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Pokeliui į Emausq su 
prisikėlusiuoju

Trimis pakopomis ateina 
pavasaris

KUN, PROF. ANTANAS RUBŠYS 
Manhattan College

Žemės veidas keičiasi grei
čiu, kurį turimi politikos grei
čio rodikliai nepajėgia pama
tuoti. Kaitą sąlygoja dvi pa
saulinės mūsų šimtmečio rykš
tės: idėjinis komunizmo įžūlu
mas ir rasinis žmogaus sudie
vinimas. Abi rykštės turėjo ir 
turi lemtingas pasekmes mū
sų žemei ir tautai. Rasinis 
žmogaus sudievinimas, nu
siaubęs Europą dešimtmečių 
košmaru, subliūško istorijos 
teisme. Idėjinis komunizmas, 
įžūlumu tapęs pasauline jėga 
ir tautų “gulagu” po Antrojo 
pasaulinio karo, blaškosi ant 
istorijos priekalo.

Rasinio košmaro ir tautų 
“gulago” žaizdruose iro mūsų 
tautos visuomeniniai ryšiai, 
žlugo politiniai ir visuomeni
niai veiksniai, buvo nesaugu 
ir žalinga domėtis bei puose
lėti religinius žmogaus porei
kius. Nenuostabu, kad Lietu
vos vyskupų konferencija, 
žvelgdama į ateitį, šiuos 1990- 
uosius metus paskelbė Deka
logo — Dešimties Dievo įsaky
mų metais. Anot kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus;-“tam 
mus paskatino mūsų tautos da
bartinė didoka dvasinė ir mo
ralinė padėtis, dvasinis ir mo
ralinis tautos stovis. Tatai pri
vertė labai susirūpinti. Mes 
esame įsitikinę, kad tiktai Die
vo įsakymų laikymasis tautos 
gyvenime gali duoti tikruosius 
pamatus tautos dorovei ir jos 
tikrajam atsinaujinimui”.

PRISIKĖLIMO ŠVENTIMAS 
IR TAUTOS PAVASARIS

Komunizmas įžūliai reika
lavo, kad mūsų tauta jungtųsi 
į Rojaus kūrimą be Dekalogo
— Dešimties Dievo įsakymų:
Priešingai bet kokiems dievo įsa
kymams, skiepijantiems indivi
dualizmą, moraliniai komunizmo 
principai atveria naujo, humaniš- 
kiausio žmogaus, žmogaus, gyve
nančio ne kažkokio išgalvoto die
vo, o žmonių gerovės labui, doro
vės principus. Naujo žmogaus ug
dymas yra vienas svarbiausių ir 
aktualiausių Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos politikos už
davinių, moksliškai suformuluo
tų XXIV TSKP suvažiavime... (Re
liginė ideologija) iš esmės susigy
veno su principu ‘Žmogus žmogui
— vilkas’, (nes pagal ją žmogus) 
atsako už savo nuodėmes ne tiek 
prieš visuomenę, kiek prieš die
vą, (Komunistinėje visuomenėje 
žmonių santykiai esą pagrįsti) hu
manišku abipusės pagarbos prin
cipu ‘Žmogus žmogui — bičiulis, 
draugas, brolis’... (Užtat) Naujas 
tarybinis žmogus iš esmės skiria
si nuo krikščioniškojo žmogaus 
idealo... Komunistinės visuome
nės kūrėjai, apsiginklavę komu
nizmo dorovės principais, kovo
dami prieš pasenusio kapitalis
tinio pasaulio atgyvenas, jų tarpe 
ir religines, išlikusias kai kurių 
žmonių sąmonėje, sukurs naują 
visuomenę, kurioje nebeliks vie
tos jokiems dievų įsakymams, ku
rioje naujas žmogus pajungs vi
sas gamtos ir visuomenės jėgas 
žmonių gerovei, visos žmonijos 
labui (P. Aksamitas, Šventraščio 
dorovė ir dabartis, Vilnius 1975, 
70-86 psl.).

Per penketą ateistinio auk
lėjimo dešimtmečių brukami 
teiginiai nesiderina nei su lie
tuvių sąmone, nei su mūsų tau
tos istorine ir krikščioniška 
patirtimi. Be to, jie paliudija, 
kokia Žemės rykšte “gali tapti 
mokslo laimėjimai, kai jie pa
tenka į rankas žmonių, kurie 
nepaiso Dievo įsakymų, krikš
čioniškos doros dėsnių”. (Lie
tuvos katalikų mokslininkų 
pareiškimas, “Gimtasis kraš
tas”, 1989 m. lapkričio 30 —
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gruodžio 6 d., 2 psl.). Atkuria
majame ateitininkų suvažiavi
me, įvykusiame Vilniuje 1989 
m. lapkričio 25-26 d.d., kun. 
Sigitas Tamkevičius taikliai 
pastebėjo, kad atgimimo sąjū
dis turi būti susietas su sąjū
džiu, kuris prasidėjo su Dievo 
įsijungimu į žmogaus gyveni
mą ir Žemės istoriją per Kris
taus mirtį — Prisikėlimą:
...daug kalbama apie dvasinį atgi
mimą, bet iš tiesų dvasinio atgimi
mo Lietuvai labai reikia. Vienoje 
mokykloje paklausiau, kiek vaikų 
klasėje yra tikinčių. Rankas pakė
lė beveik visi. Jei tie vaikai, įkvėp
ti Sąjūdžio, sako, kad tiki, dažnas 
iš jų sako netiesą, kaip ir dažnas 
iš jų sakydavo pionierių vadovės 
įkvėpti, kad Dievo nėra. Kiekvie
nas...privalo pagrįsti savo tikėji
mą (“Gimtasis kraštas”, 1989 m. 
lapkričio 30—gruodžio 6 d., 2 psl.).

Gyvenimo vingiai, istoriniai 
lūžiai ir pervartos giliai palie
tė ne tik kiekvieną žmogų, bet 
ir visą mūsų tautą. Tapome 
klausimu sau ir kitiems. Ir Lie
tuva tapo klausimu sau ir Že
mės tautoms. Kartu pajunta
me būtiną reikalą save aptar
ti, likiminį poreikį susieti su 
tikėjimu į Dievo užmojį isto
rijoje.

DIEVO UŽMOJIS IR
JĖZAUS SĄJŪDIS

30-ųjų I kristinio šimtmečio 
metų pavasarį Jėzus su savo 
mokiniais keliavo iš Galilėjos 
į Jeruzalę paskutinį kartą. Iš
kilmingu įžengimu į Jeruzalę, 
senąją Dovydo karalystės sos
tinę, Jėzus apreiškė savo me
sijinę užduotį. Prekiautojų iš 
šventyklos, religinio tautos 
centro, išvaikymu, jis patvir
tino savo mesijinius įgalioji
mus.

Jėzaus veiksmai buvo sim
boliniai ir priminė žmonėms 
Senojo Testamento pranašų 
poelgius. Nenuostabu, kad ku
nigiškoji aristokratija nutarė 
nedelsiant imtis priemonių 
prieš Jėzų. Taigi pats Jėzus 
apsprendė savo likimą, pri
versdamas Izraelio sostinę ap
sispręsti už jį ar prieš jį — pas
kutinį išganymo istorijos pra
našą.

Jėzaus elgsena padeda pa
žinti jo savo mirties sampra
tą. Kaip žmogus gyvena, taip 
jis ir miršta! Jėzaus veikla, 
Dievo karalystės skelbimas ir 
gyvenimo būdas sutapo su jo 
meile Tėvui ir žmonėms, buvi
mu dėl kitų, net ir dėl priešų,* 
— turėjo ištaką visapusiškame 
pasitikėjime Dievu, kuris atei
na dalyvauti žmogaus gyveni
me kaip Tėvas. Išgydymai, de
monų išvarymas, paklydusių
jų ieškojimas, bendravimas su 
nusidėjėliais, nuodėmių atlei
dimas, net polemika su opo
nentais sklydėjo tarnaujančiu 
gerumu. Iš tikrųjų, Jėzus buvo 
Žmogus-dėl-kitų, — visas gyve
nimas paaiškino jo mirtį, o 
mirtis paaiškino jo gyvenimą.

ARTĖJA KANKINIO MIRTIS
Didėjantis priešiškumas Jė

zui, ypač tarp kunigiškosios 
aristokratijos ir pasauliečių 
Jeruzalėje, rodė, kad Jėzus 
bus nužudytas Perėjimo šven
tės metu. Buvo ir daugiau ženk
lų. Galilėjos miestai jau buvo 
atmetę Jėzaus karalystės skel
bimą (žr. Mt 11, 20-24). Erodas 
Antipas, Pontijus Pilotas, vy
riausiasis kunigas, sadukiejai 
ir pamaldusis pasauliečių fa
riziejų sąjūdis turėjo savo pa
grindą priešintis Jėzui.

Apie galimybę tapti smurto 
auka kur kas daugiau pasako 
paties Jėzaus pranašiška savi- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Varpai, skelbiantys Kristaus ir tautos prisikėlimą Iliustracija dail. L. Ločerio

VYNMEDŽIO ŠAKELĖ - O. GALDIKAITĖ

Prisikėlimo rytą
Kėlės Kristus, Tiesos Saulė 
Mums nušvito dar linksmiau. 
Ji pažadino pasaulį 
Jį tikėti dar gyviau!

Kėlės Kristus prikryžiuotas, 
Ietim perverta širdim.
Už mus kaltus paaukotas, 
Lėmęs kovą su mirtim.

Kėlės Kristus — Visagalis! 
Džiaugsmu virpa visata! 
Adoruoja Meilės galią, 
Dvelkia pagarba šventa!

O Švenčiausia mūs linksmybė, 
Mūsų džiaugsmas, mūs dangus! 
Savo dieviška ramybe 
Šiandien sveikini visus!

Tavo džiaugsmu apsvaiginta 
Siela virpa meile Tau, 
Mūsų laimės diena švinta! 
Tavy džiūgaujam linksmiau!

Kėlės Kristus, Tiesos Saulė.
Meile virpa sielos mūs!
Duok uždegt Tavim pasaulį,
Į Tave patraukt visus! jntai 1954 m.

PRELATAS JONAS KUČINGIS

Velykos yra vienintelė šven
tė, turinti tridienį, kurį taip 
galime charakterizuoti: išda
vystės, kančios ir laukimo die
nos. Šioje Kristaus kančios 
misterijoje mes lengvai suvo
kiame savo gyvenimą, savąją 
kančią ir savosios tautos li
kimą.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
— tai Meilės sakramento įstei
gimas ir išdavystės diena. Ju
das Iskariotas už 30 niekšybės 
sidabrinių nusipirko dirvą, 
kurioje pasikoręs pusiau per
plyšo (Apd. 1.18). Apaštalai, 
kaip bailios avys, pamačiu- 
sios vilką, išbėgiojo.

Bėglių netrūksta ir mūsų lai
kais. Netrūksta ir su Pilotu nu
siplaunančių rankas. “Aš ne
kaltas dėl šio teisiojo kraujo. 
Jūs žinokitės (Mt 27,24). Judo 
likimo mes nelinkime mūsų 
laikų Judams. Juos teis Dievas 
ir Istorijos teismas. O mūsų 
dienų Pilotams primename, 
kad ne viskas nuplaunama 
vandeniu.

DIDYSIS PENKTADIENIS
— kančios ir mirties diena. “O 
jūs visi, kurie praeinate šiuo 
keliu, pažvelkite ir pamatyki
te, ar yra toks slegiantis skaus
mas, kaip manasis (Jeremijo 
raudos, 1,2).

Po kryžiumi mažai kas domi
si Kristaus kančia. Kareiviai 
žaidė burtais, fariziejai ir Raš
to žinovai tyčiojosi, o dar kiti, 
praeidami pro šalį, kraipė gal
vas, sakydami: “Kitus gelbėjo, 
o savęs išgelbėti negali” (Mt 
27,42).

Ir taip baigėsi Kalvarijos au
ka, tačiau nesibaigė žmonių ir 
tautų kentėjimai, nes šiame 
absurdo, kančios ir prievartos 
pasaulyje visada buvo ir bus 
šokančių, burtus metančių, 
besityčiojančių ir galvas krai
pančių. Tai tie, kuriems terū
pi linksmintis, turėti ir viešpa
tauti.

Taip geso penktadienis ir 
aušo šeštadienis. Tai laukimo 
ir nerimo diena. Tai buvusių 
vilčių sudužimas.

Tragiškiausias suklupimas, 
tai suklupimas prie pergalės

Su Kristumi į prisikėlimo garbę
Lietuvių išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, velykinis žodis

Velykos, švenčiamos pava
sarį, visuomet yra perpildytos 
džiaugsmu ir naujo gyvenimo 
viltimi. Gėlių spalvingume, jų 
kvapume bei atbudusių vabz
džių ūžesyje mes jauste jau
čiame naują gyvybę.

Šiam naujos gyvybės prasi
veržimui krikščionybė sutei
kė gilesnę dimensiją. Kristus, 
kentėjęs ir miręs kaip sužalo
tas žmogus, grįžo į gyvenimą 
išaukštintas, kad daugiau ne
bemirtų ir į jį įtikėjusiems už
tikrintų laimingą amžinybę: 
“Aš esu prisikėlimas ir gyveni
mas. Kas tiki mane, nors ir nu
mirtų, bus gyvas (Jn 11,25).

Mūsų gyvenimo kelias yra 
labai panašus į žemiškąjį Kris
taus kelią. Mes vargstame ir 
kenčiame, esame nesuprasti 
ir apšmeižti, gundomi rūpin
tis vien “duona” ir nepaisyti 
moralinių, o kartais ir fizinių 
dėsnių, akiplėšiškai pasikliau
jant, jog Dievas neleis, kad 
“užsigautume kojas į akmenį”. 
Esame gundomi pelnytis po
puliarumą ir garbę krikščio
niškų principų ir sąžinės są- 
skaiton (Mt 4,3-10).

Išaukštintas Kristus po kan
čios, mirties ir prisikėlimo 
grįžo į dangų, bet sykiu pasili

slenksčio. Niekada žmogus nė
ra taip arti laimėjimo, kaip ta
da, kai sakoma: “Viskas pra
laimėta”. Tamsiausia valanda 
yra prieš aušrą. Ji, tiesa, yra 
toliausiai nuo saulės nusilei
dimo, bet arčiausiai saulės už
tekėjimo. Mes laukėme beveik 
50 metų, kol Lietuvai pasirodė 
pirmieji laisvės spinduliai. 
Žmogui dažnai atrodo, kad 
Viešpaties laikrodis vėluoja. 
Jis nevėluoja, tik užsuktas vi
sai amžinybei. Dievas kartais 
uždaro duris, bet palieka atvi
rus langus.

IR PAGALIAU SEKMADIE
NIS. Viešpats buvo kape. Jo 
kapo angą priešai užrito dide
liu akmeniu, uždėjo antspau
dus ir pastatė sargybą. Ar be
reikia tikresnio įrodymo, kad 
Kristus nugalėtas, sunaikin
tas? Ir net moterys, penktadie
nį stovėjusios po kryžiumi ir 
ėjusios sekmadienio rytą pa
tepti Kristaus kūno tepalais, 
aimanavo: “Kas mums nuris 
akmenį nuo kapo angos? (Mk 
16,3). Kai moterys eidamos 
taip aimanavo, akmuo jau bu
vo nuristas ir sargyba išbėgio
jusi. Velykos jau buvo įvyku
sios. Jie visi buvo pamiršę vie
ną dalyką, būtent — Kristus 
ir grandinėse, ir ant kryžiaus, 
ir akmeniniame kape pasilie
ka Dievas per amžius.

Katalikų Bendrija, nustaty
dama Velykų šventės datą, pa
rinko europinį pavasario foną, 
įsakydama švęsti Velykas ne 
anksčiau, kaip pirmąjį sekma
dienį po dienos susilyginimo 
su naktimi. Mat gamta yra žmo
gui lyg koks sakramentas, sim
bolis, ženklinąs aukštesnį gy
venimo atspindį. Kitais žo
džiais tariant, pavasaris yra 
ženklas to, kas įvyko prieš be
veik 2000 metų žmogaus atpir
kimo istorijoje: gyvybės per
galė prieš mirtį, gėrio — prieš 
blogį, šviesos — prieš tamsą, 
dienos — prieš naktį...

Tad šiandien Prisikėlimo 
dėka viskas yra šventa: šventa 
žemė, šventa prisikėlusio žmo
gaus širdis. Pavasaris gamto
je, pavasaris sieloje, pavasa
ris Lietuvoje. Aleliuja!

ko ir pasaulyje. “Nepaliksiu 
jūsų našlaičiais — ateisiu pas 
jus. Aš gyvensiu ir jūs gyven
site.” (Jn 14, 16-19). Prisikėlęs 
Kristus pasiliko krikščioniš
koje bendruomenėje — Bažny
čioje, kaip amžinosios gyvybės 
šaltinis, teikdamas antgamti
nę vertę mūsų darbams, kan
čiai bei maldoms ir užtikrina 
busimąjį prisikėlimą. “Kas 
valgo mano kūną ir geria ma
no kraują, tas pasilieka many
je ir aš jį prikelsiu paskutinią
ją dieną” (Jn 6, 54-56).

Mes skleidžiame Kristaus 
tiesą, šviesą ir meilę, kai rodo
me gerumą ir atlaidumą vie
nas kitam, kai siekiame socia
linio teisingumo ir praktikuo
jame veiklią meilę, kai su pa
sitikėjimu priimame Dievo va
lią, nors pilnai ir nepajėgia
me jos suprasti.

Blogį jautriau jaučiame ne
gu gėrį, todėl kartais mums at
rodo, kad Kristaus dvasia yra 
neveikli krikščioniškoje bend
ruomenėje, nedaro įtakos tau
tos kultūrai ir socialiniam-mo- 
raliniam gyvenimui. Jo įtaka 
betgi kontrastiškai išryškėja, 
kai palyginame krikščioniškas 
tautas, nors ir labai paveik- 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Su Kristumi į prisikėlimo garbę

Pakeliui į Emausą su prisikėlusiuoju

(Atkelta iš 1-mo psl.)
tas sekuliaristinio humaniz
mo, su ateistinio komunizmo 
“kultūroje” išauklėta visuo
mene, kai sugretiname jų “he
rojus”, apdovanotus Lenino 
ordinu už išdavimą savo tėvų 
ir brolių su mūsų Nijolėm, 
“džiaugsmingai einančiom į 
vergiją, kad kiti galėtų laisvai 
gyventi” ar su Petrais Paulai- 
čiais, po 35 metų Gulago, pasi
ryžusiais kentėti dar kitus 35, 
“kad nors kelių Lietuvos jau
nuolių širdyse neužgestų mei
lė Dievui, Tiesai ir Tėvynei” 
(Gerojo Dievo globoje, p. 24).

Kančia, ypač moralinis blo
gis, visuomet liks nesupranta
ma paslaptimi. Tik “Dievui 
vienam yra žinomas kančios 
reikalo kelias, kurį Jis leidžia 
ir teikia jėgų juo eiti”, sako 
Petras Paulaitis, laisvės kovo
tojas, 35 metus kentėjęs Sibi
ro lageriuose (G. D. g. p. 74).

Dievo Sūnus galėjo ir be 
kančios užtikrinti žmonijai 
amžinąjį gyvenimą, bet Jis pa
sirinko Įsikūnijimo — Kris
taus Žmogaus kelią. Jis gimė 
gyvulių užvėjoje, pakėlė trem

AfA 
JONUI BALTAKIUI 

mirus,
jo žmoną IRENĄ, sūnus — ALGI, VITĄ, LINĄ su šeima 
ir kitus artimuosius bei gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Jonas ir Kristina Geniai su šeima 
Jonas, Linda ir Dovydas Geniai

AfA 
ANTANUI ŽEMAIČIUI

mirus,
jo žmoną DANUTĘ, dukrą AUDRONĘ, sūnų SAULIŲ 
su šeima, gimines bei pažįstamus nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Monika ir Silvestras Bočkai 
Sauliaus krikšto sūnus -

Jason Campbell

Kanados Lietuvių Bendruomenės narei

AfA 
KONSTANCIJAI KAMINSKIENEI 

mirus,

velionės vyrui BRONIUI, dukroms - ALDONAI ir 
JŪRATEI su šeimomis bei kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

J. V. Girdzevičiai
J. E. Skardžiai

Sault Ste. Marie, Ont. /< K Slyžiai

<anaiiian Srt Memorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
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tį svetimame krašte, pelnėsi 
duoną staliaus amatu, pergy
veno tautos atmetimą ir drau
go išdavystę, mirė tarp dviejų 
žmogžudžių. “Argi Mesijas ne
turėjo viso to iškentėti ir įženg
ti į savo garbę? ” — klausė pri
sikėlęs Kristus dėl Jo tragiš
kos mirties nuliūdusius moki
nius (Lk 24,26).

Pasirinkę Kristų savo “ke
liu, tiesa ir gyvenimu”, mes ir 
mūsų tauta per vargą ir kan
čią viltingai einame į prisikė
limo garbę. Einame šiuo Kris
taus keliu ne vien dėl savo pa
čių būsimos garbės. Auka ir 
malda padedame ir kitiems 
viltis laimingos amžinybės. 
“Dabar aš džiaugiuosi savo ka
lėjimais už jus ir savo kūne pa
pildau, ko dar trūksta Kristaus 
vargams dėl jo kūno, kuris yra 
Bažnyčia” (šv. Paulius Koloso 
krikščionims 1,24).

Visiems išeivijoje ir tėvynė
je linkiu prasmingai išgyven
ti ir džiugiai atšvęsti istorinį 
Kristaus bei savo asmeninį ir 
tautos prisikėlimą. Džiugių 
šv. Velykų!

VYSK. PAULIUS A. BALTAKIS, OFM

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
monė: Jėzus laikė save escha
tologiniu pranašu. O buvo tiki
ma, kad Dievo pranašai yra at
metami ir jų laukia kankinio 
mirtis. Nuoseklu prileisti, kad 
Jėzus skaitėsi su galima kan
kinio mirtimi.

Kankinio kraują tuometinė 
žydų visuomenė laikė turinčiu 
atpirkimo jėgą. Be to, Jono 
Krikštytojo kankinystė darė 
kankinių kraujo teologiją rea
lia galimybe.

Pats Jėzus apie savo artėjan
čią mirtį kalba užuominomis, 
panaudodamas kankinio-pra- 
našo ir Tarno įvaizdį. Užuomi
nos yra randamos įvairiose 
Evangelijų vietose, tačiau jų 
istoriškasis kontekstas buvo 
Jėzaus sankirčiai su Jeruzalės 
sluoksniais viešosios veiklos 
užsklandoje. Jėzus aštriai kri
tikuoja Jeruzalę už atmetimą 
ir priekaištauja miestui, pri
mindamas jam, kad jo istorija 
liudija pranašų žudymą. Mato 
Evangelijoje skaitome:

"Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai 
pranašus ir užmuši akmenimis 
tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek 
kartų norėjau surinkti tavo vai
kus, kaip višta surenka savo viš
čiukus po sparnais, o tu nenorė
jai! Štai jūsų namai bus jums pa
likti tušti. Taigi aš jums sakau: 
nuo dabar jūs manęs nebematysi
te, kol netarsite: ‘Garbė tam, ku
ris ateina Viešpaties vardu!”’ (Mt 
23, 37-39; Lk 13, 34-35).

Luko Evangelijoje prieš 
šiuos Jėzaus žodžius yra pasa
kojimas apie fariziejų įspėji
mą Jėzui apie Erodo kėslus jį 
nužudyti Galilėjoje. Jėzus į jų 
įspėjimą nekreipia dėmesio, o 
tik palydi karčia, bemaž iro
niška pastaba: “Eikite ir pasa
kykite tam lapei: ‘Štai aš išva- 
rinėju demonus ir gydau šian
dien, tai darysiu ir rytoj, ir po
ryt aš turiu keliauti — nedera 
juk pranašui žūti ne Jeruzalė
je’” (Lk 13, 31-33). Jėzaus pasta
bos pagrindas yra pranašo- 
kankinio teologija.

Kai Jokūbas ir Jonas, Zebe- 
diejaus sūnūs, ieškojo garbin
gų vietų Jėzaus karalystėje, jis 
klausė juos, ar yra pasiruošę 
dalintis jo kančia ir mirtimi 
(žr. Mk 10, 35-40). Jėzus neturi 
galios duoti jiems vietas Kara
lystėje, bet gali jiems pažadėti 
dalį savo kančioje ir mirtyje. 
Petras šiaušėsi prieš mintį, 
kad Jėzus turi kentėti, o Jėzus 
pabara Petrą aštriais žodžiais: 
“Eik šalin, šėtone, nes mąstai 
ne Dievo, o žmonių mintimis” 
(Mk 8, 32-33).

Taigi Jėzus savo viešosios 
veiklos metu ruošėsi mirčiai, 
kurią turėjo patirti kaip Dievo 
pranašas, atlikdamas išgany
mo užmojį.
EUCHARISTINIS VAKARAS

Daugiau šviesos apie Jėzų 
kančios ir mirties akivaizdoje 
duoda Paskutinė Vakarienė 
su apaštalais. Pagal žydų die
nos sampratą, Nisano 14-oji — 
Pasiruošimo diena prieš Perė
jimo šventę prasidėjo ketvir
tadienio vakarą. Jėzus šventė 
Perėjimo šventės vakarienę 
su savaisiais vieno Jeruzalės 
bičiulio name.

Vakarienės istoriškumą liu
dija visos Evangelijos ir žodi
nis tikėjimo šaltinis. Ji nebuvo 
oficialioji Perėjimo šventės 
vakarienė, — oficialioji turė
jo būti valgoma sekantį vaka
rą, Nisano 15-osios dienos pra
džioje. Jėzus, nujausdamas iš
davimą ir skaudžią dalią, są
moningai susiejo šią Vakarie
nę su Perėjimo šventės valgiu. 
Vakarienės metu duona ir vy
nu Jėzus sudabartino savo ar
tėjančią mirtį, kurią jis pri
ėmė kaip Tėvo užmojo paslap
tį dalyvauti žmogaus gyveni
me ir likime.

Eucharistiniai Jėzaus žo
džiai yra užrašyti keturiais 
skirtingais variantais, kurių 
pagrindas yra du pirmieji ra
šyti tikėjimo lobyno liudinin
kai (žr. 1 Kor 11, 23-26; Mk 14, 
22-25; Mt 26, 26-29; Lk 22. 15-20).

Be to, turime ir Jėzaus žo
džius Jono Evangelijoje: “Duo
na, kurią aš duosiu, yra mano 
kūnas už pasaulio gyvybę” 
(Jn6, 51).

Jėzaus žodžiai Jono Evange
lijoje turi semitišką bruožą. 
Hebrajų kalboje žodis “kūnas” 
reiškia visą asmenį — įkūnytą 
“Aš”. Taigi eucharistiniai Jė
zaus žodžiai “Tai yra mano kū
nas” reiškia “tai esu Aš”, ir 
“Tai (ši taurė”) yra Sandora 
(patvirtinta) mano kraujyje”. 
Jėzus savo mirtį laikė aktu, ku
riuo Dievas atnaujino Sina

jaus sandorą su Izraeliu/žmo- 
nija.

Iki pat mirties Jėzus laikė 
savo užduotimi viso Izraelio 
surinkimą ir išganymą baigmi
nėje istorijos valandoje. Ir šią 
vakarienę Jėzus laikė paskuti
ne, — paskutine daugelio va
karienių, kurių metu Jėzus da
linosi valgiu su mokiniais ir 
nusidėjėliais, paankstinda
mas Tėvo atleidimą ir išgany
mą. Ši paskutinė vakarienė 
buvo ir pažadas, kad Tėvas, 
nežiūrint nesėkmės, išaukš
tins Jėzų net po mirties ir nu
ves jį bei jo mokinius į baigmi
nę — eschatologinę puotą (žr. 
1 Kor 11, 26; Mk 14, 25). Todėl 
Jėzus primygtinai prašo, kad 
jo mokiniai dalintųsi Jo taure 
— viena taure, o ne gertų iš sa
vo taurių. Jie turi jungtis į ar
timą bendrystę su mirsiančiu 
Jėzumi, kad galėtų dalintis jo 
pergale Karalystėje.

TEISMAS IR GOLGOTA
Po Vakarienės, Jėzus vedasi 

mokinius į mažą ūkelį, vardu 
Getsemanė (aliejaus daryklą 
ar cisterną), Alyvų kalno papė
dėje. Čia Jėzų maldos metu su
ima šventyklos policija ir ro
mėnų kareivių būrys su Judo, 
vieno iš Dvylikos, pagalba. 
Vargu ar pirmieji krikščionys 
būtų apkaltinę vieną iš apaš
talų iš piršto išlaužtu pasako
jimu, kuris kėlė tikinčiųjų 
Bendrijai aibę teologinių prob
lemų. Jėzui atsisakius priešin
tis ginklu, mokiniai bailiai iš- 
bėgioja.

Jėzaus teismą daro miglotą 
trys priežastys: Evangelijų ne
sutarimai, stoka tikrų žinių 
apie tuometinę žydų bei romė
nų teisėtvarką ir religinės 
prielaidos. Galimi trys scena
rijai: 1. Nakties teismas Sined- 
rijoje. Šis posėdis, pirminin
kaujant Kajafui, truko iki auš
ros, pagal Matą ir Morkų. 2. Si- 
nedrijos teismo posėdis įvyko 
tik anksti rytą, pagal Luką. 
3. Neoficialus teismo posėdis 
nakties metu, kuriam vadova
vo Anas, Kajafo uošvis, pagal 
Jono Evangeliją.

Nakties teismui prieštarau
ja Mišnos traktato Sinedrija 
nuostatai. Pagaljuos, teismas, 
kuriame svarstoma mirties 
bausmė, negali įvykti naktį ir 
mirties sprendimas neturi bū
ti daromas skubotai.

Luko ir Jono Evangelijos 
teismą aprašo skirtingai ir at
spindi didesnį teologinį pobū
dį. Viena aišku, kad Jėzus po 
suėmimo iki teismo pas Pilotą 
pretoriume buvo laikomas 
šventyklos vadovų kalėjime. 
Nuoseklu daryti išvadą, kad 
Jėzus buvo ir tardomas, ir tei
siamas, nes reikėjo paruošti 
formalų apkaltinimą teismui 
pas Pilotą.

Kaltinimai buvo religinio 
pobūdžio: šventyklos išnieki
nimas, Mozės įstatymo nesilai
kymas, vaizdavimasis prana
šu, pretenzijos į dieviškumą.

Tuo tarpu apaštalas Petras, 
sekęs Jėzų iš tolo po suėmimo, 
šnekinamas kunigijos tarnų, 
pasiduoda panikai ir išsigina, 
kad yra Jėzaus bičiulis. Vargu 
ar tokį pasakojimą apie šį 
apaštalą būtų sukūrę pirmie
ji krikščionys. Gėdingas apaš
talo pasielgimas buvo tikras 
įvykis.

Jaunosios lietuvaitės kovo 31 <1. demonstracijoje Ontario Hamiltone 
Nuotr. J. Miltenio

• Kadangi Pontijus Pilotas, 
romėnas, Judėjos prokurato
rius, domėjosi tik politiniais 
nusikaltimais, religiniai kal
tinimai šventyklos vadovų bu
vo išversti į lese majeste — nu
sikaltimą prieš cezarį. Tai bu
vo perdėm lengva šalyje, ku
rioje nebuvo daroma ryškaus 
skirtumo tarp politinių ir re
liginių poreikių.

Nenuostabu, kad, atvedus 
Jėzų pas Pilotą, imta skųstis: 
“Mes nustatėme, kad šitas kir
šina mūsų tautą ir draudžia 
mokėti cezariui mokesčius. 
Jis tvirtina esąs Mesijas ir ka
ralius” (Lk 23,1-2).

Taigi Jėzus apkaltinamas 
kaip maištininkas ir apsime
tėlis. “Žydų karalius” ir buvo 
kaltinimas, dėl kurio Jėzus bu
vo pasmerktas mirčiai Piloto 
teisme. Tai skelbė ir kryžiaus 
užrašas ant lentelės virš Jė
zaus galvos. Šis titulas perkė
lė į politinę plotmę tai, kas Jė
zaus mokyme ir elgsenoje sie
josi su mesijiniu laukimu.

Sinedrija buvo praradusi 
galią bausti nusikaltėlius mir
timi. Romos teismas nuteisė 
Jėzų mirčiai ant kryžiaus. Nu
teistojo mirčiai plakimas bu
vo nuožmus pasigailėjimo 
veiksmas, nes tokiu būdu bū
davo pagreitinama mirtis ant 
kryžiaus. Jėzų plakimas taip 
nusilpnino, kad jis nebepajė
gė panešti ant kryžiaus skersi
nės sijos. (Stulpas paprastai 
jau būdavo nukryžiavimo vie
toje). Kareiviai privertė Simo
ną iš Kirenės nešti Jėzaus kry
žiaus skersinę siją. Simonas 
ir jo sūnūs, matyt, tapo žymiais 
pirmykštės Bendrijos nariais 
(žr. Mk 15,21).

Taigi būta bent vieno nu
kryžiavimo liudininko, kuris 
vėliau tapo krikščioniu. Nu
kryžiavimas įvyko už miesto 
mūrų prie Golgotos — Kauko
lės (lotyniškai Kalvarijos) vie
tos, apleistos akmenų skal
dyklos.

Nukryžiuotieji dažnai kan
kindavosi dienų dienas ant 
kryžiaus. Jėzus mirė palygin
ti greitai — už trejeto valandų. 
Paprastai mirtį pagreitindavo 
blauzdikaulių $ulaužymu. Tai 
buvo padaryta vienam ir ki
tam vyrui, kurie buvo nukry
žiuoti kartu su Jėzumi. Mat 
reikėjo skubėti. Tais metais 
šabas ir Nisano 15-oji — Perė
jimo šventė sutapo. Ypatingas 
šventės iškilmingumas darė 
perdėm svarbiu žydų paprotį: 
kūnai neturi būti palikti kabo
ti per naktį, kad nebūtų sutep
ta žemė (žr. Įst. 21, 22-23).

Juozapas iš Arimatėjos, įta
kingas žydų pareigūnas, krei
pėsi į Pilotą ir gavo kūną lai
kinam palaidojimui netolima
me kape, kuris jam priklausė. 
Keletas moterų stebėjo kūno 
paruošimą laidotuvėms. Vie
nintelis vardas, minimas ir 
prie kryžiaus, ir prie kapo, yra 
Marijos iš Magdalos.

JĖZAUS PRISIKĖLIMAS
APREIŠKIA DIEVO UŽMOJĮ
Prisikėlimas yra ne tiktai 

tikras įvykis, bet ir nepapras
tas, nes peržengia laiko ir erd
vės slenkstį, — metaistoriškas, 
t.y. viršijantis istoriją, nes Jė
zus įžengė į gyvenimą — artu
mą Tėvo, kuris yra amžinas.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS — dailininko K. Varnelio projektas Prisikėli
mo šventovės vitražui Kaune (30 x 15 metrų)

Prisikėlimas apreiškė baigmi
nį Kūrėjo užmojį žmogui — 
amžinąjį gyvenimą.

Jėzus savo gyvenimu — žo
džiu ir darbu — apreiškė išga
nymo džiaugsmą — Tėvo kara
lystę, Dievo atėjimą dalyvauti 
žmogaus būklėje ir likime. Ti
kinčiųjų Bendrija, tęsdama 
Jėzaus sąjūdį, skelbia, moko 
ir švenčia Jėzų, Dievo Kristų 
ir Sūnų, sudabartina jo ap
reikštą teisumą, sutaikymą at
leidimu ir meilę. Jėzaus ap
reiškime Dievo karalystė nė
ra teritorija, bet vyksmas: “Die
vas ateina įsijungti į žmogaus 
būklę ir likimą kaip Viešpats”.

Dievas visuomet yra žmoni
jos ir visatos Valdovas. Bet 
dužius ir maištingas kūrinys 
— žmogus atsimetė nuo Die
vo teisumo ir tapo nuodėmės 
bei Piktojo valda. Jėzus nuo
lat priminė, kad Dievas, būda
mas ištikimas savo pažadui, 
apreikštam per pranašus, da
bar per jo žodį ir darbą pareiš
kia savo teisę į dužlųjį ir maiš
tingąjį kūrinį — žmogų. Jėzaus 
Gerosios naujienos šerdis švy
ti Valdovu, kuris mėgaujasi 
reikštis tėvu, kuris džiaugiasi 
grįžusiu sūnumi/dukra (žr. Lk 
15,1-32).

Jėzus buvo nuostabus Dievo 
teisumo ir gerumo mokytojas. 
Palyginimais kalbėjo apie 
naują vertybių skalę, naują 
pasaulį, revoliuciją, kurią su
kelia Dievas, o ne žmogus.

Iš tikrųjų palyginimai kal
bėjo ne tik apie būsimą Kara
lystės pasaulį, bet ir atvėrė du
ris į Karalystę tiems, kurie lei
dosi prašnekinami ir buvo at
viri Žiniai apie Dievo teisumą 
ir gerumą.

Atgaila — atsivertimas žmo
gaus gyvenime yra sukrečian
tis išgyvenimas, bet neša pras
mingą laisvę ir tikrą laimę. 
Būdinga, kad Jėzus mokė paly
ginimais ir atlaidų Tėvo kvie
timą grįžti į prasmę ir laimę. 
Tokiu būdu jis šnekinte pra
šnekino žmogų gyvenimo žaizd
re, nejučiomis “viliodamas” 
apsigalvoti ir apsispręsti, kur 
yra prasmė ir laimė.

Kartą išgirdę palyginimą 
apie sūnų palaidūną, gailes
tingąjį svetimtautį samarietį, 
moterį, su lempa ir šluota ieš
kančią pamesto pinigėlio, — 
negalima jų užmiršti.

Palyginimai skatina mintį 
ir širdį klausti: koks yra Die
vas? Dievas ieško žmogaus, pa
simetusio ir įstrigusio, juo rū
pinasi, įgalina ne tik atpažinti 
savyje mylimą kūrinį, bet ir 
mylėti artimą kaip patį save. 
“Kur jūs matėte tokį tėvą, kad 
duonos prašančiam vaikui 
duotų akmenį? (Lk 11, 11). 
“Kiek kartų norėjau surinkti 
tavo vaikus, kaip višta suren
ka savo viščiukus po sparnais, 
o tu nenorėjai!” (Mt 23, 37).

Jėzus mėgo bendrauti ir da
lintis duonos kąsniu su ano 
meto “muitininkais ir nusidė
jėliais”. Šitokia elgsena darė 
jį žydų visuomenės akyse “ne
tyru”, netinkamu dalyvauti 
apeiginiame Dievo garbinime. 
Pamaldūs žydai aistringai 
priešinosi Jėzaus elgsenai pri
imti į Karalystę “nusidėjė
lius”, nes jis neužkraudavo 
jiems įprastinių žydiškos at
gailos bei aukų priesakų. Jė
zus nei pats laikėsi, nei savo 
mokiniams neįsakė laikytis fa
riziejų įvesto pasninko. Jo gy
vensena ne tik skyrėsi nuo as
ketiškojo Jono Krikštytojo, bet 
ir buvo išjuokiama žydų. Jų 
akyse Jėzus buvo “rijūnas ir 
vyno gėrėjas, muitininkų ir 
nusidėjėlių bičiulis” (Mt 11, 
19). Mato Ėvangelijoje skaito
me, kad Jėzus barė savo tautą: 
Su kuo galėčiau palyginti šių kar
tą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi 
prekyvietėje ir šaukia savo drau
gams: "Mes jums grojome, o jūs 
nešokote. Mes giedojome, o jūs 
nerypavote...” Buvo atėjęs Jonas, 
nevalgus ir negeriantis, tai jie kal
bėjo: “Jis demono apsėstas”. Atė
jo Žmogaus Sūnus, valgantis ir ge
riantis. tai jie sako: “Štai rijūnas 
ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nu
sidėjėlių bičiulis". Ir vis dėlto iš- 

' mintis pasiteisina savo darbais 
(Mt 11,16-19: Lk 7,31-33).

Tikinčiųjų Bendrija, skelb
dama, mokydama ir švęsdama 
Jėzaus sąjūdį, klausosi jo žo
džių ir juos įsimena Prisikėli
mo šviesoje. Ji liudija, kad Jė
zus yra Dievo Sūnus ir Kristus, 
kad Jėzus mirtimi ir Prisikėli
mu įvykdė Tėvo užmojį istori
joje. Dievo karalystė jau atėjo! 
Bendrija, skelbdama, moky
dama, švęsdama Jėzaus mirtį 
ir Prisikėlimą, liudija, kad 
Prisikėlusysis įsijungia į žmo
gaus raizgyną ir tautos ateitį
— politinius, ekonominius, vi
suomeninius mūsų tautos vin
gius. Jėzus savo sąjūdžiu iš es
mės patvirtino Dešimt Dievo 
įsakymų kaip Tėvo valios apy
braižą. Paklaustas, koks yra 
pirmasis įsakymas, atsakė: 
“Pirmasis yra šis: ... Klausyk, 
... — Viešpats, mūsų Dievas, 
yra vienintelis Viešpats; tad 
mylėk Viešpatį savo Dievą vi
sa širdimi, visu protu ir viso
mis jėgomis. Antrasis: mylėk 
savo artimą kaip patį save. Nė
ra įsakymo, didesnio už šiuo
du” (Mk 12, 28-31; 10, 17-22).

Jėzus savo sąjūdžiu apreiš
kė lemtingą tiesą apie žmogų
— dužlųjį ir maištingąjį Dievo 
kūrinį: žmogų Dievas myli! 
Meilė yra jėga, kuri įgalina da
ryti tai, ko reikalauja įsaky
mas. Meilės jėga nepripažįs
ta ribų:
"Jūs esate girdėję, jog buvo pasa
kyta: 'Mylėk savo artimą (t.y. tau
tietį) ir nekęsk priešo'. O aš jums 
sakau: mylėkite priešus ir melski
tės už savo persekiotojus, kad bū-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Pakeliui į Emausą su prisikėlusiuoju
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tumėte dangiškojo Tėvo vaikai; 
jis juk leidžia savo saulei tekėti 
blogiesiems ir geriesiems, siunčia 
lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei 
mylite tik tuos, kurie jus myli, tai 
kokį atlygį gausite? Taigi būkite 
tokie tobuli, kaip jūsų dangiška
sis Tėvas yra tobulas” (Mt 5, 43-48).

Luką šie Jėzaus žodžiai, at
rodo, sutrikdo. Jis tuos pačius 
žodžius savaip perrašo: Būki
te gailestingi, kaip ir jūsų Tė
vas yra gailestingas” (Lk 6, 36).

PAKELIUI Į EMAUSĄ
SU PRISIKĖLUSIUOJU

Naujasis Testamentas liudi
ja, kad Jėzus mirė ant kryžiaus 
su “balsiu šauksmu” (Mk 15, 
37; Mt 27, 50; Žyd 2, 7). Jau pats 
Jėzaus gyvenimo kelias, taip 
geraširdiškai ir glaudžiai sie- 
jęsis su žmonių vargais, ap
reiškė, kad Dievo meilė galė
jo būti išreikšta tik balsiu 
šauksmu. Žvelgiant nuo kry
žiaus ar žiūrint į kryžių, atro
do, kad viskas veltui, nes blo
gis laimi. Žiūrint į kryžių Ve
lykų ryto šventime, įžvelgia
ma, kad Jėzaus mirtis su “bal
siu šauksmu” nebuvo istorinis 
nesusipratimas, bet apreiš
kia, kad tai, ką jis skelbė ir mo
kė, turi lemiamos reikšmės, 
nes įgyvendina susitikimą su 
Tuo, kuris nugali nuodėmę — 
žmogaus įžūlumą Dievui ir 
mirtį.

Jėzus savo sąjūdį vadino 
Dievo karalyste. Tikinčiųjų 
Bendrija, švęsdama Prisikė
limo rytą, atnaujina žmogaus 
įsijungimą į šį likiminį sąjūdį 
tikėjimu ir krikštu. O kartu ji 
šaukia žmones į nuoširdų ir vi
suotinį susitaikymą, kuriame 
atsisakoma ne tik galiūnų-pa- 
vergtųjų būklės, bet ir didžiuo
jamasi politinių bei visuome
ninių ryšių savitumu. Naujoji 
būklė yra kur kas daugiau ne
gu poslinkis iš priespaudos į 
laisvę. Ji kuria ir aplinką, ku
rioje kiekvienas žmogus, kas 
jis bebūtų, gali būti ir jaustis

žmogumi, mylėti kitą kaip pa
tį save.

Istorija, nežiūrint Jėzaus są
jūdžio — Dievo karalystės atė
jimo, yra atvira ir gėriui, ir 
blogiui. Tačiau Jėzaus “bal
siame šauksme” aidi iššūkis 
taikytis ir slypi viltis, kad ge
rumas nugalės blogį. Jėzaus 
“balsus šauksmas” įpareigoja 
rūpintis ir gyventi susitaiky
mu. Tiesa, ir nūdien tebesigir- 
di “balsus šauksmas” iš Sibiro 
taigų, Įšalo žemės, Tėvynės 
miškų kartu su meile — bejė
ge, bet drąsia meile, nes jos 
pagrindas yra iššūkis ir viltis, 
pažinta per kryžių.

Nūdien atrodo, kad mūsų 
dienos yra daug kuo panašios 
į tas dienas, kuriose kentėjo, 
mirė ir prisikėlė likiminio są
jūdžio autorius Jėzus. Esame 
tarpiniame laikotarpyje tarp 
abejonių ir įtarimų, panikos 
ir nusivylimo. Tai nėra taip 
bloga, kaip gali atrodyti. Aną 
Velykų rytą atrodė, kad Jėzaus 
sąjūdis sukniužo. Lukas rašo: 
Ir štai tą pačią dieną du mokiniai 
keliavo j kaimą..., vadinamą Emau- 
su. Jie kalbėjosi apie visus tuos 
įvykius. Jiems taip besikalbant 
ir besiginčijant, ■ prisiartino pats 
Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo 
lyg migla aptrauktos, ir jie nepa
žino jo. O Jėzus paklausė: “Apie 
ką kalbate, eidami keliu?’ Tie nu
liūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu 
Kleopas, atsakė jam: “Nejaugi tu 
būsi vienintelis ateivis Jeruzalė
je, nežinantis, kas joje šiomis die
nomis atsitiko!” Jėzus paklausė: 
“O kas gi ?” Jie jam tarė: “Su Jėzu
mi Nazarėnu, kuris buvo prana
šas, galingas darbais ir žodžiais 
Dievo ir visos tautos akyse. Aukš
tieji kunigai ir mūsų vadovai pa
reikalavo jam mirties bausmės ir 
atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikė
jomės, kad jis atpirks... ”

Jėzus šiuodu mokinius pa
bara ir paaiškina jiems, kas 
apie Kristų pasakyta Raštuo
se. Pasiekus Emausą, moki
niai prašo Jėzų-Nepažįstamą- 
jį pasilikti: “Jau vakaras arti, 
diena jau besibaigianti...”. 
Laužant duoną, mokinių akys 
atsivėrė, ir “jie pažino Jėzų, 
bet jis pranyko jiems iš akių”. 
Mokiniai kalbėjo: “Argi mūsų 
širdys nebuvo užsidegusios, 
kai jis kelyje mums kalbėjo ir 
atvėrė Raštų prasmę?” (Lk 24, 
13-32).

1990-ųjų metų Prisikėlimo 
šventimas ir tautos pavasaris 
sutelkia mus reikliu klausi
mu: “Ar mes esame pakeliui į 
Emausą?” Ar tai, ką nūdien 
darome savo ir tautos labui 
yra persunkta šiluma, kuri, ne
žiūrint abejonių, įtarimų, bai
mių, mus drąsina? Ar tik dėl 
to, kad turime tautinį sąjūdį, 
esame pakeliui į Emausą? Te- 
atpažįsta tautinis sąjūdis Pri
sikėlimo šventimu žmogaus ir 
tautos teisių ištaką Kūrėjo už
mojyje ir teatranda akiračius 
Jėzaus sąjūdyje, nes ten slypi 
šiluma, kuri drąsina tikrą de
mokratiją.

Atsižvelgdama į tai, kad 
1940 m. birželį Tarybų Sąjun
gos ginkluotosios pajėgos, 
šiurkščiai pažeisdamos tarp
tautinę teisę, įsiveržė į Lietu
vą ir ją okupavo:

kad dauguma pasaulio de
mokratinių valstybių, tarp jų 
Šveicarija ir Šventasis Sostas 
niekada nepripažino Tarybų 
Sąjungos įvykdytos Lietuvos 
okupacijos ir aneksijos ir iki 
šiol pripažįsta Lietuvos vals
tybės dejure tęstinumą;

kad 1990 m. kovo 11 d., po 
laisvų ir teisėtų rinkimų, ku
riuose Lietuvos žmonės išrin
ko atstovus į Aukščiausiąją 
Tarybą, irta Aukščiausioji Ta
ryba paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą;

kad daugiau negu tūkstan
tis jaunų Lietuvos vyrų atsisa
kė tarnauti Tarybų Sąjungos 
ginkluotosiose pajėgose ir grį
žo iš Tarybų Sąjungos į Lietu
vą ieškoti išsigelbėjimo nuo 
jiems taikomo fizinio ir psi
chologinio spaudimo, ypač dėl 
jų tautybės, ir kad Tarybų Są
jungos ginkluotosios pajėgos 
Lietuvoje yra okupacinė ka
riuomenė;

kad 1907 metų Hagos Kon
vencija, 1949 metų Ženevos 
Konvencija ir tarptautinės tei
sės visuotinai pripažinti prin
cipai draudžia okupantui šauk
ti į okupacines karines pajė
gas okupuotos teritorijos civi
lius gyventojus;

kad 1919 m. įkurtas Lietuvos 
Raudonasis Kryžius suteikė 
pastogę ir maitinimą visiems 
Lietuvos pabėgėliams iš tar
nybos Tarybų Sąjungos ka
riuomenės, kurie tokios pa
galbos prašė;

kad 1990 m. kovo 27 d. gink
luoti Tarybų Sąjungos kariuo
menės desantinių dalinių ka
reiviai, užpuolę ir įsiveržę į 
Naujosios Vilnios psichiatri
nę ligoninę Vilniuje ir Žiegžd- 
rių psichiatrinę ligoninę Kau
ne, išlaužė duris, nutraukė te
lefono ryšį, naudojamą kraš
tutiniu atveju, suplėšė Raudo
nojo Kryžiaus vėliavą, įžeidė 
seseles ir gydytojus, žiauriai 
mušė ir prievarta išvežė be
ginklius jaunus kariuomenės 
atsisakėlius ir kai kuriuos psi
chinius ligonius;

kad lenkų-amerikiečių tele
vizijos grupei buvo grasinama 
susidorojimu, jei jų filmas, 
kuriame užfiksuoti minėti įvy
kiai Naujosios Vilnios ligoni
nėje, nebus perduotas desan
tininkams;

kad Tarybų Sąjungos gink
luotosios pajėgos atsisako nu
rodyti pagrobtų kareivių bu
vimo vietą ir būklę;

kad civiliais rūbais persi
rengę Tarybų Sąjungos kariš
kiai įsilaužia į privačius Lie
tuvos gyventojų namus ir to
liau jėga grobia Lietuvos jau
nuolius, pabėgusius iš Tarybų 
Sąjungos karinės tarnybos;

kad Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos prezidiu
mas dėl Tarybų Sąjungos ka
riuomenės veiksmų pareiškė 
protestą Tarybų Sąjungos vy
riausybei ir kreipėsi į Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių, pra
šydamas atsiųsti į Lietuvą tarp

tautinių specialistų, kurie ga
lėtų įvertinti padėtį, susida
riusią Lietuvos jaunuoliams 
atsisakius tarnauti Tarybų Są
jungos kariuomenėje;

kad Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pir
mininkas ir Ministrė Pirmi
ninkė dėl minėtų Tarybų Są
jungos ginkluotųjų pajėgų 
veiksmų Lietuvos teritorijoje 
pareiškė protestą Tarybų Są
jungos Prezidentui ir nesulau
kė atsakymo;

kad Tarybų Sąjungos kariuo
menės vadai ir toliau kėsinasi 
Lietuvoje jėga suėmę išvežti 
iš Lietuvos jaunus kareivius, 
pabėgusius iš Tarybų Sąjun
gos kariuomenės, aiškindami, 
kad Tarybų Sąjungos Prezi
dentas ir Gynybos ministras 
neleidžia veikti kitokiais me
todais;

kad Lietuvos Respublika 
reikalavo uždaryti Tarybų Są
jungos karinius komisariatus 
Lietuvoje ir pareiškė, jog ji ne
rems Tarybų Sąjungos valdžios 
bandymų šaukti Lietuvos jau
nuolius į Tarybų Sąjungos ka
riuomenę;

kad Raudonojo Kryžiaus Ko
mitetas Ženevoje paprašė Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos atstovą oficia
laus parlamentinio nutarimo 
dėl kreipimosi pagalbos į Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių,

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba:

(1) Prašo neatidėliotinos 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovų pagalbos stebėti 
ir tikrinti Tarybų Sąjungos 
ginkluotųjų pajėgų veiklą Lie
tuvos Respublikos teritorijo
je, reikalaujant atsižvelgti į 
prievarta išvežtų ir verčiamų 
atlikti karinę tarnybą Lietu
vos jaunuolių būklę.

(2) Prašo Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių paraginti Tarybų 
Sąjungos vyriausybę laikytis 
pažadų, duotų Ženevos Kon

vencijoje, ir tarptautinės tei
sės visuotinai pripažintų prin
cipų ir nedelsiant įsakyti savo 
kariniam personalui nutrauk
ti bandymus suiminėti ir vers
ti Lietuvos gyventojus tarnau
ti Tarybų Sąjungos kariuome
nėje.

(3) Prašo Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių ir kitas tarptauti
nes žmogaus teisių organizaci
jas, tarp jų —Tarptautinę Žmo
gaus Teisių ir Tarptautinės 
Amnestijos organizacijas, ir 
Helsinki Watch — imtis būti
nų priemonių išsiaiškinti visų 
paskutinėmis savaitėmis Tary
bų Sąjungos ginkluotųjų pajė
gų pagrobtų Lietuvos jaunuo
lių buvimo vietą ir būklę, pa
dėti išspręsti jų likimą.

(4) Prašo Raudonąjį Kryžių 
ir kitas tarptautines žmogaus 
teisių organizacijas padėti 
nustatyti Lietuvos jaunuolių, 
dabar atliekančių karinę prie
volę Tarybų Sąjungos ginkluo
tosiose pajėgose, buvimo vie
tą ir fizinę bei psichologinę 
savijautą.

(5) Kreipiasi į pasaulio vy
riausybes ir Tarptautinį Rau
donąjį Kryžių, prašydami iš
kelti Lietuvos gyventojų pri
verstinio ėmimo į okupacinę 
kariuomenę klausimą Suvieny
tųjų Nacijų Žmogaus Teisių 
konferencijoje ir artėjančio
je Saugumo ir Bendradarbia
vimo Europoje konferencijoje.

(6) Prašo Tarptautinį Rau
donąjį Kryžių imtis visų kitų 
būtinų ir tinkamų priemonių, 
kad būtų paleisti Lietuvos ka
riniai atsisakėliai, kuriuos ne
seniai pagrobė Tarybų Sąjun
gos ginkluotosios pajėgos.

V. LANDSBERGIS, 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 
PIRMININKAS

Vilnius,
1990 m. balandžio 3 d.
Nr. 1-100

Tėviškės žiburiai • 1990. IV. 10 - Nr. 15 (2094) • psl. 3

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos vicepirmininkas BRONIUS KUZMICKAS

Lietuvos viceprezidentas Toronte
(Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos vicepirmininkas B. Kuzmickas)

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDS
BERGIS ir ministerė pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ pirmose 
kovos eilėse už Lietuvos laisvę
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Nuotr. Vyt. Balčiūno

Kad šitomis sunkiomis ne
priklausomybės įgyvendinimo 
dienomis, KLB krašto valdybos 
kvietimu, ryžosi į Kanadą at
skristi Lietuvos vicepreziden
tas Bronius Kuzmickas - (Lie
tuvos Aukščiausiosios Tary
bos vicepirmininkas), visiems 
buvo kažkas nepaprasta, paki
lu ir šventiška. Garbingasis 
svečias savo viešnagę pradė
jo balandžio 4 d. Otavoje, kur 
dalyvavo kasmet parlamento 
rūmuose baltiečių rengiama
me priėmime parlamento na
riams, vyriausybės bei spau
dos atstovams. Šį kartą parla
mentarai pasirodė itin gau
siai. Su jais viceprezidentui 
teko susipažinti ir pasikal
bėti. Užsienio reikalų ministe- 
rio Joe Clark laikysena betgi 
buvo labai atsargi, galimas da
lykas saistoma protokolo, bet 
mus dar kartą nuvylusį ir po to 
pačių kanadiečių spaudoje ga
na kritiškai komentuota.

Balandžio 5 d. svečias buvo 
priimtas Ontario parlamento 
rūmuose, kur kalbėjo ministe- 
ris Bob Wong, NDP ir opozici
jos vadas Bob Rae ir kiti. 
Trumpą viceprezidento kalbą 
vertė A. Šileika. Joje jis pasi
džiaugė kanadiečių nuoširdu
mu ir jiems padėkojo. Balan
džio 6 dienos metu priėmimas 
įvyko Toronto miesto rotušė
je, o vakare Prisikėlimo pa
rapijos Parodų salėje, kur sve
čias buvo supažindintas su bal
tiečių, ukrainiečių ir kitų tau
tybių atstovais.

Šventė Anapilyje
Pats didysis lietuvių susi

tikimas su viceprezidentu įvy
ko balandžio 7, šeštadienį, di
džiojoje Anapilio salėje, šiaip 
taip sutalpinusioje dalyvius - 
torontiečius ir atvykusius iš ki
tų vietovių. Dar svečiui neat
vykus, trispalvėmis išpuošta 
salė jau kalbėte kalbėjo ne 
apie paprastą susitikimą, o 
apie didelę šventę. Ir tikrai - 
tūkstantinei miniai nuošir
džiai plojant ir dainuojant 
“Balnokim, broliai, žirgus”, ly
dimas garbės konsulo H. Lapo 
ir KLB krašto valdybos pirmi
ninko A. Pacevičiaus bei kitų 
aukštųjų svečių, vicepreziden
tas pro tautinių juostų dangą 
įžengė į salę. “Lietuva, Lietu
va” skambėjo ašaras spaudžian
tis skandavimas, nulydėjęs 
svečią į sceną, kurioje savano- 
ris-kūrėjas VI. Kazlauskas ir 
mažiausios lietuviškos atžalė
lės pasitiko jį su duona ir vynu, 
perjuosė lietuviška juosta ir 
pasveikino. Programai vadova
vusi Rasa Lukoševičiūtė-Kurie- 
nė B. Brazdžionio “Kur tu, Lie
tuva” dar giliau širdin rėžė 
jautrią patriotinę nuotaiką.

Trumpai supažindino su vi
ceprezidentu. Gimė 1935 m. 
Juodaraistyje, Prienų rajone. 
Filosofijos mokslų daktaras. 
1960 m. baigė istorijos ir filo
sofijos fakultetą. Docentas, pro
fesorius, kelių filosofinių vei
kalų autorius. Sudarė estetikos 
antologiją “Grožio kontūrai”. 
Žymus Sąjūdžio pradininkas ir 
veikėjas.

Į susirinkusius svečias pir
miausia prabilo angliškai. Api
būdino dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir siekius, padėkojo kana
diečiams už jų dėmesį ir išreiš
kė viltį, kad jie teiksią Lietu
vos nepriklausomybės įgyven

dinimui stiprią moralinę pa
ramą. Ilgesniame lietuvių kal
ba žodyje plačiau paaiškino ne
priklausomybės atstatymo pro
blemas, vykdomą procedūrą bei 
iškylančius klausimus. Atkrei
pė klausytojų dėmesį į tai, kad 
Maskvos pavaldume nebuvę 
įmanoma įgyvendinti jos pačios 
suteiktos ekonominės savival
dos, kuri praktiškai buvusi 
trukdoma. Todėl turėjęs būti 
žengtas politinis žingsnis. Kovo 
U-toji buvęs šuolis nuo skęstan
čio laivo, nes Sovietų Sąjunga 
einanti prie visiško ekonomi
nio bankroto. Maskvos įstaty
mas dėl respublikų atsiskyri
mo nuo Sąjungos iš tikrųjų te
sąs draudimo įstatymas. Ir jau 
vien dėl to prieš to veidmainiš
ko įstatymo priėmimą Lietuvai 
reikėjo skubėti skelbti nepri
klausomybę, kad galima būtų iš
vengti tų sukto įstatymo pink
lių. Su Maskva esą galima tar
tis visais klausimais, bet ne
priklausomybės paskelbimas, 
kaip visos tautos išreikšta va
lia, negali būti atšaukiamas ąr 
“patrauktas bent vienu centi
metru atgal”. Baigdamas padė
kojo už nuoširdų jaudinantį pri
ėmimą ir palinkėjo išlikti pa
triotais.

Pranešėja R. Kurienė papra
šė svečią į Lietuvą parvežti 
nuoširdžiausius visų kartų 
sveikinimus. Specialiai iš JAV 
atvykęs PLB pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas pasvei
kino viceprezidentą bendruo
menės ir naujai sudarytos vi
sų veiksnių Išeivijos tarybos 
vardu. LF tarybos pirm. dr. P. 
Lukoševičius padėkojo sve
čiui už atvykimą ir įteikė au
ką. Jautriu žodžiu atsisveiki
no garbės konsulas H. Lapas. 
Susirinkimo užsklandai pra
nešėjos padeklamuoti poetės 
J. Degutytės tėvynę šlovinan
tys žodžiai tarsi išreiškė visų 
dalyvių bendrą jausmą. Sugie
doti Kanados ir Tautos himnai, 
po kurių sekė įspūdinga eise
na į kapines, kur vicepreziden
tas padėjo vainiką prie Žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pa
minklo.

Vienybėje su Lietuva

Džiaugsmo ir pakilios nuo
taikos įspūdžiais dalyviai ga
lėjo pasidalinti Anapilio pa
rapijos salėje prie kavos ir 
ponių paruoštų ir suneštų py
ragų gausybės. Ši spontaniš
ka šventė buvo filmuojama ir 
tą patį vakarą rodoma per To
ronto City TV stotį. Būta ir ra
dijo pranešimų su įpintais da
lyvių pasisakymais apie Lie
tuvą. Iškilmė buvo tarsi vie^ 
nybę išreiškiantis atoliepis 
į tą pačią dieną Vilniuje įvy
kusią demonstraciją, kurio
je 300.000 minia pakartotinai 
pabrėžė tvirtą ir nebeatšau
kiamą nusistatymą eiti ne
priklausomybės keliu . S.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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^LAISVĖJANČIOJ TĖYMEJ O LIETUVIAI l’ASAIlflE
“DAINAVOS” POLIKLINIKA
Kaune veikianti “Dainavos” 

poliklinika atidarė specialų sky
rių negaluojantiems vaikams, 
kurie dažnai serga ir negali nor
maliai lankyti mokyklos ar prieš
mokyklinės įstaigos. Tokius vai
kus motinos “Dainavoje” palie
ka kiekvieną rytą ir pasiima va
kare. Visą dieną juos prižiūri, 
pamaitina ir pamigdo medicinos 
seserys, vaikus taipgi nuvedan
čios pas reikalingus gydytojus 
ir j procedūrų kabinetus.

APVOGĖ ŽURNALISTĄ
Kovo 11 d. naktį, kai lietuviai 

džiaugėsi Aukščiausiosios ta
rybos paskelbtu Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu, “Lie
tuvos” viešbutyje buvo apvog
tas italų dienraščio “11 Messa- 
gero” korespondentas A. Sakke- 
tonis. Vilniun jis buvo atvykęs 
aprašyti šio istorinio įvykio. 
Nakčia kažkas jo kambaryje iš 
švarko kišenės ištraukė ir nusi
nešė apie 2.500 dolerių. Vagystę 
žurnalistas A. Sakketonis prane
šė “Lietuvos” viešbučio tarnau
tojams ir milicijai, bet Italijon 
grįžo neatgavęs pinigų. Svečias 
nebuvo pasinaudojęs “Lietuvos” 
viešbučio teikiama seifo paslau
ga. Pavogtoji dolerių suma juo
dojoje rinkoje yra verta 35.000 
rublių. Milicija pradėjo bylą, 
bet nusikaltėlis, padaręs gėdą 
Lietuvai, tebėra nesurastas.

LIETUVOS SPORTININKAI
Lietuvos valstybinis kūno kul

tūros ir sporto komitetas bei 
Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas praneša kovo 14 d. pada
rytą nutarimą dėl ateities rung
tynių ir pirmenybių. Lietuvos 
sportininkai ir jų komandos ne
dalyvaus oficialiuose Sovietų 
Sąjungos čempionatuose. Šie 
renginiai dabar bus laikomi 
kaimynų renginiais, o rinkti
nės — kaimynų šalies rinktinė
mis. Lietuvos sportininkai ne
galės atstovauti Sovietų Sąjun
gai Europos, pasaulio, olimpi
nėse bei Geros valios žaidynė
se. Su Sovietų Sąjunga Lietuva 
turės tik kaimyniškus sporto ry
šius. Lietuvos sportininkai So
vietų Sąjungos varžybose galės 
dalyvauti tik tokiu atveju, kai 
jos bus atviros kitų valstybių 
atstovams ir kai į jas bus kvie
čiami Lietuvos sportininkai ar 
jų komandos.

PAMINKLINIS LAUKAS
Kauno architektų namuose 

aptariami konkurso “Kančios ir 
atminties laukas” projektai. 
Taip bus pavadintas paminklas 
XX š. Lietuvos okupacijos au
koms, žuvusioms nuo sovietinio 
teroro ar rezistencijos kovose. 
Į šias kapines bus priimami pa
laikai partizanų, tremtinių, po
litinių kalinių ir emigrantų. Nu
matomi antkapių neturintys ka
pai su vienodos formos kryžiais. 
Atrodo, idėja yra paimta iš JAV 
karių kapinių Arlingtone. Pla
nuojama ir Atminties siena, ku
rioje bus įrašyta kiekvieno žu
vusio ar nukentėjusio pavardė, 
vardas arba slapyvardis, kilmės 
vieta ir data, kur ir kada žuvo 
bei kur yra palaidotas. Ir ši idė
ja yra pasiskolinta iš Vašingtone 
pastatyto paminklo Vietnamo 
kare žuvusiems amerikiečiams. 

FIRCHUK TEXTILES LTD.
610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1E3

Tel. (416) 364-5036

TOSHIBA V-83CZ

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.

(IIS'

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

PANASONIC NV-M7EN
Ateikite ir palyginkite mūsų 
kainas. Malonus patarnavimas, 
galimybė susikalbėti angliškai, 
ukrainietiškai, lenkiškai, rusiškai 

bei jugoslaviškai.
SONY CFS-W350S

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio
9 v.r.-5.30 v.p.p.

“Kančios ir Atminties laukui” 
išrinktas sklypas yra Kauno ra
jone, tarp Karalgirio ir Lėber- 
džių kaimo, apie 4 km nuo Že
maičių plento. Palaikai bus pra
dėti laidoti nuo š. m. liepos 15 
d. Iki to laiko bus paruošti ga
lutiniai planai ir paskelbtos 
išsamesnės detalės.

GLOBĖJO DIENA
Lietuvos ateitininkai šiemet 

iškilmingai paminėjo jos globė
jo Šv. Kazimiero dieną. Didžiau
sias minėjimas buvo surengtas 
Lietuvos moksleivių rūmuose 
Vilniuje, sutraukęs būrį ateiti
ninkų iš visos Lietuvos. Jiems 
pranešimus padarė prof. dr. 
Arvydas Žygas ir kun. Jonas Gra
žulis, koncertą surengė Vilniaus 
arkikatedros jaunimo choras. 
Po oficialios dalies ateitinin
kai su vėliavomis, kryžiais ir 
verbomis nužygiavo Vilniaus ar- 
kikatedron ir dalyvavo specia
liose Mišiose Šv. Kazimiero kop
lyčioje. Lietuvos ateitininkų 
federacija, vadovaujama prof, 
dr. A. Žygo, turi tris atskirai vei
kiančias sąjungas — sendrau
gių, studentų ir moksleivių. 
Šventės pranešime pabrėžiama, 
kad tai yra intelektualiosios 
krypties organizacija, skatinan
ti suvokti religines tiesas ir or
ganizuoti savo gyvenimą pagal 
katalikybės principus.

JIE LIETUVOS VAIKAI?
Kauno menininkų namų di

rektorius Algimantas Norvilas 
“Lietuvos ryto” 23 nr. aptaria 
KGB saugumiečių dabartinę 
problemą: “Lietuva nesulaiko
mai žengia nepriklausomybės 
link. Toks yra didžiosios dau
gumos Lietuvos žmonių noras, ir 
joks jėgos panaudojimas, jokia 
pikta valia negali sulaikyti tau
tos. Manau, jog atėjo toks me
tas, kai vis dažniau susimąsto
me — o ką darys tada tas milži
niškas aštuonkojis, vadinamas 
saugumu. Aš galvoju, kad žmo
gus, užaugęs po Lietuvos dan
gumi, valgęs jos žemėje augintą 
duoną, gėręs jos upių vandenį, 
negali nemylėti savo Tėvynės, 
nesijausti jos dalimi, negali 
jos žmonėms linkėti blogo, eiti 
prieš jų valią. Tereikia tik su
prasti, tik apsispręsti, ir viskas 
taps jam aišku. Visiškai teisin
gai Saugumo komitetui priski
riama daugybė į jokias žmogiš
kumo ir teisės normas netelpan
čių darbų, bet šiandieninė kiek
vieno žmogaus pozicija bus svar
biausia ir lemiama. Siūlau nuo 
šiol kiekvienam komiteto etati
niam ir neetatiniam darbuotojui 
darbuose vadovautis dviem pa
grindinėmis nuostatomis: ar 
mano veikla neprieštarauja 
bendražmogiškajai moralei ir 
teisei? Ir antra — ar mano veik
la nekenkia Lietuvos žmonių 
interesams ir siekiams? Laiky
damiesi šių nuostatų ir saugu
mo darbuotojai galės pasakyti 
savo vaikams: padariau viską, 
kad Lietuvoje būtų išvengta Ru
munijos sindromo. Tik taip Sau
gumo komiteto žmonės galės nu
siraminti ir susitaikyti su savo 
sąžine, gauti Lietuvos žmonių 
atleidimą. Lietuva nori nepri
klausomybės — saugumiečiai 
taip pat Lietuvos vaikai, ir jie 
turėtų ne trukdyti, o padėti jos 
žmonėms”. v. Kst.

Kovo 4. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dieną, ateitininkai iš Moksleivių 
rūmų žygiuoja Vilniaus arkikatedron Nuotr. A. Brazaičio

Kviečiame į Vll-tą 
Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą: 
Lietuvos jaunimo atstovus 
Lietuvių išeivių jaunimą 
Lietuvius turistus iš viso 
pasaulio kraštų

Kongresas vyks - Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje 
sekančia tvarka:

1991.XII.18 - 1991.XII.27 - Studijų dienos Argentinoje 
1991 .XII.28 - 1991 .XII.31 - Kultūros dienos Urugvajuje 
1992.1.1 -1992.1.8-Stovykla Brazilijoje

BUS ĮDOMIOS EKSKURSIJOS
Platesnę informaciją galima gauti pas savo krašto-miesto 

Lietuvių jaunimo sąjungos valdybą ar atstovus.
VII PLJ kongreso rengimo komitetas

Winnipeg, Manitoba
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ. 1990 

m. kovo 25 d., sekmadienį, šv. Ka
zimiero šventovėje buvo atlaiky
tos pamaldos už atgimstančią 
Lietuvą. Jos pradėtos Rožiniu, 
o pamokslo metu prel. J. Berta- 
šius perskaitė vysk. P. Baltakio 
laišką, kviečiantį visus išeivijos 
lietuvius melstis už Lietuvą, pra
šant Dievo palaimos nugalėti 
kliūtis kelyje į nepriklausomybę. 
Po pamaldų šventovės salėje įvy
ko KLB Winnipego apylinkės val
dybos surengtas informacinis su
sirinkimas, kurį atidarė apylin
kės valdybos pirm. M. Timmerma- 
nas. Sugiedojus Kanados ir Lietu
vos himnus, pirmininkas pristatė 
dalyviams iš Toronto atvykusį 
KLB visuomeninių reikalų atsto
vą Algį Juzukonį. Pastarasis išsa
miai apibūdino dabartinius įvy
kius Lietuvoje, vaizdžiai nušvie
tė Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą ir šiuolaikinius siekius at
statyti nepriklausomybę. Taipgi 
painformavo apie KLB valdybos 
veiklą šiuo kritišku Lietuvai lai
ku. Pranešė apie pastangas, kad 
Kanados valdžia remtų Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą. Pa
maldas ir A. Juzukonio praneši
mą anglų kalba filmavo dvi di
džiosios televizijos stotys — CBC 
ir CTV-CKY, kurios tą patį vaka
rą rodė pamaldų ir susirinkimo 
santrauką. Po susirinkimo daly
viams buvo išdalintos KLB at
spausdintos kortelės, adresuotos 
Kanados ministeriui pirmininkui. 
Jose prašoma pripažinti demo
kratinę Lietuvos valdžią.

WINNIPEGO DIENRAŠČIAI 
“The Winnipeg Free Press” ir 
“The Winnipeg Sun” rodo didelį 
susidomėjimą įvykiais Lietuvoje, 
kasdien pirmame puslapyje dide
lėmis antraštėmis spausdindami 
žinąs iš Lietuvos, kartais net po 
du ar tris straipsnius atskiromis 
temomis.

AKTORĖ ELENA KUDABIENĖ 
iš Hamiltono, vaidinanti Manito- 
bos teatro centre (MTC) veikale 
“You Can’t Take With You” kriti
kų įvertinta labai palankiai. “Win
nipeg Free Press” dienraštis 1990 
m. kovo 23 d. laidoje atspausdino 
aktorės nuotrauką ir pasikalbė
jimą, peržvelgiantį jos gyvenimą 
ir vaidybos karjerą.

A.a. FREDERIKAS BALBONAS, 
84 metų amžiaus, mirė 1990 m. ko
vo 3 d. Gimęs Kaune, į Kanadą at
vyko 1949 m. Liūdesyje liko žmo
na Emma, duktė, sūnus su šeimo
mis ir daug kitų giminių ir artimų
jų Kanadoje ir Lietuvoje.

A.a. VALTERIS ZAKYS, 68 m 
amžiaus, mirė 1990 m. kovo 14 d. 
Gimė Laižuvoje, Mažeikių apskr. 
Nors buvo latvių tautybės, visą 
laiką draugavo su lietuviais ir bu
vo Manitobos lietuvių klubo narys.

ALBINA RAZMIENĖ ir ZIGMAS 
BRAZAUSKAS (iš Portage la Prai
rie, Man.) kovo 4 d. buvo išskridę

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. f=»lenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412 

į North Bend, Oregon, JAV, savo 
mielo brolio a.a. kun. Pijaus Bra
zausko laidotuves. Kun. Pijus bu
vo pavyzdingas kunigas ir pagarsė
jęs dailininkas. Gimė 1905 m. lap
kričio 28 d. Bartininkų kaime, Pil
viškių valsč., aštuonių brolių ir 
šešių seserų šeimoje. Jis 1930 m. 
birželio 22 d. buvo pašventintas 
kunigu. Velionis labai gražiai iš- 
dekoravo Pajevonio (Vilkaviškio 
apskr.) šventovės lubas ir sienas 
vaizdais iš šventųjų gyvenimo. 
Lietuvoje, o vėliau ir Amerikoje, 
jis pagarsėjo savo tapytais pa
veikslais, dauginusia religinė
mis temomis. Dalyvavo įvairiose 
meno parodose. Keletą kartų buvo 
atvažiavęs į Manitobos provinci
ją savo giminių aplankyti. Kun. 
Pijus Brazauskas mirė 1990 m. 
kovo 1 d. Nuoširdi užuojauta jo 
seseriai ir broliui, KLB Winni
pego apylinkės nariams. EKK

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A W 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas......... .................. 8%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 7.5% 
90 dienų indėlius .......... 10.5%
1 m. term, indėlius ........ 11.5%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term.indėlius ............  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.75% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 11.5%
RRSP ind. 3 m....................  11%

Hamilton, Ontario
ŠV. KAZIMIERO ir TIKINČIO

SIOS LIETUVOS DIENA paminė
ta kovo 4 d. religiniu koncertu, 
kurį suruošė Hamiltono ateitinin
kai. Programą atliko Toronto dai
nos vienetas “Sutartinė”, vadovau
jama muz. Nijolės Benotienės, 
akompanuojant Pauliui Vytui. Ha
miltono smuikininkės - Audra ir 
Rūta Balytaitės, skaitytojai - Ire
na Žukauskaitė ir Stasys Bakšys. 
Gražiai išpuoštoje šventovėje ža
vėjomės “Sutartinės” šiai dienai 
pritaikytu giesmų repertuaru, ku
ris sukėlė jautrius religinius bei 
patriotinius jausmus. Sesučių Ba- 
lytaičių smuikų garsai daug prisi
dėjo prie pakilios nuotaikos. Po 
koncerto Jaunimo centre buvom 
pavaišinti kava ir sumuštiniaiis ir 
dalinomės įspūdžiais, apgailes
taudami, kad daug žmonių pralei
do progą išgirsti tokio aukšto ly
gio koncertą. “Tau garbė ir šlovė, 
/Paaukojai, Viešpatie save. / Tau 
garbė ir šlovė, / Ačiū Jėzau, kad
radau Tave. (Giesmė iš Lietuvos).

Ačiū ateitininkams. Dalyvė

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. garbės šaulę 

Juzę Žiogienę, mirusią 1990 m. 
kovo 21 d., jos atminimui aukojo - 
“Tėviškės žiburiams: $20 - J. Ma
čiulis; $10-J. Jurėnas, P. Lapienis; 
Kanados lietuvių fondui: $20 - V. 
Zadurskas, J. Tranlis; $10 - E. Vin- 
dašienė, V. Galeckas; $5 - S. Vili
mienė, V. Jakubickienė; Tautos 
fondui: $20 - J. Rimkus, J. Jocas, 
G. Rugienius, J. Jurėnas; $10 - J. 
Vitas, J. Vieraitis, A. Vieraitienė, 
M. Norkus, B. Gudinskas.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
TF atstovybė

Calgary, Alberta
TAUTOS FONDUI iš Kalgario 

apylinkės aukojo: $75 - V. A. Vyš
niauskai; $50 — P. Gluoksnys, L. 
Brusga, K. Slavinskas; $30 - A. 
Žaldokas; $25 - J. Brusga; $20 - J. 
Žemaitis, A. G. Klimavičius, A. Ka- 
ziūnas, P. E. Devenis, Vanda Ski- 
deen, R. Šukys, dr. V. Zubis, A. Kas
paravičius, N. Astravas, V. Du- 
bauskienė, A. Anasienė, K. Du
bauskas, V. Grigas, S. Dobos; $15 
- S. Noreika; $10 - V. Dubauskas, 
J. S. Sinkevičiai; $5 - Aldona C.

Nuoširdus ačiū aukotojams, 
taipogi P. Gluoksniui už aukų su
rinkimą. ą Patamsis,

TF pirmininkas Kanadoje

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........16%
nekiln. turto pask. 1 m....13% 
nekil.turto pask. 2 m. .. 12.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

Detroito skyriaus metinis na
rių susirinkimas buvo sušauktas 
vasario 25 d. Šv. Antano lietuvių 
parapijos salėje. Susikaupimo 
minute prisiminti visi mirusieji 
skyriaus nariai — K. Balys, J. 
Gaižutis, M. Černeckytė-Sims, 
prel. L. Gižinskas, P. Januška, 
V. Mingėla, P. Perminąs, V. Se- 
lenis, J. Švoba, P. Turūta, R. Va
latka ir A. Žiedas. Praeities ren
ginius priminė valdybos nariai. 
Palikta ligšiolinė valdyba: pirm. 
Vytautas Kutkus, sekr. Stasys 
Sližys ir ižd. Antanas Grinius.

VLIKo valdyba su pirm. dr. K. 
Bobeliu specialiame posėdyje 
kovo 17-18 d.d. nutarė įsteigti 
Demokratinės Lietuvos atstaty
mo fondą ir jo pradžiai paskyrė 
$500.000. Fondo lėšomis bus re
miami nepriklausomybės atsta
tymą paskelbusios Lietuvos res
publikos reikalai. Aukos bus 
renkamos pas išeivijos lietu
vius ir kitataučius, kuriems 
rūpi demokratijos puoselėji
mas. Aukas prašoma siųsti Tau
tos Fondo vardu ir adresu: P. 
O. Box 02173, Woodhaven, NY 
11421, USA. VLIKo valdyba taip
gi nutarė sušaukti veiksnių kon
ferenciją sustiprinti bendroms 
lietuvių pastangoms.

Jūros šaulių “Švyturio” kuopos 
metinis susirinkimas Detroite 
buvo sušauktas vasario 11 d. Šv. 
Antano lietuvių parapijos patal
pose. Veiklos apžvalgą padarė 
kuopos valdybos pirm. Bronius 
Valiukėnas ir kiti nariai. Visi 
džiaugėsi gerai tvarkoma “Pilė
nų” stovyklaviete, garsinančia 
“Švyturio” kuopos vardą. Kuo
pos nariai rengia tradicinių lie
tuviškų švenčių minėjimus, re
mia Šv. Antano lietuvių para
piją, kuri dabar yra vieninte
lė lietuviška parapija Detroi
te, išvengusi arkivyskupijos pla
nuoto uždarymo. Susirinkime 
dalyvavo ir Lietuvos šaulių są
jungos tremtyje valdybos pirm. 
Mykolas Abarius, pasiruošęs 
kelionei Lietuvon. Ten jis bu
vo pakviestas į Lietuvos šaulių 
sąjungos atkūrimo posėdžius.

Brazilija
Sao Paulo lietuvius ir salezie

čių tvarkomą Šv. Kazimiero pa
rapiją sausio pabaigoje aplan
kė svečias iš Lietuvos kun. Jo
nas Žemaitis, SDB, Rumšiškių 
klebonas. Jis yra paskutinis 
lietuvių saleziečių prieškari
nės laidos kunigas, visą laiką 
gyvenęs Lietuvoje. Gimė 1904 m. 
sausio 31 d., kunigu įšventintas 
1934 m. liepos 8 d. Brazilijon 
atvyko pasitarti ir pailsėti. Sau
sio 31 d. čia buvo atšvęstas jo 
aštuoniasdešimt šeštasis gim
tadienis.

Australija
ALB Hobarto apylinkės nau

joji valdyba, pasiskirsčiusi pa
reigomis, darbą pradėjo kovo 3 
d. Ją sudarė: pirm. Ramūnas 
Tarvydas, vicepirmininkas ir 
sekr. Stepas Augustinavičiūs, 
iždininkas ir narys renginiams 
Juozas Paškevičius, narė jauni
mo ir kultūros reikalams Tere
sė Šiaučiūnaitė.

Pirmuoju Adelaidės lietuvių 
metiniu renginiu visada tampa 
Baltijos diena. Lietuvių parapi
jos taryba ją šiemet surengė 
sausio 21 d. Christies Beach pa
jūrio vasarvietėje “Baltija”. 
Gražus oras į tradicinį pikni
ką medžių pavėsyje sutraukė 
apie 150 poilsiautojų, kurių 
eilėse buvo ir devyni svečiai 
iš Lietuvos. Pikniko dalyvius 

TRANSPAK GARANTUOJA
ELEKTRONINES PREKES

DUODAME 2-JŲ METŲ GARANTIJĄ. Siunčiame video, 
stereo magnetofonus ir televizorius. Sutartis pasirašyta 
su ELEKTRONU — didžiausia elektroninių prekių taisymo 
įmone Lietuvoje.

VAISTAI. Siunčiame receptinius ir nereceptinius vaistus. 
“Bayer” aspirinas (600 tbl.), multivitaminai, “Advil" ir kt. $65. 
Vaistus galime pakeisti arba pridėti didesnį kiekį pagal 
pageidavimą. MUITO NĖRA.

ĮVAIRŪS MAISTO SIUNTINIAI. Delikatesiniai mėsos gami
niai — sprandinė, rūkytos dešros, skilandis ir kt.; kava, 
kakava, prieskoniai. Šių siuntinių turinį ir svorį sudary
sime pagal jūsų pageidavimą. MUITO NĖRA.

PINIGŲ PERVEDIMAS. Palikimai tvarkomi naudingiausiais 
būdais jūsų giminėms. Galime atidaryti sąskaitą “doleri
nėje” trūkstamų prekių įsigyjimui.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam siuvimo, mezgimo 
mašinas, telefaksus. DĖVĖTUS DRABUŽIUS ir t.t. Visos 
garantuotos elektroninės prekės pristatomos per UPS į kitus 
JAV miestus.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakyma į savo klausimus gausite greičiausiai — arba 
skambinkite: 1 (3 12)436 7772

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629
Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. Šešt. 9-2 v.p.p. Arba susitarus.

pasveikino Adelaidės lietuvių 
parapijos tarybos vicepirm. V.- 
Baltutis, o jais rūpinosi visi 
tarybos nariai.

Dariaus ir Girėno šaulių kuo
pa Sidnyje Lietuvių namuose 
kovo 11 d. prisiminė Lietuvos 
šaulių sąjungos įsteigėją Vla
dą Pūtvį-Putvinskį (1873-1929). 
Kuopos valdybos pirm. S. Pačė- 
sa, pasveikinęs susirinkimo da
lyvius, šia proga taipgi papra
šė tylos minute pagerbti ir ki
tus mirusius bei žuvusius šau
lius, karius ir partizanus. Invo- 
kaciją sukalbėjo prel. P. But
kus. Paskaitą apie V. Pūtvio 
nuopelnus Lietuvai skaitė V. 
Patašius.

Britanija
A. a. Bronius Alekna, pakirs

tas plaučių vėžio, vasario 1 d. 
mirė Wigano ligoninėje. Velio
nis buvo panevėžietis, gimęs 
1926 m. sausio 24 d., lankęs Pa
nevėžio gimnaziją. Karo metais 
įsijungė į gen. P. Plechavičiaus 
vadovautą vietinę rinktinę. Iš 
jos vokiečių buvo perkeltas į ki
tus dalinius. Anglijon atvyko 
1948 m. iš DP stovyklų V. Vokie
tijoje ir įsikūrė prie Leigh mies
to. Priklausė ten įsteigtam DBLS 
skyriui. Dirbo anglies kasyklose, 
gyveno Ashtone, buvo vedęs ang
lę. Turėjo sūnų ir dukrą. Palai
dotas vietinėse kapinėse iš Ash- 
tono katalikų bažnyčios. Laido
tuvėse dalyvavo DBLS Leigh 
skyriaus nariai ir apylinkės lie
tuviai. Apeigas atliko kan. V. 
Kamaitis.

Mančesterio ir apylinkių lietu
viai Vasario 16-tąją paminėjo 
savo klube vasario 17 d. Minėji
mui vadovavo DBLS Mančeste
rio skyriaus valdybos pirm. Ar
kadijus Podvoiskis, pasveiki
nęs susirinkusius dalyvius ir 
paprašęs susikaupimo minute 
pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Paskaitininkas Henri
kas Vaineikis pirmiausia per
davė Boltono estų ir latvių svei
kinimus lietuviams Vasario 16 
proga. Paskaitą jis pradėjo.Min
daugo laikais, apžvelgdamas is
torinius įvykius ir žmones, tu
rėjusius lemiamos reikšmės Lie
tuvai ir lietuvių tautai. Perė
jęs prie dabartinių įvykių, ra
gino visus laikytis vienybės ir 
bendromis jėgomis siekti lais
vės. Savo naujausius eilėraš
čius skaitė J. Arbačiauskas.

Vokietija
VLB Raštato apylinkės lietu

viai Vasario 16 paminėjo vasa
rio 10 d. Minėjimas buvo pradė
tas bendromis katalikų ir liu
teronų pamaldomis Dvylikos 
apaštalų parapijos bažnyčio
je. Mišias atnašavo kun. J. Dė
dinas, o pamokslą sakė ev. kun. 
Fr. Skėrys. Oficialią minėjimo 
dalį parapijos salėje įvadiniu 
žodžiu lietuvių ir vokiečių kal
bomis pradėjo VLB Raštato apy
linkės valdybos ižd. Augustas 
Sergėjus, pasveikinęs apie 80 
susirinkusių dalyvių. Kun. J. 
Dėdinas lietuvių kalba skaitė 
paskaitą apie Vasario 16 ir da
bartinius įvykius Lietuvoje. 
Kun. Fr. Skėrys vokiškai aptarė 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpį 1918-40 m., pasibaigu
sį sovietine okupacija, kurią 
atnešė gėdingas A. Hitlerio ir 
J. Stalino sandėris. Meninę pro
gramą atliko Vasario 16 gimna
zijos moksleiviai — deklamato
rius, instrumentalistai ir mo
kytojo Arvydo Paltino vadovau
jamas chorelis. Jon dviem liau
dies dainom įsijungė minėjime 
apsilankęs Vilniaus operos ba
ritonas Eduardas Kaniava.



Hamiltoniečiai kovo 31 d. Juodojo kaspino dienos komiteto surengtoje demonstracijoje remia Lietuvos nepri
klausomybę Nuotr. J. Miltenio

Lietuva - kitų spaudoje

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Kodėl lietuviai nedžiugauja?
Švedų ir vokiečių spaudos balsai

A. LEMBERGAS

Paskelbti nepriklausomybę 
— vienas dalykas, ją pasiekti — 
kitas. Lietuva, kuri dabar mė
gina išsilaužti iš Sov. Sąjun
gos, tai puikiai žino. Paskelb
toji Lietuvos respublika neturi 
savo ūkio, bet yra dalis kata
strofiškai blogo sovietinio 
ūkio.

Taip pradeda savo sampro
tavimus apie dabartinę Lietu
vos padėtį Stockholmo dien
raščio “Dagens Nyheter” ko
respondentas Maskvoje An
ders Steinvall, kuriam atro
do, kad nutraukti visą ryšių 
neįmanoma. Todėl kurį laiką 
Lietuva priklausysianti nuo 
to, kiek geri bus jos ryšiai 
su sovietinio centro valdžia 
Maskvoje.

Vilniuje kelis mėnesius dir
bo parlamento komisija, svars
tydama problemas, kurias rei
kės spręsti, kai respublika tik
rai taps savarankiška. Komisi
jos narys Henrikas Jackevičius 
sakė švedui korespondentui, 
kad kai kurių problemų spren
dimai jau rasti, bet daugelį 
klausimų dar reikės spręsti. 
Komisija Lietuvos nepriklau
somybei atkurti dirbo pasi
skirsčiusi į keturias darbo 
grupes, kurios nagrinėjo at
skiras savarankiškumo sritis: 
vidaus reikalų, santykių su 
užsieniu ir Sov. Sąjunga, ūkio 
ir kultūros. Iš jų sudėtingiau
sia— ūkio sritis.

Maskvos sąskaita
Maskva jau pateikė riebią 

sąskaitą, kurią Lietuva turė
sianti apmokėti, norėdama pa
sitraukti iš Sov. Sąjungos. Lie
tuviai savo ruožtu rengiasi pa
teikti kitokią sąskaitą. Gorba
čiovas teigė, kad negali būti 
derybų dėl Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių savarankiš
kumo. Tas pats Gorbačiovas 
anksčiau darbais ir žodžiais 
parodė, kad jis rengiasi kal
bėtis su Lietuva ir, galimas da
lykas, pokalbiai veikiai prasi
dės. Iš tikrųjų derybos jau se
niai prasidėjo, teigia Henri
kas Jackevičius. Būtent tada, 
kai prasidėjo Lietuvos ūkio 
savivaldos svarstymai. Pasak 
jo, dalį Maskvos reikalavimų 
reikės patenkinti, nes svarbu 
turėti su ja gerus santykius. 
Tačiau negali būti jokios kal
bos apie 27 milijardų rublių 
sąskaitą Vakarų valiuta, kaip 
buvo užsiminęs Gorbačiovas.

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

Įvairūs patarnavimai Lietuvoje. 
■ Pervežam palaikus, palikimus « Prižiūrim kapus ■ Perduodam 

paramą giminėms ■ Nuperkam automobilius, elektronikos 
aparatus ■ Pristatom gėles * Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj. • Iškviečiam gimines į Kanadą 

a Parūpinam jiems draudimą ir atvežam iš Montrealio 
a “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1. 

Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
(416) 434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al ftlQ MirnPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., nLvIv IVILUuLIu 296 Queen St. W„ Toronto, 
Tel. (416) 593-0600 Ontario M5V 2A1

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Aplinkybėms nuolatos keičiantis, prisitaikydami prie naujai susida
riusių sąlygų, kelionių datas ir persėdimo punktus pakeisim. Besi
domintieji, ypač važiuojantys su iškvietimais, prašomi pasitarti as
meniškai su ALGIU MEDELIU nurodytais telefono numeriais. Parū
piname bilietus pigiausiomis kainomis ir suplanuojam keliones į ki
tus pasaulio kraštus.

Be kita ko, Maskva kalba 
apie atsilyginimą už kapitalo 
investavimus per 50 metų. Lie
tuviai kepsnį apverčia ir kal
ba apie savo reikalavimus. 
Centro valdomos įmonės per 
tą laiką uždirbo milžiniškas 
sumas, bet iš jų Lietuvos žmo
nės negavo nė rublio. Lietu
viai nori, kad būtų atlygina
ma už gamtos suniokojimą, už 
sovietinės kariuomenės nuo
mojamą žemę. Kitas reikala
vimas — kompensuoti už tris 
šimtus tūkstančių lietuvių, 
kurie žuvo ar buvo tremiami 
Stalino teroro laikais.

Ligi Lietuva susitars su 
Maskva dėl kompensacijų, 
derybos gali tęstis metų metus. 
Tai kokia galimybė lieka lie
tuviams ūkiškai atsistoti ant 
kojų? — klausia laikraščio 
“Dagens Nyheter” korespon
dentas. Jokių, jei pasikliautu
me sovietiniais ekspertais. 
Vis dėlto Gorbačiovas veltui 
stengėsi įtikinti lietuvius, 
kad jiems naudingiausia būtų 
pasilikti “naujoje tarybinė
je federacijoje”, kurią jis ža
da sukurti.

Ekonominė ateitis
Lietuviai, — rašo “Dagens 

Nyheter”, — supranta, kad 
sunku sukurti savarankišką 
ūkį, bet noriau galvoja apie 
savo galimybes negu proble
mas. Visų pirma jie viliasi, 
kad jų respublika taps mazgu, 
kai ateityje didės Vakarų ir 
sovietų prekyba. Jau dabar 
mezgami santykiai su užsie
nio įmonėmis, norinčiomis 
prisidėti su savo indėliais.

Jau minėtas Henrikas Jac
kevičius teigia, kad Lietuva 
galinti pasiūlyti gana gerai 
pažengusią pramonę, jei ją 
lygintume su sovietine. O ly
ginantis su Vakarais galima 
pasiūlyti pigesnę darbo jėgą. 
Šiuo metu didelė problema — 
savosios valiutos neturėjimas. 
Sovietinis rublis visiškai ne
tinka tarptautinei prekybai. 
Be to, reikia organizuoti ban
kus, ryšių ir transporto prie
mones, muitines ir daug kitų 
dalykų.

Prekyba su kitomis sovieti
nėmis respublikomis turės 
smarkiai keistis. Kol kas Lie
tuvos prekybos mainai yra 
nuostolingi. Deficitas siekia 
kone pusantro milijardo rub
lių. Toji suma taptų dviguba, 
jei reikėtų pirkti dujas ir naf
tą pasaulio rinkos kainomis.

Derybose dėl Lietuvos atei
ties iškils daugiau sunkiai 
sprendžiamų klausimų, ne tik 
ūkinių. Stockholmo laikraštis 
klausia, kas atsitiks su Lietu
voje gyvenančiais rusais, ku
rie norės pasilikti sovietiniais 
piliečiais? Maskva reikalaus 
apmokėti jų išsikėlimo išlai
das.

Irgi galimas dalykas, kad 
Maskva iškels pretenzijas į 
Lietuvos teritoriją. Gorba
čiovas jau padarė užuominą, 
kad reikėtų pataisyti dabar
tines sienas. O kas bus su so
vietine kariuomene Lietuvo
je? — klausia švedas kores
pondentas ir baigia savo pa
stabas tokia išvada: su visais 
tais klausimais galvoje su
prantama, kodėl lietuviai iki 
šiol per daug garsiai nedžiū
gavo dėl savo paskelbtos ne
priklausomybės.

V. Vokietijos dienraštis “Die 
Welt” kovo 19 paskelbė savo 
apžvalgininko Carlo Gustavo 
Stroehmo straipsnį apie Pa
baltijo valstybių galimybes 
atgauti nepriklausomybę ir at
kurti savo gerovę. Štai jo min
čių santraūka.'s^

Ekonominiai klausimai
Naujoji Lietuvos vyriausybė 

įsteigė trisdešimt pasienio 
punktų, kad sutrukdytų nepri
žiūrimą prekių išvežimą iš 
respublikos į Sov. Sąjungą. 
Naujasis Lietuvos prezidentas 
Landsbergis jau pareiškė, kad 
tikroji kova už nepriklauso
mybę ne pasibaigė, bet tiktai 
prasidėjo. Pirmiausia, tai ko
va už nepriklausomą ūkį. To
dėl Maskva dažnai argumen
tuoja, kad Pabaltijo respub
likos — Lietuva, Latvija ir Es
tija nepajėgios išsilaikyti be 
Sov. Sąjungos. Vokietis auto
rius primena esto ekonomisto 
nuomonę, kuri galioja visam 
Pabaltijui: “Mes tik tada ne
priklausomi būsim, kai ūkiš
kai atsipalaiduosim nuo Mask
vos”. Tačiau kiti estai ekono
mistai pabrėžia, kad tikros 
ūkio reformos Pabaltijy įma
nomos tiktai po atsiskyrimo 
nuo Sov. Sąjungos.

Nuo pat aneksijos pradžios 
trijų Pabaltijo valstybių ūkį 
Maskva tvarkė kaip norėjo. 
Beveik visa jų gamyba buvo 
tiesiog Maskvos ministerijų 
prižiūrima. Ji sprendė, ką Pa- 
baltijys turi gaminti ir kam 
savo gaminius parduoti. Cent
ro valdomos gamyklos įveža iš 
Sov. Sąjungos ne tik žaliavas, 
bet ir darbo jėgą, tuo būdu ga
na daug prisidėdamos prie Pa
baltijo rusinimo, jo apgyven
dinimo rusais ateiviais. Inves
tavimai galimi tik su Maskvos 
leidimu pagal centro įstaigų 
nustatomą dydį. Jau vien dėlto 
milijardinė sąskaita, kuria 
Gorbačiovas grasina lietu
viams atsiskyrimo atveju, at
rodo menkai pateisinama. Vi
sos trys Pabaltijo valstybės 
įrodinėja, kad už jų prijungi
mą reikėtų dar brangiau atsi
lyginti.

Maskva nuskurdino
Iki Antrojo pasaulinio karo 

Estijos ūkio lygmuo nesiskyrė 
nuo Suomijos, net su Švedija 
galėjo lygintis. Šiandien, po 
penkiasdešimt metų, atsiliki
mą nuo Skandinavijos reikia 
matuoti šviesmečiais. Iš Mask
vos įsteigtų gamyklų į vietos 
kasą nepatenka nė rublis. Vis
kas, ką Maskva vietiniams pa
lieka, tai tiktai gamtos terša
lai. Iki sovietinės okupacijos 
visos trys Pabaltijo valstybės

KAZYS BARONAS
Sov. Sąjungos pasiuntinybė 

Bonnoje leidža mėnraštį “Sov- 
jetunion heute” — “Sov. Są
junga šiandien”. Geras popie
rius, labai puikios nuotraukos 
gerai pasitarnauja propagan
diniams tikslams, nors paly
ginti su ankstyvesniųjų metų 
straipsniais, jaučiamas stip
rus atoslūgis, “tono” pakeiti
mas. Be abejonės, tai persi
tvarkymo įtaka. Spausdina ir 
skaitytojų laiškuose skirtin
gų pažiūrų pasisakymus.

Vasario mėnesio laidoje 
vienas straipsnis liečia Lietu
vą. Autorius Igoris Sedichas 
nagrinėja naują Lietuvos pa
dėtį. Jau pradžioje rusas rašo, 
kad, stebint demonstracijas 
Lietuvoje, susidaro vaizdas, 
jog Lietuva yra tvirtai nusista
čiusi pasitraukti iš Sov. Sąjun
gos. Kris pragyvenimas?

Tačiau daugumai nėra žino
ma, kad pasitraukus Lietuvai, 
tuo pačiu keliu žygiuos Latvi
ja ir Estija. Susidarys ūkinės 
problemos, nes tik 3-4% jų pra
monės gaminių gali konkuruo
ti pasaulinėje rinkoje. Page
rinus Pabaltijy žemės ūkį, ne
galima laukti ir šioje srityje 
ypatingų laimėjimų.

Rusas teigia, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ūkinis gyve
nimas taip stipriai yra įaugęs 
į Sov. Sąjungos gyvenimą, kad 
atsipalaidavimas būtų toms 
valstybėms labai nuostolingas 
— kristų tų tautų pragyvenimo 
lygis. Jis nemano, kad baltie- 
čiai to siektų. I. Sedichas taip 
pat primena, kad baltiečių 
miestai nėra vientaučiai. Pri
minęs Lietuvos mokslų akade
mijos prez. J. Požėlos žodžius, 
kad “suverenitetas lietuviams 
nėra izoliavimas, bet tik teisė 
patiems spręsti visus gyvybi
nius respublikos klausimus”, 
nurodo, kad to siekia ir Gorba
čiovas būsimoje federacijoje. 
Taip pat mini Arvydo Juozai
čio pasakymą, kad “paskelbti 
nepriklausomybę yra žymiai 
lengviau kaip ją įgyvendinti”.

Pabaigoje rusas įspėja lie
tuvius. Esą Jie turi M. Gorba
čiovo pasiūlymą rimtai ap
svarstyti, nes išstodami iš Sov. 
Sąjungos, turės sumokėti aukš
tą kainą.

pasižymėjo žemės ūkio gami
nių perteklium. Šiandien Lie
tuva pagamina dar daugiau 
mėsos ir pieno produktų negu 
prieš karą, bet parduotuvėse 
jų mažai ar beveik nieko. Ga
myba pradingsta sovietinio 
koloso nasruose. Pabaltijo
respublikos verčiamos savo 
žemės ūkio gaminius parduoti 
Maskvai pigiau savikainos. 
Tuo pačiu metu jos turi pirkti 
sovietinės gamybos padargus 
padidintomis kainomis.

Be to, sovietinė pramonės 
politika didelius Pabaltijo 
plotus pavertė tyrais. Dide
lę Maskvos įstaigų gamyklų 
dalį dėl jų nepelningumo rei
kės anksčiau ar vėliau užda
ryti. Estų ir lietuvių ekspertai 
sutinka, kad pradžioje po at
siskyrimo nuo Maskvos reikės 
įveikti daugiau sunkumų. Ta
čiau tam nereikėtų daug lai
ko. Pabaltijys gali pats ap
sirūpinti maisto produktais 
iki 93% ir pasigaminti tris 
ketvirtadalius reikiamų pra
monės prekių. Gamindami va
karietiškai baltiečiai galėtų 
palengvinti Maskvai ryšius su 
Vakarais ir tapti Vakarų til
tu į Sov. Sąjungą. Jie turi kva
lifikuotos pigios darbo jėgos 
ir patogią infrastruktūrą. Per 
dešimtmetį gal net taptų Pie
tų Korėja Europoje.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

įstaiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. -19 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. -16 v.v.

Laikraščio vedamajame ra
šoma, kad Lietuvoje ir Kauka
ze reiškiasi nacionalistiniai 
judėjimai, kurie dramatiškai 
graso Sov. Sąjungos egzisten
cijai.

Lenkų nuotaikos
Trumpose žiniose skelbia

ma, kad Šalčininkų rajono gy
ventojai nutarė įsteigti auto
nominę lenkišką sritį, kadangi 
iš 40 tūkst. gyventojų 81% pri
sipažino esą lenkų tautybės. 
Lenkai priešinasi oficialios 
lietuvių kalbos įvedimui. Jie 
norėtų, kad jų vaikai galėtų 
studijuoti ir aukštuosius moks
lus gimtąja kalba.

“Sielskaja Žizn” (“Kaimo gy
venimas”) laikraštis praneša, 
kad 1988 m. tik 29% šio rajono 
vaikų lankė lenkiškas mokyk
las, kadangi lenkų kalba dės
toma tik žemės ūkio mokyklo
je bei pedagoginiame institu
te. Tačiau išleidus naują įsta
tymą, lenkų kalba šiose mo
kyklose bus pakeista lietuvių. 
Lenkai taip pat nusiskundžia, 
kad rajone yra lietuvių moky
tojų ir vadovėlių trūkumas.

Sovietiniame laikraštyje 
dar rašoma, kad Hamburge 
lankėsi Lietuvos pramonės ir 
prekybos atstovai Jurijus Ru- 
senka, Igoris Izvekovas, plana
vimo komisijos pirm. A. Jova- 
rauskas. Jie buvo susitikę su 
Hamburgo ūkio reikalams se
natoriumi Vilhelmu Rahlfu. 
Uostamiestyje buvo įsteigta 
lietuviška prekybos atstovybė 
Vakarų Europai LITCOM- 
MERZ.

Iš tikrųjų vasario mėnesio 
laida yra skiriama Gudijai. 
Plačiai aprašomas pokarinia
me laikotarpyje sugriautų 
miestų bei ūkinio gyvenimo at
statymas.

Reta operacija
Vokiečių dienraštis “Bild” 

(tiražas 4.5 mln. egz. ir mielai 
skaitomas net parlamento na
rių) vasario 22 d. laidoje be
veik per ketvirtį puslapio iš
spausdino Vilijos ir Vitalijos 
nuotrauką su dideliu užrašu 
“Maskvos stebuklas”.

Vienoje nuotraukoje sesu
tės suaugusios galvutėm, kito
je — atskirtos ir žaidžia lauke. 
Pasirodo, kad Vilija ir Vitali
ja “aus Kaunas Litauen” buvo 
nuvežtos operacijai į Maskvą. 
Nesant daug vilčių, prof. Alek
sandrui Konovalovui po 28 va
landų pavyko laimingai ope
raciją atlikti. Dabar mergai
tės be jokios svetimos pagal
bos žaidžia atskirai. Spėjama, 
kad smegenys nebuvo palies
tos.

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 769-4558 )

KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA!
Remdamiesi šiuo šūkiu, mes patikriname savo klientų kiekvieną atvejį, žiūrime tikras ir užslėptas gali

mybes, kaip sumažinti mokesčius jūsų naudai. Tokioje situacijoje, kaip nuo kuklaus $27,800 uždarbio, rei
kia mokėti 40% nuo kiekvieno uždirbto dolerio. Esant sudėtingom mokesčių taisyklėm, kiekvienais metais 
milijonai mokesčių mokėtojų permoka jau ir taip aukštus mokesčius (atminkite Kanados mokesčių įstaiga 
nežiūrės, kad jums būtų geriau), bet mūsų TAX-PRO kompiuterinė sistema lengvai apskaičiuos jūsų naudai.

Naudodami šią programą, mes garantuojame, kad mūsų mokesčių apskaičiavimai yra naudingi jums 
ir daromi kaip galima daugiau sumažinti jūsų mokesčius, ir tai atliekama su moraliniu įsipareigojimu.

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, JOKIO ATLYGINIMO IŠ JO NEIMAM
Savo įstaigoje, 2290 Bloor St. W., mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba apskaičia

vimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskaičiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi.
Jei klientas nėra pilnai patenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam jokio atlygi

nimo. Priešingai, mes net siūlome $20.00 dovanai tam, kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių 
grąžinimo lapus.

VIENKARTINIS ATLYGINIMAS PILNŲ METŲ PATARNAVIMUI
Mūsų atlyginimo dydis remiasi jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo sudėtingumu ir yra teisingai apskai

čiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtingumų, praktiškai 
savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio 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 - $24.00, statistinių 
lapų užpildymo vidurkis - tarp $28.00 ir $36.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 30% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

• Ištisų metų mokesčių apskaičiavimo pagalba.
• Vienkartinis patarimas pradedant arba parduodant savo verslą.
• Investavimo patarimas, arba
• nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
• Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.
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Hamiltono lietuvių jaunimas demonstruoja prie Kanados parlamento rūmų. 
Juos aplankė ministeris Geoff Scott iš Hamiltono Nuotr. M. Borusienės

Rašo jaunimas iš Hamiltono

liau atėjo su ministeriu pirminin-Š. m. kovo 28 d. išvykome de
monstruoti į Otavą. Demonstraci
ja vyko prie Kanados parlamento 
rūmų. Mes laikėme lietuviškas vė
liavas, plakatus ir rinkome pa
rašus, kurių surinkome per 200.

Iš ryto priėjo prie mūsų Ka
nados senatorius Stanley Hai- 
dasz, lenkų kilmės, kuris labai 
remia baltiečius. Buvo pasiro
dęs ir Joe Clark, kuris nesusto
jo su mumis pasikalbėti. Tačiau 
prie mūsų priėjo ministeris pir
mininkas Brian Mulroney. Tada 
mes jo maldavome, kad Kanada 
pripažintų Lietuvos nepriklau
somybę. Jis pasakė, kad Kanada 
su kitom Vakarų valstybėm kalba
si, kas vyksta Lietuvoje. Sakė, kad 
jie daro viską, ką gali dėl Lietu
vos.

Algis Dziemionas
♦ ♦ *

Kovo 29, ketvirtadienį, 47 ha
miltoniečiai keliavome į Otavą. 
Kelionė truko daugiau kaip šešias 
valandas. Visi žinojome, kad ke
liaujame su svarbiu tikslu - kaip 
nors padėti Lietuvai.

Pagaliau pasiekėm parlamen
to rūmus. Išlipom iš autobuso ir 
tuoj įsijungėm į darbą. Entuzias
tiškai žygiavom su vėliavomis ir 
plakatais. Įspūdingai atrodė 60 
pėdų ilgumo trispalvė, kurią di
dingai nešė jaunuoliai. Mūsų gra
žios lietuvaitės surinko 250 para
šų per 4 valandas.

Susisiekiau telefonu su Amnes
ty International atstovu Bob Good
fellow dėl lietuvių pabėgėlių iš 
Raudonosios armijos. Atstovas pa
sakė, kad jis kalbėsis su centru 
Anglijoje ir ragins iškelti šį klau
simą.

Ministeris Geoff Scott iš Hamil
tono gan ilgai kalbėjosi su mumis, 
jis sakė, kad jis remia Lietuvą. 
Jam įteikėme 500 parašų, pasisa
kiusių už Lietuvos nepriklauso
mybę. Jis sugrįžo į rūmus ir vė- 

ku Brian Mulroney.
Jesse Flis, parlamento narys, 

yra lietuvių geras draugas. Jis 
gan dažnai išeidavo pasikalbėti 
su budėtojais. David Kilgam iš Ed- 
montono pasiūlė naudotis jo įstai
ga. Jis mums pranešė, kad yra su
organizuotas iš parlamentarų ko
mitetas padėti Lietuvai.

Penktą valandą susikrovėm pla
katus, vėliavas ir iškeliavom namų 
link. Grįžom pervargę, bet visi už
sidegę toliau kovoti, kad Kanados 
valdžia pripažintų Lietuvos val
džią. Esame pasiryžę karštai dirb
ti Lietuvos išlaisvinimui.

Ona Stanevičiūtė
* ♦ ♦

Kovo 29, ketvirtadienį, su grupe 
lietuvių iš Hamiltono važiavau 
į Otavą. Mes ten demonstravome 
prie parlamento rūmų. Vėliau aš 
sutikau poną Brian Mulroney. Aš 
jį paklausiau, ar jis galėtų pri
pažinti Lietuvos nepriklausomy
bę ir naują valdžią? Jis tiktai grei
tai pasakė - “We’ll see about that”. 
Tada nuėjo su kitais kalbėtis. Man 
atrodo, kad jam nėra svarbu, kas 
vyksta Lietuvoje. Aš manau, jog 
jis atėjo pasisveikinti, nes nori, 
kad lietuviai už jį balsuotų. Mes, 
Kanados lietuviai, turime jam pa
sakyti, kad žodžių neužtenka. Tu
rime dar vis siųsti peticijas, kad 
jis žinotų, jog kanadiečiai nori 
laisvės Lietuvai.

Susitikau su dviem parlamento 
nariais. Jie su manim labai drau
giškai kalbėjo. Vienas iš jų sakė, 
kad labai stengiasi įtikinti mi- 
nisterį pirmininką, kad pripažin
tų Lietuvos naują valdžią. Dar 
yra vilties. Mums reikia sunkiai 
dirbti. Pavyzdžiui aš mokykloje 
surinkau per 500 parašų ir toliau 
rinksiu, kol ponas Mulroney pripa
žins Lietuvą. , . . „ ,Andrius Gedris,

14 metų keliautojas



Hamiltono tautinių šokiu ansamblio “Gyvataras” šokėjai bei šokėjos su savo vyriausia vadove GENOVAITE BREICHMANIENE (viduryje) ir mokyto
jomis - JOLANTA JOKUBYNAITE ir IRENA JOKUBYNIENE. Jų sukaktuvinis koncertas įvyks gegužės 5, Hamiltone Nuotr. A. Mačikūno

Jų darbeli - visų džiaugsmai
“Gyvataras” mums - kone 

jau Hamiltono sinonimas. Var
tau nuotraukose paskandintą 
trisdešimtmečio leidinėlį. Ir 
skaitau: “Prieš trisdešimt me
tų pradėjęs veikti su šešiomis 
poromis šokėjų (...) išaugo į 
gražų, darnų ir veiklų jaunimo 
sambūrį...” Šiandien jau 
braukiame žodį “trisdešimt”. 
Jo vieton įrašome “keturiasde
šimt”.'Dešimtmetis greitai pra
bėgs, ir vėl teks keisti skait
menis, auksu pabarstyti, di
džiuotis ir džiaugtis. Taip ir 
reikia. Tas susibūrusio jauni
mo gyvastingumas per tautinį 
šokį ir žiūrovų akis traukian
tį drabužių meninį spalvingu
mą tegu ir toliau kalba apie 
Lietuvą.

Pirmieji žingsniai - vadovės
Sueikim, pašokim. Anie gal 

padainuos. Reikia programos 
tam renginiui, reikės ir kitam. 
Jaunimas, ypač mergaitės, 
mėgsta šokti. Nesvarbu - kai
mas, miestas, tėvynė ar be jos. 
Šokis kaip magnetas. O tautinis 
dargi turi gilią, jaunesniam 
gal nevisuomet suvokiamą, 
prasmę. Hamiltonas niekada 
nebuvo paskutinis. Atvirkš
čiai - jo veikėjai daug kur ta-

Velnio kooperatyvas
(Netikra tikrovė)

Č. SENKEVIČIUS

Niekas dar ir šiandien ne
žino, kas gi tikrasis to koopera
tyvo savininkas. Tuoj po karo 
kažkas pradėjo platinti akci
jas, kažkas jų daug prisipirko. 
Kilo, krito, kai kurie biržose 
nusišovė. Diplomuoti ekono
mistai tvirtino, kad centras 
vis dėlto esąs Niujorke. Gali 
būti — kas gi žino? O pagaliau 
perkančiai miniai, koks gi skir
tumas, kur tasai centras.

Mūsų mieste reikėjo tik pa
samdyti kooperatyvo vedėją. 
Gerą algą pasiūlė ir greitai 
surado. Vedėjas — tikras džen
telmenas: mandagus, judrus, 
komplimentų meistras, labiau
siai gerbiamas ponas visoj apy
linkėj. Vos tik atidarė tą mil
žinišką parduotuvę, visas du
ris apspito pirkėjai. Biznis 
augo, klestėjo. Kasdien samdė 
vis naujų tarnautojų, kas sa
vaitę kėlė jiems algas, dali
no dovanas, registravo pasa
kiškas pensijas.

Šiandien inventorizacijos 
diena. Blizga vedėjo akutės, 
kvepia putlios rankutės. Švie
čia raudonas kaklaraištis. Ne
didukas, tik ką nuo svarstyk
lių nulipęs 73 kg vedėjas su 
šypsena kalbina vieną, kalbi
na kitą. Tarnautojos tik lekia, 
tik neša šviežią kavą. Viena 
už kitą greitesnė, meilesnė. 
Rytoj juk algų pakėlimas ir 
priedai, priedai. . . Čia pat 
nuo grindų iki lubų užpildyti 
blankai darbui gauti. Sudulkė
ję guli ir gulės. Priiminėjami 
giminės, jų draugai, draugų 
draugai. Naujieji emigrantai 
ar politiniai pabėgėliai gali 
tik parduotuvės vardą suga
dinti.

Tarnautojų apstotas vedėjas 
žiūri į ilgą prekių sąrašą, pirš
tu vedžioja, susikaupęs, lyg 
susimąstęs. Juk viskas ant jo 
vieno pečių. Tik rimti biznie
riai tegali šitai suprasti.

— Manau, kad laikas pertvar
kyti parduotuvės skyrius, — 
niurna ir vėl pirštu vedžioja. 
Pritardami linksi tarnautojai.

Prabėgo keturi dešimtmečiai

po šviesiais pradininkais. Ir 
šokančio jaunimo organizavi
me jie, o teisingiau jos, ener
gijos ir veržlumo pavyzdžiai. 
Kas gi neatsimena Vandos Pa- 
navaitės, kai šokėjų žingsniai 
buvo tokie nedrąsūs pirmosios 
Kanados lietuvių dienos kon
certe. O paskui atsirado labai 
reikalinga ašis, apie kurią 
ir dabar dar sukasi “Gyvata
ras”. Tai Genovaitė Dumčiūtė- 
Breichmanienė. Prasidėjo au
gimas, tvirtėjimas. Nauja, pa
traukli mokykla, kur pradėjo 
šokti mažyliai, kasmet vis au
gę amžiumi ir pažangumu. Pra
sivėrė, rodos, nebeišsenkama 
versmė - vieni išeina, kiti atei
na. Taip metai po metų. Reikė
jo daugiau padėjėjų, atskirų 
grupelių vadovių, mokytojų. 
Programose vis skaitysi pa
vardes: Nijolė Stanaitytė, Li
na Verbickaitė, Lionė Stanevi
čiūtė, Alfa Stanevičius, Irena 
Jokubynienė, Jolanta Jokuby- 
naitė, Kristina Aušrotaitė, Ely
tė Rukšėnaitė, akordeonistas 
Kazys Deksnys. Ne tik “Gyvata
ras”, bet ir visuomenė turi 
jiems būti dėkingi už laisva
laikių valandas ir nuoširdų tal
kininkavimą. O per tiek metų 
vyriausiajai vadovei G. Breich-

— Per daug atsiranda vis 
naujų prekių. Reikia parūšiuo- 
ti, nors maždaug, ar ne? Vėl 
visi linkčioja gražiai, vieno
dai, kaip reikalauja miesto 
mandagumas.

— Be to, nebeturime pakan
kamai vietos ir daiktams, ku
riuos gerieji žmonės suneša 
pardavimui ar mainams. Ištuš
tinsime visą antrąjį aukštą 
ii- pristatysime dar du.

— Tos dienos, vedėjau, mes 
jau seniai laukėme, — parau
dusi iš laimės taria žaliaplau- 
kė sekretorė. Ir kad nepamirš
tų (mat be kompiuterio) skuba 
pridėti:

— Ir pertraukos metu kavą 
gersime ir uždraustą dūmą 
trauksime visi sulipę į burbu
liuojantį baseiną...

Neapsakoma pasitenkinimo 
ekstazė. Tiesiog klyksmas, spie
gimas. Štai kur darbo entuziaz
mas!

— Ė ... ė ... gerbiamasis ir 
mylimas vedėjau, - kažką atsi
mena sekretorė, - nepamirški
me tik languose prilipdyti išpar
davimo sąrašų. Kol atliksim in
ventorizaciją, tegu mielieji 
klientai susipažįsta. Reikia ar 
nereikia, o jeigu tik pigiau, tai 
ir perka.

Sekretorė genijus. Vedėjas 
tirpsta iš laimės.

— Taigi ir pradėsime nuo są
rašų. Beje, išpardavimą reikė
tų paskelbti ir didžiojoje spau
doje.

— Ir televizijoje!...
— Ir per radiją!
— Tegyvuoja kooperatyvas!...
Vedėjas pasišaukia sekreto

rę, kad padėtų paruošti išpar
davimo sąrašus.

— Kaip tu manai?-klausia ža- 
liagalvę, - kastuvėlius auksui 
kasti nupiginti?

— Manau, kad padarykim taip: 
vieną perki, o kitą nemokamai 
gauni.

— Idealu, Sandy dear...
— Toliau: raktai ne savų pi

nigų dėžėms atrakinti?
— Senoviška jau: pusė kainos!
— Linksmybių nuodus? ... 

manienei ne vien tik kantrybės 
ir gabumų reikėjo. Gyventi 
tarsi kokį antrąjį gyvenimą 
“Gyvatare” - taip, jame, su juo 
ir jam - reikėjo pirmiausia di
delės meilės tautiniam šokiui 
ir lietuviškam jaunimui.

Koncertas
Prieš akis ilgiausias sąra

šas. Tokių malonių statistikų 
ne taip jau daug. Ūžteli kaž
kokia pasidžiavimo bangelė. 
Užlieja gal ne mane vieną - 
štai kokiai gražiai tautai mes 
priklausome. 1959 m. Kiwanis 
festivalyje - aukso medalis. 
Pradedant 1962 m. tris kartus 
iš eilės pirmosios vietos kituo
se festivaliuose. 1966 m. įjung
tas į pasikeitimo programą, da
lyvauja daugelyje festivalių vi
sos Kanados mastu. Po metų 
EXPO, paskui Lietuvių dieno
je ir dar devyniuose festiva
liuose. Jau net skaitant pra
kaitas muša. O kaip gi jie ga
lėjo visa tai išlaikyti? 1968 m. 
Kanadai atstovaujama Prancū
zijoje. 1970 m. - vėl į Kanados 
vakarus. 1974 m. žydinčioje Ko
lumbijoje. 1976 m. pabaigoj ir 
1977 m. pradžioj tolimoje, ne
pamirštamoje Australijoje. O 
kur dar šimtai kitų pasirody- 

— Kainą palikti, gerai eina.
— Neribotos laisvės pasus su

rišti po tuziną.
— Suvenyrus už negimusių 

kūdikių žudymą? ...
— Nuleisti 20%. Su ministe- 

rio parašu kainą palikti.
— Advokato Goldsprandžio 

vadovėlį “Skyrybos - aukso ka
syklos”?

— Išparduota. Spausdina nau
ją laidą.

— Maišeliai sėklų sukčiams 
auginti?

— Laukiam naujo transporto 
iš centro.

— Sidabru siuvinėtos užuo
laidos melui dangstyti?

— Nuleisti 50%. Mat didelis 
pasirinkimas. Kasdien siuva 
naujų...

— Kremas viršininkui pa
tepti?

— 50%. Ir dar pridėti po dė
žutę rusiško.

— Stačiai pavargau bežiūrė
damas į sąrašus. Kiek čia gėry
bių, kiek pinigų, - atsidūsta 
vedėjas.

— Atnešiu stiprios, pagerin
tos kavos ... ir cigarą ... Ha
vana, - sekretorė dingsta už 
durų.

* * *
Po inventorizacijos - išpar

davimas. Spūstis neapsakoma. 
Ir vaikų, ir studentų, ir parla
mentarų. Merginų, motinų, tė
vų. Visokių luomų. Mokytų ir 
bemokslių. Išpardavimas! Tai 
magiškas žodis! O čia spūsty
je sukiojasi, stumdosi toks ne
matytas plikagalvis žmogeliu
kas. Tikriausiai naujas klien
tas. Ir kur gi tokio nepastebės 
vedėjas. Prišoka, mandagiai 
padaro minioje taką: atsipra
šome, dovanokite, ačiū labai . .. 
Kažkur nusiveda. Greičiausiai 
plastikinę kredito kortelę pa
siūlys. O minia tik perka, tik 
graibsto. Išeinantiems prie di
džiųjų durų nemokamai dali
na Karolio Markso “Kapitalą”, 
vaikams balionus su Hitlerio 
galva arba “T” marškinėlius su 
užrašu “Visų šalių proletarai 
vienykitės...”

* * ♦
Ir taip pelningoji išparda

vimo diena pasibaigė. Kai ki
tą rytą susirinko tarnautojai, 

mų Tautinių šokių šventėse, 
minėjimuose, sukaktuviniuo
se renginiuose, televizijos pro
gramose. Leidiniais, net fil
mais, apžvelgti didieji laimė
jimai, gausioje spaudoje išsa
kyti įvertinimai. Tikrai pozi
tyvaus lietuviško darbo neuž
mirštama statistika.

Dirbote ir dirbkite
Kaip gi kitaip - keturi de

šimtmečiai sujungė, surišo 
žmones draugystėmis, vedybo
mis, atsiminimais. Kas pradė
jo straksėti būdamas vos ke- 
lerių metukų, šiandien jau 
žilstėlęjęs žingsniuoja kad
rilį. “Gyvataro” struktūra lei
džia visiems būti drauge. Tai 
juk tai didelė ir graži šeima 
su seneliais ir vaikaičiais. Lyg 
kažkokia maža šokanti bend
ruomenė. O jaunam - dar dau
giau, nes dažniau šokiai, o ne 
klausomos paskaitos supo
ruoja.

Po tų šviesių keturių dešimt
mečių, švenčiant brangiąją su
kaktį, norėtųsi tik padrąsinti 
ir palinkėti: laikykitės! Įvai- 
riaformės veiklos prasmė dar 
labiau išryškėja, kai galime ir 
turime būti kovojančios tautos 
bendrininkais. Tebūna nepa
mirštamas VIH-tosios Tautinių 
šokių šventės šūkis “Tautinio 
šokio judesy, tėvyne, mums gy
va esi!” Č.S.

vedėjas visus pasišaukė į savo 
raštinę ir tarė:

— Esu labai sujaudintas ir 
sužavėtas ... Nuo rytojaus vi
siems jums pakeliu atlygini
mą visu 100% ... - vos neverk
damas užbaigė.

— Valio! Tegyvuoja koope
ratyvas! - suūžė tarnautojų bū
rys.

Vedėjas šiepėsi, kando lūpą, 
šluostė susijaudinimo ašarą. 
Ir dar vis drebančiu balsu pa
aiškino:

— Biznyje yra svarbu par
duoti, ar ne? Nesvarbu ką, tie
sa? Štai vakar man pasisekė.

Atsilankė čia toks turtuo
lis. Nekilnojamo turto parda
vimo skyriuje pasirašėm su
tartį. Ir kaip gi nesirašysi, kai 
prieš akis paklojo didžiulį če
kį. Parašas aiškai įskaitomas: 
viso pasaulio sąžinė. Ir par
daviau . . .

Tarnautojai iš nuostabos 
dairėsi vienas į kitą. Bet gi ve
dėjas žino ką daro. Jie tik vir
pėjo pagalvoję, kad nuo rytdie
nos po dvigubą algą namo ne- 
šią. Pirks po jachtą, keliaus 
po pasaulį, žaisti golfą skrai- 
džios, kur tiks širdis geis. Ak, 
gyvenimėlis! O sekretorei vis 
dėlto parūpo:

— Tai ką gi pardavėte, mie
lasis vedėjau . ..?

— Lietuvą, - atsakė jis rim
tai, - mane tik graužia, kad per 
mažai paprašiau. Su Estija ir 
Latvija užtat būsiu gudres
nis ... Gyveni ir mokaisi, ar 
ne ...?

Taip vaizduoja dabartinę Lietuvos būklę “The New York Times”

BIRUTĖ JONELIENĖ
Lietuva

Sulaukėm. Stebuklas įvyko. 
Įvyko tai, ko troškom ir vylė
mės ilgus tamsos ir priespau
dos metus. 1990 metų Kovo 11- 
ji bus aukso raidėmis įrašyta 
į mūsų tautos istoriją šalia 
1918 metų Vasario 16-osios.

— Gerai, kad palaipsniui pri
pratom prie tos minties, ki
taip — širdis galėjo plyšt, — 
pasakė buvusi tremtinė.

Stebuklo vasara
Iš tiesų, mes laisvi pasiju- 

tom jau anksčiau. Jau beveik 
dvejus metus žingsnis po žings
nio ėjom į šią dieną, nugalėda
mi kliūtis, tvirtėdami dvasiš
kai ir artindami Laisvę.

Prisimenu 1988 metų vasarą. 
Jau ir provincijoj išgirdom, 
kad Vilniuje dedasi negirdėti 
dalykai, kad buvo neįprastas 
mitingas Katedros aikštėje, 
kad per studentų dainų šven
tę “Gaudeamus” plevėsavo tri
jų Pabaltijo valstybių tauti
nės vėliavos studentų rankose.

Kai liepos 9 dieną atvykau į 
mitingą Vingio parke, pagal
vojau, kad sapnuoju. Tiek tie
sos žodžių apie praeitį ir da
bartį buvo pasakyta iš tribū
nos, tiek trispalvių plevėsa
vo virš minios. O aš jas mačiau 
pirmą kartą! Visų žmonių vei
dai spinduliavo vidine šviesa, 
visi buvo vienas kitam geri ir 
paslaugūs.

Ne, žodžiais negalima per
teikti to jausmo. Visus iki 
sielos gelmių buvo persmel
kęs stebuklas, visi pasiju- 
tom laisvi vienos tautos vai
kai. Susiėmę už rankų daugia
tūkstantinė minia giedojo 
“Lietuva brangi”, o iš akių 
riedėjo džiaugsmo ašaros. Ta
da mes pasijutom laisvi. Ta
da galėjo plyšti širdis. Ne
plyšo. Tik grįžusi savaitę lai
ko negalėjau užmigt naktimis.

Laisvės banga
Tą vasarą iš Vilniaus Lais

vės bangos pasklido po visą 
Lietuvą, rajonuose susikūrė 
Sąjūdžio grupės, vyko mitin
gai, kilo trispalvės. Pasigir
do ilgus metus slopintos neiš
sakytos tremtinių kančios bal
sas, susikūrė jų organizacijos. 
Lyg stebuklas visai Lietuvai 
buvo prasidėjusio atgimimo 
kulminacija — pirmasis Sąjū
džio suvažiavimas 1988 metų 
rudenį.

O 1989 metų vasarą pavadin
čiau kryžių prisikėlimo vasa
ra. Buvo atstatomi per 50 me
tų barbarų nugriauti ir išnie
kinti kryžiai, išdygo daugybė 
naujų kryžių ir koplytstulpių 
ant surastų Lietuvos partiza
nų kapų, jų žuvimo vietose. Iš 
pagriovių ir pelkių į šventą 
kapinių žemę buvo perkeliami 
jų palaikai. Sovietinis kari
nis lėktuvas parskraidino iš 
Sibiro daugiau negu šimtą mū
sų tautos kankinių karstų. Lie
tuva prisiminė, pagerbė, iš 
naujo apraudojo visus kentė
jusius ir žuvusius už Tėvynę. 
Ji stiprėjo dvasiškai ir ruošė
si Laisvei.

Laisvė arba tankai
Visas pasaulis matė mūsų 

susitelkimą ir vienybę “Balti
jos kelyje”, kai susikibo ranko
mis trijų vieno likimo ir vienos 
nelaimės ištiktų tautų žmonės, 
tuo išreikšdami pasiryžimą gy
venti laisvai.

Daugybė mitingų — mažes
nių ir didesnių — miestuose 
ir miesteliuose, patriotiškos 
kalbos, tautiškos dainos, gies
mės, žvakių liepsnelės — visa 
tai tirpdė mūsų širdyse amži
ną įšalą, ruošė jas Laisvei. 
Žinojom, kad kitaip nebus, kad 
jau niekad negrįšim į tamsos 
laikus. Arba Laisvė, arba tan
kai. Todėl Kovo 11-oji mums 
tebuvo tik dėsninga to kelio

į laisvę
baigmė ir jaudino tikrai ma
žiau negu pirmieji mitingai, 
kai širdį gniaužė naujas, nie
kad nepatirtas Laisvės paju
timas. Tik širdy tapo kažkaip 
ramu, erdvu ir giedra.

Laisvos širdys, 
sukaustytos rankos

Atsikėlėme kitą rytą ir net 
keista — niekas nepasikeitę, 
žmonės skuba gatvėmis tokie 
patys pavargę, susirūpinę ar 
abejingi. Tokios pat spūstys 
troleibusuose, tokios pat ei
lės prie tualetinio popieriaus 
ir... prie degtinės.

Sunku suvokti, kad tai, kas 
įvyko, yra tikra, yra istorija. 
Susitikom su buvusia politine 
kaline, apsikabinom, džiaugia
mės ir klausiame viena kitą: 
“Ar tai ne sapnas?”

Tomis dienomis šėlo stip
rus, gūsingas vėjas, lyg sim
bolizuodamas neramų metą. 
Atvaręs iš Kuršių marių van
denį, jis sukėlė didžiulį po
tvynį Nemuno žiotyse. O gal 
tai mūsų Tėvynės džiaugsmas 
liejasi iš krantų?

Po savaitės vėjas nurimo, 
atėjo saulėtos, šiltos tik gegu
žės mėnesiui būdingos dienos, 
termometras rodė 17-19°C šilu
mos. Šiemet žymiai anksčiau 
pražydo gėlės, sugrįžo ir su
čiulbo paukščiai, sveikinda
mi laisvėjančią Tėvynę. Ne 
vienas pastebėjo, kad gamta 
šiemet atitinka politinę tem
peratūrą.

Mano mamytė, ištvėrusi 10 
metų katorgą Sibire, sako, kad 
tie gamtos ženklai — tai įrody
mas, kad Dievas globoja mūsų 
Tėvynę ir su Jo pagalba mes 
atgavom Laisvę. Iš tikrųjų —

Dviejų solisčių koncertas
LAIMA B. KURPIENĖ

Kovo 31 d. vakare, Toronto 
Lietuvių namuose, ir klasiki
nės muzikos mėgėjai susilau
kė dovanos iš Lietuvos — kon
certavo solistės Sigutė Trima
kaitė ir Aldona Vilčinskaitė- 
Kisielienė, akompanuojamos 
torontietės pianistės Leoka
dijos Paulauskaitės-Kanovi- 
čienės. Solistės, jau aplankiu
sios JAV didmiesčius, atsklei
dė savo muzikinius talentus 
įdomia ir įvairia programa.

Jaunutė S. Trimakaitė turi 
labai maloniai skambantį ly
rinį soprano balsą. Jos šilta 
asmenybė ir nuoširdus kiek
vieno kūrinio interpretavimas 
lengvai pagauna klausytojo 
dėmesį, padaro ryšį su publi
ka. Laikysena scenoje kukli, 
nepretenzinga, jokiu manie
rizmu ji neatitraukia dėme
sio nuo muzikos perdavimo 
klausytojui.

Pirmoje koncerto dalyje S. 
Trimakaitė padainavo R. 
Schumanno “Kaip gėlė tu nuo
stabi” ir L. van Beethoveno 
“Ilgesys”, giliai įsijausdama 
į šių kūrinių nuotaiką, muzi
kos gelmes. Z. B. Vekerlen dvi 
smagios nuotaikos pastoralės 
ypač tiko jos jaunatviškam 
balsui. W. A. Mozarto kūrinių 
atlikimas reikalauja didelės 
balso kontrolės; S. Trimakai
tei tai nesudarė sunkumų pre
ciziškai ir kartu žaismingai 
atliekant Zerlinos ariją iš ope
ros “Don Žuanas”.

“Bel canto” dainavimo sti
lių atskleidė klausytojams 
solisčių duetai “Taikos ange
las” — V. Bellini, ir G. Doni
zetti “Serenada”. Gražiai susi
dainavusios, jos atliko šiuos 
melodingus kūrinius su dėme
siu jų ornamentacijai, nors 
kai kur A. Vilčinskaitė-Kisie- 
lienė nustelbė S. Trimakaitės 
švelnesnį balsą.

A. Vilčinskaitė-Kisielienė, 
dramatinis sopranas, pirmajai 
koncerto daliai pasirinko R. 
Strausso “Pašventimas” ir 
Adrianos ariją iš F. Cilea ope
ros “Adriana Lecouvreur”. 
Stiprus balsas, savim pasiti
kinti laikysena scenoje impo
navo klausytojus. R. Strausso 
“Lieder” tai stilingi, elegan
tiški kūriniai, reikalaujantieji 
subtilumo, intymumo, kurių 
solistei nevisai pavyko išgau
ti. Nejaukiai ji jautėsi ir pran
cūzės artistės-klasikės Adria
nos Lecouvreur vaidmenyje. 
Šiai dramatiškai, sudėtingai 
asmenybei apibūdinti yra bū
tina ne tik gera dainavimo 
technika, bet ir itin stipri bal
sinė vaidyba. A. Vilčinskaitės- 
Kisielienės stiprybė atsisklei
dė antroje koncerto dalyje pui
kiu J. Gruodžio “Saulelė rau-

BIRUTĖ KLIMČIAUSKAITĖ- 
JONELIENĖ, gimusi 1953 m. Si
bire, Irkutsko srities Bodaibo vie
tovėje, tremtinių šeimoje. Baigė 
Vilniaus valstybinį universitetą. 
Gabi žurnalistė. Dar vadinamos 
stagnacijos metais rašė principin
gus, drąsius straipsnius, persunk
tus krikščioniška morale ir ginan
čius teisingumą. Ypač aktyviai 
reiškiasi atgimstančios Lietu
vos spaudoje. Užsienio spaudai 
rašo pirmą kartą. RED.

atgimimas prasidėjo 1988 — 
Marijos metais. Kokia tai buvo 
saulėta, derlinga ir džiaugs
minga vasara!

Žinom, kad bus sunku — juk 
mūsų rankas dar tebekausto 
pančiai, nors širdys jau lais
vos. Net ir kai nusimesim juos, 
ilgai dar jausime nutirpusias 
rankas. Bet mes laimėsim, nes 
mums padės Dievas.

Nepavydim užsienyje gyve
nantiems tautiečiams patoges
nio ir turtingesnio gyvenimo, 
nes mes turim brangiausią tur
tą — kasdien po kojom jaučiam 
brangią pavasarėjančių, lais
vėjančią Tėvynės žemę. Daug 
kentėjusią, daug kraujo sugė
rusią, daug teriotą ir niekin
tą, bet pajėgusią prisikelti.

dona” ir J. Indros “Apynėli ža- 
liasai” padainavimu.

Visa antroji koncerto dalis 
buvo skirta lietuvių kūrybai. 
S. Trimakaitė pasakojo susi
rinkusiems, kad lankydama 
nuošalias Lietuvos vietoves 
ji renka ir užrašo senas liau
dies daįnas. Atvežė jų keletą 
ir mums pasiklausyti. Be 
akompanimento abi solistės 
sudainavo žemaičių dainą “Oi 
valioi, valioi Lietuva”, o S. Tri
makaitė dar trejetą senųjų 
dainų, kurių įdomiausia — 
“Lopšinė", kiek gyvesnė ir skir
tinga nuo įprastinių elegiškų, 
monotoniškų liaudies melodi
jų. Šiltai klausovų sutiktas 
duetas, St. Šimkaus “Plaukia 
sau laivelis” — kiekvienam 
lietuviui pažįstama ir artima 
daina. Koncerto pabaigai A. 
Vilčinskaitė-Kisielienė įspū
dingai atliko G. Kuprevičiaus 
“Už jūrų marių”, modernaus 
stiliaus kompoziciją, berods 
dalį dainų ciklo “Išeiviams”. 
S. Trimakaitė jaudinančiai 
padainavo B. Kutavičiaus 
trumputį, užburiantį kūrinėlį 
“Lietuva”.

Akompaniatorė pianistė L. 
Paulauskaitė-Kanovičienė ati
džiai palydėjo solistes, susi
jungdama su jomis į darnų vie
netą, sukurdama tinkamą foną 
kiekvienam skirtingam kūri
niui.

Koncertą globojo Toronto 
Lietuvių namų kultūros ko
misija.

Malonu girdėti, kad Lietu
voje klesti muzikinis gyveni
mas, auga jaunų dainininkų ir 
muzikų karta. Linkime mūsų 
mieloms viešnioms sėkmės jų 
pasirinktoje sunkioje, bet kar
tu ir daug džiaugsmo ir pasi
tenkinimo duodančioje profe
sijoje.

Solistės SIGUTĖ TRIMAKAITĖ 
ir ALDONA VILČINSKAITĖ-KI- 
SIELIENĖ, attikusios puikų kon
certą Nuotr. Jono Taniulaičio



Ornamentinis kryžius, pergyvenęs tikinčiųjų persekiojimus ir išlikęs 
Skuodo rajono Arlėnų kaime

Dokumentų rinkinys apie Žemaičių vyskupiją ir rinktiniai prof. Zenono Ivinskio raštai
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Kun. VALERIJUS RUDZINSKAS

Susimąstymai kryžių žemėje 
Ištrauka iš rankraštinio eilėraščių rinkinio 
Nėr tiek rankų 
palaimai išsemti!
Ak, kaip gera priglusti 
Dangaus atkarpon! 
Ir sudegti!
Šventoj Dievo Dvasios ugny 
ligi pat atgimimo sudegti, 
kad iš naujo galėtume būti 
Jo žmonėmis . . .
Į kryžkelės akmenį 
remiasi Kristus, 
kad tu nepaklystum. 
Jis žingsnį netvirtų 
palaimina kryžium, 
netyčia suklupęs, 
kad kilt pasiryžtum . . .
Tau reikia poilsio.
Drauge su Kristaus mokiniais 
1 dykumą išeiki, 
kad dideli dalykai atsivertų 
tyloje.
Per sunkų monologą atitrūkęs, 
tarsi šuo nuo grandinės, 
ar paukštis iš narvo, 
supranti:

reikia atiduoti pyktį, 
kad atsistotum ant meilės kojų; 
reikia užmerkti akis, 
kad išvystum bent kraštelį rojaus; 
reikia paprasčiausiai numirti, 
kad prisikeltum gyvenimui . . .

Tėve, 
Kuris Tėvu esi mums tiek, 
kiek mes esame tarpusavy broliais, 
augink mumyse meilę!
Kažkas yra pasakęs, 
kad meilė — 
tai auksiniai laiptai, 
kuriais širdis kopia į dangų. 
Teisk sužinoti apie meilę 
viską — 
kad meilė yra viskas, 
kad šalia jos visa laikina, 
o mūsų amžinume 
tik ji lieka amžina . . .
Rudamina, 1989 m.

“Topolių alėja” Dail. Pranas Baltuonis

Nors daugelis išeivių, Lietu
vos praeities mylėtojų, jau pa
liko šį pasaulį, L. K. Mokslų 
Akademija Romoje vargais 
negalais 1989 m. išleido svar
bius P. Jatulio redaguotus vei
kalus.

1. Codex Mednicensis seu 
Samogitiae dioecesis, II tomas, 
apimąs 1609-1926 m., XXVIII - 
777 psl. — Tai Žemaičių vysku
pijos kodeksas — dokumentų 
rinkinys, pradedant nuo vysk. 
Mikalojaus Paco. Vyskupui 
Merkeliui Giedraičiui mirus, 
vysk. M. Pacas, pamokslus sa
kęs lietuviškai ir visą laiką be
sirūpinęs lietuvių reikalais, 
išvyko į Paduvą, Italijon, kur 
šiltais vandenimis bandė at
statyti pašlijusią sveikatą, ten 
gyveno 1614-1624 m., mirė ir 
palaidotas kamaldulių Rua 
kalno vienuolyno šventovėje, 
20 km atstu nuo Paduvos. Yra 
eilė jo raštų ir testamentas.

Toliau seka dokumentai, su
rinkti iš įvairių archyvų, žinios 
apie Žemaičių vyskupus, pa
rapijas ir tikinčiuosius iki 
1926 m., kai buvo įsteigta Lie
tuvos bažnytinė provincija ir 
padalinta Žemaičių vyskupija.

Kartu yra išspausdinti liku
sieji žinomo Babinovskio ko
dekso dokumentai apie para
pijų ir altarijų steigimus. Jie 
rašyti lotynų, lenkų ir kirili
cos kalbomis (ši pastaroji per
rašyta mūsų raidėmis). Paste
bėtina, kad knygos gale yra 38 
Žemaičių vyskupų nuotrau
kos. Visi jų paveikslai anks
čiau kabojo Kauno kun. semi
narijos Il-je salėje, bet 1940 m. 
bolševikai daugelį tų paveiks
lų sunaikino; iš likusių pada
rytos nuotraukos, gautos iš 
Kauno, ir įdėtos šioje knygoje.

Prieš tai (1984) išspausdin
tas “Codex Mednicensis” I to
mas (XXXIV - 709 psl.), kuris 
apima dokumentus nuo Kons
tancos visuotinio bažnytinio 
susirinkimo, į kurį Vytautas 
ir Jogaila buvo atsiuntę 60 pa
krikštytų žemaičių, ir visumos 
posėdyje buvo perskaitytas 
Žemaičių skundas, kaltinąs 
kryžiuočius. Lietuvos-Lenki
jos valdovų prašomas, visuoti
nis susirinkimas įgaliojo Vil
niaus ir Lvovo vyskupus vykti 
į Žemaitiją, ten įsteigti vysku
piją, paskirti vyskupą ir su
tvarkyti bažnytinius reikalus. 
Minėtame tome įdėtas Žemai
čių skundas, įgaliojimas abiem 
vyskupam, šių pranešimai 
apie jiems pavestą darbą, žmo
nių krikštijimą.

Išspausdinti Vytauto dova
nojimų raštai vyskupijai, pa
rapijų steigimai, žinios apie 
vyskupus (iki vyskupo Merke
lio Giedraičio, Žemaičių apaš
talo), mirties dokumentai 1416- 
1609. Knygoje yra įglausti do
kumentai iš Babinovskio ko
dekso apie parapijų ir altari
jų steigimus. Gale knygos yra 
trijų vyskupų nuotraukos ir 5 
žemėlapiai.

2. Prof. Zenono Ivinskio rink
tinių raštų III tomas — lietu
vių kovos su vokiečių riteriais 
XIII-XV amž„ XV - 586 psl. — 
Tai lietuvių karžygiškumo lai
kotarpis. Spausdinti įvairiuo
se žurnaluose bei laikraščiuo
se įdomūs Profesoriaus straips
niai ir dar niekur nepasiro- 
džiusi ilga jo paskaita apie 
lietuvių santykius su vokie
čiais iki pat šio paskutinio ka
ro pabaigos.

Anksčiau pasirodę Z. Ivins
kio rinktinių raštų tomai: I to
mas (Lietuvos istorija iki Vy
tauto D. mirties) jau išparduo
tas; II tomas (Istorinius šalti
nius tyrinėjant, Lietuvos kraš-

Galerija-muziejus 
“Nemunas”

Š. m. birželio 27 d. sueis treji 
metai nuo lietuviško kultūros 
centro įsteigimo Ontario Ga- 
nanoque vietovėje. Ši lietuviš
ka institucija per trumpą lai
ką sugebėjo kitataučiams paro
dyti vertingų lietuviškų rodi- 
nių.

Balandžio 28 d. galerija “Ne
munas” yra pakviesta dalyvau
ti meno parodoje didžiuliame 
JAV kariuomenės centre For 
Drum, Niujorko valstybėje. Į 
šią parodą numatyta nuvežti 
vertingų rodinių - įvairių me
džio skulptūrų, meno paveiks
lų, tautodailės dirbinių, juos
tų, Velykų margučių, šiaudi
nukų. Galerijos savininkas 
džiaugiasi, galėdamas prisidė
ti tautos kovoje už laisvę. P.R. 

tas ir kaimynai, senasis lietu
vių tikėjimas ir kultūra), XVI - 
723 psl.; IV tomas (Krikščiony
bė Lietuvoje), XVI - 750 psl., 
pasirodė Lietuvos krikšto su
kakties metais (1987).

Kardinolo Slipyj prašomas, 
esu paruošęs spaudai 12 tomų 
“Monumentą Ucrainae His- 
torica” (išsp. 1964-1973). Tuo
se tomuose yra daug medžia
gos ir apie Lietuvą bei lietu
vius. Rytų apeigų unitų metro
politas dažnai gyveno Vilniu
je, ir jų žmonės turėjo ryšių su 
lietuviais. Dokumentai rašyti 
6 kalbomis. Aš daviau kiekvie
no rašto santrauką ir paaiški
nimus lotynų kalba.

Kadangi lietuviškų istorinių 
veikalų spausdinimas parei
kalavo daug lėšų, IV-jam Z. 
Ivinskio tomui gelbėjo mece
natas, o aš, ypač Australijos 
lietuvių sušelptas, galėjau 
duoti aukų: už Z. Ivinskio II ir 
IV tomus daviau po 2 milijo
nus lirų (apie 1.500 JAV dol.), 
dabar duodu už Ivinskio III to

“Atšilę žodžiai
Lenkės knyga apie Lietuvą, išleista Prancūzijoje

Irena Wiszniewska, gimusi Vil
niuje, gyvenanti Prancūzijoje, 
lankėsi Lietuvoje ir parašė knygą 
apie lietuvius bei Lietuvą prancū
zų kalba (“Paroles degelees, Ces 
Lituaniens que l'on dit Sovieti- 
ques”, Editions Calmann-Levy, 
Paris, 272 p., 98 f.). Čia pateikiame 
vertimą ištraukos, paimtos iš “Le 
Monde Diplomatique” (1990 m. 
kovas). RED.

Lietuvoje 1989 m. vasara. 
Būrelis asmenų pasakoja savo 
problemas, sunkumus, viltis. 
Jų tarpe yra Robertas, vargo
nininkas, buvęs seminaristas. 
Jis kalba apie religines prob
lemas.

Reikia pripažinti, kad Lie
tuvoje ortodoksai turėjo privi
legijas, apie kurias mes, kata
likai, negalime nė svajoti. Jų 
šventovės visuomet buvo ati
darytos. Niekas ir niekada jo
kiu būdu nekliudė ortodok
sams lankyti savo cerkves bei 
laikytis savo tikėjimo reikala
vimų. Taip pat veikė ir jų vie
nuolynai.

Šią nepaprastą privilegiją 
labai lengva išaiškinti. Lietu
voje Ortodoksų Bendrija netu
ri jokios įtakos. Ji neturi tikin
čiųjų. Jei užeisite į kurią nors 
ortodoksų cerkvę, rasite kele
tą senučių. Tai ir viskas. Jau
nimas yra užmiršęs netgi atsi
minimus apie tikėjimą. Taigi 
tokiems galima viską leisti, 
nes nėra pavojingi.

Ryšium su dabartiniais įvy
kiais Katalikų Bendrija pra
deda stipriai reikštis. Vyksta 
Sąjūdžio veikla ir tautinis at
gimimas. K. Bendrijos vaid
muo keičiasi. Mes esame kata
likai, taigi skirtingi nuo rusų. 
Tai mus jungia. Įvyko savimo
nės pasikeitimas.

Lietuvis automatiškai sako 
esąs katalikas. Bet jei pažiū

Lietuviška lėlė saugo margučius Toronto miesto rotušėje ant lietuviško
Velykų stalo . Nuotr. V. Matulaičio

mą ir “Codex Mednicensis” II 
tomą taip pat po 2 mln. lirų. 
Pastarojo I tomą kun. prof. A. 
Liuima Akademijai užsakė 
spausdinti 500 egz., aš užsa
kiau atskirai dar 100 egz. ir 
spaustuvei sumokėjau pusant
ro milijono lirų. Kiekvieno to
mo paėmiau po 100 egz. Juos 
siunčiau archyvams ir biblio
tekoms, kuriose dirbau, kai 
kuriems vyskupams ir gerada
riams bei draugams. Tuo ne
kliudau kun. A. Liuimai, kuris 
siunčia knygas Akademijos 
nariams ir bibliotekoms. Kny
gų kaina 30-40 dol.

Tolimesniems Z. Ivinskio 
raštams (bent 3 t.) leisti labai 
yra laukiami mecenatai ir ki
ti aukotojai. Be to, dar reika
linga daug lėšų ir knygų išsiun 
timui, kuris yra labai pabran
gus. Džiugu, kad dabar yra at
sidaręs kelias į Lietuvą. Pra
šom rašyti:

Msgr. Paulius Jatulis 
Via Casalmonferrato 20 
00182 Roma, Italia Inf.

rėsime iš arčiau... Pirmiausia 
imkime Sąjūdį... Yra tokių, ku
rie sudegino savo partijos bi
lietus. Taip, tai tiesa, bet jų ne
matysite šventovėse. Principe 
jie neturi nieko prieš religiją. 
Tačiau, kas jie yra moraliniu 
požiūriu? Vieną dieną yra 
raudoni, kitą — staiga pakei
čia spalvą. Tai neįkvepia pasi
tikėjimo jais.

Kai pažvelgi į juos tikinčio
jo akimis, nustembi. Prieš ka
rą Vilniuje buvo 36 šventovės 
trečdaliui dabartinio gyven
tojų skaičiaus. Jos visuomet 
būdavo pilnos. Dabar, vėl at
gavus katedrą, dauguma iš 
veikiančių vienuolikos šven
tovių, būna pusiau tuščios.

Katalikai niekad neturėjo 
teisės į savo spaudą. Pasta
ruoju metu pradėtas leisti vie
nas žurnalas. Pirmasis nume
ris šiaip taip išsiveržė. Antra
sis buvo normaliai pardavinė
jamas. Trečiasis guli kioskuo
se. Neparduoti numeriai kau
piasi klebonijose. Klebonai 
neturi kam jų duoti. Galima 
sakyti, kad rusų smūgis pavy
ko. Jie nureligino visuomenę 
beveik 90%.

Blogiausia padėtis su tikin
čiaisiais. Jie rodo savo tikėji
mą išorėje, bet jis nesireiškia 
gyvenime. Dažnai jie yra geros 
valios žmonės, bet nesupran
ta, kodėl reikia eiti į pamal
das. Jie tiki, bet nepraktikuo
ja. Įprotis yra dingęs. Ar įma
noma atgauti prarastą sritį? 
To aš nežinau. G.

Atsiųsta paminėti
CARITAS. Mėnesinis žurnalas 
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kiško moterų sambūrio leidinys. 
Vyriausioji redaktorė - Albina 
Pajarskaitė. Redakcijos adresas: 
233000 Kaunas, Vilniaus gatvė 19, 
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Cl KORINĖJE VEIKLOJE
Niujorko lietuviai Kultūros 

židinyje Bruklyne sausio 13 d. 
susitiko su svečiu iš Lietuvos — 
rašytoju ir žurnalistu Leonidu 
Jacinevičiumi, Lietuvos rašyto
jų sąjungos savaitraščio “Litera
tūra ir menas” vyr. redaktoriumi, 
jau aplankiusiu Kanados lietu
vius. Lietuvių rašytojų draugijos 
ir PEN klubo vardu svečią pasvei
kino Algirdas Landsbergis. Apie 
L. Jacinevičiaus gyvenimą ir kū
rybą kalbėjo literatūros kritikė 
Alina Staknienė, palietusi jo apy
sakas ir romanus, sprendžiančius 
jaunų žmonių psichologines pro
blemas. Remdamasis savo kūri
niais, L. Jacinevičius yra para
šęs scenarijus dviem Lietuvos 
kino studijos filmams — “Kur 
iškeliauja pasakos” ir “Neatme
nu tavo veido”. Pirmajam filmui 
panaudoti apysakos “Rūgštynių 
laukas” motyvai, antrajam — pje
sės “N kilometre”. Susitikimo 
dalyviams buvo parodytas rež. 
Raimondo Banionio, scenaristo 
Leonido Jacinevičiaus ir kom
pozitoriaus Fausto Latėno filmas 
“Neatmenu tavo veido”. Deja, 
nuotaiką sudrumstė bloga rody
mo aparatūra.

Antano Vanagaičio šimtųjų gi
mimo metinių minėjimą Čika
gos lietuviams kovo 11 d. Jaunimo 
centre surengė “Margučio” radijo 
valandos vedėjas Petras Petru
lis. A. Vanagaitis, kompozitorius, 
aktorius, žurnalistas, gimė 1890 
m. gegužės 19 d. Valių kaime, 
anuometinėje Šakių srityje. Ry
šius su muzika pradėjo vargoni
ninku, vargonuoti pramokęs pas 
J. Sodaitį, pasitobulinęs vasari
niuose vargonininkų kursuose 
Kaune. 1918-21 m. muziką studi
javo Vokietijoje, Dresdeno kon
servatorijoje. Į JAV A. Vanagai
tis atvyko 1924 m. su vodevilio 
tipo grupe "Dzimdzi-Drimdzi”, 
kurią, be jo paties, sudarė ak
toriai Juozas Olšauskas ir Vik
toras Dineika bei vėliau įsijun
gęs Jonas Dikinis. 1928 m. balan
džio 1 d. A. Vanagaitis pradėjo 
leisti žurnalą “Margutis”, o 1931 
m. "Margučiu” pavadino ir savo 
radijo programą. Iš jo kūrybinio 
palikimo bene plačiausiai papli
to dainos "Stasys”, “Dul-dul-dū- 
delė”, "Mes be Vilniaus nenurim
sim". Paliko ir kitų dainų bei gies
mių. Mirė 1949 m. kovo 10 d. Mis
sissippi valstijos Gulforte, palai
dotas Čikagoje. Paskaitą apie A. 
Vanagaičio veiklą ir kūrybą šim- 
tojo gimtadienio minėjime skaitė 
Vytautas Kasniūnas. Atsimini
mais dalijosi advokatas Antanas 
Lapinskas, artimas sukaktuvinin
ko bendradarbis. A. Vanagaičio 
dainomis “Aš bijau pasakyti”, 
"Dzūkų kraštas” ir “Dobilėlis” 
minėjiman įsijungė sol. Jina Va
rytė, muzikos studijas magistro 
laipsniu baigusi Northwestern 
universitete. Akompanavo pia
nistas Manigirdas Motekaitis.

JAV LB kultūros tarybos 1989 
m. žurnalistikos premija paskirta 
Jurgiui Janušaičiui. Vertintojų 
komisijos vadove jau anksčiau bu
vo paskelbta Lietuvių žurnalistų 
sąjungos centro valdybos pirm. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė. Dabar 
paaiškėjo, kad vertintojų komi- 
sijon buvo įjungti penki nariai 
— Algirdas T. Antanaitis, Pau
lius Jurkus, Vytautas Kasniūnas, 
Bronys Raila, Juozas Šlajus ir 
kad balsavimui vadovavo Bronys 
Raila, įsipareigojęs galutinius 
rezultatus pranešti JAV LB kul
tūros tarybos pirm. Daliai Kučė- 
nienei. Esą taip buvo sutarta su 
R. K. Vidžiūniene. “Drauge” pa
skelbtame pranešime Bronys Rai
la pasakoja, kad vertintojų ko
misija per Lietuvių žurnalistų 
sąjungos centro valdybą buvo ga
vusi keturis kandidatus, ir pride
da pastabą: “Komisijos nariai ta
čiau sutarė, kad jie turi teisę ir 
pareigą siūlyti ir daugiau kandi
datų. Taip pat buvo sutarta, kad 
balsavimo eiga ir kitos persona
linės detalės turi likti diskrečios”. 
Tūkstančio dolerių premija, ku
rios mecenatas yra JAV lietuvių 
fondas, J. Janušaičiui buvo pa
skirta telefoniniu balsavimu, pa
sibaigusiu 1990 m. vasario 20 d. 
Oficialus galutinių rezultatų pra- 
nešėjas Bronys Raila rašo: “Štai 
jų duomenys ir man skirta parei
ga surašyti daugumos nuomonę, 
už ką premija skiriama: Žurna
listinės premijos jury komisija 
balsų dauguma nutarė 1989 metų 
lietuvio žurnalisto premiją skirti 
Jurgiui Janušaičiui už straipsnių, 
reportažų ir pokalbių gausą už
sienio lietuvių spaudoje visuome
niniais ir kultūriniais klausimais 
bei už aktyvią ilgametę darbuotę 
užsienio lietuvių žurnalistų orga
nizaciniam gyvastingumui išlai
kyti”.

Juozo Baltušio romanas “Sak
mė apie Juzą” seniai yra peržen
gęs Lietuvos ribas. Savo gimtąja 
kalba jį skaito ne tik lietuviai, 
bet ir latviai, rusai, ukrainiečiai, 
gruzinai, armėnai, uzbekai, čekai, 
slovakai, vokiečiai. 1989 m. pabai
goje “Sakmę apie Juzą”, lenkų 
kalbon išverstą Henriko Bronia- 
tovskio, išleido Varšuvos leidyk
la “Czytelnik”. Netrukus pasiro
dys ir prancūziškoji laida.

Juozo Grušo premiją Lietuvos 
kultūros ministerija ir Lietuvos 
rašytojų sąjunga paskyrė drama
turgui Juozui Glinskiui už pjesę 
“Pasivaikščiojimas mėnesienoje”. 
Ją, pasirašytą Anonimo iš Lietu
vos slapyvardžiu, Niujorko teat
re “Theatre for the New City” 
1978 m. pastatė rež. Jonas Jura
šas, iš Lietuvos išguitas sovieti
nių cenzorių. Premijuotos pjesės 
spektaklius Vilniaus dramos teat
re dabar paruoš rež. Jonas Vait
kus.

Parodą rūmai vilniečius pa
kvietė Vasario 16-tajai skirton 
tautodailininkų Vytauto Saba- 
taičio, Onos Brazionienės ir An
taninos Didžgalvienės darbų pa
rodom Lankytojus žavėjo V. Sa- 
bataičio koplytėlės, kryžiai, 
paukšteliais, tulpėmis, žvangu
čiais papuoštos rankšluostinės 
ir verpstės. Iš klevo, liepos ir 
skirpsto jis yra išdrožęs apie 
tris tūkstančius verpsčių, tūks
tantį rankšluostinių, daug juos
tinių. V. Sabataičio darbus papil
dė tautodailininkių O. Brazio
nienės ir A. Didžgalvienės išausti 
rankšluosčiai ir juostos.

Pirmoji pasaulio lietuvių ra
šytojų konferencija įvyks š. m. 
gegužės 22-24 d.d. Anykščiuose. 
Ja norima pašalinti prarają, kuri 
pusę šimtmečio skyrė Lietuvoje ir 
už jos ribų kurtą literatūrą. Skau
džia dvasine netektimi buvo tapu
sios talentingų išeivijos lietuvių 
rašytojų knygos, negalinčios pa
siekti tautos kamieno. Konferenci- 
jon kviečiami tėvynėje gyvenantys 
ir po visą pasaulį išblaškyti lietu
vių poetai, prozininkai, drama
turgai, literatūros mokslininkai 
bei kritikai. Norima paskelbti, 
kad lietuvių literatūra yra neda
loma, vienintelė, kuriama bendro
mis visų jėgomis. Diskusijoms 
siūlomos šios temos: “Lietuvių 
literatūros vientisumo ir tęstinu
mo samprata”, “Istorijos tiesa ir 
kūryba”, “Lietuvos vaizdas išei
vijos literatūroje”, “Tautos lite
ratūra pasaulyje”, “Atsisveikini
mas su ‘socialistinio realizmo’ 
doktrina”. Konferencijos dalyvių 
taipgi lauks Lietuvos ir išeivijos 
rašytojų veiklos bei knygų leidy
bos apžvalgos. Informacijas or
ganizaciniais klausimais teikia 
Lietuvos rašytojų sąjunga, 232600 
Vilnius, Rašytojų6. Tel. 22-39-19.

Šimtasis baritono Antano So
deikos gimtadienis sausio pabai
goje buvo paminėtas Lietuvoje. 
Jis gimė 1890 m. sausio 23 d. Jur
barke, mirė Vilniuje 1979 m. rug
sėjo 12 d. Į profesinio Lietuvos 
operos teatro steigėjų gretas sol. 
A. Sodeika įsirikiavo pirmajame 
G. Verdžio “Traviatos” spektakly
je Kaune 1920 m. gruodžio 31 d. 
atliktu Žermono vaidmeniu. Lie
tuvos operoje jis paliko gilius 
savo pėdsakus, ilgus metus būda
mas pagrindiniu jos baritonu. Šim
tąjį A. Sodeikos gimtadienį Lie
tuvos operos ir baleto teatras Vil
niuje paminėjo specialiu G. Ver
džio “Traviatos” spektakliu va
sario 4 d. Dirigentu buvo pakvies
tas Alvydas Vasaitis, svečias iš 
Čikagos. Žermono vaidmenį atli
ko Eduardas Kaniava, Alfredo — 
Virgilijus Noreika. Gaila, kad 
spektaklių pranešime nepaminė
ta pagrindinio Violetos vaidmens 
atlikėja. Lietuvos muzikos drau
gijos atstovai Antakalnio kapi
nėse aplankė velionies kapą, pa
dėjo gėlių ir uždegė žvakutes. 
Prisiminimų vakarą surengė Vil
niaus konservatorija, oficialiai 
vadinama Lietuvos konservatori
ja. Vakarui vadovavo R. Geniu
šas atsiminimais dalijosi V. Lau- 
rušas, R. Siparis, E. Kaniava, G. 
Kaukaitė, velionies sūnus prof. E. 
Sodeika. Jurbarke Antano Sodei
kos vardu buvo pavadinta muzikos 
mokykla, atidengta memorialinė 
lenta. Iškilmėn įsijungė velionies 
dukra Angelė Mažeikienė ir sūnus 
Erdvilas. Iš įrašų skambėjo pa
ties A. Sodeikos balsas, solistų 
G. Kaukaitės ir E. Kaniavos dai
nuojamos liaudies dainos bei ope
rų arijos. Programon įsijungė ir 
A. Sodeikos muzikos mokyklos 
moksleiviai. Sausio 28 d. velio
nis prisimintas Mišiomis Jurbar
ko bažnyčioje. Giedojo Vilniaus 
filharmonijos sol. Giedrė Kau
kaitė. v. Kst.
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Emigracija - bėgimas iš Lietuvos?
Atsiliepiant į Vytauto Skuodžio mintis

Laikas baigti ginčus
Lietuvių ir lenkų santykiai besikeičiančioje dabarties politikoje

EDITA NAZARAITĖ

Deja, tik kovo mėnesio pra
džioje mano namus pasiekė 
“Gimtojo krašto” 52-as nume
ris (1989 m. gruodžio 28 — 1990 
m. sausio 3 d.). Nepaisant šio 
vėlavimo, nutariau rašyti, nes 
problema, paliesta tame nu
meryje, bus aktuali dar ilgai.

Be galo daug minčių sukėlė 
V. Skuodžio straipsnis “Tiems, 
kurie bėga iš Lietuvos”. Norė
čiau jomis pasidalinti.

Gerb. V. Skuodis teisingai 
rašo apie Lietuvoje susidariu
sią nuomonę, esą Amerikoje 
kepti karveliai emigrantams 
į pražiotą burną įskrenda. Tai 
mitas. Tačiau naujakurio var
gus valingos asmenybės įvei
kia, ir skurdas nėra amžinas 
palydovas, jei žmogus darbš
tus.

Bet ne apie pralobimo gali
mybes norisi diskutuoti. Nera
mina kiti dalykai. Prof. V. Skuo
dis rašo: “Keliantieji sparnus 
visiems laikams palikti Lietu
vą! Atminkite, Lietuva ir mū
sų išeivija tokio jūsų skrydžio 
niekada nepateisins.”

Mes visi labai gerbiame V. 
Skuodį už jo patriotizmą, bet 
argi parodyta narsa ir patirta 
kančia jau įgalina kalbėti vi
sos Lietuvos ir išeivijos var
du? Kitaip manančių yra ir 
Lietuvoje bei išeivijoje, labai 
galimas dalykas, kad tai mažu
ma, tačiau totalizmas praside
da nuo nesiskaitymo net ir su 
mažuma. Ar ne geriau tuomet 
panašius pareiškimus pri
dengti savo arba jau grupės 
vardu, nes frazė “mūsų išei
vija” labai primena tuos nese
nus laikus, kai įžūliausia de
magogija ir propaganda buvo 
dangstoma tiesiog fatališkais 
išsireiškimais, kaip pvz. “mū
sų liaudies” arba “liaudies 
vardu”.

Gerb. V. Skuodis rašo, kad 
“mūsų išeivijos nebeįtikina 
atbėgėlių argumentai (...)”. Iš 
kur tas teisėjo tonas? Jaučiu 
pareigą pasakyti norintiems 
išvykti iš Lietuvos, kad “mūsų 
išeivijos*’ niekuo įtikinėti ne
reikia, kad emigrantų bylas 
tvarko šalių, į kurias norima 
įvažiuoti, emigracinės įstaigos 
ir jų valdininkai, kad naujai 
atvykusius “mūsų išeivija” nė
ra įpareigota nei teisti nei tei
sinti, kad “mūsų išeivijoje” 
niekas nepuola naujakuriui 
padėti, dažniau nugarą atsu
ka, bet visada galima sutikti 
žmonių, ištiesiančių pagalbos 
ranką, ištariančių padrąsi-
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nantį žodį. Lygiai taip pat, 
kaip Lietuvoje.

Gerb. V. Skuodis dar štai ką 
rašo: “Pasakiau ir tai, kad da
bar bėgti iš Lietuvos — tai tie
siog moraliai ją išduoti, nusi
kalsti prieš mūsų tautą (...)”. 
Dar taip neseniai mums į au
sis buvo pilami moralai apie 
niekadėjus, palikusius savo 
“brangiąją tarybinę šalį”, su
čiuptus kišdavo kalėjiman. 
Kuo gi iš esmės V. Skuodžio žo
džiai skiriasi nuo “tarybinių” 
šovinistų tiradų?

Liūdna ir tai, kad pagarba 
asmenybei Lietuvoje neturi 
jokių tradicijų, jas įdiegti į gy
venimą nebus lengva.

Man teko ilgokai pagyventi 
“pabėgėlių stovykloje” Atė
nuose, kalbėtis su įvairiausio 
išsilavinimo ir visokių įsitiki
nimų žmonėmis. Graikija turi 
daug bėdų, nemažai graikų 
emigravo į Šiaurės Ameriką, 
kitur. Tačiau nė vienas pašne
kovas, kalbėdamas apie savo 
tėvynainių emigravimą (ne
svarbu, politinį ar ekonominį) 
nekalbėjo su panieka, negir
dėjau, kad kuris būtų juos va
dinęs amoraliais ar išdavi
kais. Graikijos lopšyje buvo 
išsuptas demokratijos nauja
gimis, tad ar nevertėtų iš jos 
pasimokyti telerancijos kultū
ros, užuot pasidavus pigios 
patriotinės propagandos pa
gundai, tegul ir lietuviškai.

Penkerius metus gyvenu Ka
nadoje. Ir ši, regis, tokia galin
ga, laisva ir turtinga šalis turi 
problemų, kanadiečiai taip 
pat emigruoja, daugiausia į 
JAV. Tačiau jie nesusilaukia 
nei paniekos, nei pasmerki
mo. Tiesa, spaudos puslapiuo
se kartais padejuojama, kad 
JAV “nusiperka” gabiausius 
kanadiečius, tačiau it iš gau
sybės rago pilami kaltinimai 
žeriami valdančiai Kanados 
partijai už tokios padėties su
sidarymą, bet ne išvykstan
tiems.

Gi mūsuose vis dar tebevai- 
nojamas tas vargų sumaitotas 
žmogelis, kuriam pirštu pa
grasinti didelės išminties ne
reikia. Apkaltinti už šalyje pa
darytą baisų chaosą parsida
vusius Lietuvos komunistus 
bei Kremlių — kur kas nepa
togiau, gali ką viršūnėse įžeis
ti... Ką gi, seni įpročiai gajūs.

Nėra valstybių be proble
mų. (Jei apie tokias girdėjote, 
skubiai rašykite — bus sensa
cija!). Nė viena šalis neišven
gia emigracijos, neišvengs jos 
ir Lietuva — besilaisvinanti 
ar laisva. Siūlyčiau į šį reiški
nį žiūrėti be superpatriotinės 
nuotaikos, be pagiežos — žmo
niškai, tolerantiškai. Emigra
cija neturi būti nei skatinama, 
nei apklijuojama išdavikų eti
ketėmis. Tai yra asmeninis 
žmogaus sprendimas — išmo
kime jį gerbti. Visų mūsų kar
ti patirtis byloja, kad niekas 
neturi teisės priversti tikėti į 
Dievą, priversti būti ateistu, 
priversti būti galingo kaimy
no vasalu, priversti numirti 
žemėje, kurioje gimei.

Juodojo kaspino dienos komiteto kovo 31 d. surengtoje demonstracijoje už Lietuvos nepriklausomybę dalis 
žmonių Toronto rotušės aikštėje Nuotr. M. Pranevičiaus

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Lietuvių informacijos cent

ro pranešimu, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos vardu pir
mininkas Vytautas Landsber
gis balandžio 5 d. pasiuntė 
Sov. Sąjungos prezidentui M. 
Gorbačiovui atsakymą dėl jo 
reikalavimo atšaukti kovo 11 
d. nepriklausomybės atstaty
mo aktą:

— Mes suvokiame, jog Lietu
vos ryžtas grįžti į nepriklau
somų valstybių bendriją kelia 
rūpesčių Tarybų Sąjungai ir 
asmeniškai Jums, gerbiamas 
Prezidente. Jūs teisingai ver
tinate situaciją, laikydamas 
ją sudėtinga, reikalaujančią 
argumentais pagrįstų diskusi
jų bei priimtinų sprendimų. 
Mes labai vertiname visas Jū
sų pastangas, kuriomis siekia
ma taikaus šios problemos 
sprendimo. Vis dėlto kai kurie 
klausimai, susiję su Jūsų po
zicija, mums ne visai aiškūs. 
Lietuva, kaip ir anksčiau, pasi
rengusi sąžiningam dialogui, 
tačiau to neturėtų lydėti sava
vališki Jūsų ginkluotųjų pajė
gų veiksmai. Todėl mes siūlo
me netrukus surengti pirmi
nes dvišales konsultacijas, 
kurių tikslas — išsiaiškinti 
abiejų šalių pozicijas domi
nančiais jas klausimais.

Jums žinoma, jog Lietuvos 
problemą sukūrė ne Lietuva. 
Lietuva tik įkūnija savo am
žinąją teisę. Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba pasirengusi 
dialogui, kuriame būtų svars
toma Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ak
tų ir nutarimų esmė bei raidė 
tiek tarptautinės teisės, tiek 
TSRS Konstitucijos požiūriu.

Jūs taip pat žinote, kad Lie
tuva siūlo ir yra pasiruošusi 
palaikyti nusistovėjusius eko
nominius, kultūrinius ir huma
nitarinius ryšius su TSRS.

Mes tikime, kad Jūs, gerbia
mas Prezidente, teiksite pir
menybę politiniams, o ne ki
tiems, problemos sprendi
mams. Kartu Lietuvos Respub
likos Aukščiausioji Taryba 
patvirtina, kad ji pasirengu
si pradėti dialogą ir aptarti, 
kaip užmegzti naujus mūsų 
valstybių santykius.

Didžiulė demonstracija
Balandžio 7, šeštadienį, 

Vingio parke, Vilniuje už Lie
tuvos nepriklausomybę de
monstravo 300,000 minia. De
monstracijoje dalyvavo ukrai
niečių, estų, latvių, moldavų, 
azerbaidžianiečių, tautinių 
judėjimų atstovai. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, kalbėdamas apie kovo 11 d. 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą, pasakė: “Greičiau 
geležis sutirps į vašką ir upės 
pavirs į akmenį, negu mes pa
sitrauksime”. Tai aidas kovos 
šūkio Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino . Į klausi
mą “ar ištversime persekioji
mą ir provokaciją”, minia su
griaudė: “Taip, taip”.

Kreipėsi į jaunimą
Lietuvos Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kreipėsi į Lietu
vos jaunimą, primindamas, kad 
Lietuvos valdžia negali jėga 
apginti jaunuolių nuo karinės 
prievolės sovietinėje kariuo
menėje. Tačiau ji imasi juri
dinės ir moralinės atsakomy
bės už savo valstybės piliečių 
atsisakymą tarnauti svetimie
siems. Lietuvos vyriausybė 
įstatymais panaikino jaunuo

lių prievolę tarnauti Sov. Są
jungos kariuomenėje, nutrau
kė karinių komisariatų veiklą.

Taip pat buvo kreiptasi į 
Raudonąjį kryžių, į visas žmo
gaus teisių gynimo organizaci
jas, prašant paramos, jei kil
tų konfliktai. “Kiekvienas iš 
jūsų, prievarta paimtas į TSRS 
ginkluotąsias pajėgas, taptų 
ne tik tėvų, artimųjų, bet ir 
visų mūsų skausmu ir rūpes
čiu” - sakoma kreipimesi.

Ragina nestoti
Balandžio 2 d. Lietuvos 

laisvės lyga paskelbė atsišau
kimą į Lietuvos gyventojus.

Lietuvoje pradėjo veikti 
Kremliaus penktoji kolona. 
Atrodo, okupantas stengiasi 
įsteigti marionetinę valdžią, 
tam tikrą kliką remiamą gink
luotomis pajėgomis. Todėl 
šiuo metu svarbu išlaikyti rim
tį ir nepasiduoti provokaci
joms, kartu ryžtingai remti 
Lietuvos vyriausybę savo pi
lietiniu nepaklusnumu oku
panto reikalavimams.

Šiuo metu niekas negali 
garantuoti visiško saugumo 
Lietuvos jhuhuolių, atsisakan
čių tarnauti' sovietinėje ka
riuomenėje. Bet mažiau yra 
rizikinga slapstytis negu stoti 
į Raudonąją armiją, kurioje 
laukia Lietuvos laisvės priešų 
kerštas. Nepaklusnūs okupan
tui gali pasikliauti savo suma
numu. Šaukiamų į okupacinę 
armiją jaunuolių apsispren
dimas gali būti lemiamas ne
priklausomybės atžvilgiu: 
klausyti Lietuvos vyriausy
bės ar okupanto.

Prezidento įspėjimas
“The Toronto Sun” balan

džio 7 d. laidoje rašo, kad JAV 
prezidentas, lankantis Vašing
tone Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų ministeriui, įspėjo, 
kad naudojimas jėgos Lietuvo
je turės priešiškos įtakos 
JAV ir Sov. Sąjungos santy
kiams. “Mes nesakome jiems ką 
daryti, bet sakome ko nedaryti 
— nenaudoti jėgos. Priešingu 
atveju, yra didelė rizika — ga
li kenkti įvairių klausimų su
sitarimams. Aš raginu Sov. 
Sąjungą pradėti geros valios 
dialogą su Lietuva” — pažymė
jo JAV prezidentas.

Vakarų pagalba
Balandžio 7 d., pasak to pa

ties dienraščio, Toronto mies
to rotušės priėmime Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos vice
pirmininkas Bronius Kuzmic
kas savo pareiškime ragino 
Kanados vyriausybę pripažin
ti naują nepriklausomą kraš
tą — Lietuvą. Ji be Vakarų pa
galbos negalės išsilaikyti. “Aš 
tikiu, kad Kanada visada bus 
vilties, taikos ir žmoniškumo 
kraštas” — kalbėjo Br. Kuzmic
kas.

Jis taipogi pasirašė petici
ją, raginančią Otavą pripažin
ti Lietuvą. “Tegyvuoja laisva 
ir nepriklausoma Lietuva”, — 
pareiškė priėmime Toronto 
burmistras Art Eggleton.

“The Ottawa Citizen” kovo 
28 d. laidos vedamajame ra
gina Kanados vyriausybę pri
mygtinai reikalauti, kad Mask
va pradėtų derybas su Vilniu
mi. Taip pat turėtų Kanados 
valdžia aiškiai pasakyti M. 
Gorbačiovui, jei Sov. Sąjunga 
naudos jėgą, tai bus suduotas 
stiprus smūgis geriems Kana
dos ir Sov. Sąjungos santy
kiams.

Paryžiaus spauda
“Le Figaro” kovo 18 d. laido

je išspausdino koresponden
tės Irina de Chikoff pokalbį 
su Sigitu Kudarausku, Poli
technikos instituto Vilniuje 
profesoriumi ir Sąjūdžio na
riu.

M. Gorbačiovas nesutinka su 
nepriklausomybės paskelbi
mu, vadina jį negaliojančiu; 
kaip lietuviai iš tos padėties 
išsisuks, klausia koresponden
tė. Profesorius į klausimą at
sako netiesiogiai. Jo teigimu, 
lietuviai skubinosi paskelbti 
nepriklausomybės atstatymą, 
nes suteikimas M. Gorbačiovui 
beveik neribotų prezidentinių 
galių galėjo būti stabdis Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimui.

Lietuviai prieš tai siūlė M. 
Gorbačiovui dvišališką susita
rimą. Pradžioj atrodė, kad jis 
su tokiu siūlymu sutinka. Ta
čiau vėliau nerodė pozityvios 
reakcijos. Pasiliko prie nuo
monės — laukti naujo respub
likų atsiskyrimo įstatymo. 
Naujas įstatymas negali būti 
taikomas Baltijos respubli
koms — šie kraštai niekad ne
buvo Sov. Sąjungos sudėtinė 
dalis. Jie nukentėjo nuo Sta
lino ir Hitlerio sandėrio, ku
ris praeitais metais buvo pa
smerktas ir sovietinės val
džios.

Kaip įtikinti M. Gorbačio
vą tokio klausimo teisingumu? 
Atsakymas —jeigu Sov. Sąjun
ga iš tikrųjų nori tapti demo
kratiniu kraštu ir likviduoti 
visas Stalino veiksmų pasek
mes, tai negali sustabdyti de
mokratinio proceso prie sovie
tinių sienų. Kitaip ji rizikuo
ja “perestroikos” sugriuvimu 
ir nustojimu pasitikėjimo jos 
gera valia. Vakarai turėtų Gor
bačiovą įtikinti, kad pripaži
nimas Lietuvos nepriklauso
mybės būtų istorinis mostas, 
naudingas pačiai Sov. Sąjun
gai.

Kaip su 21 milijardo kom
pensacija? Pasak prof. Kuda- 
rausko, toks reikalavimas yra 
nepagrįstas. Kur buvo girdėta, 
kad okupuotas kraštas mokėtų 
kompensaciją okupantui? Ar
ba, kad nukentėjęs turėtų atsi
lyginti užpuolikui?

Ar gali Lietuva išsiversti 
atsiskyrusi nuo Sov. Sąjungos? 
Nėra jokios abejonės. Lietu
viai, aišku, nori turėti norma
lius ir gerus santykius su sa
vo kaimynu. Jei Sov. Sąjunga 
pasirinks Lietuvai kenkiantį 
kelią, žinoma, nebus lengva. 
Lietuva susiras galimybes iš
tverti. “Tik jėga gali Lietuvą 
paklupdyti” — sako profeso
rius.

Kas šiuo laiku būtų svar
biausia? Vakarų kraštai turė
tų pripažinti ir patvirtinti 
Lietuvos grįžimą į Europos 
laisvų tautų šeimą.

“Le Monde” kovo 21 d. laido
je rašo apie Maskvos spaudi
mą Lietuvai. M. Gorbačiovas 
tai žada vesti dialogą su Lie
tuva, tai atmeta bet kokias de
rybas ir skelbia Lietuvai ulti
matumus. Pradėjo naudoti ir 
karinę jėgą.

Laikraščio nuomone. Krem
lius turėtų leisti Baltijos 
kraštams atsiskirti. Jie Hit
lerio ir Stalino susitarimu so
vietų buvo užimti. Atėjo lai
kas — Vakarai turi pasakyti 
Gorbačiovui, jog šie kraštai 
nori būti bendrame Europos 
name. J.A.

STEPAS VARANKA
Prasidėjus pavergtų, komu

nistinės sistemos prispaustų 
tautų atbudimui, griūvant ko
mandinei santvarkai, vyksta 
išskirtų šeimų ir suskaldytų 
tautų susijungimas, bruzdėji
mas ir kruvini susirėmimai.

Europoje dviejų Vokietijų 
susijungimas didelio džiaugs
mo nesukelia. Buvę prieškari
niai Vokietijos kaimynai ir ne- 
kaimynai prisiminė Vokieti
jos karo metu užkariautoms 
tautoms padarytus didžiulius 
žiaurumus, ypač lenkų ir rusų 
tautoms.

Didelių milijoninių žmonių 
aukų, Amerikos turtų ir pra
monės dėka, Vokietija karą 
pralaimėjo. Pralaimėjusi ka
rą Vokietija buvo padalinta į 
dvi Vokietijas — Vakarų ir Ry
tų. Dalis Vokietijos žemių bu
vo priskirta prie Lenkijos 
valstybės kaip kompensacija 
už rytines žemes, Vilnių, dalį 
Vilniaus krašto, kurio plotas 
vėliau atiteko (dalis) Lietuvai, 
Gudijai ir Ukrainai.

Galinga ir stipri Vokietija — 
tai Europos baimė. Lenkija 
baiminasi dėl jai po karo pri
skirtų žemių.

Dabartinis Vokietijos kanc
leris H. Kohl, kai prasidėjo 
kalbos apie Vokietijų susivie
nijimą, pareiškė, kad Vokieti
jos sienų klausimą spręs susi
vienijusi Vokietija. (Vėliau 
savo nuomonę jis pakeitė). To
ji sąlyga Lenkijai ir kitoms 
valstybėms nėra priimtina. Ji 
neturėtų būti priimtina ir Lie
tuvai. Pastaroji taip pat turė
tų savo teises dėl Klaipėdos 
ir Mažosios Lietuvos apsaugo
ti prieš Vokietijų susijungimą. 
Vėliau gali būti per vėlu.

Svajonės apie rytines sienas
Leidžiamas Anglijos Londo

ne lenkų laikraštis “Dziennik 
Polski i Dziennik Zolnierza” 
1978 m. 8 nr. paskelbė emigra
cinės Lenkijos vyriausybės 
prezidento St. Ostrowskio kal
bą antrašte: “Emigracija neat
sisako Lvovo ir Vilniaus”. Toje 
prezidento kalboje sakoma: 
“Mūsų pareiga siekti jų atgavi
mo”.

Toronte leidžiamas lenkų 
laikraštis “Gazeta” 1990 m. ko
vo 3 d. laidoje rašo apie lenkų 
ministerio Hali lankymąsi To
ronte. Ministeris buvęs pa
klaustas apie rytinių žemių at
gavimo galimybę. Atsakymas: 
“Esame susirūpinę lenkais So
vietų Sąjungoje. Gudijoje len
kai yra gerai susiorganizavę. 
Bendradarbiavimas su val
džia yra neblogas. Blogiau yra 
Lietuvoje. Ten Sąjūdis nervin
gai reaguoja į visas lenkų pa
stangas reikštis savo veikloje. 
Mes Lietuvos lenkams pade
dame kiek galime. Reikalau
sime, kad lenkų kultūrinis ir 
istorinis palikimas būtų (us- 
zanowane) išlaikytas, gerbia
mas ir nepažeistas. Nekelia
me sienų klausimo, kad nesu
sidarytų sąlygos pakeitimui 
kitų sienų.”

Visiškai teisingas atsaky
mas. Be to, Vilniaus klausimas 
yra visiškai aiškus. Lietuvos 
įkurta, teisėta valstybės sosti
nė buvo jėga lenkų užgrobta. 
Dėl Vilniaus teisiškai negali 
būti jokių derybų. Neteisėtai 
užgrobto objekto savininkas 
yra Lietuva.

“Automotion Repair Service” GARAŽAS
83 Portland Street, Etobicoke, Ont. Tel. 253-5206
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Realūs balsai
Kiekvienas turime kaimy

nus, valstybės taip pat. Kiek
vienas bandome su kaimynais 
sugyventi, taip pat ir valsty
bės. Jeigu su kaimynais prasi
deda ginčai ir piktybės, gyve
nimas pasidaro nesaugus. 
Taip ir su valstybėmis, ypač 
didesnėmis.

Lietuva savo valstybėje tu
ri nemažai kitų tautybių gy
ventojų. Nemažą dalį 200.000 
— 250.000 sudaro save pasiva
dinę lenkais. Dauguma jų yra 
Vilniaus krašto gyventojai.

Prasidėjęs naujas atgimi
mas Lietuvoje, siekiantis savo 
kalbą valstybėje įteisinti, at
gauti laisvę ir pilną nepriklau
somybę, nepatiko lenkų mažu
mai. Galbūt ji, kurstoma paša
linių įtakų, lietuvių siekiams 
priešinasi, ieškodama pagal
bos Maskvoje ir Lenkijoje.

Kaip ir praeityje, vėliau 
išeivijoje, daug kartų buvo 
kalbėta, derėtasi ir ginčytasi 
dėl Vilniaus. Tai buvo užbur
tas ratas. Jį atburti galėjo tik 
patys lenkai, tačiau jie nesu
gebėjo, iš tikrųjų nenorėjo. 
Lenkiją tada valdė svajotojai 
imperialistai, norintys ją su
kurti nuo jūros iki jūros.

Atsirasdavo vienas kitas 
lenkas su blaivesne galva, ku
ris sakydavo, kad didelė Len
kija, susidedanti iš tautinių 
mažumų, neišsilaikys pavoju
je. Taip ir atsitiko 1939 m.

Po ilgos komunistinės prie
spaudos, atgimstant lietuvių 
tautai ir siekiant jai laisvės 
bei pilnos nepriklausomybės, 
atsirado lenkų, kurie atviru 
raštu “Gimtajam krašte” 1989 
m. lapkričio 16-22 d.d. “Laiš
kas bičiuliams lietuviams” pa
reiškė: “Manome, kad atėjo 
laikas lenkams aiškiai pripa
žinti, jog Vilnius yra ir bus Jū
sų sostinė bei Jūsų kultūros ir 
tautos gyvenimo centras. Jū
sų patriotinių jausmų ir isto
rinių tradicijų kristalizacijos 
židinys...” Tai labai svarbus 
22-jų lenkų inteligentų, moks
lininkų ir veikėjų atviras-vie- 
šas pareiškimas, liečiantis 
Vilnių.

Tame pačiame laikraštyje 
yra paskelbtas ir 12-kos lietu
vių, mokslininkų, veikėjų, “Bi
čiuliams lenkams” atviras 
laiškas. Štai keletas sakinių 
iš to laiško.

“...Mūsų nesutarimai yra 
ypač dėkinga medžiaga trečio
sioms jėgoms statyti tarp mū
sų naują nesantaikos sieną ir 
plėsti gudrią disinformaciją... 
Mes tikime, kad Lenkija visa
da gerbs Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę ir integralu
mą su sostine Vilniumi... Ne
abejojame, kad laisva ir demo
kratiška Lietuva draugiškai 
bendradarbiaus su laisva ir 
demokratiška Lenkija, kurios 
atgimimą su džiaugsmu stebi
me ir nuoširdžiai sveikiname.”

Pagaliau ilgų metų priespau
da, tragedijos ir įvairios ne
laimės gal prives prie tos “pū
liuojančios žaizdos" — lietu
vių ir lenkų santykių pagydy
mo. Teisingą, gražią pradžią 
padarė toji lenkų grupė, pa
skelbdama savo pareiškimą 
dėl Vilniaus, kuriuo turėtų pa
sekti emigracinė Londono len
kų vyriausybė ir išeivijos len
kų organizacijos ir tuo užbaig
ti lietuvių-lenkų nesantaiką. 
Laikas pradėti kurti naują is
torijos lapą.



Džiugių 
Velykų 

lietuviams 
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DAVID FLEET,
M. P. P.

High Park-Swansea 
2100 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario 

(416) 762-6959

Naujoji Europa ir Lietuva

Maskva ir Lietuva
ALGIMANTAS EIMANTAS

Beveik viso laisvojo pasau
lio politikai yra sužavėti Gor
bačiovo pertvarka ir politine 
drąsa. Kai kuriuose sluoks
niuose jam net pritaikomas 
genijaus vardas. Tačiau toks 
titulas yra per lengvai taiko
mas tam piliečiui, nes per anks
ti spręsti apie jo įnašą į žmoni
jos gerovę.

“The Washington Post” ko
respondentas M. Dobbs paly
gina Gorbačiovo vaidmenį pa
saulinėje arenoje su nendrės 
svyravimu vėjyje. Jis neran
da atsakymo į klausimą, ar 
Gorbačiųvas seka Lenino ar 
Kerenskio pėdomis?

Kerenskis buvo gerą norų 
ir motyvų žmogus, kuriam te
ko būti provizorinės valdžios 
galva tuoj po revoliucijos Ru
sijoje. Nelaimei, jis buvo pa
gautas savo paties sukurto po
litinio sūkurio ir nublokštas 
šalin. Netiesiogiai jis sudarė 
sąlygas komunizmo klestėji
mui, nes nesugebėjo išvengti 
politinio chaoso. Leninas su
maniai išnaudojo tokią padė
tį bolševikų naudai, būdamas 
kietas dogmatikas ir politikas 
be sąžinės.

Po septyniasdešimt trejų 
metų komunistinio režimo Ru
sijoje vėl galima rasti panašu
mo į priešrevoliucinę krašto 
padėtį. Ekonomika nusmuko, 
o vidaus neramumai veda Sov. 
Sąjungą į 1917-tų metų būklę. 
Atsidūrus krizėje, telieka tik 
dvi galimybės: perorganizuoti 
valstybę į daugpartinę politi
nę santvarką, pakeisti ekono
miką, paremta laisvos rinkos 
dėsniais, arba atstatyti seną-

ją griežto režimo diktatūrą.
Visi sutinka su pažiūra, kad 

Gorbačiovas, kaip Kerenskis, 
atidarė duris politinių parti
jų pliuralizmui. Tačiau iki šiol 
jis neparodė tvirto nusistaty
mo, kuria politine linkme jis 
pasuks. Sunku spręsti apie tai 
iš jo elgesio.

Smurtas Azerbaidžane yra 
aiškus Lenino ir Stalino griež
tos centrinės kontrolės bruo
žas. Pirmieji prezidento Gor
bačiovo dekretai taikomi Lie
tuvai kelia nerimą ir nuogąs
tavimą, kad Sovietų Sąjunga 
ruošiasi priespauda ir sank
cijomis priversti mūsų kraš
tą paklusti Maskvai.

Iš kitos pusės, jis kalba apie 
demokratiją ir žada nenaudoti 
jėgos. Tai duoda vilčių laisvės 
įgyvendinimui Lietuvoje.

Visa bėda, M. Gorbačiovas 
nesilaiko nusistovėjusių poli
tinių vėžių. Jis jaučia ėjęs vi
durkeliu, bet ta laikysena ne
davė jokių teigiamų rezulta
tų. Jis nepatenkino nė vieno. 
Nors jo dėka stalinistinė sis
tema buvo pasmerkta, tačiau 
jos vietoje jis nieko naujo ne
sukūrė. Žodžiai “Glasnost” ir 
“Perestroika’“” perskriejo vi
są Sovietų Sąjungą, sukelda
mi naujų vilčių. Bet iki šiol 
nieko nenuveikta. Gyvento
jai nemato jokių permainų, 
žadančių ekonominį pagerė
jimą.

M. Gorbačiovas įklimpo į 
pelkę, kartu skandindamas vi
są kraštą.

Lietuva stengiasi išsprukti 
iš sovietinio glėbio. Paskelb
ta nepriklausomybė šviečia 
kelią į naują ateitį. Bet atro
do, dar laukia didelės kliūtys.

PAD ĖKA
Per dvi dienas KLB krašto val

dyba suruošė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventę, apie 
kurią spaudos, kitų tautybių bei 
valdžios atstovai atsiliepė ypatin
gai teigiamai. Tai įvykdyti buvo 
įmanoma tik gausių talkininkų 
dėka. Ypatingą padėką reiškiame 
Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gai, supratusiai reikalo skubotu
mą bei svarbą ir taip energingai 
atlikusiai techninius ruošos dar
bus. Dėkingi Pauliui Bekeriui, 
Vytui Čuplinskui, Wally Daugi
niui, Vidai Dirmantaitei, Eglei ir 
Vilijai Gačionytėms, Romui Gar- 
baliauskui, Ričardui Kalendrai, 
Edvardui Macijauskui, Arui Nau- 
sėdui, Viliui Pakštui, Ričardui 
Punkriui, Antanui Rašymui ir 
Gintui Sendžikui. Dėkojame jau
nimui, prisidėjusiam prie svečių 
registracijos bei priėmimo. Ačiū 
Gailei ir Tomui Joniams, Astai 
Šimkuvienei ir Monikai Spudai- 
tei. Už aukų rinkimą renginio me
tu dėkojame Aldonai Barysaitei, 
Vidai Juzukonytei ir Ramunei 
Stravinskaitei. Dėka Nijolės Be- 
notienės, “Sutartinės” daininin
kių bei Kristinos Šimkutės, ir pa
tys jauniausi mūsų bendruome
nės nariai galėjo paminėti tėvy
nės nepriklausomybės atstatymą. 
Ačiū joms visoms už mažylių už
ėmimą bei įjungimą į šią ypatin
gą šventę. Ją beruošiant, KLB raš
tinė turėjo labai daug darbo. Už 
darbo valandas, paaukotas atsaki
nėjant be perstojo skambančius 
telefonus bei atliekant įvairius

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 

Wasaga Beach,
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, b.a., 
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

administracinius darbus, nuošir
džiai dėkojame Arūnui Pabedins
kui, Monikai Spudaitei ir A. Ste- 
paitienei. Ypatingai dėkingi Mir
gai Šaltmiraitei už savanorišką 
darbą raštinėje bei už puikiai at
liktą koordinavimą, organizuo
jant telefoninį sujungimą su Vil
niaus radiju. Dėkojame Snaigei 
Šileikienei už įspūdingos “korte
lės” paruošimą ir G. Valiūnienei 
už trispalvių vėliavėlių pagamini
mą. Taip pat dėkojame Volungės 
choristams už dainų lapus.

Ypatinga padėka B. Abromai- 
tienei ir LN moterų būreliui už 
vaišių paruošimą. Ačiū Prisikėli
mo bei Lietuvos kankinių parapi
jų moterims, Toronto skautinin- 
kėms už talką vaišėse ir visoms 
šeimininkėms, taip skubiai prike
pusioms ir suaukojusioms pyra
gus.

Už baro priežiūrą ir pakilios 
nuotaikos palaikymą nuoširdžiai 
dėkojame V. Kulniui ir LN kultū
ros komisijos nariams. Už kantry
bę ir paramą esame dėkingi nuo
latiniams rėmėjams — LN valdy
bai ir jos pirmininkui J. V. Šimkui, 
LN vedėjui Teodorui Stanuliui 
bei visiems LN darbuotojams. Dė
kojame už leidimą naudotis LN 
patalpomis.

Už nuolatinę paramą bei už di
džiosios vėliavos paskolinimą dė
kojame Toronto LB apylinkės val
dybai ir jos pirmininkui Rimui 
Strimaičiui už žodį, tartą popietės 
metu.

Mintis ruošti nepriklausomybės 
atstatymo šventę kilo bendrame 
KLB krašto valdybos ir visuome
ninės veiklos komisijos posėdyje. 
Už tos minties išvystymą ir sukonk
retinimą bei reklamavimą Kana
dos spaudoje esame dėkingi An
tanui Šileikai ir Algiui Juzuko- 
niui.

Joanai Kuraitei-Lasienei nuo
širdžiai dėkojame už sklandų va
dovavimą programai. Kadangi 
talkininkų turėjome labai daug 
tai, gal ne visus čia paminėjome. 
Tačiau už kiekvieną paslaugą, už 
kiekvieną atliktą darbelį esame 
visiems dėkingi.

Pagaliau dėkojame ir visiems 
atsilankiusiems. Gausiu dalyva
vimu užtikrinote įvykio pasiseki-

KLB krašto valdyba

DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Naujoji Europa
Vakarų Europos tautos ir 

valstybės, patyrusios Antrojo 
pasaulinio karo žmonių ir ma
terialinius nuostolius, ryžosi 
pertvarkyti Europos tautų 
santykius. Pirmosios iniciato
rės buvo BENELUX (Belgija, 
Olandija ir mažytė Liuksem
burgo valstybė), vėliau prisi
dėjo dar trys ir susidarė ŠE
ŠIOS, kurių idėjos privedė prie 
Europos Bendrosios rinkos 
įsteigimo. Dar vėliau pasida
rė DVYLIKA ir, galimas dalykas, 
šis skaičius dar didės. Jei vis
kas vystysis normaliai, tai 1992 
m. Bendrosios Europos rinkos 
valstybių turtas, siekiąs 20% 
viso pasaulio turto, rimtai ga
lės varžytis su kitų pasaulio 
rinkų konkurentais.

Remiantis tik ekonomine at
vira rinka, dabar vystosi Jung
tinės Europos Valstybės, ku
riose žmogus galės laisvai ke
liauti iš vieno krašto į kitą be 
vizų, muitų ir kitų formalumų. 
Įsteigtas Europos parlamen
tas, kuris šiuo metu turi tik pa
tariamąjį balsą.

Nauji pasikeitimai ir jų to
limesnis įgyvendinimas suke
lia dideles diskusijas, ypač 
tarp Anglijos ir Prancūzijos. 
Pastaroji nori ir toliau vado
vauti naujosios Europos Jung
tinių Valstybių minčiai. Ang
lija tuo tarpu jokiu būdu neno
ri politiškai kam nors paklus
ti. Vokietija, kuri kantriai dir
bo, pralaimėjusi Antrąjį pa
saulinį karą, ir buvo padalin
ta, visiškai atsigavo. V. Vokie
tija ekonomiškai tiek sustiprė
jo, kad pralenkė Antrojo pa
saulinio karo laimėtojus ir da
bar jaučia savo politinę galią. 
Tai ypač ryšku, kai atsirado 
galimybė susijungti su Rytų 
Vokietija.

Tai sudaro didelį rūpestį 
Anglijai, Prancūzijai, Sovietų 
Sąjungai ir ypač Lenkijai, ku
ri po Antrojo pasaulinio karo 
gavo sienas Oderio-Neissės li
nija, prisijungdama tas žemes, 
dėl kurių iš dalies ir kilo Ant
rasis pasaulinis karas.

Tuo tarpu kiekviena Euro
pos galybė aiškina naujosios 
Europos pertvarkymą, žiūrė
dama specifinių savo reikalų. 
Savo straipsnyje “Les Etats 
Unis et l’Europe future ” Louis 
Wiznitzer (“La Croix”, 1990. II. 
27) aiškina, kad “amerikiečiai 
mato Berlyną kaip rytdienos 
Europos sostinę”. Pasak jo, 
kontinentinę Europą sudarys 
ne vien tik Bendrosios rinko 
valstybės. James Baker pasiū
lytas vardas “Nouvel Atlanti- 
cisme” mato politiškai ekono
minę sąjungą tarp Atlanto są
jungos valstybių, prie kurių 
galėtų prisijungti Rytų Vokie
tija ir kitos R. Europos valsty
bės, bet kuriose vyrautų JAV 
ar net Vašingtono-Bonnos ašis. 
Savaime suprantama, toje są
jungoje paskiros valstybės bū
tų daugiau autonominės negu 
nepriklausomos.

Pagal Gorbačiovo “bendrų 
namų” teoriją, naujoji Europa 
tęstųsi nuo Atlanto iki Uralo 
ir jos dalimi būtų ir Sovietų 
Sąjunga. Tokia naujoji Euro

pa galėtų būti prieinama ir 
JAV-ėms. Pasak Gorbačiovo, 
tokia naujoji Europa turėtų 
būti iš dalies demilitarizuota. 
Taipgi ji sudarytų sąlygas R. 
Europos kraštams ir Sovietų 
Sąjungai pasinaudoti Vakarų 
kapitalu bei technologija.

Prancūzų ir vokiečių pažiūros
Prancūzijos prezidentas 

Francois Mitterrand, pagal 
Vašingtone susidariusią nuo
monę, esąs susirūpinęs, kad 
naujojoje Europoje Prancūzi
ja pasiliktų galybe, kuri Euro
pos dvylikos dėka galėtų nau
dotis V. Vokietijos technologi
ja ir erdvių tyrinėjimais, su
planuotais Paryžiuje. Prancū
zijai tokioje Europoje būtų la
bai svarbu išlaikyti Europos 
DVYLIKOS pajėgumą. Tačiau, 
jeigu Europos DVYLIKA būtų 
priversti pasidaryti Europos 
DVIDEŠIMT PENKIAIS, įsijun
giant Rytų ir kitiems kraštams, 
Prancūzijos įtaka sumažėtų, 
ir tokios naujosios Europos 
sostinė būtų ne Paryžius, o 
Berlynas. Norėdamas to iš
vengti, F. Mitterrand pataria 
stiprinti Europos DVYLIKOS 
veiklą ir kiek galint ilgiau nu
tęsti naujų narių priėmimą. 
Tai nesusilpnintų Ekonomi
nės rinkos kraštų sąjungos, ku

riai vadovauja Prancūzija. Pa
gal tą planą, naujoji Europa 
pasidarytų trečioji pasaulio 
galybė, atsipalaidavusi iš 
amerikietiškos ir sovietinės 
kontrolės.

Nežinia, ar kieno paraginti, 
o gal tik atsitiktinai, Ecole 
Centrale Paris patalpose Pa
ryžiuje susirinkę iš įvairių Va
karų ir Rytų Europos kraštų 
270 studentų priėmė rezoliu
ciją ir ją įteikė Europos par
lamento Štrasburge pirminin
kei Catherine Lalumiere. Jo
je reikalaujama sudaryti vie
ną Europos karinę sąjungą, 
kuri apsaugotų Europą (“Li
beration”, 1990. II. 24-25).

V. Vokietijos pažiūra į nau
jąją Europą labai skiriasi nuo 
Prancūzijos. Bent šiuo metu ji 
nesiekia didybės ir yra atme
tusi Markso ir Clauswitzo eko
nomines darbo klasės pirmu
mo teorijas. Kaip ir Japonija, 
ji nori laisvai parduoti savo 
gaminius ir investuoti kapita
lą visame pasaulyje. Ji nėra 
suinteresuota statyti Europos 
tvirtovę. Pagal ją Europos 
dvylika gerai, tačiau labai 
palanki priimti daugiau neut
ralių ir R. Europos kraštų. 
V. Vokietija nori daugiau eko
nominės negu politinės jung
ties, kuri būtų atvira Ameri
kai ir Sovietų Sąjungai. Šiuo 
metu svarbiausias jos tikslas 
— abiejų Vokietijų susijun
gimas.
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Vėliavos, plakatai ir tūkstančiai žmonių Juodojo kaspino dienos komi
teto rengtoje demonstracijoje kovo 31 d. Toronto rotušės aikštėje

Nuotr. St. Dabkaus

AfA 
JONUI BALTAKIUI 
iškeliavus amžinybėn,

žmoną IRENĄ, sūnus - ALGĮ, VYTĄ ir LINĄ su 
šeima skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame -

V. E. Dailydės Aid. Jankaitienė
L. M. Garbačiauskai J. A. ParšeliOnai
F. B. Kasperavičiai A. T. Sekoniai
V. Klupšai Br. V. Sau/ėnai
V. Kecorienė V. M. Vaitkai

Br. Liūnas

PADĖKA
Mūsų mylimai mamai, uošvei, močiutei ir seseriai

a.a. ADAI ŠAPOKIENEI-SUDIKIENEI
1990 m. sausio 23 d. iškeliavus iš šio pasaulio, 

dėkojame Tėvams pranciškonams už nuoširdų religinį pa
tarnavimą, muz. Daliai Viskontienei ir Danguolei Radke už 
giesmes šventovėje.

Ypatingą padėką reiškiame karsto nešėjams ir visiems 
palydėjusiems velionę įamžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka giminėms, artimiesiems ir draugams 
už gėles, išreikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą, 
už aukas Mišioms, organizacijai “Caritas”, “Tėviškės žibu
riams", vysk. P. Baltakio sielovados fondui bei kitoms or
ganizacijoms.

Dėkojame B. Stanulienei už pusryčių paruošimą ir vi
soms ponioms už suneštus pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas lengvino taip skaudžią liūdesio 
valandą.

Aldona, Vitolis, Liana, 
Vitas, Valė, Bronė

Žengiant ateitin
Atrodo, kad šiuo metu nė 

viena minėtų galybių negali 
nurungti viena kitos. Sovietų 
Sąjunga, nors oficialiai nėra 
priešinga Vokietijų susijungi
mui, tačiau nori ją kontroliuo
ti. JAV daro visa, kad apsaugo
tų Gorbačiovą. Tai labai aiš
kiai matyti iš jos laikysenos 
nepriklausomos Lietuvos at
statymą paskelbus. Prancūzi
ja, kaip paprastai, nėra pasto
vi ir vienu metu šliejasi prie 
Amerikos, kitu — prie Sov. Są
jungos. Kiek galėdama ji ban
do lėtinti Vokietijų susijungi
mą. Iš kitos pusės siūlo V. Vo
kietijai kartu su ja organizuo
ti “Trečiąją galybę”.

Iš visų tarptautinių reiški
nių šiuo metu matyti, kad visi 
trys — Bush’as, Mitterrand’as 
ir Gorbačiov’as nori matyti

naujosios Europos kraštų kon
federaciją. Joje didelį vaid
menį turės Vokietija. Apie 
Prancūziją, anot Louis Wiznit- 
zer’io, vienas amerikietis — 
ateities spėliotojas, su ironi
ja pasakęs: “Tai bus didžioji 
Florencija, turistų svajonė, 
kurios negali aplenkti”.

Jeigu naujosios Europos 
formavimas ir toliau eis kon
federacijos linkme, kurioje 
pagrindine jungtimi bus eko
nomija, savitvarkos reikalus 
paliekant kiekvienai narei, tai 
tokioje Europoje Lietuvai bus 
daug galimybių. Tačiau galvo
ti apie bet kokį jos dalyvavi
mą naujosios Europos san
tvarkoje bus galima tada, kai 
ji galutinai nusikratys Sovie
tų Sąjungos okupacija, ir iš jos 
teritorijos bus išvesta okupa
cinė kariuomenė.

Naujas fondas
VLIKo valdybos posėdyje 

1990 m. kovo 17-19 d.d. Vašing
tone nutarta įsteigti Demokra
tinės Lietuvos atstatymo fon
dą. VLIKas pradinei šio fondo 
veiklai paskyrė $500.000. Vi
suomenė ir organizacijos pra
šomos šį naująjį fondą remti. 
Aukas siųsti Tautos fondo var
du: P.O. Box 21073, Woodhaven, 
NY 11421.

Dr. Kęstutis Valiūnas, bu
vęs VLIKo pirmininkas, kovo 
22 d. kreipėsi į senatorių Ed
ward Kennedy, prašydamas 
Lietuvai pagalbos. Senatorius 
pažadėjo iškelti Lietuvos rei
kalą, kai jis lankysis Maskvoje 
ir matysis su M. Gorbačiovu.

Kovo 27 d. VLIKas pasiuntė 
telegramą AFL-CIO preziden
tui Lane Kirkland, prašyda
mas pagelbėti Lietuvai.

Kovo 30 d. VLIKas, susita
ręs su Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku Vy
tautu Landsbergiu ir senato
riumi A. D’Amoto, surengė te
lefoninę konferenciją, kuri vy
ko A. D’Amoto bute. Dar daly
vavo senatoriai Murkowski ir 
C. Mack. Iš Lietuvos konferen
cijos dalyviai buvo V. Lands
bergis, B. Kuzmickas ir A. Če- 
kuolis. Tarpininkavo Jonas 
Bobelis. Lietuvos valdžios at
stovai padėkojo senatoriams 
už teikiamą pagalbą Lietuvai. 
Pasikeista nuomonėmis apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
praktišką įgyvendinimą. ELTA

Lietuvių išeivijos 
veiksnių taryba

Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija įvyko 1990 m. ko
vo 31 — balandžio 1 d.d. Va
šingtone. Joje buvo išreikštas 
Lietuvos Aukščiausiajai Tary
bai, ministerių kabinetui ir 
Lietuvos gyventojams sveiki
nimas, paskelbus nepriklauso
mos Lietuvos valstybę. Taipogi 
išreikštas protestas prieš Sov. 
Sąjungos jėgos naudojimą Lie
tuvoje. Konferencija ragina 
išeivijos lietuvius prašyti sa
vo kraštų vyriausybes ir par
lamentus pripažinti Lietuvos 
vyriausybę, teikti jai politi
nę bei ekonominę paramą.

Lietuvių išeivijos veiksnių 
tarybą sudaro pirmininkai ar 
jų įgaliotiniai šių organiza
cijų: Amerikos Lietuvių Tary
bos, JAV Lietuvių Bendruome
nės, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto. 
PLB valdybos ir VLIKo pirmi
ninkai sudaro tarybos prezi
diumą. Taryba veiks balsų 
daugumos pagrindu. Ji palai
kys artimą ryšį su Lietuvos 
atstovu Vašingtone ir prie 
Šventojo Sosto Stasiu Lozo
raičiu ir su juo artimai bend
radarbiaus.

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

“TŽ” leidėjai

110/220 VOLTS
OUR ._ĘQŲIPMEh]T WORKS WORLDWIDE

110.220 V • MULTISYSTEM • T/V » VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHINA

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!!

HITACHI
VM-600 E

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

Mes turime šių bendrovių gaminius: Sony, Panasonic, Hitachi, Sharp, Phillips, Fisher, Akai, Šansui, Toshiba, Fuji, NEC, Grundig, 
Siemens, Sanyo, JVC, ITT. Mūsų kainos yra žemiausios, į jas įeina pristatymas iki Montrealio, Otavos, Hamiltono, Niagaros ir kitur.

EUROPA LIETUVA

ShafP

-33S2 M

Importo-eksporto bendrovė ENCHANTE INC. maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų europietiškos sistemos video aparatų ir kitu 
reikmenų taisymo ir naujų dalių skyrių Vilniuje. Bendrovė užtikrina parūpinimą 
visų dalių su vienerių metų garantija. Skyriui vadovauja Vidimantas Kėkštas, 
VILNIAUS SPORTO RŪMŲ pramoginių renginių vyriausias garso režisierius.

Dvikasetinis radijo magnetofonas - $99.99

ENCHANTE
IMPORTERS EXPORTERS

ENi--H/.NT E

2938 Dundas St. W.
(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631
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Parapijos kredito kooperatyvas
- 1 ■" 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 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........... 93/«%

180-185 d. term, ind......... 10 %
1 metų term, indėlius  101/4%
2 metų term, indėlius..... 10 %
3 metų term, indėlius..... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. ..111/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10’/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 111/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 101/2% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 101/z% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 91/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/«%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% Įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
------------------------o----------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

t«~. f.,■ - -

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

• atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
• įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
• atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, ---------------------------—---------------------------
Etobicoke, Ont. M8\v 3R3 Telefonas 252-8863

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

Zlllototo 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) rIlISlalC Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

VERSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS 
LIETUVOJE

1990 metų birželio 5-20 dienomis
Siūloma kelionė: Torontas-Frankfurtas-Vilnius, birželio 2 d.

Vilnius-Frankfurtas-Torontas, birželio 25 d.

ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS 
LIETUVOJE

1990 m. birželio 29-30 dienomis
Siūloma kelionė: Torontas-Frankfurtas-Vilnius, birželio 23 d.

Vilnius-Frankfurtas-Torontas, liepos 2 d.

Grįžimo datas galima užsakyti pagal pageidavimą. Parūpiname 
bilietus į Frankfurtą iš visų Š. Amerikos miestų. Sutvarkome visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Pageidaujantiems užsakome 
viešbučius. Smulkesnės informacijos suteikiamos

AUDRA TRAVEL CORPORATION
2100 Bloor Street West Toronto, Ont. M6S 1M7
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 131/4%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 13’/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų .................. 121/2%
3 metų .................. 121/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 113/4%

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

Kauno “Žalgiris” 1987 m. be A. Sabonio. Pirmas iš kairės klūpo V. Chomi
čius, šiuo metu žaidžia Ispanijoje, ketvirtas — R. Kurtinaitis ir šalia jo 
S. Jovaiša, abu žaidžia Vakarų Vokietijoje; antroje eilėje pirmas stovi 
tuometinis treneris Vladas Garastas ir ketvirtas — R. Civilis žaidžia 
Bulgarijoje Nuotr. V. Malinausko

T.V.

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

32 Pasadena Gardens, Toronto. Ontario, M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

Lietuvos sportininkai užsienyje
“Gimtojo krašto” 1989 lapkričio 

30 — gruodžio 6 laidoje Vytauto Ru- 
secko paskelbtas ilgas sąrašas Lie
tuvos sportininkų, Kurie kaip pro
fesionalai žaidžia užsienyje. Kur 
žaidžia, kurioje sporto šakoje, už 
kiek pinigų pasirašyta sutartis, ku
rioje lygoje...? Į šiuos klausimus iš 
dalies atsakoma. Kadangi informa
cija įdomi, ją panaudojame. Auto
rius savo rašinį pradeda tokia pa
staba:

“Užsienio sporto specialistų bei 
klubų trenerių žvilgsniai vis daž
niau krypsta į Lietuvą. Geriausi Lie
tuvos sportininkai jau palieka Res
publiką. Daugelis pavardžių spor
to mėgėjams yra žinomos. O kiti? 
Juk išvyko ne tik patys geriausi. Tad 
kas tie Lietuvos sportininkai, išvy
kę žaisti svetur? Noriu priminti, kad 
didžioji dalis kontrakto sąlygų lai
koma paslaptyje ir yra žinoma tik 
pačiam sportininkui ir jį pardavu
siam klubui."

Krepšinis
A. Sabonis ir V. Chomičius (Kauno 

“Žalgiris”) abu krepšininkai žai
džia Ispanijos “Valladolid Club Ba- 
lancesto”. Kontraktas pasirašytas 
nuo 1989 rugpiūčio 10 d. iki 1990 
birželio 1 d. 595 tūkst. JAV dolerių 
už abudu žaidėjus. A. Saboniui — 
25 tūkst., V. Chomičiui — 3 tūkst. 
per mėnesį. Kelios ištraukos iš 
kontraktų:

Pagal abipusį susitarimą toliau 
žaidėjas bus vadinamas specialistu, 
o jį pirkęs klubas — klientu.

4 straipsnis: Klientas įsipareigo
ja parūpinti už savo lėšas: a) asme
ninį automobilį (įskaitant kurą ir 
techninį aptarnavimą), b) priemo
nes apsisaugoti nuo traumų, c) šei
mą ir specialistą aprūpinti butu (ne 
mažiau kaip 4 kambarių su visais 
patogumais ir apstatymu), apmokė
ti išlaidas už komunalines paslau
gas, d) aprūpinti specialistą ir jo 
šeimos narius maisto produktais,
e) aprūpinti varžybų inventoriumi,
f) suteikti medicininį draudimą spe
cialistui ir jo šeimos nariams, g) 
esant reikalui, specialistui parū
pinti vertėją ir 1.1.

R. Kurtinaitis ir S. Jovaiša (Kauno 
“Žalgiris") abu krepšininkai žaidžia 
VFR Hageno SSV “Gold Star” klube. 
Kontraktas galioja nuo 1989 rugpjū
čio 1 d. iki 1991 birželio 1 d. Ištrau
ka iš kontrakto: “Už Kurtinaitį už
sakovė įsipareigoja sumokėti “Li- 
timpex” 150,000 DM. Užsakovas įsi
pareigoja mokėti specialistui 1500 
DM per mėnesį”.

Š. Marčiulionis (Vilniaus “Staty
ba”) žaidžia JAV “Golden State 
Warriors” klubo komandoje. Kont
raktas kol kas pasirašytas 2 metams, 
tačiau sąlygos laikomos paslapty
je. (“The New York Times Magazine” 
jau buvo skelbta, Marčiulionio kont
raktas su NBA “Warriors" — 3 metai 
ir 3.8 mil. dolerių. Red.). Yra žino
ma, kad visus pinigus laisvai dispo
nuoja pats žaidėjas.

V. Jankauskas ir R. Civilis (Kauno 
“Žalgiris”) pastaruoju metu žaidė 

Kauno raj. Rokų kolūkio komando
je). Abu žaidžia Bulgarijoje, Slive- 
no “Dinamo” klube. Kontraktas pa
sirašytas vienam sezonui.

V. Matkevičius (Vilniaus “Staty
ba”) šiuo metu žaidžia VFR II-je 
lygoje.

S. Kriščiūnas “Universitetas” ir 
Vilniaus “Statyba”), V. Maleras 
(Kauno “Žalgiris”) abu krepšininkai 
žaidžia Bulgarijos Šumeno miesto 
klube.

A. Pavilonis (“Elektrografija” ir 
Vilniaus “Statyba”) ir D. Laskys (K. 
“Drobė” ir Kauno "Žalgiris”). Vieną 
sezoną žais Čekoslovakijoje, Ostra- 
vos “Baniko” klube (II lyga).

Vilniaus “Statybos” klubo vadovų 
prašymu į Čekoslovakiją išvyko šios 
komandos žaidėjai R. Penikas ir V. 
Jankūnas. Žaidžia Čekoslovakijos 
“VTS” klube (II lygą).

Per respublikinę “Žalgirio” tary
bą be Lietuvos krepšinio federaci
jos sutikimo išvyko dar 5 krepšinin
kai: R. Butautas (Lenkija). M. Luko
šius (Vengrija), G. Vilkas (Lenkija), 
D. Skeberdis (Lenkija). [ JAV išleis
tas mokytis "Statybos" krepšininkas 
A. Karnišovas. Klubo vadovai tam 
nepritarė.

Pagal kontraktą užsienio klubuo
se vieną sezoną žais ir 7 krepšinin
kės: A. Rupšienė (buvusi "Kibirkš
ties” žaidėja) — Vengrijos Pečo 
miesto "SKŽ" geležinkelininkų klu
bas; L. Pociūtė ("Šviesa") — Lenkija, 
Vroclavo “PLR"; J. Krikščiukaitė 
(“Kooperatininkas") — Vengrija, 
Budapešto “Spartakas"; R. Jucytė 
(“Šviesa”) — Čekoslovakija, Gradec 
Karlove; B. Šilinskaitė (“Banga") — 
Lenkija, Balstogė; V. Guliokaitė 
(“Kibirkštis”) — Vengrija, Budapeš
to "Spartakas": S. Donelaitė ("Ban
ga) — Vengrija, Pečo miesto “SKŽ" 
geležinkelininkų klubas.

Lietuvoje ir jėgos demonstravimo 
varžybos yra populiarios. Nuotrau
koje — stipruolis ARŪNAS VIT
KEVIČIUS neša 90 kg maišą

Nuotr. Valdo Malinausko

Futbolas
V. Kasparavičius, A. Mackevičius 

(abu Klaipėdos klubo “Atlantas”), 
G. Kviliūnas (Vilniaus “Žalgiris”), 
visi trys futbolininkai vieną sezoną 
žais Lenkijos Balstogės “Jageloni- 
jos” klube. Kontraktas: kiekvienam 
apie 7 milijonus zlotų per metus, 
taip pat premijos.

I. Pankratjevas (Vilniaus “Žalgi
ris”) pradeda naują futbolo sezoną 
VFR Herno SC “Westfalia” klube. 
Kontrakto sąlygos kol kas nežino
mos. V. Bridaitis (Vilniaus “Žalgi
ris”) — VFR Remscheido futbolo 
klubas “TV”.

Rankinis
Lietuvos rankinio federacija pati 

pirmoji ryžosi apeiti “Sovinterspor- 
tą” ir nuo šiol naudojasi tik “Litim- 
pex” bei respublikinės “Žalgirio” 
tarybos paslaugomis. Keturi “Gra
nito” rankininkai šiemet debiutuos 
Vakarų Vokietijos čempionate.

V. Novickis (“Granitas") — Bad 
Schwartano “VFL” I lyga. Kont
raktas: apie 60 tūkst. VFR markių. 
R. Valuckas (“Granitas”) — Lever- 
cuseno TSV “Bayer” I lyga. Kontrak
tas: 60 tūkst. VFR markių. J. Kauči- 
kas (“Granitas”) — Eintracht Hage
no “VFL” I lyga. V. Babarskas (“Gra
nitas”) — Herno SC “Westfalia” II 
lyga.

Panevėžio “Auridos” rankininkas 
R. Banionis pasirašė kontraktą su 
Vengrijos Debreceno miesto SO 
“Dožos” klubu nuo 1989 lapkričio 
10 d. iki 1992 birželio 30 d. Kontrak
tas — apie 17 tūkst. forintų per mė
nesį. Įdomu, kad klubas mokės algą 
ir jo žmonai (5 tūkst. forintų). Banio
nis žaidžia aukščiausioje lygoje.

Vieną sezoną VFR žais ir “Eglės” 
rankininkė S. Strečen. Ji žais Rem
scheido “TV” klube, II lygoje.

Tinklinis
D. Vaitulionienė, T. Koftailova 

(Kauno “Neris”) abi tinklininkės 
vieną sezoną žais Lenkijoje. Kiek
vienai sportininkei bus išmokėta 
25 tūkst. invaliutinių rublių.

Madrido dienraštis “El Pais” š.m. 
kovo 18d. laidoje rašo:

Vilniaus “Žalgiris”, vienintelė 
Lietuvos futbolo komanda žaidžian
ti Sov. Sąjungos aukščiausioje lygo
je, šio mėnesio pradžioje nuspren
dė iš jos pasitraukti. Po to, kai Lie
tuvos parlamentas paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę, Valstybinis 
sporto ir Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas pageidavo, kad lietu
viai sportininkai nedalyvautų so
vietiškose pirmenybėse. (...) Koman
dos treneris Benjaminas Jalkevi- 
čius sutiko su šiuo sprendimu, ta
čiau yra nepatenkintas, kad nega
lės dalyvauti sekančiose žaidynėse 
dėl Europos federacijos taurės.

Panašus atvejis yra ir krepšinio 
pirmenybėse, kadangi Kauno “Žal
giris" turi atsisakyti žaidimo (so
vietų) lygoje ir tuo savo veiksmu pa
remti derybas dėl Lietuvos Tauti
nio olimpinio komiteto pripažini
mo. Dėl šios priežasties atsirado 
gandai apie lietuvių žaidėjų, kaip 
Marčiulionis. Chomičius, Kurtinai
tis ir pats Sabonis, atsisakymą daly
vauti Sov. Sąjungos rinktinėje pa
saulio pirmenybėse, kurios įvyks 
ateinantį rugpjūčio mėnesį Argen
tinoje, Buenos Aires mieste. Šie ke
turi žaidėjai pastaruoju metu suda
rė Sovietų rinktinės pagrindą." J.B.

Skautų veikla
• Kristaus prisikėlimo šventė 

teatneša tyro džiaugsmo visiems 
broliams ir sesėms. Aleliuja te
skamba varpų dūžiuose laisvėjan
čioj Lietuvoj.

• Toronto “Šatrijos” skaučių 
tuntas dėkoja Kanados lietuvių 
fondui už $400 auką. Ji bus panau
dota auklėti jaunas vadoves.

• Š. m. “Gintaro” ir “Ąžuolo” 
mokyklų stovykla vyks rugpjūčio 
18-25 d.d., B.S.A. Camp Resolute, 
Bolton, MA (netoli Worchesterio). 
Priimamos skautės nuo 16 metų II- 
ro prityrusių skaučių patyrimo 
laipsnio, skautai nuo 17 m. I-mo 
skautų arba II-ro prityrusių skau
tų patyrimo laipsnio, abiejų šakų 
vadovai arba turintieji sugebėji
mų vadovauti. Registracijos lapai 
su mokesčiu atsiunčiami kursų va
dovams iki gegužės 1 d. “Ąžuolo” 
mokyklos vedėjas yra v.s. fil. K. 
Matonis, “Gintaro” - v.s. fil. A. 
Muliolienė. M.

Mažosios Lietuvos 
fondas

Aukojo: $200 - Toronto kredito 
kooperatyvas “Parama” (iš viso 
$800); $100 - Pr. Kazukonis (iš viso 
$500), dr. J. Uleckas (iš viso $600); 
$50 - A. M. Bumbuliai (iš viso $90), 
A. A. Paškevičiai (iš viso $80), K. 
E. Čeputis (iš viso $290), Greta Bun- 
tinienė (iš viso $260); $30 - E. Sen
kus (iš viso $200), A. S. Kenstavi- 
čius (iš viso $66); $20 - Z. H. Lapi
nas (iš viso $70), J. Kalainis (iš viso 
$60); $19.46 - V. Saulius; $15 - V. 
Jakonis (iš viso $40).

Valdyba nuoširdžiai dėkoja už 
papildytus įnašus.

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos į kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas 1 kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame j video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

LIETUVIŲ
nA r4T a a KREDIT0PARAMA KOOPERATYVAS

IMA:

% už 2 m. GIC invest, pažym.
% už 3 m. GIC invest, pažym.
% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

už asmenines 
paskolas nuo...131/4% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............. 123/4%
2 metų ............. 12’/2%
3 metų ........... 121/z%

(fixed rate)

MOKA:
93/4% už 90 dienų term.indėlius 

10 % už 6 mėn.term.indėlius 
101/4% už 1 m. term, indėlius 

10 % už 2 m. term, indėlius 

10 % už 3 m. term, indėlius 
101/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.
111/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
11
11
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111/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
10’/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101/2% už RRSP ir RRIF3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą 
91/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/z% už kasd. pal. čekių sąsk.

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...113/4% 

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 76 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų

BŪSTINĖ: Lietuvių namai —

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

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

A. W. GARDENS REAL ESTATE INC
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3.

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai

Namų įkainojimo skyrius
HURONIA YORK APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y7V1.

Telefonas (Toronto linijos)
(416) 773-6480, (416) 773-3779

ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

RF/HBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 766-2897 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario



MARIUS Ę. RUSINAS, turis aštuenerių metų 
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

• RRSP- nuo 1 iki 10 metu garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metu išmokos abiem 

(vyrui ir žmonai) arba vienam (kitam mirus)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

grupinė drauda
• atstovauja visom gyvybės draudos bendrovėm
• klientu patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

Scarborough, Ontario M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje

— Siunčiame iš eilės

— Siunčiame dideles ir mažas siuntas

— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME
220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS 

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE
SONY NATIONAL PANASONIC

SIUNČIAME "TV", "VCR’s, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

Turime įvairių šaldytuvų, krosnių, "freezers”, skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

CHOlCEjWE^gr 
A A ■ IN THE 

WORLD" 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 • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 
1990

Paremiant Sąjūdžio raginimą vengti Maskvos,
užsakome tiesiogines keliones į Lietuvą.

SKRIDIMŲ MARŠRUTAI:
Torontas-Frankfurtas-Vilnius (išskrenda kiekvieną šeštadienį); 
Vilnius-Frankfurtas-Torontas (grįžta kiekvieną pirmadienį). Grįž
tant, nakvynė Frankfurte; Torontas-Varšuva-Vilnius (išskrenda 
pirmadieniais ir penktadieniais); Vilnius-Varšuva-Torontas (grįžta 
trečiadieniais ir sekmadieniais). Grįžtant nakvynė Varšuvoje. 
Apie visus šiuos ir kitus tiesioginius skridimus į Lietuvą, smulkesnių žinių 
teiraukitės mūsų įstaigoje. Vietos garantuojamos įmokėjus $200 rank
pinigių. Vietų skaičius labai ribotas. Užsisakykite vietas dabar.

KVIEČIAME D AL YVAUTI
LIETUVIŲ DIENOSE

Australijoje - Melbourne 
1990 m. gruodžio 26 — 31 dienomis. 
Šventėje dalyvaus svečiai iš viso pasaulio ir Lietuvos. 
Norintiems paruošta įdomi turistinė programa aplankant 
Australijos įžymybes su lietuviškai kalbančio vadovo pagalba. 

Bilieto kaina iš Toronto, 
pilnai apmokant iki birželio mėn.............$1999 kan.

Tad aplankykite svetingus Australijos lietuvius! 
Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje, 

tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 
2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 

Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

“Audra Travel Corporation” 
praneša lietuvių klientų priėmimo valandas. 
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį nuo 10-13 ir 16-18 vai.; 
ketvirtadienį, penktadienį nuo 10-13 ir 16-19 vai. Kitu laiku 
patarnaujame susitarus tel. (416) 769-2500.

Vilniaus inžinerinio statybos instituto tautinių šokių liaudies ansamblis “Vingis” atvyksta gegužės 18 d. Daly
vaus Kanados lietuvių dienose Hamiltone, koncertuos “Canada’s Wonderland” parke, St. Catharines, Toronte. 
Svečių globėjas - “Atžalynas”
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

t

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

TO RODI T
A.a. Pr. Žaliausko atminimui 

K. Kudirka “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Antano Rinkūno penke- 
rių mirties metinių atminimui 
J. Rinkūnienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A.a. O. Gailiūnaitės atmini
mui M. Gaputytė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A.a. J. Klimo ketverių mir
ties metinių atminimui duktė 
Elena Žulienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A.a. S. Gindrėnienės atmini
mui I. Vibrienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A.a. Juozo Siminkevičiaus 
20 metų mirties prisiminimui 
duktė Prima Saplienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A.a. J. Baltakio atminimui 
vietoje gėlių “Tėviškės žibu
riams” aukojo: $50 - M. ir A. 
Vaišvilos; po $20 - J. ir R. Dū
dai, L. ir M. Garbačiauskai.

Toronte viešėjusiam Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos vice
pirmininkui Br. Kuzmickui, ne
mokamai naudotis limuzinu su 
šoferiu davė vienas adv. Algio 
Pacevičiaus bičiulis.

i Tarptautinės organizacijos 
“Canadian Society for Defence 
of Tradition, Family and Pro
perty” pirmininkas Mac Las
celle parašė laiškus Kanados 
ministeriui pirmininkui ir Už
sienio reikalų ministeriui, ra
gindamas Kanados valdžią pa
dėti sovietų spaudžiamai Lie
tuvai. Kanada turėtų energin
gai išreikšti protestą Maskvos 
vadams, kurie naudoja paver
gimo veiksmus prieš Lietuvos 
žmones.

“The Toronto Star” balandžio 
4 d. laidoje išspausdino Dal
ton Camp straipsnį, kuriame 
jis gina Kanados valdžios už
imtą poziciją Lietuvos atžvil
giu. Jei Kanada pripažintų Lie
tuvą, tai esą turėtų tuojau 
pripažinti Estiją, Latviją ir 
netrukus Gruziją bei Moldavi
ją. Lietuviai ir jų draugai ži
no Kanados valdžios nuomonę 
ir jausmus. Tačiau neapdairus 
žingsnis diplomatijoj gali iš
šaukti tik nelaimes.

“Atžalyno” žinios
— Vidurinė grupė (27 asmenys) 

išvyksta į Kalgarį balandžio 19 d. 
Koncertas įvyks balandžio 22, sek
madienį.

— Tėvų posėdis bus balandžio 
22, sekmadienį, 2 v.p.p., Lietuvių 
namuose. Dienotvarkėje: “Vingio” 
ansamblio viešnagė.

— Popietė — gegužės 6, sekma
dienį, Lietuvių namuose. Bus žai
dimai jaunimui, gausi loterija. 
Meninę programa 3.00 v.p.p. atliks 
visos “Atžalyno” grupės.

— Gegužės 18 d. atvyksta an
samblis “Vingis” iš Vilniaus. Jis 
bus Kanadoje dvi savaites ir kon
certuos Kanados lietuvių dienose 
Hamiltone, Canada’s Wonderland 
vietovėje, St. Catharines, Toron
te. Ansamblį globos “Atžalynas".

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS
B.C.L., LLB., M.B.A., M. Eng.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 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

Paieškojimas
Ieškomas Marijonas Jurgelevi

čius. Paskutiniomis žiniomis jis 
turėtų gyventi Edmontone, Alber
toje. Jis pats ar apie jį žinantys 
prašome rašyti: Juozas Milinskas, 
Vytauto gatvė 61-9, Ukmergė, Li
thuania.

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

importuota tiesiai iš Lenkijos. kvepiančią rugiais iš kurių- .
Prisiminkime gerus praeities laikus... speciali Zytnia degtinė.
gerą maistą... gerus draugus... Laimingų švenčių ir šiais metais.

EXTRAZYTNIA • DOUBLE RYE GRAIN • VARIETAL VODKA
Dėl daugiau informacijos kreipkitės: ” ‘

Peter Mielzynski agentūra, 3075 Ridgeway Dr., Mississauga, Ont. L5L 5N6 tel. 820-4117

Future.!
REAL ESTATE LTD.REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonai - (416) 864-2734 

1-800-387-1883 (toll free)
• Turi daugiau kaip 13 metų patyrimą 

investacijų srityje
, 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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

Tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. M6R 2N3 

Fax 534-8953

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
f

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.

HD I7QIUI7 O INSURANCEJL> IvILkjlrlIL K BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(41 6) 533-1 1 21
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“TĖVIŠKĖS ŽIBURIU B MONTREAL®

1990 m. balandžio 21, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje.
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite 
su nauju dainų repertuaru Toronto 
“Sutartinę”

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite 
pasidžiaugti smagia orkestro “Les & The 
Music Masters” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose — 
didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamin
tais valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

Pradžia - 6.30 valandą vakaro, 
meninės programos — 7.00 v.v.

Stalai (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administra
cijoje 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

'Tro R O N T O

Demonstracijos už nepriklauso
mos Lietuvos pripažinimą kovo 31 
d. pavyko puikiausiai. Baltų fede
racija visą organizavimą patikė
jo KLB Montrealio apylinkei, bet 
savo dalyvavimu stipriai parėmė. 
Antrą valandą prie Sov. Sąjungos 
konsulato gausiai rinkosi lietu
viai, latviai, estai, ukrainiečiai, 
lenkai ir čekai su savo vėliavomis. 
Susirinko apie 600 asmenų, kurių 
daugumą, aišku, sudarė lietuviai. 
Tenka pabrėžti, kad nemažai buvo 
lietuviškos kilmės žmonių, net ir 
tokių, kurie retai kur pasirodo. 
Sugiedojus “Marija, Marija”, pa
dainavus porą dainų, pritariant 
Zigmui ir Algiui Lapinams bei Ri
mui ir Linui Piečaičiams rageliais, 
Arūnas Staškevičius paryškino 
šių dienų paskutinius įvykius ir 
padėkojo dalyviams už jų atsilan
kymą. Dr. M. Danytė perskaitė 
protesto tekstą, kuris įteiktas Sov. 
Sąjungos konsului, kad persiųstų 
M. Gorbačiovui. Po to lydimi RCMP 
jie buvo įsileisti į konsulatą. Su
sirinkusieji smarkiai plojo, kai

Juozui Aranauskui, Aušros Var
tų parapijos klebonui, sukalbė
jus maldą, dr. M. Danytė pasakė 
puikią užbaigiamąją kalbą.

Demonstracija laikoma geriau
siai pasisekusia kokia tik kada 
yra buvusi Montrealyje. Džiau
giamės, kad mūsų KLB apylinkė 
gavo gerų talkininkų, kurių pa
galba galėjo viską puikiai suor
ganizuoti.

Aloyzas Stankevičius balandžio 
1 d. AV parapijos salėje dviem 
aparatais rodė puikią vaizdajuos
tę iš paskutinių įvykių Lietuvoje. 
Jis ten lankėsi rinkimų į Lietuvos 
aukščiausiąją tarybą metu. Galė
jom matyti, kokia priešrinkiminė 
reklama buvo rodoma per Lietu
vos televiziją. Taip pat parodė pa
sikalbėjimus su Juozu Urbšiu, Ka
zimiera Prunskiene ir jau dau
giau ar mažiau matytus gabaliu
kus, kaip Kryžių kalną, Baltijos 
kelią, Sibiro lietuvių karstų par
gabenimą, Šiluvą ir kt. Vaizda
juostė tik 45 minučių, bet labai

Anapilio žinios
— Didžiosios savaitės pamaldų 

tvarka: D. ketvirtadienį — 7 v.v. 
Švč. Sakramento įsteigimo Mi
šios; D. penktadienį — 3 v.p.p. 
Kristaus kančios ir mirties pa
maldos; D. šeštadienį — 8 v.v. Kris
taus prisikėlimo pamaldos romė
niškom apeigom; Velykų rytą — 7 
v. Kristaus prisikėlimo pamal
dos lietuviškom apeigom, 9.30 ir 
11 v.r. — Velykų Mišios. Autobu
sas veš maldininkus D. penktadie
nį pamaldom nuo Islington pože
minių traukinių stoties 2.30 v.p.p. 
ir atgal nuo Anapilio išveš 5 v.p.p. 
Velykų dieną autobusas veš mal
dininkus įprasta sekmadienio 
tvarka.

— D. šeštadienio vakarą 8 v. ir 
Velykų rytą 9.30 v. Mišiose giedos 
parapijos vaikučių choras ir dai
nų vienetas “Sutartinė”. Vadovau
ja muz. N. Benotienė. Velykų rytą 
7 v. Kristaus prisikėlimo apeigo
se bei Mišiose giedos mūsų parapi
jos choras, vadovaujamas muz. J. 
Govėdo.

— Velykų sekmadienį Pirmosios 
Komunijos ir Sutvirtinimo sak
ramento pasiruošimui pamokų ne
bus. Pamokos bus tęsiamos toliau 
balandžio 22, Atvelykio sekma
dienį.

— Motinos dienos pietūs Ana
pilio salėje bus gegužės 13, sek
madienį, 1 v.p.p. Numatyta jau
nimo atliekama meninė progra
ma. Maistą ruoš J. Gurklienė. 
Bilietai platinami parapijos 
salėje sekmadieniais.

— Per šalpos popietę kovo 25 d. 
Anapilyje Lietuvos sambūriui 
“Caritas” aukojo: $400 — K. Da- 
linda; $200 — dr. J. Sungaila; $100
— Anapilio moterų būrelis, V. 
Dalinda, P. Kripas, H. Lapas, G. 
Trinkienė, A. P. Augaičiai; $50
— S. J. Andruliai, O. V. Anskiai, 
dr. A. Barkauskas, S. Girčienė, 
A. V. Buragai, B. Liškauskas, H. 
T. Petkai, J. V. Plečkaičiai, dr. 
M. D. Valadkos, A. B. Vitkai, A. 
Vaišvilienė; $40 — Z. Girdauskas, 
V. J. Jasinevičiai; $30 — prel. dr. 
P. Gaida, R. J. Karasiejai, G. R. 
Paulioniai; $25 — E. Čepienė, Z. 
Linkevičienė, A. Matusevičiūtė, 
dr. P. I. Lukoševičiai, J. A. Šim- 
kai; $24 — P. L. Butėnai; $20 — O. 
Ažubalienė, R. Celejewska, M. 
Norkienė, D. Radzevičienė, L. 
Radzevičius, B. Sapijonienė, R. 
Sirutienė, G. A. Sprainaičiai, B. 
Stalioraitienė, A. Vaičiūnas; $10
— B. Kasperavičienė, A. Pajaujie
nė, N.N.; $7 — O. Derliūnienė.

— Aukojo šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $100 — E. Giedra; “Cari
tas”: $500 — M. Lazdutis; $100 — 
A. Sungailaitė; parapijai: $200
— A. Kanapka, J. Arštikaitis; $50
— dr. R. Zabieliauskas, dr. M. D. 
Valadkos, P. E. Žuliai.

— Mišios balandžio 15, Velykų 
sekmadienį, 7 v.r. Kristaus pri
sikėlimo Mišios, 9.30 v.r. už a.a. 
Jadvygą ir Justiną Pikšilingius, 
11.v.r. už parapiją; Wasagoje 11 
v r. už a.a. Vaclovą Verikaitį.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas bus uždarytas Di
dįjį penktadienį ir Velykų sek
madienį. Vedėjas

Dipl. teis. Marijonas Šnapštys 
ir jo šeima Kristaus Prisikėli
mo šventėje sveikina savo gimi
nes, bičiulius, bendradarbius, 
geros valios brolius bei sese
ris ir linki visiems velykinio 
džiaugsmo. Aleliuja!

HALLING ELECTRICAL
(Estonian) 

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas

Tel. 762-9190 LICE 1044

Prisikėlimo parapijos žinios
— Didžiosios savaitės pamaldų 

tvarka: D. ketvirtadienį — Mišios 
7.00 v.v., po jų procesija su Šven
čiausiuoju ir adoracija.

— D. penktadienį 3 v.p.p. — žo
džio liturgija, Kryžiaus pagarbi
nimas ir komunija. Po pamaldų 
adoracija. D. Penktadienį dienos 
metu į šventovę įėjimas pro skau
tų būklą.

— D. šeštadienį — privati ado
racija nuo 8 v.r. Įėjimas pro kam
pines duris. Velykų vigilijos apei
gos prasidės 10 v.v. ir tuoj po to, 
10.45 v.v. — Prisikėlimo Mišios.

— Ruošiasi tuoktis — Julia-Eli- 
zabeth Jasoni su Brian-Francis 
Heaney.

— Balandžio 5 d. palaidotas a.a. 
Jonas Baltakys, 68 m.

— Metiniame parapijos susirin
kime į tarybą buvo išrinkti: Al
binas Arlauskas, Aldona Barisai- 
tė, Birutė Čepaitienė, Judita Čup- 
linskienė, Jonas Danaitis, Laimu
tis Dūda, Bronius Genčius, Ramu
tė Grigonienė, Lina Kuliavienė, 
Aloyzas Kuolas, Rimas Petraus
kas, Bronius Saplys, Kazimieras 
Šapočkinas, Juozas Stravinskas, 
Arija Škėmienė, Vytautas Tasec- 
kas, Regina Valickienė, Jane Vin- 
gelienė. Taryba susirinks po Ve
lykų ir išsirinks pirmininkę, vice
pirmininką, sekretorę ir sekcijų 
pirmininkus.

— Parapijai aukojo: $500 — R. P. 
Čeponkai; $300 —R.J.B.; $104 —K. 
Juknevičienė; $100 — M. Vaškevi
čienė; $90 — K. Lisauskas; $50 — A. 
Kavaliauskas, V. K. Juskey, L. B. 
Matukai, V. K. Gapučiai, U. Paliu
lis, A. Kairienė, R. Klemkienė, St. 
Vaitekūnienė; “Share Life”: $75 —
H. Butkevičius; $50 — P. Kudrei- 
kis, J. O. Mickai, V. Sinkevičius, 
P. Skrupskas, A. Vilimienė; Reli
ginei šalpai: $100 — S. V. Liuimos, 
M. Vaškevičienė; $50 — A. R. Ul
bos; Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje: $100 — M. Vaškevičienė; 
Vyskupo fondui: $300 — P. Ūke- 
lienė; Klierikų fondui: $300 — P. 
Ūkelienė; $100 — J. Žilinskas; 
$50 — St. Vaitekūnienė; “Caritas”: 
$100 — M. Vaškevičienė; varg
šams: $20 — A. Kairienė.

— Religinei šalpai nuo praėju
sių metų kovo mėnesio iki šių 
metų kovo 31 d. buvo surinkta 
$19,855.30.

— “Share Life” vyskupijos va
jui praėjusį sekmadienį mū
sų parapijoj surinkta- $1,838.75.

— Mišios balandžio 15, Vely
kų sekmadienį, 8.30 v.r. — už Za- 
lagėnų šeimos mirusius, 9.20 v.r.
— už a.a. Antaną Svirplį, 10.15 
v.r. — už a.a. Balį Radzevičių, už 
a.a. Reginą Hillebrand ir Šmi- 
gelskių šeimos mirusius, 11.30 v.r.
— už gyvus ir mirusius parapijie
čius.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $1,000 — J. Bajoraitis iš 
Hamiltono a.a. Elenos Žostautai
tės atminimui; $100 — A. Drauge
lis; $50 — Lois Dagys a.a. Leoka
dijos Česekienės atminimui. Iš 
viso statybos fonde yra $167. 759 
(įskaitant procentus). Aukos pri
imamos “Paramoje” sąsk. nr. 8711, 
Prisikėlimo parapijos kooperaty
ve sąsk. nr. 155332.17 ir “Talko
je” sąsk. nr. 4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 320 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: S. Všinskas iš Joniškio, 
A. Stukas iš Klaipėdos, J. Didaitė 
iš Vilniaus, O. Martišienė, I. Trep- 
kienė iš Kauno, P. M. Siūbai iš 
Hamiltono, V. J. Žemaičiai iš St. 
Catharines.

— Lietuvių namai bus uždaryti: 
D. penktadienį ir per Velykas, 
balandžio 13 ir 15 d.d. Neveiks 
svetainė “Lokys" ir nebus sekma
dienio popietės.

— Balandžio 22, sekmadienį,
I. 00 v.p.p. Karaliaus Mindaugo 
menėje įvyks velykiniai pietūs. 
Bilietai gaunami pas moterų bū
relio nares ir darbo valandomis 
Lietuvių namų raštinėje.

f Toronto Lietuvių namų
? karaliaus Mindaugo menėje
> balandžio 22, sekmadienį, 1 v.p.p. ruošiami

Programoje: pianistė Leokadija Kanovičienė, Toronto Maironio mokyklos mokiniai, Velykų senelė.

Stalai numeruoti. Įėjimas suaugusiems - $15, jaunuoliams nuo 5-12 
metų - $7, vaikams iki 5 metų - nemokamai. Bilietus prašome Įsigyti iš 
anksto sekmadienio popietėse pas LN moterų būrelio nares ir darbo 
valandomis LN raštinėje.
Atsilankę į pietus turėsite progą aplankyti P. Markuškio ir B. Ma- 
rijošiaus darbų parodą, kurios atidarymas įvyks balandžio 21, 
šeštadienį, 4 v.p.p. Visus kviečia rengėjai -

Toronto Lietuvių namai ir LN moterų būrelis

choras VOLUNGE
gegužės 5, šeštadienį, 7 v.v., Prisikėlimo parapijos

- šokiai
Stalai numeruoti. Bilieto kaina $30 asmeniui.
Bilietai platinami parapijose po Mišių.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti ‘‘Volungė

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio ‘GINTARAS”

kuris [vyks 1990 m. gegužės 12, šeštadieni, 6 v.v., 
Anapilio salėje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario.

PROGRAMOJE: visos gintariečių grupės virš 150 šokėjų ir kitos staigmenos 
Šokiai - grojant "Les & the Music Masters” orkestrui 
Loterija - vertingais laimikiais. Šampanas, kava, pyragai

Įėjimas - $6 studentams, $8 - suaugusiems- Bilietai gaunami pas J. Vingelienę 
tel. 233-8108, G. Šimkienę tel. 766-8844 ir sekmadieniais abiejose parapijose.

"Gintaro” ansamblis ir tėvų komitetas

KODĖL DAUGELIS IŠ JŪSŲ UŽ KREDITO 
KORTELIŲ (Credit Cards) PASKOLAS MOKATE

— Kodėl nepaimti sutarties paskolos (contract loan) iš savo kredito kooperatyvo?
— Šią paskolą galima automatiškai pervesti kiekvieną kartą, kai tik pritrūks pinigų 

jūsų čekių sąskaitoje.
— Ją galima atmokėti pagal susitarimą dalimis arba visą iš karto.
— Ją galima atnaujinti daug kartų be naujo prašymo.
— Nuošimčiai imami už šią paskolą yra tokie pat kaip ir už reguliarią asmeninę 

paskolą. (Žiūrėk mūsų skelbimą “Tėviškės žiburiuose").
— Taupyk ir skolinkis tik savam kredito kooperatyve, bet nemokėk plėšikiškų 

nuošimčių svetimiesiems.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

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

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

į CATERING
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

po 15 minučių atstovai grįžo iš 
konsulato. Dr. M. Danytė trumpai 
atpasakojo pasikalbėjimą su kon
sulato tarnautoju, kuris pažadėjo 
protesto raštą persiųsti į Maskvą 
(pasirodo, konsulas šeštadieniais 
nedirba). Po šio pranešimo visi 
dalyviai, gavę po gėlytę, pajudėjo 
didžiosiomis Montrealio gatvėmis 
į Donchester Square prie Pamink
lo žuvusiems už Kanados laisvę. 
Eisena truko virš pusvalandžio 
ir nusitęsė per du blokus. Buvo 
daug lietuviškų bei kitų vėliavų 
ir gausybė įvairių plakatų. Eise
nos dalyviai skandavo šūkius, ku
rie tarp dangoraižių ypatingai ge
rai skambėjo. Prie paminklo buvo 
priglaustas didokas Lietuvos že
mėlapis, prie kurio kiekvienas 
dalyvis padėjo savo gėlę. Kun.

gerai suredaguota. Apie pusantro 
šimto žmonių su dideliu dėme
siu sekė filmą. Privačiai galėjo 
pasiaiškinti su autoriumi. AV pa
rapijos choras visus pavaišino 
pyragais ir kava. Buvo renkamos 
aukos Lietuvos televizijos dar
buotojams, kurių darbais gėrė
jomės.

Montrealio LK Mindaugo šau
lių kuopa kovo 11 d. dvejų metų 
kadencijai perrinko valdybą — 
pirm. Augustas Mylė ir nariai: 
V. Sušinskas, A. Kačinskas, A. Žiū
kas, P. Gabrys, A. Kalvaitis, G. Ri
meikienė, V. Barauskas ir A. Če
pulis. Revizijos komisiją sudaro 
A. Rusinas, J. Šulmistras ir K. Ali- 
nauskas. Kapelionas yra kun. Jo
nas Kubilius ir jo pavaduotojas 
kun. Stasys Šileika. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus-: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L.7

|TA O MONTREALIO LIETUVIŲLl 1/^55 KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono. 

MOKA UŽ:
Taupymo-special................. 7 %
Taupymo - su gyv. dr............. 61/2%
Taupymo-kasdienines....... 6’/4%

Einamos sąsk............................41/2%
RRIF-RRSP-term.............113/4%
RRIF-RRSP-taup.............. 8 %

IMA UŽ:
%, asmenines - nuo 13’72%

Certifikatus ....
Term, indėlius:

1 metų .................... 1O’/2%
180 d. -364 d........... 1O’/4%
120 d. - 179 d........... 10’/4%
60d. - 119d........... 10
30 d. - 59 d........... iq

1 11/2%

%
%

Nekiln. turto nuo 13

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

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

Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00

Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

JAUNIMO ŠOKIAI
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje
(1021 College Street West, Toronto, Ontario)

> balandžio 15,
Velykų sekmadienį,

Baras — alus ir vynas
Muzika

Pelnas skiriamas jaunimo veiklai.
PLJ sąjungos valdyba

PAVEIKSLUS iš Lietuvos įrėmi
nu už pusę kainos. Skambinti tel. 
763-5863 Toronte.

PARDUODAMAS GERAS NAMAS 
gražioje, ramioje Wasaga Beach vie
tovėje Bay Colony. Tel. (705) 429-4030.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti vyresnio amžiaus vyriškį. Butas 
su maistu ir atlyginimas pagal susi
tarimą. Tel. 890-2626 arba 767-5505.

DĖMESIO. Lietuvoje nebrangiai 
parduodu 1988 m. 4 cilinderių au-

MOTERIS IŠ LIETUVOS su gero
mis rekomendacijomis ieško bet 
kokio darbo. Gali prižiūrėti vy
resnio amžiaus asmenį. Skambinti 
į “Tėviškės žiburių" administraci
ją darbo valandomis tel. 275-4672.

EUROPEAN CATERING

tomobilį. Įvažiuota tik 6,000 mylių. 
Šios rūšies automobiliai Lietuvo
je yra labai mėgiami. Nuosavybės 
dokumentai yra JAV. Kaina-$3.500 
(amerikietiškais). Taip pat parduo
du didelį modernišką 6 kambarių 
mūrinį namą su garažu ir dideliu 
sodu, prie centrinės gatvės Prie
nuose arti Nemuno (netoli Kauno).

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

Kas norėtų sau ar savo mylimiems 
giminėms padaryti didelį malonu
mą pasinaudokite šia proga. Rašy
kite “Tėviškės žiburių" adresu, pa
žymint ant voko "Jonui" arba skam
binkite vakarais tel. (716) 856-1782.


