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Žvilgsnis į ateitį
Nuo pat pirmųjų išeivijos gyvenimo dienų iki dabar

tinių niekas taip nerūpėjo kaip lietuvybės išlaikymas. Tai 
buvo nuotaikų barometras, visada rodęs pralinksmėji- 
mą, kai lietuviškieji reikalai gerai klostėsi, ir nuliūdimą, 
kai nesisekė. Taip aukštyn-žemyn rodyklė kaitaliojosi iš
tisus penkis dešimtmečius. O ir žvelgiant į ateitį rūpestis 
nemažėja. Kai kurie ženklai rodo, kad didėja.

V
YRESNIŲJŲ veikėjų išnykimas liūdnas, bet ir 
nebepakeičiamas reiškinys. Kas ką padarė — pa
darė. Atėjo laikas paskutiniam poilsiui, paskuti
niam atsisveikinimui. Sustabdytiems darbams tęsti rei

kia ne tik naujų žmonių, bet ir panašios orientacijos. Iš
laikyti tai, kas jau pasiekta — tai pirmas būtinumas prieš 
visus kitus sumanymus ir bandymus. Išeivija ir toliau turi 
turėti savas parapijas, mokyklas, organizacijas, savąją 
spaudą ir gyvą kalbą, atskiro ir specialaus bruožo kultū
rinius poreiškius, įgalinančius puoselėti nepriklausomu
mą ir tuo pačiu ryškėti plačioje tautinių grupių mozaiko
je. Tai dideli uždaviniai, gulantys ant palyginti negausių 
naujosios veikėjų pamainos pečių. Ar jie išlaikys — tai 
pats didžiausias šių dienų rūpestis. Viskas priklausys ne 
vien nuo to, kiek entuziazmo ar darbštumo parodys veikė
jai, bet ir nuo to, kiek aplamai čia užaugusi karta juos rems. 
Reikės darbui talkos, reikės finansinių išteklių, kurie 
aukomis remiasi; reikės sugebėti gyvenai dvilypį gyveni
mą, pareikalaujantį ištisų laisvalaikių, reikės trumpinti 
brangų poilsį ir daryti sprendimus sankirčiuose tarp pri
sitaikymo ir ėjimo savo keliu. Ar per eilę metų visa tai 
įsisavino mūsų jaunimas ir ar pamatė tinkamus pavyz
džius? Kaip ten bebūtų, nauja vaga turės būti verčiama 
tame pačiame dirvone. Reikia tikėtis, kad į pagalbą ateis 
nepriklausoma Lietuva, kurią teks pajusti ir tuo naudo
tis — organizuotai, reguliariai ir planingai.

R
ŪPESČIAI dėl išeivijos ateities Kanadoje bus ap
žvelgti KLB švietimo ir kultūros darbuotojų suva
žiavime balandžio 25-26 d.d. Anapilio sodyboje.

Tema “Mes ir 2001” žvilgsnį kreipia į labai netolimą atei
tį. Gali kai kam atrodyti, kad po kelerių metų nedaug kas 
čia bus pasikeitę; arba labai lengva atspėti, kas bus. O iš 
tikrųjų ateinantis dešimtmetis išeivijos stabilumui gali 
būti lemiantis. Kad ir kaip gaila, per tą dešimtmetį į am
žinybę palydėti turėsime visą eilę ligi šiandien dar lietu
vybei dirbusių pajėgių asmenybių. Gali atsirasti labai 
baugi tuštuma. Iš kitos pusės per tą dešimtmetį užaugs 
jau trečioji išeivijos karta. Kokia ji bus, kaip bus pasiruo
šusi jungtis į bendrą darbą, sunku net numatyti. Kas atsi- 
ipena, buvo abejonių ir dėl antrosios kartos. O šiandien 
jau matome, kad ji perima kone viso lietuviškojo gyveni
mo vairą. Vienas dalykas truputį jaudina — tai kiekybi
nis tautiečių užnugaris. Yra užtat pagrindo nuogąstauti, 
kad trečiajai kartai, su kokio stiprumo veikėjais ji bepa
sirodytų, tasai užnugaris gali būti dar silpnesnis. Žodžiu, 
retėjančios gretos kelia rimtą pavojų sumažėti žmonių 
skaičiumi. Tokios prielaidos akivaizdoje darosi būtinas ir 
žmonių vajus. Kiekvienas lietuvių kilmės asmuo turėtų 
rasti savo vietą savųjų tarpe. Mišrios šeimos, kurių gali 
daugėti, pakryps į mūsų pusę, jei jos laiku ir sąmoningai 
bus kviečiamos ir laukiamos. Lietuvybės išlaikymas, kuris 
šiandien ir toliau lieka vienas pagrindinių bendruome
nės uždavinių, nebebus įmanomas, jei nebeužteks savų 
žmonių. Č. S.

Paminklinis kryžius prie televizijos bokšto Vilniuje, primenantis čia žuvusius tautiečius už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę Nuotr. Alf. Laučkos

PRANEŠIMAS IŠ MASKVOS

Katalikai Rusijos sostinėje
Veikia tik viena katalikų šventovė, kurios klebonas moka lietuviškai, 

bet lietuviškų pamaldų nėra dėl dalyvių stokos

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Paskutinieji reformos žingsniai?
Galutiniai Kanados konstitu

cijos pakeitimo pasiūlymai 
Kvebeko provincijai turėjo bū
ti paruošti balandžio pradžio
je. Konstitucinių reikalų rni- 
nisteris J. Clarkas dabar šią 
svarbią datą nukėlė birželio 
pradžion. Mat iki gegužės 31 d. 
tų paskutinių pasiūlymų pa- 
ruošiman bus leista įsijungti 
ne tik Kanados, bet ir provin
cinių vyriausybių, čiabuvių gy
ventojų atstovams. Seniau sa
vitos prancūziškos bendruo
menės specialaus pripažinimo 
siekė tik Kvebeko provincija, 
o dabar jį nori gauti ir Kana
dos indėnai bei už juos tylesni 
eskimai.

Visa ši problema prasidėjo 
su Kanados ministerio pirm. 
P. E. Trudeau iš 1867 m. Britų 
Šiaurės Amerikos akto paruoš
ta ir 1982 m. be Kvebeko prita
rimo priimta Kanados konsti
tucija. Visą reikalą dar labiau 
sujaukė dviejų Kanados pro
vincinių parlamentų 1990 m. 
vasarą atmesta Meech Lake su
tartis, turėjusi ištaisyti Kvebe- 
kui padarytas skriaudas.

Paskutiniesiems reformos 
žingsniams dabar liko labai ne
daug laiko. Kvebeko liberalų 
vyriausybės premjeras R. Bou
rassa jau yra įsipareigojęs iki 
rugpjūčio 4 d. paruošti refe
rendumo tekstą ir iki spalio 26 
d. pravesti patį referendumą. 
Jam teks pasirinkti pagrindinį 
referendumo klausimą Kvebe

ko provincijos gyventojams, 
kad jie galėtų balsuoti už Kve
beko nepriklausomybę ar gal
būt už jo pasilikimą atnaujin
toje Kanados federacijoje. 
Abu klausimai sprendžia tą pa
čią problemą. Nuo premjero R. 
Bourassos pasirinkimo betgi 
paaiškės tikrasis jo vyriausy
bės kelias, skelbiantis Kvebe
ko pasilikimą Kanadoje ar pa
sitraukimą iš jos.

Po Meech Lake sutarties pra
laimėjimo R. Bourassa tik rei
kalavo Kvebekui priimtino Ka
nados konstitucijos pakeitimo, 
pats nedalyvaudamas pasiūly
mų svarstybose bei jų paruoši
me. Jis ir dabar atsisako tie
siogiai įsijungti į paskutiniuo
sius reformos žingsnius, bet 
vietinėje Kvebeko politikoje 
jau bando žingsniuoti su Ka
nada.

Pradėdamas naują Kvebeko 
parlamento sesiją, premjeras 
R. Bourassa pabrėžė, kad pa
skelbta Kvebeko nepriklauso
mybė sugriautų Kanados fede
raciją. Esą Kanadoj yra daug 
gerų savybių, kurias mato ir 
pripažįsta visas pasaulis. Tad 
Kvebekas turėtų pasilikti at
naujintoje Kanados federaci
joje. Pasak R. Bourassos, pasi
likimą galėtų užtikrinti penki 
atmestos Meech Lake sutarties 
paragrafai, Kvebeką pripažįs
tantys savita bendruomene, su
mažinantys finansinę kontrolę,

(Nukelta į 9-tą psl.)

UGNIUS TRUMPA

Nei Dievas, nei gamta neku
ria pasaulyje absurdo, tik pats 
žmogus atsakingas už tai, kas 
daugiausia ir kertasi su jo pa
ties darbais ir siekiais.

Šv. Liudviko šventovė
Tokios mintys apima žmogų, 

kuris pirmą kartą gyvenime 
patekęs į Maskvą pabando su
rasti joje katalikišką švento
vę. Ji nėra paslėpta nei nuo 
miesto visuomenės, nei nuo 
smalsių turistų, nes yra pačia
me miesto centre prie Lubian- 
kos aikštės (buvusios F. Dzer
žinskio - žymiausio bolševikų 
čekistų vado). Tačiau surasti 
ją tikrai sunku net ir dabar, 
nes ne kiekvienas maskvietis 
ją žino, o kas ir žino, nenoriai 
parodo kelią.

Paslaptis, kad net pats šių 
Dievo namų architektas D. I. 
Giliardi, pastatęs juos 1830 
m., be galo nustebtų suradęs 
juos vos ne KGB kieme. Matyt, 
ši tikrai netikėta kaimynys
tė ir nulėmė Šv. Liudviko šven
tovės likimą sovietiniais me
tais. Šiem maldos namams tik
rai labiau pasisekė nei kitiems, 
nes iš ikirevoliucinių trijų ka
talikiškų šventovių - Petro ir 
Povilo, Šventosios Mergelės 
Marijos dangun ėmimo ir Šv. 
Liudviko liko tik pastaroji, 
nors ir mažiausia.

Tai buvo labai patogus ob
jektas KGB darbuotojams kont
roliuoti visą katalikišką gy
venimą Maskvoje. Patogu buvo 
sekti ir pasiuntinybių darbuo
tojus bei svečius iš užsienio, 
nes tik JAV ambasada turi kop

lytėlę savo pastate, kuri, aiš
ku, negali tarnauti visam Mask
vos diplomatiniam korpusui. 
Tokiu būdu diplomatiniai dar
buotojai turėjo melstis bud
riai prižiūrimi saugumiečių.

Domesys religijai
Vietiniai žmonės pastoviai 

buvo terorizuojami, sekami, 
gundomi. Todėl daugelis jų 
arba palūžo, arba pateko į ka
lėjimus, o kitiems persekioji
mo baimė pasiliko net iki šių 
dienų.

Sunkiausia buvo kunigams, 
kurie daugiausia ir buvo kan
kinami saugumiečių - tiek mo
rališkai, tiek fiziškai. Juos net 
norėdavo priversti tarnauti 
Saugumo sistemai.

Aišku, po tokios istorijos ka
talikiškasis gyvenimas Mask
voje labai sunkiai teka ir da
bar, nors šiuo metu religingu
mas tiek Rusijoje, tiek visose 
posovietinėse šalyse yra labai 
suaktyvėjęs. Maskva šiuo metu 
tapo populiariausia keliaujan
čių pastorių veiklos vieta. 
Miesto sienos mirga nuo kvie
timų dalyvauti įvairiuose reli
giniuose renginiuose, į kuriuos 
kviečia JAV, Vokietijos ir ki
tų šalių pastoriai. Renginiai 
yra tokie masiški, populiarūs, 
kad rengiami sportiniuose sta
dionuose ir net Kremliaus su
važiavimų rūmuose, o norintys 
apsikrikštyti ir priimti tikė
jimą, yra krikštijami sporti
niuose baseinuose.

Kaip teigia sociologinių ap
klausų rezultatai, ateistų Mask
voje sumažėjo per pusę, o tūks
tančiai žmonių priėmė vieną 
ar kitą tikėjimą. Visiškai su

prantamas yra šių žmonių no
ras turėti nuolatinę paguodą 
ir atramą šių dienų nepasto
viame gyvenime. Daugeliui ti
kėjimas yra paskutinė viltis.

Lietuviai
Norėdamas smulkiau suži

noti apie Maskvos katalikų gy
venimą, kartu ir mūsų tautie
čių, kurie dėl vienų ar kitų 
priežasčių gyvena Maskvoje, 
užkalbinau Šv. Liudviko šven
tovės šeimininką kun. Vorono- 
vič. Jisai nustebino mane pra
bilęs gražia lietuvių kalba. 
Pasirdčio kun. Voronovič arba 
Tėvelis Viktoras (kaip jį už 
nuoširdumą ir dėl jauno am
žiaus vadina parapijiečiai), 
yra baigęs Kauno kunigų se
minarą, 1991 m. gegužės mėn. 
įšventintas kunigu ir pasiųs
tas į Maskvą.

Jisai papasakojo, kad šioje 
šventovėje visada būdavo lie
tuvių kunigų, kurie rūpinda
vosi ir lietuviais katalikais. 
Daugiausia pagarbos užsitar
navo kun. Pr. Račiūnas, kuris 
tiesiog įkvėpė drąsos ir ener
gijos daugumai lietuvių Mask
voje, sukūrė tarytum mažytę 
lietuvišką parapijėlę Rusijos 
centre. Jisai sugebėdavo daly
vauti visuose atgimstančios 
lietuvių bendrijos susitiki
muose, kur aktyviai visus kvies
davo dalyvauti tiek šventinė
se, tiek sekmadieninėse Mi
šiose. Kartais kun. Pr. Račiū
nas nepatingėdavo ir kai ku
riems žmonėms paskambinti į 
namus, ypač tiems, kurie il
gai pas jį nepasirodydavo.

Gerai kun. Pr. Račiūnas su-
(Nukelta į 2-rą psl.)

Pajudino istorijos vyksmą
Ryšium su Kovo 11-ja “Lie

tuvos aidas” kovo 13 d. laidoje 
išspausdino Vytauto Lands
bergio straipsnį “Kovo vienuo
liktosios ledonešis”. Pateikia
ma būdinga straipsnio ištrau
ka:

“(...) Mums kovo 11-ji yra 
Lietuvos išsivadavimo iš So
vietų Sąjungos simbolis. Tai 
mūsų gyvoji, čia pat esanti is
torija, palietusi kiekvieną, o 
ne vieną ir asmeniškai patik
rinusi.

Kitiems — tai yra užsienio 
politikams, o ypač eiliniams, 
bet politiškai mąstantiems 
kitų šalių žmonėms, kovo 11-ji 
yra ir liks mažos ryžtingos 
tautos iššūkis blogio imperi
jai — Sovietų Sąjungai, — ir 
tos imperijos užmačių ir ga
lios patikrinimas.

Lietuva šiandien aktuali 
pasauliui savo naujausia is
torija, savo veiksmais, kurie 
pajudino istorijos vyksmą ne 
tik Lietuvoje. Ar pasitvirtins 
Jelenos Bonner žodžiai, kad 
kovo 11-jį Sovietų Sąjungos 
galas? — Į šį klausimą kada 
nors atsakys istorikų anali
zės, bet pasauly tokia nuo
monė jau šiandien egzistuo
ja. Jūs buvot pirmieji — sa
koma apie mūsų šalį. Patys 
nesigiriame, veikiau priešin
gai ... tebekartojami būtent 
Lietuvoje neaiškūs mąstytojų 
aiškinimai, neva kovo 11-ji, 
kaip ir sausio 13-ji, nieko ne
nulėmusi, nepriklausomybę 
vis tiek būtume gavę ir be pa
stangų, ir be aukų. Palikim 
tokius išvedžiojimus jų auto
rių sąžinei, palikime taip pat 
kitiems ir iš kitur įvertinti 
Lietuvos tarptautinį įnašą, 
griaunant komunizmo dikta
tūrą ...”

KGB agentai?
Reuterio agentūros prane

šimu, Lietuvos aukščiausias 
teismas kovo 27 d. paskelbė 
sprendimą, kad vienas iš ne
priklausomybės kovotojų va
dų darbavosi KGB naudai. 
Sovietinio saugumo tarnau
tojai liudijo, kad Virgilijus 
Čepaitis, žinomas slapyvar
džiu “Juozas”, teikdavo KGB 
informaciją apie tautiškai 
nusiteikusius savo kolegas 
ir ketinančius emigruoti. 
V. Čepaitis, dar vadinamas 
“pilkuoju kardinolu”, buvęs 
įtakingas Sąjūdžio veikėjas. 
Pats V. Čepaitis teigia, kad 
sąmoningai nedirbęs sovieti
niam saugumui, tik buvo klau
sinėjamas KGB biurokratų. Jis 
turi per 30 dienų atsisakyti 
parlamentaro vietos.

Lietuvos parlamento komi
sija pasiruošusi Aukščiausiam 
teismui perduoti svarstyti bu
vusios premjerės Kazimieros 
Prunskienės ir Jokūbo Minke
vičiaus bylas. Pastarieji ga
vę iš KGB algas.

Šiame numeryje:
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Dr. Vytauto Meškos sveikatos patarimai 
Vakaras su Lietuvos solistais

I. Milkevičiūtė, V. Daunoras, R. Bekionis Klivlande 
Profesorius Greimas apie save ir kitus

Iš pokalbio su “Le Monde” dienraščio bendradarbiais Paryžiuje
Septyni dešimtmečiai universitetui

Iškilmės Vytauto Didžiojo universitete Kaune

Buvusi parlamento spaudos 
aktyvi darbuotoja Rita Dap
kutė, Amerikos lietuvaitė, 
prisipažino, kad ji taip pat 
teikusi žinias sovietiniam 
saugumui. Ji buvusi KGB už
verbuota, kai norėjo gauti 
vizą įvažiuoti į Lietuvą. Po 
1990 m. kovo 11 d. ji apie sa
vo veiklą KGB organizacijoje 
painformavusi Lietuvos sau
gumo policiją.

Kaip skelbia didžioji spau
da, Rita Dapkutė buvusi tri
guba agentė: dirbo JAV, so
vietiniam ir Lietuvos saugu
mui.

Dar nepąjudėjo
Lietuvos delegacijos atsto

vai deryboms dėl buvusios so
vietų kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos susitiko Vilniuje 
su čia esančiais užsienio dip
lomatais.

Lietuvos delegacijos vado
vas AT vicepirm. Č. Stankevi
čius, ekspertų vadovas A. Abi
šalas ir delegacijos narys už
sienio ministerijos atstovas 
G. Šerkšnys atkreipė užsienio 
diplomatų dėmesį, kad dery
bos su Rusija dėl kariuomenės 
išvedimo nėra patenkinamos.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris A. Saudargas, kal
bėdamas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijoje Helsinkyje, pažymėjo, 
jog Baltijos valstybių saugu
mas gali būti užtikrintas tik 
iš tų kraštų išvedus svetimą - 
kariuomenę. Jei pagal sutartą 
tvarką nebus išvesta buvusi 
sovietinė kariuomenė iš Lie
tuvos, tai pastaroji bus pri
versta kelti šį klausimą Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoje pagal 
Helsinkio susitarimo nuo
status.

V. Landsbergis kovo 22 d., 
kalbėdamas per BBC radiją 
tema “Lietuva ir pasaulis”, 
pabrėžė, kad Rusijos kariuo
menės išvedimas iš Lietuvos 
dar neprasidėjo, nes išvesti 
tik 103 kareiviai. Svetima 
kariuomenė daro Lietuvai eko
loginę ir ekonominę žalą. Lie
tuva laukianti iš Rusijos ge
ros valios parodymo.

Ta proga AT pirmininkas 
priminė, kad Lietuvos pini
gai būsią įvesti vasaros me
tu, kai Lietuva bus priimta į 
Pasaulio valiutos fondą.

Sėkminga kelionė
Premjeras G. Vagnorius Šve

dijoje pasirašė dvi prekybinio 
bei ekonominio bendradar
biavimo sutartis: dėl laisvos 
prekybos ir investavimo ap
saugos garantijų. Pirmąja su
tartimi leidžiama Lietuvos 
pramonininkams vežti į Švedi
ją pagrindines prekes be mui
tų, antrąja — tvirtinama Bal
tijos investavimo programa, 
pagal kurią Lietuva gaus apie 
30 mil. dol. paramą.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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PASTABOS IR NUOMONĖS

Lietuva brangi! Sveika, mieloji!
Kodėl Tu neišpažįsti Dievo savo himne?

PRANEŠIMAS IŠ VAŠINGTONO

Lietuvos ambasadorius pas JAV prezidentą

Lietuviškos kilmės žmones vi
same pasaulyje džiaugiasi, kad 
atgavai savo laisvę! Sveikinu ta
ve, mano tėvelių gimtine, kur tė
vas gimė Gegužinės parapijoj, o 
mamytė — Paparčių parapijoje.

Dabar geros valios žmonės iš 
visų kampų duoda Tau visokių 
patarimų, kaip atsistoti ant kojų 
ekonomiškai, politiškai, kultū
riškai ir morališkai. Pagarbiai 
noriu prisidėti prie tų žmonių 
eilių, iškeldamas jautrų klausi
mų apie tautos himną, t.y. stoką 
Dievo pripažinimo.

“TŽ” išspausdino ne vieną laiš
ką apie šį reikalą. “Tautietė” 
(“TŽ” 1991.1.15) kvietė atnaujinti 
šį klausimą: “Tegul tad nuo šio 
laiko visi chorai, kurie gieda 
Lietuvos himną, šaukiasi Dievo, 
o ne saulės, nes saulė Lietuvos 
tamsumų neprašalino ir nepra
šalins. Tai gali padaryti tik Die
vas. Tautos himnas turi tapti 
tautos malda”.

Paulius Šiugždinis (“TŽ” 1991. 
11.12) atsiliepė: “Nemaišykime 
himno nei su malda, nes kiekvie
nas jų turi savo laiką, vietą ir 
paskirtį”. K. Grigaitytė-Graudie- 
nė (“TŽ” 1991.IV.30) sutinka su 
šia nuomone. Aurelija Balašai- 
tienė (“TŽ” 1991. V.21) mano, kad 
nepriimtina keisti Kudirkos kū
rinį. Marijus Blynas (“TŽ” 1991. 
VILI) irgi .mano, kad nereikia 
keisti žodžių.

Kudirkos himnas turi ilgą, įdo
mią ir triukšmingą istoriją. Čia 
nekartosiu. (Pvz. Vinco Maciūno 
6 straipsnių serija - “Draugas”, 
1974, vas. 16, 23, kov. 2; nr. 40, 46, 
52). Sutikime, kad reikia gerbti 
Kudirką už jo patriotizmą. Jo 
vieta Lietuvos istorijoj užtikrin
ta. Taip pat sutikime, kad keisti 
meno darbą, originalų kūrinį 
kažkaip netinka.

Bet dabar nauji laikai Lietu
voj. Kudirkos tautiška giesmė 
atliko savo vaidmenį. Reikia 
žvelgti plačiau. Ne vien tik at
skiras asmuo turi pripažinti Die
vą, bet ir tauta. Kaip gali tikin
čiųjų kraštas tylėti apie Sutvė
rėją savo himne?

Daug kam atrodo, kad tai gėda! 
Pvz. vedamajame straipsnyje

Katalikai Rusijos sostinėje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tardavo ir su lietuvišku jau
nimu. Dalyvaudavo lietuvių 
studentų Maskvoje klubo “At
žalynas” susitikimuose ir net 
padėdavo sunkiais laikais 
maisto siuntiniais, kuriuos 
atsiųsdavo Vokietijos “Ca
ritas”.

Tradicinėmis jau buvo tapu
sios ir lietuviškos Mišios šven
čių dienomis. Dabar Maskvos 
lietuvių religingumas yra šiek 
tiek išblėsęs. Gal čia kalti 
sunkūs laikai, kurie iš žmo
nių atima daug laiko ir jėgų. 
Gal todėl šventovės tvarkaraš
tyje, šalia Mišių lenkų, anglų, 
prancūzų, italų kalbomis, lie
tuvių kalba pažymėta grynai 
dėl formos (ja Mišios nebeatna- 
šaujamos). Kun. Voronovič 
nuomone, reikalas ne tas, kad 
išvyko kun. Račiūnas, o grynai 
parapijiečių dalyvavimo sto
ka. Jisai laisvai galėtų atna
šauti Mišias lietuviškai, tačiau 
beveik nėra dalyvių. Bandė ieš
koti ir klube tikinčių lietuvių, 
bet labai sunku šiais laikais su 
žmonėmis susitarti, nes visus 
planus gyvenimas savai tvarko. 
Nors kun. Voronovič dabar 
nuolat šventovėje mato vos ke
lis lietuvius, tikisi, kad ir jo 
darbas nebus bevaisis. Kuni
gas dalyvavo Vasario 16 minė
jime, kur kreipėsi į lietuvius, 
kviesdamas juos dažniau lan
kytis šventovėje.

Kitos šventovės
o —' nrr Hat 

(“Garsas” 1956.VII.26) J.S.K. ra
šė apie Kudirkos kūrinį: “... jo 
parašytasis Lietuvos tautinis 
himnas lietuviams katalikams 
(ir kitiems tikintiems) nėra be 
pataisos priimtinas, nes ne vi
same pasireiškia lietuvių tau
tos dvasia”. Toliau pastebi: “Dr. 
V. Kudirkos himnas jiems (ko
munistams) galėjo būti priimti
nas, nes ten nėra Dievo ..“Tė
vynės sargas” (1918 m. 21 nr.) jau 
seniai panašiai rašė, kad him
nas turėtų pripažinti Dievą.

Pastudijuokime kitų tautų 
himnus. Kodėl Anglija nebijo 
giedoti: “God Save the King?” 
“On thee our hopes we fix”. Ko
dėl Liuksemburgas pripažįsta 
Dievą, kuris yra “Ruler of na
tions” ir prašo Dievo pagalbos 
užtikrinti tolimesnei laisvei? 
Kodėl tolima sala meldžiasi: 
“God Defend New Zealand”? Ko
dėl Jugoslavijos himnas prasi
deda žodžiu: “Dieve”, prašyda
mas išganymo? Kodėl Islandija 
kreipiasi į Dievą už karalių ir 
už visus žmones? Kodėl kiti kraš
tai, kaip Peru, Liberija, Ekvado
ras, Kolumbija mini Dievą savo 
himnuose? Kodėl kaimynai lat
viai savo himne meldžiasi: “Te
saugo Dievas Latviją”. JAV-bių 
himnas irgi (antram posme) pri
pažįsta Dievą žodžiais “In God is 
our trust!” O Tu, mieloji Lietu
va, kodėl Tu negali išpažinti Die
vo savo himne?

Tavo prezidentas yra muziko
logas. Jis gali paskirti komitetą 
parinkti tinkamų tekstų, o žmo
nės gali nubalsuoti. Gal tiktų 
pvz. “Kur Bėga Šešupė” su gra
žia malda: “Apsaugok Aukščiau
sias”. O gal Maironio eilutės, 
kurios kalba apie tamsų Nevėžį, 
kurio gilią mintį vien tik Die
vas žino.

Lietuva brangi, visi Tavo tikin
tieji džiaugsis — ir ortodoksai, 
ir katalikai, ir žydai, ir protes
tantai. Atlik savo šventą parei
gą, pripažink gerąjį Dievą, tavo 
Viešpatį.

Kun. Vincas Valkavičius,
Šv. Jurgio parapija, 

Norwood, Massachusetts, USA

to B. Jelcino nutarimu buvo 
grąžintos dar dvi šventovės 
tikintiesiems. Nors dar ne
greit jose įvyks pirmosios Mi
šios, tikintieji jau dabar ren
gia pamaldas prie jų. Labiau
siai sujaudino sekmadieninės 
pamaldos prie Švč. Mergelės 
Marijos dangun ėmimo švento
vės, kur jau antri metai tikin
tieji susirenka prie durų ir 
ten meldžiasi net žiemą, ne
žiūrint šalčio. Ši nuostabi ne- 
ogotikos stiliaus šventovė bu
vo paversta kariniu sandėliu. 
Oficialiai grąžinta, bet dar ne
palikta buvusių “šeimininkų”. 
Neaišku, kada galima bus gau
ti lėšų jos atnaujinimui. Aiš
ku viena: jei tai ir įvyks, tai 
tik Dievo malonės, o ne dabar
tinės vyriausybės dėka.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

VL, RAMOJUS

Kovo Il-oji šiemet Amerikos 
lietuviams buvo dviguba šven
tė: viena - tai antrosios meti
nės, kai Lietuva, galutinai išsi
vadavusi iš komunistinės ver
gijos, vėl paskelbė savo nepri- 
klausybės atstatymą. Antra - 
tą istorinę dieną Lietuvos am
basadorius JAV sostinėje St. 
Lozoraitis Amerikos preziden
tui G. Bush’ui įteikė savo ski
riamuosius raštus, į Baltuosius 
rūmus nuvežtas specialiai pre
zidentūros atsiųstu limuzinu. 
Ambasadoriaus apsilankymo 
proga Baltieji rūmai buvo pa
sipuošę JAV ir Lietuvos vėlia
vomis.

Pasak “Laisvosios Europos” 
radijo, prezidentas Bush’as 
pasveikino Lietuvos ambasa
dorių, sakydamas, kad “jis tę
sia nusipelnusios Lietuvai žy
mios šeimos tradicijas”. Prezi
dentas toliau kalbėjo: “Mes čia 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse su malonumu ir pasidi
džiavimu stebėjome, kaip lais
vos ir nepriklausomos valsty
bės sveikino Lietuvos sugrįži
mą į jų tarpą ... Man malonu, 
kad prisidėjo ir mūsų pastan
gos jums atkurti savo valsty
bę ... Mes pasirašėm susita
rimą, kuris palengvins priva
čias investicijas Lietuvoje. 
Mūsų vyriausybė patvirtins ir 
padidins pažadėtus žemės ūkio 
paramos kiekius ... Lietuvos 
saugumą ir teritorinę nelie
čiamybę laikome svarbiu mū
sų užsienio politikos aspektu”.

St. Lozoraitis, įteikdamas 
prezidentui skiriamuosius raš
tus, pareiškė? “Mūsų valsty
bės likimas visų pirma yra mū
sų pačių rankose, mes visada 
stovėjom pirmose fronto lini
jose ... Mano tautiečiai pa
rodė, kad moralinės vertybės 
gali būti labai galingas gink
las. Ilga ir nuožmi priespau
da Lietuvoje išmokė branginti 
jas ir kad Lietuva dės visas pa
stangas kurti teisingą, laisvą, 
demokratiškai ir ekonomiškai 
tvirtą pasaulio tautų bend
ruomenę”.

Vakare Lietuvos ambasados 
rūmuose įvyko specialus pri
ėmimas, kuriame dalyvavo 
apie 150 amerikiečių ir lietu
vių. Svečių tarpe buvo trum
pam į Vašingtoną sugrįžęs JAV 
laikinasis patikėtinis Lietu
voje D. Johnsonas, į Vilnių 
Amerikos ambasadoje dirbti 
išvykstantis Algis Rimas su 
žmona Ramūne, JAV miestų 
plėtotės viceministerė Skir
mantė Kondratienė su vyru, 
Lietuvos švietimo viceminis- 
teris Aurimas Juozaitis, vil
nietis ekonomistas Saulius Pe
čiulis, Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos informacijos įstai
gos pareigūnė Rita Dapkutė ir 
daug kitų.

Prie kuklių vaišių stalo, su
sirinkusiems rankose laikant 
šampano taures, trumpą kal
bą pasakė ambasadorius St. 
Lozoraitis, pastebėdamas, kad 
susirinkome čia dėl dviejų 
priežasčių. Pirmoji - kovo 11- 
oji. “Visi žinome, kad mūsų Ne
priklausomybės šventė yra va
sario 16-oji. Kovo 11-oji mums 
primena tuos žmones, kurie 
drąsiai gynė Lietuvos parla
mentą - simbolį mūsų demo
kratijos ir nepriklausomos 
valstybės, o taip pat ir krito. 
Jiems lenkiam galvą ir tikrai 
juos pagerbiam”.

Pabrėžęs, kad laimėjom pir
mąją fazę, nors kova dar nepa
sibaigė ir Lietuvai esą dar di
delių pavojų, St. Lozoraitis to
liau sakė: “Aš norėčiau taip pat 
pasakyti, kad kiekvienas iš 
mūsų yra atsakingas tautai, 
Lietuvos gyventojams, kiek
vienas iš mūsų gali šį tą pada
ryti ir sustiprinti tą naują, dar 
silpną valstybę. Jai visko rei
kia. Aš galiu čia būti liudinin

kas, jai reikia visko. Nėra to
kio sektoriaus, kuriame jūs ar 
kiti žmonės negalėtų padėti. Ir 
noriu pabaigti, sakydamas: jei
gu mes nesirūpinsim, atsiras 
kas už mus pasirūpins, ir tada 
mūsų jaunoji ir naujoji demo
kratija nepaprastai smarkiai 
nukentės. Mes imkime patys vi
sus reikalus į rankas. Nėra 
valstybinio gyvenimo aspektų, 
kurie mūsų neturėtų dominti, 
dėl kurių mes neturėtume pyk
ti, galvoti, diskutuoti. Viskas, 
kas liečia Lietuvą, liečia ir 
mus”.

Antrąją šio suėjimo priežas
tį ambasadorius St. Lozorai
tis taip apibūdino: “Šiandien 
turėjau malonumo JAV prezi
dentui įteikti savo skiriamuo
sius raštus ... Buvo nepapras
tas įvykis, kad pirmą kartą 
istorijoje Lietuvos ambasa
dorius buvo Baltuosiuose rū
muose, tenai plevėsavo Lietu
vos vėliava, mane pasiėmė ir 
vežė su Lietuvos vėliava ... 
Prasideda naujas laikotarpis, 
ir čia aš norėčiau paprašyti 
jūsų paramos bei pagalbos, 
kad mes ir toliau, kaip ir prieš 
tai, būtume solidari lietuviš
ka šeima Vašingtone ir visame 
krašte. Žinokite, kad šie na
mai ir toliau palieka jūsų na
mai ir Lietuvos namai, ir ne- 
užpykite ant savo krašto, jei
gu vienas ar kitas įstatymas 
nėra tobulas. Taisysime, ban-

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

Islandija nebuvo pakviesta 
dalyvauti Baltijos jūros basei
no valstybių taryboje, kurią 
sudaro Danija, Suomija, Vo
kietija, Norvegija, Švedija, 
Lenkija, Lietuva, Latvija, Es
tija ir Rusija. Islandijos už
sienio reikalų ministeris B. 
Hanibalson’as pareiškė nusi
vylimą.

Tuo klausimu AT pirminin
kas V. Landsbergis žurnalis
tams padarė pareiškimą. Pa
sak jo, Islandijos narystę 
naujoje Baltijos valstybių 
taryboje turėtų demti ne jos 
geografinė padėtis, o šio kraš
to ligšioliniai ryšiai su Šiau
rės kraštais. Lietuva ir Islan
dija yra šiame regione kraštu
tiniai taškai, tačiau abi šalys 
jaučiasi artimos. Jis norėtų 
matyti Islandiją Baltijos jū
ros valstybių grupėje, susiju
sioje istoriniais, politiniais 
ir ekonominiais ryšiais. V. 
Landsbergis tikisi, kad jo po
ziciją palaikys Danija ir 
Norvegija.

Kitos žinios
— Gudijos AT pirmininkas S. 

Šuškevičius kovo 26 d. buvojo 
Vilniuje. Jis su V. Landsber
giu sutarė, kad netrukus bus 
pasirašyta tarpvalstybinė su
tartis, paskelbti sienų nusta
tymo duomenys.

— Sąjūdžio seimas kovo 23 d. 
Vilniuje surengė konferenci
ją apie žemės reformą. Joje 
dalyvavo parlamento atstovai, 
vyriausybės bei Sąjūdžio na
riai, žemdirbių savininkų ir 
žemdirbių ūkininkų sąjūdžių 
atstovai. Kalbėjo V. Landsber
gis ir G. Vagnorius. Žemės re
forma vykdoma, nors sutinka
mos įvairios kliūtys.

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 įmanomu laikų • 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 įvertini
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
su S T E R GI TXT G A.IIIWA.VS ir 
GIETGTVOS AERO GUSTU A

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

Pagal pageidavimą paruošiam 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 

dysime keisti, kad viskas pasi
baigtų gerai ir kad mes visi ga
lėtumėm šitam nepaprastam 
kraštui dirbti. Atsivežu įspū
džius: pats svarbiausias yra - 
Lietuvos žmonių ramus nusi
teikimas, be jokios baimės su 
įsitikinimu, kad mes laimėsim”.

Ambasadoriaus žodis, viešai 
lietuviams tartas pirmą kartą 
jam sugrįžus iš istorinės kelio
nės į savo tėvynę, pirmosios 
po daugiau kaip 50 metų, buvo 
palydėtas nuoširdžiais ploji
mais. Ambasadoriaus pava
duotojui Viktorui Nakui pri
minus, jog St. Lozoraitis buvo 
vienas pagrindinių asmenų, 
kovojusių, kad JAV pripažin
tų 1990 m. kovo 11d. Aukščiau
siosios tarybos paskelbtą Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą, ambasados štabo ir visų 
susirinkusių vardu palinkėjo, 
kad jam ir ateityje šis darbas 
būtų įdomus, vaisingas, o dar
bo našta šiek tiek lengvesnė, 
ir pakvietė visus šios dvigu
bos šventės proga pakelti tos
tą. Tuo metu ambasados štabo 
narės Lozoraičiui kaip dovaną 
įteikė kai kurias istorinės 
reikšmės fotografijas.

Kai kuriems šio oficialaus 
priėmimo dalyviams krito į 
akis tai, kad ne vieta ir ne lai
kas kai kam į tokį priėmimą 
atsivesti ir savo mažamečius 
vaikus. Ir tai kartojasi jau ne
be pirmą kartą.

AfA 
ANTANUI SMAILIUI 

mirus,
žmoną ALDONĄ, mūsų valdybos narę, dukrą DAIVĄ, 
sūnų ARVYDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame - 

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

AfA 
FELIKSUI KRIVINSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną PRANUTĘ, dukrą ANGELĘ su vyru, artimuosius 
ir gimines Lietuvoje giliai su liūdesiu užjaučiu -

A. Žulys

AfA 
GINTARĖLEI SERGAUTYTEI- 

NORTON 
mirus,

BRONIUI ir ONAI SERGAUČIAMS bei artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą-

V. Balnienė
B. Sapijonienė
S. D. Rukšos
E. G. Kuchalskiai

— Lenkijos Štetine vyko Bal
tijos jūros kraštų transporto 
ministerių konferencija, ku
rioje dalyvavo Lietuvos trans
porto ministerijos delegacija, 
vadovaujama ministerio J. Bir- 
žiškio. Lietuvos delegacija 
pasirašė sutartį su Suomija 
ir Lenkija dėl auto magistra
lės Via Baltica. Taip pat pa
sirašyta Lietuvos, Suomijos ir 
Lenkijos rezoliucija dėl pa
sienio atidarymo gegužės mėn. 
vidury Kalvarijoje.

— Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo nutarimu, visos sa
vivaldybės Lietuvoje yra įpa
reigotos teikti informaciją 
apie buvusios sovietinės ka
riuomenės veiksmus. Aukš
čiausiosios tarybos informa
cijos centras pranešimus api
bendrinęs patikrins ir juos 
pateiks AT prezidiumui.

—• Premjeras G. Vagnorius 
kovo 25 d. išvyko į Taliną, 
kur vyko 1 Baltijos valstybių 
vyriausybių vadovų susitiki
mas.

— Pranešama, kad Lietuvos 
bankas neatlieka tinkamai 
savo darbo, nes už vasario 
mėnesį dar neišmokėti atly
ginimai. -

— Buvusio Sov. Sąjungos 
prezidento M. Gorbačiovo 
spaudos tarnybos atstovo tei
gimu, Gorbačiovas nėra kal
tas dėl 1991 m. sausio 13 d. įvy
kių Vilniuje. Kaltė tenkanti 
karinėms jėgoms, KGB, parti
jos vadovams. Tos jėgos klai
dingai informavusios Gorba
čiovą apie būklę Lietuvoje.

— Lietuvos atstovybė Mask
voje gavo iš buvusio sovie
tinio saugumo prokuratūros 
Lietuvos prezidento A. Stul
ginskio ir kai kurių kitų as
menų baudžiamąsias bylas. J.A.

AfA 
GINTAREI SERGAUTYTEI- 

NORTON 
mirus,

liūdinčius tėvelius-ONĄ ir BRONIŲ SERGAUČIUS, 

brolius LAISVI, ANTANĄ ir VILIŲ bei visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame - Q Juodikienė •

D. ir J. Kaunaitės
A. Kerberienė

, S. Pargauskienė
S. B. Sakalai
B. J. Tamulioniai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus užjautėte, 

dalyvavote mūsų sunkioje valandoje, vyrui ir tėveliui atsi
skyrus su šiuo pasauliu,

a.a. FELIKSUI KRIVINSKUI.
Dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už lankymą ligoninėje, 

atlaikytas Mišias ir palydėjimą į Šv. Jono kapines Missis- 
saugoje.

Ačiū A. Paulioniui už giedojimą ir A. Vaičiūnui už Mišių 
skaitinius šventovėje. Padėka karsto nešėjams ir visiems pa- 
lydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą. Dėkojame už už
prašytas Mišias, aukas - "Vaiko tėviškės namams” Lietuvoje, 
Kanados lietuvių fondui, “Caritas” organizacijai. Ačiū lan
kiusiems ligoninėje ir už gėles laidotuvių namuose, ponioms 
už pyragus ir A. Mačiulaitienei už jų organizavimą. Ačiū A. 
Gataveckui už suruoštus puikius pietus laidotuvių dalyviams.

Dar kartą nuoširdi padėka visiems už suteiktą pagalbą 
ir nuoširdumą, kuris liks mūsų širdyse.

Liekame dėkingi -
žmona Pranė, dukra Angelė ir 

žentas Andrius Vaičiūnas

PADĖKA

AfA
PAULĖ SLABŠYTĖ GUDAITIENĖ

mirė 1992 m. vasario 18 d., 
palaidota vasario 21 d. Šv. Jono kapinėse Anapilyje.

Paliko vyrą Vytautą, sesers dukrą Grabauskienę su 
šeima ir pusseserę D. O. Bakaitienę su šeima Čikagoje, 
sesers dukrą Mildą Vilniuje ir kitus gimines Lietuvoje bei 
Lenkijoje.

Nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos kunigams už 
lankymą velionės Šv. Juozapo ligoninėje ir suteikimą sakra
mentų. Ačiū - kun. Liudui Januškai, OFM, ir kun. Pijui Šarp- 
nickui, OFM, už Rožinio kalbėjimą laidotuvių namuose, pa
mokslą ir maldas kapinėse, klebonui kun. A. Simanavičiui, 
OFM, už sukalbėtas maldas karstą uždarant.

Gili padėka vargonininkei D. Radtke už giedojimą Pri
sikėlimo parapijos šventovėje, dr. M. Valadkai už nuoširdų 
ligonės lankymą Šv. Juozapo ligoninėje, karsto nešėjams ir 
visiems palydėjusiems (kapines.

Labai ačiū visiems užprašiusiems Mišias, aukojusiems 
“Vaiko tėviškės namų” pagalbos fondui, J. Žakui už patarna
vimą prie altoriaus, ponioms už pyragus ir J. Gurklienei už taip 
puikiai paruoštus laidotuvių pietus, atsilankiusiems į laidotu
vių namus, gedulines pamaldas, pareikštas užuojautas šią 
skaudžią valandą.

Lieku dėkingas -
vyras Vytautas ir giminės



Keleiviai ir muitinės
Mano patirtis muitinėse prie Lazdijų • 

ir jas parduoda keleiviams už dolerius
Rašydamas reportažą “Per 

Varšuvą į Lazdijus”, kai ką nu
tylėjau. Grįžęs pastebėjau, kad 
ir Lietuvos spauda pradeda 
Lazdijais domėtis, todėl nuta
riau ir aš parašyti viską, ką ten 
mačiau ir girdėjau.

Dar stovint eilėje teko pasi
kalbėti su vienu kitu sovieti
niu “bezprizorniku”. Jie per 
Lazdijus keliauja labai dažnai 
ir žino, kaip jie sako, visokias 
“zbitka’s”, t.y. kombinacijas, 
kaip su tais lietuviais ir len
kais reikia kalbėti ir kaip grįž
ti namo su keliais šimtais do
lerių pelno.

Lazdijų muitinė
Teko išsikalbėt su vienu to

kiu jau vyresnio amžiaus. Kai 
užrūkė mano pasiūlytą “Camel” 
cigaretę, o paskiau dar 5 pri
dėjau, tai savotiškai atidarė 
savo širdį. Sako: “Mili drug, da 
ja niprapal v Sibire meždu ur- 
kami, a zdies ta, prosta gava- 
ria, kakaja ta kamedija (Mielas 
drauguži, aš neprapuoliau Si
bire tarp kriminalistų, o čia 
atvirai kalbant, tai kažkokia 
komedija). “Su viena ranka pa
gauna, o kita patepus - palei
džia. Sako, lietuvių pusėj la-
bai madoj pardavinėti vietą. 
Kaina nuo 30 dol. iki 100 dol. 
Toj eilėj stovi daugiausia žmo
nės, kurie gyvena apie Lazdi
jus. Tėvas ateina - pakeičia sū
nų ir taip visą laiką. Jie nie
kur nevažiuoja, jiems tik svar
bu užimti vietą ir ... parduo
ti už gerą kainą.

Pusbrolis Liudas išvažiavo 
iš Vilniaus paskutinį kartą iš 
ryto ketvirtadienį (1991.X.18), 
kai kilo ta visa Maskvos “sa- 
matocha” (sąmyšis), ir atvažia
vo į Varšuvą tik sekmadienį 
12 v. nakties. Lazdijuose nusi
pirkti vietą iš lietuvių kaina
vo 40 dolerių. Kanadiški dole
riai nepageidaujami, nevisuo- 
met priimami. Sako, tik tau, 
brolau, kaip lietuviui už tokią 
kainą! Kai atsiskaitėm ištrau
kė butelį degtinės, pripylė 3 
stiklines ir sako: “Išgerkim už 
šios dienos vargus; kitą kartą 
kai važiuosi, tai gal ir nuolai
dą gausi, juk neblogas klien
tas esi”. Pusbrolis sako. “Ži
nai, kad ir kokie ‘chandžiulni- 
kai’ jie ten bebūtų, vis tiek man 
apsimokėjo. Išgėrėm iki dugno 
ir išsiskyrėm kaip geriausi 
draugai, nors himno ir'nesugie- 
dojom”.

Varšuvos lietuvis Liudas Baltušis 
(anykštėnas), šio reportažo auto
riaus pusbrolis, pakeliui į Seinus

Kas pelnosi?
Kas daroma su gautais pini

gais? Sako, paprasčiausiai da
lijasi su Lazdijų muitininkais 
per pusę. Tokiu būdu jie jau ki
tą dieną vėl į eilutę stoja ir 
taip muzika be galo. Muitinin
kai ir apylinkės žmonės juos 
visus pažįsta, net ir pavardes 
visų žino. Užuot juos visus iš
vaikius ir sumažinus eilę, nie
ko nedaroma. Užtat, daugumos 
nuomone, čia yra jau Kauno 
mafijos užuomazga ir neatro
do, kad reikalai gerės. Muitas, 
bent spalio mėnesį (1991 m.), 
buvo 300%. Kas gi tokį muitą 
pagaliau gali mokėti? Svar
biausia prekė - degtinė. Kaip 
pasakojo, jos į Lenkiją gali
ma įsivežti 1 litrą asmeniui. 
Jei daugiau, tai jau reikia slėp
ti ir visaip kombinuoti — pa
tepti.

Tą savaitę, kai buvome prie 
Lazdijų (X.12), sugavo vieną pi
lietį, vežusį, visai neslepiant, 
didelės meninės vertės ikonas 
ir paveikslus. Atrodo, viskas 
buvo iš anksto sutarta, tik pas
kutiniu momentu, pakeitus 
muitininkų sudėtį, žmogelis 
papuolė ant visai svetimų ir 
jam nelabai draugiškų tarnau
tojų.

Prekių, o ypač degtinės, kon
fiskuojama labai daug. Deja, 
visa tai neregistruojama, ir jo
kie dokumentai nėra sudaro
mi. Kur tos visos prekės eina,

LEONAS BALTUŠIS

Vietiniai gyventojai užima vietas laukiančiųjų eilėje 
• Abiejų pusių muitininkai mėgsta “patepimus”

eilinis muitininkas nežino. Tie 
muitininkai keičiami kas 6 mė
nesiai. Viską žino tik Lazdijų 
muitinės vadinamas “viršinin
kų” viršininkas. Žmonės kal
ba, kad visos prekės kažkur 
dingsta ir tik mažą dalį vals
tybė pasisavina. Taigi kažkas 
daro gerą “biznį”, ir neblogai 
verčiasi. Kai ši netvarka pa
minima atsakingam pareigū
nui, tai šis paprasčiausiai at
sako: “Nepatinka - nešk muilą”.

Lenkų pusėje
Iš Lazdijų lietuvių muitinės 

kelias veda tiesiai į lenkų mui
tinę. Čia viskas eina daug grei
čiau, ir viskas geriau suorgani
zuota. Tačiau reikia neužmirš
ti fakto, kad lenkai toje srityje 
darbuojasi nuo 1945 m. ir turi 
daug daugiau patyrimo. Sako, 
lenkų muitininkai daugumą 
spekuliantų vardais ir pavar
dėmis vadina, net žino iš kur 
jie. Pusbrolis pasakojo, kad 
paskutinį kartą jam važiuojant, 
prieš jį eilėje stovėjo toks ru
sas. Lenkų muitininkas jam ir 
sako: “Ei, Vania, to co babka 
znuv horujie?” (Ei, Jonai, tai 
bobutė ir vėl serga?).

“Nu, kanečna, da ana uže 
očin staraja” (Nu, aišku, juk 
jinai jau labai sena), atsakė ru
selis rusiškai, net ir nemirk
telėjęs.

Lietuviai ir lenkai turi gau
ti vizą. Jos štampuojamos čia 
pat ant paso, aišku, pirma su
mokėjus. JAV ir Kanados pilie
čiams lietuviškos vizos kaina 
- $25. Rusams, ukrainiečiams 
ir visiems kitiems vizos nerei
kia, bet iš jų reikalaujama pa
rodyti “Iškvietimo laišką”. Tas 
laiškas gali būti iš giminių ar 
ir įš draugų. Turi būti parašy
tas mašinėle lenkų arba lenkų 
ir rusų kalbomis.

Patepimai
Kiek čia tų ruselių turi gi

mines ar draugus Lenkijoje? 
Taigi čia pasidaro puikus “biz
nis” visokiems sovietiniams 
“blatniakams”. Tos rusiškai va
dinamos “padielkos” beveik 
viešai pardavinėjamos po 10 
dol. Lenkų muitininkai tai ži
bo, bet kitas 10 dol. reikalą 
labai greit sutvarko ruselio 
naudai. Reikia neužmiršti, kad 
vidutinis Lenkijos gyventojo 
uždarbis yra tik apie 200 dol. 
per mėnesį, o čia yra galimy
bė pasidaryti visai neblogą pi
nigą, taip sakant, “iš šono”.

Po dolerių kita patepimo 
priemonė yra amerikietiškos 
ar kubietiškos cigaretės. Ko
dėl kubietiškos? Tik dėl to, 
kad labai stiprios, o lenkai, 
rusai ir mūsų tautiečiai labai 
mėgsta stiprias cigaretes. Pus
broliui atvežiau 4 kartonus ci
garečių: 3 kartonus gerų ir 
brangių, vieną - pačių pigiau
sių. Pigiausios geriausiai pa
tiko, nes stiprios. Kai užtrau
kia “dūmą”, tai 3 minutes kosti, 
kad ir susikalbėt negalima. Sa
ko, geros, beveik kaip kubie
tiškos! Kartais beveik ir nekal
bėdavom, nes jis vis traukia ir 
kosti, o aš vis laukiu kada jis 
išsikosės. Na, bet savotiškai ir 
įdomu. Bandžiau įrodinėti ža
lą, bet tik numoja ranka. Jų gy
venimas ir galvosena labai jau 
skiriasi. Sako: “Geriu labai 
stiprią kavą, stiprią arbatą, 
rūkau tik labai stiprias ciga
retes, o ‘arielkos’ irgi niekuo
met neišspjaunu ir... vis dar 
gyvas”. Sakau: “Ale kaip ilgai?”. 
“Na, pagyvensim-pamatysim”.

Žinai lietuvišką posakį: 
“Kaip nedėsi asilui kepurę, 
vis tiek ausys matyt”. Sako, ant 
kito užpykčiau, bet ant savo pus
brolio negaliu, todėl visai ne
komentuosiu.

Geriau pasilik Varšuvoj
Laikinai grįžkime vėl į tą 

mūsų mylimą Vilnių. Kalbu 
apie paskutinę pusbrolio ke
lionę. Į Lietuvą važiuoja jis 
nuo 1958 m. kiekvieną vasarą 
ir praleidžia ten visuomet 2-4 
savaites. Man dabar rašant šį 
papildomą reportažą, jis su 
žmona ir sūnum vėl Lietuvoje. 
Taigi grįžkime prie reikalo.

Nuėjo į Aukščiausią tarybą 
sužinoti, kokia būtų galimybė 
jam grįžti į Lietuvą. Nuo 1957 
m. Lenkijoje, atvažiavo čia rei
kalo verčiamas ir niekuomet 
net ir Lenkijos pilietybės ne
priėmė. Šiuo metu kaip invali
das Lenkijoje gauna pašalpą ir 
visą socialinį draudimą. Buvo 
kadaise gera galimybė gauti 
dirigento vietą reprezenta
ciniame lenkų kariuomenės or
kestre per vieno lenko majoro 

rekomendaciją, deja, nega
vo...

Sako, jūs lietuvis, studijavęs 
dirigavimą Vilniaus konserva
torijoje, bet kodėl jūs nesate 
Lenkijos pilietis? Sakau, jei 
Lietuva atgaus laisvę, tuoj grįž
tu ir tik dėl to negaliu priimt 
Lenkijos pilietybės. “Dovano
kit, bet mes Jūsų negalime pri
imti, nes šią poziciją gali už
imti tik Lenkijos pilietis”. O gal 
lietuvio nenorėjo, tik to ne
pasakė.

A.T. deputatai tik klausėsi. 
Sako: “Lenkijoje yra daug ge
resnis gyvenimas negu Lietu
voje. Gyvenate ten jau per 30 
metų ir šiaip taip jau įsikūręs. 
Ko taip skubate į Lietuvą? Pas 
mus trūksta butų, jums niekas 
jokios pašalpos neduos ir kaip 
jūs čia gyvensite? Gyvenkite 
Lenkijoje, nes mes čia turime 
užtektinai savų bėdų”, baigė 
pasakojimą pusbrolis vis var
tydamas rankose tą savo sovie
tinės Lietuvos pasą. Suprantu, 
kad yra labai skaudu. Brolis 
už Lietuvą galvą padėjo, o tau 
sako, pas mus čia vietos nėra.

Pilietybės klausimus besiaiškinant
Dviejų klasių, lietuviai

POVILAS-ALGIRDAS 
POVILAITIS

Lietuvos respublikos (LR) 
pilietybės įstatymas, išleistas 
1991 m. gruodžio 5 d., Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios ta
rybos (LRAT) 1991 m. gruodžio 
10 d. nutarimu įsigaliojo nuo 
1991 m. gruodžio 11 d. Esmėje 
šie du dokumentai sudaro pa
grindinį ir vientisinį admi
nistracinį mechanizmą su ja
me įjungtais dabartinės Lie
tuvos valdžios politinės fi
losofijos principais, pagal 
kurį LR sprendžia, kuris asmuo 
yra josios pilietis ir kuris ne.

Pagal šį įstatymą yra taip 
pat nustatoma, kokiu būdu su
interesuotas asmuo gali tapti 
Lietuvos piliečiu, pritaikant 
kiekvienam atvejui atitinkamą 
administracinę procedūrą. Vyk
dydama šį sprendimą, LR ap
sprendžia ir pati save tarp
tautinės teisės plotmėje.

Tai dviejų dalių 14 puslapių 
sudėtingas ir tiksliai sude
rintas valstybinis vykdomasis 
dokumentas; pirmasis susideda 
iš 36 straipsnių, klasifikuotų 
šešiose kategorijose; antrasis 
(LRAT nutarimas) nustato LR 
pilietybės įstatymo įgyvendi
nimo tvarką, remdamasis 13 
punktų. Šiame antrajame do
kumente nustatyta, kad pilie
tybės įstatymo nurodytų asme
nų atžvilgiu Sovietų Sąjungos 
pilietybė yra niekinė, kartu 
nustatant procedūrą, reikalau
jančią teisinio pobūdžio pa
tikrinimo anksčiau išduotų pa
žymėjimų prieš išduodant Lie
tuvos respublkos piliečio pa
sus. Abu dokumentai yra pasi
rašyti LRAT pirmininko Vytau
to Landsbergio.

Lietuvos respublikos piliečiai, 
pagal 3-jį straipsnį, turi visas 
socialines, ekonomines, politi
nes ir asmenines teises bei lais
ves, kurias skelbia ir garantuo
ja LR konstitucija bei įstatymai, 
LR tarptautinės sutartys. Jie 
turi aktyviąją rinkimų teisę.

Pagal pirmąjį LR įstatymo 
straipsnį, atsistačius Lietuvos 
respublikai, visi anksčiau tu
rėję josios pilietybę, jų vaikai 
ir vaikaičiai vėl tampa LR pi
liečiais. Jais tampa ir tie, ku
rie LR pilietybės neturėjo, bet 
gyveno dabartinėje Lietuvos te
ritorijoje nuo senų prieškari
nių laikų ir dabar nuolat ten 
gyvena. Pagrindinė sąlyga rei
kalauja, kad tie asmenys būtų 
neįgiję kitos valstybės piliety
bės. Iš to seka, kad lietuviai, 
gyvenantys Lietuvoje Sovietų 
Sąjungos okupacijos metu ne
prarado savo pilietybės, nors 
jie ir važinėjo po užsienį su 
Sovietų Sąjungos užsienio pa
sais.

Visai kitoje kategorijoje yra 
buvę Lietuvos piliečiai, t. y. po
litiniai tremtiniai, ir didelis 
skaičius repatriantų, kuriems 
grėsė mirties pavojus likus so
vietinėje sistemoje. Galvodami, 
kad laikinai pasitraukia nuo 
savo gimtajame krašte siaučian
čio teroro, jie pateko į nenu
matytą pokarinį nepalankios 
politikos verpetą, kilusį dėl 
Vakarų valstybių žinomų san
tykių su Sovietų Sąjunga. Tik 
1950 m. pradžioje jie pilnai 
suprato, kad kelio atgal į savo 
gimtąjį kraštą nebėra. Šie Lie
tuvos piliečiai, parduodami 
savo fizinę darbo jėgą, emi
gravo į saugesnį užjūrį, kuria

VYTAUTAS ANDZIULIS, įsteigęs slaptą spaustuvę prie Kauno sovie
tinės okupacijos metais Nuotr. H. Paulausko

me vietinės gyvenimo sąlygos 
vedė prie gyvenamojo krašto 
pilietybės priėmimo.

Pagal tų laikų aplinkybes, 
tai buvo logiškas ir pageidau- 
tinis apsisprendimas (kun. dr. 
K. Širvaitis, Tremtiniai ir 
lietuviškųjų papročių bei tra
dicijų palaikymas, “Aidai”, 1950 
m. birželis).

Pagal dabartinį Lietuvos res
publikos pilietybės įstatymą, 
šie asmenys nėra laikomi atgi- 
musiosios Lietuvos respubli
kos piliečiais.

Antrojoje 1-jo straipsnio ka
tegorijoje sekantys trys punk
tai nurodo kitus būdus, kuriais 
Lietuvos respublikos pilietybė 
buvo suteikiama iki 1991 m. ko
vo 11 d. ir kaip dabar ją galima 
įsigyti, atsisakant turimos kitos 
valstybės pilietybės. Tai prak
tiškai neįgyvendinamos sąlygos 
išeivijai.

Nurodomas’tačiau yra vienas 
atvejis, apibrėžtas 16-me straips
nyje, pagal kurį “užsienio vals
tybių piliečiams, turintiems 
ypatingų nuopelnų LR, Lietuvos 
pilietybė gali būti suteikta, 
netaikant jiems šio įstatymo 
12 straipsnyje numatytų pilie
tybės suteikimo sąlygų”. (12 str. 
sąlygos yra pritaikytos piliety
bės prašančiam asmeniui, gyve
nusiam Lietuvos respublikos 
teritorijoje pastaruosius de
šimt metų).

Lietuvos respublikos piliety
bės sprendimų tvarka yra vals
tybės vykdomosios valdžios ran
kose, o ne juridinės. Š. Ameri
kos kontinente ir jos demokra
tinėje sistemoje krašto pilie
tybė teikiama teisminiu proce
su, kurio metu valstybės pro
kuroras ar suinteresuotų mi
nisterijų atstovai tėra tik in- 
tervenantai. Ši sistema stipri
na valdžios stabilumą.

Pagal LR pilietybės teikimo 
rūšį, nustatoma atitinkama 
laipsniuota sprendimo proce
dūra. Pilietybės prašymai pa
gal 16 straipsnį paduodami tie
siog Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumui. Jo nagrinėjimas 
pavedamas Aukščiausiosios ta
rybos deputatų komisijai. Pa
gal jos rekomendaciją LRAT 
prezidiumas nagrinėja prašy
mus suteikti LR pilietybę. To
kie sprendimai aukščiausiame 
valstybės lygyje turi būti reti 
ir ypatingai svarbūs, kaip pvz. 
konsulinės funkcijos legaliza
vimas.

Visų kitų paduoti prašymai 
ir teikimas LR pilietybės reika
lauja tiesioginės vidaus rei
kalų ministerijos intervencijos, 
kartais su užsienio reikalų mi
nisterijos pritarimu. Jai yra 
praktiškai subordinuotos dip
lomatinės (konsulinės) įstaigos 
užsienyje ir apskrities miestų 
valdybos. Visa Lietuvos pilie
tybės tvarkymo sistema yra cent
ralizuota vykdomojoje valdžio
je. Tikrumoje ji yra ir įstaty
mų leidėja, ir vykdytoja, ir tei
sėja.

Palengvinti tokiam sunkiam 
darbui LRAT prezidiumas yra 
sudaręs pilietybės komisiją, 
kuri derina pilietybės reikalų 
administracinę eigą ir teikia 
AT prezidiumui pasiūlymus 
patenkinti Lietuvos pilietybės 
prašymus, o atsisakiusi kurį 
nors rekomenduoti praneša raš
tu, nurodydama motyvus. Prak
tiškai tai yra vykdomasis vals
tybinis organas, turįs veto tei
sę, t. y. nerekomenduoti.

Įstatymo 29-tame straipsnyje 
nėra nurodyti nariai, kurie šią 
pilietybės komisiją sudaro.

Neįtraukimas į pirmąjį LR 
pilietybės įstatymo straipsnį 
asmenų, kurie iki 1940 m. birže
lio 15 d. turėjo LR pilietybę, 
jų vaikų ir vaikaičių, jei jie 
buvo politiniai pabėgėliai pir
mosios ar antrosios Sovietų 
Sąjungos okupacijos metu, pa
žymint, kad šis atvejis nerei
kalauja atsisakyti gyvenamo 
krašto pilietybės, — nėra nau
dingas nei išeivijai, nei pačiai 
Lietuvos respublikai.

Išeivijos lietuviai turi turėti 
teisę būti LR piliečiais ir gy
venti už jos ribų dėl to, kad jie 
yra nedaloma lietuvįų tautos ir 
valstybės dalis. Jie nebūtų pasi
traukę nuo savo gimtajame kraš
te siautusio teroro, nebūtų pri
ėmę nė kitų valstybių piliety
bės, jeigu nebūtų buvęs 1939 m. 
rugsėjo 23 d. pasirašytas nele
galus Lietuvos okupacijos san
dėris tarp dviejų viso pasaulio 
pasmerktų ir šiandien neegzis
tuojančių politinio valdymo sis
temų.

Lietuvių tautos išeiviai yra 
todėl legalūs Lietuvos respub
likos piliečiai per se, ir jie ne
turi būti nustumiami nuo politi
nio darbo, liečiančio Lietuvos 
gerovę, kultūrą ir demokratinę 
laisvę. Jie negali būti lyginami 
su Lietuvoje gyvenančiais len
kais ar rusais.

Lietuviai išeivijoje negali 
ir neturi būti laikomi antraei
liais lietuviais, nes jie tokie 
nėra.

Kiekvienoje demokratinėje 
valdymo sistemoje įstatymų 
pakeitimai yra dažni. Šiuo 
atveju lietuviai išeiviai, indi
vidualiai ir organizuotai, turi 
pateikti ALR tarybai raštu mo
tyvuotus LR pilietybės įstaty
mo pakeitimų siūlymus. Nepa
siekus pageidaujamų rezulta
tų, reikia kreiptis į visus lie
tuvius, gyvenančius Lietuvo
je, brolius, seseris, vaikus, 
draugus ir spaudą, ieškant jų 
pritarimo. Jeigu ir tuomet ne
būtų pasiekta LR pilietybės 
įstatymo pakeitimo, atitinka
ma finansinė parama turėtų 
būti skiriama toms politinėms 
partijoms, kurios lietuvių iš
eivijos interesus supranta, juos 
gina ir kurios sutinka atitin
kamus įstatymo pakeitimus įvyk
dyti.

Šio proceso eigoje lietuvių 
išeivija turėtų persvarstyti 
savo dabartines atgyvenusias, 
neveiksmingas organizacines 
struktūras ir nustatyti aiš
kias gaires bendravimui su Lie
tuvos respublika, esant ar ne
sant jos dalimi.

Turbūt nė viena tauta, išsky
rus žydų, nėra taip ilgai išlai
kiusi savo tautinės sąmonės iš
eivijoje, kaip lietuviai. Kad ir 
už pilietybės mūrų, ji ir toliau 
sieks išlikti tautos dalimi, lie
tuvės motinos tautinių vertybių 
perdavimu savo vaikams, lietu
viškąja mokykla ir visuomet tau
tinę veiklą remiančia Bažnyčia.

f-sAMOGnyv Knygų rišykla
“SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus. 
F*lenys

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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Pogrindinė Lietuvos spaustuvė
Sovietinės okupacijos metais netoli Kauno veikė 

slapta spaustuvė, saugumiečių nesusekta

H. PAULAUSKAS

Bolševikų okupacijos metais, 
siautėjant KGB šnipams ir pro
vokatoriams, nesusekta sėk
mingai dirbo Lietuvos patrio
tų Vytauto Andziulio ir Juozo 
Bacevičiaus įsteigta slapta 
spaustuvė “AB”. Ji buvo įreng
ta 2 km nuo Kauno, Domeika
vos apylinkėje, Salių kaime. 
1981 m. ji išleido pirmąjį ne
legalų leidinį vyskupo K. Pal
taroko “Tikybos pirmamokslį”. 
Šios knygelės buvo išspausdin
ta net 11 laidų 30.000 egz. ti
ražu.

Vėtynas ir mėtytas
Vytautas Andziulis g. 1930 

m. Šėtos miestelyje, mokytojų 
šeimoje. Mokėsi Petrašiūnų, 
Kruonio, Kauno gimnazijose, 
baigė 13-tąją amatų mokyklą, 
įgydamas poligrafininko spe
cialybę. Dirbo “Spindulio” 
spaustuvėje. Darbo sąlygos 
buvo sunkios - susirgo TBC.

1954 m. V. Andziulį pasky
rė Kupiškio spaustuvės vedė
ju. Jaunuolis neapkentė komu
nizmo, nepasirašinėjo pasko
lų, ir komunistų partinė val
džia jį persekiojo. 1957 m. jis 
išsikėlė į Troškūnus, o 1960 m. 
grįžo į Kauną, visą laiką dirb
damas spaustuvininku. Jis se
niai puoselėjo viltį įsteigti 
nelegalią spaustuvę, bet ne
buvo sąlygų.

Nepaprastai darbštus ir na
gingas žmogus 1968 m. įsigijo 
Salių kaime sodą kalno pa
kriaušėje. Pats statėsi namus 
savo rankomis. Už savavališkas 
statybas visą laiką buvo sovie
tų valdžios persekiojamas. No
menklatūros vadai tyčiojosi, 
norėjo namus sugriauti. Susi
rado Vytautas bendramintį - 
Šakių rajono miško darbinin
ką Juozą Bacevičių ir 1979 m. 
ėmė organizuoti pogrindinę 
spaustuvę 7 metrų gylyje po 
žeme. Nepaprastai originaliai 
užmaskavo įėjimą užstumiamu 
vandens baseinu. V. Andziu
lis iš senų sudaužytų mašinų 
pagamino vieną tinkamą. Pri
sirinko raidžių.

Per visą okupacijos laiką 
spaustuvė “AB” išleido per 100 
leidinių. Knygas, kaip tikras 
knygnešys, platino Juozas Ba
cevičius. Ypač padėjo kunigai 
Juozas Zdebskis ir Sigitas Tam- 
kevičius.

Begalinė meilė Lietuvai pa
skatino J. Bacevičių parašyti 
ir išleisti V. Šauklio slapyvar
džiu “Lietuvos istoriją”. Tai, 
ko nepadarė profesionalūs is
torikai, padarė paprastas lie
tuvis darbininkas, rizikuoda
mas laisve ir gyvenimu.

Nuostabus pastatas
Visa Vytauto Andziulio so

dyba - tai unikaliausias archi
tektūrinis ir botanikos objek
tas. Mačiau Lietuvoje, užsie
nyje daug originalių namų ir 
sodų, bet tai, ką sukūrė savo 
rankomis Vytautas, prašoksta 
bet kokią fantaziją. Sovietinės 
okupacijos metais, kai viskas 
buvo draudžiama ir persekioja
ma, kai neleido žmogui pasista
tyti net erdvesnio būsto, kai 
trūko įrankių ir mechanizmų, - 
šis žmogus viską padarė pats - 
iškasė ir iškirto dešimtis ku
binių metrų žemės ir kalk
akmenio uolenos, kibirais su
nešė šimtus tonų betono. Be 
jokio architekto projekto, iš
naudodamas kalną, jis pasta
tė patogius ir modernius 3 aukš

Slaptos spaustuvės įsteigėjas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais 
VYTAUTAS ANDZIULIS prie savo sukonstruoto preso Nuotr. H. Paulausko

tų namus. Kai paklausiau, ko
dėl jis pasirinko tokį nepato
gų statybai kalnuotą sklypą, 
Vytautas juokdamasis atsakė:

— Matote, sovietiniai mati
ninkai niekaip nemoka kalvo
to ploto tiksliai išmatuoti... O 
man norėjosi turėti daugiau 
žemės, daugiau žalumos.

Vienas mėgstamiausių Vy
tauto augalų - rododendras, 
kurio čia daug rūšių. Medžių, 
krūmų ir augalų įvairovė tokia, 
kad raibsta akys. Sodyboje 
įrengtas net keltuvas sunkiems 
kroviniams į kalną pakelti.

Kruvinu prakaitu sukūręs šį 
rojaus kampelį Vytautas An
dziulis įrodė, kad tik privati 
nuosavybė, tik asmeninė žmo
gaus atsakomybė ir iniciatyva 
yra gerovės pagrindas.

Nepabūgo seklių armijos
Mane stebino nepaprasta Vy

tauto Andziulio vidinė kultū
ra, intelektas, labai graži ir 
sklandi kalba, originalios min
tys. Išties, turime mes Lietu
voje reto gabumo ir darbštumo 
žmonių, kurie ne tuščiomis kal
bomis, o darbu įrodo savo pa
triotizmą.

Jie nesėdėjo sudėję rankų, 
nepabūgo nei gresiančio Sibi
ro, nei ilgų kalinimo metų, jei
gu juos būtų KGB pagavę. Šie 
paprastučiai, vargų vargais 
iškankinti vyrai pralenkė di
džiausią armiją saugumiečių, 
beveik dešimt metų nesugau
nami ir nenutildami žadino ir 
kėlė Lietuvą. Pakliūdavo į 
KGB rankas daugelis, vos tik 
antikomunistinį atsišaukimą 
ranka ar spausdinimo mašinė
le parašydavo, o čia sėkmingai 
dirbo visa pogrindinė spaus
tuvė!

Žiūriu į šį labai gražių bruo
žų, liekną vyrą ir negaliu atsi
stebėti - negi nejautei baimės 
Vytautai?

— Aš tikintis. Tikiu į kitą, į 
pomirtinį gyvenimą. Žmogus 
vis tiek vieną kartą miršta. Ne
ramu gal buvo dėl šeimos, vai
kų. Kartais atslinkdavo abe
jonė: ar reikia mūsų darbo? 
Aplankydavo kunigai Juozas 
Zdebskis, Sigitas Tamkevičius, 
Robertas Grigas, kiti šviesūs 
žmonės ir būdavo lengviau, su
vokdavome laisvos spaudos 
svarbą. Praktiškai dirbome 
trise - aš, žmona ir Juozas Ba
cevičius. Juozo vaidmuo buvo 
labai svarbus ir ypač pavojin
gas - jam reikėjo visą produk
ciją išnešti ir išplatinti. Pa
grindiniai šio knygnešio pirmi
niai lankymo taškai buvo kle
bonijos. Ir tai ne visos. Rau
donasis voratinklis kai kur 
raizgė pinkles ir į šias vietas. 
Pradėjome pogrindinį darbą 
nuo religinės literatūros, o to
liau - tautinio turinio leidi
niai: P. Šležo “Vytautas Didy
sis”, J. Urbšio “Lietuva ir Ta
rybų Sąjunga lemtingais Lietu
vai 1939-1940 metais” (1987 m. 
- 1000 egz., o 1988 m. jau 4000 
egz.), A. Damušio “Lietuvos gy
ventojų aukos ir nuostoliai 
1939-1949 m.”, kun. V. Veblai- 
čio “Kražių skerdynės 1893 m.”, 
poetų K. Genio, P. Gražulio 
poezija, partizanų dainų rin
kiniai.

— Niekada nepamiršiu to 
momento, kai 1981 metais iš
leidom taip reikalingą mūsų 
vaikams vyskupo K. Paltaroko 
“Tikybos pirmamokslį”. Su 
ašaromis akyse tada apsikabi
nome su Juozu ir pasakėm - ga-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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ŠILUTĖS PARAMA”

Šilutėje atidaryta labdaros 
parduotuvė “Parama” vienišus 
šio miesto senelius, invalidus, 
nepasiturinčias daugiavaikes 
šeimas aprūpins drabužiais, 
avalyne ir žaislais, kuriuos ši
lutiškiams dovanojo Emericho 
miesto gyventojai Vokietijoje.

SIBIRO LIETUVIŲ GĖLĖS
Barnaule įvykusiame III-ja- 

me Sibiro lietuvių suvažiavime 
Vasario šešioliktąją buvo prisi
minti prie Vilniaus televizijos 
bokšto ir Medininkuose žuvę 
Lietuvos laisvės gynėjai. Suva
žiavimo dalyviai surinktus 667 
rublius perdavė Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministerijos at
stovams, prašydami nupirkti gė
lių ir jomis papuošti žuvusiųjų 
didvyrių kapus. Sibiro lietuvių 
nupirktus gėlių vainikus Anta
kalnio kapinėse vasario 21 d. jų 
vardu padėjo kultūros ir švieti
mo ministerio pavaduotojas 
Kornelijus Platelis, ryšių su 
tautiečiais darbuotojai Audrys 
Antanaitis, Robertas Gaidelio- 
nis ir “Lituanikos” ansamblie
čiai.

SULAIKYTA “ABLINGA”
Dakaro uoste V. Afrikos Sena- 

galyje buvo sulaikytas Lietuvos 
žvejybos šaldytuvinis laivas 
“Ablinga” už nesumokėtas sko
las vietinei “Dakar Manim” fir
mai. Iš tikrųjų “Ablingos” savi
ninku neteisėtai buvo nurodyta 
sovietinė firma “Sovrybflot”, 
Dakaro uostui skolinga 300.000 
dolerių. “Ablinga” priklauso 
Lietuvos žvejybai Klaipėdoje. 
“Sovrybflotas” laiku gaudavo 
pinigus Lietuvos laivų remon
tui užsienio uostuose, bet jų 
nėra sumokėjęs Dakarui 1989- 
90 m. Tikimasi, kad “Ablingą” 
pavyks išlaisvinti su pažadėta 
akcinės bendrovės “Fransov” 
parama.

LIETUVOS PAŠTO SUTARTIS
Lietuvos paštas, pasirašęs 

sutartį su Vokietijos ryšių tar
nybomis, dabar kartą per savai
tę tarptautinės jūrų perkėlos 
keltų “Klaipėda” specialiuose 
konteineriuose Mukranan nuga
bena ir iš jo atsigabena laiškų 
ir banderolių siuntas. Iš Vokie
tijos tos siuntos užjūrin, atro
do, keliauja oro paštu. “Lietu
vos ryto” korespondentas Gedi
minas Pilaitis primena, kad 
tarptautinės Lietuvos pašto 
siuntos, kaip ir anksčiau, vis 
dar antspauduojamos Vilniuje. 
Pasak jo, daug laiko sutaupytų 
Klaipėdoje atidarytas galuti
nio laiškų ir banderolių per
siuntimo punktas.

DANIJOS DIENOS
Vasario 17-18 d.d. Vilniuje 

ir Klaipėdoje įvyko Danijos die
nų Baltijos valstybėse rengi
niai. Vilniaus parodų centre 
savo gaminius rodė 34 danų fir
mos. Šios parodos surengimu 
rūpinosi Danijos pramonininkų 
draugija. Vilniuje viešėjęs jos 
viceprez. P. L. Hoffmanas aiš
kino, kad ši paroda buvo supla
nuota jau pernai rudenį, bet 
reikėjo pusės metų organizaci
niams klausimams išspręsti. Da
nams rūpestį kelia Lietuvos 
ekologinės problemos. Šiuo me
tu sąlygos prekybai su Lietu
va yra labai blogos, nes ji ne
turi savos valiutos, kurią būtų

galima keisti į kitas. P. L. Hoff- 
mannas su juo Vilniun atvyku
sius Danijos firmų atstovus 
skirstė į dvi grupes. Viena jau 
dabar siekia pelno, o kita žino, 
kad Lietuva gaus ekonominę pa
ramą iš Skandinavijos, Euro
pos banko ir Pasaulio banko. 
Ši antroji grupė stengiasi pa
siūlyti savo projektus tos pa
galbos programoms įgyvendinti.

STIPRĖJANTYS RYŠIAI
Danijos dienų metu jos firmų 

bei organizacijų atstovai skai
tė paskaitas apie jų paskirtį, 
bendradarbiavimo galimybes. 
Pagrindinis dėmesys buvo skir
tas energetikai, ryšiams, žemės 
ūkio, pieno gaminiams, bet ne
buvo užmiršti ir chemijos, sta
tybinių medžiagų, žaislų, medi
cinos įrangų reikalai. Dienas 
atidarė Vilniun atvykęs Danijos 
švietimo ministeris B. Haarde- 
ris. Bendradarbiavimas jau pra
dėtas. Lietuvos litų spausdini
mui bus panaudotas Danijoje 
nupirktas popierius. Jau yra 
įsteigtos ir veikia trys bend
ros Lietuvos-Danijos įmonės. 
Vis daugiau danų firmų užmez
ga ryšius su partneriais Lie
tuvoje. Tokiu būdu bus pasikeis
ta patirtimi, gamybon įjungta 
nauja technologija. Samsės sa
loje danai įsteigė Lietuvos 
ūkininkų mokymo centrą, kuria
me lietuviams rengiami porą 
mėnesių trunkantys specialūs 
kursai.

ATEIVIAI IR IŠEIVIAI
Lietuvos vizų ir registracijos 

skyrių pakeitė 1991 m. gruodžio 
31 d. įsteigta emigracijos ir 
imigracijos tarnyba. Su jos veik
la žurnalistus spaudos konfe
rencijoje vasario 13 d. supa
žindino naujosios tarnybos vir
šininkas V. Dabrovolskas. Emi
gracijos ir imigracijos tarny
ba rūpinsis, kad lietuvių tauta 
neištirptų emigrantų jūroje. 
Imigruoti Lietuvon bus leidžia
ma tik turint jos piliečio kvie
timą. Leidimus betgi galės gau
ti tiktai Lietuvos piliečių gi
minaičiai, išlaikytiniai, sutuok
tiniai. Bus įsileisti ir užsie
niečiai, išlaikantys Lietuvos 
pilietį, turintys čia legalų pra
gyvenimo šaltinį bei kitais įsta
tymo numatytais atvejais. Visi 
ateiviai bus tikrinami. Leidi
mų apsigyventi Lietuvoje ne
gaus pateikiantys melagingas 
žinias apie save, sergantys 
pavojingomis ligomis, dalyva
vusieji tautžudystės veiksmuo
se, padariusieji tyčinį sunkų 
nusikaltimą pastarųjų penke- 
rių metų laikotarpyje. Teisę 
emigruoti turi kiekvienas Lie
tuvos pilietis, nepatrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn, ne
atliekantis teismo skirtos 
bausmės, neturintis prievolių 
fiziniams bei juridiniams as
menims. Naujosios tarnybos 
viršininkas V. Dabrovolskas 
primena, kad leidimo emigruo
ti nepakanka. Reikia ir imigra
cijos vizų nuolatiniam apsigy
venimui pasirinktoje šalyje. 
JAV ambasada Vilniuje tokių 
vizų neišduoda. Kitos valsty
bės taipgi laikosi savo įsta
tymų. Tik Argentinos ambasada 
Maskvoje ir Pietų Afrikos res
publikos ambasada Helsinkyje 
lengvai priima ateiviais no
rinčius tapti Lietuvos pilie
čius. V. Kst.

Klivlando BALFo skyriaus valdy
bos narys KAZIMIERAS GAIŽUTIS 
paruošė 12-kos dėžių knygų siuntą 
Klaipėdos universiteto bibliotekai. 
Siunta pasiųsta vasario mėnesio 
pabaigoje Nuotr. VI. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI, 

pagerbdami mirusius ir reikš
dami užuojautą artimiesiems, jų at
minimui aukojo: a.a. Felikso Kri- 
vinsko atminimui: $100 - A.A. Vai
čiūnai, Toronto, Ont.; $40 - D. J. 
Jankūnai; $20 - A. Žemaitytė ir 
E. L. Klevai ir dukra Margarita; 
a.a. Veronikos Stanaitienės atmi
nimui: $25 - K. Meškauskienė; 
a.a. Antano Žemaičio atminimui: 
$100 - sūnus Saulius su šeima.

Nuoširdi padėka už aukas. KLF

Aukojo “Tėviškės žiburiams“
$200 - J. Budnikienė; $100 - prel. J. 

Prunskis, Toronto lietuvių pensi
ninkų klubas, H. Sakalauskas; $75
- Išganytojo lietuvių liuteronų-evan
gelikų parapijos moterų draugija; 
$65 - A. Garbenis; $50 - A. Jagėla, L. 
Baltušis, KLKM dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius, S. Pacevičienė; 
$35 - A. R. Kravelis; $20 - V. Kairys, 
P. Masys, K. Mileris, dr. G. Bijūnie- 
nė; $15 - E. Tribinevičius, M. Prikoc- 
kis, E. Vaitkūnienė, V. Ančikas, J. 
Jaram, J. Paulėnas, A. Klupšas; $12.55
- J. R. Karasiejai; $10 - P. Baltuonis,
A. Sagevičius, S. Virpša, V. Macas, 
J. Taoras; $8 - N. Jakučinskas; $7 -
B. Genčius; $6 - J. Mockevičius; $5
- A. Lukas, J. Rutkauskas, J. A. Vens- 
lovaitis, M. Bernotaitienė, J. Ilgau- 
das, A. Remeikis, V. Strikas, I. Kriau
čiūnas, V. Juodis, A. Valaškevičie- 
■nė, J. Šileikienė, J. Račius, J. Stan
kūnas, A. Latvaitis, S. Stasevičius, A. 
Vaičiūnas, V. Gečas, G. Kudžmienė,
L. Beleckis.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$200 - V. Petruškevičienė; $150 - 

J. Žiūraitis; $100 - dr. J. Sungaila, 
prel. J. Bertašius, H. Sakalauskas; 
$80 - P. V. Jankaičiai; $75 - V. Gruo
dis; $52 - V. Jokūbaitis; $50 - Č. Ma- 
saitis, K. Šulma, A. Mičiūnas, I. Šat
ras, J. Budnikienė, P. Gustas, L. 
Ozebergaitė, F. Mockus, D. Keršienė, 
A. Ankus, A. Stalionis, M. Laurina
vičienė, S. V. Vaitkai, Z. Gasiūnas, 
A. Vaičkus, E. Steponas, L. Bajorū
nas, J. R. Karasiejai, A. Kantvydas,
M. Labenskas, J. Šileikienė, S. Štui- 
kienė.C. Vaivada, M. Biekša, J. Šums- 
kis, P. Žilinskas, B. Straukas, M. 
Trumpauskas, A. Pračkys, I. Ross, G. 
Chvedukienė, E. Barškėtienė, A. 
Kužmarskis, P. Kitra, G. Rodke, V. 
Mikalonis, M. Pužauskas, S. Pacevi
čienė, V. Turūta, A. Prialgauskas, 
L. Beržinytė, J. Bakis, A. Didžbalie- 
nė, B. Laučys, H. Bitnerienė, kun. L. 
Musteikis, A. Garkūnas, M. Pietryk, 
G. Buntinas, A. Supronas, J. Rakštis, 
P. Pleinys, K. Dalinda, dr. Č. Kuras.

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16-sios proga

giuosi Jūsų nenuilstama parama.$300 - S. Pusvaškis; $100 - J. Stan-

Už dvejus metus $50 - D. Paško- 
vičius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$40 - A. Staugaitis, J. Šimkus, A. 

Mašalas, J. Vaitkūnas, L. Pilipavi
čius, M. Norkūnienė, A. Žemaitis, 
Z. Dobilas, V. Naruševičius, B. Ne- 
verauskas, S. Urbantas, A. Plioplys, 
P. Čiurlys, P. Česnulis, L. Lepars- 
kas, J. Liudvikauskas, M. Kizis, J. 
Geras, L. Pernavas, K. Vilkonis, Z. 
Žebrauskas, T. Aleksonis, J. Mockai- 
tis, A. Remeikis, P. Devenis, M. Pi
ke, A. Peleckis, J. Mackevičius, A. 
Makaras, B. Rukštelė, P. Čeponkus, 
J. Brazlauskas, V. Strikas, P. Zaran- 
ka, A.P. Ulba, G. Tetmajeris, M. Pra
nevičius, L. Meilus, B. Sriubiškis, 
A. Kiškis, I. Baltakienė, J. Mockevi
čius, V. Goldbergas, V. Karasevičius,
J. Valevičius, I. Stasiulis, J. Povilai
tis, A. Budininkas, L. Razgaitis, K. Ja- 
sudavičius, G. Vidmantas, J. Kazan,
K. Baltramaitis, J. Graužinis, M. Ado
mavičienė, V. Prunskis, J. Jurėnas, S, 
Vilimas, J. Jurėnas, V. Strimaitis, 
K. Zalagėnas, M. Bončkienė, J. Dran- 
sutavičius, P. Vindašius, A. Albrech
tas, P. Rimkus, D. Vorps, A. Latvai
tis, A. Regis, J. Gustainis, L. Vaitke
vičius, S. Rimkus, J. Nevulis, A. Ba
naitis, Z. Rimša, M. Ignatavičius, A. 
Katelienė, E. Markauskas, J. Gruz
das, J. Juozapavičius, J. Mikulionis, 
R. Sirutienė, S. Treigienė, A. Astra
vas, V. Semaška, J. Žilys, M. Zakare
vičius, J. Lazdauskas, J. Kizas, S. Žul- 
pa, A. Kojalaitis, J. Stravinskas, J. 
Pacevičienė, K. Budrevičius, A. Vai
čiūnas, D. Žemaitienė, F. Kasperavi
čius, V. Gečas, J. Dainora, K. A. Rim
kus, O. Rutkauskas, J. Ladyga, A. Ma
tulionis, V. Poškus, P. Augaitis, V. 
Pundžius, S. Metelka, B. Budzinaus- 
kas, A. Alkevičius, A. Karosaitė, G. 
Kudžmienė, A. Gaurys, P. T. Karec- 
kai, J. Petrauskas, J. Mažeika, I. Ma- 
čerinskas, S. Baršauskas, J. Gaivelis, 
J. Jonaitis, V. Radzevičius, V. Ka- 
mantas ir už dvejus metus - A. Tamo
šiūnas, už ketverius metus — A. Lu
koševičius.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės bei 
rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

O LIETUVIAI PASAULYJE

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

kus, A. Matulionienė, A. T. Sekonis, 
B. Stalioraitienė; $50 - A. Prunskus; 
$25 - E. Petrus; $20 - E. Repčytė, J. 
Sabaliauskas.

Londono apylinkė
$100 - P. R. Kūrai; $50 - A. Petra- 

šiūnas; $20 - kun. K. Kaknevičius, 
R. Vilembrektas, S. Navickas, E. 
Petrauskas, A. Dragunevičius, J. Auš
rotas, A. Stygienė, V. Staškūnas, S. 
Kozakow; $10 - S. Keras, J. Brazlaus
kas, L. Naujokaitis, P. Rusinskas, B. 
Zabulionis, G. Mačienė, Kiti mažiau.

Delhi-Tillsonburg apylinkė
$100 - B. J. Lukšiai, V. B. Cvirkos, 

A. J. Vieraičiai, A. Klemkienė, A. 
Kairys; $50 - A. K. Ratavičiai, V. Ga- 
leckas, Z. P. Augaičiai, B. V. Vytai, 
R. S. Beržiniai, V. P. Lapieniai; $40 
- S. Vilimienė, J. Juzėnas; $30 - D. 
M. Norkai, L. J. Vitai; $25 - B. Ston- 
kai, A. Aleliūnas, V. Jakubickienė,
A. Aleliūnienė, M. Mickevičienė, A. 
Budreika, E. Vindašienė; $22 - A. V. 
Čiuprinskas; $20 - M. J. Rimkai, A. 
Ratavičius, O. Čeikienė, kun. L. Ke
mėšis, M. Rudokienė; $14 - A. Skuo
dienė; $10 - M. Stankaitienė, P. Pe- 
karskienė; $6 - K. Simutienė; $5 -
B. Gerčienė, E. Anckaitienė.

Pagalbos Lietuvai vajui
$10,000 - J. Vitkūnas; $2,000 - V. 

Daugelavičienė, a.a. dr. V. Šulmos at
minimui K. Šulmienė; $400-L. Vait
kevičius; $100 - P. M. Krilavičiai; 
$50 - a.a. V. Stanaitienės atminimui 
J. Findlater, A. I. Puerrer.

Vasario 16-tos proga Delhi-Tillson
burg apylinkės lietuviai: $100 - A. 
Kairys; $80 - B. Gudinskas; $50 - K. 
A. Ratavičiai, P. Lapienis, V. Vytas; 
$40 - E. Vindašienė; $25 - B. Ston
kus, A. Budreika, M. Mickevičienė; 
$20 - M. Stankaitienė, J. Rimkus, 
A. Augaitis, B. Lukošienė, J. Vitas, 
J. Jurėnas, V. Miceika.

Humanitarinei Lietuvos pagalbai
$200 - a.a. P. Bražuko atminimui O. 

Jakimavičienė.
KLB krašto valdyba nuoširdžiai 

dėkoja už aukas jos veiklai paremti 
ir padėti Lietuvai atsistatyti.

PADĖKA
KLB valdyba nuoširdžiai dėkoja 

Toronto PRISIKĖLIMO PARAPI-

Kanados lietuvių bendruomenės 
žmonių nesavanaudiškas rūpes
tis ir gausios aukos mums labai 
padeda kurti naują Lietuvos švie
timo sistemą, gyvinti ir demokra
tizuoti Lietuvos mokyklas ...”

Kompiuteriai buvo išdalinti 34 
vidurinėm mokyklom, Vilniaus ir 
Šiaulių pedagoginiams institu
tams, Kauno silpnaregių inter
natui ir Maksvos lietuvių bend
ruomenei.
Gauti padėkos laiškai:

Žeimių vidurinės mokyklos di
rektorius Stasys Pranys (Jonavos 
rajone) - “Gavome net septynis .. .! 
Mus labai džiugina tai, kad yra to
kių nuostabių žmonių kaip Jūs”.

Šilalės 1-sios vid. mokyklos di
rektorė Zita Lazdauskienė rašo: 
“. . . Pajutome, kad visi esame tos 
pačios žemės - Lietuvos vaikai. . . 
Ačiū, kad mūsų neužmirštate, mes 
jūsų neužmiršime niekada”.

Adutiškio (Švenčionių raj.) vid. 
mokyklos direktorius Miroslavas 
Lazdinis - “.. . Gautų kompiute
rių metale mes jaučiame savo tau
tiečių širdžių šilumą . . .”

Taipgi dėkoja Marcinkonių (Va
rėnos rajone) vid. mokyklos direk
torius K. Rekertas ir Radviliškio 
1-oji vid. mokykla.

KLB Humanitarinės pagalbos 
pastangomis nuo 1991 m. balan
džio mėn. į Lietuvą išsiųsti 3 kon
teineriai (virš 16 tonų) vaistų, me
dikamentų, medicinos įrankių bei 
įrenginių, medicinos žurnalų bei 
Katalikių moterų surinktų dra
bužių.

Gauti jautrūs padėkos laiškai 
ir pranešimai. Vilniaus “Caritas” 
atstovė Vida Žitinskienė prane
ša, kad moterų surinkti drabužė
liai išdalinti daugiavaikėms šei
moms. Prof. Aldona Lukoševičiūtė 
iš Kauno Akademinės klinikos ra
šo, kad gautos priemonės naudo
jamos širdies zondavimui ir po 
operaciniam gydymui. Vilniaus 
universitetinės Moterų klinikos 
vardu dėkoja vyr. gydytojo pav. 
J. Masiliūnienė. Inf.

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

“TŽ” leidėjai

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

PARDAVIMAI, NUOMOJIMAI, 
PATARNAVIMAI

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

REGISTERED A.D.P. VENDOR
“MŪSŲ VERSLAS NUO 1951 M.”

8RTHOPAEDIC
ERVICES

I pėdos deformacijos$(
i specialistai Jįj

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

JA Valstybės
Plm. Jurgio Matulaičio mirties 

metines Bruklyno lietuviai sau
sio 26 d. prisiminė Apreiškimo 
parapijos šventovėje. Klebonui 
kun. Vytautui Palubinskui išvy
kus Kalifornijon, Mišias atna
šavo ir pamokslą sakė kun. Kazi
mieras Pugevičius. Prie alto
riaus buvo atnešta dail. Jono 
Subačiaus sukurta lietuviška 
koplytėlė, tampanti beveik 
plm. J. Matulaičio altoriaus 
dalimi.

A. a. Petras Jurgėla (Jurgele
vičius), lietuviškosios skauty- 
bės pirmūnas, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris, iš jos 
pasitraukęs kapitono laipsniu 
1930 m., mirė š. m. vasario 19 d. 
Ellensville ligoninėje prie Niu
jorko. Velionis buvo JAV lietu
vis, gimęs 1901 m. rugsėjo 30 d. 
Jersey City, tėvų parsivežtas 
Lietuvon 1914 m. Pirmojo D. ka
ro metais mokėsi M. Yčo lietu
vių gimnazijoje Voroneže. Grį
žęs Lietuvon, savanoriu įsijun
gė Lietuvos kariuomenėn, mo
kėsi Vytauto Didžiojo gimna
zijoje Vilniuje, teisę studija
vo Kauno universitete. Velionis 
pirmąją lietuvių skautų ir skau
čių draugovę įsteigė ir jai va
dovavo jau M. Yčo lietuvių gim
nazijoje Voroneže. A. a. P. Jur
gėla, į JAV grįžęs 1931 m., reiš
kėsi lietuvių organizacijų visuo
meninėje ir politinėje veikloje, 
dirbo “Draugo” ir “Vienybės” 
redakcijose, parašė populiarią 
knygą “Sparnuoti lietuviai Da
rius ir Girėnas”. Lietuvoje ir išei
vijoje taipgi yra parašęs knygų 
skautybės temomis.

Lietuviai su velioniu atsisvei
kino vasario 20 d. Lindenhursto 
laidotuvių namuose, kur jis bu
vo pašarvotas skautų uniformo
je. Maldas sukalbėjo vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, su velionies 
nuopelnais lietuvių tautai supa
žindino Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Anicetas Si
mutis. Lietuvių skautų sąjun
gos vardu atsisveikino v. s. Lilė 
Milukienė, ramovėnų — Niujor
ko skyriaus pirm. Aleksandras 
Vakselis, Lietuvos šaulių sąjun
gos tremtyje — Simo Kudirkos 
kuopos pirm. Kęstutis Miklas, 
taipgi kalbėjęs ir JAV LB Niu
jorko apygardos vardu. Atsisvei
kinimo žodį žurnalo “Karys” ir 
“Lietuviškos skautijos” leidėjų 
vardu tarė v.s. Alfonsas Samu
sis. Velionis vasario 21 d. iš ame
rikiečių Our Lady or Perpetual 
Help šventovės palaidotas šalia 
tėvų ir brolių Šv. Karolio ka
pinėse, apeigas atlikus ameri
kiečiui kunigui anglų kalba. 
Laidotuvėse dalyvavę lietuviai 
skautai sugiedojo “Sutelk mus, 
Viešpatie, būrin” ir “Ateina 
naktis”.

Brazilija
A. A. Juozas Gavėnas, ištiktas 

apopleksijos, vasario 14 d. mirė 
Sao Paulo mieste, Šv. Veronikos 
ligoninėje, amžinybėn išlydėtas 
brolio kun. Prano Gavėno, SDB. 
Velionis, gimęs 1906 m. Lietu
voje, Brazilijon su tėvais at
vyko 1926 m. Teko dirbti ūkiuo
se, kol pagaliau pavyko tapti 
virėju viešbutyje. Gyveno Casa 
Verde rajone. Buvo vedęs, išau
gino keturis sūnus.

Vasario šešioliktosios minėji
mą V. Zelinos priemiestyje gy
venantys Sao Paulo lietuviai 
pradėjo Mišiomis Šv. Juozapo 
šventovėje. Jas koncelebravo 
kun. Petras Rukšys, SDB, ir kle
bonas kun. Juozas Šeškevičius, 
sakęs pamokslą apie lietuvių 
tautos kančias pusę šimtmečio

trukusioje sovietinėje vergi
joje, Lietuvos atgautą nepri
klausomybę. Po pamaldų buvo 
padėtas gėlių vainikas prie 
Laisvės paminklo, sugiedota 
“Marija, Marija”. Vasario še
šioliktosios minėjimui Miguel 
Arcanjo salėje vadovavo ir šiai 
šventei skirtą žodį tarė BLB 
valdybos vicepirm. Vera Tata- 
rūnienė. Kalbėjo ir Brazili
jos lietuvių sąjungos pirm. 
Algimantas Saldys. Lietuvius 
sveikino Sao Paulo miesto at
stovas E. Falanga. Trumpą pro
gramėlę atliko tautinių šokių 
grupė “Nemunas” ir lietuvių 
katalikų parapijos choras. Mi
nutės tyla buvo prisimintas va
sario 1 d. miręs Sao Paulo lie
tuvių veikėjas a.a. Viktoras Ta- 
tarūnas. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Australija
Sidnio lietuvių pensininkų 

būrelis su savo pirm. N. Stirbins- 
ku 1991 m. pabaigoje paminėjo 
veiklos dešimtmetį. Pietums 
Lietuvių namuose buvo susi
laukta lietuvių pensininkų iš 
Australijos sostinės Kanberos. 
Svečius ir visus minėjimo da
lyvius su Sidnio lietuvių pen
sininkų būrelio veikla supa
žindino jo narė Sofija Šaparie- 
nė. Dainų programėlę su gita- 
ristės Jadvygos Muščinskienės 
palyda pasikeisdami atliko Al
fa Savickienė, Pranas Andriu
kaitis, Vladas Račkauskas ir 
Monika Kopcikienė.

Britanija
Mančesterio lietuvių klube 

sausio 26 d. po lietuviškų pa
maldų buvo sušauktas Mančes
terio lietuvių katalikų bend
rijos narių susirinkimas. Pa
grindinį pranešimą apie vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, atvyki
mą birželio 18 d., bendrijos ir 
kapinių finansinius reikalus 
padarė kan. V. Kamaitis. Bend
rijos valdyba sutiko pasilikti 
dar vienai trejų metų kadenci
jai. Ją sudaro pirm. kan. V. Ka
maitis, sekr. A. Podvoiskis, na
riai — A. Jakimavičius, J. Šab
levičius, A. Vigelskis, P. ir V. 
Virbickai.

Bradfordo “Vyčio” klubo me
tiniame narių susirinkime sau
sio 26 d. buvo priimta vieną 
statuto paragrafą pakeičianti 
rezoliucija. Tas paragrafas, “Vy
čio” klubui užsidarius, dabar 
leis visą likusį kapitalą ati
duoti laisvę atgavusiai nepri
klausomai Lietuvai. Šiems me
tams palikta ta pati “Vyčio” 
klubo valdyba, bet jos nariams 
leista pasikeisti pareigomis. 
Persitvarkiusią valdybą sudarė: 
pirm. V. Gurevičius, vicepirm. 
A. Bučys, sekr. S. Grybas, ižd. 
A. Traška, kultūrinių reikalų 
vadovas A. Gerdžiūnas ir admi
nistratorius R. Karalius.

Olandija
Metinis Olandijos LB narių 

susirinkimas vasario 15 d. buvo 
sušauktas Leidshendame, val
dybos pirm. Romo Siniaus na
muose. Prisimenant Vasario 
šešioliktosios šventę, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Olandijos LB dabar turi apie 
40 narių. Veiklos apžvalgą pa
darė pirm. R. Sinius, pasidžiaug
damas Raseinių rajono tremti
nių kluban “Garsas” nusiųstais 
drabužiais ir vaistais. Šieme
tinei veiklai palikta ta pati 
OLB valdyba: pirm. Romas Si- 
lius, vicepirm. Mirga van Span- 
je-Aūgustaitytė, sekr. Ignas 
Račkauskas, ižd. Arlette Schel- 
lenbach-Pollet, ryšininkė su 
olandais Carla Sinius-Wendel.

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

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.
Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

JOS KREDITO KdOPERATYVO 
valdybai paskyrusiai $1,500 auką 
IX-tosios tautinių šokių šventės 
reikalams, tapdami šios šventės 
Garbės mecenatai.

Tikimės, kad parodytas pavyz
dys paskatins ir kitus neatsilikti.

Padėkos Kanados lietuviams 
už pagalbą

KLB Humanitarinės pagalbos 
komitetas, vadovaujamas Rūtos 
Girdauskaitės, 1991 m. iš North 
York mokyklos tarybos išrūpino 
ir į Lietuvą nusiuntė 337 suauko
tus naudotus kompiuterius su dis
kų bei spausdinimo įrenginiais. 
Lietuvos Kultūros ir švietimo min. 
Darius Kuolys atsiuntė padėką 
Kanados lietuviams: “... Džiau-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) Ssr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

a f f a LIETUVIŲ KREDITO
JL /YLjIVzY 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”

AMBER

GLOBES

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 - pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį nuo 
2 v.p.p. - 8 v.v., šeštadienį 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

• Statybines medžiagas 
ir įrankius

• Gėles, persiunčiame 
FAX pagalba ir atliekame 
kitus patarnavimus

• Persiuntimas garantuotas 
ir apdraustas

• Teiraukitės mūsų kainų 
sąrašo

VĖL YKUNIAI 
specialūs dovanų siuntiniai lėktuvu kovo 28 dieną. 

Sekantis išsiuntimas laivu balandžio 2 dieną.
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Užgavėnių karnavalo jaunimo popietėje š.m. vasario 29 d. Toronto Lietuvių 
namuose “Gintaro” ansamblio paviljonas laimėjo I-jų vietų. Ansamblio, 
atstovės iš kairės: ONA ŠILEIKAITĖ, DALIA VALADKIENĖ, RITA BIR-Į 

—,-------------- Z Nuotr. B. Tarvydo

Nauji užmojai jaunimo veikloje
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos vadovybė, apžvelgusi 

VU kongresą P. Amerikoje, ryžtasi naujiems darbams

GIOLIENĖ, REGINA ŠILEIKIENĖ

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas 
kovo 28 d. dalyvavo JAV kata
likų mokslo akademijos spaudos 
komiteto posėdyje, kuris įvyko 
American Catholic universitete, 
Vašingtone, DC. Ta proga jis 
taip pat aplankė Lietuvos res
publikos ambasadų ir PLB val
dybos vardu pakvietė ambasa
dorių St. Lozoraitį dalyvauti 
garbės svečiu PLB seime, įvyk
siančiame birželio 30 — liepos 
4 d.d. Čikagoje.

KLB krašto valdybos narys eko
nominės Lietuvai pagalbos rei
kalams A. Rygelis lankėsi Lietu
voje, kur susipažino su bendrų 
įmonių steigimu. Ligi šiolei su 
kanadiečiais lietuviai turi įstei
gę 10 bendrų įmonių, su ameri
kiečiais 33. Lietuvoje eilinio 
darbininko atlyginimas esąs nuo 
15 iki 30 JAV centų valandai. 
Gamybinių priemonių įsigijimas 
dar labai pigus. Daugiau infor
macijų galima gauti paskambi
nant tel. (416)-880-2367 nuo 8 v.r. 
iki 10 v.v. Faksu bet kada — (416)- 
880-0746.

Sumanymas statyti greitkelį 
iš Talino pro Rygą, Vilnių į Var
šuvą sukėlė tarptautinį susido
mėjimą. Tuo reikalu Helsinkyje 
ir Taline gegužės 13-16 d.d. įvyks 
simpoziumas “Via Baltica”, ku
riame pranešimus padarys suo
mių, estų, latvių, rusų, lenkų, 
prancūzų, šveicarų, švedų, olan
dų atstovai. Išleistoje progra
moje randame, kad Lietuvai at

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 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!”

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 A 
apskaičiavimo netikslumų. g/
Kurie naudojate “employment deductons" g/ 
jau dabar galite prašyti GST grąžinimo. \

J&L SULIMIERSKI and ASSOC. MHMHk

INCOME IRK Certified 
Service

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

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.

stovaus transporto min. J. Bir- 
žiškis, kelių direktorius R. Gra- 
dauskas ir administracijos parei
gūnas G. Striaukas. Dalyvių re
gistracija iki balandžio 6 d. adre
su: Via Baltic Symposium, P.O. 
Box 20, SF-02151 Espoo, Finland. 
Tel. (Int.) -358-0-450-4421.

“Lietuvos atsiminimų” radi
jo veiklos 50 m. sukaktį minint, 
įkūrėjas ir ilgametis direkto
rius prof. dr. Jokūbas J. Stukas 
organizuoja dvi ekskursijas: į 
Lietuvą birželio 5-26 d.d., į Aust
raliją gruodžio 21 - sausio 7 d.d. 
Teirautis: 234 Sunlit Dr., Wat
chung, NJ 07060, JAV. Tel. 1 - 908 
753-5636. Inf.

Pakeista tvarka. Jau buvo pla
čiai paskelbta žinia, kad Pane
vėžyje buvo sugautos dvi pašto 
tarnautojos, kurios iš užsienio 
gautus laiškus vogdavo, atidari
nėdavo, pasiimdavo siunčiamus 
pinigus, o laiškus išmesdavo į 
šiukšles. Dar ir po to laiko siųs
ti net registruoti laiškai į Pane
vėžį, Molėtus, Kauną buvo atida
ryti ir iš jų išimti pinigai, pašto 
ženklai ir kita. Po to jie užklijuo
ti kitos rūšies klijais ir įteikti 
gavėjui. Ten nebuvo jokio oficia
laus užrašo, kad tai būtų pašto 
atidaryta. Taip ir į kitus mies
tus siųsti laiškai yra dingę vasa
rio-kovo mėnesiais. Dabar, pra
nešama, Vilniaus pašte įvesta 
nauja tvarka, kad visi iš užsienio 
gauti laiškai, nors ir ne regist
ruoti, surašomi, ir laiškanešiai 
juos įteikia gavėjui pagal para
šą. Reikia tikėtis, kad vėl bus 
galima pasitikėti Lietuvos pašto 
tarnyba kaip ir viso pasaulio 
paštu. V. M.

1992 m. kovo 13-15 d.d. įvyko 
PLB vadovybės posėdis. Kovo 
14 d. posėdyje Toronto Prisi
kėlimo parapijos patalpose bu
vo aptariamas praėjęs VII PLJ 
kongresas, kuriame dalyvavo 
buvęs PLJS pirm. Alvydas Sap- 
lys, ir 5 naujos valdybos nariai: 
Paulius Mickus, Ginta Drauge- 
lytė, Gailius Draugelis, Ina 
Balsytė ir Lina Mockutė.

Apibūdindamas kongreso 
ruošą PLB valdybai, A. Saplys 
pareiškė: nors buvo kai kurių 
organizacinių sunkumų, susi
jusių su kultūriniais skirtu
mais tarp Šiaurės ir Pietų Ame
rikos, jo įspūdžiai labai geri. 
Jis padėkojo PLB valdybai už 
paramą per jo 4 kadencijos me
tus pirmininkaujant PLJ są
jungai.

Paulius Mickus, naujasis 
PLJS pirmininkas, papasako
jo, ką jo valdyba iki šiol yra 
nuveikusi:

1. Yra užmegzti ryšiai su 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija per Aurelijų Kat
kevičių ir Daną Baltutytę. Ka
zimieras Antanavičus, jų pra
šomas, parūpins Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijoms lie
tuvių kalbos mokytojų.

2. Prie Europos LJ sąjungos 
yra pareiškęs norą prisidėti 
lietuvių jaunimas iš Sibiro, 
Punsko ir Gudijos.

4. Jau prasidėjo ruoša se
kančiam kongresui, kurio stu
dijų dienos įvyks 1994 m. vasa
rą Anglijoje. Ryšininkė Ina 
Balsytė glaudžiai dirba su Pau
liumi Markevičiumi, kuris rūpi
nasi studijų dienų ruoša. Kong
resas sutaps su dainų švente 
Lietuvoje. Visas kongresas 
įvyks ne Lietuvoje, nes PLJS 
tikslas yra rūpintis lietuvių

Pogrindinė Lietuvos spaustuvė
(Atkelta iš3-čio psl'

Įima ir didžiausioje priespau
doje dirbti ir kovoti, galima 
laukti šviesesnių dienų, jei ne 
mums, tai nors vaikams. Ir su
laukėme!

Premijos
V. Andziuliui ir J. Bacevi

čiui šiais metais buvo įteiktos 
Kauno įmonės “Lituanica” pre
mijos už literatūros kūrinius, 
žadinančius tautinį ir dvasinį 
atgimimą. Tai gražus pogrindi
nės spaudos leidėjų įvertini
mas, bet apie jų darbus, jų ku
piną rizikos veiklą reikia daug 
plačiau ir garsiau papasakoti. 
Jie pratęsė ir pranoko tuos iš 

jaunimu, gyvenančiu už Lietu
vos ribų. Mes turime remti už
sienio lietuvių veiklą.

Ateities planai
1. PLJS rūpinsis per Lietu

vos vyriausybę palengvinti są
lygas jaunimui, kuris važiuoja 
dirbti į Lietuvą ilgesniam lai
kui, pvz., kad galėtų gauti mais
to talonus.

2. PLJS rinks ir platins žinias 
apie visų kraštų jaunimo są
jungų veiklą.

3. Lietuva ieško jaunų žmo
nių iš užsienio, kurie nori at
važiuoti į Lietuvą dirbti. PLJS 
rinks šią informaciją (koks dar
bas? kur? kaip ilgam? koks at
lyginimas?) ir ją siuntinės 
jaunimo sąjungoms visuose 
kraštuose.

4. PLJS palaikys ryšius su 
naujai įsisteigusiu jaunimo ry
šių centru Pietų Amerikoje, 
kuriam pirmininkauja Daniela 
Rastauskaitė, o vicepirminin
kas - Martynas Paršelis. Šio 
centro tikslas yra stiprinti 
lietuviško jaunimo veiklą, nu
kreiptą prieš didelį nutautimą.

5. PLJS ekonominę komisiją 
sudaro Gailius Draugelis ir 
Darius Sužiedėlis. Jie nori 
įtraukti jaunus profesiona
lus į jaunimo sąjungos veik
lą, juos informuoti apie Lie
tuvos ekonominę padėtį ir juos 
skatinti investuoti Lietuvo
je. Jie rinks duomenis apie 
Lietuvos ekonomiką ir paruoš 
šio projekto struktūrą, kurio
je bus svarstomas investavi
mas Lietuvoje.

Nauja PLJS valdyba yra pasi
ruošusi dirbti ir bendradar
biauti su visais, kad į jaunimo 
sąjungą galėtume žvelgti kaip 
į tikrą organizaciją.

L. Mockutė

Prūsų knygas nešusius mūsų 
senolius, nes religinės ir tau
tinės spaudos leidimo darbas 
bolševikinės okupacijos sąly
gomis buvo mirtinai pavojin
gas. Net dabar atsiranda to
kių, kurie netiki, jog jie vieni 
spausdino, nesupranta, kaip 
jų nesugavo, neišaiškino. Gal, 
girdi, KGB specialiai ir jų ne
lietė? Visokių yra nepatiklių 
ir įtarinėjančių žmonių. Bet 
reikia nors vieną kartą pama
tyti šias lietuviškąsias slap
tos spaudos katakombas, iš
girsti atkakliųjų vyrų pasako
jimus, kad patikėtum nepa
prastu mūsų tautos gyvybin
gumu, kuris padėjo nugalėti 
dešimtmečių okupaciją.

Lietuvos valstybės muzie
juje mes jau įrengėme spaus
tuvei “AB” skirtą parodą, o 
rugpjūčio 23 d. atidarysime 
didelę parodą, skirtą visos 
Lietuvos disidentų veiklai pa
gerbti.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

A TL YGINIMAS PILNŲ METŲ PA TARNA 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 jūsų sutuoktiniui(ei)
Atlyginiman taipgi įeina:

i • Ištisų metų mokesčių 
apskaičiavimo pagalba.

• Patarimas pradedant ar 
parduodant savo verslą.

g • Investavimo
g patarimai

GYDYTOJAS PATARIA

Gimstame su smegenimis, psichiką įgyjame
Dr. VYTAUTAS MEŠKA

Daugumos mūsų vaikai auga 
ne tokie, kokius juos norėtume 
matyti. Kodėl?

Atsakyti į šį klausimą ne
lengva. Labai įvairios tos prie
žastys. Kalbančiuosius apie 
vaikų bei paauglių socialines 
ir moralines nuokrypas, gali
ma palyginti su neregiais, ku
rie, pačiupinėję dramblio iltį, 
pasakoja apie patį dramblį. 
Neišsiaiškinę kaip reikiant 
priežasčių visumos, kovosim 
tik su negatyviomis paties reiš
kinio pasekmėmis, šalinsim 
tik simptomus. Tokia kova ne
bus sėkminga.

Daug kas mano: viskas yra su
siję su vaikų ir paauglių fizi
ne bei psichine sveikata. Ar 
tikrai taip yra?

Visi žmonės gimsta su smege
nimis, o psichika įgyjama. Kū
dikystėje (vaiko amžius iki 1 
metų) bendravimas yra pagrin
dinė mažojo žmogaus veiklos 
rūšis. Tuo laikotarpiu jausmi
nių kontaktų trūkumas gali la
bai sužaloti būsimo individo 
asmenybę. Darželinukams rei
kia žaisti. Čia būtini realūs, o 
ne artistiniai tarpusavio san
tykiai.

Tie realūs santykiai nulems 
ne tik to konkretaus žmogaus, 
dar visiškai jauno, bet ir vė
liau šeimos tėvo ar motinos so
cialines nuostatas.

Kas atsitinka, kai mažytis 
vaikas stokoja psichinių krū
vių, dirgiklių, informacijos? 
Štai pavyzdys. 1920 m. Dž. A. L. 
Singhas Indijos džiunglėse 
tarp vilkų surado dvi pusantrų 
ir aštuonerių metų mergaites. 
Jos buvo prisitaikiusios prie 
vilkų “kultūros”. Vyresnioji 
vaikščiojo ir bėgiojo keturio
mis, maistą pasiimdavo burna, 
naktimis staugdavo. Atimtos 
iš vilkų, mergaitės buvo pradė
tos auklėti Midnaporės naš
laičių prieglaudoje. Jos iš lė
to pradėjo įgyti žmogiškuosius 
įgūdžius. Deja, jaunesnioji 
Amale po vienerių metų mirė, 
o vyresnioji Kamalė išmoko tie
siai stovėti, vaikščioti, dėvė
ti drabužius, tarti žodžius. Bū
dama 12 metų, Kamalė mokėjo 
šešis žodžius, o 15 metų am
žiaus - keturiasdešimt pen
kis. Sulaukusi 17 metų, taigi 
praėjus 9 metams po to, kai pa
liko vilkų guolį, Kamalė taip 
pat mirė.

Tai daugiaprasmis, unikalus 
atvejis. Vilkai mergaičių ne

sudraskė ... Antra vertus, šis 
atsitikimas akivaizdžiai paro
do: žmogiškasis bendravimas 
reikalingas kiekvienam nuo 
pat pirmųjų kūdikystės dienų. 
Ir dar.. . kaip našlaičių prie
glauda padėjo humanizuotis 
suvilkėjusiai Kamalei.

Nemažą reikšmę psichikos 
procesams turi akceleracijos 
(pagreitėjusio brendimo) ir 
infantilizmo reiškiniai. Lie
tuvoje paauglių akceleracija 
labiausiai ženkli tapo aštun
tojo dešimtmečio viduryje. Ta
da ir buvo pastebėtos kai ku
rios su ja susijusios nelauktos 
socialinės bei psichologinės 
problemos. Ryškiausiai mato
me socialinės brandos atitrūki
mą nuo pagreitėjusio fizinio 
išsivystymo ir paauglių būrio 
skilimą į “įprastus”, pagreitė
jusius ir infantilius. Dabarti
niu metu tarp paauglių yra 
apie 25% pagreitėjusių ir tiek 
pat infantiliškųjų.

Iš čia ir atsiranda įvairios 
elgesio nukrypimo formos. Pa
vyzdžiui, per daug veiklus bū
das reiškiasi per dideliu pa
auglio judrumu, plepumu, psi
chologinės distancijos jausmo 
stoka. Šie paaugliai pasižymi 
gera, pakilia nuotaika. Jie ge
rai miega, jų apetitas puikus. 
Tik kartais jiems užeina trum
palaikiai pykčio, įtūžio, agre
syvumo priepuoliai. Dažniau
siai dėl aplinkinių prieštara
vimo arba savo klaidų, apsiri
kimų ir nesėkmių supratimo. 
Drausminant tokius paauglius, 
“priepuoliai” tampa dažnes
ni. Stengdamiesi būti sava
rankiški, jie nesutaria su tė
vais, auklėtojais ir mokytojais.

Pagreitėjusio brendimo ar 
infantiliškumo reiškinius sun
ku valdyti. Tačiau galima ieš
koti išeičių. Žymus amerikie
čių neurofiziologas V. Keno- 
nas paskelbė organizmo sta
bilumo išteklių dėsnį. Pasak jo, 
visuose mūsų kūno organuose 
aktyvių audinių yra žymiai dau
giau, negu jų reikia žmogui. 
Pavyzdžiui, galvos smegenis 
sudaro apie 15 milijardų neu
ronų, o per visą gyvenimą jų 
panaudojame tik labai menką 
dalelę.

Čia reikėtų turėti galvoje ir 
tai, kad psichikos ir somatikos 
ryšiai yra dvejopi. Deformuota 
psichika gali sukelti įvairias 
kūno negalias, o kūno ligos - 
savo ruožtu pažeisti psichines 
funkcijas, ypač jausmus ir 
valią.

Lėtinėmis vidaus organų li
gomis sergantys paaugliai daž
nai būna depresyvūs, melan
choliški, linksta į paranoiš- 
kumą. Tokių ligonių daugėja. 
Kaip mūsuose, taip ir Vakarų 
šalyse depresija nuveda į savi
žudybę daug jaunimo. Nemaža 
žmonių psichinės sveikatos 
atžvilgiu yra lyg tarpinėje būk
lėje: kokia nors konkrečia liga 
neserga, bet ne visiškai sveiki. 
Ši būklė gali tęstis metų me
tus, o kartais net ir visą gyve
nimą. Nuodugniai ištyrę pa

◄(Jr Regina (Gina) 
*< Gregorian
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auglių mąstymą, atmintį, valią, 
dėmesį, jausmus, savijautą, 
nuotaiką, visiškai sveikų rasi
me nedaug.

Čia atsiranda neurozės ap
raiškos. Tokie žmonės nesąmo
ningai stengiasi “palenkti” su 
jais bendraujančius ne savo ra- 
cionaliaja veikla, o savita at
skira pasyvia laikysena, rei
kalauja iš kitų ypatingos elgse
nos, padidinto dėmesio. Ir 
svarbiausia: neuroze sergan
čiųjų negalavimų sunkumus 
jaučia ne tiek patys ligoniai, 
kiek jų aplinkos žmonės.

Ypač išsiskiria savo elgse
na turintys neigiamo vado po
linkį. Tokius nesunku atskirti 
iš pirmo žvilgnsio. Tai visų 
pirma liudija jų išorė: keistos 
drapanos, įmantri šukuosena, 
atsaini veido išraiška. Specia
listai tvirtina: asmenybė, psi
chika ir kūnas sudaro darnią 
visumą; ir fizinė žmogaus išo
rė gali rodyti vidinį jo pasau
lį. Šekspyras teigė, esą ap
sirengimas dažnai išduota 
žmogų.

Fizionomistų nuomone, dau
giausia paslapčių išduoda 
burnos išraiška. Labai infor
matyvios yra akys. Visa tai by
loja apie žmogų, jo savijautą, 
įvairius būdo ypatumus. Iš 
akių tinklainės galime spręs
ti net ir apie kūno sveikatos 
būklę. Žiūrėkime į akis ir daug 
ką pamatysime. Tas, kuris 
mums kėlė apmaudą, paliks 
tik užuojautos jausmą, nors 
jis visu garsumu paleidžia 
magnetofoną arba juokiasi iš 
pavargusios, krepšiais apsi
krovusios troleibuse stovin
čios senutės. Akys labai daug 
kalba - daugiau pasako negu 
pats šmaikščiausias liežuvis.

Sakoma: daug lemia psicho
loginė aplinka. Tai tiesa. Ta
čiau nuolat besikaitaliojan
ti psichologinė aplinka ne
gali pakeisti tvirtų moralinių 
nuostatų, žinoma, jeigu žmo
gus jas turi.

Gyvenime problemų nema
žėja, nes, išsprendus vienas, 
atsiranda dešimtys kitų. Su
prantama, nemažėja ir tikslų 
(atrodo, jausminės įtampos 
niekad nesibaigs). Taip yra, 
tačiau taip neturėtų būti. Kiek
vienas asmuo privalo raciona
liai sukaupti reikiamą infor
maciją, ją surasti ir pasinau
doti, treniruoti savo fiziolo
gines ir psichines funkcijas, 
išmokti valdyti laiką. Tada, ir 
siekiant didžiulio tikslo, ne
bus jausminės įtampos, kuri 
sumažina asmens veiklos pa
sekmes ir neigiamai veikia or
ganizmą.

Antra vertus, jausminę įtam
pą galima sumažinti ir keliant 
sau mažus uždavinius. Tačiau 
šis kelias yra klaidingas, nes 
tikrasis gyvenimo džiaugsmas 
atsiranda tik pasiekus savąjį 
tikslą. Juo mažesnis tikslas, 
juo jį pasiekus bus menkesnis 
ir džiaugsmas. Būtina ugdyti 
žmogaus dvasinį pasaulį, jaus
mus.
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Vakaras su Lietuvos solistais
Irena Milkevičiūtė, Vaclovas Daunoras, Robertas Bekionis Klivlando scenoje

VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ

Suvalkų trikampio lietuviai IV
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Trijų Lietuvos menininkų 
gastrolės Amerikos lietuvių 
kolonijose pakartotinai pa
tvirtina, kad Lietuvos muzi
kai nesiriboja vien liaudies 
dainų interpretavimu ir savo 
profesiniu lygiu gali konku
ruoti tarptautinėse scenose 
su pasaulinio masto meninin
kais. Lietuvių fondo pakvies
ti, į Ameriką šešių koncertų 
gastrolėms atvyko bosas Vac
lovas Daunoras, La Scalos sce
noje dainavęs su Luciano Pa
varotti, sopranas Irena Milke
vičiūtė, savo balsą lavinusi 
Milano La Scala operos teat
re, ir pianistas Robertas Be
kionis, net Niujorko spaudos 
recenzijose labai pozityviai 
įvertintas.

Kadangi Kanados lietuviai 
neturės progos jais pasigėrėti, 
pasiryžau suglaustai aprašyti 
savo įspūdžius.

Energinga ir darbšti Dalia 
Puškorienė, Lietuvių fondo 
įgaliotinė Klivlande, š. m. ko
vo 8 d. Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje surengė minė
tų menininkų koncertą ir suor
ganizavo vaišes.

Koncertą pradėjo pianistas 
Robertas Bekionis trijomis M. 
K. Čiurlionio preliudijomis. 
Stebint jo puikią pirštų tech
niką ir subtilų kompozicijų 
interpretavimą, teko apgai
lestauti, kad jis antroje kon
certo programos dalyje atliko 
tik dar vieną solo numerį, pa
grodamas komplikuotą ir 
aukštų technikos reikalavimų 
Liszto parafrazę pagal Verdi 
operą “11 Trovatore”. Jam te
ko solistų akompaniatoriaus 
vaidmuo. Teko gėrėtis jo suge
bėjimu pereiti iš solisto-pia- 
nisto į akompaniatoriaus vaid
menį. Jis susiliejo su solistu 
į darnią visumą, jo nenustelb
damas fortepijonu. Bekionis 
aktyviai reiškiasi kaip solis
tas ir akompaniatorius Lietu
voje ir už jos ribų.

V. Daunoras atkreipė publi
kos dėmesį savo teatrališka 
išvaizda, puikia scenos laiky
sena ir savotišku asmens mag
netizmu. Prieš pradėdamas 
dainuoti jis pranešė, kad jo 
pirmos dainos skiriamos Sau
sio 13-tosios tragiškiems įvy
kiams. V. Jurgučio “Tylos nė
ra” šiurpu perbėgo per klausy
tojų širdis. “Tylos nėra, nėra 
namų ... tankai renkasi ant 
horizonto . .. nėra tylos, tik 
už daugybės debesų aš dar 
esu ...” Nuleisdamas palaips
niui balsą jis kartojo “aš dar 
esu, aš dar esu”. Salėje buvo 
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mirtina tyla. “Pokalbis su prie
šo kaukole” iš ciklo “Kareivio 
laiškai” darė dar stipresnį 
įspūdį: “Tu niekada daugiau 
nebetrypsi mano žemės”.

Nesileidžiant į smulkesnį 
repertuaro nagrinėjimą, tenka 
tik paminėti, kad, pakaitomis 
su Irena Milkevičiūte, jis at
liko dar kelias dainas iš “Be
namių dainos” ciklo ir Verdi 
operų arijas. Paskutinis due
tas su Irena Milkevičiūte iš 
“Don Carlos” parodė ne vien jo 
balso plačią skalę, bet ir ne
paprastą vaidybinį talentą. 
Arijas jis dainavo originalia 
italų kalba, bet jo veido iš
raiška, kūno judesiai ir rankų 
mostai nereikalavo vertimo. 
Jis yra atlikęs daugelio ope
rų pagrindinius vaidmenis, 
dainavęs pasaulinio garso 
teatrų scenose Prancūzijoje, 
Švedijoje, Italijoje ir kitur. 
Taip pat jam teko garbė dai
nuoti su tokiomis pasaulinio 
garso žvaigždėmis, kaip Lucia
no Pavarotti, M. Rinaldi, P. 
Schreier.

Irena Milkevičiūtė savo re
pertuarą pradėjo B. Dvariono 
liaudies motyvais sukurta “Oi, 
užkilokit vartelius” ir Eglės 
arija iš Klovos operos “Pilė
nai”. Ji buvo romantiškai žais
minga, o pirmą koncerto dalį 
užbaigė su J. Tallat Kelpšos 
“Mano sieloj šiandien šven
tė”. Antroje dalyje ji atliko 
ariją iš Bellini operos “Nor
ma” ir su Vaclovu Daunoru 
duetą iš “Don Carlos”. Tai pla
čios balso skalės solistė, 
pasirodanti ir su koloratūros 
frazėmis. Jos dainavime ryški 
Italijos mokykla, ją paruošusi 
operų vaidmenims. Ji su kon
certais apkeliavo Angliją, Šve
diją, net Japoniją ir Filipinus, 
o Čikagos lietuvių “I Lituani” 
operoje atliko pagrindinį Al
donos vaidmenį.

Koncertui pasibaigus, pub
lika sustojo ir sukėlė triukš
mingas ovacijas. Tenka su di
deliu malonumu pastebėti, 
kad bene pirmą kartą mūsų 
renginių istorijoje, solis
tus apdovanojus gėlėmis, į sce
ną niekas nelipo su prakalbo
mis ar padėkomis. Programų 
atlikėjams didžiausia padė
ka yra publikos reakcija, o 
nereikalingos prakalbos ar 
padėkos tik nustelbia este
tinių išgyvenimų įspūdžius. 
Taip pat nebuvo mums įpras
tų pranešėjų, kurios inter
pretuotų repertuarą. Rengė
jai pagerbė publiką, pasiti
kėdami jos sugebėjimu skai
tyti programą. Ir už tai tenka 
padėkoti rengėjai Daliai Puš- 
korienei.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Klivlande š.m. kovo 8 d. sėkmingai atliko koncertą menininkai iš Lietuvos. Iš kairės: pianistas R. BEKIONIS, 
operos solistė I. MILKEVIČIŪTĖ, gėles įteikusi A. KUDUKYTĖ, operos solistas V. DAUNORAS, gėles įteikusti I 
MATAITĖ

“Metmenys” - šešiasdešimt pirmoji knyga
ALFONSAS NAKAS

Tai antras liberalų-santa- 
riečių žurnalo 1991 m. nr., ant
roji knyga, skaitytoją pasie
kusi 1992-jų sausyje. Jo motto
— “Kūryba ir analizė”. Redak
torius, nuo pirmojo numerio 
1959-siais, — Vytautas Kavolis. 
Nustebau patikrinęs kelioli
kos numerių apimtį: jie visi 
turi po 192 psl., o šis, 61-sis,
— 208. Medžiagos perteklius!?

Pradedama Icchoko Mero 
fantastiniu kūriniu Kaip iš
augo alyvmedis — apie Izrae
lio žydą Jakovą, gyvenusį dau
gelį metų, garbinusį Kūrėją, 
mylėjusį artimą, dabarties su
maiščių sūkury tapusį alyvme
džiu. “Šių dienų legenda”, sa
koma paantraštėje. Be pra
džios ir be pabaigos. Magikui 
Icchokui plunksna brūkštelė
jus, alyvmedis galėtų dar daug 
į ką pavirsti. Bet skaityti la
bai gera. Interpretuoki kaip 
nori...

Egidijaus Aleksandravi
čiaus referate Politiniai lie
tuvių siekiai 1863-1914 m. įro
dinėjama, kad lietuvių tauta 
atsiskirti nuo Rusijos troško 
nuo pat paskutinio Lietuvos- 
Lenkijos padalinimo, kad 1863 
m. sukilime puoselėjo išsiva
davimo viltis, kad tas sukili
mas nebuvo “tik lenkų sukili
mas”, kaip lenkų bandoma įtai
goti. Rusų politikai lietuvių 
aspiracijas jautę ir carą in
formuodavę.

Charles Baudelaire (1821- 
1867) turbūt Metmenų redak
toriaus pagerbiamas 170-to 
gimtadienio ar 125-jų mirties 
metinių proga, išspausdinant 
13 jo prozinių eilėraščių, ku
riuos vertėjas Alfonsas Nyka- 
Niliūnas pavadina Paryžiaus 
splinas. Vertėjo aiškinama, 
kad tokių eilėraščių Baudelai- 
re’as užmanęs rašyti 100, bet 
parašęs tik 50. Čia pateikti 13 
visi įdomūs. Filosofiški, žadi
ną karčią šypseną. Štai vieną 
trumpai atpasakosiu. Nukrio- 
šusi, raukšlėta senutė nori 
pasidžiaugti gražiu kūdikiu, 
žadindama, glamonėdama iš
šaukti jo nekaltą šypseną. Bai- 
sėdamasis jos išvaizda, kūdi
kis į glamones atsako klyksmu. 
Pasitraukdama senutė kalbė
jo: “Deja, mums, senoms nelai

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario 

mingoms patelėms, amžius pa
tikti net ir nekaltiesiems jau 
praėjęs; mes ir mažiems vai
kams, kuriuos norime mylėti, 
tesukeliame šiurpą!”

O čia rašančiam šiurpą su
kelia splinas. Kodėl spleen 
fonetinė transkripcija panei
gia lietuviškos y raidės vertę 
ir reikšmę? Kodėl nuo amžina
tilsį sovietinės revoliucijos 
sueigų — meeting’ų laikų pri
gijo mitingas (kairinis kirtis 
ant pirmosios i?). Kodėl mūsų 
tautiečiai iš Lietuvos, lanky
dami Floridą, grožaujasi West 
Palm Bič, Pompano Bič, Miami 
Bič, kad lietuvindami visur 
turėtų rašyti ir tarti Byč, 
kaip ir mytingas, kaip ir sply- 
nas, kaip ir dypy. Skaudu, kad 
iš anglų kalbos visą gyvenimą 
duoną valgę, o lietuvių kalba 
garsėję, ir Kavolis, ir Niliū- 
nas iš lietuviškos abėcėlės 
išbraukia raidę y.

Atrodo, kad šio Metmenų nu
merio pasididžiavimas — Ar
vydo Šliogerio Parmenido te
zė. Net 38 puslapių studija. 
Pradžioje apie filosofą-filo- 
sofus aplamai. Paskui apie 
Parmenido būties-nebūties 
teoriją-tezę. Lengva ši studi
ja skaityti, labai sunki supras
ti. Įdomu, ar atsiras daugiau 
kaip tuzinas skaitytojų, ku
rie jausis viską supratę ir iš
drįs viešai diskutuoti? Bet 
smalsumą sukels daugeliui. 
Kad ir pažinimo beprasmybė, 
kelianti liūdesį ir neviltį. 
Prieš 2,500 metų Parmenido 
gyventa laimingesniais 
kais, nes daug mažiau 
ta.. .

Kai pernai (1991-siais) 
vos 40 metų sulaukusi poetė, 
literatūros kritikė, akade
mike Živilė Bilaišytė, labai 
artima Metmenų bendra
darbė, nežinia kodėl į Amži
nybę buvo išlydėta pašnabž
domis. Dėl slaptumo kilo vi
sokių gandų, net viešai piktin
tas!. Čia randame savotišką 
jai skirtą nekrologą, iš tik
rųjų Vytauto Kavolio su velio
ne pokalbį. Apie gyvenimą, 
poeziją, viltį. O viltis cituo
jama iš paskutinio laiško: “Vis
kas, atrodo, eina į gera — gau
nu chemoterapiją ir rezultatai 
geri”. Na, ačiū Dievui, dabar 
viską žinome ir amžiną atilsį 
Živilei, kurios visą šeimą pa
žinau, tik ryšiai prieš porą de
šimtmečių nutrūko. Duodama 
keletas jos eilėraščių. Vie
nas, vos 8 eilučių, su tarpais 
tarp pirmos, antros ir penktos, 
ypač giliaprasmis: “Tavo at
mintyje aš esu gyva. / Nieko 
nesitikėk. / Prasmė yra mo
mente. / Nelauk tobulos atei
ties, / nesitikėk, bet gyvenk. / 
Kai tu mirsi, / tavo prisimini
mai mirs su tavim / ir manęs ne
beliks.”

Bronius Radzevičius deta
lėse, šviesoj, mirty — skelbia 
Rimvydo Šilbajorio kritikos 
straipsnio antraštė. Kai per
nai kaip mokėdamas Tėviškės 
žiburių skaitytojus supa
žindinau su man gilų įspūdį 
padariusiu B. Radzevičiaus 
romanu “Priešaušrio vieške
liai”, velionis rašytojas iš
eivijai buvo beveik nežino
mas. Pernai “Vieškeliams” 

lai- 
žino-

mirė

paskyrus geriausio romano 
premiją, visų akys atsivėrė. 
Čia R. Šilbajoris skaityto
jus supažindina tik su Rad
zevičiaus apsakymų rinkiniu 
Link debesijos. Kruopštus, 
sąžiningas kritikas iškasa 
gintarėlių, kurių be jo pagal
bos nerastum. Lauksim išsa
maus “Vieškelių” išnaršymo.

Nauja Kosto Ostrausko “be
gėdiška” drama stebina dve
jopai: a. baisiai ilga, net 17 
psl., tad gal pusvalandžio spek
takliui; b. paprastam mirtin
gajam labai aiški! Pavadini
mas: “Imperatorius ir jo im
perija”. Imperatorius tai Gor
bačiovas ar jo atitikmuo. Juok
darys — pats Ostrauskas. Du 
prezidentai, kancleris, prem
jerė — dabartinė Lietuvos 
valdžia, t. y. Lietuvos valdžia 
po 1990 kovo 11. Ar ne, Kostai 
Ostrauskai?

Saulius Sužiedėlis ieško 
teisybės 1941 m. sukilime, jo 
užkulisiuose, Laikinosios vy
riausybės labirintuose, lie- 
tuvių-žydų santykių raidoje 
(.Penkiasdešimčiai metų pra
ėjus: lietuvių tautos sukilimo 
ir Laikinosios vyriausybės 
istorijos interpretacijų diso
nansai — pilna referato ant
raštė).

Gabaliukas šmaikščios Kos
to Ostrausko polemikos (Pa
keliui į pasaulį) skirtas Lie
tuvos perkėlimo iš Rytų į Va
karų kultūrą temai. Ironizuo
ja Lietuvos šviesuolius, įskai
tant naująjį Vilniaus un-to 
rektorių Rolanda Povilonį, 
susirūpinusius un-to tuale
tų suvakarietinimu, kai esą 
svarbesnių dalykų. O sava li
teratūra nusivylusiam Vytau
tui Kubiliui primena, kad ji 
nėra jau tokia prasta, mums 
reikalinga.

Julius Šmulkštys kruopščiai 
aptaria dabartinės Lietuvos 
partijas, nušviečia jų būklę; 
daro išvadą, kad Lietuvos de
mokratijai būtų daug geriau 
turėti tris stiprias polit. par
tijas, ne dvylika visokių.

R. Šilbajoris recenzuoja To
mo Venclovos knygą Tankė
janti šviesa. Pabara už kitų 
autorių eilėraščių perkūrimą 
ir savinimąsi. Pagiria už pa
ties Venclovos poeziją, ją pri
pažindamas labai gera.

Violeta Kelertienė recen
zuoja jauno Lietuvos belet
risto Valdo Papievio romaną 
Ruduo provincijoje.

Knygos viršelį puošia Jo
no Dovydėno meniška nuo
trauka — apsnigta žemė ir 
tankios medžio šakos. Ramy
bę, gilų žiemos miegą jus- 
damas negali akių atitrauk
ti! Į keletą puslapių sudėta 
10 Kęstučio Kizevičiaus, Klyv- 
lande gimusio dailininko, li
no raižinių reprodukcijų. Yra 
ir pora Stasio Eidrigevičiaus 
tušo piešinių — paukštis ir 
pingvinas.

Vytauto Didžiojo universiteto 70-čio sukakties iškilmėje Kaune garbės daktaro laipsniais pagerbti - Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirmininkas prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS (kairėje pusėje) ir ambasadorius STASYS 
LOZORAITIS (trečias iš kairės); tarp jų VDU rektorius prof. ALGIRDAS AVIŽIENIS; dešiniąjame krašte - 
universiteto kapelionas kun. dr. VYTAUTAS KAZLAUSKAS. Už jų choro dalis Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuvių tauta prisikėlė iš 
didžiulių nelaimių. Per sun
kius išgyvenimus, varginimus 
laimėjo nelengvą laisvės ko
vą, atstatydama nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką.

Šiandien džiūgauja visa Lie
tuva ir išeivija, išsklaidyta po 
platų pasaulį. Džiaugiamės ir 
mes Punsko - Seinų - Suvalkų 
krašto lietuviai.

Tačiau mūsų džiaugsmo aša
ros kartesnės ir mintys tamses
nės. Mūsų kraštas istorijos ver
petuose 1920 m. buvo jėga Len
kijos atplėštas nuo Lietuvos 
kamieno.

Ne vienas savanoris paguldė 
galvą, paaukojo savo gyvybę 
gindamas šį ežerų, kalvų ir kal
velių lietuvišką kampelį. Besi
kurianti Lietuva nepajėgė mū
sų apginti ir todėl likome už 
jos ribų.

Nuo tada krašte prasidėjo 
žiaurus lietuvių persekioji
mas. Lietuviams neleista steig
ti mokyklų gimtąja kalba, orga
nizuoti lietuviškų draugijų, 
turėti pamaldas lietuvių kal
ba. Lietuvių pavardės buvo 
prievarta sulenkintos, pride
dant joms lenkiškas galūnes.

Taip 70 metų buvome izoliuo
ti nuo Lietuvos ir Vakarų pa
saulio, pasmerkti kovoti už lie
tuvišką žodį, už teisę būti lie
tuviu vienatvėje.

Mūsų senelių ir tėvelių pa
stangos gintis nuo sulenkėjimo 
pasižymėjo didele drąsa ir iš
tvermingumu. Įkvėpė 
lietuvišką dvasią ir 
nutausti.

Didelė dalis mūsų 
čių nepalūžo, nesuklupo, ne
išsigando grasinimų ir pažemi
nimų. Tokia priespauda ne
įstengė išdraskyti iš jų širdžių 
lietuviško gyvenimo būdo.

vaikams 
neleido

kraštie-

LAIMA VENCKUVIENĖ

Žvilgsnis
Naktis bežadė už langų 
Juodąją ragana siautėjo. 
Tada, kai tėvas iš namų 
Į kovą lemiamą išėjo.

Išėjo jis toksai ramus...
Atrodė, jam negaila nieko. 
Jis taip lengvai paliko mus, 
Bet jautėm: jam sunku kaip niekad.

Išeidamas paliko žvilgsnį, 
Sustingusį geram veide. 
Išeidamas paliko šypsnį, 
Paskui užgesusį kare.

Tas žvilgsnis lydi mus šiandien, 
Jis skamba, aidi lyg daina. 
Su juo į priekį drąsiai žengiam. 
Jis — mūs jaunystės vėliava.

Be tavęs diena saulėta be šviesos.
Be tavęs naktis žvaigždėta be žvaigždžių. 
Be tavęs tamsu, nors ir šviesa languos, 
Be tavęs nyku visur ir visados.

Be tavęs judrus pasaulis lyg išmiręs...
Be tavęs ir džiaugsmas kaip gėla.
Be tavęs ir laimės pajautimas išsigimęs, 
Ir daina ne ta, kai be tavęs.

Be tavęs ir rojus pragaru pavirstų.
Be tavęs ir žmonės be veidų.
Be tavęs aplinkui viskas miršta
Be tavęs sunku, sunku, sunku.

Su tavim — nakty sapnai gražiausi.
Su tavim ligi aušros kalbuos.
O diena —geriau manęs neklauski! 
Be tavęs — gulu — keliuos.

Mes išmokome laikytis vieni 
patys ir dėl to išsaugojome sa
vitą kasdienybę.

Likimo vieškeliai ne vieną 
tautietį atvedė ir į Kanados 
žemę. Čia nepaskendome kita
taučių jūroje. Gimtojo krašto 
meilė ir ilgesys subūrė mus į 
vieną didelę šeimą.

Įkūrėme čia gyvenančių kraš
tiečių organizaciją, kuri pasi
vadino Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūriu. Plačiai įsi
jungėme į lietuvišką veiklą. Šo
kame, grojame ir dainuojame, 
mūsų vaikai lanko šeštadie
ninę lietuvišką mokyklą.

Nors į Kanadą neatsivežėme 
daug materialinių gėrybių, su 
Toronto lietuviais norime da
lintis dvasinėms vertybėmis 
ir mūsų krašto tradicijomis.

Tačiau niekada negalime už- 
mirti, kad Lietuva - tai ne vien 
kraštas prie Baltijos, kad šian
dien reikia kovoti už kiekvie
ną lietuvį, reikia vienytis vi
siems, ir tiems ne savo valia at
skirtiems nuo kamieno, ir karo 
išblaškytiems po įvairiausias 
pasaulio šalis.

Mūsų užduotis - išlaikyti lie
tuvišką dvasią, įkvėpti ją vai
kams, padėti galimomis prie
monėmis išlaikyti lietuvybę 
Punsko-Seinų-Suvalkų krašte.

Tikime, kad šioje kovoje ne
liksime vieni, kad prisikėlusi 
į laisvę Lietuva užstos mus ir 
neleis lenkinimo ugniai sude
ginti likusių mūsų kaimų ir so
dybų.

Telydi mus visus Seinų bazi
likoje palaidoto poeto vysk. 
Antano Baranausko žodžiai:
Mūsų širdys tvirtos, 
Seniai buvo išmėgintos, 
Seniai keptos, virtos.

Valdas Žukauskas

REAL ESTATE LTD. REALTOR
Nijolė Baranauskaitė-Bates

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

. Patarnauja lietuvių kalba.
. Nemokamas namų įvertinimas.

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



Profesorius Greimas apie save ir kitus
Iš pokalbio su prancūzų dienraščio “Le Monde” 

bendradarbiais Paryžiuje
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Cl K1JLTMEJE VEIKLOJE
A. a. Algirdas-Julius Grei

mas, pagarsėjęs moksliniame 
pasaulyje savo semiotiniais 
darbais, mirė Paryžiuje 1992 
m. vasario 27 d. (gimęs 1917 m. 
Rusijoje). Jo mirtis susilaukė 
plataus dėmesio tarptautinėje 
spaudoje, kuri iškėlė jo nuo
pelnus moderniajai semanti
kai bei semiotikai (reikšmės 
bei prasmės mokslams). Šia 
proga pažymėtina betgi ir tai, 
ką Velionis yra sakęs apie sa
ve bei savo darbus.

Lietuva —jo vaikystė
Tokio pobūdžio pokalbį iš

spausdino “Le Monde” 1991 m. 
spalio 22 d. laidoje. Paklaus
tas apie savo ryšius su Lietuva, 
A. J. Greimas atsakė: “Ten esu 
gimęs. Lietuva — tai mano vai
kystė, mano jaunystė, kurią 
ten praleidau iki bakalaurea- 
to. Žmonės Lietuvoje stebisi, 
kad aš tebekalbu lietuviškai. 
Bet tai maždaug normalu. Kad 
aš tapau prancūzu, nuopelnas 
priklauso Hitleriui. Jis įsakė 
šantažuoti Lietuvą, nepriimti 
jos eksporto. Tad reikėjo re
formuoti Lietuvos'ekonomiją 
bei politiką ir pasukti Pran
cūzijos linkme.”

Ryšium su tuo Lietuvos vy
riausybė nutarusi įvesti pran
cūzų kalbą gimnazijose ir pa
siuntusi 300 stipendininkų 
Prancūzijon. Jų tarpe buvęs 
ir A. J. Greimas. Pirmaisiais 
metais Prancūzija jam nepati
kusi, nes vyravusi netvarka, 
buvusi panaši į viešnamį, bet 
antraisiais metais pamilęs šį 
kraštą.

Rezistencinė veikla
1939 m. A. J. Greimas grįžęs 

Lietuvon atlikti karinės prie
volės. Kaip atsargos karinin
kas patekęs Raudonojon armi- 
jon, o kai atėjo vokiečiai — 
Hitlerio armijon. Tai buvusi 
absurdiška būklė, kurioje A. 
J. G. jautęsis europiečiu, tin
kamu abiem armijom. O Euro
pa esanti “vertybių grandinė, 
tam tikra visuma, labai reikš
minga visais atvejais, ar bū
tum lietuvis, čekas ar lenkas.”

Toje absurdo būklėje esą 
reikėjo organizuoti rezisten
ciją prieš vokiečius: “Kam? 
Kad ateitų rusai? Toji rezis
tencija buvo absurdiška. Tada 
aš parašiau pirmąjį straipsnį 
lietuvių kalba apie Don Kicho
tą. Mes organizavome antinaci- 
nę rezistenciją. Atėjus rusams, 
ji persitvarkė į antirusišką, 
antikomunistinę rezistenciją”. 
Šiai rezistencijai A. J. G. tal
kinęs jau iš Paryžiaus, nes joje 
esą dalyvavo apie 300.000 kovo
tojų. Jų rezistencija trukusi 
iki 1951-1952 m.

A. J. G. kaip rezistentas ra
šęs straipsnius lietuvių kalba 
leidinyje, kuris buvęs spaus
dinamas Čikagoje ir slaptai 
platinamas Lietuvoje. “Per 40 
metų, šalia savo darbo kaip 
mąstytojas, lygiagrečiai gy
venau lietuvio gyvenimą. Re
zultatas — knyga, kuri ten pa
sirodė pernai apie mano kaip 
politinio-kultūrinio žurnalis
to darbą per 40 metų.”

Paklaustas, ar jo darbai pri
sidėję prie Lietuvos laisvės 
atkovojimo, A.J.G. pareiškė: 
“Žinoma, sunku vertinti savą
ją veiklą. Dukart kaip prancū
zas lankiausi Vilniaus univer
sitete. Skaičiau paskaitas, kal
bėjau apie lietuvių suverenu
mą jų mitologijoje. Tai buvo 
anuomet ten priimtini dalykai. 
Be to, ten organizavau semi
narus. Juose dalyvavo 200-300 
įvairių šakų profesorių, kurie 
klausinėjo mane tris-penkias 
valandas: kas yra psichoana
lizė, kaip toli pažengusios is
torinės studijos . . . Nepapras
tas žinijos troškulys septin
tame dešimtmetyje, vėliau — 
aštuntojo pabaigoje”.

Politinė reikšmė
Atsakymą į klausimą apie 

lietuvių kultūros bei kalbos 
svorį Europoje A.J.G. pakrei
pė politine linkme, priminda
mas, kad rusų sąmonėje lietu
viai yra pavergėjai. Stalinas 
sakęs: “Jūs, mužikai, ištisus 
šimtmečius buvote totorių ir 
lietuvių bajorų vergai ir ne
žinote ką reiškia būti lais
vais”. Politine prasme Lietu
va esanti reikšminga ir ukrai
niečiams, ir gudams. Dėl to ir 
Gorbačiovas labai spyręsis 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę: jeigu ją gaus Lietuva, tai 
ją gaus ir kiti.

Katalikai ir šv. Kazimieras
Iškilo pokalbyje ir Lietuvos 

kaimynystė su Lenkija. A.J.G. 
aiškino: “Taip šalia Lietuvos 
yra Lenkija. Lietuva yra kata
likiška šalis. Bet ką reiškia 
būti kataliku buvus komunistu 
per 40 metų? Tai reiškia klau
syti K. Bendrijos instrukcijų 
bei įsakymų. Žmonės yra pri
pratę klausyti, priimti instruk
cijas ir nesiimti iniciatyvos. 
Buvo 500 filosofų marksistų, 
kurie tapo katalikų filosofais. 
Bet kas yra katalikai? Jie 
spausdina pirmajame pusla
pyje literatūrinio žurnalo, 
leidžiamo lietuvių rašytojų 
sąjungos, šv. Kazimierą, Lie
tuvos globėją. Aš neturiu nie
ko prieš šv. Kazimierą, bet 
kuo jis pasižymėjo?”

Esą A.J.G. klebonas Pary
žiuje atėjęs pas jį su iliustruo
tu tekstu apie šv. Kazimierą 
ir prašęs patarimo, kaip jį pa
teikti prancūziškai visuome
nei. A.J.G. peržiūrėjęs teks
tą, kuriame ypač iškelta šv. 
Kazimiero skaistybė. A.J.G. pa
sakęs: “Tai nedidelis nuopeb 
nas, nes jis mirė būdamas sep
tyniolikos metų. Tai viskas 
iš jo šventumo. Negalima pa
sakoti tų dalykų prancūzams, 
nes jie juoksis iš mūsų skais
tybės”. Tai esanti kaimynės 
Lenkijos iliustracija ir lenko 
popiežiaus svorio. Laimei, 
Lietuvoje visuomet buvo tokia 
visuomenė kaip Prancūzijoje 
— su dalimi katalikybės ir su 
dalimi liberalizmo. Dėl to ti
kiuosi, kad Lietuva išvengs 
kolonizacijos religinėje sri
tyje”.

Suklaidintas profesorius
Čia lietuvis skaitytojas ma

to, kad garbusis profesorius 
buvo suklaidintas pateikto 
teksto apie šv. Kazimierą. Vi
sų pirma šv. Kazimieras mirė 
ne 17-kos metų, bet eidamas 26- 
sius (1458-1484). Antra, jo 
skaistybė tėra viena dorybė 
iš daugelio. Žmogaus šventu
mą sudaro ne viena kuri do
rybė, bet jo santykio su Die
vu intensyvumo dimensija, 
spinduliuojanti dorybių spekt
ru. Iš šv. Kazimiero gyvenime 
švytėjo ne tiktai skaistybė, 
bet ir pamaldumas, gailestin
gumas, kantrumas, artimo bei 
Dievo meilė, kuklumas, ryžtin
gumas ... Ir nuo biografų pri
klauso kuri šventojo dorybė 
labiau iškeliama gyvenamuoju 
metu. Mūsų laikais, kai siau
čia AIDS epidemija, šv. Ka
zimiero santūrumas gali būti 
geru pavyzdžiu ir prancūzams, 
ir visiem kitiem.

PROF. ALGIRDAS-JULIUS 
GREIMAS

Priekaištai katalikybei
Iš viso matyti, kad prof. A.J. 

Greimo požiūris į religinius 
dalykus nėra palankus, stoko
ja teologinės orientacijos. Tai 
rodo ir paminėjimas savaitraš
čio (“Literatūra ir menas”), 
atspausdinusio šv. Kazimiero 
iliustraciją. Juk tai buvo ne 
jo katalikiškumo pažymys (tai 
matyti iš laikraščio turinio), 
o atkovotos Lietuvos laisvės 
apraiška — su ta laisve atėjo ir 
viešas religinės dimensijos 
įvertinimas. Jos simbolis yra 
šv. Kazimieras, kuris tautos 
sąmonėje yra suaugęs su Lie
tuvos pergalėmis.

Teologinės orientacijos sto
ką prof. A.J.G. požiūryje į ka
talikybę rodo ir jo pasakymas, 
kad 500 marksistinių filosofų 
tapo katalikų filosofais. Tai 
pertempimas, pažeidžiantis 
tiesą. Lyginimas marksistinės 
prievartos su katalikybės 
skleidimu aiškiai prieštarauja 
tikrovei Lietuvoje.

Tolimesnėje pokalbio eigoje 
prof. A.J.G. pareiškė: “Tai 
reakcinės katalikybės pavo
jus, kurį čia iškėliau. Aš kal
bėjau su naujuoju Lietuvos 
prezidentu. Klausiau: ar šis

Iškilmingame Vytauto Didžiojo universiteto 70-čio minėjime Kaune 1992.II.9 kalba Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas to universiteto garbės daktaras prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS Nuotr. Alf. Laučkos

Septyni dešimtmečiai universitetui
Iškilmės Vytauto Didžiojo universitete Kaune • Keturi garbės daktarai — Vytautas 

Landsbergis, Stasys Lozoraitis, kun. Antanas Liuima, SJ, Česlovas Milašius

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

1992 m. vasario 9-ąją jau iš 
tolo, neįėjus į universiteto rū
mus, ten dvelkė šventiškumu: 
aplink plazdėjo labai gražios, 
balto atlaso gairelės su Vytau
to Didžiojo paveikslu, užrašu 
“Universitas Vytauti magni”, 
paimtais iš antspaudo, o rūmų 
vestibiulyje buvo dalijamas ir 
“Penktas aukštas”, VDU stu
dentijos laikraštis, kuriame 
rektorius A. Avižienis vedama
jame apžvelgė sukaktuvininko 
kelią.

Rektoriaus straipsnis
Straipsnyje įžvalgiai kelia

ma, kad 1922 m. vasario 16 d. 
Lietuvos valstybė Kaune atkū
rė tai, ką Rusijos imperija “iš 
mūsų tautos 1832 m. buvo at
ėmusi Vilniuje — savąjį uni
versitetą”. “Iš mūsų tautos 
(. ..) Vilniuje — savąjį univer
sitetą”. Tai įsidėmėtina min
tis, mūsų pietinės kaimynės 
istorikų, kultūrininkų nuty
lima, apeinama, atmetama. 
Įsidėmėtina taip pat 1922 m. 
vyriausybės protokolo eilutė, 
liudijanti: “Vasario 16 d. ati
dengti universitetą Kaune” 
ministerių kabinetas nutarė 
“vaduodamasis Vilniaus uni
versiteto įsteigimo įstatymu”. 
O minint penkerių metų sukak
tį, rektorius M. Biržiška irgi 
pasakė: “Naują aukštąją mo
kyklą gavome kurti nualintoje 
dėl karo šalyje, glaustis lai
kinoje (!) prieglaudoje Kaune”.

Nusilenkęs laikinos prie
glaudos steigėjams, jų profe
sionalumui, pilietiškumui, A. 
Avižienis pripažino: universi
tetas “sukūrė Kaune Lietuvos 
intelektualinio ir kultūrinio 
gyvenimo židinį”. O toliau pa
žvelgė į dabartinio, 1989 m. 
atkurto, perspektyvą — “aukš
tąsias studijas pradeda 70 dak- 
tarantų — busimųjų Lietuvos 
profesorių ir mokslininkų 21 
amžiuje”, pasidžiaugė ir kvie
tė: “Ženkime pirmyn, nes uni
versitetą kuriame tam, kad jis 
šimtmečiais tarnautų mūsų 
tautai, valstybei”.

Universiteto rūmuose
Po iškilmingų Mišių, atna

šautų kardinolo Vincento 

katalikų vyravimas (domina
tion) nėra pavojingas? Tai iš
minčius. Jis tarė: ‘Palaukite, 
laikas bėga. Reikia turėti tru
putį kantrybės. Principe tai at
slūgs.”

Taigi ir čia prof. A.J.G. kata
likybėje mato pavojų Lietuvai, 
katalikybėje, kuri vos atlaikiu
si sovietinį persekiojimą, ke
liasi iš griuvėsių, tai irgi tik
rovei prieštaraujantis požiū
ris. Iš atgimstančios kataliky
bės galima daugiausia tikėtis 
ir dvasinio Lietuvos atgimimo. 
Katalikybei nepalankių jėgų 
baimė dėl jos — be pagrindo. 
Katalikybė juk yra ne politi
nė, o dvasinė bei moralinė jė
ga, formuojanti visuomenę 
laisvės pradu.

Prancūzija ir semiotika
Į pasiteiravimą apie Pran

cūzijos gyvenimą, A.J.G., pa
minėjęs keletą neigiamų reiš
kinių, tarė: “Žinote, mes pran
cūzai svetimšaliai (meteques) 

Sladkevičiaus, tinkamo pa
mokslo, pasakyto vyskupo Sigi
to Tamkevičiaus, tolesnės iš
kilmės vyko Donelaičio gatvės 
rūmuose. Jų sceną puošė kaip 
gairelėse Vytauto vaizdas, pa
imtas iš antspaudo, dekoraty
vinės gėlės, skaitmuo 70.

Su regalijom — kepure, toga 
— į sceną pakyla senato narys, 
studentų reikalų dekanas prof. 
Arvydas Žygas. “Šis regėjimas 
vadinasi Lietuva. Tebūnie ši 
valanda padėkos ir džiaugsmo, 
mūsų atsinaujinimo ir ryžto 
momentas”. Po jo žodžių, 
skambant trimitam, ateina 
penkioliktas Kauno universi
teto rektorius, A. Avižienis, 
senato nariai, kitų aukštųjų 
mokyklų rektoriai, svečiai. 
Tarp dekanų su regalijom iš
siskiria vienintelė moteris, 
taip pat su regalijom — sena
to narė, mokymo reikalų pro
rektorė prof. Liucija Baškaus
kaitė. kaip ir scena, salė taip 
pat pilnutėlė: žilagalvių, moks
lo veteranų, viduramžių, depu
tatų, vyriausybės narių, sve
čių ir studentijos, dailiai pa
marginančios vaizdą studen
tiškom, tautiškom, baltom ke
purytėm, tautiškais drabu
žiais.

Po himnų (Lietuvos ir “Gau- 
deamus”), po rektoriaus kal
bos, supažindinančios su uni
versiteto praeitim, dabartim, 
į sceną pakviečiami — AT pir
mininkas prof. V. Landsber
gis, Lietuvos respublikos am
basadorius JAV ir prie Šven
tojo Sosto S. Lozoraitis. Per
skaitomas senato posėdžio 
(1991.IX.18) nutarimas, ku
riuo jiem suteikiami garbės 
daktarų (doctor honoris cau
sa) laipsniai. (Tuo pačiu nu
tarimu VDU garbės daktarais 
pripažinti dar du profesoriai: 
A. Liuima, Č. Milašius, ku
riems garbės vardų įteikimas 
numatytas vėliau).

Politikų kalbos
Apvilktas toga, apdovano

tas žymeniu dvidešimt trečias 
VDU garbės daktaras lietuvis, 
muzikologas, tapęs politiku 
prof. V. Landsbergis savo kal
boje iškelia universiteto reikš
mę — “Kuo svaresnis bus uni- 

esame prancūziškesni už pran
cūzus. Šie sako: kraujo teisė, 
žemės teisė. Aš esu prancūzas 
pasirinkimu, socialine santa
ra Rousseau prasme. Aš esu 
įsipareigojęs būti prancūzu 
— gavau teises ir atlikau sa
vo pareigas. Penkiolika metų 
darbavausi užsienio kraštuo
se, atstovaudamas Prancūzi
jai.”

Pokalbio pabaigoje iškilo 
semiotikos klausimas. A.J.G. 
paaiškino: “Semiotika, kurią 
aš puoselėju, yra aksiologija 
(vertybių mokslas, Pr. G.), teo
rija, vertybių mokymas”. Šiais 
laikais vertybės esančios la
bai sumenkintos, nuvertintos, 
dėl to reikia kelti vertybių su
pratimą bei jų skleidimą. Da
barties absurdo pergyvenimas 
paakinęs A.J.G ieškoti pras
mės; . aš labai stipriai jau
čiau absurdą, beprasmybę. 
Ir tai paskatino mane ieškoti 
prasmės. Žinoma, turėjo įtakos 
laiko dvasia ir mano išauklė
jimas”. Pr. G. 

versiteto mokslinis ir kultū
rinis indėlis, tuo plačiau gar- 
sės Lietuvos vardas”. Linki, 
kad iš Vytauto Didžiojo uni
versiteto “sroventų ir švie
sa, ir tiesa”. Technologijos 
instituto choras “Jaunystė” 
gieda: “Laimės geriausios, 
sveikatos stipriausios, darbų 
prakilniausių linkime”.

Pereinančiais į ovacijas plo
jimais pasitinkamas S. Lozo
raitis. Be žodžių, energingu 
mostu pakelia abi rankas — 
victoria — toks visų siekimas. 
O toliau kalba apie laisvę, ku
ri “žmogui reikalinga kaip 
oras. Be jos nėra kūrybos ir 
pažangos”. Prisipažįsta: “Jūs 
gal to ir suprasti negalit — 
baisu be savo žemės. (...) Ne
pamirškit žmoniškumo”. Tęs
damas perspėja apie išmėgini
mus, apie tai, kad “mūsų ne
priklausomybę gali vėjas nu
pūsti, nes pavojai dar nepra
ėjo”.

Abu garbės daktarai prista
tomi. Su jų biografijomis supa
žindina istorijos m. dr. A. Tyla 
(“Man be galo malonu šią iškil
mingą valandą jį /V. Landsber
gį/ pristatyti priimant į garbės 
daktarų korporaciją”). Užsie
nio reikalų ministeris A. Sau
dargas supažindina su S. Lozo
raičio biografija. Jo ir kitų 
užsienio lietuvių tikėjimą vals
tybės atkūrimu, ne sykį atro
džiusiu “gal ir juokingu”, pa
lygina su šv. Gralio vizija.

Sveikinimai
Po garbės daktarų kalbų su 

gėlėm, knygom, paveikslais, 
vazom, krivūlėm plaukia svei
kintojai. Perskaitomos tele
gramos — istorinės reikšmės 
prof. J. Lašienės ir apgailes
taujanti dėl nedalyvavimo V. 
Adamkaus.

Ilgas sveikinimo valandas, 
neprarasdama formos, deka
nų eilėje vyriškiausiai ištvė
rė prof. L. Baškauskaitė. Sa
vo akademine kepure ant švie
sios galvos, toga, gracinga lai
kysena ji priminė ... Rem- 
brandto tapytus žymiųjų olan
dų portretus. O kitoje pusėje, 
aukštųjų mokyklų rektorių ei
lėje, akį traukė seniausio uni
versiteto rektorius prof. R. 
Pavilionis. Jausdamas regali
jų, minėjimo reikšmę, jisai sė
dėjo oriai, majestotingai, lyg 
nužengęs iš antspaudo Vytau
tas Didysis...

Iškilmės baigėsi gėlių padė
jimu prie Nežinomo kareivio 
kapo, sukaktuvinės parodos 
aplankymu muziejuje.

Atsiųsta paminėti
ŽYGIS PER ATLANTĄ - ACROSS 

THE ATLANTIC. Trijų Lietuvos 
jachtų - “Lietuvos”, “Audros” ir 
“Dailės” žygis per Atlanto van
denyną 1989 m. gegužės 1 - rugsė
jo 2. Albuminio pobūdžio leidi
nys, gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Sudarė Saulė Šemeškevi- 
čienė ir Gediminas Pilaitis, api
pavidalino dail. Alvydas Ladyga, 
vertė į anglų kalbą Dalija Teko
rienė. Išleido Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas 1991 m. Jūrų 
kapitonų - jachtų vadovų pratar
mėje sakoma: “Mes plaukiame var
dan Lietuvos! Įveikdami priešiš
kumo bangas ir erdvių tolybes, 
mes tiesiame Jums, mūsų broliai 
rankas. Ilgus metus mus skyręs At
lantas lai tampa vienybės tiltu”.

Niujorkietis dail. Kęstutis Zap- 
kus, pasižymėjęs tapybos kūri
niais ir pedagogine veikla, sausio 
31 d. išskrido Vilniun. Ten jis pus
metį dirbs Lietuvos dailės akade
mijoje, supažindindamas studen
tus ir dailininkus su Vakarų Eu
ropos menu bei jo posūkiais. Pra
nešimai bus iliustruoti nusivež
tais žurnalais ir skaidrėmis.

Poetą Bernardą Brazdžionį, 
vasario 2 d. peržengusį aštuonias
dešimt penkerių metų amžiaus 
slenkstį, pasveikino ne tik žmo
na Aldona, šeimos lizdan sugrįžę 
vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, 
bet ir Juozas Kojelis, Bronys Rai
la, Edmundas Arbas, Alė Rūta, 
dr. Zigmas Brinkis, Pranas Gas
params, Dana Mitkienė bei kiti 
Los Angeles lietuviai. Raštu svei
kinimus atsiuntė išeivijos Lietu
vių rašytojų draugijos pirm. Pau
lius Jurkus ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirm. Vytautas Martin- 
kus. Sukaktuvininko gimtadienis 
nebuvo užmirštas ir Lietuvoje. 
Jautrų sveikinimo žodį “Poeto 
vardas — mūsų širdyse” vasario 
15 d. “Tiesoj” paskelbė Bernar
das Šaknys: “Sveikiname poetą 
su gimtadieniu, linkime jam kū
rybinės sėkmės, sveikatos. Lie
tuva visada laukia Bernardo Braz
džionio eilių. Laukia Stebeikių 
kaimo sūnaus, tiek daug nusipel
niusio savo Tėvynei”.

Jaunųjų pianistų Sonatos De
veikytės ir Roko Zubovų koncer- 
tan sausio 26 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje čikagiečius 
pakvietė meno renginių vado
vė Nijolė Martinaitytė. Vilnie
čiai pianistai jau yra baigę Lietu
vos konservatoriją ir dabar tobu
linasi Čikagos De Paul universi
tete pas prof. D. Paperno, siek
dami magistro laipsnių. Pirmasis 
jų koncertas Čikagoje buvo su
rengtas prieš metus laiko, o sau
sio 26 d. koncertu buvo norėta 
parodyti tobulinimosi dėka pa
darytą pažangą. Tobulinimosi 
studijoms Čikagoje Sonatai ir 
Rokui dar liko stipendijomis 
padengtų pusantrų metų. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje jie 
vėl surengs koncertą sekančiais 
metais.

Viktorijos muziejus Austra
lijos Melburne ir ALB kultūros 
taryba surengė įdomią parodą 
“From Amber Shores to Golden 
Wattle”. Ji skirta lietuviams, 
prieš keturis dešimtmečius nuo 
gintarinių Baltijos krantų atvy
kusioms Viktorijos valstijos auk
sinių akacijų žemėn. Parodos ati
darymo dalyvius vasario 15 d. pa
sveikino Viktorijos muziejaus 
tarybos pirm. dr. Ray Marginson. 
Jam atsiųstą ALB krašto valdy
bos pirm. Viktoro Martišiaus pa
dėkos telegramą perskaitė švie
timo tarybos narė Kristina Dide- 
lytė. Parodą atidarė Viktorijos 
valstijos kultūros ministeris Jim 
Kennan ir Lietuvos garbės konsu
las inž. Algis Kabaila. J. Kennano 
tarti žodžiai priminė lietuvių at
sivežtą kultūrinį paveldą, kurį 
leidžia puoselėti ir jų priimta 
Australijos pilietybė. A. Kabai
la, remdamasis asmenine patir
timi, kalbėjo apie atvykusių lie
tuvių pasirašytas privalomas dve
jų metų darbo sutartis. Pradiniai 
žingsniai, susieti su fiziniu darbu, 
buvo sunkūs, bet jie nesukliudė 
lietuvių proveržio šviesesnėn at
eitim Jam pačiam teko kirsti miš
ką, tiesti kelius ir tapti profe
soriumi N.S.W. valstijos univer
sitete Sidnyje. Visiems parodos 
rengėjams, talkininkams, pasko
lintų radinių savininkams padė
kojo ALB kultūros tarybos pirm. 
Dana Baltutienė.

Atidarymo dalyviams skirtą 
programą atliko Melburno lie
tuvių kanklininkų ansamblis, ku
riam kankles iš australiško me
džio yra pagaminęs Stasys Eimu
tis. Skambėjo kanklėmis atliktos 
lietuviškos melodijos, Birutės 
Kymantienės ir Vinco Daniaus su 
kanklių palyda padainuotas due
tas “Kad ne auksinės vasaros”. 
Paroda atspindėjo Viktorijos 
valstijoje gyvenantiems lietu
viams svarbias temas, lankytojus 
supažindinusias su Mindaugo, 
Gedimino, Vytauto Didžiojo lai
kų Lietuva, jos atgauta nepriklau
somybe, lietuvių atvykimu bei 
įsikūrimu Australijoje, jų orga
nizacijomis, chorais, tautinių šo
kių grupėmis, gimtosios kalbos 
mokymusi, mene, moksle ir sporte 
pasiektais laimėjimais. Šias te
mas atskleidė parodai sutelktos 
nuotraukos, seni bei nauji gyve
nimo reikmenys, rankdarbiai, ek
rane rodoma vaizdajuostė, įamži
nusi senuosius ir dabartinius Vik
torijos lietuvių gyvenimo vaizdus. 
Paroda Melburne vasario 15 d. 
atidaryta dviem mėnesiam.

“Tauragės enciklopedija”, pa
ruošta laikraščio “Tauragiškių 
balsas” redakcijos iniciatyva, 
jau spausdinama Tauragės ir Šiau
lių “Titnago” spaustuvėse. Me
džiagą šiam istoriniam leidiniui 
parūpino pedagogai, istorikai ir 
kraštotyrininkai. Tai bus pirmoji 
rajoninio pobūdžio enciklopedija 
Lietuvoje, turėsianti tris ilius
truotus sąsiuvinius po 80 pusla
pių. Skaitytojus ji supažindins 
su Tauragės rajono istorija, kul
tūriniais bei architektūriniais 
paminklais, žymiaisiais žmonė
mis. “Tauragės enciklopedija” 
išleidžiama 7.000 egzempliorių 
tiražu.

Lietuvos fotomenininkų są
junga savo problemas svarstė 
Menininkų rūmuose Vilniuje su
rengtame narių suvažiavime. Val
dybos pirm. Laimos Skeivienės 
ataskaitiniame pranešime pa
grindinis dėmesys buvo skirtas 
ūkiniams ir finansiniams reika
lams. Sąjungą prie bankroto 
slenksčio pernai buvo nustūmusi 
800.000 rublių skola. Iš jos pa
vyko išbristi, bet rūpesčių ne
buvo atsikratyta. Fotomeninin
kams sunku sudurti galą su galu 
dėl nepakeliamų mokesčių už fo- 
togalerijų, studijų bei labora
torijų nuomą, jų šildymą ir kitas 
komunalines paslaugas. Ne tik 
fotomenininkams, bet ir dailėty
rininkams bei tautodailininkams 
bene labiausiai skaudus yra dvi
gubas mokestis už savo lėšomis 
ir prakaitu įsirengtas darbo vie
tas rūsiuose ir pusrūsiuose. Su
važiavimo dalyviai išrinko pen
kiolikos narių valdybą, pirminin
ku pasirinkę vilnietį fotomeni
ninką Stasį Žvirgždą, Tarptau
tinės fotografų federacijos narį.

Kompozitoriaus Valentino Buc- 
chio vardo konkursai, rengiami 
Romoje, yra skiriami įvairių in
strumentalistų duetams. Kasmet 
dėl premijų varžosi duetus at
liekantys vieno instrumento at
stovai. Tie konkursiniai duetai 
apima septynis kasmet keičiamus 
instrumentus. Tačiau visų kon
kursų dalyvių programon turi bū
ti įjungta ir Valentino Bucchio 
kūrinių. Pernykštis konkursas 
buvo skirtas pianistų duetams. 
Į jį įsijungė ir du atgimusios 
Lietuvos atstovai Rūta ir Zbig
nevas Ibelhauptai. Juos konkur- 
san pasiuntė Lietuvos konserva
torija, padėjusi padengti kelio
nės, maitinimosi ir viešbučio iš
laidas. Tokiais reikalais nesi
rūpina šio prestižinio konkurso 
rengėjai. Net ir instrumentus 
repeticijoms turi susirasti patys 
konkurso dalyviai. Rūta ir Zbig
nevas Ibelhauptai konkurse lai
mėjo II-ją premiją, kurios dalį 
atidavė Lietuvos konservatori
jai. Romoje laimėtomis lėšomis 
dabar galės pasinaudoti kiti tarp
tautinių konkursų dalyviai. Rūtą 
ir Zbignevą Ibelhauptus Romoje 
globojo vietiniai lietuviai. Lie
tuvos atstovas Stasys Lozoraitis 
jiems parūpino pastogę Šv. Kazi
miero kolegijos svečių namuose. 
Prie kolegijos buvo surastas mu
zikos klasę turintis vienuolynas, 
Rūtai ir Zbignevui leidęs repe
tuoti dviem pianinais. Lietuvoje 
jie šiam konkursui ruošėsi dvejus 
metus ir jame atliko C. Debussy 
ir D. Šostakovičiaus kūrinius.

Didžiojoje Lietuvos konserva
torijos salėje vilniečiai prieš Ka
lėdas paminėjo dvi reikšmingas 
sukaktis — “Šutartinės” ansamb
lio veiklos trisdešimtpenkmetį 
ir vadovo Prano Tamošaičio am
žiaus šešiasdešimtmetį. Lietuvių 
liaudies instrumentais grojančią 
“Sutartinę” 1956 m. įsteigė bir
bynininkas P. Tamošaitis, pra
džioj ją pavadinęs “Lietuvos” 
ansamblio kamerine grupe, vė
liau tapusia Lietuvos konserva
torijos liaudies instrumentų an
sambliu. Jam 1966 m. ir buvo su
teiktas dabartinis “Sutartinės” 
pavadinimas, pasiūlytas Lietuvos 
konservatorijos prof. Jadvygos 
Čiurlionytės. P. Tamošaičio pa
stangas rėmė ir jomis džiaugėsi 
profesoriai Jonas Švedas ir Pra
nas Stepulis. “Sutartinė” nesiri
boja vien tik lietuvių liaudies 
dainomis, koncertuose atlikdama 
ir dabartinius lietuvių kompozi
torių kūrinius, jeigu jiems pa
naudoti liaudies kūrybos motyvai 
bei intonacijos. Sukaktuvinin kon- 
certan įsijungė ir trys Lietuvos 
operos solistai — mezzo-sopranas 
Nijolė Ambrazaitytė, baritonas 
Eduardas Kaniava, tenoras Virgi
lijus Noreika, dažni “Sutartinės” 
talkininkai. Rūpestį dabar kelia 
neaiški “Sutartinės” ansamblio 
ateitis. Jai reikia mecenatų, kad 
nenutiltų trisdešimt penkerius 
metus skambėjusios kanklės ir 
birbynės. V. Kst.
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R I S I K E L IIVI O
Parapijos kredito kooperatyvas
— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.50%
180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term, indėlius....... 5.75%
2 metų term, indėlius....... 6.25%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 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.iki...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.

Niujorko LAK (“Atletas”) klubo krepšininkai 1991 m. balandžio 13-14 d.d. 
Čikagoje, 41-se metinėse ŠALFASS-gos žaidynėse laimėję vyrų A klasės 
varžybas. Iš kairės: Ron Bawulski, Brenden Waitkus, Hank Bodiya, Patrick 
Torney (treneris), Ričardas Šimkus, Jurgis Schimko, Gerry Mikalauskas, 
Kristoforas Schaefer ir V. Adamkus, tuometinis centro valdybos pirmi
ninkas, laimėtojams įteikiantis dovaną Nuotr. Sig. Krašausko

T.V.

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

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

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

AKTYVAI per 52 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

A i IN the JESS vvnm n" 
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—J---------- ----------------------------------------- - ----------------
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)

MpftJl NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
TORONTE

42-sios Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto žaidynės įvyks 1992 m. 
gegužės 8-10 d.d., Toronte, Ont. ŠAL- 
FASS-gos centro valdybos pavedi
mu, žaidynes vykdo Toronto lietuvių 
sporto klubai PPSK “Aušra”, LSK 
“Vytis”, LSK “Jungtis” ir LAK “Per
kūnas” per specialiai sudarytus 
(organizacinį ir varžybinį) komi
tetus, kurių pirmininkas yra Rimas 
Miečius, 24 Mabelle Avė. No. 1206, 
Etobicoke, Ont. M9A 4X7, tel. (416) 
234-0878, faksas (416) 481-6407.

Pagal preliminarinės registraci
jos duomenis, 42-ose žaidynėse bus 
varžomasi šiose sporto šakose: krep
šinis, tinklinis, ledo ritulys, kėg- 
liavimas (bowling), raketbolas (ra- 
quetball), skvašas (squash), lauko 
tenisas ir šachmatai. Anksčiau pla
nuotos stalo teniso varžybos neįvyks 
dėl nepakankamo susidomėjimo.

Krepšinis vyks šiose klasėse: vyrų
A, vyrų B, moterų, jaunių A, jaunių
B, jaunių C ir jaunučių D. Visoms 
vyrų A ir B krepšinio komandoms 
žaidimai prasidės gegužės 8, penk
tadienio vakare, Humber College, 
205 Humber College Blvd., Etobi
coke, Ont. Visų kitų klasių krepši
nis vyks tik šeštadienį ir sekmadienį 
įvairiose salėse. Krepšinio varžy
bų vadovas — Rimas Miečius.

Tinklinis vyks tik vyrų ir mote
rų klasėse šeštadienį ir sekmadie
nį York universiteto patalpose, Tait 
McKenzie Bldg., 4700 Keele St., 
North York, Ont. Tinklinio vadovas 
— Mindaugas Leknickas tel. (416) 
844-7000.

Ledo ritulys vyks tik vyrų klasėje. 
Vieta ir laikas bus paskelbta vėliau, 
nes dar nežinoma. Ledo ritulio vado
vas — Rimas Kuliavas tel. (416) 766- 
2996. Jei nepavyks gauti patalpų, 
ledo ritulio pirmenybės gali būti 
nukeltos kitai datai.

Galutinė dalyvių registracija — 
krepšinio, tinklinio ir ledo ritulio 
privalo būti atlikta iki balandžio 
15 d. imtinai pas varžybinio k-to pir
mininką Rimą Miečių. Po galutinės 
krepšinio, tinklinio ir ledo ritulio 
registracijos žaidynių vykdytojai 
praneš tvarkaraščius, sales ir ki
tas informacijas.

Kėgliavimo pirmenybės bus koman
dinės ir individualinės. Komandą 
sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai- 
jos. Dalyvių skaičius ir amžius ne
ribotas. Kėgliavimas vyks tik šeš
tadienį, gegužės 9, O’Connor Bowl 
West, 1100 Islington Ave., Toronto, 
Ont, tel. (416) 231-7265. Pradžia 12 
vai. Kėgliavimo registracija atlie
kama iki balandžio 30 d. imtinai pas 
kėgliavimo varžybų vadovę Audrą

Danaitytę, 425 Mill Rd. No. 10, Eto
bicoke, Ont. M9C 1Z2, tel. (416) 626- 
8994 namų, (416) 252-4659 darbo.

Raketbolo varžybos vyks tik sek
madienį, gegužės 10, 9 v.r. Racquet 
& Fitness Academy, 401-405 West 
Mall, Etobicoke, Ont. tel. (416) 622- 
2494. Programoje — individualinės 
vienetų varžybos: vyrams (neriboto 
amžiaus), moterims (neriboto am
žiaus) ir senjorams (45 m. ir vyres
niems).

Skvašo pirmenybės vyks tik šešta
dienį, gegužės 9, 9 v.r., 205 Humber 
College Blvd., Etobicoke, Ont, Pro
gramoje — individualinės varžybos 
— vyrams ir moterims (neriboto am
žiaus) ir senjorams (45 m. ir vyres
niems). Raketbolo, skvašo dalyvių 
registracija atliekama iki gegužės 
1 d. imtinai, pas šių varžybų vadovę 
Sharon Akelaitis, 53 Oakfield Dr., 
Etobicoke, Ont. M8Y 1N3, tel. (416) 
253-0943.

Lauko teniso pirmenybių progra
ma: Vienetai — vyrų A, vyrų B, vyrų 
35-44 m., vyrų 45-54 m., vyrų 55-64 m., 
vyrų virš 64 m., jaunių (žemiau 19 m.), 
moterų (neriboto amžiaus), moterų 
per 34 m., mergaičių (žemiau 19 m.). 
Dvejetai — vyrų ir mišrus. Lauko te
niso varžybos vyks šeštadienį 8 v.r. 
ir sekmadienį 9 v.r. York universi
teto aikštėse, prie Tait McKenzie 
Bldg., 4700 Keele St., North York, 
Ont. Lauko teniso dalyvių registra
cija iki balandžio 25 d. imtinai pas 
ŠALFASS teniso vadovą dr. Algį Ba
rauską, 3018 Patch Dr., Bloomfield 
Hills, MI 48013, USA, tel. (313) 258- 
6535.

Šachmatai vyks Toronto Lietuvių 
namuose, 1573 Bloor St., Toronto, Ont. 
tel. (416) 532-3311. Programoje — 
5-kių ratų turnyras šveicarų sistema. 
Trys ratai šeštadienį ir 2 sekmadie
nį. Laiko riba — 90 min. “Sudden 
Death”. Pirmo rato pradžia — šešta
dienį 9.30 v.r. Registracija nuo 8.30 
v.r. Laimėtojui tenka dr. Algirdo 
Nasvyčio atminimo pereinamoji 
taurė, įsteigta 1982 m. Taipogi bus 
piniginės premijos. Šachmatų daly
vių registracija atliekama iki ge
gužės 1 d. imtinai pas turnyro vado
vą Juozą Chrolavičių, 101 Hunter 
St. E., Hamilton, Ont. L8N 1M5, tel. 
(416) 648-0511 namų, (416) 522-2704 
darbo.

Bendros informacijos. Visi žaidy
nių dalyviai, tiek klubai, tiek ir at
skiri asmenys privalo būti atlikę 
metinę ŠALFASS narių registraciją 
1992 m. savo apygardose ar centro 
valdyboje. Papildomų informacijų 
reikalais kreiptis į sporto klubus, 
žaidynių paskirų sporto šakų vado
vus ar tiesiog į žaidynių org. k-to 
pirmininką Rimą Miečių. Žaidynių

NRSWESTSIDE 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

Vytautas Petrulis (dešinėje), ilgametis ŠALFASS-gos Golfo komiteto va
dovas, vienų pirmenybių metu įteikia dovaną senjorų klasės golfininkui 
St. Kėkštui iš Toronto, Algis Rugienius, Detroito “Kovo” pirmininkas, 
vadovavęs laimėtojų pagerbimui

dalyvių apgyvendinimo koordinato
rius yra Arūnas Morkūnas tel. (416) 
762-6220. Kaip svečiai žaidynių 
vyrų A krepšinyje dalyvaus iškili 
Lietuvos komanda Panevėžio Liet- 
kabelis, pakviestas žaidinių or
ganizacinio komiteto.

ŠALFASS centro valdyba 
GOLFO ŽINIOS

ŠALFASS-gos Golfo komiteto pra
nešimas, liečaintis metines varžybas.

26-tosios ŠALFASS-gos metinės 
golfo pirmenybės įvyko 1991 m. rug
pjūčio 31 - rugsėjo 1 d.d. Quail Hol
low Resort golfo laukuose, Concord, 
Ohio. Jas rengė Klivlando lietuvių 
golfo klubas, vadovaujamas Algio 
Nagevičiaus. Pirmenybės buvo pra
vestos vyrų, moterų, senjorų ir jau
nių klasėse. Taip pat vyko ir vyrų 
bei moterų tarpmiestinių komandų 
varžybos. Pirmenybėse dalyvavo 
117 golfininkų, iš jų 23 moterys. 
Didžiąją dalį sudarė Čikagos, lŲiv- 
lando ir Toronto žaidėjai. Likusie
ji buvo iš Detroito, Ročesterio, Ka
lifornijos bei Floridos.

1992 m. įvyks jau 27-tosios ŠAL
FASS-gos metinės golfo pirmenybės, 
kurias rengs Detroito sporto klu
bas “Kovas”. Jos vyks rugsėjo 5-6 
d.d. Huron golfo klube, Ypsilanti, 
MI. Tai naujas golfo klubas, esan
tis prie 1-94 greitkelio tarp Det
roito ir Ann Arbor. Golfo laukų ap
suptas yra 4 žvaigždžių Radisson 
viešbutis, kuriame golfininkai ga
lės apsistoti. Vytautas Petrulis,

ŠAFASS-gos golfo k-to vadovas
Pastaba. Vyt. Petrulis, rašydamas 

šį pranešimą, pareiškė, kad jo va
dovaujamas komitetas baigė darbą 
kartu su senąja ŠALFASS-gos cent
ro valdyba. Jis dėkoja golfo mėgė
jams už malonų bendradarbiavimą.

Naujoji centro valdyba (torontiš
kė) jau yra paskelbusi aplinkraščiu 
kreipimąsi į visus buvusius sporto 
šakų vadovus, kviesdama pasilikti 
pareigose ir tęsti darbą. Taigi ir 
Vyt. Petrulis kviečiamas pasilikti 
pareigose, kurias jau daugelį me
tų gerai atlieka. Red.

Pasaulio futbolo pirmenybės
Kopenhagoje, dalyvaujant suin

teresuotiems kraštams (Lietuvai at
stovavo A. Liubinskas ir V. Dirmei
kis) buvo nustatytos eliminacinių 
rungtynių datos dėl 1994 metų Pa
saulio futbolo pirmenybių:

1992 m. balandžio 28: Belfaste Lie
tuva - Š. Airija, birželio 3: Lietuva - 
Albanija, rugpjūčio 12: Lietuva - 
Latvija, rugsėjo 23: Lietuva - Dani
ja, spalio 28: Lietuva - Latvija.

1993 m. vasario 24: Lietuva - Ispa
nija, balandžio 14: Lietuva - Alba
nija, gegužės 25: Lietuva - Š. Airija, 
birželio 2: Lietuva - Ispanija, birže
lio 16: Lietuva - Airija, rugpjūčio 25: 
Lietuva - Danija, rugsėjo 8: Lietuva 
-Airija.

(Iš “Kurier Wilenski”, 1992 m. 
sausio 29 d.). Vertėj. B.

Skautų veikla
• Kovo 23 d. “Rambyno” tunto 

posėdyje diskutuota Kaziuko mu
gės pasisekimas bei trūkumai. Iki 
sekančio posėdžio draugininkai 
paruoš darbo planus. Stovyklos 
ženkliuko konkursas vyksta iki 
gegužės 1 d. Birželio 22 d. numa
tomas tėvų susirinkimas, o birže
lio 7 d. bus švenčiamas šv. Jurgis 
su iškilminga sueiga. Liepos mėn. 
numatoma organizuoti darbo tal
ką stovyklos paruošimui. Stovykla 
vyks rugpjūčio 1-15 d.d. Bus šven
čiama 30 m. “Romuvos” sukaktis. 
Joje bus ruošiamasi ir 1993 m. 
LSS-gos jubiliejinėms stovykloms. 
Viena bus Lietuvoje, o kita - “Ra
ke” Michigan, negalintiems nuvyk
ti į Lietuvą. “Romuvoje” tuojau 
po skautų stovyklos rugpjūčio 15- 
22 d.d. vyks “Gintaro” ir “Ąžuolo” 
mokyklos stovykla, į kurią jau ne
mažai užsiregstravo prityrusių 
skaučių, kol kas labai mažai skau
tų. Kanados rajono prityrę sk. tu
rėtų į šią stovyklą visi registruo
tis, nes tokių progų tai retai pasi
taiko.

• Nuo 1992 m. gegužės m. John 
C. Pettifer perima Kanados skautų 
vyriausio skautininko pareigas. 
Tose atsakingose pareigose J. C. 
Pettifer iš vyriausios būstinės Ota
voje koordinuos visą skautišką 
veiklą nuo Atlanto iki Pacifico. Iki 
šiol daugiau kaip 10 metų tose pa
reigose buvo Jim Blain. M.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

LIETUVIŲ 
_-ĄJ J J, _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.50% už 90 dienų term, indėlius
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius
5.75% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius
6.75% už 3 m. term, indėlius
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

7.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.00% 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 ųietų ................. 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 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\/i 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 susitarimį.

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 JOKUBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

LePAGE =

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

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

AUŠRA DALINDIENĖ

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

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

E U R O T R A X
PARCEL SERVICE

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

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

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. •
Parduodami kailiniai apsiaustai

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775 
ir įvairaus kailio kepurės.

Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

OFFORD 
Įrealty LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

• 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 QvE9SU*'y



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

duodantys didesnę imigraci
jos laisvę, veto teisę Kanados 
konstitucijos reformose, lei
džiantys paskirti tris Kvebeko 
teisėjus į Kanados aukščiau
siąjį teismą.

R. Bourassa taipgi priminė, 
kad dabartinė konstitucinė 
krizė yra žalinga ekonomi
niams Kanados ir Kvebeko rei
kalams. Tai liudija labai ne
pastovi dolerio vertė, atbai
danti kapitalo investavimą iš 
užsienio. Šiuo metu Kanados 
ir provincijų vyriausybės, 
miestų savivaldybės užsieniui 
yra skolingos ketvirtadalį bili
jono dolerių. Užsieniečius, fi
nansavusius šias paskolas, gąs
dina kanadiško dolerio vertės 
svyravimas. Kanadai reikia 
vienybės, nes priešingu atve
ju dolerio vertė gali nukristi 
iki 75 JAV centų. Pasak R. Bou- 
rassos, apie tokias problemas, 
liečiančias ir Kvebeką, nenori 
kalbėti jam nepriklausomybės 
siekiantis J. Parizeau.

Kvebeko liberalų tarybos po
sėdyje premjeras R. Bourassa 
sudarė šešiolika narių turintį 
organizacinį Kvebeko referen
dumo komitetą. Jo tikslas — pa
ruošti liberalus šiam svarbiam 
istoriniam įvykiui. Komitetui 
vadovaus liberalų veteranas 
Jean Masson. Provincinio par
lamento priimtas įstatymas

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)

įpareigoja premjero R. Bou- 
rassos vyriausybę iki spalio 
26 d. pravesti referendumą 
Kvebeko nepriklausomybės 
klausimu. Jis betgi pabrėžė, 
kad šį įstatymą ir referendu
mą galima pakeisti kitu.

Jeigu iš Kanados bus gautas 
Kvebekui priimtinas konstitu
cijos pakeitimas, tada referen
dumu gyventojams būtų leista 
pasisakyti už jo priėmimą ar 
atmetimą. Pačiam R. Bourassai 
arčiau širdies būtų referendu
mas, skirtas Kvebeko provin
cijos pasilikimui atnaujinto
je Kanados federacijoje. Tokiu 
atveju R. Bourassa gali susi
laukti tautinio sparno atnešto 
skilimo liberalų partijoje.

Separatistinių nuotaikų kve- 
bekiečiai jau turi propagandai 
skirtus Kvebeko pasus, išleis
tus tautinės Šv. Jono Krikšty
tojo draugijos Montrealyje. Iš 
tikrųjų tai yra tik asmeninė 16 
puslapių užrašų knygutė su ka- 
lendoriun įjungtomis visomis 
šventėmis, išskyrus vieną. Lie
pos pirmojoje trūksta Kanados 
nepriklausomybei skirto “Ca
nada Day” įrašo. Knygutėje ne- 
užšmirštas ir separatistinės 
Kvebeko partijos įsteigėjas 
Rene Levesque — cituojamos 
1980 m. referendumo išvakarė
se jo pasakytos kalbos ištrau
kos. Kvebeko istorijai atsto
vauja ir 1927 m. kovo 1 d., pri
menanti Labradoro atidavimą 
Newfoundlandijai.

Tik Šv. Jono Krikštytojo 
draugijos išleistos knygutės 
viršelyje yra prancūziškas 
Kvebeko paso įrašas su tauti
niu stilizuotos lelijos ženklu. 
Tie visi propagandiniai “pasai” 
turi tą patį numerį — 261092. 
Separatistams jis primena įsta
tymu užtikrintą referendumo 
datą —26.10.92. V. Kst.

Šokio sūkury -

DĖMESIO!

A 1992 metais
kviečiame keliauti
(plačiai svečiams 
vartus atkalusią 
nepriklausomą
Lietuvą!

************************************************************

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

balandžio 30 gegužės 27
Kaina $999.00 t 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. 
^I&OERSEIXJ 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

Lietuva širdy!

DĖMESIO!
IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Lietuvai atgavus nepriklausomybę - džiaugsmo šventė, 

įvyks 1992 metų liepos 5 dieną, Čikagoje.
Dalyvauja lietuvių tautinių šokių grupės iš viso pasaulio.
Prašome AUKŲ - būkime vieningi ir solidarūs. KLB valdyba išduos pajamų mokesčių kvitus ir 
aukotojai bus paskelbti šventės leidinyje. Aukas siųsti:
KLB Tautinių šokių šventė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Canada.

Rengia - Kanados ir JA V lietuvių bendruomenės 
»« w---------M »* M "

TORONTO"
Toronto lietuvių pensininkų 

klubas rengia Velykų pietus, 
ketvirtadienį, balandžio 23,12.30 
v.p.p. Vilniaus namų III aukšto 
menėje. Bilietus platina T. Ko- 
belskienė tel. 760-8003, P. Jute- 
lis tel. 766-6019, I. Kandrotienė 
tel. 766-6437. Inf.

Toronto mokyklų mokiniai so
dins medelius miesto parkuose, 
švenčiant “Arbor Day” 1992. Ba
landžio 23, ketvirtadienį, 9.30 
v.r. šiaurės Toronto mokyklų mo
kiniai sodins medelius Wanless 
parke (į šiaurę nuo Lawrence 
Ave. ir į rytus nuo Mount Plea
sant Rd.); balandžio 24, penkta
dienį, 9.30 v.r., tą patį darbą at
liks vakarų Toronto mokyklų mo
kiniai Rennie parke (į vakarus 
nuo High Park ir į pietus nuo 
Morningside Ave., o tą pačią die
ną, 1.30 v.p.p., rytų Toronto mo
kyklų mokiniai medelius sodins 
Beaches parke (prie Lakeshore 
Blvd. East ir Woodbine Ave.). 
Minėtose vietose taipogi bus 
rodomi medelių sodinimo ir jų 
priežiūros reikmenys. Inf.

Pasaulinėje sporto olimpia
doje šią vasarą Ispanijos Bar- 
celonoje dalyvaus ir nepriklau
somos Lietuvos sportininkai. 
Olimpinis Lietuvos komitetas, 
kuris telkia lėšas tam žygiui, 
kreipėsi į užjūrio lietuvius, 
prašydamas finansinės pagal
bos, nes išlaidos labai didelės. 
Lėšoms telkti Š. Amerikoje yra 
įgaliotas V. Adamkus, kuris su
darė lėšoms telkti komitetą JAV 
-se. Š. A. sporto sąjungos cent
ro valdyba, esanti Kanadoje, 
sudarė tokį komitetą Kanadoje 
šios sudėties: pirm. J. Gustai
nis, nariai — J. Balsys, S. Kra- 
šauskas, A. Šileika, A. Vaičiū
nas.

Gautas laiškas iš Nijolės Sa- 
dūnaitės, atvykusios į JAV-bes 
priimti žymens iš Steubenville’s 
un-to už gerą kovą dėl krikščio
nių vertybių priespaudos me
tais. Laiške ji rašo apie savo 
kovą su pornografijos platin
tojais Lietuvoje. 1991 m. gegu
žyje Kaune, Vilniaus gatvėje, 
pastebėjusi moterį ir vaikus 
platinant pornografinius lei-

dinius, kreipėsi į policinin
kus, bet tie tik pasišaipę. Tada 
ji paėmusi tuos leidinius ir vie
toje suplėšiusi. Teisminėje by
loje jai buvusi priteista bauda
— 25.000 rb. Sako tos baudos ne
mokėsianti. Esanti “pasiryžusi 
kalėti ir Nepriklausomos Lie
tuvos kalėjime, kad tik Tėvynė 
įžengtų į doros, tiesos ir lais
vės laikus”. Lietuvos tikintieji 
surinkę 57.000 parašų po prašy
mu Lietuvos valdžiai, kad už
kirstų kelią vaikų ir jaunimo 
tvirkinimui, bet iki šiol valdžia 
nieko nedaranti prieš klestin
čią pornografinę spaudą. Tuo 
reikalu laikrašits “XXI amžius” 
1991. VII. 9 išspausdino N. Sa- 
dūnaitės pareiškimą Lietuvos 
respublikos generaliniam pro
kurorui A. Paulauskui.

Lietuvos policijos pareigūnai
- vidaus reikalų ministerio pa
vaduotojas - policijos gen. komi
saras Petras Liubertas ir viešo
sios policijos dept. vyr. komi
saras Vytautas Navitskas - Ka
nados valdžios kvietimu, lanko
si Kanadoje, susipažįsta su šio 
krašto policijos struktūra, teis
mais bei atlieka kai kuriuos 
praktikos darbus Ontario ir Al
bertos provincijose. Nors ir la-

bai užimti, kovo 19 d. surado lai
ko aplankyti KLB būstinę ir “Tė
viškės žiburius”. Šiek tiek pain
formavo apie Lietuvos policiją.

Veikusios milicijos perorgani
zavimo įstatymas buvęs priimtas 
1990 m. gruodžio mėn. Grįžta 
prie senojo pavadinimo - polici
ja, kuri paskirstyta į penkis pa
dalinius: viešoji, kriminalinė, 
transporto, kelių ir savivaldy
bių. Vilniuje veikianti aukšto
jo mokslo lygio policijos aka
demija, paruošianti aukštesnio 
rango pareigūnus. Dvi kitos mo
kyklos rūpinasi bendriniu poli
cijos tarnautojų lavinimu. Kan
didatai į mokyklas parenkami 
konkurso būdu. Lietuvos polici
ja priklausanti tarptautinei In
terpol organizacijai.

Nusikalstamumas mažėjantis. 
Palyginus su Kanados statisti
ka, Lietuvoje dešimčiai tūks
tančių gyventojų, nusikalsta
mumo nuošimtis mažesnis. Stu
dijuojamos įvairių šalių poli
cijos sistemos. Tuo tarpu Lie
tuvoje dar daug trūksta tech
nologinių priemonių. S.

Giedrius Krivickas, 20 m. am
žiaus, norėtų atvykti į Kanadą 
ir dirbti už išlaikymą. Kelionės 
išlaidas apsimokėtų pats. Reika
lingas tik iškvietimas. Rašyti: 
G. Krivickui, Molainių 70-13, 
5310 Panevėžys, Lietuva.

<& SKAITYTOJAI PASISAKO

L.EDAS” 
REFRIGERATION 

(vedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

MALTOS ORDINAS
“TŽ” 1991 m. 49 nr. “Aukštieji 

Lietuvos pareigūnai Romoje” ko
respondentas nepamini lapkričio 
19 d. Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininko Vytauto Lands
bergio istorinio oficialaus vizi
to pas Maltos ordino didįjį magist
rą, kur buvo lydimas atstovo Mal
tos ordinui Algirdo Žemaičio ir 
ambasadoriaus JAV Stasio Lozo
raičio. Didysis magistras priėmė 
pirmininką Landsbergį kartu su 
aukščiausiais Maltos ordino parei
gūnais ir, tarp kitų reikalų, buvo 
pasitarta apie užmezgimą oficia
lių diplomatinių santykių tarp 
Lietuvos ir Maltos ordino.

Pažymėtina, kad Maltos ordi
nas turi diplomatinius santykius 
su daugiau kaip penkiasdešimt 
pasaulio valstybių ir veikia kaip 
šalpos organizacija sveikatos sri
tyje, Vien 1991 m. Maltos ordinas 
yra parėmęs Lietuvą vaistais bei 
įvairiais ligoninių įrengimais, 
kainuojančiais daugiau kaip 3 mi
lijonus dolerių. Skt.

VISTA PILIETYBĖ
Po I D. karo iš Amerikos grįžo 

mano brolis ir dėdė. Nors jie buvo 
Amerikos piliečiai, bet Lietuvos 
valdžia davė jiems pasus ir nerei
kalavo atsisakyti turėtos piliety
bės. Be to, brolis buvo išrinktas 
Kuršėnų valsčiaus viršaičiu. Tada

“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 kitą 
grindų dangą • drauda • pinigų ir siuntinių 
persiuntimą ir kt.

Lietuvos valdžia ne tik nedraudė 
lietuviams, turintiems kitų vals
tybių pilietybes, įsigyti nuosavy
bę, bet ir leido užimti valstybi
nes tarnybas. Taigi tuomet Lietu
vos valdžia broliškai elgėsi su iš
eivijos grįžusiais tautiečiais. Da
bartinės Lietuvos valdžios elge
sys išeivijos lietuvių atžvilgiu 
apgailėtinas. Įvairūs tokio elge
sio aiškinimai nėra įtikinantys.

Rokas Petkevičius, Čikaga 
SUNAIKINTOJE TĖVIŠKĖJE
Po 47-rių metų aplankiau savo 

tėviškę ant Šešupės kranto . .. De
ja, jos nebėra - viskas sunaikinta. 
Kur tik pažvelgsi, dirvonai. Net ir 
Šešupės reikia gerai paieškoti, 
nes nėra nei medžių, nei krūmų. 
Prieinu prie srovelės vandens. Ne
jaugi tai Šešupė? Plaukia kažko
kių pamazgų srovė, dugno nematy
ti, nes žolė užaugusi lig viršaus. 
Nematyti jokios gyvybės. Pasidai-1 
ręs nubraukiau liūdną ašarėlę ir 
klausiu save: kuo šis kraštas nusi
kalto? Kodėl reikėjo taip viską su
naikinti? Juk čia buvo tikrų lietu
vių kampelis! Čia ir knygos, keliau
damos iš Prūsų, galėjo prisiglausti. 
Čia ir “Amerika pirtyje” slėpėsi 
nuo caro žandarų...

Kas šį kraštą taip sunaikino, yra 
didelis nusikaltėlis. J.M.

Paieškojimas
Per Lietuvos Raudonąjį kryžių 

ieško:
Natalija Vaičiulėnienė-Rėzaitė 

mamos sesers dukros Beatričės 
Rimkaitės, išvykusios su tėvais 
1944 m. į Vokietiją, kur lankiusi 
lietuvių gimnaziją, persikėlusi į 
Kanadą ir ištekėjusi už ne lietu
vio. Paskutinis laiškas gautas 1962 
m. Galintys suteikti žinių apie pa
ieškomus asmenis prašomi rašyti: 
LRK draugijos respublikiniam ko
mitetui, 2600 Vilnius, Gedimino 
prosp. 3 A, Lietuva.

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).

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 A. 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

HAILING CONTRACTING
(Estonian)

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

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) 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., llb.

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. M5C 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.

An independent member broker

FAX 233-0285

RF/HK West Realty Inc. 
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P1A9 
Phone:(416)769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

IYDI7CIJI7D INSURANCE UKlLiJlllLK 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 LJDA — 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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TEVISKES ZIEURIU”

1992 m. balandžio 25, šeštadieny didžiojoje Anapilio salėje

MONTREAL

savo laifcraštįj

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite 
Toronto lietuvių chorą “VOLUNGĖ”, 
vadovaujamą muz. Dalios Viskontienės. 

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro "Žagarai" šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje 
ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

Vakaro pradžia — 6.00 v.v., 
meninės programos — 6.30 v.v.

STALAI (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje tel. 
275-4672 arba parapijose po pamaldų sekmadieniais. 
BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

Vysk. JUOZAS MATULAITIS Montreaiio lituanistinėje mokykloje. Šalia 
jo sėdi SESELĖ PAULĖ ir vedėja JOANA ADAMONYTĖ. Paskutinėje 
eilėje stovi mokytojos - NIJOLĖ ŠUKIENĖ ir INGA GEDRIKIENĖ

Nuotr. Juozo Pieėaičio

TORONTO
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos bus ba
landžio 9-12 d.d. Jas ves iš Lietuvos 
atvykęs Kaišiadorių vysk. J. Matu
laitis, talkinamas taipgi iš Lietu
vos atvykusio kun. V. Sabaliausko. 
Balandžio 9, ketvirtadienį — 10 v.r. 
ir 7 v.v. Mišios su pamokslu; balan
džio 10, penktadienį — 10 v.r. ir 7 v.v. 
Mišios su pamokslu, balandžio 11, 
šeštadienį — 10 v.r. ir 6 v.v. Mišios 
su pamokslu, balandžio 12, sekma
dienį— pamokslai įprasta sekma
dienio Mišių tvarka. Išpažinčių bus 
klausoma prieš ir po Mišių. Reko
lekcijos bus užbaigtos iškilminga 
su vyskupu atsisveikinimo vakarie
ne sekmadienį 4 v.p.p Anapilio sa
lėje. Prašome visus rekolekcijose 
ir vakarienėje dalyvauti. Bilietus 
vakarienei platina R. Celejewska 
tel. 231-8832. Autobusai rekolek
cijų dienomis važiuos šia tvarka: 
ketvirtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį — 9.30 v.r. nuo Islington 
požeminių traukinių stoties Ana
pilio ir 12 vai. nuo Anapilio at
gal; sekmadienio rytą — įprasta 
sekmadienio tvarka, o sekmadienį 
po pietų — 3.30 vai. nuo Islington 
požeminių traukinių stoties Ana
piliu ir 6.30 v.v. nuo Anapilio 
atgal.

— Praeitą sekmadienį per abejas 
Mišias giedojo naujai besikurian
tis ir dar bevardis choras. Vargo
nininkavo Valdas Ramanauskas.

— Ateinantį sekmadienį bus ren
kama arkivyskupijos įsakyta ant
roji rinkliava Share Life.

— Ateinantį sekmadienį pamoks
lus pas mus sakys svečias iš Lie
tuvos kun. Algis Kildušis.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadieniais 
po 9.30 v.r. Mišių, o Sutvirtinimo 
sakramentui — po 11 v.r. Mišių. Pa
mokąs veda seselė Loreta.

— Šios savaitės viduryje klebo
nas išvyksta į Floridą vesti reko
lekcijų St. Petersburgo apylinkės 
lietuviams. Sugrįš po ateinančio 
sekmadienio.

— Mišios balandžio 5, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Stanislovą Bro- 
kaitį, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už parapiją.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: S. Juknevičienė iš Tel
šių, J. Čepaitis iš Vilniaus. Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys Kęstutis Raudys.

— LN nariai yra prašomi pranešti 
savo adresų pakeitimus LN admi
nistratorei Danutei Sysak (Simo
naitytei) tel. 532-3311. Mes esam 
gavę 50 laiškų su metinio susirin
kimo pranešimais, deja, be narių 
pagalbos negalime jų išsiųsti, ne
turėdami adresų.

— Lietuvių namų ligonių lanky
tojai renkasi pasitarimui balan
džio 1, trečiadienį, 7 v.v. Galintieji 
prisidėti prie ligonių lankymo pra
šomi dalyvauti šiame posėdyje ar
ba pranešti V. Kulniui tel. 769-1266.

— Kovo 29, sekmadienį, 3 v.p.p. 
įvyko Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Parama” narių metinis susirinki
mas. Susirinkimą atidarė valdybos 
pirmininkas D. Vaidila ir pakvie
tė valdybos vicepirm. H. Stepaitį 
perskaityti 74 mirusių narių sąra
šą ir juos prisiminti tylos minute. 
Buvo išklausyti pirmininko, iždi
ninko, kredito komiteto, priežiū
ros komiteto ir revizoriaus prane
šimai. Po to sekė diskusijos dėl 
pranešimų ir einamųjų reikalų. Val
dybos kadenciją baigė D. Vaidila 
ir O. Delkus, priežiūros komitete
— V. Sendžikas ir kredito komitete
— K. Draudvila. Neatsiradus dau
giau kandidatų į valdybą perrinkti 
D. Vaidila ir O. Delkus, į priežiū
ros komitetą — V. Sendžikas. Į kre
dito komitetą aklamaciniu būdu — 
A. Sukauskas. Susirinkime daly
vavo rekordinis narių skaičius — 
487 nariai.

Aukos slaugos namams
$250 — Renate Szilagyi; $100 — V. 

D. Bigauskai iš West Hill, Ont, dr. A. 
D. Dickson, I. Vibrys, Teresė Karta- 
vičienė iš Grafton, Ont.; $50 — S. 
Putrimas, J. Yčas, B. S. Jedrych; 
$25 — M. Gegužis; $20 — V. S. Lenk- 
taitis. Iš viso statybos fonde yra 
$753,736. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperatyvuo
se arba tiesiog siųsti šiuo adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo Lietuvos kankinių 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Govėdo. Per visas Mišias pa
mokslus sakė kun. Algis Kildušis, 
Raudonės klebonas.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Seneliai ir ligoniai lanko
mi namuose ir prieglaudose iš anks
to susitarus. Šį penktadienį vietoj 
Kryžiaus kelių bus rekolekcijų Mi
šios ir pamokslas 7 v.v. Išpažinčių 
klausoma prieš visas Mišias.

— Pirmą mėnesio šeštadienį Gyvo
jo rožinio draugija dalyvauja reko
lekcijų Mišiose 10.30 v.r. ir po Mišių 
kalba Rožinį šventovėje. “Vilniaus” 
pensininkų namuose Mišios-5 v.p.p.

— Parapijos metinės rekolekcijos 
prasideda šį trečiadienį 7 v.v. su 
Mišiomis ir pamokslu, kurį sakys 
vysk. Juozas Matulaitis. Ketvirta
dienį ir penktadienį - Mišios ir pa
mokslas 9.30 v.r. ir 7 v.v., šeštadie
nį - 10.30 v.r. ir 4 v.p.p., sekmadienį 
pamokslai per visas Mišias. Išpažin
čių bus klausoma prieš kiekvienas 
Mišias.

— Metinis parapijos susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį tuoj po
11.30 v. Mišių parapijos didžiojoje 
salėje.

— Kovo 27 d. palaidota Rima, Juli
jos ir Rimanto Ruslių dukrelė; kovo 
28 d. a.a. Antanas Smailys, 80 m.; 
kovo 30 d. palaidota Juzefą Juodi- 
kaitienė.

— Kun. Tarcizijųs Garbukas, OFM, 
1959-1968 m. dirbęs mūsų parapijo
je, š.m. kovo 5 d. mirė Jeruzalėje 
Šv. Karsto pranciškonų vienuolyne, 
kur buvo ir palaidotas. Velionis 
buvo gimęs Vilkaviškyje 1906 m. 
spalio 16 d. Į Pranciškonų ordiną 
įstojo 1932 m., kunigu įšventintas 
1938 m. birželio 11 d.

— Mišios balandžio 5, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Simoną Grigonį, 
9.20 v.r. už a.a. Juozą Vaškevičių, 
10.15 v.r. - už a.a. Vladą Katelę, už 
a.a. Adolfą Šapoką, už a.a. kun. Pijų 
Jankų, 11.30 v.r. - už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Kaišiadorių vyskupas J. Ma
tulaitis savo misijinę kelionę 
Kanadoje pradėjo nuo Montrea
iio — aplankė abi lietuvių pa
rapijas ir lituanistinę mokyk
lą. Kovo 22, sekmadienį, atna
šavo Mišias AV šventovėje ir 
pasakė pamokslą. Tą patį sek
madienį vakare aplankė Ota
vos lietuvių katalikų misiją, 
o sekančią dieną — vietos arki
vyskupą M. Gervais, kuris yra 
ir Kanados katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininkas. Jam 
išdėstė Lietuvos vyskupų rūpes
čius bei pagalbos reikalingu
mą. Vysk. J. Matulaitis kovo 
26-29 d.d. vadovavo rekolekci
joms Hamiltone, o kovo 29 d. 
vakare aplankė Delhi lietuvių 
parapiją, kur atnašavo Mišias 
ir pasakė pamokslus. Kovo 30-31 
d.d. vadovavo rekolekcijoms 
St. Catharines mieste. Reko
lekcijoms Toronte vadovaus 
balandžio 1-5 d.d., Londone — 
balandžio 6-7 d.d., Mississau- 
goje — balandžio 9-12 d.d. Mi- 
sijinės kelionės užbaiga — ba
landžio 12, Verbų sekmadienį, 
4 v.p.p., Anapilio salėje pla
tesnio masto vakariene, kurio
je visi kviečiami dalyvauti. 
Vyskupą J. Matulaitį šioje mi- 
sijinėje kelionėje lydi kun. V. 
Sabaliauskas.

Toronto lietuvių filatelistų 
draugijos pranešimu, paroda 
Lithpex XI įvyks balandžio 11- 
12 d.d. Lietuvių namuose. Ši pa
roda visuomenę supažindins su 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymu filateliniais rūdiniais. 
Visi kviečiami ją aplankyti. “Fi
latelistų žiniose” 1 (25) nr. prisi
mintas prieš vienerius metus mi
ręs žymus filatelistas Juozas Ja- 
gėla. Inf.

Anapilio korporacijos meti
nis susirinkimas įvyks š. m. ba
landžio 21, antradienį, 7 v.v. pa
rapijos salėje. Nesusirinkus 
kvorumui, už pusės valandos 
yra šaukiamas kitas susirinki
mas, kuris, nežiūrint dalyvau
jančių skaičiaus, yra teisėtas.

Valdyba

Iškilaus svečio iš Lietuvos *
y 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.

X. BILIETAI-KVIETIMAI gaunami sekmadieniais po Mišių abiejose lietuvių katalikų parapijose; 
šokiadieniais - pas Reginą Celejevską (416) 231-8832 arba pas

±7. Bronių Genčių (416) 532-8531. Stalai numeruoti (po 8 asmenis).

tZjk Rengia ir kviečia - Kanados lietuvių katalikų centras ą v

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 .

LITASr ~ ~ "— *—~ ------------»
ŠVIETIMO ir KULTŪROS |

IW SUVAŽIAVIMAS ♦
i Lietuviais esame mes gimę A
I įvyks 1992 m. balandžio 25-26 d.d. Anapilio sodyboje "
i Parodų salėje, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, i
’ Pagrind i n.ė mintis

! MES IR 2001 METAI i
’ Paskaita, svarstybomis, diskusijomis bus bandoma pažvelgti į ateinantį dešimtmetį .

♦ RŪPI: • Lietuvos išlaikymo perspektyvos • Išeivijos ateitis laisvos Lietuvos akivaizdoje I

• Naujųjų ateivių įsijungimas (bendruomenės veiklą • Lietuviškoji spalva Kanados 
A kultūrinio gyvenimo mozaikoje • Ir dar daug daugiau kitų dalykų. |

Kviečiame dalyvauti ir iš anksto registruotis KLB būstinėje, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8. “
Tel. (416) 533-3292. Registracija prie įėjimo balandžio 25, šeštadienį, 8.30 valandą ryto. 
Registracijos mokestis, įskaitant pietus, užkandžius bei kitus priedus:

registruojantis iš anksto: abiem dienom $30, tik šeštadienį $25, tik sekmadienį $10;
registruojantis prie įėjimo: abiem dienom $35, tik šeštadienį $30, tik sekmadienį $15.

Rengia KLB švietimo ir kultūros komisijos

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos balius — ba
landžio 25, Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Bus jaunatviška 
meninė programa, gausi laimi
kiais loterija, lietuviški valgiai, 
geras orkestras, šokiai. Bilietai 
gaunami “TŽ” administracijoje 
ir po pamaldų Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijos salėse. Loteri
jai yra sutelkta žymių skulptorių 
ir dailininkų darbai. Su įėjimo 
bilietais kiekvienas baliuje ga
lės dalyvauti mažoje loterijoje.

KLB švietimo ir kultūros suva
žiavime balandžio 25-26 d.d. Ana
pilio muziejaus-archyvo parodų 
salėje šalia paskaitų ir simpo
ziumo bus pagal amžių sudaryti 
diskusiniai būreliai, kurie mė
gins apžvelgti ir padaryti ati
tinkamas išvadas, panagrinėję 
šias temas: mūsų viltys, kylan
čios iš lietuviškos veiklos Kana
doje; mūsų įnašas Kanados lie
tuvių bendruomenės veiklai; 
naujų ateivių įsijungimas į Ka

nados lietuvių bendruomenės 
gyvenimą; Kanados lietuvių 
bendruomenės bendradarbia
vimas su Lietuva ir perspekty
vos. Šios diskusijos bus šešta
dienį, balandžio 25, 1.30 v.p.p. 
Rengėjai laukia naujų pasiūly
mų, konkrečių sumanymų. Jau 
dabar būtų laikas organizuotai 
pasitarti, pasigilinti į klausimus. 
Dalyvaukime pasiruošę! Inf.

A. a. Ginto Beriaus atmi
nimui Genovaitė Bijūnienė ir 
Lietuvos verslininkas Šarūnas 
Kliokys su gilia užuojauta au
kojo “Tėviškės žiburiams” $25.

A. a. Gintarės Sergautytės-Nor- 
ton atminimui B. K. Žutautai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. dukters Gražinos Leve- 
Kaspariūnaitės atminimui A. 
Kaspariūnienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

Mylimam broliui a.a. Kazimie
rui Palčiauskui mirus, užjaus
dama sesutę Stasę Kaluzienę 
Ona Juodikienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

nuoširdžiai
** kviečia

! visuomenę į

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

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

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

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

Kaišiadorių vyskupo Juozo Matu
laičio ir jo palydovo kun. Vyto Sa
baliausko misijinė kelionė Kana
doje prasidėjo nuo Montreaiio. Kovo 
20, penktadienio pavakarį kun. Jo
nas Staškus svečius iš Toronto at
vežė j Montrealį. Šeštadienio rytą 
vyskupas aplankė lituanistinę mo
kyklą. Po to Juozas Piečaitis sve
čiams aprodė Montreaiio didžiąsias 
šventoves ir miestą. Vakare buvo 
susitikimas su Šv. Kazimiero para
pijos klebonu kun. dr. Feliksu Ju
cevičium, komiteto nariais bei kai 
kurių organizacijų vadovais kle
bonijoje. Šis susitikimas užšitęsė 
daugiau kaip keturias valandas. Vi
si buvo nustebinti svečių papras
tumu ir nuoširdumu.

Sekmadienį vyskupas Aušros Var
tų šventovėje atnašavo dvejas Mi
šias. 11 vai. su vyskupu koncelebra- 
vo kun. V. Sabaliauskas ir kun. Lips
ky. Pamaldose dalyvavęs mgr. Mario 
Paquette, Montreaiio arkivyskupi
jos vikaras etninėms parapijoms, 
pasveikino svečius iš Lietuvos arki
vyskupo vardu ir pasidžiaugė, kad 
etnines parapijas lanko jų kilmės 
aukšti asmenys. Už šiltą kalbėtojo 
žodį pamaldų dalyviai paplojo. Po 
kun. V. Sabaliausko perskaitytos 
evangelijos klebonas kun. Juozas 
Aranauskas pakvietė vyskupą tarti 
žodį. Garbusis svečias dėkojo už 
įvairią pagalbą Lietuvai, džiau
gėsi atradęs, kad Lietuva nesibai
gia savo geografinėse ribose, bet

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

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 $29,000,1
MC

Certifikatus 1 m-...........7’/4%
Certifikatus 2 m................73/4%
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/ž%

II
Nekiln. turto nuo 83/4%,

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

IEŠKAU RUSIŠKAI kalbančios vai
kui auklės, kuri galėtų gyventi kar
tu bei atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 764-7150 po 3 v.p.p.

JAUNAI, vienišai motinai, kovojan
čiai su melanoma ir mirtim Lietu
voje, reikalinga parama. Skambinti 
tel. (604) 224-3714 Vankuveryje.

IŠNUOMOJU du kambarius ir vir
tuvę su baldais. Pageidauju vyres
nio amžiaus žmones. Skambinti tel. 
533-4912 Toronte.

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

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte. 

prasitęsia toli nuo jų. Kvietė lanky
ti Lietuvą ir likti vienybėje su ja. 
Per pamaldas gražiai giedojo para
pijos choras.

Po pamaldų parapijos salėje Jūrų 
šaulių kuopa “Neringa” buvo suren
gusi tradicines Juozines, kuriose 
dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos. Juo
zai rengėjų buvo papuošti gėlytė
mis. Šį renginį pravedė Aldona Vai- 
čekauskienė. Vyskupą ir Juozus svei
kino lietuviškos organizacijos. 
Juozams sugiedota “Ilgiausių me
tų”. Vyskupui palaiminus valgius, 
visi buvo pavaišinti Genės Balai- 
šienės ir talkininkių pagamintais 
karštais pietumis. Pabaigoje dar po 
trumpą žodį tarė vyskupas ir kle
bonas. Antrą valandą svečiai iš Lie
tuvos pajudėjo į Otavą. Juos išsive
žė buvęs montrealietis ir jau seno
kai dirbąs sostinėje Ladas Giriūnas.

Montrealietis kun. Paulius Mališ- 
ka, kuris darbuojasi Brazilijoje, 
yra dėkingas parapijiečiams, savo 
auka parėmusiems jo darbą. Jam pa
siųsta $1700. B.S.
Šv. Kazimiero parapiją kovo 21 d. 

aplankė Kaišiadorių vyskupas Juo
zas Matulaitis. Priėmime dalyvavo 
klebonas kuri. dr. F. Jucevičius, pa
rapijos k-to nariai su žmonomis ir 
Šv. Onos bei Šv. Elzbietos draugi
jų pirmininkės.

Parapijietė P. Miller, užsimokėju
si parapijos mokestį, dar paaukojo 
$200. Dėkojame už auką. K.A.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

0 REZERVAS - virš milijono. 
A UŽ:
Taupymo-special...................4’/4%
Taupymo - su gyv. dr.............. 4 %
Taupymo - kasdienines.........41/4%
Einamos sąsk...........................3’/z%
RRIF-RRSP-1 m.term......... 7’/4%
RRIF-RRSP - 2 m.term......... 73/4%
RRIF-RRSP-taup............... 41/4%

k UŽ:
asmenines - nuo 10 %

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

PARDUODU du bilietus į Vilnių 
(per Varšuvą) pigesne kaina. Tai 
pati pigiausia ir naujausia kelionė 
į Lietuvą. Skambinkite tel. 234-5842 
vakarais.

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.

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.


