lietuvių folklore 
yra daug. Neįmanoma buvo iš
aiškinti jiems, kad saulutė 
niekados neteka iš vakarų. 
Komunistai labai kreipė dė
mesį į žodžius.

Čiurlionio ansamblis buvo 
laimingas ta prasme, kad bent 
pačiam choro branduoliui pa
sisekė 1944 m. birželio mėn. 
kartu su Alfonsu ir Ona Mi- 
kulskiais persikelti į Vieną. 
Čia gyveno ir dirbo trumpai. 
Vėliau persikėlė į Kempten’ą 
(lietuvių stovyklą), o iš ten 
— į Dettingeną, kur buvo glo
bojamas prancūzų generolo 
De Lattre de Tassigny.

1949 m. birželio mėn. dau
guma čiurlioniečių emigra
vo į Klivlandą, kur jie tęsė 
savo darbą iki 1991 m. rudens. 
Savo 50 metų darbo sukaktį 
atšventė laisvėjančioje Lie
tuvoje 1990 m. vasarą. Tai 
buvo a.a. A. Mikulskio sva
jonė.

Toronto “Gintaro” veteranų grupės šokėjai atlieka programą Vasario 
16 šventėje Anapilio salėje 1992 m. vasario 16 d. Kairėje - dr. ANGELĖ 
KAZLAUSKIENĖ, dešinėje-JUOZAS KARASIEJUS Nuotr. O. Burzdžiaus

Čiurlionio ansamblio stip
riausioji dalis nuo pat pra
džios buvo choras ir kanklių 
orkestras, vadovaujamas rū
pestingos O. Mikulskienės. A. 
Mikulskis chorą ištobulino, 
išieškodamas, išgaudamas gra
žiausius dainos niuansus. 
Daug dainų jis pats harmoni
zavo, duodamas visam an
sambliui skirtingą atspalvį. 
Tai buvo vienas stipriausių 
lietuvių ansamblių mūsų iš
eivijoje. Jis suteikė mums 
daug malonių valandų ir pui
kiai atstovavo Lietuvai.

Tad nenuostabu, kad daugu
mas lietuvių nustebo ir apgai
lėjo, kai čiurlioniečiai pra
nešė, kad nuo 1991 m. rudens 
ansamblis veiklą baigia. 
(“Draugas” 1991. XII. 28). Bu
vo įvairių pasisakymų. Aš ma
nau, kad čiurlioniečiai pada
rė labai teisingą sprendimą. 
Ateityje, nesant prieauglio 
ir gero vadovo-dirigento, an
samblis silpnėtų. Tad geriau, 
kad ansamblis liktų visų at
mintyje kaip aukšto lygio vie
netas. Sutinku su kun. Gedimi
no Kijausko mintimis, jog ne
reikia liūdėti, bet džiaugtis 
tuo, kas padaryta. O padaryta 
yra daug. Savo testamente O. 
Mikulskienė yra parašiusi: “Tai 
buvo ir lieka man nuostabi, 
graži, maloni ir prasminga pra
eitis. Dirbome iš meilės savo 
brangios tėvynės Lietuvos ge
rovei”.

“Tėvynės garsai”
Po karo anglų zonoje ant Bal

tijos kranto buvo evakuotas 
žvejų miestelis Haffkrug’as. 
Ten pradėjo rinktis tarp kitų 
tautybių ir lietuviai pabėgė
liai. Tarp jų atsirado muzikas 
Valteris Banaitis, kuris dar 
Vilniuje domėjosi “Liaudies 
ansamblio” veikla ir dažnai 
sėdėdavo repeticijose. Gal ir 
ne atsitiktinai, bet Haffkrug’e 
susispietė gražus būrelis in
telektualų ir rašytojų bei žur
nalistų: J. Krūminas, Nelė Ma- 
zalaitė, F. Neveravičius, J. 
Stonys, Bronius Daunoras, A. 
Rimydis, ir kiti. V. Banaitis 
nutarė įsteigti grupę “Liau
dies ansamblio” pavyzdžiu. Iš 
pradžių buvo tik choras, bet 
greitai tapo gausiu, geru dai
nos, šokio ir vaidybos ansamb
liu. Tautinių šokių mokė J. 
Kvietytė. Labai greitai V. Ba
naitis surado Flensburge G. 
Breichmanienę, ir prie kolek
tyvo dar prisijungė Kauno teat
ro aktorius Kazys Gandrimas, 
kuris sutiko prižiūrėti vaidy
binę pusę. Ir taip šių trijų žmo
nių vadovybėje gimė ansamb
lis “Tėvynės garsai”. J. Krū
minas parašė linksmą vienos 
valandos veikaliuką — “Pa
baigtuvės”. Visi su entuziaz
mu kibome į darbą. Nebuvo 
gaidų, nebuvo dainų žodžių, 
nei kitokių užrašų, tad viską 
stengėmės atgaminti iš atmin
ties. Nebuvo ir aprangos. Grei
tai suradome kokių kas turėjo 

medžiagų ir siuvom, siuvinė- 
jom, dažėm, ardėm senus 
megztinius ir tais siūlais nars- 
tėm raštus ant bliuskučių ran
kovių, liemenių ir prijuosčių. 
Po pusmečio viskas buvo pa
ruošta ir įvyko premjera.

Kai dabar galiu į tai žvelgti 
iš praeities perspektyvos, ma
tau, kad tai buvo geriausia te
rapija tose sunkiose pokario 
dienose, kai ateitis buvo ne
aiški, o į pavergtą Tėvynę grįž
ti nenorėjo niekas. Grįžti ne
norėjo net ir ūkininkai, ku
rie nepaprastai sunkiai išgy
veno praradimą savo žemės. 
Ypač jiems sunku buvo pava
sarį, kai žvirbliai pradėdavo 
čirkšti ir kvietė juos į lauką 
žemės arti.

“Tėvynės garsų” ansamblio 
premjera susidėjo iš dviejų 
dalių: koncertinės — choro 
dainų ir linksmo vaidinimo 
“Pabaigtuvės”. Pasisekimas 
buvo didelis, ir greitai an
samblis gastroliavo po lietu
vių stovyklas anglų zonoje 
ir anglų kariams. Šis ansamb
lis buvo daug mažesnis narių 
skaičiumi už kitus suminėtus 
ansamblius, nes ir lietuvių 
stovykla buvo nedidelė. Vis 
dėlto ansamblis išsilaikė 
dvejus metus, rengdamas vis 
naujus koncertus.

1946 m. pavasarį anglų val
džia nutarė atiduoti žvejams 
konfiskuotus namus, o pabėgė
lius perkelti į Neustadt’o 
stovyklą. Čia lietuviai buvo 
apgyvendinti beveik naujose 
kareivinėse, ir ansambliui 
dirbti sąlygos buvo dar palan
kesnės. Tačiau dalis jaunimo 
išvyko į didesnius miestus 
studijuoti, o ir pats Valte
ris Banaitis išvyko į Hambur
gą. Taip ir šis ansamblis iširo 
dar anksčiau, negu kiti ame
rikiečių ir prancūzų zonose.

Be tų keturių čia suminėtų 
ansamblių, beveik kiekvienoje 
lietuvių stovykloje veikė cho
rai ir tautinių šokių grupės, 
dramos teatrai, jei tik atsi
rasdavo žmonių, galinčių va
dovauti.

Kultūros ir švietimo darbuotojų užmojai
Rūpesčiai besirengiant Kanados lietuvių kultūrininkų ir 

švietėjų suvažiavimui

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Vienas po kito vyksta KLB 
Kultūros ir švietimo komisijų 
posėdžiai dėl kultūros ir švieti
mo darbuotojų suvažiavimo, 
kuris planuojamas šiais metais 
balandžio 24-25-26 d.d. Sako
ma: “Juo toliau į mišką, juo 
daugiau medžių”. Begalės klau
simų, pasiūlymų dėl suvažiavi
mo programos, registracijos, 
kvietimų, aprašymų, leidinio 
ir t.t. Pagrindinis visų rūpes
tis ir dėmesys nukreiptas į iš
eivijos jaunimą, išeivijos už
duotį.

Visi tie klausimai buvo ban
domi spręsti ir ankstesnių kul
tūros ir švietimo komisijų. Da
bartinės vicepirmininkės švie
timo ir kultūros reikalams 
Giedra Paulionienė ir Dalia 
Viskontienė savo komisijas su
darė iš švietimo ir kultūros 
darbuotojų. Tai Toronto Mai
ronio mokyklos mokytojai, vie
netų, ansamblių vadovai, at
skirų jaunimo sąjungų, spau
dos atstovai. Visi šie žmonės, 
dirbdami šiose srityse geriau
siai žino, kokios pagalbos rei
kėtų iš visos lietuviškos visuo
menės, norint išlaikyti išeivi
joje lietuvišką žodį, dainą, 
šokį.

“Volungės” vadovė Dalia Vis
kontienė labai susirūpinusi 
mažu kasmetiniu choro prie
augliu. Ji ir toliau siūlo stip
rinti ir tęsti Maironio mokyk
loje muzikinę programą, kurią 
sekmadieniais galima pratęs
ti parapijų vaikučių chorelių 
giedojimu. Tuo būdu būtų iš
laikomas tęstinumas, nes, kaip 
praktika rodo, Toronto lietu- 

,vių chorą “Volungė” sudaro 
nuo jaunų dienų pradėjęs dai
nuoti jaunimas.

Truputį kitokia situacija šo
kių kolektyvuose. “Gintaro” ir 
“Atžalyno” šokių ansambliai 
turi keletą šokių grupių, su
skirstytų pagal amžių. Kad ir 
nevisai savo noru atvestas į re
peticiją mažasis šokėjas, ta
lentingų vadovų įtrauktas į šo
kio sūkurį vėliau išauga į akty
vų šokėją, visuomenės veikėją. 
Neatrodo, kad dalyvių trūku
mą pergyventų tautinių šokių 
vienetai. Praktika rodo, kad 
lietuvišką šokį labai išraiš-

Toronto gintarėliai dalyvauja Vasario 16 šventėje Anapilio salėje 1992 metų 
vasario 16 dienų Nuotr. O. Burzdžiaus

Grįžtu į Lietuvą namo...
Išeivijos dailininkė Magdalena Birutė Stankūnaitė- 

Stankūnienė “Vagos” leidinyje

Šios meno knygos formatas 
— albuminis. Viršelis patrau
kia akį raudonu egzotinės gė
lės žiedu mėlyname fone. Kny
ga spausdinta ofsetiniu būdu, 
kritikės tekstas ir kūrinių są
rašas — lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis.

Pirmame puslapyje įdomi 
dailininkės fotografija (1968); 
sekantys du puslapiai — daili
ninkės kūrybinio gyvenimo 
(nuo 1944) vaizdas foto monta
že. Buvo ji ir modeliuotoja 
(Londone), ir meno studente. 
Aktyviai veikė Amerikos lie
tuvių dailininkų sąjungoje ir 
Lietuvių moterų dailininkių 
draugijoje. Darbšti meninin
kė, gausių meno parodų daly- 

kingai galima atlikti ir visai 
nemokant lietuviško žodžio, 
todėl atskiri vienetai yra pri
traukę nemažą būrį mišrių šei
mų ar net kanadiečių jaunimo. 
Tai labai pagirtinas dalykas, 
nes ateityje mišrių šeimų dau
gės.

Dainos mylėtojams be lietu
viško žodžio daina neskambės. 
Be lietuviško žodžio nebus ir 
teatro, kuris stokodamas jau
nimo, naujų jėgų, dabar yra 
kryžkelėje.

Maironio mokykla, vadovau
jama G. Paulionienės, lūžta 
nuo pustrečio šimto mokinių. 
Tai didžiausia lituanistinė mo
kykla Šiaurės Amerikoje. Ky
la klausimas, kur tie mokinu
kai vėliau dingsta? Keičiantis 
amžiui, keičiasi ir jauno žmo
gaus fizinės bei emocinės cha
rakterio savybės. Todėl jie 
daugiau nori dalyvauti stovyk
lose, iškylose, išlieti energiją 
sporto komandoje. Atsižvel
giant į psichologinę ir sociolo
ginę kanadiškos aplinkos įta
ką jaunimui, minėto suvažia
vimo organizatoriai nori susta
tyti programą švietimui ir kul
tūrai, suskirstant jaunimą į 
atskiras amžiaus grupes, visą 
tą medžiagą perteikti provin
cijose veikiančioms lietuviš
koms mokykloms, sudaryti sto
vyklų muzikos programas, kad 
mūsų lietuviškas darbas būtų 
sėkmingesnis ir našesnis.

KLB kultūros ir švietimo 
komisijų nariai, planuodami 
ir kurdami naujus žingsnius, 
siekia, kad Lietuvoje išaušęs 
laisvės rytas išjudintų ir išei
viją. Išeivija turi ir toliau kur
ti savo tradicijas, puoselėti 
tautinę kultūrą, auginti jau
nąją kartą, kad ji liktų ištiki
ma Lietuvai.

Kunigas Valerijus Rudzinskas, 
TARP DIEVO IR ŽMOGAUS KRAN
TŲ. Eilėraščiai. Kišeninio forma
to leidinys, spausdintas Alytaus 
spaustuvės Lazdijų skyriaus. Ti
ražas - 1000 egz. 1992 m., 104 psl. 
Tai ju nebe pirmas autoriaus eilė
raščių rinkinys. Autorius yra Ru
daminos parapijos klebonas, daly
vaujantis charizmatiniame sąjū
dyje. Jo eilėraščiai pasižymi trum
pumu, religiniu atspalviu, bet nė 
vienas jų neturi antraščių. 

vė ir asmeninių parodų rengė
ja — Amerikoje, Lietuvoje, 
Europoje, nors duoną užsi
dirbdavo visaip: kaip drabu
žių modeliuotoja, gailestin
goji sesuo, fabriko darbinin
kė...

Plačias ir intensyvias studi
jas baigė Čikagoj — Meno insti
tute, dailininko Viktoro Pet
ravičiaus studijoje, Bogan ko
legijoje, Čikagos dailiųjų me
nų akademijoje. Visada kūry
binga, darbšti, individuali. 
Labai įdomi jos moters darbų 
vaizdavimo kūryba, Gėlių cik
las, Metų laikų ciklas. Įdo
mios ir pusiau abstraktinės 
kompozicijos.

Kritikė Danutė Čiplytė aš- 
tuoniuose straipsnio pusla
piuose įžvalgiai panagrinė
ja M. B. Stankūnienės kūry
bą vingiuotame jos gyvenimo 
kelyje, teigiamai įvertina. 
Straipsnis baigiamas (16 psl.) 
šiais sakiniais:

“Nė viena pokario metų Lie
tuvos tapytoja moteris (išsky
rus gal Bronę Mingilaitę), pa
tyrusi ilgalaikio gniuždymo 
jėgą, nedrįso taip, atrodytų, 
net iššaukiančiai tapyti gė
les. Tik dvasiškai laisva, stip
ri moteris, be niekieno pagal
bos prasimušusi svetimame 
krašte, kūrybą gali priimti 
kaip likimo dovaną ir grąžinti 
ją kaip meilę, leidžiančią Iš
tarti — o dabar sugrįžtu į ją 
savo darbais, grįžtu į Lietu
vą namo ...” Čia ir slypi M. 
B. Stankūnienės lietuviškumo 
esmė.

Knygoje net 84 spalvotos re
produkcijos.

MAGDALENA BIRUTĖ STAN- 
KŪNAITĖ-STANKŪNIENĖ.
Tapyba. Grafika. Mozaika. Pie
šiniai. “Vagos” leidykla Vil
niuje, 1991 m. Knygos apipa
vidalinimo dailininkas Vilius 
Ambrazevičius. Įvadinis straips
nis Danutės Čiplytės. Tiražas 
4,000. Kaina — 12 rublių.

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, The Lithuanian 
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MISZIOS, ant pamenklo sukak- 
tuwiu penkiuszimtu metu nu ap- 
kriksztyjimo Letuwos paskirtos 
Kunigui Strasdeliui nabasznikui, 
sudėtojui “Puikiam ant keliu”. 
“Muzikos žinių” priedas nr. 242. 
Leidinio originalas - pirmoji lai
da atspausta Tilžėje 1886 m. Ji sau
goma Juozo Žilevičiaus ir Juozo 
Kreivėno lietuvių muzikos archyve 
Čikagoje.

Marija Aukštaitė, MANO DIE
NOS ROMOJE. Išleido Poetės Ma
rijos Aukštaitės centras (46 Ar
thur Mark Dr., Port Hope, Ont. 
L1A 3X1, Canada). Tai autorės ran
ka rašyti įspūdžiai, rašyti 1956 m., 
kai jai teko kurį laiką ten gyventi 
ir keliauti po Europą. Biografinio 
pobūdžio aprašymai iliustruoti 
gausiomis nuotraukomis. Leidinys 
albuminio formato, 336 psl. Iš lei
dinio gale pridėto leidėjo sąrašo 
matyti, kad tai 21-ji autorės kny
ga. Autorė yra palikusi įvairaus 
žanro kūrinių - poezijos, romanų, 
apysakų, biografinių pasakojimų.

Bostono lietuviai džiaugiasi 
atgijusiu muzikiniu teatru, primi
nusiu 1980 m. pastatytą A. Gus
taičio “Sekminių vainiką”. Šį kar
tą buvo pasirinkta muzikinė ro
mantiškos nuotaikos komedija 
“Ritos Kalėdų atostogos”, para
šyta Mirgos Girniuvienės. Muziką 
sukūrė Daiva Matulionytė-Perei- 
ra, scenovaizdžius — Vytas Dilba 
ir Antanas Navickas. Komedijai, 
sprendžiančiai trijų seserų liki
mą, turbūt įtakos turėjo A. Če
chovo “Vyšnių sodas”, Tumo 
Vaižganto “Dėdžių ir dėdienių” 
Mykoliukas. Vaidmenis premje
riniame spektaklyje 1991 m. gruo
džio 14 d. atliko Aidas Kupčins
kas, Andrius Dilba, Dalia Stun- 
džaitė, Aida Janulaitytė, Jūratė 
Aukštikalnienė, Gitą Kupčinskie
nė, Norbertas Lingertaitis. Re
žisavo pati komedijos autorė Mir
ga Girniuvienė.

Čikagos lietuvių opera 1991 
m. veiklos knygą užbaigė išvaka
rėse didžiojoje Jaunimo centro 
salėje surengtu tradiciniu Nau
jųjų metų sutikimu. Vaišių sta
lus palaimino kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ. Šokiams grojo Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Jų sūkuryje 
sukosi ir du svečiai iš Vilniaus 
— Lietuvos operos ir baleto teat
ro solistai Jolanta Valeikaitė ir 
Petras Skirmantas. Jiedu prieš 
šventes buvo pakviesti ir šoko 
Čikagos McCormicko pastate su
rengtuose P. Čaikovskio baleto 
“Spragtukas” spektakliuose. Ar
tėjant vidurnakčiui, buvo iš
traukti laimingieji operos pa
ramai skirtos loterijos bilietėliai. 
Laimėtojus ir visus Naujų metų 
sutikimo dalyvius pasveikino val
dybos pirm. Vytautas Radžius, 
padėkodamas Čikagos lietuvių 
operos veikėjams ir rėmėjams.

Bostonietis kompozitorius Je
ronimas Kačinskas 1991 m. ru
denį lankėsi Lietuvoje, kur buvo 
surengti penki jo kūrinių koncer
tai. Ten jam buvo suteikti Lietu
vos kompozitorių sąjungos garbės 
nario ir Klaipėdos miesto garbės 
piliečio vardai. Kompozitorius 
J. Kačinskas taipgi buvo paskelb
tas kandidatu 1991 m. valstybi
nei premijai už savo muzikinius 
kūrinius. Premijų laureatai pa
aiškėjo tik baigiantis 1991 m. Jų 
eilėse buvo ir Bostonan sugrįžęs 
J. Kačinskas, kuriam sveikinimo 
telegramą atsiuntė Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministeris Da
rius Kuolys. Lietuvos valstybi
nės 1991 m. premijos laureatams 
buvo įteiktos Vasario 16 išvaka
rėse. J. Kačinskas, antrąją ke
lionę Lietuvon planuojantis šių 
metų vasarą, premijų įteikimo 
iškilmėje negalėjo dalyvauti.

Pagerbtuves šioje Atlanto pu
sėje sausio 27 d. jam surengė 
Berklee muzikos kolegija, kurioje 
kompoz. J. Kačinskui teko profe
soriauti ilgus metus. Didžiojoje 
koncertų salėje susirinkusiems 
kolegoms profesoriams ir studen
tams J. Kačinskas kalbėjo apie 
savo kūrybą, kelionę Lietuvon 
po pusės šimto metų ir ten susi
lauktą pripažinimą bei įvertinimą 
Lietuvos valstybine premija. Jis 
taipgi rodė Lietuvoj į vaizdajuos
tes įrašytus savo kūrinių koncer
tus. Amerikiečiai muzikos profe
soriai ir studentai stebėjosi aukšta 
muzikine Lietuvos kultūra. Ją 
atskleidė atlikėjų profesionalu
mas ir gausūs koncertų dalyviai. 
Berklee kolegijos vadovybė, įver
tindama ilgus metus trukusį pe
dagoginį prof. J. Kačinsko darbą, 
jam įteikė laikrodį su įgraviruo- 
tu įrašu. Visi džiaugėsi savo pro
fesoriaus ir jo kūrybos sugrįžimu 
Lietuvon. J. Kačinsko pagerbtu
ves buvo baigtos pokalbiais prie 
vaišių stalų.

Rezistencinio romano konkursą 
yra paskelbęs Čikagoje veikian
tis “Į laisvę” fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti, minintis veiklos 
trisdešimtmetį. Trijų tūkstančių 
dolerių premiją laimėjusiame ro
mane norima įamžinti lietuvių tau
tos rezistenciją įvairių priespau- 
dų metais. Paskutinė data roma
nams atsiųsti ir išeivijoje, ir Lie
tuvoje buvo 1991 m. gruodžio 1 d. 
Ji betgi pratęsta iki 1992 m. gegu
žės 1 d. Vertintojų komisija JAV 
gavo aštuonis slapyvardžiais pa
sirašytus romanų rankraščius: 1. 
Domo Jasinsko - “Kelias per kapi
nes”, 2. Budrio B. - “Paminklas be 
žodžių”, 3. Kovos Aido - “Trys 
berneliai”, 4. Augusto Raštonio - 
“Laikai kinta Dainavoje", 5. Vik
toro Liutkaus - “Alkani žirgai", 6. 
Jono Uolinio - “Sidabražolių šak
nys”, 7. M. Aisčio - “Apokalipsės 
laukimas”, 8. Sūduvos - “Atadulks- 
ta svetima šalelė”. Konkurse vyrau
ja Lietuvos autoriai: iš poros dešim
čių gautų rankraščių tik trys yra 
gyvenančių Vakaruose.

Lietuvos dailės akademijos 
studentai šią vasarą nutapė 1759 
m. Beržoro bažnytkaimyje tarp 
Plungės ir Platelių pastatytas me
dines kryžiaus kelio koplytėles. 
Studentų nutapytų paveikslų pa
roda buvo surengta Platelių savi
valdybės salėje ir parapijos šven
toriuje.

Kraštotyros muziejaus sky
riumi paskelbtas Anzelmo Ma- 
tučio-Matulevičiaus (1923-1985) 
memorialinis kabinetas atidary
tas Alytuje. Velionis buvo moky
tojas, dirbęs ir miręs šiame mies
te, rašęs eilėraščius, eiliuotas 
pasakas vaikams. Už jas yra gavęs 
taip pat pasakomis pagarsėjusio 
danų rašytojo H. K. Andersono 
tarptautinį diplomą.

Pianistas ir pedagogas Anta
nas Smetona trečią kartą viešėjo 
Lietuvoje. Ši viešnagė truko il
gesnį laiką. Svečias iš Klivlando 
dirbo M. K. Čiurlionio konkurso 
vertintojų komisijoje, vadovavo 
studentams ir moksleiviams skir
tiems seminarams, su Raimundu 
Katiliumi rengė L. Beethoveno 
sonatų smuikui ir fortepijonui 
koncertus. Pagrindinių šio kom
pozitoriaus sonatų ciklas liko 
neužbaigtas. Pianistas A. Sme
tona jį pratęs su Klivlandan 
atvykstančiu smuikininku R. Ka
tiliumi. Šio ciklo koncertus tiki
masi užbaigti Lietuvoje, kur A. 
Smetona vėl atvyks dar šiais me
tais.

Trečiąją viešnagę Lietuvoje 
Antanas Smetona baigė sausio 
16 d. Vilniaus “Operos” kavinėje 
surengtu atsisveikinimo vakaru. 
Atsisveikinta buvo be koncertinės 
dalies, tik pabendravimu su pasi
kviestais svečiais, atsipūtimu po 
didelių darbų. Atsisveikinime ne
trūko kalbų apie muziką ir politi
ką. Mat jame dalyvavo ir politiku 
tapęs muzikologas prof. Vytautas 
Landsbergis, dabartinis Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirminin
kas, vicepirmininkai B. Kuzmic
kas, K. Motieka, ministerial D. 
Kuolys, L. Ašmantas ir J. Biržiš- 
kis, profesoriai R. Katilius, A. 
Laurušas bei kiti svečiai. Jie 
atvyko atsisveikinti su nepriklau
somybę atgavusioj Lietuvoj dir
bančiu pianistu ir pedagogu prof.
A. Smetona, Lietuvos pirmojo 
prez. Antano Smetonos vaikaičiu.

XXIV-sis jaunųjų pianistų 
konkursas Čekoslovakijos mies
te Ūstyje prie Labos pernai bu
vo surengtas lapkričio pabaigo
je. Lietuvos atstovai šiuose kon
kursuose dalyvauja nuo 1974 m. 
Nepriklausomybę atgavusi Lie
tuva pernai konkursan pasiuntė 
keturis jaunuosius pianistus, 
ten pasiekusius gražių laimėjimų. 
Konkurso dalyviai pagal amžių 
buvo paskirstyti į tris grupes: 
10-11 metų, 12-13 ir 14-15. Kon
kursas ypač buvo sėkmingas trims 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos dešimtokams. Geriau
siu XXIV-jo konkurso pianistu 
buvo pripažintas dėstytojos L. 
Jakniūnienės mokinys Andrius 
Žlabys, laimėjęs “Petrofi” fir
mos dovanotą pianiną. Vyriausių
jų grupėje J. Bialobžeskio moki
nei Vaivai Eidukaitytei buvo pa
skirta III premija, o N. Kereše- 
vičienės mokinei Ūlai Uscilaitei 
— pirmojo laipsnio diplomas. Vi
durinėje grupėje varžėsi Vilniaus
B. Dvariono muzikos mokyklos 
moksleivis V. Chaimovičius (mo
kytoja T. Radovč), pirmąją vietą 
pasidalinęs su Čekoslovakijos 
jaunuoju pianistu V. Macha. Tad 
laimėtojais tapo visi Lietuvos 
atstovai.

Kauno kultūros rūmų teatras, 
minintis veiklos penkiasdešimt 
penkerių metų sukaktį, yra seniau
sias saviveiklinis teatras Lietu
voje. Darbas tada buvo pradėtas 
žurnalisto, dramaturgo, teatralo 
ir dail. Vytauto Bičiūno pastaty
ta Karelo Čepeko pjese “Robo
tai”. Plačia veikla pasižymėjęs 
V. Bičiūnas pirmosios sovietinės 
okupacijos metais buvo išvežtas 
Sibiran ir ten mirė 1945 m. lap
kričio 18 d. Prieš II D. karą ram
pos šviesą Kauno kultūros rūmų 
teatro scenoje išvydo Vydūno 
pjesė “Ne sau žmonės”, Miko Pet
rausko opera “Birutė” bei kiti 
veikalai. Pokaryje šiame saviveik
liniame teatre buvo pastatyta daug 
lietuvių ir užsienio dramaturgų 
kūrinių. Šio teatro darbas buvo 
gerai įvertintas tarptautiniuo
se saviveiklinių teatrų festiva
liuose Čekijoje ir Slovakijoje, 
Suomijoje, Vokietijoje. Sukakčiai 
teatras buvo paruošęs D. Varser- 
mano pjesę “Žmogus iš Laman- 
šos”, J. Priestley “Lobį”, mon- 
tažinį ištraukų spektaklį iš anks
čiau statytų veikalų “Kas gera, 
prisiminkime”. v. Kst.
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Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

Krepšininkai, žaidžiantys užsienyje, sudarys Lietuvos olimpinės rinktinės pagrindą. Iš kairės: Šarūnas Marčiu
lionis, Rimas Kurtinaitis, Artūras Karnišovas, Valdemaras Chomičius ir Arvydas Sabonis

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

MOKA UŽ:

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

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

REALTOR1

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

RB^klKK
Professionals Inc.

An Independent Member Broker

• 1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 
____________ Res 231-2839 ( ANTANAS GENYS

All THE

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE -

MARGIS DRUG STORE
408 Roncęsvalles Ave. 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)

"į

i n J

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 patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 

Juozas Eimis Ramas 
namų telefonas 766-5857

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Kas atstovaus Lietuvos 
krepšiniui Barcelonoje

Matvej Glebov “Izvestijų” š.m. sau
sio 29 d. laidoje rašo, kad kvalifika
cinis Europos krepšinio turnyras 
dėl dalyvavimo Barcelonos olimpi
nėse žaidynėse įvyks Ispanijoje Ba- 
dachozo (isp. Badajoz) mieste birže
lio pabaigoje. Burtų keliu be Lietu
vos į “D" grupę pateko NVS (Nepri
klausomų valstybių sandrauga), Es
tija, D. Britanija, Vengrija ir Olan
dija. Pirmąsias dvi vietas išsikovoju
sios komandos žais Saracosoje (isp. 
Zaragoza) liepos pradžioje baigia
majame rate kartu su kitų trijų gru
pių pirmą ir antrą vietą laimėjusio
mis komandomis. Baigiamajame rate 
pirmąsias keturias vietas išsikovo
jusios komandos dalyvaus Barce
lonos olimpinėse žaidynėse.

“Izvestijų” korespondentas kalbė
josi su Lietuvos krepšinio federaci
jos atstovu Algimantu Ivašausku: “Iš 
Lietuvoje žaidžiančių krepšinin
kų, treneriai Raimondas Sargūnas 
ir Henrikas Giedraitis tikriausiai 
parinks į olimpinę sudėtį Einikį, 
Lukminą ir jaunąjį Stumbrį. Supran
tama, kad smogiamąją jėgą suda
rys “užsieniečiai”. Iš JAV-bių - Mar
čiulionis, tapęs žymia figūra NBA 
lygoje ir Karnišovas, sėkmingai žai
džiantis savo universiteto komando
je. Iš Ispanijos - Sabonis, o Chomi
čius, dabar reikia sakyti, - iš Belgi
jos. Iš Vokietijos - Kurtinaitis, Kra- 
pikas, veteranas Jovaiša, kuris visai 
gerai sužaidė tarptautiniame tur
nyre. Iš Lenkijos - Brazys, Visockas. 
Iš Šveicarijos - Knyza. Netgi iš Aust
ralijos į rinktinę veržiasi Brazdaus- 
kis. Yra dar du eksprofesionalai - 
kanadietis Rautinšas ir amerikietis 
Aleksinas, kuris šiuo metu žaidžia 
Ispanijoje. Jie jau gavo Lietuvos pi
lietybę”.

Š.m. balandžio pabaigoje Lietuvo
je bus atšvęstas jos krepšinio 70-me- 
tis. Gegužės pradžioje Oslo mieste 
įvyks Šiaurės kraštų čempionatas. 
Šiose žaidynėse dalyvaus galimi Lie
tuvos rinktinės žaidėjai. Spring- 
field’e (JAV) Ivašauskas susitiko su 
Seulo olimpinių žaidynių nugalėto
jų (Sov. Sąjunga) treneriu Aleksand
ru Gomelskiu, kuris pasiūlė Lietuvai 
savo paslaugas.

Kaip rašo š.m. sausio 12 d. laido
je Ispanijos dienraštis “El Pais” lie
tuvių krepšininkų tarpe yra nuomo
nių skirtumas dėl trenerių parinki
mo. Yra pasiūlymas, kad treneriu 
būtų amerikietis Nelson Jr. Ispani
joje žaidę krepšininkai siūlo ispa
ną Ksaverą Imbrodą. Reikia tikėtis, 
kad šis nuomonių skirtumas nepri
ves prie nesutarimų, ir Lietuvos 
olimpinė krepšinio rinktinė bus vie
ninga. J. B.

“Aš esu optimistas ..
Taip sakė Lietuvos olimpinės krep

šinio rinktinės vyriausias treneris 
Raimondas Sargūnas pokalbio metu 
su Regina Akeliene. Pokalbis iš
spausdintas naujo laikraščio “Krep
šinis” 1991 m. lapkričio mėn. nr. 1 
laidoje. Jis įdomus ir mums krepši
nio mylėtojams išeivijoje, pravartu 
susipažinti su vadovais ir sportinin
kais, kurie ruošiasi atstovauti lais
vę atgavusiam kraštui pasaulio olim
pinėse žaidynėse.

R. Sargūnui nebuvo staigmena, 
jog jis paskirtas Lietuvos olimpinės 
rinktinės vyriausiuoju treneriu. 
Prieš Lietuvos krepšinio federaci
jos posėdį buvo susirinkusi trene
rių taryba, kuri pirmiausia ir apta
rė kandidatūras. Jiems tik nebuvo 
aišku, kas bus vyriausias ir kas jo pa
dėjėjai. Buvo numatę keturis trene
rius: R. Sargūną, M. Paulauską, H. 
Giedraitį ir E. Kairį. Vėliau susirin
kę federacijos nariai nutarė iš kar
to rinkti pagrindinį trenerį ir juo 
buvo nubalsuotas R. Sargūnas.

Sargūnas pripažįsta, kad daug žai
dėjų rungtyniauja svetur, kaip tik 
“užsieniečiai” ir sudarys pagrindi
nį komandos branduolį. Patiks jam 
ar ne, reikės taikytis prie jų, atsižvel
giant į jų nuomonę. Kai kas dėl rek

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
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. MBw 3R3 Telefonas 252-8863

lamos gali mėginti piktnaudžiauti 
individualiu žaidimu, nesutikti 
su komandai siūloma taktika. Tai 
sudėtingi psichologiniai momentai, 
kurių, sprendžiant iš ilgametės prak
tikos, gali būti ir daugiau.

Sargūno nuomone, žaidėjai turė
tų susirinkti 1992 m. gegužės pra
džioje, ir europiečiai, ir amerikie
čiai. Jų pajėgumas yra žinomas. Ar
vydas Sabonis šį sezoną Ispanijoje 
yra vienas iš geriausių vidurio puo
lėjų. Rimas Kurtinaitis visada pasi
rengęs atstovauti rinktinei, jo žaidi
mas yra vertinamas Vokietijoje. Ne
aišku, kaip bus su Valdemaru Cho
mičiumi. Jis Ispanijoje kol kas ne
žaidžia, nepasirašė sutarties, nes 
Malagos komandoje jau be jo yra du 
užsieniečiai. Kyla abejonių, ar tiks 
rinktinei Romanas Brazdauskis, ku
ris pateko į gana vidutinio lygio 
Australijos komandą ir gali praras
ti reikiamą meistriškumą. Ameriko
je žaidžiantys neturėtų kelti rūpes
čių. Šarūnas Marčiulionis žaidžia 
NBA ir komentarų čia nereikia, o 
Artūras Karnišovas per pastaruo
sius metus padarė ryškią pažangą.

Lietuvoje rinktinės pasirengimui 
olimpiniam atrankos turnyrui bus 
trijų, gal keturių savaičių laikas. 
Birželio pradžioje rengiamasi vykti 
į tarptautinį turnyrą Graikijoje. Ten 
ketina atvykti daugiau valstybinių 
komandų, tarp jų - ir mįslinga šiais 
laikais SSSR buvusi rinktinė. Jeigu 
planai nepasikeis, iš Graikijos bus 
vykstama į Ispaniją, kur bus tęsia
mas rengimasis olimpiniam kvalifi
kaciniam turnyrui. Bus dalyvauja
ma tarptautinėse varžybose ... ir 
birželio 22 d. prasidės atrankos tur
nyro varžybos.

Sargūnas yra optimistas. Jis gal
voja, kad komanda bus pajėgi. Jeigu 
niekas netrukdys, dirbti, o taip pat 
netrukdys vienas kitam savo išsiski
riančiomis nuomonėmis, bus už
miršti asmeniniai interesai, viskas 
turėtų būti gerai. Sig. K.

Kęstutis Šereika į 
Vašingtono universitetą

Nedaug turime Lietuvos studentų, 
kuriems pasiseka įstoti į JAV uni
versitetus ar kolegijas. Ypatingai 
yra mažai tokių, kuriems yra duoda
mos šio krašto universitetų sporti
nės stipendijos.

Tokių tarpe iki šiolei turėjome tik 
vieną krepšininką - A. Karnišovą, 
kuris žaidžia Seton Hall universite
to krepšinio rinktinėje. Kiek žino
me, jis buvo vienintelis iš tokių sti
pendininkų tarpo.

Dabar sužinojom dar apie vieną - 
tai 21 metų amžiaus Vilniaus univer
siteto studentą Kęstutį Sereiką, ku
ris pusantrų metų studijavo to uni
versiteto prekybos mokslų fakulte
te. Taip pat aktyviai reiškėsi ir irk
lavimo sporte nuo pat jaunų dienų 
atstovaudamas Lietuvos jaunučių ir 
jaunių rinktinei, o vėliau ir Vilniaus 
universiteto komandai.

Praėjusių metų pavasarį Šereika 
atvyko pas gimines į Čikagą ir čia 
dirbo įvairius darbus, pradėjo tyri
nėti įstojimo galimybes į vietinius 
universitetus.

Kadangi irklavimo sportas Ameri
koje nėra populiarus, tai jam rei
kėjo ilgai ieškoti tokios mokyklos, 
kuri sutiktų jį priimti ir duoti sti
pendiją. Po nemažų pastangų, su 
mūsų tautietės iš Seattle Inos Ber- 
tulytės-Bray pagalba, K. Šereika pa
kliuvo į Seattle universitetą (Uni
versity of Washington) ir ten jis ga
lės nuo sausio vidurio mokytis, o taip 
pat lavintis irklavime.

Šis Seattle universitetas turi ne
blogą irklavimo komandą ir jau kar
tą anksčiau yra pakvietęs varžytis 
Lietuvos irkluotojus pas save. Atei
nantį pavasarį Vašingtono universi
tetas vėl yra padaręs iškvietimą Lie
tuvos irkluotojams į jo rengiamą 
irklavimo regatą.

Reikia pažymėti, jog visa tai ne
apsieina be aukščiau minėtosios 
Inos Bertulytės-Bray pastangų.

E. Šulaitis

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

Sabonis Italij'on ...?
Ar šios žinios pasitvirtins, paro

dys ateitis. Kalbama) kad Arvydą Sa
bonį, žaidžiantį Ispanijoje, Valjado- 
lido “Forumo" klube, ruošiasi nu
pirkti Bolonijos “Knoro” (Italija) 
klubas. Kaina sukasi apie 80 milijo
nų pesetų. Tai būtų 700 tūkstančių 
amerikoniškų dolerių. Lietuvoje iš
augusio krepšininko žvaigždė dar 
švyti. Arvydui Saboniui šiandien 
yra 27 metai amžiaus.

Olimpinis vajus 
Lietuvai Kanadoje

Lietuvos sportininkams, kurie 
ruošiasi dalyvauti olimpinėse žaidy
nėse (žiemos sportas Albertvillyje 
jau vyksta, sekanti Barcelona), rei
kalinga finansinė parama. Šiaurės 
Amerikos lietuviai sportininkai, 
kiek įmanoma ruošiasi šiai talkai. 
Kaip žinome, JAV-se yra įsteigtas 
fondas, kuriam vadovauja V. Adam
kus. ŠALFASS-gos c. valdyba posė
džio metu 1992 m. vasario 5 d. nuta
rė kreiptis į JAV-se esančius klu
bus, raginant juos prisidėti prie pa
ramos kėlimo JAV-se. Kas liečia Ka
nadą, ŠALFASS-gos c. valdybos ini
ciatyva yra organizuojamas komite
tas, kuris rūpinsis lėšų telkimu Ka
nadoje. Apie šį komitetą ir jo pla
nus kalbėsime vėliau.

Slidinėjimo varžybos
ŠALFASS-gos metinės slidinėji

mo pirmenybės įvyks 1992 m. kovo 8 
d. Loretto vietovėje, Ont. Varžybų 
pradžia - 10 v.r. Programoje - didžio
jo slalomo ir slalomo nusileidimai 
įvairaus amžiaus grupėse.

Skautų veikla
• Tradicinę Kaziuko mugę 

kovo 1, sekmadienį, Prisikėlimo 
parapijos salėse rengia “Ramby- 
no” ir “Šatrijos” tuntai, akade- 
mikės-kai, skautininkių-kų drau
govės ir tėvų komitetas. Ši tradici
ja atsivežta iš nepriklausomos 
Lietuvos. Šiais metais - pirmoji 
mugė vėl Lietuvai atgavus laisvę. 
Salė atidaroma 5 v.r., tėvų komi
tetas pradeda darbus, 6 v.r. renka
si draugovės ir įsirengia paviljo
nus, 9.45 v.r. mugės atidarymas. 
10.10 v.r. Mišios. Prie paviljonų 
lieka tik sargyba. Po Mišių veiks 
visi paviljonai, tiekimo skyrius, 
laimės stalas, “Romuvos” stalas ir 
tėvų komiteto paruošti skanūs val
giai visiems svečiams. Šioje mugė
je tėveliams, norintiems savo vai
kučius įrašyti į skautų-čių eiles, 
bus gera proga susipažinti su drau
gininkais bei skautais-tėms ir tap
ti jų draugais.

• Vasario 16-sios išvakarėse 
vasario 15 d., 6 v.v., Lietuvos kan
kinių šventovėje susirinko 50 skau- 
tų-čių pasipuošusių žaliais kak
laraiščiais, dalyvauti Mišiose, ku
rias atnašavo kun. J. Staškus prisi
minti v.s. pik. J. Šarauską ir visus 
mirusius skautininkus-kes. Skaiti
nius skaitė I. Punkrienė, s. V. Sen- 
džikas, o intencijas tai progai - 
skautininkai-kės. Prie altoriaus 
tarnavo sk. vytis R. Paulionis. 
Pamaldos baigtos Lietuvos himnu. 
Sueiga vyko muzikos salėje. Drau
gininkai - ps. Irena Punkrienė ir 
j.s. P. Butėnas visus pasveikino, 
buvo uždegtos žvakės Dievui, tėvy
nei ir artimui. Tolimesnei progra
mai vadovavo v.s. V. Skrinskas. 
Pastarasis pakvietė į ratą prie vė
liavų. Tuntininkas s. A. Senkus 
skaitė vyriausio skautininko įsaky
mus. Ordinu už nuopelnus su rė
mėjo kaspinu apdovanoti - klebo
nas kun. J. Staškus ir fil. N. Kulpa- 
vičienė-Norvaišaitė. Skautininko 
įžodį priėmė sk.v.v.sl. dr. Gailius 
Skrinskas. Sugiedojus “Lietuva 
brangi”, kaklaraištį užrišo buvęs 
ir dabartinis tuntininkas, gėles 
įteikė I. Punkrienė. Visi sveikino 
įsijungusį Gailių į skautininkų ei
les. Po oficialios dalies pasivai
šinta pyragais ir kava. Ps. G. Pau- 
lionienė, neseniai buvusi Lietuvo
je, pasidalino įdomiais įspūdžiais. 
Kun. A. Žilinskas rodė skaidres, o 
Rūtą Žilinskienė aiškino. Tai buvo 
vasaros skautų stovyklos ir vieto- 
viečių vaizdai iš Lietuvos. Dar 
turėjo kalbėti j.v.s. B. Stundžia 
tema “Lietuva po Pirmojo pasauli
nio karo, dabar ir ateity”, o s. dr. 
A. Kulpavičius tam buvo paruošęs 
braižinius su paaiškinimais. Ta
čiau jau buvo vėlu ir ta dalis pro
gramos atidėta kitai sueigai. Va
karas užbaigtas “Ateina naktis”.

• Vasario 22 d. buvo skautinin- 
kių draugovės susikaupimo sueiga. 
Tą dieną yra gimęs skautybės įkū
rėjas lordas Baden-Powell. M.

• Primenama, kad Kaziuko mu
gės metu akademikės skautės rinks 
vartotus, bet dar geros kokybės 
žaislus, kurie bus siunčiami naš
laičiams į Lietuvą. D,B.

Tėvai, kurie nemoko savo vaiku 
•lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

LIETUVIŲ
—--1—T a o a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

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

(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.25%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 03 m’IU°nus 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

□ ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS
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 (Arti Toronto Lietuvių namų)

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

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

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

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.

EUROTRAX
PARCEL SERVICE

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

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

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

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksi
mumu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

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

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

THE QUEHSUAy I «



^PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 1992 m. kovo 15, sekmadienį,
I. 30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių regist
racija prasideda 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. 1991 m. susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų komiteto, d) statybos ir remonto, e) visuomeninės 
veiklos, f) švietimo fondo

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1991 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1992 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
II. (statų pakeitimas
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (3 nariai), 

b) revizijos komisijos (1 narys)
13. Einamieji reikalai
14. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami trys nariai, o į re
vizijos komisiją vienas narys. Valdybos kadenciją baigė: J. Norkus, K. 
Raudys ir R. Strimaitis. Revizijos komisijoje - S. Grigaliūnas.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo kandi- 
dato-tės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, 
valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du nariai), 
pasirašytų nominacijos blanką ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų 
komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laikytis 
korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy), 
patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN raštinę ne
vėliau 1991 m. kovo 13 d., 10 v.r. įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti 
po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima 
gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba

SKAITYTOJAI PASISAKO

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

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

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

Pigūs ir patogūs skridimai su Sterling Airways. Kaina: nuo $999 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: $899.00 kan.
Nepamirškite naudotis mūsų paslaugomis, jei reikalinga:

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

“NAUJU ŽVILGSNIU”
Remiu Jūsų skatinimų “Nauju 

žvilgsniu” gydyti nuoskaudas ir 
lietuvių ir žydų tautų žmonėms 
padarytas Antrojo pasaulinio karo 
ir pokario audroje.

Belševizmo ir nacionalsocializ- 
mo konfliktas įskaudino nekaltas 
tautas, sužeidė šeimas ir atskirus 
asmenis Lietuvoje labiau negu ki
tose valstybėse. Iš anksto paruoš
tais sumanymais ir planais sovie
tų KGB ir nacių Gestapo apmoky
tos ordos vykdė genocidų ir ho
lokaustu.

Tų nusikaltimų rezultatai yra 
pasibaisėtini: sovietinis geno
cidas sunaikino 473,185 lietuvių 
tautos žmonių. Naciai tų skaičių 
padidino keturiasdešimt penkiais 
tūkstančiais. Taigi lietuvių tau
ta neteko apie 518,185 asmenų. 
Naciai holokaustu Lietuvoje su
naikino 165,000 asmenį. Į sovie
tinio genocido girnas dar pakliu
vo apie 7,000 žydų tautybės asme
nų. Taigi žydų tauta neteko iš vi
so Lietuvos teritorijoje apie 172,- 
000 asmenų.

Viso genocido ir holokausto au
kų Lietuvoje buvo 690,185 asme
nys, jų tarpe 75% lietuvių ir 25% 
žydų. Tai yra labai žiauri abipusė 
tragedija. Tikslinga yra ieškoti iš
eities. Siekiant apgydyti žaizdas, 
reikia netiktai paverkti, bet ir at
gailauti vienodai visiems.

Lietuvos ir Sibiro Gulago laukai 
yra padengti mūsų žmonių kapais. 
Tai praūžusios stichijos pėdsakai. 
Ne mes buvome jos priežastimi. 
Mes buvome tiktai stichijos huri- 
kano aukomis. Vienas kitas asmuo 
buvo tos karo audros įsuktas į tuos 
sūkurius.

Tų dviejų diktatūrų žiaurumai 
pažadino nemažai ir humaniškų 
pavyzdžių. Tai asmenys, kurie va
dovavosi savo gyvenimo motto 
“Esu savo brolio sargas”. Jie statė 
savo gyvybę pavojun, gelbėdami 
persekiojamuosius. Gaila, kad per 
mažai yra atkreipiamas dėmesis į 
tuos humaniškuosius pavyzdžius. 
O jie kaip tiktai turėtų tarnauti 
kaip auklėjamoji priemonė žmo
niškumui ugdyti. Leiskime istori
jai objektyviai aiškintis nežmo
niškumo laikotarpį, atnešusį tiek 
skausmo daugeliui nekaltų žmo
nių. Bet mes tokioje padėtyje ne
galime pasilikti lyg sustingę. Viens 
kitų kaltindami ugdysime tiktai 
tarpusavio kerštų.

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

Praūžusios audros pasekmes 
gydyti pastangas reikia pasukti 
pozityvia kryptimi. Būtų tikslin
ga, jeigu iš žydų ir iš lietuvių tar
po atsirastų išmintingų taikių po
kalbių grupių, kurios pasiryžtų 
abipusiai mažinti sunkų praeities 
skausmų.

Esame lygūs piliečiai valstybėje, 
kurioje istorine paskirtimi gyve
name. Reikia savitarpyje kurti hu
maniškų bendravimų, kitaip žalo
sime mūsų ateities naujųsias kar
tas vien tik neapykantos nuodais.

Adolfas Damušis, 
13255 Oak Ridge Lane, 

Lockport, Illinois 60441, USA

LAZDIJŲ MUITINĖ
Ačiū už išspausdintų “TŽ” ma

no straipsnio “Dalyvavome po
piežiaus sutikime”. Tai pirmas ma
no straipsnis, pasirodęs už Lenki
jos ribų.

Iš mūsų “Aušros” laikraščio pa
tyriau, kad punskiečiai mažai 
rašo “TŽ” apie savo veiklų. Nu
tariau parašyti šį laiškelį.

Praėjus didelei džiaugsmo ban
gai po Lietuvos pripažinimo, grįž
tame į kasdieninį gyvenimų. Gy
venu už 6,5 km nuo Lietuvos sienos

perėjimo Lazdijai-Aradnykai ir 
matau, kas ten vyksta . ..

O vyksta nemalonūs dalykai. 
Blogiausia tai, kad krašto apsau
gos vyrai ir muitininkai vienodai 
žiūri į prekiautojus ir kitus ke
leivius. Štai dukra grįžo Kalėdų 
šventėm iš Vilniaus, kur antri me
tai studijuoja, suvargusi, nepa
tenkinta, nes keliavo visą parų. 
Lazdijų autobusų stotyje bilieto 
negavo, nes nepasiūlė kyšio. Pre
kiautojams tai apsimoka - jie ge
rai uždirba ir gali pinigais švais
tytis.

Prieš porą savaičių aš irgi su 
žmona buvau nuvažiavęs nusi
pirkti turguje karpių - jos ten 
daug pigesnės negu Seinuose ir 
šviežios. Bilietų nebuvo įmanoma 
gauti grįžimui, tai stengėmės per
važiuoti sienų pasitaikiusiu au
tomobiliu. Po 6 valandų laukimo 
privažiavom muitinę, kur tarp 
jaunų muitininkų darbavosi gru
pė senukų. Marijampoliečiai sakė, 
jog tai buvę tremtiniai, norintys 
uždirbti labdarai pinigų. Man jų 
buvo gaila, bet jie savo trukdy
mu pykino.

Muitinėje pastebėjau, kad tik
tai degtinė yra konfiskuojama, o 
už kitas prekes žmonės muito ne
moka. Seniau muitininkai konfis
kuotas prekes perveždavo į Len
kiją, parduodavo ir taip uždar
biaudavo. P. Dapkevičius,

Žagariai

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

totą pasakaitė apie pabėgimą 
iš Indijos ir atplaukimą Kana- 
don. Iš rastų suplėšytų doku
mentų buvo nustatyta, kad di
džioji atvykėlių dalis yra sikai, 
legaliai išvykę iš Indijos.

Pasiprašyti politinės globos 
Kanadon juos atgabeno 497 to
nų transportlaivis “Amelie” 
iš Olandijos Roterdamo. Nele
galų sikų atplukdymą Kana
don tada suorganizavo šio ne
didelio laivo savininkas ir ka
pitonas Rolf Nygren, Ispanijo
je gyvenantis švedas, sugun
dytas gero uždarbio. Jam tal
kino sikas Jasvir Singh.

Ryškia problema metropoli
niam Torontui, o su juo ir On
tario provincijai tampa politi
niais pabėgėliais pasiskelbę 
nelegalūs ateiviai. Didžiausia
me Kanados mieste jie laukia 
oficialaus savo teisių pripa
žinimo, be jų negalėdami dirb
ti. 1991 m. gruodžio 31 d. metJ

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

ropoliniame Toronte buvo iš
duodama 98.000 socialinės ge
rovės pašalpų, kurių net 24.000 
teko save politiniais pabėgė
liais laikantiems ateiviams. 
Šiuos duomenis sausio 31 d. 
laidoje paskelbė dienraščio 
“The Toronto Sun” korespon
dentė Christina Blizzard. Ji pa
brėžia, kad pašalpos gavėjais 
sąrašan yra įtraukti arba vie
niši asmenys, arba bendru vie
netu pažymėta šeima, galinti 
turėti kelis narius.

Politiniais pabėgėliais pasi
skelbusiems ateiviams tada te
ko beveik ketvirtadalis visų 
socialinės gerovės pašalpų. 
Metropolinis Torontas paden
gia 20% joms skirtų išlaidų, On
tario provincija — 80%. Liūd
niausia, kad jau buvo rasta tų 
pašalpų gavimą piktnaudojan- 
čių ateivių. Metropolinio To
ronto policijos suimtas Tony 
Oliha, politinės globos pasi
prašęs ateivis iš Nigerijos, ga
vo net tris socialinės gerovė* 
pašalpas metropolinio Toron
to skyriuose, kiekvienam pa
teikęs skirtingomis pavardė
mis suklastotus dokumentus. 
Policija taipgi suėmė tris atei
vius, kurių bute buvo rasta su
klastotų pasų, dokumentų, tu
rinčių net 53 skirtingas pavar
des. Ten rasta ir Nigerijos ban
ko knygutė. Jos įnašai, pada
ryti po gerovės pašalpų išmo
kėjimo datų metropoliniame 
Toronte, siekia beveik $20.000.

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

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

Kanados imigracijos ir pa
bėgėlių taryba yra paruošusi 
apie 7.000 suimti norimų atei
vių sąrašą. Į jį yra įtraukti nu
sikaltimus padariusieji arba 
ryšius su taryba nutraukusie
ji ir turbūt dabar pogrindyje 
veikiantys nelegalūs ateiviai. 
Jų paieškas ir įsakytus suėmi- 

. mus į savo kompiuterius turi 
įjungti Kanados RCMP polici
ja. Tik tada šie duomenys bus 
prieinami metropolinio Toron
to bei kitų daugiau ateivių tu
rinčių Kanados miestų polici
joms. V. Kst.

“TORVIL”ltd.
JŪS GALITE VISKĄ ATLIKTI PASKAMBINĘ TELEFONU

GREIČIAUSIA IR SAUGIAUSIA

“LEDAS”
REFRIGERATION

(vedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

MES TAIP PAT PARDUODAME ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS
Teiraukitės naujausio katalogo “TORVIL 92”, kuriame rasite informaciją apie:

• maistą • saldumynus • cigaretes • alkoholinius gėrimus
• virtuvės ir vonios reikmenis • drabužius • avalynę • patalynę

• namu reikmenis • dviračius • žaislus ir raštinės reikmenis • indus • vaistus
• žemės ūkio mašinas ir jų dalis • padangas • kilimus ir kitą grindų dangą

• drauda • pinigų ir siuntinių persiuntimą (lėktuvu ir laivu) ir kt.

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU KANADOJE 1-800-661-0210 
JAV 1-800-972-9284 arba 1-800-932-7995

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

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

PATIKIMAS PATARNAVIMAS Į JŪSŲ TĖVYNĘ Į

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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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 B.A. M.L.S. LL.B. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

iotas Jonynas, m.b.a., c.f.a.
viceprezidentas
Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

RF/MBK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

FAX 233-0285

769-1616

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.

TADI7QIII7D INSURANCE IJ I v LL O I 1 IL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

V
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Atvyksta vyskupas iš Lietuvos
Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybės kviečiamas at

vyksta Kanadon Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, lydi
mas Užuguosčio klebono kun. Vito Sabaliausko. Jis lankys lie
tuvių parapijas, kai kuriose vadovaus Gavėnios rekolekcijoms, 
informuos visuomenę apie tikybinį gyvenimą Lietuvoje, aplan
kys vietinius vyskupus. Atskris į Torontą kovo 20 d., išskris at
gal į Lietuvą — balandžio 14 d. Numatyta tokia lankymosi prog
rama: kovo 21-24 Montrealis ir Otava, kovo 26-29 Hamiltonas, 
kovo 30-31 St. Catharines, balandžio 1-5 Torontas, balandžio 6-8 
Londonas ir Delhi, balandžio 9-12 Mississauga. Kanados lietu
vių katalikų centro posėdis su vyskupu numatytas balandžio 8, 
trečiadienį, Anapilyje. Vyskupo išleistuvių pietūs — balandžio 
12, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje. Tai bus platesnio 
pobūdžio vyskupo susitikimas su lietuvių visuomene. Vysk. J. 
Matulaitis yra Lietuvos vyskupų informacijos komisijos pirmi
ninkas, kuriam pavesta organizuoti spaustuvę Kaune. Inf.
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Anapilio žinios
— Tikinčiosios Lietuvos diena mū

sų parapijoje bus švenčiama kovo 8, 
sekmadienį. Ta proga bus renkama 
rinkliava Religinei Lietuvos šal
pai. Rinkliavai vokeliai bus išda
linami ateinantį sekmadienį.

— Religinei Lietuvos šalpai šiuo 
metu aukos yra lygiai taip reika
lingos kaip ir anksčiau, nes atsi
kuriančiam tikinčiųjų gyvenimui 
bei veiklai reikia ir spaudos bei 
švietimo įstaigų, ir atitinkamų pa
statų, ir tam reikalingų techniškų 
priemonių. Tokius dalykus Lietu
vai šiuo metu labai perša bei jais 
žmones vilioja įvairūs turtingi ame
rikiečiai sektantai. Jeigu norime, 
kad Lietuva dvasiniai sveika atsi
kurtų, būtinai reikalinga ir mūsų 
medžiaginė parama, kuri telkiama 
per parapijas Kanados lietuvių 
katalikų centre.

— Gavėnios rekolekcijos mūsų pa
rapijoje bus balandžio 9-12 d.d. 
Rekolekcijas ves iš Lietuvos atvy
kęs Kaišiadorių vyskupas Juozas 
Matulaitis. Jam talkins tapgi iš 
Lietuvos atvykęs kun. Vitas Saba
liauskas. Prašysime parapijiečius 
kuo gausiau rekolekcijose daly
vauti. Kad dalyvavimas būtų pato
gus, prašome siūlyti dabar dienos 
laikus, kuriais geriausia žmonėms 
susirinkti.

— Šiais metais per parapijos 
šventę norinčius Sutvirtinimo 
sakramentą priimti vaikučius 
prašome registruotis parapijos 
klebonijoje.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sek
madieniais — nuo 10.30 v.r. iki 8 
v.v.; pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. 
iki 10 v.v.

— Mišios kovo 1, sekmadienį,
9.30 v.r. už Sakevičių ir Juškevičių 
mirusius, 11 v.r. už pafapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Juozą Butkų.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 195 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: G. Lišauskaitė iš San 
Diego, CA, JAV; A. J. Dudaravi- 
čius iš Edmontono, Altą. Svečius 
supažindino ir pranešimus pada
rė LN valdybos ižd. Edmundas 
Pamataitis.

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

— Kovo 1, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje įvyks 
Lietuvos sveikatos apsaugos mi- 
nisterio Juozo Oleko pranešimas.

— Kovo 1, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Kunigaikštienės Birutės menėje 
šaukiamas Medžiotojų ir žuklau- 
tojų metinis narių susirinkimas.

— Parduodamos geros kokybės 
medinės kėdės. Kaina — $3-5, 
skambinti LN administratorei 
Danutei Sysak-Simonaitytei tel. 
532-3311.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man su

ruoštą mergvakarį. Visoms mie
loms rengėjoms ir viešnioms esu 
nepaprastai dėkinga už atsilan
kymą, linkėjimus, iškilmingas vai
šes ir puikias dovanas. Esu ypa
tingai dėkinga mergvakario orga
nizatorėms - Ramintai, Ramonai, 
p. Doziai, p. Trakymienei ir merg
vakario pravedėjai Daivai.

Vida Jankaitienė

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

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

(voice message)

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nij'olė 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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį įvyko para

pijos vakarienė ir Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas. Meninę 
dalį atliko parapijos choras, kuriam 
vadovauja D. Viskontienė ir D. Radt
ke. KLB švietimo komisijos pirmi
ninkė Giedra Paulionienė padarė 
pranešimą apie Lietuvos katalikiš
kų mokyklų problemas bei ateities 
planus. Parapijos choras, parapi
jos šventės proga, giedojo per 10.15 
v.r. Mišias.

— Susituokė Audronė Dobytė su 
John Beattie.

— Vasario 17 d. palaidotas a.a. Jo
nas Puteris, 76 m.; vasario 21 - a.a. 
Paulina Gudaitienė, 85 m.; vasario 
22 - a.a. Kazimieras Janeliūnas, 77 
m.; vasario 24 - a.a. Petras Morkū
nas, 81 m.

— Metines parapijos rekolekcijas 
ves vysk. Juozas Matulaitis, balan
džio 2-5 d.d.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimą organizuoja parapijos ta
rybos labdaros sekcija didžiojoje 
parapijos salėje balandžio 30 d. Ba
landžio 29 d. skirta pasiruošimui ir 
daiktų suvežimui.

— Kaziuko mugė, kurią kiekvienais 
metais rengia “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” Toronto skautų tuntai, bus kovo 
1, sekmadienį parapijos salėse. 
Tą dieną parapijos kavinę perims 
skautai.

— Mišios kovo 1, sekmadienį, 8.30 
v.r. - už a.a. Jurgį Pūdymaitį, 9.20 
v.r.-už a.a. Joseph ir Maria, 10.15 v.r.
— už a.a. Albiną Mockų, Antaną ir 
Stasę Gindrėnus, už Sofiją ir Anta
ną Laurinavičius, 11.30 v.r. - už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Aukos slaugos namams
$2,000 — Antanas Diržys; $1,000

— Vanda Balnienė vyro a.a. Alfon
so atminimui, Ona Jakimavičienė; 
$500 — Albinas ir Alė Paškevičiai 
iš Otavos (jie rašo: “Dieve, padėk 
jums įvykdyti”). Nuoširdi padėka 
už auką ir jautrų paraginimą; $200
— Vytautas Lukas iš Hamiltono, 
Vytas L. Staškevičius, A. Mašalas; 
$150 — prel. Pranas Gaida; $100 — 
kun. Viktoras Skilandžiūnas iš 
Otavos, dr. A. Valiulis iš Whitby, 
Ont., M. K. Andriuškevičiai, Jonas 
Dervaitis iš St. Catharines, Ont., 
D. Simanavičius, Stasys Jurgelis, 
Zenonas Kučinskas, Petras Mar- 
kuškis, J. A. Dvilaičiai a.a. dr. J. 
Urbaičio atminimui, V. Pevcevi- 
čius, H. Gumauskas, Alfonsas Pira- 
gis; $90 — Eugenija Abromaitie- 
nė; $50 — Rev. Marian Golabek 
iš Barry’s Bay, Ont., T. A. Šiurna, 
A. Tautkus, K. H. Norkai iš Hamil
tono a.a. Vinco Beresnevičiaus 
atminimui, A. V. Šerkšniai iš Oak, 
III., JAV, ir V. L. Vaas a.a. Vinco 
Beresnevičiaus atminimui. A. a. 
Alfonso Balnio atminimui aukojo: 
$25 — J.B. Stankaičiai; $20 — P. M. 
Douglas iš Oakvilės; a.a. dr. f. Ur
baičio atminimu:! $25 — Kęstutis 
Budrevičius; a.a. Kazio Janeliūno 
atminimui: $150 — I. Smalenskas; 
$50 — E. Lorenz, Ą. V. Bersėnai, 
Jadvyga Ignatavičienė; $25 — Ele
na Bersėnienė iš Hamiltono, Pet
ras Skablauskas, Vytas, Daiva Pra
naičiai, A. V. Puzeriai, S. R. Ma- 
soniai, H. R. Simanavičiai, J. Z. 
Stravinskai; $20 — Natalija Mer
kelienė, Ramūnė Stravinskaitė, 
VI. Melnykas, R. D. Puteriai, 
Audra Danaitytė, Birutė Danaitie- 
nė, B. Hesas, E. R. Girdauskai, 
Pr. Basys, V. L. Sendžikai, H. Ste- 
paitis, J. Tamulionis, E. K. Šle
kiai; $10 — Zita Sakalienė, Audrė 
Sakalaitė, V. Kudžma, S. Vaitkus, 
VI. Morkūnas; $5 — A. Slaboše- 
vičius, H. Kanuskakis.

Iš viso statybos fonde yra 
$736,219. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių- slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6. Aukos atleidžiamos nuo pa
jamų mokesčių.

Du jauni vyrai iš Lietuvos ieš
ko darbo. Skambinti Rimantui 
arba Astui tel. 966-2906.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,

ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l
- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame ‘‘Tėviškės žiburių ” 

puslapyje)
- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 71 gimtadieni galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

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

įteikti iki1 992 m. vasario 29 dienos

RRSP
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS- 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP s-tą,
• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių 

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

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

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

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

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

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

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1991 metus

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

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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.

Vilniaus radijas užsienio lie
tuviams su mažais pakeitimais 
transliuoja programas lietuvių 
kalba kasdien 9 v.v. 25, 31 ir 41 
metro bangomis šiais dažniais 
7400, 9750,17605, 17690.

Metinė Prisikėlimo parapijos 
vakarienė vasario 23, sekmadie
nį, susilaukė gausių dalyvių, ku- 
ri’>os rengėjų vardu pasveikino 
par. i^rybos pirm. B. Čepaitienė. 
Meninę dalį atliko parapijos 
choras, vad. muz. D. Viskontie- 
nės, akompanuojamas J. Vaičy- 
tės, ir dainininkė E. Ambrozai- 
tytė, akompanuojama D. Rad- 
kės. Savo įspūdžius apie kata
likų mokytojų suvažiavimą Kau
ne papasakojo Maironio mokyk
los vedėja G. Paulionienė. Pa
rapijos klebonas A. Simanavi
čius, OFM, sąmojingai dėkojo 
už talką parapijai, vakarienės 
rengėjams ir programos atlikė
jams. Tarybos pirmininkė pra
nešė apie finansinę parapijos 
paramą katalikių mergaičių ko
legijai Klaipėdoje.

Estijos nepriklausomybės šven
tės proga vasario 21 d. Estų na
muose konsulas I. Heinsoo su
rengė svečiams priėmimą, ku
riame dalyvavo apie 150 asme
nų — Kanados valdžios įgalio
tinių, visuomenės veikėjų, tau
tinių grupių atstovų. Žymiau
sias svečias buvo Estijos švie
timo ministeris. Visi svečiai 
buvo pristatyti dalyvaujančiai 
publikai. Įvairių valstybių kon
sulai (jų buvo 9) su žmonomis 
buvo pagerbti gėlėmis. Iš lie
tuvių dalyvavo: gen. konsulas 
H. Lapas su Ponia, KLB krašto 
valdybos atstovas J. Krištolai
tis, KLB Toronto apylinkės val
dybos pirm. A. Barysaitė, šau
lių atstovas St. Jokūbaitis, J. E. 
Čuplinskai, “TŽ” atstovas dr. S. 
Čepas. Buvo įteikti Estijos pa
sai keletui Toronto estų. Bend
roji Estijos šventės iškilmė įvy
ko vasario 23, sekmadienį. Lie
tuvių bendruomenei ir konsula
tui atstovavo KLB krašto valdy
bos vicepirm. V. Bireta ir pasa
kė sveikinimo kalbą.

Du jauni lietuviai, dabar ap
sistoję Italijoje, norėtų praleis
ti kiek laiko Kanadoje, ieško pi
gaus buto ir darbo. Kreiptis su 
pasiūlymais pas Marytę tel. 533- 
9880 Toronte.

PARDUODAMAS dviejų aukštų 
mūrinis namas Kaune. Kreiptis tel. 
(416) 660-7060.

GAMINU lietuviškus koldūnus ir 
pristatau į namus. Skambinti Aldo
nai tel. (416) 233-5996 Toronte.

NEBRANGIAI galiu išnuomoti vie
no miegamojo butą Lietuvoje, Vil
niaus miesto centre. Skambinti tel. 
(416) 233-5996 Toronte.

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

Pranešimas. Norintys gauti 
paramos iš Kanados lietuvių 
fondo lietuviškai veiklai pri
valo užpildyti anketas, kurios 
gaunamos Toronte Lietuvių na
mų ir Kanados lietuvių bend
ruomenės raštinėse. Kituose 
miestuose prašoma kreiptis į 
Fondo įgaliotinius arba tie
siogiai raštu į KLF raštinę, 
1573 Bloor St. W.s Toronto, 
Ont. M6P 1A6. Anketos bus 
pasiųstos paštu. Užpildytos 
anketos turi pasiekti raštinę 
ne vėliau kaip š. m. kovo 31 d.

KLF taryba
Lietuvių filatelistų pašto ženk

lų LITHPEX XI pąroda ruošia
ma š. m. balandžio 11-12 d.d., 
Lietuvių namuose, 1573 Bloor St. 
W., Toronte. Šioje parodoje tarp 
kitų pašto ženklų rinkinių bus 
galima pamatyti dabartinės ne
priklausomos Lietuvos visus iš
leistus pašto ženklus, o taip pat 
bus rodomi ir lietuviški pini
gai. Parodoje dalyvaus filate
listai ir iš JAV. V.M.

A. a. Jono Puterio atminimui 
V. K. Gapučių šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. dail. Vytauto Remeikos 
20 metų mirties atminimui se
suo Skolastika “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Jono Lesčiaus ir a.a. Ar
vydo Gudinsko atminimui Mary
tė Biekšienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo po $25.

Kalgario lietuvių draugija 
giliai užjausdama a.a. Adelės 
Karpienės dukterį su šeima bei 
kitus artimuosius “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviškės 
namai” aukojo: $150 - Golden 
Apple Inn, Stayner, Ont.; $50 - P. 
E. Vaitkūnas, Edmonton, Alta.; a.a. 
Vinco Beresnevičiaus atminimui: 
$200 - A. A. Jagėlos; $100 - O. Be- 
resnevičienė ir šeima; $50 - Bronė 
ir Daiva Beresnevičienės, Eglė 
Vair; $25 - B. Jonaitienė, V. O. Na- 
rušiai; $20 - A. V. Adomonis, V. E. 
Baleišos, S. Bartusevičienė, O. J. 
Kirvaičiai, E. Lorencienė, A. Pavi- 
lonis, B. Stončius, A. L. Stulgins- 
kai; $10-E. Jaškus, S. B. Prakapai, 
P. Saplienė, B. T. Stanuliai, G. G. 
Venskaičiai; a. a. Ginto Beresne- 
vičiaus-Beriaus atminimui: $20 - 
G. Kaulienė; a.a. Alfonso Balniaus 
atminimui: $25-J. Bakis; a.a. Lidi
jos Radzevičiūtės atminimui: $10 
- B. T. Stanuliai.

Aukas rinko - P. Ledienė, M. Po- 
vilaitienė ir O. Ražauskienė. Nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams ir rinkėjoms šio fondo globė
ja - KLK moterų draugija.

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

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. i

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

“The Globe a. Mail” 1992.11.19 
laiškų skyriuje išspausdino dr. 
V. Samonio pasisakymą apie 
rublio išlaikymą buvusioje Sov. 
Sąjungoje. Ekonominei stabili
zacijai penkiolikoje skirtingų 
respublikų reikalingos ir skir
tingos valiutos. Dėl to reikia at
sisakyti rublių. Pasirašė Vai Sa- 
monis, Rusijos ir Rytų Europos 
studijų centras Toronte.

Plačiai skaitomas savaitraštis 
“Time” 1992 m. 7 nr. buvo paste
bėtas ir Toronto lietuvių dėl 
straipsnio apie rusų politinį vei
kėją Maskvoje Vladimir Žiri- 
novsky, kuris grasina sunaikin
ti lietuvių tautą. Baltijos vals
tybes jis laiko “gimtąja rusų že
me” ir pasisako prieš jų nepri
klausomybę: “Aš užkasdinsiu 
atomines atliekas jų pakraš
čiuose. Bandymų lauką iš Semi- 
palatinsko perkeldinsiu į jūsų 
plotus. Jūs, lietuviai, mirsite 
nuo ligų ir radiacijos. Aš esu 
Dievas — tironas!”.

“News, Ine” bendrovės pirmi
ninkas A. Dudaravičius iš Ed
montono lankėsi Toronte tos 
bendrovės reikalais. Jis nese
niai grįžo iš Lietuvos, kur su 
būreliu vietinių verslininkų 
įsteigė naują bendrovę “News”, 
kuri gamins elektroninius reik
menis. Ji jau turi pastatą-ga- 
myklą Kaune. Šiuo metu bendro
vė telkia kapitalą šėrais-akci- 
jomis. Suinteresuoti asmenys 
gali kreiptis šiuo adresu: A. 
Dudaravičius, 10726-107 Street, 
Edmonton, Alta. T5H 2Z1. Tel. 
(403) 426-7080. Pažymėtina, kad 
A. Dudaravičius yra visuomeni
ninko premija apdovanotas vei
kėjas, prieš keliolika metų su
organizavęs rašytojo Len Peter- 
son’o vaidinimą “Milžinų replė
se” per CBC radiją. Jame buvo 
išryškinta Baltijos tautų ver
gija.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

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.

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

Nepriklausomybės šventės minė
jimas vasario 16 d. pradėtas abie
jose šventovėse iškilmingomis pa
maldomis. Aušros Vartų šventovė
je Mišias aukojo kun. Aloyzas Vols
kis iš Lietuvos, kun. Izidorius Sa
dauskas ir prancūzas kunigas. Or
ganizacijos dalyvavo su vėliavo
mis ir buvo padėtas vainikas prie 
paminklinės lentos žuvusiems už 
Lietuvą. Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras, kuriam diriga
vo ir vargonais pritarė muz. Alek
sandras Stankevičius. Tai dienai 
atitinkamą pamokslą pasakė kun. 
A. Volskis. Pamaldos baigtos Tau
tos himnu.

Tolimesniai minėjimo daliai 
visi rinkosi į parapijos salę, pa
puoštą Donaldo Giedriko. Šiais 
metais minėjimas buvo sujungtas 
su pietumis, todėl salėje buvo pa
ruošti stalai. Rengėjų - KLB Mont- 
realio apylinkės valdybos - vardu 
susirinkusius pasveikino pirm. 
Arūnas Staškevičius ir pakvietė 
visus išgerti šampano taurę už at
gautą Lietuvos nepriklausomybę. 
Publika sugiedojo “Ilgiausių me
tų”. Buvo įneštos vėliavos. Prog
ramos vedėja Andrėja Celtoriūtė 
pakvietė sugiedoti “Oh, Canada” 
ir tylos minute pagerbti žuvusius 
už Lietuvą.

Kun. dr. Feliksas Jucevičius sa
vo kalboje priminė vykstančius 
skubius pasikeitimus visame pa
saulyje ... Lietuvai dabar reikia 
gabių politikų, gerai išsilavinu
sių žmonių ir gerų darbininkų. 
Kalba buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu ir atidumu.

Sveikinimus pradėjo Otavos par
lamentaras Paul Martin, kuris, 
kaip ir visuomet, susilaukė gau
sių plojimų. Toliau sveikino Kve
beko parlamento narys Henri- 
Francois Gautrin, Kvebeko parti
jos atstovė Annalaura Javicoli, 
Baltų Federacijos Montrealio sky
riaus pirmininkas bei latvių, es
tų, rumunų ir ukrainiečių atstovai. 
Po sveikinimų LK Mindaugo šau
lių kuopos pirm. Augustas Mylė 
ir Lietuvos šaulių sąjungos išei
vijoje centro valdybos vicepirm.

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
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

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

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

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

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

120 d. - 179 d...... .... 6 % RRIF—RRSP —1 m.term. ....... 7’/4%
60 d. - 119 d...... .... 6 % RRIF-RRSP- 2 m.term. ....... 73/4%
30 d.- 59 d...... .... 41/z% RRIF -. RRSP - taup........... .... 41/2%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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

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

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.

Susipažinkime su nauju siuntų 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

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 atskam- 
binta. 

bei Vilniaus šaulių rinktinės Ka
nadoje pirm. Juozas Šiaučiulis 
pagerbė Arūną Staškevičių už jo 
lietuvišką veiklą, įteikdami Šau
lių žvaigždės ordiną.

Meninę dalį atliko Aušros Var
tų parapijos choras, vadovauja
mas muz. A. Stankevičiaus. Pasak 
pranešėjos, tai buvo pirmas cho
ro koncertas po gastrolių praeitą 
vasarą Lietuvoje. Choro koordina
toriaus sol. Antano Keblio buvo 
parinktos penkios lietuvių kom
pozitorių dainos ir Vergų daina iš 
G. Verdi operos “Nabucco”. Pub
lika išsiprašė dar vieną dainą. 
Užsklandai A. Staškevičius išreiš
kė padėką visiems kunigams, prog
ramos atlikėjams ir visiems čia 
dalyvavusiems. Minėjimas baig
tas Tautos himnu ir vėliavų išne
šimu.

Klebonui kun. Juozui Aranaus- 
kui palaiminus valgius, visi vai
šinosi M. Vaupšienės su didele 
talka paruoštais pietumis. Publi
ka ir po pietų dar neskubėjo ir il
gokai šnekučiavosi. Atrodo, kad 
daugumai šitoks minėjimo būdas 
patiko.

Montrealio lituanistinė mokyk
la Lietuvos nepriklausomybės 
šventę paminėjo vasario 15 d. sa
vose patalpose. Mokyklos vedėja 
Joana Adamonytė ir kun. J. Ara- 
nauskas tarė po trumpą žodelį, o 
mokiniai sklandžiai padeklamavo 
ir su visais susirinkusiais padai
navo keletą dainų. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Po to visi 
vaišinosi tėvų komiteto paruošto
mis gėrybėmis, kava ir šaltais gė
rimais.

“La Presse” žurnalistė Lily Tasso 
vasario 8 d. aplankė Montrealio 
lituanistinę mokyklą. Dienraštis 
16 d. laidoje įdėjo viso puslapio 
išsamų aprašymą apie Lietuvą ir 
Kanados lietuvius su trimis spal
votomis nuotraukomis iš mokyklos 
gyvenimo. Įdėti ir adresai Lietu
vos generalinio konsulo, KLB 
Montrealio apylinkės ir kai kurių 
kitų Montrealio lietuviškų orga
nizacijų. B. S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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.


