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Reikia aukso vidurio
Džiaugsmas yra saulė, kuri sukasi aplink žemę. Nėra 

žmogaus, kurio nepaliestų džiaugsmas. Didesnis jis ar ma
žesnis pašildo širdį, prasklaido rūpesčių debesėlius, at
gaivina dvasinius poreiškius. Ir džiaugsmas žmogų apima 
ne tik jam pačiam ką gavus ar pasiekus, bet matant, kad ir 
kitam sekasi. Pvz. tėvai džiaugiasi, jei vaikai laimingi; vi
suomenė džiaugiasi savo tautos ar valstybės laimėjimais.

L
IETUVAI atgavus laisvę, džiaugsmo banga palietė 
visus lietuvius, išskyrus nedidelę dalelę tų, kuriems 
okupacija buvo tapusi įvairiausių gėrybių tiekėja. 
Išeivijos džiaugsmas, nesupintas su jokiais asmeniniais 

išskaičiavimais, buvo tikras, atviras ir nuoširdus, gal tik 
kiek sujungtas su pasitenkinimu ar net pasididžiavimu: 
štai ir mes prisidėjome, kad Lietuva laisva! Džiaugėsi net 
ir tie, kuriems šiaip jau lietuviškasis gyvenimas buvo nu
tolęs. Tačiau po to džiaugsmingo išsiliejimo netrukus pa
matėme, kad stovime prieš naujus, dar net gerai neišaiš
kintus uždavinius. Ėmė rikiuotis visa eilė būtinybių, ku
rias reikėjo dėtis ant savo pečių. Pasirinkimas plėtėsi taip, 
kad kone kiekvienas galėjome ir galime kokią dalį pasiim
ti. Vieni darbais, kiti pinigais, treti ir tuo, ir tuo. Teisingai 
suprasta, kad reikia nešti bendrą pagalbos Lietuvai naštą. 
Ir taip vėl, vedini tos kažkada įgytos ar paveldėtos idealis
tinės linkmės, einame ne dėl to, kad ką gautume, bet kad 
taip reikia. Ir vis dėlto pradeda atsirasti balsų, klausian
čių, o kaip ilgai visa tai turės tęstis? Kai kas jau net pusiau 
juokais paaimanuoja, kad laisvė darosi daugiau kainuojanti 
už išlaisvinimą. O juk dar taip neseniai buvo ramiai sau 
auginami fondai — jokio skubotumo, jokio drebančio rei
kalo. Ir, rodos, darbuotė vyko visus patenkinančiu ritmu. 
Dabar lyg viskas sumaišyta. Ne vienas ima dairytis ir klau
sinėti: kada gi fondai atšildys tuos kapitalus ir tuo bent 
laikinai palengvins skubios paramos uždavinius?

I
Š KITOS pusės skleidžiamos nuomonės, kad, per di
delį dėmesį skirdami Lietuvai, rizikuojame nuskur
dinti išeiviją, kuri, netekusi finansinio užnugario, pra
dės labai silpnėti. Nėra abejonės, kad Lietuvos ekonominė 

būklė tolydžio gerės. Tuo tarpu išeivija, žinant priaugan
čių kartų aukojimo potencialą, gali atsidurti apgailėtinoj 
padėtyj. Teigiama, Lietuvai sutelkti milijonai — tai tik 
solidarumą ir meilę gimtajam kraštui simbolizuojantis 
įnašas, arba lašas jūroje. Išeivijai tie pinigai betgi užtik
rintų šviesesnę ateitį. Reikia tikėtis, kad abipusė svarba 
suras bent daugumai priimtinus sprendimus. Šalia to ir kiti 
rūpesčiai. Jau pusmetis praėjo, kai Lietuva formaliai įgy
vendino paskelbtą nepriklausomybę. Istoriniams persi
tvarkymams, kokie šiandien tenai vyksta, reikia ne tik pi
nigų, talkos ir laiko, bet ir politinio bei visuomeninio ap
dairumo, net tam tikros nuojautos. Toliau stovinčiam daik
tai atrodo mažesni. Taigi — ir problemos. Priartėti ne kiek
vienas gali ar nori. O dažnas, nė iš vietos nepajudėjęs, jau 
skleidžia savo asmenines pažiūras. Remtis jomis iš tikrųjų 
būtų netikslu, gal ir klaidinga. Susipažinti su tikrąja padė
timi Lietuvoje, nors ir ilgesniam laikui ten nuvykus, gana 
sunku. Reikėjo ten dabar gyventi, gal net po karo tenai už
augti. Užtat reikia sutikti, kad ne visi mūsų patarimai Lie
tuvai šiuo metu priimtini. Taigi geranoriškumą reikia de
rinti su tikrovės apraiškomis ir visose srityse ieškoti aukso 
vidurio. Toje džiaugsmo saulėje jis visada spindės. Kiek tai 
nuo mūsų priklauso — stenkimės, kad taip būtų. Č. S.

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Iškilmės Vilniaus arkikatedroje
Naujai paskirto arkivyskupo metropolito AUDRIO BAČKIO ingresas • Jame dalyvavo 

du kardinolai, 24 vyskupai, 34 kunigai iš įvairių kraštų, Lietuvos vyriausybės ir 
parlamento atstovai, daugybė tikinčiųjų, netilpusių arkikatedroje

KANADOS ĮVYKIAIMilijonai dolerių komunistams
Dienraštis “The Toronto Star” 

kovo 14 d. paskelbė savo kores
pondento S. Handelmano pra
nešimą iš Maskvos apie sovie
tų kompartijos centro komite
to slaptą paramą Kanados ko
munistams. Pranešimui pa
naudoti dokumentai, kuriuos 
išsaugojo ir prokuratūrai ati
davė to komiteto užsienio sky
riaus vedėjas A. Smirnovas. 
Toronto dienraščio gautos do
kumentų kopijos liudija, kad 
Kanados komunistų partija 
nuo 1978 m. balandžio 1 d. iki 
1989 m. birželio 2 d. iš Maskvos 
gavo beveik du milijonus JAV 
dolerių. Ši parama buvo pri
statyta atskiromis sumomis 
nuo $15.000 iki $225.000. Pasak 
A. Smirnovo, pagrindinis jų 
gavėjas — Kanados komunistų 
partijos vadas William Kash- 
tan, jai vadovavęs dvidešimt 
trejus metus iki 1988 m.

Išsaugoti dokumentai taipgi 
liudija, kad pinigai šiai para
mai iš Sovietų Sąjungos vals
tybinio banko būdavo nusiun
čiami į Šveicarijos banką ir 
vėl susigrąžinami Maskvon. 
Tada Kanados komunistams 
skirtą pinigų siuntą perimda
vo KGB agentas ir ją nuvežda
vo Sovietų Sąjungos ambasa- 
don Otavoje. A. Smirnovas pa
brėžia, kad tokia procedūra 
yra nelegali. Valstybinio ban
ko pinigai normaliai turėtų bū
ti skiriami vidiniams krašto 
reikalams.

Iš Maskvos jie nelegaliai 

būdavo perkeliami Šveicarijos 
banko sąskaiton, iš jos atsiima
mi kompartijos centro komite
to Maskvoje ir taip pat nelega
liai KGB agento nuvežami Ka
nados komunistams. Tad ne
nuostabu, kad dienraščio “The 
Toronto Star” gautos dokumen
tų kopijos turi perspėjimą ru
sų kalba “Svarbi paslaptis”.

Iš tikrųjų Sovietų Sąjungos 
parama užsienio komunistų 
partijoms jau žinoma nuo 1927 
m. Toronto York universiteto 
prof. Norman Penner savo kny
goje apie Kanados komunistus 
“The Canadian Communist 
Party — The Stalin Years and 
Beyond” teigia, kad šią paslap
tį tada atskleidė pats J. Stali
nas. Esą jis, kalbėdamas apie 
JAV komunistų partiją, prisi
pažino, kad ji gauna finansinę 
paramą iš Maskvos, skatinamą 
sovietų kompartijos tarptau
tinių siekių.

Po J. Stalino 1927 m. viešai 
atskleistos paramos jos gavi
mo iš Maskvos neprisipažino 
anuometiniai JAV kompartijos 
vadai. Dabar jos nenori prisi
pažinti ir buvęs Kanados ko
munistų vadovas W. Kashtanas, 
nors jo išsisukinėjimą griauna 
A. Smirnovo išsaugoti doku
mentai. Buvusios Sovietų Są
jungos kompartijos centro ko
miteto paramą užsienio komu
nistų partijoms jau bando nu
statyti Rusijos federacinės 
respublikos parlamentas spe- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Jo Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas-metropolitas AUDRYS BAČKIS

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Nemokės skolų

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių vadovai, Reuterio 
agentūros pranešimu, posė
džiavo Jūrmaloje, Latvijoje. 
Jie paskelbė du bendrus pa
reiškimus: pareikalavo, kad 
iš Baltijos kraštų būtų išvesta 
buvusi sovietų kariuomenė ir 
atsisako mokėti buvusios Sov. 
Sąjungos skolas. Jie taipogi 
nusiskundė, kad buvusi sovie
tinė kariuomenė elgiasi kaip 
okupacinė jėga, nesilaikyda
ma Baltijos kraštų įstatymų.

Jie pasiuntė laiškus San
draugos valstybių vyriausy
bėms, prašydami išspręsti bu
vusios sovietų kariuomenės 
klausimą Baltijos kraštuose. 
Baltijos kraštų vadovai taipo
gi susirūpinę, kad Baltijos jū
ros sritis būtų palaipsniui de
militarizuota.

Nori dominuoti
Ta pati agentūra praneša, 

kad Lietuvos prezidentas V. 
Landsbergis kovo 15 d. pareiš
kęs korespondentams, jog Ru
sijoje yra jėgų, siekiančių do
minuoti Lietuvoje. Jos vartoja 
ekonominį spaudimą ir buvu
sią sovietų kariuomenę. Tarp 
Rusijos ir Lietuvos nesą iš tik
rųjų konfliktų, bet santykiai 
įtempti, nors jie su preziden
tu Jelcinu yra ir “labai geri, ir 
atviri”. Rusijos biurokratai, 
net aukštose vietose, kalba, 
kad Lietuva grįš į buvusią sis
temą ir liks Rusijos įtakoje. V. 
Landsbergio manymu, kai ku
rie nesklandumai su Rusija 
yra pasekmė susidariusios 
naujos ekonominės būklės, bet 
yra atvejų, kai norima sąmo
ningai pakenkti Lietuvai. Pvz. 
nesilaikoma susitarimų Lietu
vą aprūpinti rubliais. Lietu
vos įmonėms trūksta rublių 
išmokėti algas.

Protestas Maskvai
Buvusi sovietinė kariuome

nė, pasak V. Landsbergio, pa
žeidžia Lietuvos įstatymus. Ar
mija laisvai juda iš vienos vie
tos į kitą, neatsiklausdama Lie
tuvos vyriausybės. Lietuva for
maliai išreiškė protestą Mask
vai, kai 150 parašiutininkų pra
dėjo manevrus Lietuvos terito
rijoje. Apie manevrus nebuvo 
pranešta Lietuvos vyriausybei 
ir, žinoma, nepasirūpintas lei
dimas. V. Landsbergis kovo 15 
d. kalbėjosi su NATO genera
liniu sekretoriumi M. Woer- 
ner’iu. Pastarasis tarėsi ir su 
kitais Baltijos kraštų vadovais, 
ieškodamas būdų, kaip pagrei
tinti svetimos kariuomenės iš

vedimą iš Pabaltijo. Patys ru
sai pakartotinai teigia, kad 
kariuomenės išvedimas gali 
nusitęsti iki 1994 metų.

Švelnina įstatymus
Lietuva, kaip skelbia Reute

rio agentūra, keičia įstatymus 
bendrovėms, norėdama prisi
vilioti užsienio kapitalą. Šiuo 
metu dar neleidžiama užsie
nio verslininkams pirkti že
mės Lietuvoje. Tarptautinių 
ekonominių santykių ministe- 
ris V. Aleškaitis galvoja, kad 
ir šis įstatymas bus pakeistas 
užsieniečių naudai.

Iki šiol Lietuvoje buvo inves
tuojama lengvoje pramonėje, 
statyboje, maisto produkcijo
je ir kailių prekyboje. Lietuva 
jau pasirašiusi prekybos su
tartis su Amerika ir Vokietija, 
greitai bus pasirašyta su Šve
dija. Pasitarimai vyksta dėl 
kitų 20 sutarčių pasirašymo. 
Didelis stabdis prekyboje yra 
rublių vartojimas. Jau šiais 
metais būsią įvesti Lietuvos 
pinigai —litas.

Ministerio pirm. G. Vagno
riaus pareiškimu, 15% valsty
binio turto jau privatizuota. 
Metų pabaigoje į privačias ran
kas pereis 50% valstybinio 
turto.

Baltiečių saugumas
Vilniaus radijo pranešimu, 

NATO sekretorius M. Woerner 
dvi dienas lankėsi Baltijos 
kraštuose. Būdamas Vilniuje, 
jis pareiškė, kad Baltijos vals
tybių saugumas yra labai svar
bus visam būsimam Europos 
saugumui. Jis tikisi, kad Esti
ja, Latvija ir Lietuva bus akty- 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Tarp politikos ir sveikatos problemų
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Rūpesčiai besirengiant kultūros ir švietimo darbuotojų suvažiavimui

1992 m. kovo 3 d., dar gero
kai prieš iškilmių pradžią Vil
niaus arkikatedrą užpildė ti
kintieji, o kurie nebegalėjo 
įeiti į vidų, nepaisydami dar
ganoto oro, būriavosi Kated
ros aikštėje. 11.30 v.r. iš arki
vyskupijos kurijos į Katedros 
aikštę atvyko arkivyskupas 
Bačkis, lydimas Lietuvos vys
kupų konferencijos pirminin
ko kardinolo Vincento Slad
kevičiaus ir Olandijos kardi
nolo Adriano Šimonio. Prie 
didžiųjų katedros durų su re- 
likvijoriumi juos pasitiko 
vyskupas Juozas Tunaitis, iki 
šiol administravęs Vilniaus 
arkivyskupiją. Arkiv. Bačkis, 
pabučiavęs šv. Kazimiero re
likvijas, švęstu vandeniu ap
šlakstė sutinkančiuosius vys
kupus, kunigus ir tikinčiuo
sius. Įžengė į Vilniaus arki
katedrą, chorui giedant him
ną “Ecce sacerdo magnus”. 
Pirmiausia su lydinčiais kar
dinolais nuėjo į Šv. Kazimie
ro koplyčią, kur pasimeldė 
prie Lietuvos globėjo palaikų.

Hierarchų žodis
Mišių pradžioje, arkivys

kupui Bačkiui atsisėdus į Vil
niaus arkivyskupo sostą, nun
cijus Baltijos kraštams Justo 
Mullor Garcia kreipėsi į nau
jąjį Vilniaus ganytoją ir vi
sus susirinkusiuosius lietuviš
kai, sakydamas: “Abu tarnau
sime tai pačiai Bažnyčiai, ta
me pačiame krašte. Lietuva 
visada buvo ir yra arkivysku
po Bačkio tėvynė, bet ir aš ją 
nuo dabar laikau sava. Jaus
damas tai, drįstu pirmą kartą 
kalbėti gražiąja jūsų kalba, 
kurios mokausi kiekvieną die
ną. Įsitikinęs jūsų gera valia, 
kviečiu jus išklausyti popie
žiaus bulės originalą, para
šytą lotynų kalba”.

Šios bulės apie Vilniaus ar
kivyskupo paskyrimą lietuviš
ką vertimą perskaitė kun. dr. 
Pranciškus Vaičekonis. Čia, be 
kita ko, sakoma: “Kviečiame, 
tave, mielas broli, šiai tiky
binei bendrijai, persisunku
siai giliu pamaldumu, kuris 
ypač pastaraisiais laikais 
buvo jos jėga ir garbė, va
dovauti toje pačioje dvasio
je, kuria visuomet švietė ta
vo asmuo ir veikla”.

Sveikinimo žodį tarė ir vysk. 
Tunaitis. Jis kreipėsi į arki
vyskupą Audrį Bačkį: “Jūsų 
Ekscelencija! Lietuvos tikin
čioji liaudis jau seniai žino 
Jūsų vardą. Paskutinį dešimt
metį Vatikano radijo lietuviš
koji laida, minėdama Šv. Tėvo 
vardą, neretai paminėdavo ir 
Jūsų vardą, nes Jūs darbavo- 
tės labai atsakingose parei
gose Vatikane. Šiandien Jūsų 
gyvenimas glaudžiai susijungs 
su Vilniaus arkivyskupijos 

istorija, su istorija siekian
čia pirmojo Lietuvos karaliaus 
Mindaugo laikus. 700 metų is
torija dramatiška, erškėčiuo
ta, neretai tragiška. Vilnius 
turėjo nemažai vyskupų kanki
nių, vyskupų tremtinių. Daug 
kartų arkivyskupija buvo vi
sai be vyskupų. Manome, kad 
nebus lengvas čia ir Jums, Eks
celencija, darbas. Vieni žvel
gia į Jus su didelėmis vilti
mis, kiti šiek tiek su baime. 
Telaimina Jus Dievas ir teglo
boja ne tik Vilniaus arkivys
kupijos, bet ir visos laisvei 
atgimstančios Lietuvos labui 
ir gerovei. Jus rems Aušros 
Vartų gailestingoji Motina. 
Teįkvepia ir telydi Jūsų su
manymus bei darbus su Vil
niumi susijusių šventųjų — 
šv. Kazimiero, Andriaus Bo- 
bolos, Juozapato Kuncevi
čiaus, Rapolo Kalinausko, o 
ypač Jūsų pirmtako Vilniaus 
arkivyskupo palaimintojo Jur
gio Matulaičio pavyzdys bei 
užtarimas. Ačiū Jums, kad ne- 
pabūgote ateiti gyventi ir 
dirbti tarp mūsų ir dėl mūsų.”

Kardinolas Šimonis savo žo
dyje apgailestavo, kad arki
vyskupo Bačkio netekimas yra 
nuostolis Olandijos tikintie
siems ir kartu džiaugėsi, kad 
Vilniaus arkivyskupijai ir 
Lietuvai tai didelė palaima.

Audrį Bačkį taip pat pasvei
kino Lietuvos AT-os pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir 
premjeras Gediminas Vagno
rius.

Arkivyskupo pamokslas
Savo pamoksle naujasis ar

kivyskupas prisiminė popie
žiaus žodžius, ištartus lietu
viškai jo konsekracijos proga: 
“Gailestingumo Motina, šiuo 

Koplytstulpis-paminklas Vilniuje žuvusiems prie televizijos bokšto ir 
kitur. įrašas: “IŠBALTINK, VIEŠPATIE, ŽUVUSIŲJŲ KRAUJU MANO 
GENTIES DRABUŽĮ” Nuotr. Alf. Laučkos

meilingu vardu garbinama 
Aušros Vartuose Vilniuje, 
pažvelk į savo sūnų, Tau pa
tikinti savo pareigas, į kurias 
šaukia Bažnyčia, apšviesk Jį, 
palaikyk Jį, išmelsk Jam gau
sių Dievo malonių. Gailestin
gumo Motina, su meile pažvelk 
į tą tautą, kurios sūnumi yra 
naujasis arkivyskupas, palai
mink prieš šešis šimtmečius 
Lietuvoje šaknis įleidusią Baž
nyčią, palaimink jos ganytojus 
ir padėk, kad ir toliau ji, kaip 
ir praeityje, būtų tauri ir iš
tikima Kristuje.”

Po to, arkivyskupas Bačkis 
ypač šiltai minėjo savo pirm
takus, a.a. Vilniaus arkivys
kupą Julijoną Steponavičių ir 
Jo veiklą bei palaimintąjį Jur
gį Matulaitį.

Pamoksle arkivyskupas taip 
pat kreipėsi į kunigus, vienuo
lius ir vienuoles bei pasaulie
čius, ragindamas kartu spręsti 
Bažnyčiai iškylančias proble
mas.

Po pamokslo lietuvių kalba, 
arkivyskupas Bačkis pasvei
kino į Jo ingresą atvykusius 
lenkus ir baltarusius tikin
čiuosius jų gimtosiomis kal
bomis.

Besibaigiant Mišioms, prieš 
palaiminimą, popiežiaus var
du arkivyskupą Bačkį ir visus 
susirinkusius pasveikino Va
tikano ryšių su valstybėmis 
sekretorius Jean-Louis Tau- 
rant. Po Mišių arkiv. Bačkis 
pakvietė garbinguosius sve
čius vaišėms.

Garbieji maldininkai
Ingreso Mišias drauge su 

arkivyskupu metropolitu Aud
riu Bačkiu koncelebravo 24

(Nukelta į 2-rą psl.)
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PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Ambasadoriaus pareiškimas, suerzinęs didžiuosius
Lietuvos ambasadoriaus STASIO LOZORAIČIO pareiškimas 

Rytprūsių klausimu susilaukė stipraus atgarsio ir 
Vokietijoje, ir Rusijoje

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KAZYS BARONAS, Vokietija

Kovo 3 d. didieji Vokietijos 
dienraščiai išspausdino Lietu
vos ambasadoriaus JAV Stasio 
Lozoraičio pareiškimą, kad 
vieną dieną Karaliaučiaus 
apygarda gali tapti Lietuvos 
dalimi. Reuterio agentūra iš 
Vilniaus skelbė St. Lozorai
čio pasakytus žodžius: “Lietu
va, kaip ir likusi Europa, turi 
tuos pačius interesus - neleis
ti vokiečiams įkelti kojos į Ka
raliaučiaus apygardą. Niekas 
nenori ten vokiečių matyti”.

Reuterio agentūra priminė 
šios apygardos įsteigimą po 
Antrojo pasaulinio karo, jos 
geografinę apsuptį - tarp Lie
tuvos ir Lenkijos.

Jau kitą dieną ta pati agen
tūra paskelbė Rusijos užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vo Čurkino pareiškimą, griež
tai atmetantį tokį St. Lozorai
čio pasisakymą. Esą kaip gali 
trečios valstybės atstovas mes
ti šešėlį į vokiečių-rusų san
tykius! Rusija laukia iš Lietu
vos oficialaus paaiškinimo. 
Lietuvos vyriausybė atsakė, 
kad St. Lozoraičio nuomonė ne
turinti nieko bendro su Lietu
vos vyriausybės nuostata tuo 
klausimu.

Vokiečių reakcija
Mūsų ambasadoriaus žodžiai 

dar platesnį atgarsį rado vo
kiečių visuomenėje, ypač jų 
pabėgėlių organizacijose, jų 
spaudoje. Esą Lietuva, pati bū
dama vystykluose, jau kelia 
grobuoniškas rankas į vokiškas 
žemes, užmiršdama Vokietijos 
teikiamą paramą Lietuvai.

Dalį teisybės turi vokiečiai. 
Pastaruoju metu jau keletą 
kartų Bonnoje pas kanclerį, 
užsienių reikalų ministerį, 
prezidentą lankėsi AT pirm. 
Vytautas Landsbergis, minis
terial ir kt. aukšti Lietuvos 
pareigūnai. Jie pasirašė įvai
rias bendradarbiavimo sutar
tis, prašė paremti ekonomiš
kai, siųsti į Lietuvą įvairių sri
čių žinovus, vokiečių kalbos 
mokytojus. Tad ar toks St. Lo
zoraičio pareiškimas patar
naus ateityje geriems lietuvių- 
vokiečių santykiams, parodys 
artimoji ateitis.

Vokiečiai gali viešai atsisa
kyti buv. valstybės sienų, pasi
rašyti įvairias sutartis, tačiau 
jų širdyse ir toliau rusens stip
ri ugnelė bei viltis grįžti į 1937 
ar 1939 m. sienas. Tai ypač pa
stebima vyresnės kartos žmo
nėse, jų pasisakymuose ar laiš
kuose dienraščių puslapiuose.

Ar vertėjo?
Ar vertėjo mūsų ambasado

riui kelti šiuo metu tą jautrų 
klausimą viešumon, matant 
sunkią ekonominę ir politinę 
Lietuvos padėtį? Šiandieni
nės Vokietijos balsas yra stip
riai girdimas Europos bend
ruomenėje, jos finansai pasau
linėje rinkoje turi labai svar
bų vaidmenį. Užpykęs kancle
ris H. Kohl atsisakė telefonu 
kalbėtis net su JAV preziden
tu G. Bushu! Ne laiku ir ne vie
toje St. Lozoraitis išreiškė sa
vo nuomonę. Gyvenu Vokietijo
je, jaučiu jos visuomenės pul
są ir nuotaikas.

Sudetų krašto bei Rytprūsių 
vokiečiai parlamente turi sa
vo atstovus, jų reikalų užtarė
jus. Jie ir kiti parlamentarai 
(ypač Bavarijos CSU partijos) 
Rytprūsių vokiečių savaitraš
tyje “Das Ostpreussenblatt” vi

suomet kelia Rytprūsių klausi
mą, siūlydami Karaliaučiaus 
apygardą apgyvendinti Rusijos 
vokiečiais.

Jų savaitraštis rašo, kad Ka
raliaučiaus srityje gyvena apie 
900.000 žmonių, kurių 500,000 
yra kariai ir jų šeimos. Dides
nis žemės plotas esąs “tuščias”. 
Parlamentarų siūlymai nerado 
platesnio atgarsio.

O kaip reaguoja Lenkija? 
Varšuvos dienraštis “Express 
Wieczorny”, uždėjęs didelę 
antraštę “Mes esam pirmi”, ra
šo, kad Lenkija stiprina stip
rius ekonominius ryšius Kara
liaučiaus srityje, pasirašyda
ma eilę sutarčių, Lenkijos ban
kas atidarė savo skyrių. Tarp 
eilučių galima aiškiai išskai
tyti Lenkijos norą pirmiausia 
ekonominiu keliu, vėliau poli
tiniu, užimti šią sritį.
Ekonominiame Karaliaučiaus 

apygardos gyvenime didelį 
vaidmenį atlieka gintaro gami
niai. Jau sudarytos eksportui 
sutartys su NVS kraštais bend
rai 2 milijardų 800 mil. rb. su
mai, numatoma rinką plėsti 
Vokietijoje, Hong-Konge, Singa
pūre, Pietų Korėjoje. Gintaro 
kombinatas numato gaminti 
glaukamitą (mineralas, aliumi
nio, geležies ir kalio vande
ningas silikatas su nežymiomis 
magnio priemaišomis ... LE, 
VII t. 318 psl.). Šio mineralo 
savybės dar pagrindinai neiš
tirtos, tačiau tragiški Černo
bylio įvykiai parodė, kad glau- 
komitas gerai apsaugo nuo 
spinduliavimo. Atrodo, kad jis 
yra taip pat gera trąša auga
lams ir yra mėgstamas žuvų. 
Numatoma pagaminti apie 
200.000 tonų. Spėjama, kad gin
taro išteklių užteks 50 metų.

Rusijos įgaliotinis
Vasario 22 d. Rytprūsių vo

kiečių savaitraštis “Das Ost
preussenblatt” paskelbė pla
tų pasikalbėjimą su Rusijos vy
riausybės Karaliaučiuje įga
liotu valdytoju prof. J. Matoš- 
kinu. Vienas bendradarbio 
klausimas liečia ir mūsų vals
tybę.

“Prof. Matoškin, kokie jūsų 
santykiai su prezidentu B. Jel
cinu ir Lietuvos Landsbergiu?” 
Atsakymas: “Aukščiausioji Ru
sijos taryba patvirtino Lietu
vos-Rusijos sutartį, kurioje 
minima ir mūsų sritis, palie
čiant taip pat tranzito klau-

Vokietijos LB valdybos suruoštame Nepriklausomybės šventės minė
jime vasario 15 d. kalba Lietuvos ambasadorius Vokietijoj prof. dr. 
VAIDOTAS ANTANAITIS. Šalia - Baltiečių informacijos biuro darbuo
toja E. MEIGLIENĖ Nuotr. M. Šmitienės

Išeivijos ir “Vilnijos” draugijos veikėjų būrelis Vilniuje 1991 m. birželio mėnesį, kai vyko pasaulio vilniečių 
suvažiavimas. Pirmoje eilėje iš kairės: BR. SAPLYS (Kanada), I. ŠIMELIONIS, EUG. BULOTIENĖ (JAV), P. 
AVERKA; antroje eilėje: E. GEČIAUSKAS, S. MORKŪNAS, J. KUKAUSKAS, S. TREPŠYS, neatpažintas, “Voru
tos” red. J. VERCINKEVIČIUS, “Vilnijos” pirm. K. GARŠVA

Išeivijos vilniečiai ir “Vilnija”
Užmegzti glaudūs ryšiai tarp abiejų organizacijų

STEPAS VARANKA

Vilniaus kraštas, kur gyve
na daugiausia lenkų ir kitų 
tautybių žmonės, sudaro Lie
tuvai nemažai problemų. Jų 
neįmanoma išspręsti vien tik
tai įstatymais. Tam reikia vi
suomeninės iniciatyvos. Dėl to 
Vilniuje buvo įsteigta draugi
ja “Vilnija” ir “Rytų Lietuvos 
sandrauga”. Pirmojoje daly
vauja vien lietuviai, kuriems 
rūpi krašto lietuviškumas, ant
rojoje — įvairių tautybių žmo
nės. “Vilnija” yra labai artima 
išeivijoje gyvenantiems vil
niečiams.

Suvažiavimas
1991. III. 14-20 d.d. “Gimta

jam krašte” buvo paskelbtas 
kreipimasis “Į vilniečius vi
same pasaulyje”, kviečiantis 
visus vilniečius glaudžiau 
bendradarbiauti, atvykti į tė
vynainių suvažiavimą Vilniu
je birželio 1-3 d.d. Bendrą 
kvietimą pasirašė J. Dvario
nas, Lietuvos kultūros fondo 
valdybos pirmininkas, ir K. 
Garšva, “Vilnijos” draugijos 
pirmininkas. Šis kvietimas 
buvo paskelbtas ir išeivijos 
spaudoje. Netrukus buvo gau
tas oficialus raštas-kvieti- 
mas, kuriame pirm. Garšva ra
šė: “Vilnijos” draugija yra 
Vilniaus krašto lietuvių są
junga, atkurta ir turinti šio
kias tokias sąlygas veikti gim
tinėje. Manome, kad su tokia 
pat organizacija Amerikos že
myne ne tik būtina bendradar
biauti, bet ir būtų galima su
sijungti. Rytų Lietuva dabar 
neretai Lietuvai būna kaip ak
muo po kaklu, kurio širdis ir 
galva neleidžia numesti...”

Tomis dienomis vilniečių at
stovams, kurie norėjo vykti į 
suvažiavimą, nepavyko gauti 
laiku vizų. Anksčiau vizą bu
vo gavęs tik Jonas Gimžauskas 
iš Hamiltono. Kiti gavo tik vė
liau.

J. Gimžauskas, valdybos pa
prašytas, sutiko suvažiavime 
atstovauti Kanados vilnie
čiams. Jam buvo įteiktas ir 
raštiškas centro valdybos svei
kinimas. Sėkmingai pasiekęs 
Vilnių, jis dalyvavo suvažia- 

simą per Lietuvos teritoriją. 
Lietuva nori, kad mes daugiau 
remtume lietuvišką švietimą, 
jų draugijas. Mes priklauso
me nuo elektros srovės tieki
mo iš Lietuvos. Problema yra 
techniška, natūrali. Abi pu
sės yra pasirašiusios glaudes
niam bendradarbiavimui” - 
atsakė Matoškin’as. 

vime, perskaitė nuvežtą svei
kinimą, su kitom delegacijom 
buvo pristatytas AT pirminin
kui V. Landsbergiui ir Vil
niaus miesto burmistrui. Grį
žęs iš suvažiavimo pranešė, 
kad suvažiavimas buvo gausus 
dalyviais. Svečių buvo iš JAV, 
Kanados, Anglijos, Australi
jos ir iš Lenkijos.

Ryšiai su “Vilnija”
Pradiniai ryšiai buvo pradė

ti privačiais laiškais, vėliau 
oficialiais ir telefoniniais pa
sikalbėjimais. Buvo gauta pa
siūlymų ir prašymų: teisę Lie
tuvoje išleisti Jeronimo Cicė
no knygą “Vilnius tarp audrų” 
ir Petro Česnulio atsiminimus 
“Nužmogintieji”. Organizato
riai ryžosi gauti iš Lenkijoje 
gyvenančio dr. Br. Makausko 
leidimą išversti į lietuvių kal
bą jo parašytą ir 1986 m. Var
šuvoje išleistą mokslinę kny
gą “Litwini w Polsce 1920-1939 
m.” Dr. Makausko knyga yra 
svarbi tuo, kad jam, ruošian
čiam disertaciją, valdžios bu
vo leista prieiti prie slaptų 
tuometinių dokumentų, lie
čiančių lietuvius Vilniuje ir 
Vilniaus krašte. Iš jam priei
namų dokumentų paaiškėjo 
Lenkijos vyriausybės nusi
statymas tame jų okupuotame 
krašte kaip galint greičiau 
nutautinti lietuVius.

Dr. Makausko ir “Vilnijos” 
veikėjų pastangų dėka, toji 
knyga 1991 m. buvo išleista 
Lietuvoje, 5000 egz. tiražu, 
su pakeistu, tikslingesniu 
pavadinimu — “Vilnijos lietu
viai 1920-1939 m.”, o ne kaip 
lenkiškoji laida pavadinta — 
“Litwini w Polsce 1920-1939” 
(Lietuviai Lenkijoje). Tais 
metais Vilnius ir Vilniaus 
kraštas buvo lenkų užgrobtas. 
Jis teisiškai Lenkijos vals
tybei nepriklausė.

Pagalba “Vilnijai”
“Vilnijos” draugijos veiklai 

plėsti — leisti knygas, žurna
lą, laikraštį buvo reikalingas 
kompiuteris ir popierius. Tuo 
tikslu jie kreipėsi į išeivijos 
vilniečius.

Centro valdyba, susirinkusi 
posėdžio Paris miestelyje 
ankstyvą pavasarį 1991 m., nu
tarė prašomą kompiuterį drau
gijai nupirkti. Dėl popieriaus 
atsirado nemažai kliūčių. 
Kompiuteris buvo nupirktas 
po viso pasaulio vilniečių su
važiavimo. Tą “procedūrą” at
liko suvažiavimo proga Lie
tuvon į Vilnių nuvykę c.v. vi- 
cepirm. Bronius Saplys ir Eu
genija Bulotienė, spaudos fon
do vedėja, kurie ten dalyvavo 
keliuose “Vilnijos” draugijos 
posėdžiuose.

“Vilnijos” draugija turi sa
vo laikraštį “Vorutą”, kurį 
spausdina su kompiuterio pa
galba. Ji 1992 m. pradžioje 
gavo iš valdžios tris kamba
rius buvusios Vytauto Didžio
jo gimnazijos patalpose. Tame 
pačiame pastate ir “Voruta” 
gavo du kambarius trečiame 
aukšte. “Vorutos” leidėjas 
ir redaktorius yra “Vilnijos” 
draugijos valdybos narys J. 
Vercinkevičius. Šis laikraš
tis leidžiamas nuo 1989 m. spa
lio 9 d. Dabartinis jo adresas: 
Adomo Jakšto 9, Vilnius, Li

AfA 
FELIKSUI KRIVINSKUI 

mirus,
dukrą ANGELĘ, jos mamytę PRANĘ, jos vyrą 
ANDRIŲ nuoširdžiai užjaučiame-

“Širvintos-Nemuno” tuntas

thuania. Laikraštis rūpinasi 
Vilniaus ir Vilniaus krašto 
sunkia politine padėtimi. Visi 
tautiečiai prašomi jį prenume
ruoti ir paremti jo leidybą. 
Redakcinę “Vorutos” kolegiją 
sudaro: K. Garšva, R. Klimas, 
A. Augulis, Z. Zinkevičius ir 
kiti. Numatoma įtraukti ir iš 
išeivijos keletą vilniečių. Iš
eivijoje jį platina: Kanadoje 
— Br. Saplys (1558 Davenport 
Rd., Toronto, Ont., M6H 2J1), 
JAV-se — Eugenija Bulotienė 
(415 Goldengate W, Ave., De
troit, MI 48203, USA).

Raštas premjerui
Lankantis JAV-se Lietuvos 

ministeriui pirmininkui G. 
Vagnoriui bei dalyvaujant 
paskutiniame VLIKo seime, 
išeivijos vilniečiai per savo 
atstovus seime, įteikė jam 
raštą, primenantį Vilniaus 
ir Vilniaus krašto užgrobimą, 
jo sunkią okupaciją, padariu
sią Lietuvai neįkainojamą 
žalą.

Rašte sakoma: “Prašome Jus 
ir jūsų vyriausybę atkreipti 
reikiamą dėmesį į tai ir vyk
dyti Vilniaus miesto teritori
jos praplėtimo projektą. To 
reikalauja sostinės garbė ir 
jos prestižas. Visokeriopai 
remti, ypač kultūrinėje ir švie
timo srityje, atskirtus nuo Lie
tuvos valstybės telkinius, kaip 
Gervėčiai, Pelesa, Suvalkų 
trikampis ir kitos vietovės, 
kad ten gyvenantieji lietuviai 
nenutautėtų ir jų palikuonys 
išliktų lietuviais . ..”

Vilniaus krašto lietuvių są
junga dabar derina savo veik
lą su “Vilnijos” draugija Lie
tuvoje. Pastaroji 1991 m. ge
gužės 20 d. visuotiniame at
stovų suvažiavime išrinko 
draugijos tarybą iš 36 narių, 
konsultantų komisiją iš 24 as
menų, revizijos komisiją, pa
pildė ir patvirtino draugijos 
įstatus.

Iškilmės Vilniaus...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vyskupai ir 34 kunigai. Tarp 
vyskupų buvo apaštalinis nun
cijus Maskvoje arkiv. Cola- 
suonno, Rygos arkiv. Pujats, 
Maskvos apaštalinis adminis
tratorius arkiv. Kondrusevi- 
čius, Gardino, Lomžos ir kiti 
vyskupai.

Prie altoriaus Mišias su ar
kivyskupu Bačkiu koncelebra- 
vo Olandijos kardinolas Šimo
nis, Vatikano sekretorius san
tykiam su valstybėmis arkiv. 
Taurant ir apaštalinis nunci
jus Mullor Garcia.

Naujojo Vilniaus arkivysku
po ingreso iškilmėse ir Mišio
se arkikatedroje dalyvavo Lie
tuvos valdžios viršūnės — 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis su žmo
na, jo pavaduotojai — Kazi
mieras Motieka ir Česlovas 
Stankevičius, min. pirminin
kas Gediminas Vagnorius, už
sienio reikalų min. Algirdas 
Saudargas, kiti vyriausybės 
nariai ir oficialūs asmenys.

Tarp svečių į ingreso iškil
mes atvykusių iš Romos buvo 
Šv. Kazimiero lietuvių kole
gijos rektorius prel. Algiman
tas Bartkus. Naujasis Vilniaus 
arkivyskupas yra šios kolegi
jos auklėtinis. Kor.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

vios NATO narės. Lietuva jam 
padariusi didelį įspūdį. Nežiū
rint didelių politinių sunku
mų, Lietuvos vyriausybė vykdo 
ekonomines reformas. Jis, su
sitikęs su V. Landsbergiu ir 
kitais vyriausybės žmonėmis, 
patyrė, kad Lietuvai esančios 
dvi svarbios problemos: Rusi
jos valdžioje esanti kariuome
nė ir ryšiai su NATO organi
zacija. Ieškoma įvairių bendra
darbiavimo formų, kad NATO 
galėtų didinti Lietuvos sau
gumą.

Kitos žinios
— Lietuvoje parlamento rin

kimai įvyksią 1993 m., o ne 1995 
m., kaip buvo numatyta. Dabar
tinė Aukščiausioji taryba buvo 
išrinkta 1990 m. penkerių me
tų kadencijai.

— Prancūzijos prezidentas 
F. Mitterrand priėmė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pir
mininko V. Landsbergio kvie
timą lankytis Lietuvoje.

— Lietuvos Sąjūdis išsirinko 
naują seimo tarybą. Jo pirmi
ninku perrinktas Juozas Tu
melis.

— Kovo 14 d. Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete buvo 
minima Lietuvos Bažnyčios 
kronikos 20 metų sukaktis. Pra
nešimą padarė redaktorius 
vysk. Sigitas Tamkevičius.

—- Kovo 12 d. Vilniuje Lietu
vos piliečių chartija surengė 
konferenciją ryšium su išeivi
ja aptarti pilietybės įstatymą. 
Joje dalyvavo Aukščiausiosios 
tarybos vicepirmininkai K. Mo
tieka, Č. Stankevičius, užsie
nio reikalų ministeris A. Sau
dargas, gausi grupė deputatų, 
teisininkai, visuomeninių or
ganizacijų atstovai, o taip pat 
įvairių kraštų lietuvių bend

MYLIMOS DUKROS

AfA 
GINTARĖLĖS

netekus,
ONĄ ir BRONIŲ SERGAUČIUS bei visą šeimą 
nuoširdžiai užjaučiu -

L. Karbūnienė

MIRTIES METINĖS
Jau vieneri metai nuėjo gyvenimo keliu nuo 

1991 m. balandžio 12 d. Visus, kurie pažinojo

a.a. ALBINĄ RIPKEVIČIŲ,
prašau jį prisiminti ir už jo vėlę pasimelsti. Mišios bus 
atnašaujamos Toronto Prisikėlimo parapijos švento
vėje 1992 m. balandžio 11 d., 10 vai. ryto.

Elena Ripkevičienė

PADĖKA

1992 m. vasario 19 d. atsiskyrė iš mūsų tarpo 
mylimas vyras, tėvas, senelis

a.a. KAZIMIERAS JANELIŪNAS.
Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už mal

das koplyčioje, Mišias ir palydėjimą (kapines.
Dėkojame kun. Anicetui Tamošaičiui, SJ, iš Čikagos, 

R. M. Pališaičiams iš Montrealio, palydėjusiems kaimyną 
į amžino poilsio vietą. Nuoširdus ačiū visiems draugams, 
pažįstamiems už paguodos žodžius, gausias aukas Mišioms, 
gėles, aukas Slaugos namams, užuojautas asmeniškai bei 
raštu, ponioms, panelėms už pyragus.

Ypatingas ačiū karsto nešėjams ir visiems taip gausiai 
atėjusiems atsisveikinti su Kazimieru.

Liekame dėkingai -

žmona Marija, vaikai - Ilona, Alfredas, 
vaikaitė Onutė

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

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

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

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

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

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

ruomenių atstovai. Pastarieji 
pageidavo, kad būtų galima tu
rėti dvigubą pilietybę.

— Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos direktorius J. Cza- 
putowicz kovo 19 d. pakvietė 
Lietuvos atstovą Varšuvoje I. 
Junevičių ir išreiškė protestą, 
kodėl lenkų rajonuose nėra 
pravesti rinkimai į savivaldy
bių tarybas. Esą Lietuva lau
žanti draugiškumo susitarimą, 
pasirašytą Lenkijos ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministerių. 
Vilnius jau buvo pažadėjęs 
rinkimus, tik dar nenustatyta 
data.

— Lietuvos policija ir krašto 
apsaugos ministerijos darbuo
tojai kovo 17 ir 18 d.d. sustip
rintai saugojo karininkų Ra
movės pastatą Kaune. Kauno 
radikalios visuomenės grupuo
tės jėga užėmė pastatą ir išstū
mė rusų kariškius. Buvo susi
dariusi įtempta būklė, nes ti
kėtasi kariuomenės veiksmų. 
Po Lietuvos apsaugos ministe- 
rio pokalbio su Maskva ir Ry
goje esančiais buvusios sovie
tų kariuomenės vadais, įtampa 
atslūgo.

— Kovo 18 d. Maskvoje susi
tiko Rusijos ir Lietuvos eksper
tai dėl buvusios sovietinės ka
riuomenės išvedimo iš Lietu
vos. Lietuvos ekspertams va
dovauja ministeris be portfe
lio A. Abišala, o Rusijos - už
sienio reikalų ministerijos pa- . 
reigūnas V. Isakhovas, turintis 
pasiuntinio rangą.

— Kovo 17 d. AT pirmininkas 
V. Landsbergis telefonu kal
bėjosi su Gudijos AT pirminin
ku S. Šeškevičiumi. Jie sutarė 
susitikti dėl sienų nustatymo, 
prekybos ir Gudijos vaikinų, 
kurie tarnavo sovietų kariuo
menėje Lietuvoje. J.A.



Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBER
GIS (kairėje) ir užsienio reikalų ministeris ALGIRDAS SAUDARGAS 
Niujorke prie Jungtinių Tautų rūmų Nuotr. Vytauto Maželio

Apie ryšius su Lietuva

Lyg paukščiai sugrįžkit!
Kovas. Po žiemos bunda tė

viškės žemė, brinksta beržų 
pumpurai, vyturėlis sveikina 
visus, pavasario sulaukusius. 
Nesvarbu, kad bus dar darga
nų, kad naktų speigas sukaus
tys žemę, persmelks iki kaulų 
mažą kūnelį. Pavasarį sugrįžta 
gimtinėn paukščiai. Čia gyven
ti ir mirti. Kartais ant suša
lusio dirvono randi negyvą ma
žą paukštelį...

Sunkus bus šiemet pavasa
ris, pirmoji ūkininkų, atgavu
sių žemę, sėja. Žmones slegia 
ir valdžios nesutarimai, ir buk
suojant ekonominė reforma, ir 
tuščios parduotuvės, ir pa- 
brangęs benzinas.

Pavargęs artojas pakels gal
vą, pažvelgs į dangų - dangus 
vaiskus, mėlynas, o jame vy
turėlis virva. Ir jo linksma, 
kaip žemė amžina giesmė. Pra
giedrės nuo rūpesčių apniukęs 
veidas, nušvis šypsena. Pava
sarį sugrįžta gimtinėn paukš
čiai...

Mieli tautiečiai, sugrįžkit ir 
jūs kaip paukščiai iš užjūrių, 
iš kraštų tolimų. Reikia tėvy
nei ne tik jūsų paaukotų dole

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvietimai, 
bilietai, drauda • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiškiams per 
trumpiausiai (manomų laiką • Iš mūsų valiutinės sąskaitos Vilniuje 
išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje amerikietiškais doleriais 
arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai • Atstovaujam Diplo
muotų dantistų akcinei bendrovei Lietuvoje su kabinetais didesniuose 
miestuose, kurie, jums užsakius, gydys ir protezuos dantis jūsų gimi
nėms, naudojant vakarietišką technologiją, maždaug už ketvirtadalį 
kanadiškos kainos. Darbas garantuotas ir greitas. Raštiškas (vertini
mas su numatyta kaina bus pateiktas jums per savaitę po giminių apžiūros. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dienomis, 

išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS

Išskriskite balandžio 23 ar 30 d.d. ir grįžkite iki gegužės 27 d. 
TIK 999.00! + mokesčiai ir drauda.

Pagal pageidavimą paruoštam keliones ir sekančiomis trasomis: 
Torontas — Varšuva — Vilnius 
Torontas — Frankfurtas — Vilnius 
Torontas — Viena — Vilnius 
Torontas — Ciurichas — Vilnius

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 
Toronto, Ontario M5V 2A1 

Tel. (416) 593-0600 FAX 593-0604

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

rių, reikia ir jūsų darbščių 
rankų ir jūsų išminties, ir jū
sų meilės. Žavisi Lietuva Liu
cija Baškauskaite, kuri sunkio
mis praėjusių metų sausio die
nomis lyg vyturėlis artoją mus 
ir ramino, ir drąsino, kuri, pa
likusi sotų ir jaukų gyvenimą, 
padeda tėvynei prisikelti iš 
komunizmo griuvėsių.

Yra ir daugiau tokių pasi
šventusių išeivių, bet ne tiek, 
kiek reikėtų tėvynei. Juk jai 
brangus kiekvienas svetur iš
klydęs vaikas. Iš Sibiro taigos 
ir žuvusių kaulus vežėme į gim
tą žemę. Ta pati raudonoji vėt
ra juos nubloškė į vieną pusę, 
o jus - į kitą. Ne savo noru iš
vykote, ne vieną ilgesio ašarą 
išliejot dėl likusių gimtų na
mų, dėl brangių žmonių. Gele
žinė uždanga ilgiems dešimt
mečiams atskyrė nuo tėvynės. 
Tik ilgesys išliko.

Dabar sugriuvo geležinė už
danga, ir tėvynė laukia jūsų. 
Sugrįžkit, lyg paukščiai pava
sarį! Atbudusi kvepia Lietuvos 
žemė, o dangus - vaiskus ir 
mėlynas...

Birutė Jonelienė, Prienai

JUOZAS ŽYGAS

“TŽ” vasario 25 d. nr. paskai
čiau Petro Adamonio “Dar mig
loti ryšiai su Lietuva”. Tame 
rašinyje iškeliama daug klau
simų, kurie išeivijai rūpi. Ka
dangi iškelta daug klausimų, 
tad reikėtų daug popieriaus 
jiems išnagrinėti. Be to, dide
lės naudos iš to nebūtų, kadan
gi Lietuvoje išeivijai dėmesio 
nėra daug kreipiama.

Visų pirma pinigų pervedi
mus per Lietuvos banką. Šiuo 
metu tokie pervedimai yra ga
limi per Detroito banką (Kana
doje — per Imperial Bank of 
Commerce), bet gaunantysis 
turi turėti savo sąskaitą Lietu
vos banke. Tad, atrodo, šiuo 
metu gal tik mūsų šalpos fon
dai tokiu patarnavimu gali pa
sinaudoti. O šiaip žmonės siun
čia per privačias agentūras, 
mokėdami 10%-15%.

Šiuo metu didžioji problema 
ir yra Lietuvos bankas. Jis yra 
pažangos stabdis. Sunkumus 
turi ne bankas, bet vyriausy
bė. Kaip P. A. rašo, yra “banko 
reikalams peržiūrėti sudaryta 
parlamentinė komisija”. Ta
čiau bankas nei tos komisijos, 
nei valstybės kontrolės dar ne
įsileidžia.

Taip pat minėtame str. rašo
ma: “Gal praverstų Lietuvai ir 
išeivijai, jei kuris iš didžiųjų 
Kanados ar Amerikos bankų 
atidarytų savo skyrių Lietuvo
je”. Taip, praverstų! Bet spau
doje jau buvo rašyta, kad Japo
nijos ir Amerikos ekonomistai 
kaip tik šiuo klausimu yra pa
sisakę: neįsileidimas užsienio 
bankų ir tuo būdu stabdo in
vesticijas. O investicijų jie 
bijo, kad užsieniečiai “neiš
pirktų Lietuvos”.

Rašoma: “Kai kurie (laiškai), 
atrodo, dingsta. Juk dabar laiš
kai netikrinami?” Tikrinami, ir 
dar kaip! Neseniai buvo rašyta, 
kad Panevėžio sąšlavyne rado 
krūvas tokių “patikrintų” laiš
kų. Tikrina juos Vilniuje ir 
Klaipėdoje. Greičiausiai, kad 
visur juos tikrina. Jeigu tokį 
“tikrinimą” sustabdytų, tai iš
eivija daug dolerių į Lietuvą 
pasiųstų.

O dabar Lietuvos pilietybės 
klausimas. Turiu pilną to įsta
tymo nuorašą.

Tai 11-kos puslapių brošiū
rėlė, apimanti 36 paragrafus. 
Pas. Vyt. Landsbergis, Aukš
čiausiosios Tarybos Pirminin
kas, Vilnius, 1991 gruodžio 5 d. 
Nr. 1-2072.

Vos spėjus rašalui nudžiūti, 
gruodžio 10 d. taip pat Vyt. 
Landsbergio pasirašytas 3 psl. 
papildymas. Galima prileisti, 
kad tų papildymų buvo dau
giau, tačiau jie nepadarė esmi
nių pakeitimų, kurie mus lies
tų. Pagrindinis dalykas - kitos 
pilietybės atsisakymas ir pa
stovus gyvenimas Lietuvoje.

1 straipsnis. Lietuvos Res
publikos piliečiai

Lietuvos Respublikos pilie
čiai yra:

1. asmenys, iki 1940 m. birže
lio 15 d. turėję Lietuvos Res
publikos pilietybę, jų vaikai ir 
vaikaičiai, jeigu jie neįgijo ki
tos valstybės pilietybės;

3. asmenys, iki 1991 m. lapkri
čio 4 d. įgiję Lietuvos Respubli
kos pilietybę pagal Pilietybės

“Už valstybę, teisingumą ir krikščionybę”
1919-1940 metais Lietuvoje 

veikė Lietuvos darbo federa
cija (LDF) ir į ją įeinančios 
krikščionių darbininkų profe
sinės sąjungos. Federacijos 
veiklą nutraukė sovietinė 
okupacija. Tačiau jos darbas 
buvo tęsiamas pogrindyje ir 
išeivijos lietuvių tarpe.

1991 m. gruodžio 28 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos darbo federa
cijos atsteigimo suvažiavimas. 
Išrinkta 11 žmonių taryba, pa
tvirtintas statutas ir programa. 
Tarybą sudaro 3 kunigai, 4 moks
lininkai ir 4 įvairių profesijų 
atstovai. Tikimasi atgaivinti 
krikščioniškosios demokratijos 
sąjūdį su šūkiu: “Už valstybę, 
teisingumą ir krikščionybę”.

Lietuvoje žmonės trokšta de
mokratijos spartos. Tačiau ir 
valstybinės, ir visuomeninės, 
ir politinės struktūros dar nė
ra apsivaliusios nuo komunis
tinės ideologijos rūdžių. Nuo
monių maišatyje pradeda reikš
tis ir raudonosios ideologijos 
piktžolės.

Sunkiais laikais Lietuvą gel
bėjo krikščioniškosios etikos, 
ekonominės ir socialinės tvar
kos vertybės. Jomis buvo stip
rinamas Lietuvos valstybingu
mas ir greitinama demokratėji
mo sparta. 

įstatymą, galiojusį iki šio įsta
tymo priėmimo;

17 straipsnis. Teisės į Lietu
vos Respublikos pilietybę iš
saugojimas:

2. asmenų, turėjusių Lietuvos 
Respublikos pilietybę iki 1940 
m. birželio 15 d. vaikams, kurie 
gimę Lietuvoje ar pabėgėlių 
stovyklose, tačiau gyvena kito
se valstybėse;

3. kitiems lietuvių kilmės as
menims, gyvenantiems užsie
nio valstybėse ar jų valdomo
se teritorijose.

18 straipsnis. Teisės į Lietu
vos Respublikos pilietybę įgy
vendinimo ar Lietuvos Res
publikos pilietybės atstatymo 
sąlygos.

Asmenys, nurodyti šio įsta
tymo 17 straipsnio pirmosios 
dalies 2 ir 3 punktuose, teisę 
į Lietuvos Respublikos pilie
tybę įgyvendina, kai atsisako 
turimos kitos valstybės pilie
tybės ir persikelia nuolat gy
venti į Lietuvą bei prisiekia 
Lietuvos Respublikai.

Lietuvių kilmės asmenys, 
turėję Lietuvos Respublikos 
pilietybę ir nuo 1940 m. birže
lio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. 
pasitraukę iš Lietuvos, gyve
nantys kitose valstybėse, Lie
tuvos Respublikos pilietybę at
stato, raštu pareiškę Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų mi
nisterijai ar Lietuvos Respub
likos diplomatinėms įstaigoms 
užsienyje, kad jie yra Lietuvos 
Respublikos piliečiai, ir pa
teikę tai patvirtinančius doku
mentus.

Tai tokie yra pagrindiniai 
bruožai pilietybės įstatymo. 
Dabar, kokios yra jūsų teisės 
į paliktą turtą? Tas įstatymas 
vėl gal turi daug straipsnių ir 
papildymų. “Lietuvos aidas” 
1992 m. sausio 16 d. rašo: “Dėl 
Lietuvos Respublikos Įstatymo 
Dėl Piliečių Nuosavybės Tei
sių Į Išlikusį Nekilnojamą
jį Turtą Atstatymo Tvarkos ir 
Sąlygų Papildymo Ir Pakeiti
mo “(...) - jeigu jie pagal Lie
tuvos Respublikos įstatymą 
yra Lietuvos piliečiai ir turi 
šią pilietybę patvirtinantį do
kumentą bei nuolat gyvena 
Lietuvos Respublikoje”.

Kad būtų aiškiau, pacituo
siu atsakymą, gautą iš Lietu
vos. “Į Jūsų paręi$kimą, dėl 
pastatų ir žemės grąžinimo 
pranešame, kad pagal Lietuvos 
Respublikos Įstatymą ‘Dėl pi
liečių nuosavybės teisių į išli
kusį nekilnojamąjį turtą atsta
tymo tvarkos ir sąlygų’ Jums 
negali būti grąžinami pasta
tai ir žemė, kadangi Jūs nesa
te Lietuvos Respublikos pilie
tė ir negyvenate Lietuvoje”.

Užbaigai pacituosiu Kęstu
čio K. Girniaus žodžius. “Iš
eivių spaudimas buvo veiks
mingas iš dalies dėl to, kad 
jį vykdė Amerikos piliečiai, 
kalbėję kitų piliečių balsuo
tojų vardu (...). Ir ne be kartė
lio jau pastebėta, kad visi esa
me broliai ir seserys lietuviai, 
kol renkami pinigai ar aukos, 
apmokamos politikos veikėjų 
kelionės, kol reikia atkreipti 
pasaulio dėmesį į sunkią Lietu
vos padėtį. Bet kai svarstoma 
pilietybė, tai kraujo ar tauty
bės ryšiai nebetenka lemiamo 
vaidmens (“Laisvosios Euro
pos” radijas 1991.XI. 10)”.

Pusamžį praleidus sovietinė
je vergovėje, atitrūkus nuo Va
karų pasaulio, netekta Lietu
voje kai kurių tradicijų, pro
fesionalumo, logiško mąstymo. 
Todėl yra reikalinga išeivijos 
moralinė ir profesinė parama, 
kuri būtų raktas į tikrąją de
mokratiją.

Lietuvos darbo federacijos 
vadovybė kreipiasi į tautie
čius išeivijoje, tikėdama gauti 
konkrečios informacijos ir me
džiagos, nes krašte galimybės 
yra ribotos. Archyvuose ieško
mi dokumentai apie LDF pri
klausiusį turtą, bibliotekose 
— informacijos apie federaci
jos veiklą ir joje dirbusius 
asmenis. Ieškomi ir gyvi išlikę 
nariai, darbavęsi VLIKe ir ki
tose organizacijose, taipogi 
turintys žinių apie priklausiusį 
turtą.

Vilimasi, kad išeiviai gera
noriškai įsijungs į federacijos 
veiklą su savo vertingais pata
rimais. Tokių žinių artimiausiu 
laiku laukiama iš mielų tautie
čių užsienyje. Tokias mintis 
reiškia Lietuvos darbo federa
cijos pirm. Lionginas Radzevi
čius. Adresas: Lietuvos darbo 
federacija, Šv. Kazimiero 3, 
2600 Vilnius, Lithuania; tel. 
(0122) 61-63-49; faksas (0122) 
222-122. Inf.

Medininkų muitinėje žuvusių kapai Vilniuje, Antakalnio kapinėse, kuriuos aplankė JAV-bių viceprezidento žmona 
MARILYN QUAYLE 1992 m. vasario 7 d. ir išreiškė pagarbą gėlėmis bei žvakutėmis Nuotr. Alf. Laučkos

RASP IS VILNIAUS

“Sveikinu laisvą Lietuvą!” 
JAV-bių viceprezidento ir jo žmonos vizitas Lietuvoje iš arti • Pagerbė žuvusius už 
Lietuvos laisvę • Pietūs restorane - po 20 dolerių • Akademinė paroda, kurioje matėsi 
lietuvio išeivio Kuršio disertacija • Jis buvo pirmas mokslinis medikas Amerikoje 

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Šiuos žodžius “Sveikinu Lie
tuvą” JAV viceprezidentas D. 
Quayle pasakė lietuviškai per 
susitikimą su žmonėmis vasa
rio 7 d., stovėdamas Vilniuje, 
ant Mažvydo bibliotekos laip
tų.

Svečių laukiant
Jo ir žmonos atvykimas su

kėlė nemažą subruzdimą, mat, 
atvyko “pats viceprezidentas”, 
be to, “pirmą kartą”. Todėl 
rūpinimosi, įsibaiminimo, bė
giojimo dėl protokolinio pri
ėmimo raidės netrūko — kad 
dūdos blizgėtų, tviskėtų, ne
užšaltų, himnai skambėtų, ki
limas nesiraitytų, uniformos 
(naujos, ką tik pasiūtos ...) 
gražiai atrodytų. Lėktuvas 
(didelis, o mūsų orauostis toks 
mažas. Iš tikrųjų lėktuvai pa
keisti į mažesnius) dailiai nu
sileistų. Laimė dar, kad šalia 
toks diplomatijos vilkas kaip 
Stasys Lozoraitis . .. Atrodo, 
niekas nepargriuvo, neužkliu
vo, nesusiraitė, neužšalo .. .

Kai lėktuvo laipteliais nu
sileido du besišypsantys žmo
nės, juos pasitiko AT pirmi
ninko pavaduotojas B. Kuzmic
kas, užsienio reikalų min. A. 
Saudargas, sveikatos apsau
gos min. J. Olekas, Lietuvos 
respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius JAV- 
se ir prie Šventojo Sosto S. 
Lozoraitis, JAV-bių reikalų 
patikėtinis Lietuvoje D. John- 
son’as.

Pagarba kovotojams
Po protokolinio sutikimo 

automobilių palyda pasuka 
tiesiai prie televizijos bokš
to. Ten D. ir M. Quayle pade
da gėlių vainiką, pagerbia žu
vusius tylos minute. Vėliau 
viceprezidentas per susitiki
mą Mažvydo bibliotekos papė
dėje pasakys, kad tai vainikas 
“nuo Amerikos žmonių” (ne tik 
nuo JAV prezidento ar vyriau
sybės). Daugybė susirinkusių 
prie televizijos bokšto mosuo
ja vėliavėlėm, šaukia “valio”, 
“ačiū”, sveikinasi, tiesia 
rankas.

Parlamente
Šešias valandas trukusio 

vizito programos minutės bėg
te bėga. Aukščiausiojoje tary
boje, kur V. Landsbergis pa
sidžiaugė tokiu aukšto svečio 
apsilankymu, padėkojo už JAV 
paramą — okupacijos nepripa
žinimą, viceprezidentas su 
mūsų pirmininku pasirašė su
tartį dėl Taikos korpuso pro
gramos, o su premjeru G. Vag
norium — dar dvi sutartis: dėl 
bendros finansinės paramos 
ir dėl pagalbos Elektrėnų ši
luminės elektrinės rekon
strukcijai. Paklaustas, kaip 
jaučiasi vis dar barikadų ap
suptame pastate, atsakė: “Pui
kiai, malonu čia būti”.

Žmonos vizitai
Po vainiko padėjimo prie 

televizijos bokšto D. ir M. 
Quayle programos išsiskyrė. 
Žmona nuvažiavo į Antakalnio 
kapus, kur paprašė lydėjusius 
reporterius bent kelias minu
tes nespragsėti aparatais. In
teligentiška viceprezidento 
žmona susitelkė pasitaikiu
sios retai gražios, saulėtos 

dienos tylumoje. Trijų vaikų 
motina mąstė apie mūsų skaus
mą, laisvę, meldėsi už mūsų 
žuvusius. Uždegė po žvakelę 
prie kritusių Medininkuose, 
per sausio 13-tą, padėjo po 
puokštelę gėlių.

Iš ten — į garsius ne tik 
Vilniuje senamiesčio “Stik
lius” pietauti, kur, be mūsų 
pirmųjų ponių — Gražinos 
Landsbergienės, Nijolės Vag
norienės ir Laimos Saudar- 
gienės — laukė ūkininkas nuo 
Vilkaviškio, “paaukotas” kaip 
verslininko pavyzdys. (Pasa
kojama, kad didelių ponių aki
vaizdoje jautęsis suvaržytas, 
nejaukiai).

Pasak skaičiuoti mėgstan
čių, penkių patiekalų pietūs 
(užkandai plonytėliai supjaus
tyta susukta mėsa “Lietuva”, 
karštos spagetės, grybų sriu
ba, veršiena ir speciali sal
džioji) kainavę lygiai 20 dole
rių.

Dar prieš “Stiklius” viešnios 
dėmesį patraukė “Dovanos” 
parduotuvės iškaba su Lietu
vos bei JAV vėliavom. Neti
kėtai į ją užėjusi, ne tik nusi
pirko tris gintaro vėrinius, 
bet ir pasiteiravo apie skaid
raus ir neskaidraus gintaro 
skirtumus, pasakė, kad norėtų 
turėti sagę su musele ... Bet 
tai jau būtų “inkliuzas” — mu
ziejaus vertybė, neparduo
dama.

Universitete
Pavėluotas, sutrumpėjęs vi

zitas į universitetą panašėjo 
į didelės palydos — apsaugos, 
tų pačių ponių, foto, spaudos 
darbuotojų, vertėjų, rekto
riaus R. Pavilionio — bėgimą 
paknopstom per biblioteką, 
Šv. Jono šventovę, lituanisti
kos centrą, kiemelius, Kolo
nų salę. Kaip iš nuostabos aik
telėjo paskutinis Lietuvos- 
Lenkijos valdovas Stanislo- 
vas-Augustas, pamatęs univer
siteto observatorijos Baltą
ją salę, dabar panašiai šūk
telėjo ponia M. Quayle, išvy
dusi Smulgevičiaus salę: “Oi, 
kaip gražu!” Daugiau niekas 
salės įspūdžiui neprilygo, jo 
nepranoko, nors viešnia do
mėjosi, klausinėjo. Kolonų 
salėje rektorius vicepreziden
to žmoną apdovanojo gėlėmis, 
išaugintomis universiteto bo
tanikos sode, knygomis.

O bibliotekos trečiame aukš
te suorganizuotoje parodė
lėje, skirtoje universiteto 
medicinos fakulteto 210 metų 
sukakčiai (1991 m.), tarp doku- 
mentų-knygų, atlasų, moksli
ninkų nuotraukų, albumų ir kt. 
— atskleidžiančių Vilniaus 
medicinos mokyklos europinę 
šlovę, vienas jų liudija mo
kyklos ryšį su Amerikos že
mynu, jo medicinos istorija. 
Pasirodo, XVII š. Lietuvos 
bajoras Aleksandras Karolis 
Kuršis, Leideno universitete 
apgynęs disertaciją apie 
inkstų ir pūslės akmenis, 
buvo pirmas kvalifikuotas 
medikas Amerikoje, rašto ir 
lotynų kalbos mokytojas Niu
jorke, čia 1659 m. įsteigęs 
medicinos mokyklą, jai vado
vavęs. Lietuvos bajoro diser
tacijos titulinio lapo atspau
das, išleistas garsiosios Elze
vyrų spaustuvės, puikuojasi 
parodėlėje, skatindamas ieš

koti mūsų kultūros pėdsakų 
ir tolimuose žemynuose.

Padėkos šūksniai
Abu JAV atstovus, lydimus 

V. ir G. Landsbergių, prie Maž
vydo bibliotekos pasitiko tūks
tančiai žmonių, šūkiai lietu
vių, anglų kalba (“Welcome 
vice-president and Mrs. Mari
lyn Quayle”, “Raudonoji armi
ja, namo!” ir kt.), vėliavėlės 
ir spindinti, akinanti baltu
mu diena. Nuolat skanduoja
ma: “Ačiū, ačiū!” anglų kalba 
“Thank you!”, “Amerika, Ame
rika”, “Lietuva, Lietuva!”. D. 
Quayle savo kalboje perdavė 
G. Bush’o bei Amerikos gyven
tojų linkėjimus, pasakė: “Jūs 
pavergėte amerikiečių širdis, 
nes patvirtinote vieno pirmų
jų mūsų politinių veikėjų, T. 
Jefferson’o žodžius: Dievas, 
daVęs gyvybę, davė teisę į lais
vę. Mes jus rėmėm 50 metų”. 
Minia — “Ačiū, ačiū!” D. Quay
le tęsia toliau: “Sunkiausia 
mūsų laikų problema išspręs
ta: laisvė iškovota, komuniz
mas mirė, sovietinė kariuo
menė grįžta namo”.

Nejaugi grįžta, nejaugi su
lauksim?

Širdis, dvasią kėlė ne tik 
viceprezidento žodžiai. Prie 
Lietuvos krantų artėjo 100.000 
tonų pašarinių grūdų, 20 tonų 
maisto, 5 tonų medikamentų 
siunta. D. Quayle atvyko Vil
niun kaip Kalėdų senelis, 
kuris, labai skubėdamas, tą 
patį vakarą išvyko Prancūzi- 
jon, į Albervillę, į XVI žie
mos olimpinių žaidynių atida
rymo iškilmes.

Kreipimasis į tautiečius
Lietuvos kariuomenė žengia 

dar tik pirmuosius pokomunis
tinio laikotarpio žingsnius. 
Jai daug ko trūksta, jau nekal
bant apie savanorišką krašto 
apsaugos tarnybą bei Lietuvos 
šaulių sąjungą. Pastarosios 
veikia visuomeniniais pagrin
dais. Žadama persiorganizuoti 
į tautinę gvardiją. Kam nesve
timi šie reikalai, prašoma Vil
kaviškio savanorišką krašto 
tarnybą ir Lietuvos šaulių są
jungos Vilkaviškio rinktinę 
paremti finansiškai, perve
dant pinigus į šią sąskaitą: 
Lietuvos respublikos žemės 
ūkio bankas, Vilkaviškio sky
rius 260 101 401, Vilkaviškio 
SKAT kuopos sąskaitos nr. 
700338.

Labai yra reikalinga ryšių 
technika bei transporto prie
monės. Kas gali padėti, prisi
dės prie Lietuvos saugumo 
stiprinimo. Ypač norima at
kreipti dėmesį tautiečių, gy
venusių Vilkaviškio apskri
tyje, priklausiusių Vilkaviš
kio savanorių rinktinei ir Lie
tuvos šaulių sąjungos Vilkaviš
kio rinktinei. Laukiama atsi
liepimų šiuo adresu: Vilkaviš
kio krašto apsaugos tarnybos 
būstinė, Basanavičiaus 3, 
234270 Vilkaviškis, Lithuania 
(tel. 53471).

Kreipimąsi pasirašė Mari
jampolės rinktinės Vilkaviš
kio SKA tarnybos 1 kuopos 
vadas R. Žemaitis ir Lietuvos 
šaulių sąjungos Vilkaviškio 
rinktinės vadas E. Zelba.

• Nebūtų lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.
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ATNAUJINS ELEKTRINĘ

Paramos sutartį Lietuvos 
elektros jėgainei Elektrėnuose 
atnaujinti pasirašė JAV amba
sadorius Vilniuje D. N. Johnso- 
nas ir energetikos ministeris 
L. Ašmantas. Elektrėnų jėgai
nė turi aštuonis blokus. Pir
miausia bus svarstoma galimy
bė atnaujinti pirmuosius ketu
ris. ELTOS pranešimas vasario 
20 d. “Tiesoje” informuoja: 
“Užsienio ekspertai pateiks 
įrangos reikalavimus, nuro
dys darbų kainą per artimiau
sius trejus ar penkiolika me
tų. Modernizavus elektrinę, 
pailgės jos eksploatacijos lai
kas, pagerės automatinės kont
rolės sistema, vandens valymas, 
ji mažiau terš aplinką. Dešimt 
elektrinės specialistų vyks mo
kytis į panašias elektrines 
JAV. Lietuvos elektrinė, kurios 
galia 1.800 megavatų, gali ga
minti trečdalį visos Respubli
koje gaunamos elektros ener
gijos. Tačiau dėl dujų ir mazu
to trūkumo dabar elektrinė dir
ba minimalia 260 megavatų ga
lia”.

KURČIŲJŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvyko dešimtasis Lie

tuvos kurčiųjų draugijos suva
žiavimas, susilaukęs svečių iš 
Gudijos, Latvijos, Ukrainos, Ru
sijos ir netgi Bulgarijos kurčių
jų draugijų, Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos, Lietuvos 
invalidų draugijos atstovų. Su
važiavimo dalyvius sveikino Vil
niaus kurčiųjų mokyklos gedimi- 
naičiai. Vilniaus kultūros na
mų saviveiklininkai suvaidino 
pantomimą “Lietuviai prie Lap
tevų jūros”. Lietuvos kurčiųjų 
draugijos respublikinės valdy
bos pirmininku buvo išrinktas 
Petras Gasiūnas, pavaduotoja - 
Irena Rainienė. Dabartinė Lie
tuvos kurčiųjų draugija buvo 
įsteigta tik 1944 m., užmiršus 
nepriklausomoje Lietuvoje vei
kusią Kurčiųjų ir nebylių glo
bos draugiją.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Šiemet ji buvo plačiai paminė

ta visoje Lietuvoje be jokių truk
dymų. Mat šįkart jau nesimatė 
omonininkų ir jų tankų. Kaune 
iškilmės 10 vai. ryto buvo pra
dėtos Vytauto Didžiojo vėliavos 
iškėlimu jo vardo karo muzie
jaus sodelyje. Ten buvo prisaik
dinti Kauno zonos šauliai ir 
Kauno komendantinio būrio ka
riai. Vasario šešioliktosios mi
nėjimas, susietas su vėliavos 
nuleidimu, taip pat įvyko Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje. Po pamaldų senojoje 
Vilniaus arkikatedroje prasi
dėjo vėliavas nešančių ir dai
nuojančių vilniečių eitynės Ne
priklausomybės aikštėn. Sausio 
tryliktosios atminimo medalius 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos rūmuose prezidiumo pirm. 
Vytautas Landsbergis įteikė 
grupei Lietuvos nepriklausomy
bės gynėjų, žuvusiųjų giminėms, 
Estijos aukščiausiosios tary
bos pirm. Arnoldui Riuiteliui, 
JAV ambasadoriui Vašingtone 
Stasiui Lozoraičiui bei kitiems 
pareigūnams ir svečiams. Pa
grindinis Vasario šešiolikto
sios minėjimas Vilniuje buvo 
surengtas Lietuvos operos ir 
baleto teatre. Ten buvo išklau
syti svečių sveikinimai, Aukš
čiausiosios tarybos pirm. Vy-

tauto Landsbergio kalba ir Lie
tuvos ambasadoriaus Vašingto
ne Stasio Lozoraičio žodis. “Lie
tuvos rytas” cituoja svarias šio 
diplomato mintis: “Eikime nors 
ir mintimis prie kapų visų tų, 
kurie kovojo, kentėjo dėl nepri
klausomybės. Paspauskime ran
kas tiems, kurie dar yra tarp 
mūsų. Ačiū jiems už visa tai, ką 
jie padarė”. Minėjimas baigtas 
šventiniu koncertu.

NUVERSTI KRYŽIAI
Ne visi džiaugėsi Vasario še

šioliktąja. Tai liudija jos išvaka
rėse senosiose Giedraičių kapi
nėse išniekinti 1920 m. palaido
tų septynių Lietuvos kariuome
nės kūrėjų savanorių kapai. Nu
verstus ir sudaužytus kryžius 
ten rado padėti gėlių ir uždegti 
žvakučių atėjusieji lietuviai. 
Savanorių kapų išniekinimą 
pranešė Molėtų rajono polici
jos viršininkas Romas Proko- 
pavičius. Giedraičių kapinėse 
taip buvo pasielgta ir prieš po
rą metų. Nusikaltėlių išaiški
nimą komplikavo nežinomi to
kio elgesio motyvai. Pirmiau
sia teko nustatyti, ar jie buvo 
susieti su politika, ar gal tik 
su paprastu chuliganizmu. Mįs
lę išsprendė trijų nepilname
čių vilniečių suėmimas. Su jais 
žurnalistai susipažino polici
jos viršininko R. Prokopavičiaus 
kabinete. Ten iš Vilniaus atvyks
tančių tėvų laukė vaikėzai Da
nius Mikalajūnas ir keturiolika- 
metis Danielius Ladauskas, tė
vams palikęs raštelį: “Noriu pa
gyventi savarankiškai”. Toks 
gyvenimas juos ir nuvedė be jo
kios politikos į senąsias Gied
raičių kapines. Kartu su jais 
buvo suimtas ir niekur nedir
bantis, nesimokantis Jonas Fle- 
džinskas, nevartęs kryžių, bet 
spėjęs pasižymėti vagystėmis.

PAŠARINIAI GRŪDAI
Pašarinių JAV grūdų labda

ros siuntas Lietuvai pristatė 
amerikiečių transportlaiviai į 
Klaipėdos uostą. Sutartimi Lie
tuvai yra paskirta 100.000 tonų 
tokių grūdų. Pirmasis laivas 
“Pride of Texas” su 33.500 tonų 
kukurūzų iš New Orleans uosto 
Klaipėdon atplaukė vasario 18 
d. rytą. Laivas buvo iškilmin
gai sutiktas ne tik dėl kukurū
zų, bet ir dėl JAV vėliavos, po 
daugelio metų vėl suplevėsavu
sios Klaipėdon atplaukusiame 
laive. “Pride of Texas” laivą 
ir jo kapitoną W. Stolzą pasvei
kino iš Vilniaus atvykęs JAV 
ambasadorius D. N. Johnsonas, 
už atplukdytus grūdus jam pa
dėkojo Lietuvos žemės ūkio mi- 
nisterio pavaduotojas T. Ikvi- 
da. Svečius iš JAV priėmė Klai
pėdos burmistras B. Petraus
kas ir tarybos pirm. V. Čepas. 
Jie buvo supažindinti su Klai
pėdos jūrų muziejumi-akvariu- 
mu ir tabako fabriku. Pastara
sis bus privatizuojamas užsie
nio valiuta. Jame bendrą ciga
rečių gamyklą nori įsteigti JAV 
firma "Philip Morris”. Atpluk
dytiems kukurūzams geležinke
liu iš Klaipėdos išvežti reikė
jo beveik 500 vagonų. Sumalti 
kukurūzai, praturtinti įvairiais 
priedais, paskirstyti paukšty
nams ir ūkiams. Visai 100.000 
tonų dovanotų pašarinių grūdų 
siuntai atplukdyti Klaipėdon 
reikėjo trijų JAV transport- 
laivių. V. Kst.

Švenčiant Vasario 16-tąją Klivlande. Nuotraukoje iš kairės: kun. G. 
KIJAUSKAS, SJ, ASTA KLEIZIENĖ, Lietuvos garbės konsulas Čikagoje 
ir pagrindinis šios šventės kalbėtojas VACLOVAS KLEIZA, Klivlando 
“Plain Dealer” laikraščio korespondentas JOHN FUNK ir kiti dalyviai 

Nuotr. V. Bacevičiaus

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Hamilton, Ontario 
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NA. Kovo 1 d. Aušros Vartų šven
tovėje įvyko Mišios už tikinčiąją 
Lietuvą, pagerbiant ir šv. Kazi
mierą, jaunimo globėją. Dalyva
vo jaunimo organizacijos su vė
liavomis. Buvo malonu matyti 
skautus, ateitininkus, “Gyvata- 
ro” šokėjus, sportininkus, ir PLJS 
atstovus. Parapijos choras gie
dojo atitinkamai parinktas giesmes. 
Kun. J. Liaubos pamokslas taip 
pat buvo skirtas šventojo pager
bimui. Aukas nešė visų organiza
cijų parinkti nariai. Skaitovai 
palydėjo juos atitinkamais skai
tiniais. Gražu matyti tokį vaizdą. 
Gal ateinančiais metais galėtu
me paraginti jaunimą daugiau įsi
jungti paruošiant skaitymus, pa
kviesti mokyklos chorą pagiedoti. 
Būtų ne tik gražu, bet ir prasmin
ga jaunimą priglausti, kad nesi
jaustų nustumtas. Po Mišių visi 
susirinko į salę pasivaišinti ka
vute, pyragais ir pabendrauti.

Dalyvė 
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 

skautų-čių surengta Kaziuko mu
gė buvo gausiai lankyta. Mažieji 

■svečiai džiaugėsi laimikiais, iš
trauktais iš paukštyčių “laimės 
šulinio”, kiek vyresni bandė lai
mę įvairiuose prityrusių skautų- 
čių parengtuose žaidimuose. Vai
šintas! tradiciniais lietuviškais 
valgiais, pyragais bei dešrelėmis. 
Ne visi sulaukė loterijos pabai
gos. Liko neatsiimti laimikiai su 
sekančiais numeriais: violetiniai 
- 2125, 1673, 1654, 1861, 2124; mėly
ni - 9890, 9900 ir geltonas - 9268. 
Skanaus maisto paruošimu rūpi
nosi mūsų ilgametė šeimininkė A. 
Deksnienė. Jai ir visoms prisidė
jusioms darbu virtuvėje bei kitur 
dėkojame. Esame dėkingi s. A. 
Aušrotui už medžio išdirbinių pa- 
rūpinimą ir pardavimą. Susido
mėjimas jais buvo didelis. Dėko
jame aukojusiems laimikius lote
rijoms, pyragus išpardavimui ar 
šiaip bet kokiu būdu prisidėju- 
siems prie mugės pasisekimo. 
Skautiška padėka Kaziuko mugės 
lankytojams ir mūsų veiklą pa- 
rėmusiems. Laimikius galima at
siimti skambinant D. Gutauskie- 
nei tel. 529-6982.

“Širvintos-Nemno” tunto 
vadija

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI, 
pagerbdami a.a. Feliksą Krivins- 
ką ir reikšdami užuojautą artimie
siems, jo atminimui aukojo: $40 - 
J. Grigalius, B. A. Steponavičiai; 
$30 - F. A. Rimkai; $25 - S. Dalius, 
J. A. Asmenavičiai, V. G. Stabin- 
giai, O. Vengrienė; $20 - B. Anta
naitienė, V. K. Geležiniai, Z. Čeč- 
kauskas, J. E. Bajoraičiai, P. Žulys, 
A. Petraitienė, M. D. Jonikai, A. B. 
Pareščiai, X.Y., P. V. Šidlauskai, 
J. K. Januškevičiai, P. S. Kanopai, 
J. G. Krištolaičiai, S.K.A.V. Urbo
navičiai, M. Chrolavičienė, V. J. 
Svilai; $10 - A. S. Aušrotai, A. G. 
Repčiai, P. Vitienė, P. M. Šiuliai, 
S. Matukaitienė, B. Kaminskas, E. 
Gužienė, A. Didžbalienė; $5 - M. 
Borusienė.

Nuoširdi padėka už aukas. KLF

“SOS” LIETUVOS VAIKAMS

kus iš Jonuvos ir Šiaulių. Šiuo lai
ku nupirkome avalynės, taip pat vi
taminų iš “Novapharm” bendro
vės, kurie greitai bus pasiųsti į 
Lietuvą. Komiteto narės, kartu su 
pagalbininkėmis, pradėjo daryti 
kimštus žaislus ir megzti kepures 
vaikučiams. Šį pavasarį, balan
džio 26 d., rengiame pusryčius ir 
birželio mėnesį gegužinę sutelki
mui daugiau lėšų. Yra galimybė 
gauti ligonių kėdę, surinkus nu
statytą skaičių kilpučių nuo gėri
mo dėžučių. Prašome pradėti rink
ti. Kitas projektas - siuntimas 
konteinerio į Lietuvą su gerais 
vartotais drabužiais, avalyne ir 
žaislais. Maloniai prašome paau
koti drabužių, batų ir suteikti pi
niginės paramos persiuntimo iš
laidoms.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams už piniginę paramą ir pri- 
sidėjusiems prie mūsų darbo. Ti
kimės ir toliau paramos Lietuvos 
vaikams.

“SOS” komitetas Hamiltone

Sault Ste. Marie, Ont.
A.a. ADOLFAS MOTIEJŪNAS 

staiga namuose mirė 1992 m. kovo 
7 d., sulaukęs 79 metų amžiaus. 
Po religinių apeigų “Precious 
Blood” katedroje, kūnas buvo su
degintas. Liko žmona Zita, vaikai 
- Algis ir Mėta, Sault Ste. Marie, 
Ont. Lina O’Sullivan su šeima, 
Thornhill, Ont., Rūta - Edmonton, 
Alta., sesuo ir du broliai su šeimo
mis Lietuvoje. Velionies atmini
mui Kanados lietuvių fondui auko
jo: $100 - Zita Motiejūnienė; $50 - 
KLB Sault Ste. Marie apylinkė; 
$20 - V. Goldbergas, J. V. Krami- 
liai, J. Lutschak, J. Malskis, A. 
Prosser, E. J. Skardžiai, A. Skar
džius, T. K. Šlyžiai, R. Striukas, 
P. Umbrasas, J. Valas; $15 - O. V. 
Žurauskai; $10 - E. Dabulskis, S. 
Druskis, M. Duobienė, P. L Geniai, 
P. Hoeger, I. J. Kvosčiauskai, J. V. 
Ludavičiai, O. Okmanienė, A. Pet
ronis, A. A. Vanagai, V. Vainutis; 
$5 - G. Finateri. Iš viso $500.

Užuojauta velionies šeimai. Ačiū 
aukotojams. V. Vainutis,

KLF įgaliotinis

Windsor, Ontario
WINDSORE LIETUVIŲ apylin

kėje 1991 m. gruodžio 22 d. pirmą 
kartą buvo surengtos Kūčios. Po 
trumpo LB apylinkės pirm. N. 
Giedriūnaitės pasveikinimo, kun. 
K. Butkui palaiminus valgius, 
laužant plotkeles, visi giedojo 
kalėdines giesmes. Kūčių nuotai
ką paįvairino pirm. N. Giedriūnai
tės paruošta Kalėdų dovana, kuri 
laimės būdu teko svečiams iš Det
roito.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 
kovo 1 d. tuoj po pamaldų. Visi rin
kosi į tautiniais audiniais išpuoštą

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

parapijos salę. Į minėjimą atsi
lankė Harrow ir Leamington vieto
vių tautiečiai. Minėjimą atidarė 
pirm. N. Giedriūnaitė, pabrėžda
ma, kad šiemet neminėsime su 
graudžiomis kalbomis, dainomis 
ar eilėraščiais, nes tai yra džiaugs
mo šventė. Tylos minute buvo pa
gerbti žuvę tautos didvyriai. Visi 
sudainavo “Lietuva brangi”. Po 
pirmininkės patriotinio žodžio 
buvo pakeltos taurės už laisvą 
Lietuvą. Pirmininkė ragino visus 
“ištuštinti rankinukus ir kišenes”, 
aukojant KLB. Tėvynė laisva, bet 
reikalinga mūsų pagalbos. Į jos 
kvietimą labai dosniai atsiliepė 
visi, net Jurgis ir Jonas Barisai 
aukojo iš savo studentiškų san
taupų. O Vindašienė prajuokino 
visus, paskaitydama “Pensinin- 

. kės neišsiųstą laišką”. Kun. S.
Maziliauskas palaimino valgius, 
kuriuos paruošė nenuilstama šei
mininkė O. Giedriūnienė. Ji užsi
tarnauja valdybos ir visų nuo
širdžios padėkos. KLB valdybos 
darbams surinkta $1,300. Valdy
bos pastangomis buvo surengta 
loterija, kuri ne tik padengė Va
sario 16-sios minėjimo išlaidas, 
bet dar papildė Windsoro apylinkės 
lietuvių bendruomenės iždą. V.T.
Winnipeg, Manitoba
METINIS ŠV. KAZIMIERO PA

RAPIJOS susirinkimas įvyko kovo 
8 d. švenčiant mūsų šventovės glo
bėjo Šv. Kazimiero šventę. Susirin
kimą atidarė parapijos komiteto 
pirm. J. Grabys, pakviesdamas 
sekretorių V. Rutkauską perskai
tyti praėjusių metų susirinkimo 
protokolą. Prel. J. Bertašius ap
žvelgė 1991 m. finansinę padėtį, 
padėkodamas visiems parapijie
čiams ir komitetui už paramą ir ne
nuilstamą veiklą praėjusiais me
tais. Pažymėjo, kad pernai vysku
pijos nustatyti metiniai mokes
čiai uždėjo nemažą naštą mūsų ne
didelei parapijai, bet dėka dos
nių parapijiečių ir kitataučių, 
lankančių mūsų šventovę, ši našta 
buvo nugalėta. Aukos, renkamos 
Lietuvos K. Bendrijai, yra lier- 
siunčiamos centrui Toronte, o 
atskiromis rinkliavomis mes pa
remiame Telšių kunigų seminari
jos veiklą ir pastatų atnaujinimą. 
Parapijos atstovė kurijoje B. Gra- 
bienė pranešė, kad šiuo metu di
džiausias rūpestis yra sugrąžinti 
kuo daugiau tikinčiųjų į šventovę. 
Stengiamasi pritraukti kuo dau
giau jaunimo. Naujai paskirtas ar
kivyskupas Leonard J. Wall iš To
ronto atvyks į Winnipegą balan
džio pradžioje, ir mūsų parapija 
gali būti viena iš pirmųjų, susi
lauksianti naujo arkivyskupo vizi
tacijos. Išvykus arkivyskupui A. 
Exner į Vankuverį, Winnipegas 
buvo be dvasiškojo ganytojo dau
giau kaip devynis mėnesius. Pa
baigus parapijos susirinkimą, J. 
Grabys, kuris yra ir KLB Winni- 
pego apylinkės valdybos pirmi
ninkas, apibūdino dabartinę būk
lę Lietuvoje - nusakė Rusijos da
romus trukdymus ir sutarčių lau
žymą, perskaitė Krašto valdybos 
laišką, kviečiantį visus lietuvius 
kreiptis į Kanados federacinę ir 
provincijos valdžias bei visus 
parlamentarus, prašant konkre
čios pagalbos Lietuvai. Tam tiks
lui paruošti laiškai buvo išdalin
ti susirinkimo dalyviams. Taip pat 
prašė rašyti ir į rusų ambasadą 
reikalaujant, kad būtų laikomasi 
sudarytų sutarčių tarp Lietuvos ir 
Rusijos respublikų ir kad būtų su
stabdyti įvairūs trukdymai. Tuos 
laiškus reikia nedelsiant išsiun
tinėti, nes Lietuvoje padėtis ne
santi gera. Prel. J. Bertašiui su
kalbėjus maldą, buvo vaišinamasi 
parapijos moterų paruoštais ir su
neštais valgiais, vadovaujant B. 
Grabienei. EKK

-SAMOGmA- Knygų rišykla 
MįĮMf “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus. 
Plėnys

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

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Evangelikų liuteronų “Tėviš
kės” parapijai Čikagoje daug 
padeda prie jos veikianti mote
rų draugija, kurios nauja valdy
ba renkama kasmet. Šiemetinėn 
evangelikių moterų draugijos 
valdybon buvo išrinktos: Ida 
Jonušaitienė, Anna Galinaitie- 
nė, Vanda Kasiulienė, Anita 
Lekšienė, Marta Paulikaitienė, 
Ilzė Pėteraitienė, Ema Umbra- 
zienė ir Ilena Vieraitienė.

A. a. kun. Aleksandras Žiubrys, 
OFM, sausio 21 d. mirė Šv. Pran
ciškaus globos centre Marse, 
Pensilvanijoje. Velionis gimė 
1920 m. sausio 13 d. Kretingos 
parapijos Kurmaičių kaime. 
Pranciškonų ordinan jis įsijun
gė 1935 m. liepos 26 d. Kretin
goje. Karo metais mokėsi Miun
cheno pranciškonų seminarijo
je ir kunigu ten buvo įšventin
tas 1943 m. liepos 25 d. Atvykęs 
į JAV, velionis 1951 m. vasario 
5 d. buvo paskirtas Šv. Antano 
lietuvių parapijos klebonu Pen
silvanijos Bridgevillėje. Ten 
jis atgaivino jau merdėti pra
dedančią seną lietuvių parapi
ją ir jai vadovavo iki 1988 m. 
spalio 5 d. Pasitraukti turėjo 
dėl stiprėjančios cukraligės. 
Velionis sausio 23 d. buvo pa
šarvotas Šv. Antano šventovėje, 
o sausio 24 atgabentas Brukly- 
nan. Po gedulinių Mišių Bruk- 
lyno lietuvių pranciškonų kop
lyčioje sausio 25 d. palaidotas 
Middle Village Šv. Jono kapi
nių lietuvių pranciškonų sky
riuje.

A. a. Vitalį Pilių, 37-rių metų 
amžiaus inžinierių, dirbusį 
Hewlett-Packard bendrovėje, 
vasario 11 d. centrinėje Balti- 
morės dalyje pagrobė, apiplėšė 
ir žiauriai nužudė iš pataisos 
namų paleisti du juodosios ra
sės paaugliai. Nužudyto lietu
vio lavonas tik vasario 14 d. bu
vo rastas apleisto namo rūsyje 
rytinėje Baltimorės dalyje. 
Žmogžudystę įvykdė aštuonioli- 
kametis Donley Carter ir šešio
likametis Charles Woodward. 
Jie taipgi buvo pagrobę ir dr. 
D. Fordą, bet jis išliko gyvas. 
Jaunieji žmogžudžiai jį paliko 
žiauriai sumuštą, manydami, 
kad jis jau miręs. Inž. V. Fi
lius yra pokarinių ateivių Vla
do ir Angelės Pilių sūnus, pri
klausęs Baltimorės lietuvių at
letų klubui, vadovavęs jaunių 
futbolo komandai. Velionis, pa
likęs žmoną Aldoną ir keturis 
mažus sūnelius, buvo palaido
tas vietinėse kapinėse iš Šv. 
Alfonso parapijos šventovės.

Australija
Vasario šešioliktosios proga 

Lietuvos garbės konsulas Al
gis Kabaila oficialų pirmąjį pri
ėmimą Lietuvos nepriklauso
mybę pripažinusių šalių diplo
matams surengė vasario 19 d. 
Kanberos lietuvių klube, sugrį
žęs iš minėjimo Melburne. Lie
tuvos nepriklausomybę pripa
žinusių šalių diplomatinėms 
atstovybėms buvo išsiųsti 54 
pakvietimai. Priėmiman įsijun
gė šių atstovybių vadovai ar jų 
atsiųsti atstovai: Argentinos, 
Austrijos, Bangladešo, Čilės, 
Kanados, Kinijos, Kolumbijos, 
Danijos, Egipto, Suomijos, Pran
cūzijos, Graikijos, Vatikano, 
Vengrijos, Indijos, Indonezi
jos, Izraelio, Italijos, Japo
nijos, Jordanijos, Laoso, Male- 
zijos, Meksikos, Olandijos, Nau
josios Zelandijos, Norvegijos, 
Pakistano, Peru, Rusijos fede
racijos, Filipinų, Lenkijos, Por
tugalijos, Saudi Arabijos, Sin
gapūro, Pietų Afrikos respub
likos, Švedijos, Šveicarijos,

Turkijos, Britanijos, Vietnamo 
ir Jemeno. Priėmiman taipgi at
vyko penki aukšti Australijos 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai ir keturi Australi
jos parlamento senatoriai. Tra
diciniai tostai buvo skirti Aust
ralijos karalienei Elzbietai ir 
Lietuvos prezidentu laikomam 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautui Landsbergiui.

Britanija
Vasario šešioliktosios rytą Mi

šias Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero šventovėje atnašavo 
klebonas kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius, MIC, prie altoriaus atly
dėtas lietuvių skautų ir skau
čių. Mišių metu giedojo Lietu
vos operos solistė ir Aukščiau
siosios tarybos atstovė Nijolė 
Ambrazaitytė, vargonais paly
dėta viešnios iš Lietuvos Vio
letos Tamošauskaitės, kuri da
bar tobulinasi karališkoje Lon
dono muzikos akademijoje. Da
lyvių eilėse buvo Lietuvos am
basados Londone II sekr. Kęs
tutis Stankevičius. Visi pasi
gedo tokia proga pamaldose 
visada dalyvaujančio ambasa
doriaus Vinco Balicko, kuris 
šiuo metu nesveikuoja. Pamal
dos buvo baigtos sugiedotu Lie
tuvos himnu. Tada jų dalyviai 
susirinko prie vaišių stalo Šv. 
Kazimiero klube, kur juos Va
sario šešioliktosios proga pa
sveikino klubo pirm. Stasys Kas
paras. Trumpą jautrų žodį tarė 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos atstovė sol. N. Ambrazai
tytė.

Vokietija
Nepriklausomybės šventės 

proga vasario 13 d. Lietuvos 
ambasadorius prof. dr. Vaidotas 
Antanaitis oficialų priėmimą 
Bonnoje surengė Baden-Wuer- 
tembergo krašto atstovybėje, 
ten susilaukęs poros šimtų sve
čių. Jų eilėse buvo Bundestagu 
vadinamo Vokietijos parlamen
to pirmininkė R. Suessmuth, 
Vokietijoje tada viešėjęs Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. Vytautas Landsbergis su 
kultūros ir švietimo ministe- 
riu Dariumi Kuoliu. Apie Vasa
rio šešioliktosios reikšmę kal
bėjo V. Landsbergis. Svečius 
aptarnavo tautiniais drabužiais 
pasipuošusios Vasario 16 gim
nazijos moksleivės. Koncerti
nę programą atliko svečiai iš 
Vilniaus — M. K. Čiurlionio sty
ginis kvartetas, pianistė Gra
žina Landsbergienė, sol. Gied
rė Kaukaitė ir smuikininkas 
Raimundas Katilius.

Pagrindinis Vasario šešiolik
tosios minėjimas Vokietijos lie
tuviams šios šventės išvakarė
se buvo surengtas Hiutenfelde. 
Pagrindinį žodį tarė Lietuvos 
ambasadorius prof. dr. V. An
tanaitis. Šešetą šimtų minėji- 
man susirinkusių lietuvių ir 
svečių pasveikino VLB krašto 
valdybos pirm. A. Lipšys. Ofi
cialiomis sveikinimo kalbomis 
programon įsijungė Saksonijos 
parlamento pirm. E. Iltgen, 
Hesseno parlamento narys Ch. 
Greiff bei kiti vokiečių parei
gūnai. Programą atliko A. Pal- 
tino paruoštas Vasario 16 gim
nazijos moksleivių mišrus cho
ras, mergaičių ansamblis, or
kestras ir vokalinis vienetas. 
Atskirą pasirodymą turėjo R. 
Senkuvienės vadovaujama folk
lorinė grupė. Prieš minėjimą 
pamaldas evangelikams laikė 
jų kun. T. Šmidtienė, kun. Fr. 
Skėrys su svečiu iš Lietuvos. 
Mišias katalikams su kitais ku
nigais koncelebravo lietuvių 
jėzuitų provincijolas kun. An
tanas Šaulaitis, SJ.

pagalbos komitetas Hamiltone ir 
toliau darbuojasi padėti Lietuvos 
vaikams ir našlaičiams. Praeitais 
metais prieš Kalėdas kartu su To
ronto “SOS” išsiuntė drabužių, už 
kuriuos jau gavo du padėkos laiš-

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING
517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Siuntiniai į
Baltijos kraštus

Tel. (416) 643-3334 
FAX (416) 664-6097

Pristatom jūsų pačių sudarytus siuntinius į namus gavėjui, kuriam 
nereikia primokėti. $3.50 už kg laivu, per 2 mėn. nuo išsiuntimo,
$5.90 už kg lėktuvu, per 2 savaites 
nuo išsiuntimo. Mažiausia siunta 
- $15, maksimumo nėra.
Sudarom įvairius maisto ir medi
cininių reikmenų siuntas.
Pristatom pinigus, rūkytą mėsą 
ir medicinius reikmenis Lietuvoje.
Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.; pristatyti 
-10 v.r. - 6 v.v.; šeštadieniais 
-10 v.r. - 3 v.p.p. arba pagal 
susitarimą.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 
Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
. įsikūręs nuosavuose namuose -

A p A H LIETUVIŲ KREDITO1 /YLjIVzV 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%

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.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Lietuvos delegacija prie savo ir Jungtinių Tautų vėliavų sutinka Lenkijos ambasadorių dr. ROBERT MROZIE- 
WICZ Vasario 16 priėmime, kurį Lietuvos misija surengė Jungtinėse Tautose 1992 m. vasario 18 d. Dešinėje — 
ambasadorius ANICETAS SIMUTIS, jo žmona, patarėjai - GINTĖ DAMUŠYTĖ ir ALGIMANTAS GURECKAS

Geri ir blogi kaimynai
Vilniečio balsas - sunku pamiršti skaudžią Vilniaus 
krašto praeitį lenkų okupacijos metais, kai iš Varšuvos 

ir dabar pučia žvarbūs vėjai Lietuvos link

Nuotr. L. Tamošaičio

Tarp politikos ir sveikatos problemų
Įspūdžiai iš šiandieninės Lietuvos

AUDRONĖ KAIRIENĖ
Palikau Lietuvą, besiruo

šiančią švęsti Vasario 16-tąją. 
Šventės pakilią nuotaiką vėsi
no rūpestis dėl rytdienos, pa
simetimas dėl kasdien kylan
čių kainų ir, tikriausiai, ne
sutarimai viršūnėse. Atsiver
tus laikraščius — makalynė! 
Bankas kaltina vyriausybę, 
vyriausybė — banką, prokura
tūra pareiškia, kad vyriausy
bė nesilaiko savo pačios išleis
tų įstatymų.

Na, o žmonės? Žmonės, kaip 
ir visur, skirtingų nuomonių. 
Galbūt labiausiai vieninga 
nuomonė, kad naujoji vyriau
sybė neskuba spręsti skubių 
krašto problemų, o pirmiausia 
skuba pati kuo greičiau apsi
rūpinti materialiai, pavaži
nėti po užsienį...

Sudėtingos sąlygos
Be abejonės, sunku kiek

vienai valdžiai pradėti kurti 
naują valstybę, ypač tokiomis 
sudėtingomis sąlygomis. Už
truks keleri metai, kol atsi
skirs pelai nuo grūdų, ir ne- 
patyrusieji įgaus patyrimą. 
Kraštas 50 metų kentė komu
nizmo jungą ir per tą laiką 
išaugo naujos kartos. Gabiau
si, sumaniausi, galintys ir 
tinkantys vadovauti, norėdami 
užimti vadovaujančius postus 
ir žengti karjeros keliu, sto
jo į partiją patys arba buvo 
verčiami stoti. Nereikia pa
miršti fakto, kad inteligen
tui į partiją nebuvo lengva 
įstoti ir nebuvo pasirinkimo 
į kurią partiją stoti. Keisto
kai dabar skamba kaltinimas, 
kad buvo komunistu. Gal būtų 
tinkamiau paklausti, ką gero 
nuveikė savo tautos labui, bū
damas komunistu?

Per 50 metų gyvenimo ritmas 
jau buvo nusistovėjęs, ir dau
gelis realistiškų protų matė 
išsigelbėjimą stojant į parti
ją, užimant postus ir tuo būdu 
apsaugant tautą nuo nulietuvi
nimo. '

Dar tebegyvenant Lietuvoje 
buvau liudininke panašaus 
fakto. Susirinkusi jaunų me
nininkų grupė skundėsi, kad 
cenzūros išdarkomi jų darbai 
ir nutarė, kad reikia stoti į 
partiją, užimti vadovaujan
čias vietas ir padėti vieni ki
tiems apsaugoti darbus nuo 
nepageidaujamų pakeitimų. 
Nutarė visi vieningai, bet 
įstojo tik keli, o kiti pasijuokė 
iš įstojusių . . . Akivaizdus 
“vienybės” pavyzdys. Dėl šio 
vienybės trūkumo tauta taip ir 
sumenko. Ir dabar, kai yra pro
ga pakilti, kai lietuviai parodė 
tokį akivaizdų solidarumą ir 
norą būti nepriklausomais, 
baisu, kad viduramžiškas “ra
ganų gaudymas” nukreips dė
mesį nuo pagrindinių šiandie
nos problemų.

Girdėjau, kad kai kuriose 
lietuviškose mokyklose po se
novei pilnu tempu dėstoma 
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rusų kalba vietoj taip reika
lingų dabar anglų, vokiečių, 
prancūzų kalbų.

Trūkumų daug ir visko iš 
karto pakeisti neįmanoma, 
tačiau jaučiama, kad po visų 
kalbų kalbelių, rūpesčių ir 
rūpestėlių bei atgautos lais
vės skraiste kalasi nedrąsūs, 
bet stiprūs laisvo krašto dai
gai, kurio didžiausias turtas 
— žmonės. Šios trumpos kelio
nės metu jie ir paliko stip
riausią įspūdį.

Sveikatos mokykloje
Atvykau į Lietuvą su viltimi 

rasti grupelę žmonių, kurie do
mėtųsi sveiko gyvenimo būdo 
puoselėjimu Lietuvoje. Tik 
pradėjus man kalbėti apie tai, 
visi esantys kambaryje vienin
gai pradėjo aiškinti: “Mes čia 
turime Palangoje tokią mokyk
lą ir per televiziją vis rodo, 
kur žmonės per sniegą tik su 
maudymosi kostiumėliais bė
ga į jūrą maudytis, pagyja nuo 
įvairiausių ligų, numeta svorį 
ir grįžta namo laimingi, tarsi 
naujai gimę”.

Susisiekiau su Palangos 
sveikatingumo mokyklos va
dovu dr. Dainium Kepeniu. 
Jis pasiūlė atvažiuoti ir pa
čiai pamatyti. Su džiaugsmu 
priėmiau pasiūlymą ir turiz
mo kolegų kauniečių Algio 
Drielingos ir Rimo Žalio pa
dedama su jų dizeline “Audi” 
sėkmingai pasiekėm Palangą. 
Deja, nespėjome į 5 km bėgi
mą jūros pakrante, tačiau ne
pavėlavome į išradingą vaka
rienę, paruoštą vadovaujant 
dr. D. Kepenio žmonai. Žino
dama, koks ribotas yra produk
tų pasirinkimas Lietuvoje, 
neįsivaizdavau, kokie patie
kalai bus vakarienei. Vaišių 
stalas buvo išradingas ir gau
sus. Įvairūs morkų, kopūstų, 
burokėlių kepiniai, salotos, 
sėmenų duona, nepaprastai 
skanus daržovių tortas, gira, 
lauko žolelių arbata .. . Šei
mininkės didžiavosi, kad per 
ištisas dvi savaites jos įsi
gudrino pagaminti vis naujus 
patiekalus iš čia pat augan
čių daržovių, pupelių, grūdų, 
grybų, vaisių, uogų ... Visi 
gyrė maistą, kad skanus, įvai
rus ir paruoštas su meile bei 
dėmesiu.

Paskutinis vakaras . .. Visi 
skubėjo į atsisveikinimo kon
certą ir simbolinį diplomų 
įteikimą. Ši grupė, atvykusi 
į šią sveikatingumo mokyklą 
iš įvairių Lietuvos kampe
lių, skyrėsi nuo kitų grupių 
tuo, kad nuo pat pirmos atvy
kimo dienos kasdien jiems bu
vo tikrinama sveikata.

Grupelė mokslininkų, vado
vaujama vieno profesoriaus, 
atvyko iš Maskvos Kosminio 
tyrimo centro pasidomėti, ko
kiais metodais dirba Palangos 
sveikatingumo mokykla, kad 
apie stebuklingus rezultatus 
kalbos paplito toli už Lietu

vos ribų. Ir štai, prieš įtei
kiant diplomus, pakilo kalbėti 
susijaudinęs profesorius. Ne
įtikėtina, pasakė jis, rezulta
tai pralenkė bet kokius lūkes
čius. Matuojant biologiniu am
žiumi, žmonės atjaunėjo ma
žiausiai 5-7 metais, daugiau
sia 7-10, o kai kas ir daugiau, 
jau nekalbant apie tai, kad vi
sų nuotaika pakili ir bereika
lingas svoris nuskendo jūro
je... Ir tikrai, žvilgterėjus 
į visų švytinčius veidus abejo
nių negali kilti.

Įteikdamas diplomus, dr. D. 
Kepenis paprašė kiekvieną 
prisistatyti ir pasidalinti 
įspūdžiais. Daug gražių žo
džių išgirdome, tačiau man 
ypatingai įsiminė vienos pa
gyvenusios moteriškės pasi
sakymas: “Ar prisimenate, kai 
aš atvažiavau čia lazdomis 
pasiramsčiuodama, astmos du
sinama? Pažiūrėkite į mane 
dabar, šokti galiu eiti.. . 
iki ryto ir nebeturiu nei laz
dų, nei dusulio”.

Tokiais žodžiais netikėti 
negali. Jauti, kad žmonės čia 
įgijo taip reikalingą dvasinę 
ir fizinę darną. O dr. D. Kepe
nis sako: “O kad vyriausybė 
mūsų atvyktų čia! Jiems labai 
reikėtų ir to dvasinio pasi
krovimo ir fizinės atgaivos. 
Sustiprinti tautą gali tik stip
rūs, taurūs ir išmintingi va
dai. Bet, atrodo, kol kas di
džiajai daliai mūsų vyriausy
bės dar tolimas kelias iki svei
katingumo mokyklos, nes ji to
li gražu nėra globojama Lietu
vos vadovybės. Atvirkščiai, 
mokyklai atimtos turėtos pa
talpos, uždaromi keliai nuo
moti gražesnes sanatorijas, 
nors jos stovi tuščios ir ne
neša jokio pelno. Į sveikatin
gumo mokyklą žmonės tiesiog 
plūste plūsta, bet dėl patal
pų trūkumo negali visų pri
imti. Reikėtų tik džiaugtis, 
kad žmonės tokie pažangūs. 
Lietuva gali tapti viena iš 
pavyzdinių pasaulio šalių.

Gyventi be vaistų
Buvo gaila atsisveikinti 

su Palanga. Išvažiavau širdy 
nutarusi sugrįžti su šeima. 
Kas gali būti nuostabiau lie
tuviui, kaip turiningos, svei
kos atostogos prie Baltijos 
jūros! Tikrai sugrįšiu ir kitus 
pakalbinsiu, nesigailės.

Ir naujoji Lietuvos jūrų 
laivininkystės sporto klubo 
“Meridianas” vadovo Broniaus 
Vyšniausko sudaryta knyga 
“Mokykimės gyventi be vais
tų” plačiai pateikia žmonėms 
informaciją, kaip sveikai gy
venti, kaip padėti sau, kaip 
išmokti džiaugtis gyvenimu. 
Knygą galima pavadinti lie
tuvišku “bestseleriu”. Gali
ma tik džiaugtis tokiu susi
domėjimu. Tauta, kuri nori 
būti sveika, bus sveika, su
sitvarkys su visomis proble
momis. Jų tebėra daug, bet kur 
jų nėra! O pažanga jaučiama.

Smagu atvykti į Vilnių tie
siai iš Ciuricho, Kopenhagos, 
Vienos, ir pamatyti išdidžiai 
stovintį “Boeingą”, papuoštą 
trispalvės spalvomis su už
rašu “Lithuania”, išlipti 
naujose Vilniaus orauosčio 
patalpose, praeiti lietuviš
ką pasų kontrolę, būti pa
sveikinta lietuviškos muiti
nės darbuotojų. Tiems, kurie 
dar prisimena kančių kelius 
Maskvos orauosčiuose, yra di
delis pasikeitimas.

B. JURGELIONIS, Australija

Labai miela turėti gerą kai
myną, su kuriuo nuoširdžiai 
gali pasikalbėti visais reika
lais. Deja, kaimynų pasitaiko 
ir labai blogų. Pasitaiko to
kių, kurie tau per tvorą meta 
šiukšles, jas degina tada, kai 
vėjas pučia į tavo langus ar 
duris. Kartais pasitaiko ir 
dar blogiau: šeimininkės, ne- 
pakęsdamos viena kitos, per 
tvorą net ir puodais apsimėto, 
Dėl to prieinama net prie to, 
kad parduodami namai ir išsi- 
keliama gyventi į kitą vietą.

Taip būna privačiame gyve
nime. Valstybiniame gyveni
me būna labai panašiai. Pasi
taiko ir tokių valstybių, ku
rios net per ilgus metus ne
turi nei teritorinių, nei po
litinių problemų ir plečiasi 
labai draugiški ekonominiai 
bei kultūriniai santykiai.

Mūsų tėvynė Lietuva yra ne
dėkingoje geografinėje padė
tyje. Tautiniai — teritori
niai kaimynai nėra nei drau
giškai nuoširdūs, nei geri. 
Bet Lietuvos kaip privataus 
namo negalima nei parduoti 
nei persikelti gyventi kur 
nors kitur. Vokiečių akys daž
nai būdavo grėsmingai nu
kreiptos į Lietuvą. Kitas 
mūsų kaimynas — Lenkija, 
su kuria per šimtmečius 
esame teritoriniai kaimynai. 
Per tą laikotarpį Lietuva pa
tyrė iš Lenkijos daug visokių 
blogybių. Nors lietuviai ir len
kai yra tos pačios katalikų 
tikybos, lenkai yra įsikalę, 
kad “polska wiara” yra kito
kia, ir Dievas geriau ją su
pranta arba priima.

Po ilgos rusų carų okupaci
jos, kai Lietuva ir Lenkija 
atgavo laisvę 1918 m., J. Pil
sudskio verčiamas gen. L. Želi
govskis užgrobė Lietuvos sos
tinę Vilnių ir Vilniaus kraš
tą ir beveik trečdalį Lietuvos 
teritorijos valdė ir teriojo 
beveik 20 metų. Buvo kalinami 
lietuviai patriotai, ušdarinė- 
jamos lietuvių mokyklos ir or
ganizacijos. Buvo griaunami ir 
daužomi lietuviški paminklai 
bei kryžiai, kurie buvo statomi 
1930 m. Vytauto Didžiojo 500 
m. mirties sukakčiai paminėti. 
Buvo plėšomos lietuvių tauti
nės vėliavos su tautiniais 
kaspinais. Lietuvis Vilniuje 
ir Vilniaus krašte lenkų kuni
gų buvo persekiojamas ir nie
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kinamas. Visi buvo verčiami į 
tą “polska wiara” mokyklose, 
šventovėse ir kitur.

Bet lietuvis, nors ir kentėjo, 
bet nepasidavė. Kartais vilnie
tis lietuvis, pašauktas pas 
aukštą lenkų valdininką, pra
bildavo lietuviškai. Valdinin
kas išdidžiai pareikalaudavo: 
“Jeigu pas mane atėjai, tai kal
bėk lenkiškai”. Išdidus lietu
vis kaimietis atsakydavo: “Po
nuli, ne aš pas tave atėjau, tu 
užėmei mano kraštą ir atėjai 
pas mane, tai ir kalbėk su ma
nimi lietuviškai”. Už tokį pa
sakymą kaimietis dažnai būda
vo išmetamas iš kabineto. Ir 
taip Vilniaus krašto lietuvis 
vargo, bet nelenkėjo. Dabar, 
vėl po dešimtmečiais truku
sios komunistinės okupacijos, 
kai griuvo komunizmas ir Lie
tuva bei Lenkija atgavo pilną 
nepriklausomybę, ir vos tik 
dar jauni daigeliai pradeda 
žaliuoti, kaimynai lenkai vi
sokiais būdais jau mėgina Lie
tuvai kenkti ir trukdyti. Rei
kalauja autonomijos Šalčinin
kų ar kitam kokiam valsčiui, 
mokyklų, šventovių ir kitokių 
laisvių. Iš to viso matosi no
ras užgrobti Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, nors kartais spaudoje 
džiaugiamasi, kad lenkai šį ir 
tą mums duoda.

Prisiminkime lietuvius, gy
venančius Lenkijoje, ir pama
tysime, kokia jų tenai spauda, 
kokios lietuviškos mokyklos 
ir t.t.

Lenkus reikia geriau pažinti. 
Tik tie geriau supranta jų už
mačias ir suktybes, kurie be
veik 20 m. išgyveno lenkų oku
puotame Vilniaus krašte. Ir 
vokiečių okupacijos metais 
lenkas niekad neidavo prašyti 
pagalbos pas lietuvį, bet net 
nemokėdamas vokiečių kalbos 
bėgdavo pas vokietį. Teko gir
dėti, kaip lenkė viešoje vie
toje šaukė: “Viską galiu pri
imti ir pakelti, bet šios kiau
liškos lietuvių kalbos nega
liu nei priimti, nei pakelti”.

Lenkų vadų keičiasi tik pa
vardės ir veidai, bet tikslas 
ir siekiai tie patys, kaip ir 
prieš daugelį metų. Tad teat- 
gyja lietuvių tarpe mūsų di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių 
dvasia, vienybė ir ryžtas 
priešintis Lietuvą žlugdan
tiems kėslams.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?
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ELAINE ZIEMBA, Ontario pilietiškumo ministerė, kurios žinioje yra ir 
senelių bei invalidų reikalai. Susitikime su visuomenės atstovais ji pareiš
kė savo ministerijos norą sudaryti sąlygas, kad seneliai bei invalidai kiek 
galima ilgiau gyventų savo namuose savųjų aplinkoje ir mažiau naudotųsi 
prieglaudomis bei kitomis institucijomis

Kanados lietuviai talkina Lietuvai
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę ir tarptautinį jos pri
pažinimą, KLB valdyba gavo 
Lietuvos respublikos vyriau
sybės kreipimąsi į išeiviją, 
kviečiantį atvykti Lietuvon 
ir dalintis savo darbu bei pa
tirtimi. KLB valdyba, atsiliep
dama į šį kvietimą, naujos val
dybos sudėtyje paskyrė vice
pirmininkę Iną Sungailienę 
Talkos Lietuvai projektui vyk
dyti. Jos sudarytas komitetas 
renka duomenis apie Kanados 
lietuvius, suinteresuotus da
lintis savo profesine patir
timi bei darbu Lietuvoje. Už
megzti ryšiai ir su kanadiečių 
CESO organizacija, kuri finan
suoja keliones savanoriams, 
vykstantiems trumpam laikui 
Lietuvon.

Jau keletas Kanados lietu
vių darbuojasi Lietuvoje. No
rime “TŽ” skaitytojus supa
žindinti su tais asmenimis.

Gabija Petrauskienė
Nuo 1992 m. sausio mėne

sio Lietuvon dirbti išvyko KLB 
pirmininkė Gabija Petraus
kienė.

Gabija baigė Toronto univer
sitetą 1972 m. “honours” ba- 
kalaurės laipsniu sociologi- 
jos-psichologijos srityje. 
1974 m. tame pačiame univer
sitete gavo magistrės laipsnį 
socialinio aprūpinimo ir so
cialinių programų planavimo 
bei administravimo srityje. 
Ji yra Ontario socialinio 
aprūpinimo darbuotojų są
jungos tarybos narė. Pasto
viai dirba pagal savo specia
lybę Ontario provincijos vy

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

riausybėje įvairiose ministe
rijose. Pastaruoju metu dirba 
socialinio aprūpinimo minis
terijoje specialių projektų 
vedėja.

Lietuviškoje veikloje reiš
kiasi nuo gimnazijos laikų. 
Ateitininkų organizacijoje 
išmoko organizavimo bei veik
los pagrindus. Lankė lituanis
tinę šeštadieninę mokyklą, 
dalyvavo choruose, tautinių 
šokių grupėse, lietuviškose 
vasaros stovyklose. Pastoviai 
bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje. Viena iš steigėjų 
Kanados lietuvių jaunimo są
jungos. III Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Pietų Ame
rikoje buvo išrinkta Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininke. Nuo II Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
greso įsijungė į jaunimo kon
gresų organizavimo darbus 
ir yra suorganizavusi visą 
eilę Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresų. 1989 m. Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seime 
išrinkta į PLB valdybą, kurioje 
eina vykdomosios vicepirmi
ninkės bei ryšių su kraštais 
pareigas. Kanados lietuvių 
bendruomenės valdyboje ėjo 
vicepirmininkės visuomeni
niams reikalams pareigas. 
Nuo 1991 m. — Kanados lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkė.

Nuo 1992 m. sausio mėnesio 
pradėjo dirbti Lietuvos vy
riausybėje, kaip speciali asis
tentė, ypač talkindama projek
tuose, susijusiuose su Kana
dos valdžios parama Lietuvai 
ir su įvairomis firmomis, pa-
reigose. Ontario provincijos 
valdžia, Ontario premjero Bob 
Rae ir ilgamečio lietuvių rei
kalų rėmėjo R. Johnstono pa
stangomis, pasinaudojant Ka
nados federacinės valdžios 
techninės paramos Lietuvai 
programa, atleido Gabiją nuo 
pareigų ir išleido Lietuvon. 
Pirmą pusmetį teks keliauti 
kas mėnesį tarp Kanados ir 
Lietuvos, o nuo vasaros at
vyks visa Petrauskų šeima.

Dr. Rymantas Petrauskas, 
neuropsichologas, Lietuvoje 
dėstys Šiaulių pedagoginia
me institute, dirbs Vilniuje 
kuriamame paauglių krizės 
centre, rūpinsis Lietuvos 
psichologų sąjunga, dirbs 
programų srityje Švietimo 
ministerijoje. Lietuvoje dar
buosis iki 1993 m. rugpjūčio 
mėn. Inf.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 
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Susidomėjo Lietuvos vyskupu
Brazilijoje įvykusiame tarptautiniame kongrese iškilo arkivyskupo 
TEOFILIALJS MATULIONIO, kaip komunizmo kankinio, vardas 

ir jo gyvenimą aprašantis leidinys portugalų kalba

VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ

Jaunoji
Lietuvos dalys - “naujos at

žalėlės” - gyvuoja visur pasau
lyje: Šiaurės ir Piety Ameriko
je, Australijoje, Vakarų Euro
poje. Lietuvių kilmės jauni
mas jaučia tą gyvy lietuviškų 
dvasių. Jį gųsdina mintys apie 
nutautimų ir gyvenimų be lie
tuviškos veiklos. Kodėl? Visi 
gimėme lietuviškos kilmės šei
mose ir todėl jaučiame, kad 
priklausome lietuvių tautai.

Lietuviškos kilmės jauni
mas skiriasi nuo kitų tauty
bių jaunimo. Mūsų pasaulis 
mažesnis; mūsų tauta ilgai pa
vergta. Užaugome klausydami 
tėvukų pasakų apie Lietuva. 
Išmokome lietuviškų dainų 
stovyklose ir mokyklose. Įsi
vaizdavome Lietuvų, pilnų ža
lių miškų, piliakalnių ir gin
tarinių krantų.

Mums Lietuva buvo sapnas 
ir kartu didelė garbė būti jos 
dalimi. Didžiavomės tarp drau
gų angliškose mokyklose, kad 
priklausome lietuviškoms or
ganizacijoms ir kad turime 
ypatingas tradicijas bei pa
pročius.

Nepažinome kitos Lietuvos - 
tik tokių, dėl kurios reikėjo 
nuolat kovoti ir kurių mylė
jome. Staiga Lietuva laisva, ir 
jaunimas turi progų pagaliau 
pamatyti tėvų žemę, susipažin
ti su Lietuvos jaunimu. Atsi
darė mūsų akys - Lietuva nebe 
tik mūsų išeivijos jaunimo sap
nas. Dabar reikia ja dalintis su 
Lietuvos lietuviais. Lietuva 
mums pasidarė reali. Jos gro
žis mus žavėjo, o 50 metų oku
pacijos realumas mums išryš
kino problemas.

Lietuvos jaunimas labai ski
riasi savo nuotaikomis ir gal
vosena nuo išeivijos lietuvių. 
Staigus Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimas verčia išei
vijos jaunimų pergalvoti apie 
savo vietų ir reikšmę lietuvių 
tautoje.

karta III
Šiais metais (1991) dalyva

vau Pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese Pietų Ameriko
je, kuriame diskutavome lie
tuviško išeivijos jaunimo klau
simus. Pats faktas, kad suva
žiavo jaunimas iš viso pasau
lio, susidomėjęs ir susirūpi
nęs savo tapatybe, reiškia, kad 

'šitam jaunimui svarbi yra lie
tuvybė ir jos išlaikymas. Per 
studijų dienų ilgus pasėdžius, 
diskusijas buvo nutarta, kad 
pagrindinis PLIS tikslas yra 
“rūpintis lietuvių jaunimu, 
gyvenančiu už Lietuvos res
publikos ribų”.

Buvo ir kitų nutarimų apie iš
eivijos ryšius su Lietuva ir jau
nimo pastangas padėti atgims
tančiai Lietuvai. Svarbus bū
das padėti Lietuvai yra pir
miausia išlaikyti savo solida
rumų ir savo tapatybę. Todėl ir 
kongreso šūkis buvo: “Mūsų 
vienybė - tautos stiprybė”.

Bet kų iš tikrųjų reiškia “mū
sų vienybė - tautos stiprybė”. 
Ar mūsų dabartiniai siekiai 
mus tikrai veda į tų stiprybę? 
Aišku, svarbu pažinti savo kil
mę ir krašto praeitį, bet ar ne- 
reiktėtų pradėti rimčiau kreip
ti dėmesį į dabartinę padėtį? 
Atrodo, kad nuo kartos į kartų 
jaunimo tikslai pradeda kryp
ti į kitų kelių. Dalis išeivijos 
jaunimo sulieja lietuvybę tik
tai su socialiniu aspektu. Čia 
kažko trūksta. Svarbu išeivi
jos lietuvybės išlaikymas, bet 
gal reikėtų pergalvoti apie jo 
būdus.

Dalyvaudama PLJ kongrese 
turėjau progos susipažinti su 
lietuviškos kilmės lietuviais 
iš viso pasaulio. Deja, nega
lėjau susikalbėti su visais, 
nes ne visi kalbėjo lietuviš
kai. Tačiau noras šio jaunimo 
geriau išmokti savo protėvių 
kalbų buvo nuostabus. Ketvir
tos, penktos kartos lietuvių

jaunimas Argentinoje yra užsi
degęs lietuviška dvasia, lan
ko lietuvių kalbos pamokas kas 
sekmadienį. Pamatęs lietuviš
kų jaunimų iš viso pasaulio, 
jis jautė paramų ir tikslą to
liau sunkiai dirbti. Jis matė 
mūsų plačios veiklos rezulta
tus ir nesijautė vienišas, kovo
jantis už lietuvybės išlaikymų. 
Be tos paramos ir pavyzdžio iš
laikyti lietuviškų veiklų, jų li
kimas būtų kitoks.

Pietų Amerikoje ir čia Kana
doje gyvena daug lietuvių kil
mės jaunimo, kuris nebekalba 
arba neišmoko lietuviškai kal
bėti. Tačiau tarp jų liko grupė, 
kuri vis tiek įsipareigoja dirb
ti Lietuvos labui, nes jaučiasi 
lietuviais.

Daugumos jaunimo lietuvių 
kalba silpnėja, ir kiekvienais 
metais dalis lietuvių kilmės 
jaunimo nutolsta nuo lietuviš
kos visuomenės. Todėl reikia 
paramos, pavyzdžio ir įsiparei
gojimo iš vyresnės kartos pu
sės, kad mūsų jau mažas pasau
lis išsilaikytų ir kad mūsų jau
nimo pastangos išlaikyti lietu
vybę būtų remiamos.

Jauna dvasia ir noras būti 
lietuviais yra gyvi lietuviškos 
kilmės jaunime. Gal kartais 
nukrypstame iš kelio, bet ne
palikite jaunimo. Paremkite jį, 
padėkite savo idėjomis, pavyz
džiu ir siūlymais. Turėkite 
vilties mumyse, nes mes esame 
lietuviai ir norime tokiais pa
silikti. Daiva Baršauskaitė

“Šių metų sausio 3 dieną Sao 
Paule buvo atidarytas VIII tarp
tautinis TFP kongresas, kurio 
pagrindiniai kalbėtojai buvo 
TFP tarybos pirmininkas prof. 
Plinio Correa de Oliveira, prin
cas Dom Bertrand de Orleans 
e Braganca ir lietuvis kuni
gas Pranas Gavėnas”. Taip pra
nešė TFP informacijos žinia
raštis ir įvairių Brazilijos mies
tų spaudos orgnai.

TFP (Tradicao, Familia, Pro- 
priedade) organizacija yra pa
sklidusi 15-koj valstybių. 1990 
m. per savo platų tinklą 23-jose 
šalyse ji surinko 5.215.580 para
šų po deklaracija, reikalaujan
čia laisvės lietuvių tautai ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Šių parašų mikrofil
mai buvo specialios TFP komi
sijos nuvežti ir įteikti Vyt. 
Landsbergiui Vilniuje; antras 
pilnas komplektas buvo įteik
tas Sovietų S-gos prezidento 
M. Gorbačiovo raštinei ir gau
tas oficialus tos įstaigos pa
kvitavimas.

Sao Paule tarpt. TFP kongre
se dalyvavo 1500 atstovų iš 111 
Brazilijos miestų ir 17-kos 
Pietų ir Šiaurės Amerikos, Eu

ropos, Azijos, Afrikos ir Aust
ralijos kraštų. Su pakviestai
siais buvo 4000 asmenų. Atida
rymui susirinko JUVENTUS 
klubo salėje (talpinančioj 5000 
žmonių). Kongreso programoj 
įrašyta: “18,30 vai.: Klubo JU
VENTUS auditorijoje iškil
mingas atidarymas. Tarptauti
nei publikai pristatymas prel. 
dr. Prano Gaidos leidinio “VYS
KUPAS, KALINYS IR KOMU
NIZMO KANKINYS” patikėtas 
kun. Pranui Gavėnui”.

Profesoriui Plinijui drąsi
nant ir keliems kompetentin
giems TFP nariams priside
dant darbu, išėjo portugališ
kai Pr. Gaidos paruošta ir lė
šomis paremta ši arkivysk. T. 
Matulionio biografija. TFP su
rengė šį tarptautinį leidinio 
pristatymą ir įsipareigojo jį 
skleisti ne tik plačioj Brazi
lijoj, bet ir užsieniuose.

Nušviesti lietuvio kankinio 
vyskupo asmenybę buvo pa
kviestas kun. Pranas Gavėnas, 
rūpinęsis knygos išleidimu. 
Salėj ant estrados stovėjo 4 
metrų aukščio knygos viršelio 
plakatas, o prie durų - pati 
knyga. Kr.

Kun. PRANAS GAVĖNAS 
kalba apie arkivyskupų TEOFILIŲ 
MATULIONĮ tarptautiniame TFP 
organizacijos kongrese Brazilijoje 
1992.1.3

Ar palaužti sparnai?
Išeivijos scenas okupavo menininkai iš Lietuvos, bet atsigauna 

ir vietinės meno pajėgos

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Daugelį metų Šiaurės Ame
rikos žemyno lietuviškoji išei
vija didžiavosi savo meninin
kais, kompozitoriais, pianis
tais, solistais, išleido chorų 
ir oktetų plokšteles. Rudens 
renginių sezonui prasidėjus, 
savaitgaliais salėse pristig
davo vietos, nes gėrėjomės ne 
vien iš tremtinių stovyklų at
vykusiais menininkais, bet pri
siauginome ir naujas jų kartas. 
Kanadiečiai - Jonas Govėdąs, 
Dalia Viskontienė, klivlan- 
dietė Rita Čyvaitė-Kliorienė, 
Darius Polikaitis Čikagoje ir 
kiti yra naujos lietuviškos at
žalos, daug prisidėjusios prie 
lietuviško muzikinio ir kūrybi
nio gyvenimo klestėjimo. “Dai
navos”, Čiurlionio ansambliai, 
Kanados lietuvių chorai ir teat
rai, teatrų festivaliai palai
kė išeivijos lietuvybės gyvas
tingumų ir stiprino jėgas kovo
je už Lietuvos laisvę. O ir tau-

tinių šokių grupėms nepristigo 
jaunimo.

Lietuvoje prasidėjus politi
niam atoslūgiui, į Šiaurės 
Amerikos žemyną prasidėjo 
Lietuvos ansamblių, muzikų 
ir kitų sričių menininkų ant
plūdis. Iš pradžių jų pasiro
dymai buvo profesionalūs, 
aukšto lygio ir džiugino išei
viją, nes tai buvo įrodymas, kad 
kultūrinis ir kūrybinis tautos 
gyvenimas yra giliai įleidęs 
šaknis į lietuvišką kultūrą, 
nepaisant agresyvios rusifika
cijos. Kai kuriuos išeivius ža
vėjo “Dėdės Vanios” ir “Piros- 
mani” spektakliai, nekreipiant 
dėmesio į sudarkytą aktorių 
lietuvių kalbos tarseną ir į tai, 
kad buvo statomi'nelietuvių su
kurti veikalai.

Vėliau pradėjo lankytis mė
gėjiško pobūdžio įvairių “prof
sąjungų” darbininkų sambū
riai, kurių meninis lygis ne
buvo geresnis už mūsų mėgė
jus. Negalima jų smerkti už no-

rų pamatyti “nuostabiąją” 
Ameriką, kurioje visi yra “tur
tingi” ir kurios gatvės yra grįs
tos auksu. Dalis jų net atsi
sakė grįžti į namus, neva ieš
kodami “politinės globos”, nors 
ji jau nebeaktuali.

Mūsų fondai ir didžiosios or
ganizacijos jau rengia smui
kininko Raimundo Katiliaus ir 
Larisos Solekovos (?) gastro
les. Kviečiamas Daunoras, Mil
kevičiūtė, Bekionis, “Ąžuoliu
kų” choras, o Čikagos lietuvių 
operos “Otelio” pastatyme pa
grindinius vaidmenis atliks 
vilniečiai... Atvyksta “Jonis”...

Taigi lietuviškos išeivijos 
renginių kalendoriai, užpildy
ti svečių iš Lietuvos gastrolė
mis, išstūmė išeivijos meninin
kus iš scenos, bet nesužlugdė 
jų įsipareigojimo lietuvybės 
ugdymui ir meilės pagalbos 
reikalingai Lietuvai.

Tai įrodo Klivlande BALFo 
III.22 rengtas koncertas Lietu
vos našlaičių, senelių ir Sibiro 
tremtinių pagalbai. Kilus min
čiai tam kilniam tikslui su
telkti muzikų ir solistų būrį, 
vietiniai menininkai su dide
liu entuziazmu sutiko koncer-

ILLINOIS UNIVERSITETAS ČIKAGOJE 
slavistikos ir baltistikos katedrai ieško lietuvių kalbos ir litera
tūros dėstytojo-profesoriaus arba profesoriaus adjunkto - 
pastoviai savarankiškai pozicijai, turinčiai nuolatinę Pasaulio 
lietuvių bendruomenės finansinę paramų. Kandidatas turi 
turėti bent PH.D. mokslinį laipsnį, pripažintą mokslo institu
cijos, gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas, turėti patyrimą 
atitinkamo lygmens mokyme ir iškilesnę pedagoginio darbo 
charakteristiką. Prašymai su trimis rekomendacijų laiškais, 
trumpu gyvenimo aprašymu (curriculum vitae) ir biblio
grafija turi būti nusiųsti iki 1992 m. balandžio 10 d. adresu: 
dr. Biljana Sljivic-Simsic, Head, Department of Slavic and 
Baltic Languages and Literatures, University of Illinois at 
Chicago, Box 4348 (M/C306), Chicago, IL 60680. Illinois univer
sitetas Čikagoje pasižymi pozityvia veikla, yra lygių galimy
bių darbdavys. 

Toronto “Gintaro” ansamblio šokėjai atlieka programą Vasario 16 šventėje Anapilio salėje Nuotr. A. Pūko

te dalyvauti. Programoje buvo 
atlikti didžiųjų tarptautinių 
ir lietuvių kompozitorių vei
kalai. Koncertą rengė Kliv- 
lando BALFo skyrius, vado
vaujamas aktyvaus visuome
nininko Vinco Apaniaus. Pro
gramą koordinavo ir joje daly
vavo solistė Aldona Stempu- 
žienė, daugelio operų vaidme
nų atlikėja, dainos konkursų 
laimėtoja, išleidusi net kelias 
savo dainų plokšteles. Vilija 
Nasvytytė-Klimienė, deklama- 
torė, buvo programos prane
šėja.

Rengėjai ypatingai didžiuo
jasi, kad solistų tarpe buvo 
Jennifer Cochran-Luizaitė, 
ketvirtos kartos Amerikos lie
tuvaitė, kurios prosenelis, se
nelis ir tėvas priklausė Lietu
vos vyčiams. Programoje daly
vavo pianistė ir daugelio lie
tuvių pianino mokytoja Birutė 
Smetonienė. Muzikė Rita Čy
vaitė-Kliorienė pasirodė su 
Šv. Kazimiero mokyklos chore
liu. Pianistas Vytautas Puš- 
korius, prieš trejus metus iš 
Australijos atvykusi solistė 
Virginija Bruožytė-Muliolie- 
nė ir pianistė Roma Bandzie- 
nė, 1986 m. baigusi Vilniaus 
konservatoriją, atstovavo jau
niausiai lietuvių menininkų 
kartai. Klivlando visuomenė 
didžiuojasi sugrąžinusi lietu
vius menininkus į sceną. Ša
lia jų, programoje dalyvavo ir 
nelietuvių kilmės pianistai.

HALLING CONTRACTING 
(Estonian)

• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tlle) Įdėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

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

Jaunimas 
dėkoja

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos 12 atstovų nuvyko į Pietų 
Ameriką ir dalyvavo PLJ kongre
se. Jie kartu su PLJS valdyba 
(pirm. Alvydas Saplys) susipaži
no su PLJS tikslais ir pasiryžo 
dirbti toliau Lietuvos bei išeivi
jos naudai.

Šie atstovai aktyviai dalyva
vo studijų dienų diskusijose, dar
buose: Romas Garbaliauskas (pre
zidiumas), Ona Stanevičiūtė ir 
Ričardas Kalendra (sekretoriatas), 
Ina Balsytė (mandatų), Julija Šuky
tė (revizija), Linas Garbaliauskas 
(valdybos rinkimai).

KLJS atstovai, pasiryžę ir toliau 
dirbti Lietuvai ir jos išeivijai. 
Jie nuoširdžiai dėkoja rėmėjams. 
Jaunimo kongresui aukojo: $500 - 
dr. J. A. Sungaila, dr. J. M. Ulec- 
kas; $400 - J. Maziliauskas; $250 
- A. Pranskus, dr. G. M. Skrinskas; 
$200 - Hamiltono liet, pensinin
kų klubas; $115 - S. Dargis; $100 - 
Z. Bersėnas-Cers, L. Beržinis, A. 
M. Bumbulis, kun. K. Butkus, dr. S. 
E. Čepas, K. Dubauskas, K. Dulkys, 
P. Eidukas, J. Gudinskas, V. Han
son, N. Kardelis, Lietuvos kanki
nių par. kat. moterys, Londono 
lietuvių pensininkų klubas, K Lu
košius, A. E. Mačiulaitis, R. Mi
talas, A. L. Montsvilas, V. Montvi
las, E. Paulionis-Keras, A. Pranc- 
kūnas, S. E. Pusvaškis, M. Razmas, 
J. Rimšaitė, J. Sakalauskas, P. B. 
Saplys, E. Senkus, P. Sidaras, A. 
Smilgys, H. E. Stepaitis, F. Timu- 
kas, M. Timukas, J. Vaskela, J. A. 
Vieraitis, B. Wytiuk, dr. J. L. Yčas; 
$75 - V. Jasinevičius, L. A. Rudis, 
V. A. Skaržinskas; $65 - G. Agur- 
kis; $60 - V. T. Bačėnai, G. A. Kai
rys, P. Polgrimas; $56 - A. Žilėnas; 
$55 - K. E. Gudinskas; $51 - M. S. 
Šetkus; $50 - O. Bakšys, P. Bažiū- 
nas, R. Choromanskis, J. K Der- 
vaitis, J. Jakelaitis, M. Janulionis, 
kun. K. Kaknevičius, S. A. Karnas, 
J. A. Leščius, K. Mikšys, A. Mingė- 
la, Z. Motiejūnas, G. R. Paulionis, 
S. Radzevičius, A. Rukšys, L. Sap
lys, D. Sher, E. Šimaitis, P. Siū
lys, dr. J. Slivinskas, J. Staškevi
čius, P. Vaitkūnas, E. Valeška, V. 
Venckevičius, A.G. (Loon Studio) 
Weir; $40 - A. S. Verbickas; $30 - 
V. Zavadskas; $25 - B. Vidugiris; 
$20 - J. Bakis, V. G. Baltrašiūnas, 
A. Grajauskas, L. D. Gutauskas, K 
Juzumas, M. Macevičius, J. E. Ma- 
žulaitis, A. Mikšys, V. Paulionis, 
J. Stankus, A. Ž. Vaičiūnas; $16 - 
P. Šukys; $10 - S. Ciparis, J. Karec- 
kas, A. D. Keršis, G. Povilauskas, S. 
Stanevičius.

Taip pat dėkojame Hamiltono, 
Montrealio ir Toronto parapijų 
klebonams, KLB Toronto apylin
kės valdybai, Gabijai Petrauskie
nei, Onutei Žukauskaitei, Dainai 
Kalendraitei ir Alvydui Sapliui už 
moralinę paramą. Dėkojame vi
siems lietuviams, kurie prisidėjo 
prie PLJ kongreso.

Onutė Stanevičiūtė

J&L SULIMIERSKI and ASSOC.

INCOME IRK =
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TRO 
NIX t

FIGHT RECESSION!
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Toronto - 2290 Bloor St. W. 769 - 4558 -A Mississauga - 702 Burnhamthorpe Rd. 949 - 9988
Scarborough - 3630 Lawrence Ave. E. 438 -5656 -A INFORMATION NUMBER: 252 -4566 ~

KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA! 
Ar žinote kad...
• Kanados mokesčių įstaiga (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 deduetons” 
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 
apskaičiavimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskai
čiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi. Jei klientas nėra pilnai pa
tenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam 
jokio atlyginimo. Priešingai, mes net siūlome $20 dovanai tam, 
kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių grąžinimo lapus.

Mes atidarėme naują pastovią 
įstaigą: 702 Burnhamthorpe 
(kampas Cawthra gatvės) 
Suite 2. Tel. 949-9988

DĖMESIO VERSLININKAI!
Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami nuo 

kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mo
kesčius 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.

DĖMESIO!

MISSISSAUGA

VIENKARTINIS
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

nuolaidą jusiu sutuoktiniui(ei) 
Atlyginiman taipgi įeina: 

Ištisų metų mokesčių 
apskaičiavimo pagalba. 
Patarimas pradedant ar 
parduodant savo verslą. 
Investavimo 
patarimai

iu\^Gėh* 14 pard uotu vė 
“Victoria”,

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994.

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. ■

• Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi į namus per savaitę
• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant Lufthansa

lėktuvais-...................  $1240 + mokesčiai
Sterling Airways -

Toronto-Kopenhaga-Vilnius....... $899 +mokesčiai
(kaina priklauso nuo sezono)

• 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 pristatymais laivais

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

naujų automobilių “Lada” pristatymas
Mūsų adresas:

275B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 
Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436
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d KULTQfflEJE VEIKLOJE
Jei literatūros dr. Jonas Gri

nius būtų gyvas, jis šių metų va
sario 21 d. būtų šventęs 90-jį 
gimtadienį. Deja, jis mirė 
Miunchene 1980 m. lapkričio 10 
d. Palaidotas Westfriedhof ka
pinėse, kur architektas A. Mon- 
čys suprojektavo lietuviškais 
liaudies motyvais paminklą.

J. Grinius, gimęs 1902 m. va
sario 21 d. Giminėnų kaime, 
Joniškio vlsč., Šiaulių aps., 
Šiaulių gimnaziją baigė 1922 ir 
tais pačiais metais įstojo į Lie
tuvos universiteto Teologijos- 
filosofijos fakultetą Kaune, 
kuriame studijavo lietuvių kal
bą ir literatūrą, prancūzų kal
bą ir psichologiją bei pedago
giką. Baigė 1926 m. ir tolimes
nėms studijoms išvyko į Sorbo- 
nos ir Grenoblio universite
tus Prancūzijoje.

Grįžęs 1929 m. apgynė dakta
ro dizertaciją “O. V. Milašius 
- poetas” ir iki 1940 m. Teolo
gijos-filosofijos fakultete dės
tė visuotinę literatūrą, meno 
istoriją, estetiką. 1940 m. bol
ševikams uždarius Teologijos- 
filosofijos fakultetą, J. Gri
nius konkurso keliu buvo iš
rinktas meno istorijos ir pran
cūzų kalbos dėstytoju Kauno 
universiteto Statybos fakul
tete. 1941 m. perėjo dirbti į 
naujai atidarytą Kauno uni
versiteto Filosofijos fakulte
tą, kuriame docento titulu dės
tė iki 1943 m. kovo 16 d., kai 
vokiečiai universitetą uždarė.

1944 m. nuo grįžtančių bolše
vikų teroro pasitraukė į Vaka
rus. Gyveno įvairiose stovyk
lose Vokietijoje. Įsteigus Va
sario 16 gimnaziją Hiutenfel- 
de, joje keletą metų mokyto
javo ir dvejus metus buvo jos 
direktorium. Vėliau pastoviai 
apsigyveno Miunchene. Čia ir 
mirė ilgėdamasis Lietuvos, nes 
prie svetimos aplinkos jam bu
vo sunku pritapti. Jis atidžiai 
sekė okupuotos Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą, skaitydamas 
tenai leidžiamą periodinę 
spaudą ir gaunamas knygas.

Dramaturgas. J. Grinius de
biutavo drama “Pavasariui 
auštant”, kuri buvo išspaus
dinta “Ateities” žurnale. 1929 
m. buvo išleista jo drama “Są
žinė”. 1947 m. “Aiduose” buvo 
išspausdinta trijų veiksmų 
draminė legenda “Stella Ma
ris”. Iš kitų jo dramų minėti-

Rašytojos malda
Mano siela ilsisi Tavyje, Viešpatie, mano siela garbina Tave 

savo tylėjimu.
Mano dienų varpos nulinko savo brandumu, ir aš save ati

duodu Tavo valios pjūčiai.
Kai bandau pakelti savo kančios derlių, sulinksta mano 

pečiai ir laukia Tavo glėbio.
Surink mane, Viešpatie, iš visų byrančių minčių savo šventų 

aruodų sėklai.
Įknibau į žemę laukų Tavo. Maitink mane savo Krauju ir 

Duona.
Apglėbk mane savimi, saugok nuo lietų ir darganų. Tavo 

delnai - mano gyvybės saulė, kuri savo šilima prikelia mirusius.
Užmikdyk mane, Viešpatie, tik šios žemės miegu, bet amžiais 

palik mano sielą gyvą, alsuojančią Tavo meile.
Aš Tau atidaviau savo širdies meilės lašus - buvusius ir 

būsimus. Tu kaip iš rasų gražiausių pasirinkai sau kunigą.
Džiaugsmu kaista veidai mano tyloje, džiaugsmo ir meilės 

rasos glaudžiasi prie Tavo kojų.
Be Tavęs užtrokščiau. Be Tavęs - badas, be Tavęs - tamsybės 

ir paklydimas, be Tavęs - vargas ir tuštybė.
Pabūk su manimi, Viešpatie, nulinkusia ir neverta. Tavo 

aureolės spektrų šviesoje leiskis grožėtis Tavo veidu.

Marija Aukštaitė,
Iš rankraštinio leidinio “Mano dienos Romoje 1956", 

išleisto Kanadoje 1991 m.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Kultūros židiny Niujorke Smuikininkas VILHELMAS ČEPINSKAS su 
akompaniatorium POVILU STRAVINSKU Nuotr. Vytauto Maželio

Dr. JONAS GRINIUS - rašytojas, profesorius, mokslininkas
Dar reikia pridėti, kad J. Gri

nius buvo nepaprasto darbštu
mo žmogus. Jis reiškėsi ir dau
gelyje kitų sričių: publicisti
koje, buvo redaktorius, visuo
menės veikėjas, nevengdamas 
įsipareigojimų, jei matė, kad 
jis gali ką nors naudingo nu
veikti.

Iš praeities. 1930 m. Prienų 
“Žiburio” gimnazijos scenoje 
buvo suvaidinta J. Griniaus 
drama “Pavasariui auštant”. 
Vieną svarbiausių vaidmenų 
(Dąktaro) man teko atlikti. 
Kad atrodyčiau panašesnis į 
daktarą, iš fizikos mokytojo 
Cezario Pšemneckio, kuris bu
vo gana apkūnus, pasiskolinau 
fraką. Į vaidinimą buvo pa
kviestas iš Kauno ir docentas 
J. Grinius, kuris atvyko su sa
vo draugu pedagogu J. Mičiu- 
liu. Vaidinimas puikiai pavy
ko. Buvo patenkintas ir auto
rius, ir publika.

na 1954 m. išleista “Žiurkių 
kamera”, vaizduojanti sovieti
nio gyvenimo tikrovę. 1962 m. 
išleista istorinė drama “Gul
bės giesmė”, laimėjusi Lietu
vių rašytojų draugijos premi
ją. Kai kurios jo dramos yra li
kusios rankraščiuose: “Ramū
ną”, “Žemė ir žmonės”.

Literatūrologas. Pradėjęs O. 
V. Milašiaus veikalų tyrinėji
mais, visą laiką apie jį rašė 
spaudoje ar skaitė paskaitas. 
1932 m. J. Grinius išleido vei
kalą “Putino lyrika”. Jau gy
vendamas Vakaruose, parašė 
studiją “Vincas Mykolaitis-Pu
tinas kaip kūrėjas” (1973). Ver
tingiausiu jo darbu laikomas 
prancūzų kalba 3 tomų veika
las “Histoire generale des li
teratures” (1961). “Vaizdai ir 
problemos lietuvių literatūro
je” - studijų ir straipsnių rin
kinys (1973 m. LKM Akademi
ja, Romoje). Dar minėtina J. 
Griniaus studija “Bernardas 
Brazdžionis - Dievo ir žmogaus 
šauklys” ir daug kitų.

Menotyrininkas. Brandžiau
sias J. Griniaus darbas, išleis
tas Lietuvoje - “Grožis ir me
nas”. Tai vienintelis lietuviš
kas meno filosofijos veikalas, 
kuris papildytas pakartotinai 
išleistas jau autoriui mirus, 
(1982 m.). Lietuvai atgavus 1939 
m. Vilnių, J. Grinius išleido 
labai vertingą veikalą “Vil
niaus meno paminklai” (1940). 
1966 m. Miunchene išleistame 
leidinyje “Lexicon der Weltli- 
teratur” paskelbė studiją apie 
lietuviško kryžiaus kilmę “Die 
Herkunft der litauischen 
Kreuze”. Reikšminga jo meno
tyros studija “Lietuvių kryžiai 
ir koplytėlės” (1970). Čia patei
kiama įvairių teorijų apie lie
tuvių koplytstulpių bei kryžių 
kilmę apžvalga ir kartu duoda
ma jų kritiška analizė.

Kritikas. Parašė daugybę 
straipsnių periodinėje spau
doje. Straipsnyje “Literatū
ros ir meno kritikai (“Aidai”, 
1952) aptaria, kokias ypatybes 
privalo turėti kritikas, kad ga
lėtų įsijausti į kūrinį ir pada
ryti teisingas išvadas. Kai kas 
prikiša Griniui per didelį rigo-
rizmą vertinant kitų kūrybą, 
bet literatūros istorikas Pra
nas Naujokaitis laiko jį vienu 
objektyviausių ir nuosaikiau
sių literatūros kritikų.

Du didieji - “Atžalynas” ir “Gintaras”
Rūpėsčiai besirengiant Kanados lietuvių kultūros ir švietimo darbuotojų suvažiavimui 

Toronte 1992 m. balandžio 24-26 d. d.

Amžių eigoje lietuviai iš
reiškė savo kūrybą darbais, 
apranga, pasakomis, daino
mis, pasilinksminimais, šo
kiais ... Taip savo tautos loby
ne turime įvairiaspalvius tau
tinius drabužius, melodingas 
liaudies dainas, grakščius, 
įvairiai supintus liaudies šo
kius.

Torontiečiai didžiuojasi me
no grupėmis “Atžalynu” ir 
“Gintaru”. Įdomu, kaip jiems 
sekėsi per keletą dešimtmečių 
išeivijoje išlaikyti minėtus 
tautinio šokio bruožus, pri
traukti nemažą dalyvių skai
čių.

Artėjant Kanados lietuvių 
kultūrininkų ir švietėjų suva
žiavimui, norėtųsi daugiau pa
nagrinėti, kokios problemos ar 
rūpesčiai slegia šių grupių va
dovus, koks darbas vyksta už
kulisiuose, kurio mes, kaip žiū
rovai, nepastebime.

“Atžalynas”
Užgavėnių karnavalo metu 

Toronto Lietuvių namuose, kur 
kasmet turi progos pasirodyti 
abi šokių grupės, keletą klau
simų pateikiau “Atžalyno” tė
vų komiteto pirmininkei Van
dai Paulionytei-Grenke ir gru
pės programos pranešėjai Ire
nai Poškutei.

“Atžalyne” yra 130 šokėjų, 
suskirstytų į 5 amžiaus grupes, 
kur jauniausias šokėjas yra 4 
metų amžiaus, vyriausias - 72 
metų. Yra nemažas būrys miš
rių šeimų ar net kanadiečių 
jaunimo. Beveik 3/4 visų šokė
jų yra jaunimas, visai nekal
bantis lietuviškai. V. Paulio- 
nytės-Grenke žodžiais, “miš
rių šeimų jaunimas domisi lie
tuvišku šokiu, lietuvių kalba 
ir ne vienas jų pradėjo lanky
ti lietuvišką mokyklą. Šių vai
kų tėvai dažniausiai būna ati
tolę nuo bet kokios lietuviš
kos veiklos, todėl “Atžalyno” 
repeticijos, pasirodymai su
daro progą ir tėvams dažniau 
dalyvauti lietuviškame gyve
nime. “Didelis vadovų rūpestis 
- pasirodymų koncertų stoka. 
“Pirmenybę atiduodam iš Lie
tuvos atvykusiems atlikėjams,

Dr. JONAS GRINIUS-rašytojas, kritikas, profesorius, visuomenės veikėjas

skriausdami savo jaunimą” - 
sako Irena Poškutė. Tą spragą 
užpildyti padeda kanadiečių 
organizacijos. Viena jų-FOLK 
ART COUNCIL. Ji 1991 m. gruo
džio mėn. pakvietė dalyvauti 
Puerto Rico “International 
Dance Festival” ir eilėje kitų 
renginių. Tokie renginiai ska
tina jaunimą gausiai dalyvau
ti repeticijose, vertinti įdėtą 
darbą.

Visų grupių šokių vadovė yra 
Vida Vitkūnaitė, šokių akom- 
paniatorė - Danutė Pargaus- 
kaitė.

“Gintaras”
Kitas Toronto lietuvių meno 

vienetas-ansamblis, turintis 37 
metų darbo stažą ir truputį ki
tokią sudėtį yra “Gintaras”. 
Jame 155 dalyviai: 2 vaikų šo
kių grupės, 1 jaunimo, 1 studen
tų ir 2 veteranų, muzikantų ka
pela, liaudies instrumentų gru
pė ir dainos vienetas.

“Gintaro” vadovai - Juozas ir
Rita Karasiejai’, grįžę iš kelio
nės į Lietuvą 1989 m., nuspren
dė įsteigti kanklių grupę. Jie 
pirmieji pradėjo kviesti spe
cialistus iš Lietuvos, kurie pa
ruošia jaunimą, supažindina 
su grojimo technika. “Po kele
to metų ir iš mūsų grupės turė
tų išaugti šių sričių vadovai” 
- sako Rita Karasiejienė.

Iš šalies žiūrint, atrodo vis
kas vyksta kuo puikiausiai, ir 
jiems jokios paramos nei iš lie
tuviškos visuomenės, nei iš ki
tų organizacijų nereikia. Deja, 
ne visai taip. “Nėra kur koncer
tuoti. Jau ir didesnėms lietu
vių kolonijoms yra per brangu 
iškviesti tokio dydžio ansamb
lį”, - sako vadovė Rita Karasie
jienė. Jaučiamas šokėjų trūku
mas jaunimo grupėje, ypač 
berniukų, kurie tokiame am
žiuje daugiau mėgsta sporto už
siėmimus”.

“Gintaro” vadovas Juozas 
Karasiejus pastebi ir tai, kad 
trūksta finansinės paramos iš 
žiūrovų, pavienių aukotojų. Be 
to, koncertų salėse ir žiūrovų 
žymiai mažiau. Gintariečiai, 
taip pat stengiasi dalyvauti ka
nadiečių visuomenės rengia
muose festivaliuose, palaiky
dami glaudžius ryšius su “TO
RONTO ART COUNCIL”. Prieš 
keletą metų “Gintaras” Pran
cūzijoje įvykusiame festiva
lyje užėmę II vietą. Vėliau 
Anglijoje įvykusiame tarptau
tiniame festivalyje “CLEVE
LAND INTER-TIE” laimėjo I 
vietą.

Sprendžiant iš šių laimėji
mų, reikėtų pastebėti “Ginta
ro” ansamblio profesionalu
mą, vadovų įdėtą milžinišką 
darbą. Mes, kaip žiūrovai, pri
pratę prie grakštaus šokėjų 
judesio, tiesių lygiavimų, šyp
senos, pasitempimo, kartais iš
einame iš koncerto burbėdami, 
kad tie šokiai jau nusibodę, 
kad viskas panašiai kaip ir pra
ėjusį kartą. Reikėtų atkreipti 
dėmesį į labai svarbų dalyką: 
nei liaudies dainos, nei šokio 
nepakeisi, jis visą laiką turi 
išlaikyti tautinius motyvus. 
Bet tas pats šokis, meniškai 
apipavidalintoje scenoje, ge
rai pritaikytame apšvietime, 
surežisuotoje programos eigo
je atrodo visiškai kitaip. Pvz. 
pasikartojantys “Volungės” ka
lėdiniai religiniai koncertai 
vos sutalpina klausytojus. Mat

volungiečiai parenka tinkamą 
vietą, papuošimą, apšvietimą, 

, akustiką ...

Kas toliau?
Ar nereikėtų atskiroms orga

nizacijoms, bendruomenėms, 
prieš kviečiant atskirus viene
tus programai atlikti, pagalvo
ti ir apie profesionalų progra
mos sujungimą.

Kitas tai labai svarbus daly
kas - vadovų paruošimas. Kaip 
jau minėjau, Juozas ir Rita Ka- 
rasiejai pirmieji pradėjo kviest 
vadovus iš Lietuvos, nes mes iš
eivijoje kanklių muzikos, liau
dies pučiamųjų instrumentų 
žinovų neturėjome. Po keleto 
metų, reikia tikėtis, iš dabar
tinių “Gintaro” muzikantų ir 
šokėjų išaugs vadovai, bet tam 
reikia dėmesio, paskatinimo ir 
paramos. Vien tik šokdamas ar 
grodamas vadovu nepasidarys, 
lygiai kaip ir vien dainuoda
mas chore dirigentu netapsi.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, atsidaro keliai mūsų 
jaunimui studijuoti ar lankyti 
specialius kursus Lietuvoje. 
Bet dėl to reikėtų mūsų visuo
menei, bendruomenėms, val
dyboms pagalvoti, kaip paska
tinti išeivijos jaunimą, gal
būt paskirti stipendijas. Gal 
užuot organizavus stovyklas, 
pasikviečiant specialistus iš 
Lietuvos, rengti norinčių ir 
gabių jaunuolių keliones (2, 3 
savaičių) į Lietuvą, kur jie įgy
tų žinių vienoje ar kitoje sri
tyje.

Iš Lietuvos atvyksta puikūs 
vadovai, turį gerą pasiruoši
mą, bet mums išsiauginti savo 
jaunimą yra žymiai naudin
giau: tokiems vadovams leng
viau suprasti čia gimusio jau
nimo psichologiją, kultūrą, mo
kymo sistemą, poreikius, be 
to, tai pavyzdys ir kitiems ak
tyviai dalyvauti lietuviškoje 
veikloje.

Visuomenės parama
Šios dvi “Atžalyno” ir “Gin

taro” šokių grupės jungia di
džiausią dalį Toronto lietuviš
kos visuomenės jaunimo. Pa
grindinis uždavinys bendruo
menės vadovams - rasti būdus 
ir sudaryti galimybes lietuviš
kiems mūsų išeivijos viene
tams kuo daugiau progų kon
certams, pasirodymams lietu
viškai publikai, nes tuo yra 
skatinamas kitų vietovių jau
nimas įsijungti į lietuvišką 
veiklą, atsiranda naujos pa
žintys, kurių dėka sukuriama 
viena kita lietuviška šeima. 
Mažos “mini” šokių šventės, 
šokių stovyklos būtų didelė 
investacija ateities lietuviško 
jaunimo ugdymui.

Toronto ir visos Kanados lie
tuviai gali didžiuotis turėdami 
du panašius ir kartu visai skir
tingus meno vienetus. Nežiū
rėkime į vadovų darbą kaip 
jų pareigą dirbti lietuvybei. 
Įvertinkime jų pastangas, jų 
kantrybę, jų pasiaukojimą ir 
padėkime išspręsti klausimus, 
kurie sunkiai slegia jų pečius 
ir kurių jie vieni be visuome
nės pagalbos išspręsti nepa
jėgs.

Laukiame Kanados lietuvių 
kultūros ir švietimo darbuoto
jų suvažiavimo, kuris, tikimės, 
pasiūlys naujų minčių ir pro
gramų tolimesnei kultūrinei 
bei pedagoginei veiklai. N.B.

Kun. prof. A. Rubšys Niujorke 
verčia į lietuvių kalbą Šv. Rašto 
Senąjį Testamentą iš originalinės 
hebrajų kalbos. Jau išvertė prana
šų knygas. Gavus Lietuvos vysku
pų leidimą, jos jau paruoštos spau
dai. Techniškąjį darbą atlieka 
Teresės Bogutienės spaustuvė Či
kagoje, leidyba rūpinasi “Krikš
čionis gyvenime”. Tikimasi, kad 
šis leidinys pasirodys š. m. va
sarą. Dabar kun. A. Rubšys ver
čia į lietuvių kalbą Mozės Penkia- 
knygę.

JAV LB kultūros taryba ruo
šiasi gražia tradicija tapusiai XII- 
jai premijų įteikimo šventei. 1991 
m. premijoms paskirti jau yra su
darytos vertintojų komisijos. Mu
zikos premiją paskirs Kepalaitė, 
Sakaitė, Perelšteinas, Bukauskie
nė, žurnalistikos — Juodvalkis, 
Kubiliūtė, Rudaitienė, radijo pro
gramų— Dantienė, Gečienė, Ma- 
šalaitienė, teatro — Bajorūnaitė, 
Dovydėnas, Čiuberkis, dailės — 
pirm. A. Kašubienės dar nepa
skelbta komisija. Šiom penkiom 
premijom po tūkstantį dolerių 
kasmet parūpina JAV lietuvių 
fondas. Grožinės literatūros tri
jų tūkstančių dolerių premiją fi
nansuoja JAV LB krašto valdyba. 
Šią premiją paskirs A. Staknie- 
nė, V. Skrupskelytė ir A. Lands
bergis, peržiūrėję 1991 m. gro
žinės literatūros leidinius ir 
rankraščius. Autoriai savo rank
raščius, o leidyklos 1991 m. pasi
rodžiusias knygas iki š. m. kovo 
25 d. turi atsiųsti vertintojų 
komisijos pirm. A. Staknienei, 
161-16 84th Ave., Jamaica, NY 
11432.

Pirmąjį sol. Nijolės Ščiukaitės 
estradinių dainų koncertą Čika
gos lietuviams sausio 19, sekma
dienį, Jaunimo centre surengė 
vietinės “Lietuvių radijo valan
dėlės” vadovai Pranė ir Anatoli
jus Šlutai. Viešnia iš Vilniaus yra 
gimusi Šiauliuose, Lietuvos fil- 
harmonijon soliste įsijungusi 1963 
m., studijas Lietuvos konservato
rijoj Vilniuj baigusi 1983 m. Sol. 
N. Ščiukaitė, iškopusi į populia
riausių estrados dainininkių ei
les, nuo 1966 m. daugiausia dai
nuoja su “Estradinių melodijų” 
ansambliu, pirmą kartą atlikda
ma kai kuriuos naujausius Lie
tuvos kompozitorių Benjamino 
Gorbulskio, Rimvydo Racevi- 
čiaus, Algimanto Raudonikio, 
Vyganto Telksnio kūrinius. Pa
sirinkdama programą koncertui 
Čikagoje, ji vadovavosi šūkiu 
“Iš širdies į širdį”. Tad koncerte 
skambėjo tik lietuvių kompozito
rių sukurtos dainos su joms pa
naudotų lietuvių poetų tekstu. 
Pastarųjų sąrašan buvo įjungtas 
ir Bernardas Brazdžionis, kurio 
“Lietuvai” melodiją sukūrė Sibi
ro tremtinys Z. Matelis. Vienin
telę problemą sudarė sol. N. Ščiu
kaitės palydai naudojamos įrašų 
juostelės, kurioms reikia geres
nės aparatūros. JAV ji žada vie
šėti tris mėnesius ir Čikagoje pra
dėtus koncertus tęsti Floridoje 
bei kitose lietuvių kolonijose.

Keturių brolių Trijonių 
kaimiškos muzikos ansamblis 
“Jonis” į JAV turėjo atvykti 1991 
m. pabaigoje ir atlikti programą 
Naujųjų metų sutikime Bruklyno 
lietuvių Kultūros židinyje, bet 
tada negavo bilietų skrydžiui lėk
tuvu. Gastrolinius koncertus sve
čiai iš Šiaulių tegalėjo pradėti 
pirmojoje sausio dalyje Hartfor
de. Su jais taipgi buvo apsilanky
ta Putname, Baltimorėje, Niujor
ke, Čikagoje, Filadelfijoje, Le- 
monte ir galbūt kai kuriose kito
se JAV lietuvių kolonijose. Čika
goje “Jonio” ansamblis turėjo du 
koncertus. Pirmąjį vasario 2 d. 
Jaunimo centre surengė “Margu
čio” vadovas Petras Petrutis, ant
rąjį vasario 5 d. “Seklyčioje” — 
JAV LB socialinių reikalų tary
ba. “Jonio” ansamblį sudaro ke
turi broliai Trijoniai: Stasys — 
administratorius ir koncertų re
žisierius, Pranas — ansamblio 
vadovas, dainų kūrėjas, pagrin
dinis dainininkas, Romas ir Pet
ras — programos atlikėjai, jiems 
talkinantys instrumentalistai Kęs
tutis Rupšys, Liutauras Milišaus- 
kas, Arvydas Žiauberis ir Edmun
das Grubliauskas. Kaimiškai mu
zikai naudojami aktualūs buvu
siųjų ir dabartinių poetų — A. 
Vienažindžio, A. Strazdo, D. Ra- 
mošaitės, V. Stakėno, P. Drevi
nio, J. Ardzijausko, L. Požemec- 
kienės, G. Petrulienės, P. Arlaus
ko, A. Baltakio, Z. Kupsčio su
kurti žodžiai. Nors “Jonis” vadi
namas kaimiškos muzikos an
sambliu, jam didelės įtakos turi 
dabartinė amerikiečių “country” 
ir “western” muzika, lietuviška
jai daliai paliekanti aktualias 
temas.
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Nemažai M. K. Čiurlionio pa
veikslų dabar iš Kauno iškeliavo 
Japonijon, kur jų paroda yra su
rengta Tokijo meno muziejuje 
“Sezon”. M. K. Čiurlionio dai
lės galerijoje kauniečiai turi 
progą susipažinti su fonduose sau
gotais kitais jo darbais, pakeitu
siais išvežtuosius. Lankytojų da
bar laukia M. K. Čiurlionio “Fan
tazijos” ciklo paveikslai “Regė
jimas”, “Veidai”, “Marso pasau
lis”, kiti kūriniai “Diena”, “Va
karas” ir “Naktis”, papildyti ma
žo formato gamtos etiudais ir “Va
saros” ciklo paveikslais.

Poetės Salomėjos Nėries (1904- 
1945) palaikai šį pavasarį iš Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelio bus perkelti į kauniečių 
kapines Petrašiūnuose. Perkėlimą 
paskatino toje muziejaus sodelio 
vietoje planuojama statyti Lie
tuvos knygnešių sienelė. S. Nė
ries palaikų perkėlimą Lietuvos 
rašytojų sąjungos Kauno skyriui 
pasiūlė JAV gyvenantys jos bro
lis ir sesuo, vadovaudamiesi ir 
poetės vyro Bernardo Bučo pagei
davimu. Palaikų perkėlimui pri
tarė ir Kaune gyvenantis S. Nė
ries sūnus Saulius Bučas. Visais 
perkėlimo reikalais rūpinasi spe
ciali komisija. Petrašiūnų kapi
nėse jau išrinkta aikštelė, kurion 
bus perkelti šios žymiausios ir 
tragiškiausios Lietuvos poetės 
palaikai su antkapine skulptūra.

Marija Juozapaitytė-Kelbaus- 
kienė, Lietuvos baleto veteranė, 
mirė Vilniuje vasario 22 d. ir buvo 
palydėta į Antakalnio kapines va
sario 26 d. Velionė, gimusi Petra
pilyje 1912 m. kovo 27 d., Kaune 
1925-29 m. lankė Olgos Dubenec- 
kienės, Jurgio Kiakšto, Veros 
Korali ir Veros Nemčinovos ba
leto studijas. 1934 m. tobulinosi 
Paryžiuje pas M. Kševinskają. 
Lietuvos baleto teatrui atidavė 
tris dešimtmečius 1929-59 m. Su 
Lietuvos baleto grupe velionė 
gastroliavo Monte Carlo, Londo
no, Talino, Rygos teatruose. Lie
tuvos scenoje sukūrė daug pagrin
dinių vaidmenų įvairiuose bale
tuose: J. Pakalnio “Sužadėtinė
je”, J. Gruodžio “Jūratėje ir Kas
tytyje”, L. Delibo “Kopelijoje”, 
P. Čaikovskio “Gulbių ežere”, 
“Miegančiojoje gražuolėje”, 
“Spragtuke”, A. Glazunovo “Rai
mondoje”, L. Minkaus “Don Ki
chote”, R. Gliero “Raudonojoje 
aguonoje” ir kt.

Lietuvos paleoastronomų drau
gijai vadovauja fizikas Libertas 
Klimka, Vilniaus technikos uni
versiteto docentas. Šios draugi
jos nariai yra susidomėję seno
vine liaudies astronomija bei jos 
išlikusiais ženklais. Vilniuje pa
leoastronomų surengtame semina
re buvo kalbėta apie baltų kalen
doriaus atkūrimą, liaudies astro
nomijos žinių rinkimą ir jų api
bendrinimą. Lietuvoje dar yra iš
likusių akmeninių riedulių, išdės
tytų pagal Mėnulį, Saulę ir žvaigž
des, žmonių išsaugotų pasakoji
mų ir legendų. Paleoastronomai 
dalyvaus kraštotyros ekspedici
jose, talkins Eglės Plioplienės 
vadovaujamam Vilniaus etninės 
veiklos centrui, kuris jau ruo
šiasi Pavasario lygiadienio (Žie
mos palydėtuvių) šventei. Lietu
vos paleoastronomų emblemai 
siūloma pasirinkti “Žvaigždės, 
Saulės ir Mėnulio” ženklą, iškal
tą Valiulio akmenyje, kuris yra 
Molėtų rajono Karališkių kaime.

Senojoje Vilniaus rotušėje, 
dabar tapusioje Dailės muziejumi, 
vasario 17 d. buvo įteiktos nepri
klausomybę atgavusios Lietuvos 
valstybinės 1991 m. premijos pen
kiems laureatams — poetui Vytau
tui Bložei, kompozitoriui Jero
nimui Kačinskui, skulptoriui Ge
diminui Karaliui, rašytojui Bro
niui Radzevičiui (po mirties) ir 
tapytojui dail. Povilui Ričardui 
Vaitiekūnui. Vertintojų komiteto 
pirm. Dainius Trinkūnas perskai
tė jo nutarimą, o vicepirm. Vy
tautas Kubilius supažindino su 
naujaisiais laureatais bei jų kū
ryba. Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. Vytautas Landsber
gis jiems įteikė vardinius atmi
nimo medalius ir diplomus, sukur
tus dailininkų Petro Repšio ir Dai
niaus Paškevičiaus. Medalius ir 
diplomus taipgi gavo ir ankstes
nieji laureatai, premijas laimėję 
atgimstančios Lietuvos paskuti- 
niaisias kovos metais. Tokių lau
reatų Lietuva dabar jau turi de
vyniolika. Ne visi galėjo atvykti 
šion iškilmėn. Tačiau vilniečiai 
labiausiai džiaugėsi Lietuvon iš 
Bostono vėl atskridusiu kompozi
toriumi Jeronimu Kačirfsku, jau 
artėjančiu prie aštuoniasdešimt 
penktojo savo amžiaus metų 
slenksčio. V. Kst.
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pRISIKĖLIMO
^Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

Toronto sporto klubo “Vytis” metinio narių susirinkimo dalyviai. Pirmoje 
eilėje (sėdi iš kairės) Leonardas Kirkilis, nuolatinis vytiečių rėmėjas

* Nuotr. Sig. Krašausko
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.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.ikl...3.50%

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.

Marčiulionis yra vienas iš didžiau
sių “kaltininkų”, dėl kurio “Warriors” 
komanda net iki šiai dienai yra NBA 
lygos Vakarų konferencijos pirmoje 
vietoje. Sausio 23 d. duomenimis 
“Warriors" tvirtai buvo pirmoje vie
toje su 26-10 laimėtų-pralaimėtų 
rungtynių santykiu. Toliau ėjo Port- 
landas 26-13, Phoenix 26-15, Los An
geles Lakers 23-16 ir kt.

Neseniai mus pasiekusiame “War
riors” klubo išleistame spalvotame 
mėnesiniame kalendoriuje Marčiu- 
lioniui yra pašvęstas spalio mėnuo, 
įdėtos dvi jo nuotraukos. Beje, čia 
tarp kitų švenčių yra paminėtas ir 
Marčiulionio gimtadienis - birželio 
13-ji diena. Yra ir kiti Marčiulionio 
duomenys: ūgis 6 pėdos ir 5 coliai, 
svoris - 200 svarų, o kolegija - “Li
thuania”. Marčiulionio atvaizdą ran
dame ir “Warriors” komandos rung
tynių tvarkaraščio leidinuke, »ir 
klubo bilietuose. E. Šulaitis

LIETUVIŲ 
KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI per 52 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Professional* Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res. 231-2839

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

Juozas Eimis Ramas
namų telefonas 766-5857

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T.V.

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

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

“Vyčio” žinios
1992 m. vasario 29 d. “Vyčio” spor

to klubas dalyvavo Toronto Lietu
vių namų karavane. Veteranų Ma
merto Duliūno, Antano Suprono bei 
jaunųjų vytiečių kartu paruošti ro
jiniai buvo įvertinti antrosios vie
tos premija. Nuotraukose bei vaizda
juostėse atsispindėjo klubo veikla 
- jaunųjų krepšininkų treniruotės, 
krepšinio stovykla, turnyrai Toron
te bei Hamiltone.

Toronto “Vyčio” sporto klubo va
dovybė yra labai dėkinga nuolati
niams savo inecenatams-rėmėjams: 
Rimvydui Juozaičiui už nuolatinę 
technikinę paramą, Pranui Jankaus
kui už gražias jauniesiems krepši
ninkams uniformas, Leonardui Kir- 
kiliui už gausią ir nuolatinę finan
sinę paramą.

Klubo valdyba svarstė Lietuvos 
sporto veterano D. Ilgūno atsiųstą 
laišką, prašant paremti jo nuomonę 
dėl PLS žaidynėms Tautinės olim
piados vardo suteikimo. “Vytis” pri
taria siūlymui, kad Lietuvoje 1995 m. 
būtų rengiamos ne V-tosios PLS žai
dynės, bet antroji Tautinė olimpia
da. Norint pagyvinti sportinę bei 
tautinę veiklą išeivijoje, mažesnės 
programos žaidynės turi būti už Lie
tuvos ribų. Jose dalyvautų Lietuvos 
bei kitų tolimų kraštų atstovai. Mū
sų jaunieji sportininkai nori ir turi 
važiuoti rungtyniauti ne tik į Lietuvą, 
bet Australiją, Pietų Ameriką, Euro
pą. Ir mes tikimės, kad ŠALFASS- 
gos, ALFAS, Lietuvos sporto vado
vybė bei atskiri sporto klubai pri
tars šiam D. Ilgūno pasiūlymui.. .?

Rimas Sonda
Dėl R. Sondos iškeltos minties, 

taip pat paremiant D. Ilgūno nuomo
nę dėl Tautinės olimpiados vardo 
pripažinimo PLS žaidynėms (jų bu
vo jau keturios), kartojame anksčiau 
šiuo klausimu padarytą sprendimą. 
Tai įvyko Pasaulio lietuvių sporto 
forume Kaune 1991 m. rugpjūčio 2 d. 
IV-jų PLS žaidynių metu. Išeivijos 
ir Lietuvos sporto darbuotojai aiš
kiai pasisakė, kad pirmąją Lietuvos 
tautinę olimpiadą reikia palikti kaip 
šventą relikviją, kaip nebylų kalti
nimą sovietiniam bolševizmui, pa
mynusiam pasaulinį lietuvių judė
jimą jo užuomazgoje . . . Pirmųjų ir 
antrųjų PLS žaidynių organizatoriai 
šiame forume pareiškė, kad būtų bu
vę neteisinga žaidynes vadinti tau
tinėmis olimpiadomis, nedalyvau
jant tuo metu atstovams iš Lietuvos.

Šiuo klausimu “Akiračiuose” 1992 
m. sausio mėn. laidoje labai aiškiai 
pasisako vienas iš Pirmosios lietu
vių tautinės olimpiados 1938 m. Kau
ne dalyvių (krepšinis, tinklinis) Kęs
tutis Čerkeliūnas - žaidynės, bet ne 
olimpiada”. Jis sako: “Liūtas Mockū- 
nas “Akiračių" 9/1991 numeryje mė
gina nuotaikingai aprašyti slidinė
jimo varžybas Kaukaze. Pasak auto
riaus, slidinėjimas Kaukaze turėjo 
būti dalis IV Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių, tai de facto Antroji Lie

tuvos tautinė olimpiada, pirmoji bu
vo 1938 m. Kaune”. K. Č. tęsia: “Čia 
Mockūnas per daug įsismagino, nes 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
nedera (de facto ar kitaip) vadinti 
Antrąja tautine olimpiada. Taip bu
vo oficialiai nutarta. Nereikia už
miršti, jog yra Lietuvoje ir užsieny
je sporto mėgėjų, kurie mano, kad 
1991 m. vasarą Lietuvoje buvo labai 
patriotiška gegužinė (jei norite pik
nikas) su daugiau ar mažiau vykusia 
Sportine programa. Atidarymo iškil
mės Kaune buvo įspūdingos, bet 
sportinė programa skylėta - neda
lyvavo daug pajėgių Lietuvos spor
tininkų. Ne paslaptis, kad iš svetur 
privažiavo nemažai veteranų ir pen
sininkų amžiaus dalyvių, kurių spor
tiniai pasiekimai riboti... (Red.)

Marčiulionis žaidžia vis geriau
Šarūnas Marčiulionis, žaidžian

tis Golden State “Warriors” profe
sionalų komandoje NBA lygoje, šį 
sezoną daro pastebimą pažangą ir 
didina įmestų krepšių vidurkį. Da
bar jis laikomas geriausiu “šeštuo
ju” (pirmuoju atsarginiu) iš visų NBA 
lygos krepšininkų, turintis aukščiau
sią pelnytų krepšių vidurkį (sausio 
28 d. duomenimis - 18.8 taškai per 
vienėrias rungtynes). Reikia pažy
mėti, kad kai kuriose komandose to
kio aukšto vidurkio nėra pasiekę pa
tys geriausieji pagrindiniai žaidėjai.

Kuomet “Warriors” komandos tre
neris Nelsonas sugalvojo iškeisti 
vieną iš geriausiųjų savo krepšinin
kų - Richmondą į naujoką Owens, 
daugeliui toks mostas atrodė nesu
prantamas, nes Richmondo,' Muilino 
ir Hardaway trejetukas buvo pats 
geriausias lygoje. Tačiau netrukus 
paaiškėjo, kad Richmondo vietą ga
li puikiai užimti Marčiulionis ir jau 
prieš Naujus metus naujasis treje
tukas (su Marčiulioniu) su 67.9 taškų 
vidurkiu vėl buvo geriausias lygoje 
(dabar šis vidurkis paaugo iki 69.0 
taškų).

Kai kuriose rungtynėse, pvz. prieš 
Dalias Marčiulionis pelnė 28 taškus 
(8 pataikymai iš 10, o baudų - 12 iš 
13). Žaidžiant prieš San Antonio mū
siškis pelnė 29 taškus (10 iš 17 ir 8 iš 
8). Tai yra tikrai meistriški pasieki
mai, kokių net ir NBA lygos geriau
sieji žaidėjai ne visada gali pade
monstruoti.

Savo komandoje Marčiulionis pa
gal rezultatus yra trečiasis, tuoj po 
Mullin - 26.6 ir Hardaway - 23.7. Be
je, šie du žaidėjai pateko į NBA lygos 
Vakarų konferencijos “All Star” 
rinktinę. Tačiau tie du žaidėjai aikš
telėje išbuvo žymiai ilgiau negu Mar
čiulionis. Mullin 1418 minučių, Har
daway- 1417, o Marčiulionis tik 1039. 
Bet pagal įmestus taškus skirtumas 
ne toks didelis: Mullin - 904, Harda
way - 806, Marčiulionis - 633.

Anksčiau apie Marčiulionį dau
giausia rašydavo tik Kalifornijos 
spauda, dabar apie jį vis daugiau 
užsimena ir kitų miestų laikraščiai. 
Kai kuri iš tos spaudos pažymi, jog

Ateitininkų žinios
Ateitininkų namuose, Lemonte, 

JAV-se balandžio 11 d., 9 v.r.- 7 v.v. 
yra rengiami kursai pasiruošti Jau
nųjų ateitininkų sąjungos (JAS) va
saros stovyklai. Norintys stovyklo
je darbuotis, turėtų šiuose kursuo
se dalyvauti. Tai liečia būrelių va
dovus, mokytojų padėjėjus, virtuvės 
bei valgyklos darbuotojus. Norintys 
stovykloje dirbti, vyresni kaip 16 
metų jaunuoliai-lės dar iki balan
džio 5 d. gali kreiptis pas Danutę 
Petrusevičiūtę tel. (313) 626-4709. 
Kursuose paskaitas skaitys, o taip 
pat pokalbiams ir būrelių diskusi
joms vadovaus šie asmenys: buvusi 
JAS centro valdybos pirm. Laima 
Šalčiuvienė, Ateitininkų federaci
jos tarybos pirm. Birutė Bublienė, 
Lilė Gražulienė, JAS-cv pirm. Danu
tė Petruševičiūtė. Dalyvius skaniai 
valgydins Raminta Marchertienė ir 
Rita Venclovienė.

JAS centro valdyba

A.a. v.s. PETRAS JURGĖLA, 
lietuvių skautų įkūrėjas-pirmūnas, 
autorius visos eilės skautiškų leidi
nių ir didžiosios apžvalginės knygos 
“Lietuviškoji skautija”, miręs 1992 
m. vasario 19 d. Niujorke

CTFPUAN’Q HIDC 406 Roncesvalles Ave. O I CrnAN O r Una Telefonas 536 5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

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

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

Netekome skautų steigėjo
Lietuviškos skautijos steigėjas - 

pirmūnas v.s. Petras Jurgėla, su
laukęs 91 m., vasario 19 d. iškeliavo 
amžinybėn. Atsisveikinimui su ve
lioniu vadovavo LSS tarybos vice- 
pirm. v.s. Lilė Milukienė. Prie kars
to maldą sukalbėjo vysk. s. Paulius 
Baltakis, OFM. Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose Anicetas Si
mutis kalbėjo apie velionies nuo
pelnus. Atsisveikinimo kalbas pa
sakė daugelio lietuvių organizaci
jų atstovai Niujorke, LSS-gos vardu 
kalbėjo v.s. L. Milukienė, į karstą 
įdėjo ir žemės iš Lietuvos. Vasario 
21 d. po gedulinių Mišių palaidotas 
Šv. Karolio kapinėse šalia savo tėvų 
ir brolių. Laidotuvėse dalyvavę 
skautai-tės sugiedojo “Sutelk mus 
Viešpatie būrin” ir “Ateina naktis”.

Skautų veikla
• Lietuvių skautų sąjungos ra

šinių konkurse gali dalyvauti visi: 
aktyvūs ir neaktyvūs nariai-rės, da
vę įžodį. Konkurso temos pagal am
žių suskirstytos į 3 grupes: jaun. sk. 
vilkiukams, paukštytėms, bebrams, 
udrytėms bei kitiems to amžiaus 
skautų grupėms; skautams vyčiams, 
vyr. skautėms ir kitoms to amžiaus 
grupėms. Konkurso mecenatas - 
LSS tarybos pirmija. Ji panaudos 
prel. Juozo Prunskio fondo palūka
nas. Rašiniai turi pasiekti konkur
so komisiją iki gegužės 1 d. šiuo 
adresu: 40 Burrows Ave., Islington, 
Ont. M9B 4W7. Dėl temų prašoma 
kreiptis pas savo draugininkus.

• Kovo 14-15 d.d. DLK Gedimino 
prityr. skautų draugovė, vadovau
jama ps. R. Kalendros ir sk.v.v.sl. M. 
Bijūno, iškylavo “Romuvoje” ir Ka
lendrų vasarvietėje Perry Sound 
vietovėje. M.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai dėkoja menininkams už paau
kotus savo kūrinius Kaziuko mu
gei: A. Paulionytei, J. Dagiui, S. Ši
leikienei, G. Valiūnienei, V. Balsie
nei. Buvo ir a.a. G. Balsienės kūri
nys. Taipogi padėka aukotojams už 
audinius bei gintarą iš Lietuvos.

• Balandžio 5 d., po 10.15 v.r. 
Mišių, Prisikėlimo parapijos patal
pose įvyks draugininkių sueiga, per 
kurią bus tikrinami draugovių iždai.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
posėdis įvyks balandžio 21 d., 7.3C 
v.v., skautų būkle.

• “Romuvos” vasaros stovyklos 
kainos: vienai savaitei vienam vaikui 
-$160; dviem-$300; trim-$425; dau
giau negu trim - $200 kiekvienam, 
dviem savaitėm; šeimoms $200. Dviem 
savaitėm vienam vaikui -$275; dviem 
- $495; trim - $650; šeimoms - $400. 
Užsiregistravę iki gegužės 30 d. gaus 
$50 nuolaidą. Stov. vadovybė

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) 

5.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3.50% 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 ................. 8.25%
2 metų ................. 8.75%
3 metų ................. 9.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 8.00% 
(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 94 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

D\/| ELECTRICAL 
DvL engineering

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 533-0923 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - 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. G)UEH&U*'y I «



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

cialia liudininkų apklausa. 
Remiantis ligšioliniais duo
menimis, vien tik pastarajame 
dešimtmetyje 98 komunistų 
grupės įvairiose pasaulio ša
lyse iš Maskvos gavo apie 200 
milijonų dolerių.

Žurnalisto S. Handelmano 
pranešimu iš Maskvos susido
mėjo Kanados vidaus reikalų 
ministeris Doug Lewis, norin
tis, kad paskelbtus duomenis 
ištirtų Kanados saugumo žval
gybos CSIS tarnyba. Tačiau ir 
ji, ir RCMP policijos saugumie
čiai vengia viešų pareiškimų 
apie savo darbą. Jiems labiau
siai rūpi beveik dviejų milijo
nų iš Maskvos atsiųstų dolerių 
paskirtis.

Finansinę paramą Kanados 
partijoms, ypač susietą su par
lamento rinkimais, leidžia 
įstatymai. Tačiau šiuo atveju 
Kanados komunistams siųstų 
dolerių tikslo neatskleidžia A. 
Smirnovo Maskvoje išsaugoti 
dokumentai. Jam žinoma, kad 
tokios dolerių siuntos būdavo 
rūpestingai paruoštos. Joms 
panaudoti doleriai neatsklei
džia ankstesnių ryšių su asme
nimis bei organizacijomis. At
rodo, šią paslaugą Maskvai at
likdavo slapta Šveicarijos ban
kų sistema.

Kanados CSIS tarnybos ir 
RCMP policijos saugumiečius 
galėtų sudominti tik dokumen
tiniai įrodymai, kad tomis do
lerių siuntomis buvo finansuo
jama nelegali prieš Kanadą nu
kreipta jos komunistų veikla.

Kanados komunistų partija, 
netekusi ją globojusios sovie
tinės kompartijos centro komi
teto paramos, jau yra priėjusi 
liepto galą. Jos nariai dabar

kovoja dėl turėto turto pasida
linimo ir nesutariamų refor
mų. Dalis narių jau yra pradė
ję bylą prieš savo vadus, To
ronte norinčius parduoti pa
grindinę Kanados komunistų 
partijos būstinę bei kitą nuo
savybę. Teisme iš jų reikalau
jama aštuonių milijonų dole
rių.

Britų Kolumbijos komunis
tai negali pasidalinti savo būs
tinės Vankuveryje. Triukšmas 
yra kilęs ir dėl ten leisto vieti
nio komunistų laikraščio “Pa
cific Tribune”. Jo ateičiai už
tikrinti buvo surinkta $100.000, 
o Kanados komunistų vadovai 
jį dabar nori sujungti su cent
riniu komunistų laikraščiu 
“Canadian Tribune”. Jis tada 
būtų paskelbtas nepriklauso
mu socialistiniu dienraščiu. 
Tokiam sumanymui nėra pilno 
Britų Kolumbijos komunistų 
pritarimo. Šioje Kanados pro
vincijoje yra 22 vietinių komu
nistų grupės. Septyniolika gru
pių pareikalavo naujų provin
cinės komunistų partijos vado
vybės rinkimų.

Pasiūlytus rinkimus atmetė 
ligšiolinė vadovybė ir netgi 
naujasis Kanados komunistų 
partijos vadas George Hewi- 
son. Tada be jų sutikimo nau
juoju Britų Kolumbijos komu
nistų vadu buvo išrinktas Rod 
Daron. Provincinės būstinės 
tvirtai užrakintas duris jam 
teko išlaužti su kitų partiečių 
pagalba. Įėjus paaiškėjo, kad 
senoji vadovybė iš jos yra išsi
nešusi beveik visus dokumen
tus. V. Kst.

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

Nuotr. B. TarvydoToronto “Atžalyno" jauniausieji šokėjai Lietuvių namų Karnavalo pasirodyme

SKAITYTOJAI PASISAKO

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

KELIONĖ [ LIETUVĄ IR ATGAL
Išvykstam balandžio 23 ir grįžtam gegužės 20 

balandžio 30 gegužės 27
Kaina $999.00 + mokesčiai.

NEĮTIKĖTINA, BET REALU! SKUBĖKIME: VIETŲ SKAIČIUS YRA RIBOTAS!
GRUPINIAI SKRIDIMAI

Išskrendam iš Toronto: gegužės 28, grįžtam liepos 1 
birželio 18 - liepos 15 
liepos 2 - rugpjūčio 5 
rugpjūčio 6 - rugsėjo 9

Kaina $1,299.00 + mokesčiai.

world tours inc.

MES JŪSŲ PASLAUGOMS:
* Išperkant bilietus iš Lietuvos į Kanadą
* Parūpinant pasus ir lietuviškas vizas
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Perkant kelionės bilietus traukiniu ar lėktuvu
* Pasirenkant įvairius maršrutus atostogoms
* Sudarant iškvietimus vizitui į Kanadą
* Perduodant pinigus ir vaistus į Lietuvą

SMULKESNĖ INFORMACIJA VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS TEIKIAMA: 
pirmadieniais-penktadieniais: 9.30 - 17.00 vai. 

šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą.
2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

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

“NAUJU ŽVILGSNIU”
“TŽ” vedamasis “Nauju žvilgs

niu” duoda naują kryptį dialogui 
apie anas abipuses skriaudas mū
sų tautoje. Tumultum rebus deme- 
re (vietoj triukšmo - esmė, Red.).

Kun. A. Rubšys, Niujorkas

GINČIJAMI SKAIČIAI
Gavau “TŽ” 1992 m. 3 nr. Paste

bėtinas dr. Aba Gefen’o atsakymas 
“TŽ”. Jis pateikia įdomią statisti
ką: okupuojant Lietuvą sovietams, 
komunistų partijai priklausė 412 
žydų ir tik jie sveikino žygiuojan
čius sovietus. Nutyli Gefen’as, 
kad tuo metu Lietuvoje iš viso 
buvo 960 komunistų partijos na
rių, iš jų 412 žydų, dalis rusų, len
kų ir kitų. Gefen’o pareiškimas, 
kad tai sudarė labai mažą Lietu
vos komunistų nuošimtį, nėra tei
singas.

Gefen’as nutyli, kad NKVD virši
ninkas Lietuvoje buvo žydas - ge
nerolas Gladkovas; nutyli, kad 
pagal Yadwashem studijas, 1941 
m. Lietuvoje dirbo 15.000 žydų 
sovietinėje administracijoje.

A. Kramilius, Australija
TĖVIŠKIŲ ATGAVIMAS

“Torontietė” savo laiške (“TŽ” 
kovo 3 d.) bara tuos išeivijos lie
tuvius, kurie, būdami viskuo ap
rūpinti “iki puskutinės jų dienos”, 
stengiasi Lietuvoje atgauti savo 
tėvų ar senelių nuosavybę, apkal
tindama juos gobšumu. Ji pabrė
žia, kad bėgusieji nuo raudono
jo teroro viską paliko neatsigręž- 
dami... Civilizuotuose pasau
lio kraštuose, kai žmogus “neat
sigręžęs” bėga iš degančio namo, 
kad išsaugotų savo gyvybę, namų 
draudimo bendrovės jo teisę į su
degusią nuosavybę pripažįsta ir 
išmoka pilną kompensaciją. Bėgo- 
me ir mes “neatsigręždami”, bet 
tai neatėmė mums teisės į mūsų 
tėviškes ar kitokio pobūdžio nuo
savybes, kurios buvo teisėtai įsi
gytos mūsų tėvų ar senelių.

Mano pažįstamų ir artimųjų tar
pe yra asmenų, kurie jau rūpina
si nuosavybės atgavimu, bet jų 
motyvas nėra gobšumas. Visų pir
ma jie trokšta, kad būtų atitaisy
ta okupantų padaryta moralinė 
skriauda. Dar kitas motyvas yra 
geros valios parodymas Lietuvai. 
Vienu atveju didokas dvaro pasta
tas būtų padovanotas arba mokyk
lai, arba našlaičių namams, arba 
kuriam kitam kilniam tikslui, bet

liktų didelis dvasinis pasitenki
nimas atgavus teisę su nuosavy
be elgtis pagal savo pageidavi
mus. O kas tą skriaudą gali geriau 
atitaisyti negu laisva Lietuva?

Ne visi pensininkai gyvena 
“kaip inkstai taukuose ...” Gal 
iš tikro kai kuriems būtų neblo
gas gyvenimas jų tėviškėse Lietu
voje, jei jas pavyktų atgauti. Tai 
ne nepriklausomos valstybės nuo
savybė, bet svetimųjų barbarų pa
vogtas turtas, kuris privalo būti 
sugrąžintas teisėtiems savinin
kams ar jų įpėdiniams. Tai kas, 
pagal “Torontietės” nuomonę, bū
tų tokios nuosavybės savininkas? 
Juk komunistinės sistemos jau nė
ra. Pagalvokime, ar negražu, kai 
žmogus, gatvėje radęs pamestą 
piniginę, ją grąžina savininkui? 
Lietuvos vyriausybė, radusi ne
teisėtai nusavinto turto savinin
kus, privalo ją jiems grąžinti. Te 
Dievas padeda tiems, kurie gina 
savo teises, ir perspėja tuos, ku
rie “serga ne savo liga”.

Aurelija M. Balašaitienė,
Cleveland, Ohio

Įvairios žinios
Numatyta į Lietuvą pasiųsti 

30 asmenų grupę - chirurgų ir 
slaugių - kuri šį rudenį galėtų 
operuoti 15-20 m. amžiaus jau- 
nuolius-les, turinčius širdies 
trūkumus. Grupė vyktų savanoriš
kai pagal “Children of the World” 
programą. Tačiau kelionė turi 
būti apmokėta. Deborah Hospi
tal Foundation, Lithuanian Pro
ject prašo aukų. Jas siųsti adre
su: 234 Sunlit Dr., Watchung, 
NJ 07060. Inf.

Lietuvos ambasada Vašing
tone su JAV lietuvių bendruo
mene balandžio 3-4 d.d. sostinė
je rengia konferenciją apie 
verslą ir investacijas Lietuvo
je. Konferencijos tikslas yra 
atkreipti JAV verslininkų ir tų, 
kurie norėtų investuoti, dėmesį. 
Konferencijoje dalyvaus ir Lie
tuvos valdžios bei verslo atsto
vai, tarp jų Lietuvos premjeras 
ir teisingumo mipisteris Vytau
tas Pakalniškis, tarptautinių 
ekonominių santykių ministe- 
Tio pavaduotojas Vytautas Gri
cius, Lietuvos verslininkų są
jungos prezidentas Arvydas Sta
šaitis, Aukščiausiosios tarybos

deputatas ir uždaros akcinės 
bendrovės-gamyklos “Kaitra” 
direktorius Romualdas Rudzys.

Konferencijoje kalbėtojų tar
pe bus JAV verslininkai, įvai
rių Amerikos valdžios agentū
rų atstovai.

Konferencija įvyks Dupont 
Plaza viešbutyje. Jos pradžia 
balandžio 3 d., 8.45 v.r. Baigsis 
šeštadienį, balandžio 4, po pietų.

Registraciją tvarko JAV lie
tuvių bendruomenės visuome
ninių reikalų biuras Vašingto
ne, Suite 217, 2060 N. 14th St., 
Arlington, VA 22201, tel. (703) 
524-0698. Užsiregistravusiems 
iki kovo 31 d. registracijos mo
kestis — $90, vėliau — $110. Če
kius rašyti — Lithuanian-Ameri
can Community, Inc.
Pasaulio lietuvių verslininkų 

2-sis suvažiavimas įvyks š. m. bir
želio 16-21 d.d. Vilniuje. Jį or
ganizuoja Lietuvos pramoninin
kų draugija, Lietuvos verslinin
kų sąjunga ir Lietuvos tarptau
tinių organizacijų komitetas.

Lietuvos parodų centre “Lit- 
expo” vyks suvažiavime atsto
vaujamų įmonių produktų paro
da. Verslininkai ir negalintys 
dalyvauti suvažiavime skatina
mi savo bendrovės rodinius at
siųsti į parodą.

Suvažiavimas — puiki proga 
išeivijos verslininkams susi
tikti su Lietuvos verslininkais 
ir bendromis pastangomis prisi
dėti prie Lietuvos ekonominės 
gerovės. Apie dalyvavimą pra
šoma kaip galima greičiau pra
nešti organizaciniam komite
tui: M. Černiauskas, 18 V. Ku
dirkos, suite 402, 2600 Vilnius, 
Lithuania, tel. (0122) 61-45-32, 
faksas (0122) 222621. JAV-se 
kreiptis į Ingridą Bublienę, 
IB Communications, 18021 Mar
cella Rd., Cleveland, Ohio, tel. 
(216) 486-8692, faksas (216) 496- 
8612. Dalyvių registracijos 
blankus ir platesnę informaciją 
galima gauti KLB raštinėje. 
Skambinti (416) 533-3292. Inf.

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).
BALTIC CONSTRUCTION

Namu Įrengimai ir pataisymai:
,* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
įvedimas (plumbing) *įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemų sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis.

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte 
Wasaga Beach tel. (705) 428-6502 Member Broker, 38 HurontarioSt., 

Collingwood, Ontario L9Y 2L6

“TORVIL’ltd
JŪS GALITE VISKĄ ATLIKTI PASKAMBINĘ TELEFONU.
TORVIL Ltd. siunčia nuoširdžiausius linkėjimus Velykų proga visiems savo draugams. 
Taip pat norėtume supažindinti su naujausio mūsų katalogu “TORVIL 92”, 

kuriame rasite informaciją apie:

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

raštinės reikmenis • indus • vaistus • žemės ūkio 
mašinas ir jų dalis • padangas • kilimus ir kitų 
grindų dangų • draudų • pinigų ir siuntinių 
persiuntimą 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

J ZK V 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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Advokatas
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

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

Vaidotas 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. M5O 2W3

$500.00
Remkime svarbius lietuvių projektus. 
Jei pirksite ar parduosite namus per mane 
iki 1992 metų pabaigos, paaukosiu $500 
jūsų nurodytai šalpos organizacijai:

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas. RF/I4IX West Realty Inc.
I __________.1678 Bloor Street West

X. Toronto, Ontario M6P 1A9
An independent member broker Phone: (416) 769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HDI7CIJI7D INSURANCE JLF IvlLĮjAAiLJV 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) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

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

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

rapijoje bus balandžio 9-12 d.d. Re
kolekcijas ves iš Lietuvos atvykęs 
Kaišiadorių vyskupas Juozas Matu
laitis. Jam talkins taipgi iš Lietu
vos atvykęs kun. Vitas Sabaliauskas. 
Rekolekcijų tvarkarbalandžio 9, ket
virtadienį - 10 v.r. Mišios su pamoks
lu ir 7 v.v. Mišios su pamokslu; ba
landžio 10, penktadienį - 10 v.r. Mi
šios su pamokslu ir 7 v.v. Mišios su 
pamokslu; balandžio 11, šeštadienį 
- 10 v.r. Mišios su pamokslu ir 6 v.v. 
Mišios su pamokslu; balandžio 12, 
sekmadienį - pamokslai įprasta sek
madienio Mišių tvarka. Išpažinčių 
bus klausoma prieš ir po Mišių. Re
kolekcijos bus užbaigtos iškilmin
ga su vyskupu atsisveikinimo vaka
riene sekmadienį, 4 v.p.p. Anapilio 
salėje. Prašome visus rekolekcijose 
ir vakarienėje dalyvauti. Bilietus 
atsisveikinimo vakarienei mūsų pa
rapijoje platina R. Celejewska tel. 
231-8832.

— Autobusai rekolekcijų dienomis 
važiuos šia tvarka: ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį - 9.30 v.r. 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties Anapilin ir 12 vai. nuo Ana
pilio atgal; sekmadienio rytų - įpras
ta sekmadienio tvarka, o sekmadie
nį po pietų - 3.30 vai. nuo Islington 
požeminių traukinių stoties Anapi
lin ir 6.30 v.v. nuo Anapilio atgal.

— Šiais metais per parapijos 
šventę norinčius Sutvirtinimo 
sakramentų priimti vaikučius sės. 
Loreta pradės ruošti kovo 29, sek
madienį.

— Mišios, kovo 29, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Antanų Rinkūnų (mir
ties metinės), 11 v.r. už parapijų; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Jonų Puterį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 180 asmenų. Susirinkusiems in
formacijų apie Lietuvių namų veik
lų teikė LN valdybos narys Kęstu
tis Raudys.

— Balandžio 5, sekmadienį, 1 v.p.p. 
įvyks LN moterų būrelio 20-ties me
tų veiklos sukakties pobūvis. Dėl 
dalyvavimo pranešti B. Abromai- 
tienei tel. 532-4793 arba C. Ciplijaus- 
kienei tel. 247-0578 iki kovo 29 d.

— Bilietai į Velykų pietus balan
džio 26, sekmadienį, 1 v.p.p. gauna
mi sekmadienio popietėse pas LN 
moterų būrelio nares ir LN rašti
nėje darbo valandomis tel. 532-3311. 
Stalai rezervuoti. Raginama nedel
siant užsisakyti bilietus, nes dau
giau kaip pusė bilietų jau išpar
duota.

Aukos slaugos namams
$1,000 - Marija Kriščiūnienė, L. 

Kirkilis; $300 - Marija ir Antanas 
Garbūnai; $200 - Albina Štuopie- 
nė; $100 - Aldona Skilandžiūnienė. 
Iš viso statybos fonde yra $752,891. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
tiesiog siųsti šiuo adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai,1573 
Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

“Caritas” veiklai Lietuvoje aukojo: 
$100 - Anapilio moterų būrelis, E. 
Abromaitis, dr. J. Sungaila; $55 - 
I. Vibrienė; $50 - Pr. Basys, O. J. 
Kirvaičiai; $30 - K. D. Manglicai; 
$20 - J. Šileikienė, V. Montvilas, 
B. Tumosienė, Č. Senkevičius, J. Ža
kas, A. Skučaitė, Pr. Augaitis, B. Da- 
naitienė, G. Balčiūnienė, B. Čepai
tienė, Z. Didžbalienė, J. Kulikaus
kienė, I. P. Lukoševičiai, J. Greičiū
nas, P. Abromaitienė, R. St. Valic- 
kiai, V. Lėverienė, St. Radzevičie
nė, A. Vaitkevičienė, P. Melnykienė,
A. Petkevičienė; $15 - V. Jasinevi- 
čienė; $10-M. Petruliai, V. J. Rus- 
liai, St. Škėma, D. Reginienė, J. Sriu- 
biškienė, M. Bumbulienė, Pr. Bara- 
kauskienė, Choromanskytė, A. Sau
lis, I. Gaputienė, J. Andrulis, V. 
Krikščiūnas, I. Vaidilienė, V. Peč- 
kauskas, A. Kazanavičienė, S. Bu- 
šinskienė, R. Berentaitienė, Pr. Pui
dokas, V. Radzevičius, N. Radzevi
čienė, B. Vytienė, E. Senkuvienė, 
dr. J. Čuplinskienė, S. V. Aušrotai, 
dr. E. Kazlauskienė; $5 - E. Alšėnie- 
nė, Bričkuvienė, M. Daukšienė, O. 
Inčiūrienė, P. Imbrasas, Jagėlienė, 
D. Grajauskaitė, Govėdienė, A. Kuo
lienė, V. Kecorienė, Mockevičienė,
B. Prakapienė, Plečkaitis, G. Valiū- 
nienė, T. Zaleskienė, N.N.; $4 - K. 
Bartninkienė; $2 - S. Katkauskaitė, 
A. Šikšnienė, Mažeika, Jusienė.

“Vaiko tėviškės namams” per KLK 
moterų dr-jos Prisikėlimo parapijos 
skyrių aukojo: $100 - M. Andriule- 
vičius, K. Povilonis.

Nuoširdus ačiū už aukas. O.G.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviš
kės namai” $1000 aukojo Lietu
vių tautodailės instituto Toron
to skyrius, sutelkęs šią sumą iš 
pelno, gauto parodos metu ir 
pardavus pačių narių pagamin
tus kalėdinius papuošalus. Šio 
fondo globėja KLK moterų dr-ja 
nuoširdžiai dėkoja institutui už 
dosnią auką. Visas “Vaiko tėviš
kės namams” skirtas aukas gali
ma įnešti į Toronto Prisikėlimo 
par. kredito kooperatyvo sąsk. 
nr. 161488.17 ir “Paramos” kre
dito kooperatyvo sąsk. nr. 10232.

KLK moterų dr-ja

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė kun. Algis 
Kildušis, Raudonės parapijos kle
bonas.

— Platinami bilietai po Mišių sa
lėje (kitu laiku B. Genčiaus namuose 
tel. 532-8531) į vysk. Juozo Matulai
čio pagerbimą-išleistuves, kurios 
įvyks balandžio 12 d., 4 v.p.p., Anapi
lio salėje.

— Šv. Rašto seminaras įvyks šį tre
čiadienį, kovo 25, 7 v.v. mūsų šven
tovėje. Seminaras prasideda Mišio- 
mis 7 v., o po to Šv. Morkaus Evange
lijos vieno skyriaus skaitymas, aiš
kinimas ir diskusijos.

— Metinis parapijos susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d., po 11.30 v. Mi
šių, parapijos salėje. Susirinkimo 
metu bus renkama pusė parapijos ta
rybos narių. Kandidatų sąrašui pa
ruošti yra sudaryta nominacijų ko
misija. Jų sudaro S. Baršauskas tel. 
234-1389, L. Senkevičienė tel. 233- 
7321 ir M. Skrinskienė tel. 483-7359. 
Norintys kandidatuoti, ar gavus su
tikimų pasiūlyti kitus, yra prašomi 
skambinti bet kuriam iš aukščiau 
minėtų asmenų.

— Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, įvyks 
balandžio 30 d., 9 v.r. - 9 v.v. Išparda
vimas vyks tik vieną dieną didžiojo
je parapijos salėje. Balandžio 29 d. 
yra skirta pasiruošimui ir daiktų 
suvežimui. Prašoma atvežti daiktus 
balandžio 29 d. tiesiog į salę.

— Mišios kovo 29, sekmadienį, 8.30 
v.r. - už a.a. prel. Praną Vaserį, 9.20 
v.r. - už a.a. Joseph ir Maria, 10.15 v.r. 
- už Štuikių šeimos mirusius, už a.a. 
Povilą Dunderą, Trečiojo ordino 
kongregacijos intencija, 11.30 v.r. - 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Kaišiadorių vyskupas Juozas 
Matulaitis š.m. kovo 19 d. atskri
do iš Lietuvos į Torontą, lydimas 
kun. Vito Sabaliausko. Orauos- 
tyje juos pasitiko Kanados lietu
vių katalikų centro nariai ir gau
si grupė tautiečių. Vyskupas su 
palydovu apsistojo Anapilyje ir 
jau pradėjo misijinę kelionę - 
lietuvių parapijų lankymą. Kovo 
20 d. automobiliu, vairuojamu 
kun. J. Staškaus, nuvyko Mont- 
realin, kur aplankė abi lietuvių 
parapijas. Mišias atnašavo Auš
ros Vartų šventovėje kovo 22, 
sekmadienį, ir po jų išvyko Ota- 
von, kur vakare buvo surengtos 
pamaldos ir susitikinąs su vie
tos lietuviais. Sekančią dieną 
aplankė Otavos arkivyskupą Ger
vais, kuris yra ir Kanados kata
likų vyskupų konferencijos pir
mininkas. Vysk. J. Matulaitis jam 
išdėstė Lietuvos tikinčiųjų rū
pesčius, talkinamas kun. dr. V. 
Skilandžiūno.

Vyskupo J. Matulaičio misi- 
jinės kelionės programa: Hamil
tone - kovo 26-29 (rekolekcijos); 
Delhi - kovo 29, sekmadienį, 7 
v.v., Šv. Kazimiero šventovėje; 
St. Catharines - kovo 30-31 (reko
lekcijos); Toronte (Prisikėlimo 
šventovėje)-balandžio 1-5 (reko
lekcijos); Mississaugoje - balan
džio 8-12 (rekolekcijos). Mesiji
nės kelionės užbaiga - balandžio 
12, sekmadienį, 4 v.p.p., didžiojo
je Anapilio salėje atsisveikini
mo vakariene, dalyvaujant pla
čiajai lietuvių visuomenei (žiūr. 
skelbimą). Grįžta Letuvon - ba
landžio 14 d.

A.a. Gintarės Sergautytės-Nor- 
ton atminimui K. B. Žutautai ir 
sūnus “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A.a. Gintarės Sergautytės-Nor- 
ton atminimui Gedas ir Dana 
Sakai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A.a. Gintarės Sergautytės-Nor- 
ton atminimui Petras Sargautis 
su šeima ir Elena Sargautienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Edvardo Šileikio 3-jų mir
ties metinių atminimui žmona 
aukojo “Tėviškės žiburiams” $100.

A.a. Vinco Čerškaus mirusio 
1977 m. kovo 27 d., atminimui se
suo Ona Čerškutė-Spidell “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.
Kanados lietuvių fondas iš Ado
mo ir Filomenos Kantautų fondo 
“Tėviškės žiburiams” atsiuntė 
$447 auką.

A.a. brangaus vyro Jono Balta
kio dvejų metų mirties (1992 m. 
balandžio 2 d.) prisiminimui žmo
na Irena “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

Atitaisymas. “TŽ” 12 nr. kroni
koje išspausdinta “yra pakviesta 
dr. Dalia Kubiliūtė-Boydstun”, turi 
būti Katiliūtė.

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

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

(voice message)
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Iškilaus svečio iš Lietuvos 
Kaišiadorių vyskupo JUOZO MATULAIČIO 

misijinės kelionės Kanadoje užbaiga - 

ATSISVEIKINIMO VAKARIENĖ 
1992 m. balandžio 12, Verbų sekmadienį, 4 v.p.p., 

didžiojoje ANAPILIO salėje
PROGRAMOJE: "Volungės" choras, svečio ir misijinės kelionės rengėjų žodis, vaišės. 

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti religinę Lietuvos šalpą.
BILIETAI-KVIETIMAI gaunami sekmadieniais po Mišių abiejose lietuvių katalikų parapijose; 

šokiadieniais - pas Reginą Celejevską (416) 231-8832 arba pas 
Bronių Genčių (416) 532-8531. Stalai numeruoti (po 8 asmenis). 

Rengia ir kviečia - Kanados lietuvių katalikų centras

METINĮ 
PAVASARIO

1992 m. balandžio 5, sekmadienį, 1 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose
PROGRAMOJE: visas Toronto “Atžalyno”jaunimas.

X/eiks loterija, bus kavutė ir užkandžiai, (ėjimas: laisva auka.

Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį - dainuojantį jaunimą.
TĖVŲ KOMITETAS .

LITAS

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.

KLB švietimo ir kultūros suva
žiavimas balandžio 25-26 d.d. 
Anapilio sodyboje Mississaugoje 
įvyks šia tvarka: balandžio 25, 
šeštadieni, 8.30 v. ryto - regist
racija; 9.15 v.r. - atidarymas;
9.30 v.r. - paskaita “Mes ir 2001”, 
kalbės dr. D. Katiliūtė-Boydstun;
10.30 v.r. - simpoziumas ir disku
sijos; 12 vai. - pietūs, svečių pri
statymas (R. Žilinskienė), muzi
kinis įtarpas, Toronto “Ginta
ras”; 1.30 v.p.p. - diskusiniai 
būreliai; 6.30 - “Tėviškės žibu
rių” spaudos balius. Balandžio 
26, sekmadienį, 9.30 v.r. - Mišios 
Lietuvos kankinių šventovėje;
10.30 v.r. - informaciniai prane
šimai; 11.30 v.r. - kalbės dr. Elo
na Vaišnienė tema “Žengiant į 
sekantį tūkstantmetį”; 12 v. - už
darymas ir rezoliucijos; 12.30 
v.p.p. - pietūs. Visi yra kviečiami 
įsijungti į šią programą. KLB inf.

Lietuvos generalinis konsula
tas Kanadoje nuoširdžiai dėko
ja visiems, prisidėjusioms prie 
Vasario 16-sios diplomatinio 
priėmimo, įvykusio “Ontario 
Club” patalpose. Padėka Taut
os fondo skyriaus valdybai (B. 
Laučiui ir E. Steponui) už pri
ėmimo finansavimą. Ačiū dr. Ra
sai Mažeikaitei, parūpinusiai 
“Kovos už Lietuvą” vaizdų, Karo
linai Grenke, registravusiai sve
čius, Rytui Lingei už muziką. 
Ypatinga padėka KLB Toronto 
apylinkės pirmininkei Aldonai 
Barysaitei ir jos valdybai už 
triūsą bei napamainomą pagal
bą, ruošiant priėmimą.

Sausio 13-tosios medalį Kana
doje gavo min. pirm. Brian Mul
roney, buvęs užsienio reikalų 
min. Joe Clark ir adv. Algis Ba
cevičius. Taip skelbia “Lietu
vos aidas” 1992. II. 15 laidoje.

Antano Rinkūno vardo 
švietimo fondas

buvo įsteigtas po jo mirties puo
selėti lietuvišką švietimą. Fondo 
lėšomis buvo išleisti lietuvių li
teratūros konspektai, kuriais 
naudojosi visi aukštesniųjų li
tuanistinių kursų Toronte stu
dentai. Šių metų pradžioje iš
leista antroji laida A. Rinkūno 
vadovėlio lietuvių kalbą besimo
kantiems “Ar kalbate lietuviš
kai?”. Tai pagrindinė dalis komp
lekto, susidedančio iš vadovė
lio, pratimų knygelių, bei moky
tojo vadovo. Komplektas pritai
kytas lietuviškai nekalbantiems, 
plačiai naudojamas išeivijos lie
tuviškose mokyklose bei pavie
nių asmenų, norinčių pramokti 
lietuvių kalbos. Vadovėlis taip 
pat naudojamas Lietuvoje, į Lie
tuvą sugrįžusių, bet nemokančių 
lietuviškai tremtinių. Antrojo 
spausdinimo tiražas - 2000 eg
zempliorių. Užsakyti vadovėlius 
bei aukomis paremti šį fondą - 
rašyti šiuo adresu: Antano Rin
kūno švietimo/ondas, 53 Burrows 
Ave., Etobicoke, Ontario M9B 
4W8, Canada. Inf.

• Be lietuviškos spaudos ne
išlaikysime lietuvių kalbos.

Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 29, sekmadienį, 
3 v.p.p.£ Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

n VALDYBA r=

“Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 29 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:
Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus 
Vytautas Skrinskas

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti "Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

——1l—

REIKALINGA MOTERIS, kuri ga
lėtų gyventi kartu ir prižiūrėti 6 
mėnesių vaiką. Skambinti po 5 v.p.p. 
tel. 471-3035 Markham.

IEŠKOMA lietuvaitė pasidalinti 
2 kambarių butą nuo gegužės 1 d. 
$395 į mėnesį. Skambinti tel. 656- 
5267 Toronte.

KANADOS LIETUVĖ norėtų su
sipažinti su lietuviu 30-45 m. am
žiaus. Prašau skambinti Daliai dar
bo dienomis tarp 9 v.r. — 4 v.p.p. 
tel. 887-1392.

GAUTA NAUJA SIUNTA liet, šriftu 
OLYMPIA rašomųjų mašinėlių. 
Siunčiu jas ir į Lietuvą. Taip pat 
turiu Smith-Corona elektroninių 
mašinėlių, Wordprossesor ir kom
piuterių. Viskas žemesnėmis kaino
mis negu krautuvėse. Skambinti ar 
rašyti: ST. PRAKAPAS, 49 Norse
man St., Toronto, Ont. M8Z 2P7. 
Tel. 1-416-233-4486.

“REBE CARPENTRY”
Pigios kainos. Atliekame įvairius 
darbus: remontuojame, statome prie
status, naujus namus, juos supla
nuojame. Skambinti tel. (416) 527- 
7689 Hamiltone.

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

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

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- 
kus, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

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

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.

Kovo 11-oji buvo paminėta AV pa
rapijoje kovo 15 d. Šauliai ir skau
tai 11 vai. pamaldose dalyvavo su 
vėliavomis. Klebonas kun. Juozas 
Aranauskas atnašavo Mišias ir pa
sakė pritaikytą pamokslą. Parapi
jos choras kaip visuomet skambiai 
giedojo. Po pamaldų parapijos salė
je vyko tolimesnė programa. Živi
lė Jurkutė pakvietė visus sugie
doti Tautos himną ir susikaupimo 
minute pagerbti žuvusius dėl Lie
tuvos. Sekė Arūno Staškevičiaus 
paskaita, liečianti Kanados lie
tuvių bendruomnenės veiklos pa
sikeitimus po Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Paskaitinin
kas tarp kitko pasigedo jau čia 
išsimokslinusių intelektualų, ku
rie nesijungia į lietuvišką veik
lą. Po paskaitos keturias dainas 
padainavo naujai įsisteigęs pen
kių balsingų merginų dainos vie
netas “Aušra”. Programai pasibai
gus, Rima Piečaitienė ir Ginta

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

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

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

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.-............7’/<%
Certifikatus 2 m...............73/<%
Term, indėlius:

1 metų ..................... 61/4%
180 d.-364 d.......... 6 %
120 d. - 179 d.......... 53/4%

60 d. - 119 d.......... 53/4%
30 d.- 59 d.......... 41/z%

RRIF-RRSP- 2 m.term 7M 
RRIF - RRSP - taup.............. 41/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 83/4%, asmenines - nuo 10 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

AMBER

CilOISAJS

Latvių įstaiga
PATARNAVIMAI
Į BALTIJOS
VALSTYBES

Head office: 2300 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6S 1P2.
Tel. (416) 604-9750 FAX (416) 604-9748

Branch: 1880 Queen St.E., (prie woodbine), Toronto, Ont. M4L1H2. 
Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

Darbo valandos - pirmadieni, antradienį ir ketvirtadieni nuo 
2 v.p.p. - 8 v.v., šeštadieni 10 v.r. - 2 v.p.p.

• Siuntiniai lėktuvu ar laivu
• Perduodam pinigus
• Užsakome keliones
• Sutvarkome iškvietimus ir 

vizas
• Paruošti maisto siuntiniai 

nuo 17 kg - $95
• Pristatome lengvas 

mašinas, sunkvežimius
• Traktorius ir žemės ūkio 

mašinas

VEI. YKINIA.I 
specialūs dovanų siuntiniai lėktuvu kovo 28 dienų. 

Sekantis išsiuntimas laivu balandžio 2 dienų.

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

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

“LEDAS” 
REFRIGERATION 

Įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

ras Nagys, kleboną, paskaitinin
ką ir dainininkes apdovanojo 
skautų medžio dirbiniais. Kun. J. 
Aranauskui sukalbėjus maldą, vi
si buvo pavaišinti pietumis. Skau
tės ir skautai kaip tik tą dieną bu
vo surengę turtingą Kaziuko mu
gę, kurioje lankytojai galėjo nusi
pirkti arba loterijoje laimėti įvai
rių medžio dirbinių bei kitokių ro- 
dinių. Pilna salė svečių viskuo la
bai domėjosi. B.S.

Tradiciniai kazimierinių pietūs 
buvo sėkmingi ir davė $3,218 pelno.

Izabelė Ambrasienė, tęsdama 
savo mirusio vyro Kazimiero tra
diciją, kazimierinių pietų proga, 
paaukojo parapijai $100.

Vladas Kvietinskas, 79 metų, 
mirė kovo 6 d. ir palaidotas iš Šv. 
Kazimerio šventovės kovo 11 d. 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Velionis buvo Lietuvos kariuome
nės kapitonas. K.A.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special.................. 41/4%
Taupymo - su gyv. dr............ 4 %
Taupymo-kasdienines........41/4%
Einamos sąsk.........................31/z%
RRIF-RRSP-1 m.term. ......71/4%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

• Statybines medžiagas 
ir įrankius

• Gėles, persiunčiame
FAX pagalba ir atliekame 
kitus patarnavimus

• Persiuntimas garantuotas 
ir apdraustas

• Teiraukitės mūsų kainų 
sąrašo

RANKINIŲ IR 
ELEKTRINIŲ 
VEŽIOJAMŲ 

KĖDŽIŲ 
Patarnavimo 

centras
Vežiojamos kėdės - elektrinės ir 

rankinės - įvairių rūšių ir modelių.
• Lovos ligoniams • Kėdės
• Elektriniai pakeltuvai ir 

atlošinės kėdės • Namų slaugos
reikmenys • Keltuvai • Nuožulnios 
plokštumos • Dalys ir pataisymai 
Pardavimai, patarnavimai, nuomojimai

REGISTERED A.D.P. VENDOR

8RTHOPAEDIC
ERVICESI«u,

I pėdos deformacijoj/

i specialistai A\

Galima konsultacija ir patarnavimas 
lietuviškai. Jums pageidaujant 

atvažiuojame į namus.
Mississauga (416) 566-0245
Hamilton (416) 529-0395

(416) 529-1377
London (519) 686-6566


