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Landsbergis Šiaurės Amerikoje
Numatoma tokia pakeista Lietuvos respublikos aukščiau

siosios tarybos pirmininko V. Landsbergio viešnagės Kanadoje 
programa: GRUODŽIO 6, KETVIRTADIENĮ, Otavoje — susi
tikimas su Kanados ministeriu pirmininku B. Mulroney, opo
zicinių partijų vadais ir Baltijos valstybių reikalus remian
čiais parlamentarais; GRUODŽIO 7, PENKTADIENĮ, — susi
tikimas su Ontario premjeru B. Rae ir kitais provincijos parei
gūnais 2.30 v.p.p. Toronto universitete Convocation Hall V. 
Landsbergio pranešimas anglų kalba — “Dabartinė padėtis 
Lietuvoje ir Pabaltijo kraštuose”; 7.30 v.v. priėmimas Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje; GRUODŽIO 9, SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. susitikimas su Kanados lietuviais didžiojoje Anapilio 
salėje.

Lietuvos atstovybė Vašingtone patvirtino, kad Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. V. Landsbergis susitiks su pre
zidentu G. Bushu Baltuosiuose rūmuose gruodžio 10, pirma
dienį, 2 v.p.p. V. Landsbergis į Vašingtoną atvyksta gruodžio 
9 d. naktį iš Toronto, Ont., grįžta į Vilnių gruodžio 11 d. Jis su 
žmona Gražina apsistos Lietuvos atstovybėje. Lietuvos atsto
vas Vašingtone St. Lozoraitis koordinuos susitikimą su JAV 
prezidentu. (LIC) Organizacinis komitetas

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Kiekvienas žmogus yra atstovas. Iš tos padėties ne
įmanoma pasitraukti. Ir į uždariausią žmogų, ramiausią 
atsiskyrėlį, yra nukreiptos kitų žmonių akys su klausi
mais, nusistebėjimais, vertinimais. Rodos, tas niekam 
neužkliūvąs žmogus ramybėje nepaliekamas: jei apie jį 
nežino platesnė aplinka, jis yra kaimynų, bendradarbių, 
giminių akyse.

K
Ą JAU tada bekalbėti apie žmones, turinčius pa
reigas šeimoje, organizacijose, visuomeninėj veik
loj, religinėse bendruomenėse, pirmaujančius 
tautos ar valstybės darbuotėse. Daugumas jų išstatyti kas

dieniniam stebėjimui. Ir juo aukštesnis pareigūnas, juo 
daugiau į jį nukreiptų akių, juo dažniau apie jį kalbama, 
rašoma. Visuomenėje iškilūs žmonės paprastai ir atsto
vauja tai visuomenei. Tokių žmonių laikyseną ar pareiš
kimus sveria ir saviškiai, ir pašaliečiai. Jie visų akyse, 
jų elgsena ir sprendimai atspindi tą grupę, kuriai jie at
stovauja. Tuo būdu pagal vieną sprendžiama apie visumą. 
Tai ypač ryšku politiniame, partiniame, bendruomeni
niame gyvenime, kuriame pirmaujantys atsiranda rinki
mų būdu. Mandatas jiems suteikiamas vienminčių, kurie 
pasitiki išrinktuoju, formaliai atstovaujančiu rinkėjams. 
Kokie nors neapdairūs pirmininkų pareiškimai arba ofi
cialiuose pranešimuose grynai savo nuomonės įterpimas, 
dažnai sukelia įtarinėjimų, spėliojimų, net nepasitikėji
mo. Tuo pačiu stebėtojai meta šešėlį visai grupei, nes ne
sunku interpretuoti, kad pirmininko žodis — visų žodis. 
O varžovinės grupės dažnais atvejais to tik ir laukia. Tai
gi vienas reiškia labai daug: vienas tėvas, viena motina, 
vienas mokytojas, vienas kunigas, vienas organizacijos 
vadovas, vienas ministeris — įprasta ir lengva pagal juos 
galvoti ir apie visumą.

T
AČIAU ir visuma nėra koks ūkanose paskendęs, 
mažai pastebimas elementas. Dažnai ji veržiasi 
sava laikysena, budriu visokeriopo vyksmo saugo
jimu, pagrįstais reikalavimais, rodančiais bendrinių rei

kalų rūpestį. Netrūksta betgi reikalavimų, išeinančių iš 
asmeninių ambicijų ar įgeidžių. Tada atsiranda žalingas 
drumstimas, niekam nieko gero nežadąs, o tik eikvojus 
laiką ir gadinąs dirbančiųjų nuotaiką. Išrinktasis ir ap
lamai vadovaujantis asmuo negali tarnauti kiekvienam 
atskirai. Jis tarnauja daugumai, ir pagal tai formuojama 
visa veikla. Jokia institucija negali užsiiminėti atskirų 
norų patenkinimu, nes visiems įtikti neįmanoma. Blašky
masis su pataikavimais vestų prie absurdiško veiklos stab
dymo. Suprasti šitokios padėties žalą — reiškia nuolatos 
girdėti daugumos balsą, kuris išrinktiesiems yra įgalioji
mas. Demokratinio mąstymo žmonijai tuo tarpu jokio ge
resnio pakaitalo nėra. Visa tai tinka ir platiems tauti
niams bei valstybiniams darbams vykdyti, ir Šiauresniems 
bendruomeninio gyvenimo tikslams siekti, ir atskirų ins
titucijų darbuotės sėkmei. Mus kaip bendruomenę, kaip 
tautą, kaip nepriklausomybės siekiančius šiandien stebi 
ir vertina kone visas pasaulis. Jau vien tuo atžvilgiu labai 
svarbi darosi ir visuma, apie kurią sprendžiama ne pagal 
išrinktuosius, bet pagal kiekvieną įspūdį, visai nesigili
nant kaip jis susidaro. Užtat šitoje perspektyvoje visumos 
atstovavimas gali būti, jei jau ne lemiamos, tai tikrai įta
kingos reikšmės įnašas. Jaustis visumos minioje pasken
dusiu, mažu ir nebematomu šapeliu būtų klaidinga, o gal
voti, kad viskas pavesta išrinktiesiems — neteisinga. Šių 
dienų Lietuvos problemos ir reikalai mobilizuoja visus. 
Pagal visumos laikyseną šiuo atveju gali būti vertinami ir 
jos vadovai. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Atsisakoma pavėluotų bylų
Ontario provincijos teismai 

pradėjo atsisakyti paskelbtų 
ir ilgai atidėliotų bylų. Spalio 
mėnesį buvo panaikintos 1.652 
tokios bylos, tarp kurių buvo 
ir 28, liečiančios smarkius už
pulto žmogaus sumušimus. Ki
lo rimtas pavojus, kad taip ga
li būti pasielgta su 100.000 by
lų, turinčių mažesnius kaltini
mus. Bylų panaikinimą atne
šė Kanados aukščiausiojo teis
mo sprendimas, kad kanadie
čio konstitucines teises pažei
džia ilgiau kaip aštuonis mė
nesius trunkantis bylos atidė
liojimas.

NDP socialistų premjero 
Bob Rae vyriausybė šią prob
lemą paveldėjo iš Ontario li
beralų ir konservatorių vy
riausybių. Aiškinama, kad toks 
didelis atidėtų bylų krūvis at
sirado dėl nepakankamo tei
sėjų skaičiaus. Ontario provin
cija 1983 m. turėjo 232 teisė
jus, o dabar turi 233. Šiame 
laikotarpyje gerokai padidėjo 
Ontario gyventojų skaičius, 
atnešęs ir daugiau kriminali
nių nusikaltimų, o teisėjų skai
čius padidintas tik vienu. Ne
nuostabu, kad buvo pradėtas 
daugelio bylų atidėliojimas, 
peržengęs Kanados aukščiau
siojo teismo nustatytus aštuo

nis mėnesius.
Bylas pagausino 1985 m. pa

baigoje įvesta griežtesnė baus
mė girtiems automobilio vai
ruotojams. Ligi to laiko vairuo
tojo teisės būdavo suspenduo
jamos trims mėnesiams, o da
bar jos iš teisme girtu pripa
žinto vairuotojo atimamos vie- 
neriems metams. Netenka ste
bėtis, kad girtumu kaltinami 
vairuotojai neprisipažįsta kal
tės ir ilgai ginasi teismuose. 
Dėl to iš 100 ar 150 tūkstančių 
užvilkintų bylų net 20% tenka 
tokiem automobilių vairuoto
jam.

Naujasis Ontario teisingumo 
ministeris H. Hamptonas pa
skelbė sustiprintas pastangas, 
kurių dėka bylų atsilikimą ti
kimasi užbaigti iki sekančios 
vasaros. Jis įsipareigojo parū
pinti 27 naujus teisėjus ir 50 
advokatų talkinti prokurorams 
bylų paruošime. Tose Ontario 
vietovėse, kur yra didesnis už
delstų bylų skaičius, teismai 
dirbs ir vakaro valandomis. Ti
kimasi, kad tuziną naujų teisė
jų Ontario provincijai paskirs 
ir Kanados vyriausybė. Sustip
rintomis pastangomis iki vasa
ros reikės užbaigti apie 150.000 
bylų. Teisingumo ministeris

(Nukelta į 6-tą psl.)

Šis milijoninio tiražo savaitraštis, leidžiamas Amerikoje, 1990 metų lapkričio laidoje išspausdino straipsnį apie 
griūvančią sovietų imperiją. Viršelyje vaizduojamas antkapinis paminklas su gimimo data; trūksta tiktai mirties 
datos. Minėtame straipsnyje minima ir Lietuva bei kitos Baltijos valstybės

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio kalba per televiziją, 
iškelianti naują pavojų Lietuvai, planuojamą Kremliuje

Lietuvos laisvėjimas ir įtemptos 
pastangos įgyvendinti nepriklau
somybę šiuo metu nelauktai atsi
trenkė į kietą Kremliaus sieną, už 
kurios visokeriopai Vakarų remia
mas Gorbačiovas, komunistinio 
“parlamento” nubalsavimu, grįž
tąs į diktatoriaus kėdę, grasinan
čiais pareiškimais ir laisvą apsi
sprendimą varžančiais dekretais 
bando užgniaužti nepriklausomy
bės siekių proveržius. (Spaudiname 
kalbos santrauką)

Vadas ar belaisvis?
Tos grėsmės akivaizdoje Lie

tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis 1990 m. lapkričio 24 d. 
per televiziją painformavo 
tautą apie kylantį Baltijos 
kraštams pavojų.

Priminęs, kad Sovietų Są
jungoje krizę aktyvina senojo 
tipo bolševikai, imperijos gar
bintojai ir šovinistai, reiškian
tys atvirą neapykantą mažes
nėms, ypač laisvės siekian
čioms, tautoms, pasiryžę atsta
tyti “tvarką” ir kurstantys vien
minčius bendrapartiečius Lie
tuvoje — pareiškė:

“Visa sovietų kompartija 
slenka į dešinę, mat pažan
giausi atsisako bilietų, o M. 
Gorbačiovas, dar neseniai at
rodęs kaip reformininkas, sa
vo partijoje darosi tų dešinių
jų vadas arba belaisvis — jų 
valios Sąjungos viduje ir prieš 
mus reiškėjas, vykdytojas”.

Dovana Maskvai
Didžiausias Kremliaus rū

pestis esąs išlaikyti imperiją. 

Naudojamasi gal ir jų pačių 
sudaryta proga — Irako agresi
ja, apsimetama Vakarų drau
gais, iš kurių vis daugiau ti
kimasi. Šiuolaikinis Baltijos 
šalių nematymas — svarbi do
vana Maskvai. Nematys gal nė 
tada, kai bus panaudota kari
nė jėga? Įvykiai Paryžiuje ša
lia naudingų pasekmių gali 
pastūmėti Gorbačiovą į kokią 
naują klaidą.

“Mes prisimename antrąjį 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
delegacijų susitikimą spalio 
20 d.: užsipuolimai, grasymai, 
jau sutartų dalykų atsisaky
mai, aiškus nenoras nors kiek 
eiti į derybas...” — pabrėžė 
AT pirmininkas ir prisiminė 
Ryžkovo ir Masliukovo ultima
tumą trims Baltijos šalims lap
kričio 10 d. — nepaklusnumas 
Kremliui sugriausiąs Lietuvos 
ekonomiką, sunkumai suskal- 
dysią visuomenę.

Vietoj derybų — grasinimai
“Prisimename kai kurių, ga

lima sakyti, fašistuojančių de
putatų kalbas Maskvoje, Aukš
čiausiosios Tarybos posėdžiuo
se, ir paties prezidento Gorba
čiovo diktatoriškas užmačias, 
visą savaitę rengtą ir vakar 
priimtą grėsmingą nutarimą”, 
— kalbėjo V. Landsbergis.

Pradėta nauja šmeižto veik
la prieš Lietuvą ir jos valdžią, 
permainas, nepriklausomybę. 
Tai ryšku Maskvos televizijos 
laidose, jų laikraščiuose, ku
riuose pasirodo autoriai net 
iš Lietuvos. Pilna įvairių gan

dų apie “priemonių” panaudo
jimą. Sovietų Sąjungos depu
tatų suvažiavime gruodžio 17 
d., galimas dalykas, Gorbačio
vas bus spaudžiamas ginklu 
pulti Lietuvą.

Gąsdintojai primena Tre
čiąjį suvažiavimą, kuriame 
Lietuvos nepriklausomybės 
aktas skelbiamas negaliojan
čiu nuo kovo 15-tosios. (Ketu
rias dienas jis net sovietams 
galiojo!..) Lietuvos neliečian
tis vadinamo respublikų “iš
stojimo” įstatymas neturėtų 
trukdyti derybų. Deja, prezi
dentas vis kalba apie “savo” 
15 respublikų.

Stalino įpėdinis
“Gorbačiovas atkakliai skel

biasi paveldėjęs iš Stalino su
vereno teises Lietuvos atžvil
giu, tai verta žinoti apie pavo
jus, kurie kyla mums ir iš so
vietų įstatymų" — pabrėžė V. 
Landsbergis.

Planuojamos naujos sąjun
gos sutarties projekte numa
toma sovietų suverenių res
publikų sąjunga, nebe socialis
tinių, nors socializmas labai 
ryškus. Skelbiama laisvano
riška sąjunga, bet apie pasi
traukimą iš jos — nė žodžio. 
Tvarkymasis numatytas pagal 
sąjunginės valdžios konstitu
ciją. Centrinei valdžiai pri
klausytų gynyba, sienos, tarp
tautiniai ryšiai, finansų siste
ma, transporto valdymas.

“Jau žinome, kad ne tik Bal
tijos šalys, bet ir daugelis so-

(Nukelta j 2-rą psl.)

“Tiltai sudeginti”
Tokia antrašte “Lietuvos ry

tas” lapkričio 16 d. laidoje iš
spausdino Virginijaus Gaive- 
nio pokalbį su ministere pir
mininke Kazimiera Prunskie
ne, įvertinusia pačius pasku
tiniuosius Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos santykius. Suglaus
tai apžvelgiame kai kurias to 
įvertinimo mintis.

Susitikimai Maskvoje
Kazimiera Prunskienė lap

kričio 10 d. Kremliuje pasima
tė su Sovietų Sąjungos vyriau
sybe. Buvo bandyta kalbėti 
apie prekybinius ir ekonomi
nius ryšius. Kremliaus vado
vai, deja, davė suprasti, kad 
Lietuva pasirinkimo neturin
ti. Norėta sužinoti, kokia Ru
sijos federacijos laikysena. 
Rusai vengia svarstyti Lietu
vos pasiūlymus. Nepavyko su
sitikti nei su I. Silajevu, nei su 
B. Jelcinu. Ją priėmęs tik ne
seniai atsistatydinimo pareiš
kimą AT įteikęs Rusijos vice
premjeras G. Javlinskis. Jo 
nuomone, Rusija nedaug ką 
galinti Lietuvai padėti, nes vi
si ištekliai esą Sąjungos žinio
je. Tai pabrėžius ir Maskvos 
miesto tarybos pirm. G. Popo
vas, neduodąs jokių garanti
jų, kad už maistą ar kitus pro
duktus galėtų mainais ką Lie
tuvai siųsti. Tiesioginiai ry
šiai su gamintojais būtų aiš
kesnis kelias.

Naujos blokados atveju
Jeigu centras vėl pradėtų 

blokadą, žinoma, ji sukeltų 
platesnį pasipiktinimą. Be to, 
tektų imtis ryžtingesnių atsa
komųjų veiksmų nei per eko
nominę blokadą pavasarį. Rei
kėtų pirmiausia kreiptis į So
vietų S-gos prezidentą ir paga
liau išsiaiškinti, ar Gorbačio
vo pozicija ta pati kaip Ryž
kovo.

Šiame numeryje:
Vienas ir visuma

Atstovavimui kiekvienas asmuo yra svarbus
Nauja grėsmė Lietuvai 

Demokratizacija nesustabdo diktatūrinių veiksmų
Reikia gyventi viltimi

Daug darbų, bet ar užteks dirbančiųjų?
Šešios paros autobuse

Dovanėlės ir jautrus pasimatymas su Šv. Tėvu
Sovietizacijos pasekmės Lietuvos ekonomikai 

Darbo našumas aukštesnis už Sov. Sąjungos vidurkį
Bendruomenė reikalinga pertvarkos
Daug stebėtojų be kūrybinės iniciatyvos

Gerą kovą kovojau . . .
Atsisveikinant su tvirtų principų patriotu M. Gelžiniu

Nelauktai populiarėjanti knyga apie Lietuvą
Kūrybinius polėkius dusina bolševikinė cenzūra

Ryžkovui ar Popovui?
Po blokados atšaukimo ne

mažai padaryta. Ištikus nau
jai — daugiausia nukentėtų 
Lietuva. Estijos ir Latvijos dvi
prasmiška pozicija padeda 
Maskvai daryti Lietuvai spau
dimą. O reikėtų laikytis kartu. 
“Jei vasarą sakėme, kad mėsa 
ne Ryžkovui, o Popovui — šian
dien tuo abejojame”, — pareiš
kė K. Prunskienė.

Sovietų Sąjungos vyriausy
bės laikysena Lietuvos atžvil
giu gali būti tam tikras psicho
loginis išbandymas. Pvz. jų 
spauda skelbia, kad Lietuvos 
vyriausybė atsistatydina, o po 
to žinią patys paneigia.

Derėtis? Dėl ko?
Prie vieno stalo su Ryžkovu 

atsisėsti jau nebėra jokios 
prasmės. Manoma, kad Sovie
tų Sąjungos vyriausybė, pra
dėjusi naują puolimą prieš 
Lietuvą, ilgiau kaip porą mė
nesių neišsilaikys. Jei ji nepa
neigs to, ką lapkričio 10 d. pa
sakiusi, derėtis nebelieka dėl 
ko.

Kremliaus delegaciją suda
ro tie patys asmenys, kurie su
sitarė spausti Lietuvą. S.

Įsakymas provokuoti
Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos prezidiumas lapkričio 
28 d. atsakė į Sovietų Sąjungos 
gynybos ministerio D. Jazovo 
įsakymą dėl karinės jėgos pa
naudojimo Baltijos kraštuose. 
Prezidiumas pabrėžia, kad lei
dimas patiems kariškiams sa
vo nuožiūra nustatinėti veiks
mus, kurių sustabdymui reikė
tų naudoti jėgą, tėra paskati
nimas provokacijoms, už ku
rias atsakomybė tektų ne tik 
ginkluotųjų pajėgų vadovybei, 
bet pačiam prez. M. Gorbačio
vui. (LIC)
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PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Reikia gyventi viltimi
Seni ir nauji pavojai laisvėjančioje Rytų Europoje

Žydai Lietuvoje
Žurnalas “Soviet Jewish 

Affairs” 1990 m. pavasario lai
doje nagrinėja žydų kultūros 
atgimimą Baltijos kraštuose. 
Apie padėtį Lietuvoje S. Le- 
venberg rašo:

“Pagal 1979 metų Sovietų Są
jungos cenzą Lietuvoje buvo 
apie 3,400,000 gyventojų, ku
rių 82% buvo lietuviai. Be jų 
buvo 303.000 rusų, 247.000 len
kų, 58.000 gudų ir 15.000 žydų. 
Pagal vieną straipsnį Maskvos 
mėnesiniame žurnale ‘Sove- 
tish Heymland’, išspausdintą 
1989 m. rugsėjo mėnesį, žydų 
Lietuvoje tada buvo 11,000, 
kurių 9,000 gyveno sostinėje 
Vilniuje, o likusieji Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje ir ke
liose mažose vietovėse.

Tame pačiame straipsnyje 
‘Sovetish Heymland’ pastebi, 
kad Vilniaus žydų kultūrinė 
draugija Lietuvos valdžios 
bendradarbiavimą ir pagalbą 
laiko svarbiu dalyku. Iš savo 
pusės pastarieji stengiasi pa
rodyti savo simpatiją ir supra
timą tautinių mažumų, gyve
nančių jų krašte, istorinėms 
ir kultūrinėms problemoms; 
ypatingas dėmesys yra skiria
mas ‘holocausto’ aukoms.

Vilniaus žydų kultūrinė 
draugija 1988 m. išleido pir
mą žydų laikraštį ‘Lietuvos Je
ruzalė’ (...) Leidėjai pastebi, 
kad prieš 50 metų Kaune buvo 
šeši, o Vilniuje keturi žydų 
dienraščiai ir šalia jų įvairūs 
žurnalai. Naujo leidinio užda
vinys — aprašyti šių dienų 
veiklą, prisiminti praeitį ir 
jungti Lietuvą palikusius tuos 
žydus, kurie domisi kraštu, 
kuriame gimė ir daugelį metų 
gyveno. Leidėjai taip pat no
ri apibūdinti santykius tarp 
žydų ir lietuvių bei kitų tau
tinių mažumų.

Kitu žydų kultūrinės veik
los žvilgsniu norima praplėsti 
ryšius su Izraeliu. Charakte
ringas šiuo atžvilgiu yra jau
no, 32 m. amžiaus, Lietuvos žy
dų kultūros veikėjo Emanue
lio Zingerio straipsnis, pava
dintas ‘Shalom tiems, kurie 
mus paliko, shalom tiems, ku
rie pasiliko’.

Zingeris pastebi, kad, kai 
straipsnis buvo rašomas, buvo 
paduota 700 prašymų išvykimo 
vizoms gauti ir 1000 žydų vai
kų su savo mokytojais pralei
do atostogas Izraelyje, kuris 
yra vadinamas ‘mūsų istorine 
tėvyne’. Jis taip pat pabrėžia, 
kad ‘Jewish Agency’, ‘Joint’ 
(‘Joint Jewish Appeal’), Aliyah 
biblioteka ir ‘World Jewish 
Congress’ suteikė Lietuvos žy
dų bendruomenei pagalbą.

Įspūdingas buvo 1989 m. ko
vo 5 d. Lietuvos žydų kultūros 
draugijos steigiamajame susi
rinkime rašytojo Grigorijaus 
Kanovičiaus, dabar Sov. Są
jungos parlamento deputato, 
įžanginis žodis. Jis vaizdžiai 
kalbėjo apie istorinius pasie
kimus, žydų tautos tragediją 
ir baigė šiais Biblijos žodžiais: 
‘Eikite ir nebijokite’.

Šio žydų laikraščio skaityto
jui sunku yra nepadaryti išva
dos, kad Lietuvos žydai, nors 
jų skaičius yra mažesnis negu 
Latvijoje, gauna stipresnę val
džios paramą negu jų tautie
čiai Latvijoje. Sudarydami žy
mią daugumą respublikoje, 
lietuviai labiau negu latviai 
pasitiki savo politika Maskvos 
atžvilgiu. Be to, jie skiria daug 
dėmesio Vakarų pasaulio opi
nijai”.

Lietuviai Lenkijoje
Varšuvos dienraščio “Žycie 

Warszawy” spalio 9 d. laidoje 
Anna Baczewska rašo:

“Lietuvių mažumą Lenkijo
je sudaro apie 30.000 asmenų, 
kurių apie 10.000 gyvena Sei
nų žemėje — Seinų, Punsko ir 
Cipliškių valsčiuose. Čia nuo 
1957 m. veikia Lietuvių kultū
ros draugija ir neseniai buvo 
atgaivinta 54 metus neveikusi 
šv. Kazimiero draugija. Pen
kiose mokyklose ir vienintelė
je gimnazijoje yra mokoma lie
tuviškai, bet kodėl nėra šia 
kalba vadovėlių? Kodėl Seinų 
švietimo įstaigoje nėra nei vie
no lietuvio, o Suvalkuose tik 
vienas, turintis tik pusę etato? 
O todėl, nes pasitaiko, kad kai 
kuriose mokyklose yra drau
džiama mokyti lietuviškai. 
(. . .) Kodėl netgi Punske, Len
kijos lietuvių sostinėje, nėra 
užrašų dviem kalbom? Kodėl 
motina, kuri parinko savo 
dukrai vardą Jurgita, turė
jo šiuo reikalu raštu kreiptis 
į Varšuvos kalbų institutą, nes 
tarnautoja Punske nenorėjo su 
tuo vardu sutikti? Kodėl ponia 
gydytoja bara mažą mergaitę 
už tai, kad ji blogai kalba len
kiškai, sakydama — gyvenant 
Lenkijoje reikia kalbėti len
kiškai?”

Šalčininkų rajonas
Apie jį rašo Niujorko dien

raštis “Novoje ruskoje slovo” 
lapkričio 6 d. laidoje: “Poka
rio metais Lietuvos lenkai ap
lamai gyveno neblogai: nors 
Sovietų Sąjungoje yra apie 
pusantro milijono lenkų, tik 
Lietuvoje jie turėjo savo mo
kyklas, ir buvo leidžiamas vie
nintelis Sov. Sąjungoje lenkų 
kalba laikraštis. Nežiūrint to, 
paskutiniaisiais dešimtme
čiais vyko viešas krašto rusi
nimas, dauguma lenkiškų mo
kyklų virto rusiškomis (taip: 
ne lietuviškomis, bet rusiško
mis). Iš dalies tai yra aiškina
ma, kad patys tėvai siuntė vai
kus į rusiškas mokyklas, norė
dami jiems sudaryti galimybę 
turėti platesnį aukštojo moks
lo sričių pasirinkimą. Padėtį 
dar sunkina ypač didelis šio 
rajono valstiečių tamsumas. 
Jie, tie kaimo žmonės, lengvai 
pasidavė komunistų ortodok
sų įtakai, kurie kaip ir anks
čiau yra visagalinti valdžia. 
Yra labai lengva kokiam nors 
kolchozo pirmininkui manipu
liuoti pilnai nuo jo priklausan
čiais valstiečiais, politiškai 
neišprususiais kaimo žmo
nėmis”.

“Vodka Gorbačiov”
Ne, ši degtinė nėra pavadin

ta Sovietų kompartijos gense- 
ko ir nesėkmingo kovotojo 
prieš alkoholizmą vardu. Apie 
ją “Argumenty i fakty” spalio 
21 d. laidoje rašo: “Bendrovę, 
kuri gamina šią degtinę, 1880 
m. Peterburge įsteigė carinės 
armijos generolas L. Gorba
čiov. 1919 m. ši bendrovė per
sikėlė į Berlyną. Šiuo metu ji 
pilnai priklauso Vakarų Vo
kietijos bendrovei ‘Sonlein’, 
kuri savo ruožtu priklauso kon
cernui “Etke’. Kadangi ji turi 
žinomą sovietišką vardą, deg
tinė ‘Gorbačiov’ yra klaidin
gai laikoma oficialia Sov. Są
jungos rūšimi ir todėl pakilo 
jos pardavimas”.

Toliau laikraštis rašo, kad 
“Vodka Gorbačiov” sudaro 
21.9% visos parduodamos deg
tinės Vokietijoje ir rimtai kon
kuruoja su sovietiška degtine 
“Moskovskaja”. J.B.

• ISTORIJA moko, kad pirmoji 
emigrantų karta tik retai pasiekia 
tuos tikslus, dėl kurių paliko savo 
kraštą. Svarbu tad užkrėsti ir kitą 
generaciją savo idealų meile, uždegti 
įpėdinius. J. ERETAS

A. LEMBERGAS

Nūdien daug šnekama apie 
ūkio ir politikos permainas 
Rytų Europoje. Ir vis dėlto jos 
jaučiamos ne vien tik šiose sri
tyse, bet ir visame gyvenime, 
neišskiriant kultūros ir dva
sios vertybių. Tai pastebi ir 
akylesni Vakarų laikraštinin
kai.

Nebėra laiko gerom knygom
Kai Varšuvoje Lenino mu

ziejus paverčiamas antikomu
nistinio pasipriešinimo muzie
jum ar Prahos požeminio trau
kinio stotelėse pradingsta so
vietiški “kosmonautų” ar “drau
gystės” pavadinimai, niekas 
dabar tuo nesistebi. Taisyti 
praeitį atrodo savaime supran
tamas dalykas. Taip teigia 
amerikietis laikraštininkas 
Andrew Nagorski, rašydamas 
apie dabartines Rytų Europos 
permainas. Žmonės patiria, 
kad laisvėjimas yra susijęs su 
naujais rūpesčiais ir sunku
mais. Pirma jie labiau mėgo 
skaityti rimtas knygas negu 
nuobodžius laikraščius ar žiū
rėti televiziją, bet dabar, kai 
komunikacijos priemonės pa
sidarė įdomios, nebelieka lai
ko gerom knygom.

Nauji leidėjai, kuriems rei
kia išsiversti be valdžios prie
mokų, tiktai iš pelno, užtvindo 
rinką Vakarų “bestseleriais”. 
Vakarietiško stiliaus masių 
kultūrai nesvetima ir porno
grafija. Steigiasi pirmieji “sex 
shop’ai”.

Reikia naujų bendrabūvio 
taisyklių, o jų nėra. Didėja ne
tvarka, daug kas susijaukia. 
Antai Lenkijos Katalikų Bend
rija šiandien, kaip niekada, 
gali naudotis valstybės televi
zija. Tačiau per tuos pačius ka
nalus plūsta ir visokiausi men
kaverčiai filmai su nešvan
kiais vaizdais, rodomais kar
tais tuojau po kunigo pamoks
lo. Dėl to kai kurie tikinčiųjų 
teisių gynėjai, anksčiau kovo
ję su komunistų priespauda, 
dabar jau kviečia į kovą su ta
riamos “Vakarų dorovės” pa
vojais.

Demokratija ne viską gydo
Prahos katalikų veikėjas Jir- 

žis Kaplanas toliau organizuo
ja jaunimo maldos būrelius, 
kaip seniau. Jis sako: “Svajo
jome apie demokratijos atėji
mą, galvodami, jog tai vaistas 
nuo visko. Bet taip nėra. Labai 
sunkus laikotarpis dar tik pra
sideda”.

Tai jaučiama ir Rytų Euro
pos šalių tarpusavio santykiuo
se. Štai čekas disidentas Pet
ras Pospičalas 1987 metais ke
lis mėnesius kalėjo už ryšius 
su Lenkijos “Solidarumu”. 
Tuomet abiejų šalių teisių gy
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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.

nimo sąjūdžiai palaikė labai 
glaudžius tarpusavio ryšius. 
Dabar Pospičalas yra prezi
dento Havelo patarėjas, atsa
kingas už santykius su Rytų Eu
ropa ir Sovietų Sąjunga. Jis 
nekaip jaučiasi, aiškindamas 
savo bičiuliams lenkams, kad 
dar negalima panaikinti senų
jų keliavimo suvaržimų tarp 
abiejų kraštų. Tokiu būdu Če
koslovakija norinti apsiginti 
nuo lenkų pirkėjų antplūdžio. 
Pospičalas tikisi, kad, padarius 
ūkio reformas, bus galima at
leisti keliavimo varžtus. Tuo 
tarpu santykiai su kaimynais 
tiktai blogėja.

Antai žymus lenkų žurnalis
tas Stefanas Bratkovskis nese
niai paragino savo tautiečius 
atsikratyti iliuzijų Čekoslova
kijos ir Vengrijos atžvilgiu ir 
ieškoti tokių partnerių, kurie 
nesibaido lenkų.

Panašiai su Sovietų Sąjun
gos permainomis: anksčiau jų 
buvo nekantriai laukiama, 
šiandien jų padariniai jau 
baugina. “Tai būtina, taip turi 
įvykti”, sako Čekoslovakijos 
užsienio reikalų ministeris, 
bet tuojau tarsi pabūgęs pri
duria: “Negalima net įsivaiz
duoti, kas atsitiktų, jei Sovie
tų Sąjungoje prasidėtų karai”.

Jau dabar Rytų europiečiai 
pajuto, ką reiškia sumažėję 
sovietų tiekimai. Oficialūs 
sluoksniai susirūpinę svarsto, 
ką reikėtų daryti, jei staiga 
prasidėtų masinis žmonių bė
gimas iš Sovietų Sąjungos.

Nauja grėsmė Lietuvai
Maskvos atvykęs draugas Še-(Atkelta iš 1-mo psl.)

vietų respublikų nepasirašys 
tokios sutarties...” — tvirtino 
kalbėtojas ir priminė galimą, 
daug metų naudotą, provokaci
ją, prezidentui norint “apgin
ti” piliečių teises. Gorbačio
vas net įgaliotas pasidaryti pa
ties tvarkomą teisėsaugos sis
temą ... žada net “reorgani
zuoti” iš Maskvos respublikų 
valdžią ...

Prieš smurtą — 
vienybės ardymas

Esą viskas šiandien panašu 
į 1940-tuosius metus: “net blo
giau, bet aiškiau”. Baltijos 
kraštų niekaip kitaip Maskvai 
nepavyksią įveikti kaip tik 
“šiurkščia karine prievarta”. 
Prieš smurto naudojimą Gor
bačiovas mėginsiąs “suardyti 
politinį ir visuomenės gyve
nimą Lietuvoje, geriau pareng
ti viešąją nuomonę Sovietų Są
jungoje ir pasauly”.

Kremlius turįs pakankamai 
specialistų, sugebančių supju
dyti įvairių pažiūrų ar net as
meninių ambicijų žmones. Iš

Nauji pavojai ir naujos viltys
Žodžiu, išsvajotoji laisvė Ry

tų Europoje kelia naujų rūpes
čių, kurių žmonės vis dėlto ne
norėtų iškeisti į ankstesnius, 
kaip pastebėjo lenkas sociolo
gas Antonis Kaminskas. Jis sa
ko: “Sovietų kariuomenės de
moralizacija — vienas grės
mingiausių pavojų, bet jeigu ji 
nesidemoralizuotų, tai būtų 
dar didesnis pavojus”.

Naujieji Rytų Europos poli
tikai skundžiasi, kad negali 
apsiginti nuo darbų. “Tiesiog 
baisu, kiek daug darbo”, skun
džiasi buvęs disidentų džiazo 
sekcijos vadovas, šiandien Če
koslovakijos kultūros ministe
rijos pareigūnas Karelis Srpas, 
bet tuojau priduria, kad tai 
“geriau negu komunizmas”, — 
reikia herojiškai laikytis iki 
pirmojo širdies priepuolio.

Lapkričio vidury Prahoje 
baigėsi pirmasis Tarptautinis 
koliokviumas, kurį surengė 
“Naujosios vilties” sąjūdis. 
Jo steigėjas Austrijos kardino
las Kėnigas iškėlė reikalą ug
dyti naujus pasaulio piliečius, 
kurie sugebėtų suprasti atsi
veriančias galimybes, jomis 
vadovautis, mokėti skirti tik
ras vertybes nuo netikrų. Kar
dinolas sakė, kad Čekoslova
kijos “švelnioji revoliucija” 
remiasi tikromis vertybėmis, 
tačiau laikai labai palankūs 
ir visoms netikroms vertybėms. 
Todėl reikia, pasak kardinolo 
Kėnigo, gyventi viltimi, kurią 
skelbia Čekoslovakijos herbo 
žodžiai: “Tiesa laimės”.

AfA
JANEI PRETKUTEI-RAŠKAUSKIENEI

palikus šį pasaulį,

motiną ELIZABETĄ, vyrą JUSTINĄ, sūnų JUSTI- 
NUKĄ, dukrą RAMONĄ, brolį PAULIŲ, brolienę 
RAMONĄ su šeima ir visą giminę nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime -

Stella ir Juozas Miškiniai

PRISIMENANT
mūsų mylimą

a.a. ALGIRDĄ MITALĄ,
iškeliavusį amžinybėn 1989 m. gruodžio 8 d. Mišios bus 
laikomos 1990 m. gruodžio 8 d., 2 v.p.p. Šiluvos Marijos 
šventovėje, Ontario Londone.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus 
pasimelsti už velionį.

Per anksti išskyrė mus likimas, bet žinome, kad susi
tiksime amžinybėje.

Giliame liūdesy likę -

žmona Dalia, vaikai - Leonardas, Rasa ir 
Vincentas, motina, brolis ir seserys

ninas mokęs Rytų Lietuvos 
veikėjus, kaip kurti kokią at
skirą sovietų valstybėlę, mo
kęs kaip priešintis “antikol- 
chozinei politikai”. Grįžęs pa
skelbė keletą Lietuvai kenks
mingų rekomendacijų, tarp ku
rių net “KGB-istus, paverstus 
kariniu daliniu, surašyti į Bu
rokevičiaus partiją, kad pa
daugėtų ištikimų narių ....”

Šmeižtas apie ministerės 
pirmininkės tėvą Lietuvoje 
nesunkiai paneigiamas, bet 
Sąjungoje išplatintas galįs ža
los padaryti. Per Maskvos te
leviziją Šved ir Naudžiūnas 
dėstą primityvias klastotes 
rusų žmonėms. Žino, kad me
luoja ir provokuoja, bet vis- 
tiek daro. “Galima būtų pa
klausti: kodėl taip suniekšė- 
jot? .. bet ir atsakymas žino
mas”.

Viso to reikia parodymui, 
kokie esą pavojingi ekstremis
tai, nacionalistai, totalitaris- 
tai, “neremkit jų nepriklauso
mybės” ... Kitataučių užsipuo
limas rodytų tik kultūros sto
ką, o svarbiausia — būtų pa
slauga bendram priešui, lau
kiančiam tarpusavio peštynių. 
Gąsdinimai “karo lauko teis
mais” tiems, kurie tarnausią 
sovietų kariuomenėje — gry
niausia provokacija.

Kaip laikytis?
Vytautas Landsbergis savo 

kalbą baigė žodžiais:
“Dabar sakykim, kad impe

riniai pasirengimai baigti, Lie
tuvos žmonės išvarginti ir su
pjudyti, parlamentas paraly
žuotas, Maskvoj suplanuota 
nauja Lietuvos vyriausybė, 
vadovaujama kokių dviejų ra
šytojų, saugumiečiai suorga
nizuoja dar kokią provokaci
ją su saviškių aukomis, ir Krem
lius paleidžia kumštį, manda
giai vadinamą prezidentiniu 
valdymu. Tąsyk Lietuvoje vėl 
aktyvi okupacija, kaip 1940- 
aisiais. Ir ieškoma lankstes
nių bendradarbių, kurie gal 
pasirašytų tą galutinį įstojimą 
į “suverenių” respublikų są
jungą. Ką patarti?

Pirmas patarimas — iš ne
prievartinės politikos kovos 
metodų. Nedalyvauti po per
versmo jokiuose, nė mažiau
siuose rinkimuose, kad para
šiutininkų pastatytai valdžiai 
neduotume nė mažiausios tei
sėtumo priedangos. Antras pa
tarimas — pasiklausti širdies 
ir sąžinės. Ta naktis, pačiai So
vietų imperijai griūvant, jau 
nebebūtų ilga. O gal ji ir neuž
eis, jei išsilaikysim kantriai, 
atsiribosim nuo įtartinų išsišo
kėlių ir nesileisim stumdomi 
kits prieš kitą. ” Snk.-(LIC)

PADĖKA

AfA
VLADAS ŠIMKEVIČIUS

mirė 1990 m. spalio 1 d., palaidotas spalio 3 d., 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdi padėka Tėvams pranciškonams už maldas 
koplyčioje, Mišias šventovėje ir paskutinį patarnavimą kapi
nėse. D. Rodtkienei už vargonavimą ir gražias giesmes.

Ačiū karsto nešėjams, giminėms ir draugams, taip gau
siai užprašiusiems Mišias, aukas Slaugos namų fondui ir 
Pagalbos Lietuvai vajui, už pareikštas užuojautas žodžiu bei 
raštu.

Ypatinga padėka Lydijai Balsienei už pagalbą visuose lai
dotuvių reikaluose, V. Vaitkienei ir Z. Kryževičienei už pa
ruoštą maistą ir draugėms už suneštus pyragus.

Sesuo Vanda Yčienė ir šeima

PADĖKA
AfA

JUOZAS JASINEVIČIUS
mirė 1990 m. spalio 7 d., palaidotas spalio 10 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Viešpatie, priimk savo globon Juozo sielą ir gausiai 
atlygink laidotuvių talkininkams.

Nuoširdi padėka kun. klebonui J. Staškui už velionies 
lankymą namuose, maldas koplyčioje, atnašautas gedulines 
Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą lietuvių kapinėse.

Ačiū D. Rodtkienei už jausmingai švelnų giedojimą, siun
čiant maldas Viešpačiui.

Širdingai dėkojame brangiems giminėms, draugams ir 
artimiesiems, atsilankiusiems atsisveikinti su velioniu kop
lyčioje ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. Giliai dėkingi 
jauniems giminaičiams, nešusiems karstą.

Už pareikštas užuojautas žodžiu, spaudoje ar raštu, už
prašiusiems Mišias, už gausias aukas: “Tėviškės žiburiams”, 
“CARITAS” organizacijai, Pagalbos Lietuvai vajui, Slaugos 
namų fondui, Kanados lietuvių fondui, taipogi Širdies fondui 
bei už žavias gėles - esame labai dėkingi.

Nuoširdus ačiū Vytautui Aušrotui už jautrų su velioniu 
atsisveikinimą koplyčioje, išreikštą draugų vardu, už spau
doje išsamų nekrologą, primenantį a.a. Juozo gyvenimo 
kelią. Ačiū šeimos vardu kalbėjusiam žentui Vytui, jautriai api
būdinusiam velionį-uošvį. Ypatingai esame dėkingi velionies 
broliui Leonui ir jo sūnui Rimui, atvykusiems į paskutinį 
pasimatymą.

Nuoširdžiai dėkojame mieloms ponioms už pyragus. 
Ačiū B. Stanulienei už paruoštus skanius pusryčius.

Liekame visiems dėkingi —
žmona Vanda, sūnus Algimantas, 

dukros - Aldona ir Vida su šeimomis

Canabian girt dMonorialži liii.'
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529
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Lietuvos kunigų grupė autobusu keliavo į rekolekcijas Romoje. Jame ji ir maitinosi, ir ilsėjosi, ir meldėsi. 
Keliavo be užsienio valiutos per Vengriją ir Jugoslaviją, aplankė Marijos apsireiškimais pagarsėjusią 
vietovę Medjugorę. Šių įspūdžių autorius yra Kanadoje lankęsis Panevėžio katedros klebonas ir dekanas

Lietuvių pagalba Karaliaučiaus gyventojams
Vokiečių dienraštis “Frankfurter Allgemeine Zeitung" 1990.IV.19 
išspausdino Dietrich'o Stein'o rašinį, verta lietuvių visuomenės 

dėmesio. Čia pateikiame jo vertimą

PREL. J. ANTANAVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Įdomios rekolekcijos

Rekolekcijos ne tiek buvo 
dvasiškos, kiek įdomios ir pa
žintinės. Kalbėjo patys gar
siausi pasaulio parinkti kalbė
tojai. Net ir Motinos Teresės 
teko klausytis. Kalbėjo ir pa
sauliečiai pamokslininkai. Jau 
kitur ir tokių esama. Kai ku
rių mintys nebuvo ypatingos, 
tik gražia iškalba pasirodė. 
Buvo ir inscenizuotų dalykų, 
skelbiamų tiesų iliustravimui. 
Buvo verčiama į aštuonias kal
bas, todėl visi galėjome su
prasti.

Nepaprastas vaizdas, kai va
karais visi 5.000 laikydavo kar
tu Mišias, pasipuošę alkomis ir 
vienodomis raudonomis stulo
mis. Joms vadovaudavo kardi
nolai ir sakydavo pamokslus. 
Įdomiausiai kalbėjo Filipinų 
kardinolas Sin’as. Vidurdienį 
vieną valandą adoruodavome 
Švč. Sakramentą.

Daugelis kalbėtojų, o ir mo
tina Teresė, ypatingai pabrė
žė išpažinties reikšmę. Matyt, 
pasauliui to vėl iš naujo la
biausiai reikia. Ačiū Dievui, 
kad Lietuvoje išpažinties ma
lonė yra labai vertinama ir 
praktikuojama.

Kunigo Grigo kalba
Po konferencijų būdavo 

trumpos kalbos — eidavo liu
dyti Kristų ir savo tikėjimo 
džiaugsmą. Žinojome, kad to
kiuose susitikimuose norima 
apsieiti be politikos ir kad sun
ku nenumatytam įtilpti prog
ramoje. O apie Lietuvą pakal
bėti visiems jautėme būtiny
bę. Todėl parašėme prašymą 
ir pasirašėme visi, kad lietu
vių vardu leistų vienam nors 
keletą minučių pakalbėti.

Visi laukėme. Ir štai pasiro
do kun. R. Grigas pakyloje, po
piežiaus audiencijų salėje, 
prieš daugiau kaip 5.000 pa
saulio kunigų ir vyskupų. Kal
ba lietuvis kunigas! Primena 
mūsų tautos kančias, kad ir 
šiandien mes pilnai negalime 
skelbti Evangelijos, nes Kris
tui skelbti reikia laisvės.

Kun. Grigas paminėjo, kad 
šiose rekolekcijose yra grupė, 
kuri nešioja ant krūtinės da
lyvio korteles baltos spalvos. 
Tai — lietuviai kunigai. Mat 
įvairių kalbų kunigai turėjo 
atskiros spalvos korteles. 
Mums buvo duotos baltos kor
telės — kalbantys kitomis kal
bomis.

Po kun. R. Grigo kalbos aidė
jo ilgi plojimai. Ir į mūsų kor
teles po to buvo atkreiptas di
desnis dėmesys. Daugiau ran
kų paspaudimų, šypsenų ir lin
kėjimų patyrėme.

Su Šv. Tėvu Mišiose
Savaime aišku, labiausiai 

laukėme susitikimų su Šv. Tė
vu. Paskutinę rekolekcijų die
ną šv. Mišias, Šv. Tėvui vado-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša
knygas bei žurnalus 

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

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 1
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai <
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vaujant, atnašavo beveik 6.000 
kunigų. Nuostabus vaizdas — 
per visą Šv. Petro aikštę nusi
tęsė kunigų procesija. Susiri
kiavę po keturis iš audiencijų 
salės ėjo į baziliką. Popiežius 
tą dieną atrodė labai susikau
pęs, gal kiek pavargęs. Tik va-
kar buvo grįžęs iš Afrikos. 
Šv. Mišių metu jaučiausi nepa
prastai. Juk čia popiežius, 
vyskupai ir kunigai. Atrodė 
man, kad prie Viešpaties alto
riaus susikaupusi visa Bažny
čia Šventajame mieste, prie Šv. 
Petro kapo.

Audiencija pas Šv. Tėvą
Pasibaigus pamaldoms ne

sinorėjo skirstytis. Vieni mel
dėsi, kiti čia pat išpažintį at
likinėjo, treti fotografavosi.

Sekanti diena buvo trečia
dienis — popiežiaus bendrųjų 
audiencijų diena. Vakare — iš
leistuvės Tivolyje, o naktį — į 
kelionę. Privačios audienci
jos pas Šv. Tėvą nebėra kada 
prašyti. Bendroje audiencijoje 
mūsų mielas prelatas gauna 
pirmąsias vietas. Gal netoli de
šimties tūkstančių žmonių mi
nioje Lietuvos kunigai pir
mieji. Laukiame nekantriai ir 
jaudinamės. Po vyskupų kal
bų Šv. Tėvas kreipiasi į visus. 
Tą dieną kalbėjo gal dešimčia 
kalbų. Kai popiežius prabyla 
į kokią grupę, visi stengiasi 
kuo nors atkreipti į save dė
mesį. Labai gražiai pagiedojo
filipiniečiai. Kiti šaukė, plo
jo, dainavo. Kai pasveikino 
kunigus iš Lietuvos, mes pa
giedojome vieną posmelį “Il
giausių metų”.

Baigęs kalbėti popiežius ėjo 
per salę ir kalbėjo su įvairio
mis grupėmis. Kai kas davė do
vanas. Buvo jų gražių ir pa
prastų bei vaikų padarytų. Mū
sų dovanos irgi menkos — ma
no atvežtas paveikslas ir šako
tis iš Kauno.

Apėjęs garbės svečius, gal 
valstybių atstovus, popiežius 
ateina prie mūsų. O mes jau iš 
savo vietų išleisti laukiame 
prie palydos fotografuotis. Ir 
kai popiežius artėjo, tapome 
lyg maži vaikai. Visi siekėme 
bučiuoti jo ranką. Popiežius 
stovėjo ir kalbėjo kaip išsi
ilgusių vaikų būryje. Buvome 
sugalvoję, ką sakysime, jei po
piežius kreiptųsi. Tačiau sal
dus graudulys suspaudė man 
širdį, ir nebūčiau galėjęs žo
džio pasakyti. O fotografai 
spraksi savo aparatais. Popie
žius apžvelgė visus ir buvo be
einąs pas kitus, bet kai, užgie
dojome “Marija, Marija”, sugrį
žo ir prel. Bartkui pasakė “Ši
ta jūsų giesmė labai graži”.

Susirinkome savo maišelius 
su pašventintais rožiniais. La
biausiai lauktoji valanda bai
gėsi.

Išleistuvės
Tą dieną išleistuvės Šv. Ka

zimiero kolegijos ūkyje Tivo
lyje ir susitikimas su garbin
gais Romos lietuviais dvasiš
kiais. Nuoširdumui nebuvo ga
lo. Namų šeimininkas prel. K. 
Dobrovolskis parodė didžiau
sią vaišingumą. Seselės fati- 
mietės, kurių tarpe ir viena 
juoduke, vaišino ir dainomis 
bei giesmėmis linksmino. Ma
rijonų generolas kun. D. Pet
raitis džiaugėsi mūsų lietu
viškomis dainomis, o arkiv. P. 

Marcinkus savo kalboje pasa
kė ypač įsiminėtinus žodžius: 
“Lietuviams išeiviams mano 
tėvams ir kitiems buvo daug gy
venime kryžių ir sunkumų, ta
čiau viską jie ištvėrė ir pakėlė, 
nes turėjo tikėjimą. Patys bū
dami tvirti padėkite žmonėms 
sutvirtėti bei išlaikyti tikėji
mą, ir Lietuva nugalės visas 
kliūtis”.

Negalime užmiršti mūsų ge
radarių organizacijos “Kirche 
in Not”, kuri mus išlaikė Ro
moje. Net ir taip mums mielas 
tautietis vysk. A. Deksnys iš 
Vokietijos bei kiti mums at
siuntė pagalbą. Kas išgalės at
sidėkoti?

Kelionė atgal buvo lengves
nė. Išvažiavę naktį, po dviejų 
parų vakare jau buvome Vil
niuje, o iš ten namus jau ran
ka galima pasiekti.

Ši kelionė baigėsi, ačiū Die
vui, labai laimingai. O prel. A. 
Butkaus žodžiai apie Šv. Kazi
miero kolegiją “čia viskas jū
sų, čia maža Lietuva”, vėl kvies 
ir vilios nuvykti ar pasvajoti 
apie Šv. miestą, apie tikėjimo 
ir lietuvybės ryšius, kurie mus 
visus meilėje ir bendroje švie
sioje viltyje riša. (Pabaiga)

Kanadiečio ekonomisto studija

Sovietizacijos pasekmės Lietuvos ekonomikai
Waterloo-Laurier sovietinių studijų centras kartu su Waterloo ir Wilfrid Laurier universitetais pavedė dr. V. Sąmonini 
išnagrinėti sovietizacijos pasekmes Lietuvos ekonomikai. Panaudojęs daug šaltinių lietuvių ir kitomis kalbomis, 

dr. V. Samonis paruošė studijų, kurios mintys čia pateikiamos “TŽ” skaitytojams

B. STUNDŽIA

Po prievartinio įjungimo į 
Sov. Šąjungą Lietuva turėjo 
persitvarkyti pagal komunis
tų priimtą centralizuotą eko
nominę sistemą. 1988 m. Lie
tuvos pastangos atstatyti ne
priklausomą valstybę susilau
kė iš Maskvos įvairių represi
jų. Jie tvirtina, kad Lietuva 
1940 m., būdama atsilikusi ta
po pramonine šalimi.

Dėl neaiškių sovietinės sta
tistikos duomenų sunku jų tei
gimą patikrinti, tačiau panag
rinėjus giliau galima padaryti 
atitinkamas išvadas.

Žemės ūkio kraštas
Sakoma, kad ir dabar žemės 

ūkis Lietuvoje yra svarbus 
krašto ekonomikai, nes juo už
siima apie ketvirtis gyventojų 
ir duoda kraštui pusę pajamų, 
nors grūdų ir pieno gamyboje, 
kad ir daugiau išplėstoje negu 
1938 m., bet dar gerokai atsi
lieka nuo tolimesnių ir arti
mesnių kraštų. Lietuvoje da
bar žemės ūkio gamybos išlai
dos yra du ar tris kartus dides
nės negu Vakaruose, o darbo 
našumas prilygsta ketvirčiui 
JAV našumo. Nepriklausomo
je Lietuvoje žemės ūkis buvo 
kelis kartus našesnis negu to 
meto Sov. Sąjungoje, ir tai po 
tariamojo našumo padidėjimo. 
Šiuo metu sovietai teigia, kad 
Lietuvos žemės ūkis yra nuos
tolingas.

Galimas dalykas, kad pri
verstinis kolchozų kūrimas iš 
pagrindų pakeitė ūkininkavi
mą ir sužlugdė gamybą. Ir tik 
perėjimas į privatų ūkį per il
gesnį laiką pagerins padėtį, 
bet tas perėjimas nebus leng
vas, nes norintieji savarankiš
kai ūkininkauti neturi ūkinių 
pastatų, žemės ūkio mašinų, 
neturi to buvusio prisirišimo 
prie žemės, buvusio darbš
tumo.

Pramonė
Sovietai tvirtina, kad ekono

minis planavimas yra moksliš
kai pagrįstas ir pranašesnis 
už kapitalizmą. Taip jie supla
navo Lietuvoje išugdyti pra
monę ir skelbia, kad 1940-90 m. 
gamyba išaugo 84 kartus, nors 
ir nėra vietoje daugelio žalia
vų. Atsirado naujos gamybos 
šakos — laivų statyba ir remon
tas, elektronikos ir tiksliųjų 
mašinų. Nors Lietuvoje nėra 
pramonei reikiamų žaliavų, 
sovietai statė didžiules įmo
nes ir joms iš Rusijos gabeno 
darbo jėgą. Dėl to Lietuvos 
pramonė yra susijusi su Sov. 
Sąjunga.

Tos didžiulės įmonės nėra 
mažame krašte ekonomiškos ir 
bus sunku jas pritaikyti lais
vai rinkai. Sovietai kalba apie 
84 kartus išaugusią Lietuvos 
pramonę, bet kai kurie jų eko

Klivlando BALFo skyriaus darbuotojai - pirm. V. Apanius ir K. Urbaitis -

VIDMANTAS POVILIONIS, Lietuvos aukščiausiosios tarybos deputa
tas, peržiūri BALFo Klivlando skyriaus Lietuvai paruoštus siuntinius 

Nuotr. VI. Bacevičiaus

nomistai aiškina, kad 1928-85 
m. sovietų pajamos išaugo tik 
6-7 kartus, o ne 90 kartų, kaip 
jų oficialios įstaigos skelbia. 
Šios paslapties nėra lengva iš
narplioti, nes sovietinė statis
tika yra nepanaši į Vakarų 
kraštų ir gali bet kokius duo
menis pateikti. Aišku tik vie
na, kad sovietų pramonės na
šumas yra kelis kartus mažes
nis negu Vakaruose.

Paslaugos
Nors sovietai kalba apie vi

sokeriopą ekonominę pažan
gą, tačiau gyvenimo lygis yra 
žemas. Prekių ir paslaugų sri
tyje Sov. Sąjunga tarptautinė
je plotmėje stovi ne aukščiau 
kaip 50-60 vietoje.

Iš viso modernioje ekonomi
koje greitai auga paslaugų sri
tis, kurioje Vakaruose tarnau; 
ja 50-70% visų dirbančiųjų. 
Taip pat ir Lietuvoje aptarna
vimas labai atsilikęs: 1980 m. 
sudarė tik 37% darbo jėgos. 
Liūdnai atrodė medicinos, gy
venamojo ploto ir socialinio 
aprūpinimo tarnybos. Sąskai
tyboje dar vis naudojami skait
liukai, nes trūksta modernes
nių skaičiavimo įrangų. Atei
tyje bus nelengva išspręsti fi
nansavimo problemas.

Nepriklausomybės laikotar
pyje prekybiniai Lietuvos ry
šiai su užsieniu greitai plėtė
si ir buvo gal net 3 kartus di
desni negu Sov. Sąjungos. Oku
pacija tuos prekybinius ryšius 
nutraukė, ir dabar prekyba su 
Vakarais gal siekia 2% visų ry
šių. Mažam kraštui kaip Lietu
va yra svarbu prekiauti su už
sieniu ir nebūti pririštai prie 
vienos valstybės.

Lietuva — išlaikytinė?
Sov. Sąjungos valstybinio 

plano pirm. J. Masliukovas tei
gia, kad 1966-89 m. į Lietuvos 
ekonomiką Sąjunga įdėjo 50 
bilijonų rublių. Maskva vis pri
simena, kad Lietuva gauna pi
gias žaliavas, o tuo pačiu lai
ku iš Lietuvos įsiveža maisto 
ir kai kuriuos pramonės gami
nius aukštesnėmis kainomis 
negu kad galėtų pirkti Vaka
ruose. Dėl to sovietai kalba 
apie nesavanaudišką Lietuvos 
rėmimą. Tai sunku patikrinti, 
nes kainas nustatė biurokra
tai, o ne rinka. Matyt dėl ne
ūkiškumo ir žemo darbo našu
mo gaminiai brangiau atsiei
na negu Vakaruose, nors Sov. 
Sąjunga turi didžiulius žalia
vų išteklius ir juos gali pigiau 
parduoti, pvz. naftą.

Lietuvoje darbo našumas 
yra 7-8% aukštesnis už Sov. Są
jungos vidurkį ir geresnė įmo
nių vadovybė, bet tai neduoda 
papildomų pajamų.

Pagal Lietuvos ekonomikos 
ministerijos apskaičiavimą 
per 25 metus Sov. Sąjunga iš 

Lietuvos, vienokiu ar kitokiu 
būdu, gavo per šimtą bilijonų 
rublių. Taigi Lietuva nebuvo 
“nesavanaudiškai” remiama, 
bet išnaudojama.

Pažangumas
Lietuva Europoje buvo pri

skiriama prie mažiau pažengu
sių kraštų. Tai lėmė 120 m. tru
kusi rusų okupacija, vėliau vo
kiečių apiplėšimas I D. karo 
metu.

Daug pastangų ir paskutinių 
išteklių pareikalavo karas dėl 
nepriklausomybės. Po viso to 
sekė pastangos atstatyti kraš
to ekonomiką, transportą, švie
timą. Jau 1940 m. duomenys ro
dė, kad Lietuva ne daugiau 
kaip 10-čia metų buvo atsiliku
si nuo Vakarų.

Sekančios rusų, vokiečių ir 
vėl rusų okupacijos nualino 
kraštą ekonomiškai, politiškai 
ir kultūriškai.

Vakaruose ekonominį vals
tybės lygį nusako visuma pro
dukto vienam asmeniui (GNR). 
Vakarų ekonomistai apytiks
liai asmeniui apskaičiavo Sov. 
Sąjungai apie 1.500 dolerių ir 
Lietuvoje panašiai. Kanados 
krašto produkto vienam astne- 
niui visuma yra beveik 10 kar
tų didesnė.

Vakaruose pramonės įmo
nės naudoja modernią techno
logiją, siekia gaminti geros 
kokybės prekes ir greitai pri
sitaikyti rinkos poreikiams. 
Nuo pramonės neatsilieka ir 
žemės ūkis.

Nedideli kraštai, kad ir tu
rėdami ribotus žaliavų ištek
lius, pritaiko ekonomiką vi
daus rinkos bei eksporto rei
kalavimams ir gerai verčiasi.

Dabar Lietuvoje bandoma 
daryti politines, administra
cines ir ekonomines reformas, 
bet pakeisti buvusią tvarką su 
jos biurokratija nėra lengvas 
uždavinys. Tai gali trukti de
šimtmečius.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The 
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

<o c
s

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Dabar aktualiai temai “Lie
tuva” norėčiau pateikti savo 
patyrimus bei samprotavimus 
visai kitokio pobūdžio. Tikiuo
si, jie bus jums įdomūs.

Trys Baltijos respublikos, 
mažos savo plotu, bet reikš
mingos kultūroje bei istorijo
je, didelės savo drąsa, turi di
delės įtakos dabarties įvy
kiams, šiuo metu jaudinan
tiems visą pasaulį, ir tikimės, 
kad juos kreipia pozityvia 
linkme.

Man, kaip rytprūsiečiui, šių 
kraštų pavadinimai, ypač Lie
tuva, sukelia mintis apie vai
kystę, apie giminingas šaknis 
ir kultūrinę sampyną, gilaus 
dėkingumo jausmą su įparei
gojimu išreikšti padėką.

Po Karaliaučiaus tvirtovės 
kapituliacijos 1945 m. balan
džio mėn. mieste buvo apie 
110.000 civilinių gyventojų. 
1948 m. išgyvendinant visus vo
kiečius, jų buvo tiktai apie 
25.000. Kiti žuvo nuo smurto, 
bado ir užkrečiamų ligų. Tai 
joks garbės lapas Raudonajai 
armijai ir sovietų valdžiai!

Įvykiai Karaliaučiuje neturi 
sau lygių, jie išeina iš pokario 
įvykių rėmų galbūt todėl, kad 
ši sritis buvo atsieta nuo rusų 
centro valdžios ir pasaulio vie
šumos.

Gausūs leidiniai aprašo tuos 
tikrai apokaliptinius trejus 
metus. Iš jų tebūnie paminėti: 
prof. Starlinger’io (užkrečia
mų ligų ligoninės vedėjas) “So
vietų galybės ribos”; Hans 
Deichelmann’o (prof. Schu- 
barth’o slapyvardis) “Mačiau 
mirštantį Karaliaučių”; Hugo 
Linck’o (miesto klebonas) “Ka
raliaučius 1945-1948”; grafo 
Lehndorffo “Rytprūsių dieno
raštis”; Michael Wieck’o “Ka
raliaučiaus žuvimo liudijimas” 
(“Geltungsjude” pasakoja) — 
išleista 1988 m.

Visas žinias, net ir viešai ne
paskelbtas, sutinkame su di
deliu susijaudinimu. Mums, 
vokiečiams, daro ypatingai di
delį įspūdį tauri, taikinga lai
kysena liudijime Michael’io 
Wieck’o, kuris buvo persekio
jamas abiejų pusių. 

Iš likusių gyvų Karaliau
čiaus gyventojų tūkstančiai

Pasaulio lietuvių centre Lenionte buvo pagerbtas JAV kongreso atstovų 
rūmų narys RICHARD DURBIN: su juo supažindina PRANUTĖ DOMANS- 
KIENĖ Nuotr. VI. Bacevičiaus

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 600,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

B. X/- ELECTRIC
Taisau senus ir [vedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

yra dėkingi lietuviams už gy
vybės išgelbėjimą tiesiogiai 
ar netiesiogiai. Tokių tarpe 
buvo ir mano motina bei sesuo.

Savita ir spontaniška pagal
ba bei globa buvo teikiama iš 
Karaliaučiaus ateinantiems. 
Tais atvejais, kai tai nebuvo 
įmanoma vietoje, pagalbos rei
kalingieji buvo siunčiami į 
kaimyninius kaimus. Daugu
mai tai reiškė išgelbėjimą nuo 
bado mirties. Tikrai nemažas 
skaičius betėvių vaikų buvo 
įsūnytas lietuvių, iš dalies lat- / 
vių ir estų.

Tos taurios akcijos motyvas 
buvo artimo meilė, gilus kata
likiškos tautos tikėjimas ir vie
ningas bodėjimasis komunis
tine diktatūra.

Klebonas Hugo Linck minė
tos knygos skyriuje “Padėka 
Lietuvai” taip išreiškia savo 
jausmus: “Tiems, kurie su al
kanaisiais laužė savo duoną, 
teduoda gailestingasis Dievas, 
kad jie tėviškės ir duonos, tai
kos ir teisingumo niekad ne
stokotų”. O ir mūsų tauta, po 
daugelio metų būdama paly
ginti laimingesnėje būklėje, 
teneužmiršta tų, kurie jai tei
kė pagalbą sunkiausio vargo ir 
nevilties metu.

Jeigu jau kalbama apie da- 
lininkystę (partnerystę), ūki
nę pagalbą Rytams, kodėl ne
teikti jos didesniu mastu Lie
tuvai ir kitiems Baltijos kraš
tams? Argi mūsų masinės ko
munikacijos priemonės, ku
rios tiek daug kalba apie ne
laimes ir negatyvius dalykus, 
negalėtų kalbėti apie čia mini
mą humanišką, gerą veiklą?

Pagalba Lietuvai yra gera 
tema moksliniams semina
rams arba studijuojančiam 
jaunimui (“Jugend forscht”)! 
Reikėtų surasti bei apklausi
nėti liudininkus, įsūnytus vai
kus. Turėtų būti garbės parei
ga viešai pagerbti gelbėtojus 
ir įsūnijusius tėvus.

Dietrich Stein, Pattensen 
Vertė Jurgis Strazdas

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

4. Vėsinimo sistemas
5. “Intercom" sistemas
6. Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus
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®LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
PAMINKLAS STULGINSKIUI
Kretingos rajono Jokūbavo 

ūkio parke buvo atidengtas pa
minklinis akmuo antrajam Lie
tuvos prez. Aleksandrui Stul
ginskiui. Ten jis įsigijo dvarą 
ir ūkininkavo pasitraukęs iš po
litikos. Iš ten Stulginskis su 
žmona buvo ištremtas Sibiran. 
Žmona atsidūrė Komijos lagery
je, o jis — Krasnojarske. A. 
Stulginskis buvo kalinamas 
1952-54 m., agronomu dirbo 
1954-56 m. Komijos autonomi
nėje respublikoje. Po Stalino 
mirties abu Stulginskiai grįžo 
Lietuvon. Čia jam 1957-59 m. 
teko dirbti vyr. moksliniu 
bendradarbiu Vytėnų sodinin
kystės daržininkystės bandy
mų stotyje. Antrasis Lietuvos 
prez. A. Stulginskis mirė Kau
ne 1969 m. rugsėjo 22 d. ir ten 
buvo palaidotas.

IŠVEŽĖ STATULĄ
Šiose skiltyse jau teko rašyti 

apie sprogimą Kryžkalnyje, pa
žeidus) sovietų Raudonajai ar
mijai “išvaduotojai” pastatytą 
paminklą. Labiausiai nukentėjo 
skulptoriaus Broniaus Vyšniaus
ko sukurta dėkingą tėvynę sim
bolizuojanti moters statula, ran
kose laikanti ąžuolo lapų šake
lę. Pati statula nebuvo pažeis
ta, bet gerokai pasviro ant pa
žeisto postamento, primindama 
pakrypusį varpinės bokštą Pi- 
sos mieste Italijoje. Raseinių 
rajono taryba, išklausiusi spe
cialistų patarimo, nutarė B. Vyš
niausko skulptūrą nuimti nuo 
griūvančio postamento. Penkio
lika tonų sveriančią statulą nuo 
postamento nukėlė galingas kra
nas. Specialia mašina ji atvežta 
į Raseinius ir ten saugoma, kol 
bus išspręstas jos likimas. Lie
tuvos respublikos kultūros pa
minklų apsaugos direktoriaus 
Naglio Puteikio nuomone, ge
riausia būtų atremontuoti posta
mentą ir ant jo vėl užkelti skulp
toriaus B. Vyšniausko kūrinį 
kaip paminklą tose apylinkėse 
žuvusiems kariams.

ŠEŠI UNIVERSITETAI?
Šiandien turbūt visi lietuviai 

pritaria Vytauto Didžiojo uni
versiteto atkūrimui Kaune. Jis 
labai svarbų vaidmenį atliko 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais, kai senąjį Vilniaus univer- 
sitetą su visu jo kraštu nuo jos 
buvo atskyrusi Lenkijos okupa
cija. Tačiau susimąstyti verčia 
kiti staiga atsirandantys univer
sitetai, į kurių eiles jau įsijungė 
Vilniaus technikos ir Kauno 
technologijos universitetai. Iš 
tikrųjų tai buvo pasiekta Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pa
tvirtintu dviejų institutų pava
dinimų pakeitimu: Vilniaus 
technikos universitetu tapo Vil
niaus inžinerinis statybos insti
tutas, o Kauno technologijos 
universitetu — Kauno politech
nikos institutas. Abu naujieji 
universitetai siekia platesnių 
ryšių su užsienio universitetais 
ir tikisi sulaukti užsieniečių stu
dentų su tvirta valiuta. Kauno 
technologijos universitetas da
bar jau ruošia aukštesnio ir že
mesnio lygio specialistus — in
žinierius bakalaurus ir inžinie
rius magistrus. Lietuvos aukš
čiausioji taryba, kitais klausi
mais turinti ilgas diskusijas,

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

per 22 minutes patvirtino Klai
pėdos universiteto įsteigimą. 
Darbą jis pradės 1991 m. sausio 
1 d. Patvirtinimo laukia ir ini
ciatorių suplanuotas Šiaulių 
universitetas.

KLAIPĖDA IR ŠIAULIAI
Klaipėdos universitetui da

bar reikia tik lietuvių širdis vi
liojančio pavadinimo. Siūlomi 
du — Kristijono Donelaičio ar 
Mažosios Lietuvos. Iš tikrųjų 
Klaipėdos ir Šiaulių universi
tetai bus vienodo lygio. Mat Klai
pėdos universitetui teks remtis 
jau veikiančiu Klaipėdos peda
goginiu institutu ir trim Lietu
vos konservatorijai Vilniuje 
priklausančiais fakultetais. 
Šiauliai taip pat turi savo peda
goginį institutą irdabar jau Kau
no technologijos universitetu 
tapusio Kauno politechnikos 
instituto fakultetą. Kyla klausi
mas, ar šiems miestams tikrai 
reikia savų universitetų, kai ne
didelės Lietuvos studentams 
lengvai pasiekiami du universi
tetai Vilniuje ir du Kaune? Ma
žosios Lietuvos studijoms galė
tų būti įsteigtas specialus fakul
tetas Vilniaus arba Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetuose.

KERŠTO SKEVELDROS
Kryžkalnyje pradėjusios skrai

dyti keršto skeveldros pasiekė 
ir Šiaulius. Čia taip pat nuo spro
gimo smarkiai nukentėjo Saldu- 
vės piliakalnio papėdėje 1977 m. 
pastatytas paminklas sovietų ar
mijai “išvaduotojai”, sukurtas 
skulptoriaus Kęstučio Patamsio, 
architektės Gražinos Pajarskai
tės ir konstruktoriaus Romo Ja
ko. Didžiausia žala padaryta iš 
vario suvirintoms trijų karių 
dešimties metrų aukščio figū
roms. Lietuvos vyriausybė pa
minklų sprogdinimus laiko ap
gailėtinais provokaciniais veiks
mais. Spėjama, kad abiejose 
vietovėse — ir Kryžkalnyje, ir 
Salduvėje darbavosi tie patys 
lig šiol nesusekti sprogdintojai. 
Dar skaudesnis išsišokimas 1990 
m. lapkričio 11 d. naktį įvyko 
Šiaulių karių kapinėse, kur ne
žinomi asmenys užpiltu cemen
tu užgesino amžinąją ugnį.

ATKURTA SĄJUNGA
Lietuvoje dabar yra apie 

44.000 medicinos seserų, dirban-
čių sunkų ir atsakingą darbą. 
1989 m. lapkričio 16 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos medicinos sese
rų atstovių suvažiavimas, kurin 
taipgi įsijungė Lietuvos gydy
tojų sąjungos, “Carito”, “Atjau
tos”, kitų visuomeninių bendri
jų atstovai ir dvasininkai. Bu
vo nusiskųsta, kad medicinos 
seserys gauna mažiausias algas 
ir pensijas, prasčiausiai aprū
pinamos butais, turi neišspręs
tas poilsio problemas. Girdėjosi 
ir savikritikos dėl pasitaikan
čio nedėmesingumo ligoniams, 
nepakankamo jautrumo. Suva
žiavime atkurta prieš karą vei
kusi Lietuvos gailestingųjų se
serų sąjunga, kurios pirminin
ke išrinkta Klaipėdos miesto 
ligoninės vyriausioji medici
nos sesuo Ona Mitalienė, vice
pirmininke — Kauno klinikų vy
riausioji medicinos sesuo Ja
nina Ivaškevičienė. Praktiniais 
reikalais rūpinsis Lietuvos gai
lestingųjų seserų taryba, y. j<st.

NA UJU METŲ SUTIKIMAS 
SUGF^JŽK Į JAUNYSTĘ $ 
1990 metų gruodžio 31, pirmadieni, 7 valandą vakaro, ę® 
Hamiltono Jaunimo centre, 58 Dundurn st. n. .

• Gėrimai (nemokamai) patarnaujami nuo 7 v. v.
• Šilta vakarienė -8 v.v. Šaltas bufetas. Loterija.
• Šokiai nuo 9 v.v. iki 1.30 v. r.
• Įėjimas: $45 asmeniui, moksleiviams-$25. !

Visus maloniai kviečia atsilankyti - RENGĖJA!

Hamilton, Ontario
PRIEŠKALĖDINIS LAIMĖS RA

TAS, rengiamas Hamiltono me- 
džiotojų-meškeriotojų klubo 
Giedraitis, įvyks gruodžio 15, šeš
tadienį, 6.30 v.v. parapijos salėje. 
Įvairūs laimikiai ir vaišės. Visi 
kviečiami.

HAMILTONO MEDŽIOTO JŲ- 
MEŠKERIOTOJU KLUBO GIED
RAITIS valdybos posėdyje, įvyku
siame lapkričio 26 d., aptarti veik
los reikalai. Kaip kasmet klubas 
nepamiršo Kanadoje leidžiamos 
spaudos - paskyrė po $75 “Tėviš
kės žiburiams” ir“Nepriklausomai 
Lietuvai”. Taip pat papildė klubo 
įnašą Kanados lietuvių fonde iki 
$200, pridedant $50. Klubas, su
prasdamas lietuviško žodžio reikš
mę, paskyrė $50 Hamiltono lietu
viškai radijo valandėlei “Gintari
niai aidai”, kuri girdima kas sek
madienį nuo 1 iki 2 v.p.p.

TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS, 
kasmet rengiamas klubo Gied
raitis bus 1991 m. sausio 26, šešta
dienį, Jaunimo centre. Valdyba 
šiam renginiui organizuoja įdo
mią meninę programą. Iš anksto 
klubas kviečia visus šią datą pa
sižymėti, kad galėtume susitikti 
šauniame baliuje ir smagiai pra
leisti vakarą. J.P.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
a.a. Sofijos Elvikienės atminimui 
aukojo: $20-L. G. Klevai; a.a. Jero
nimo Žukausko atminimui: $25-A. 
V. Juraičiai; $15 - J. E. Bajorai
čiai. Dėkojame už aukas. KLF

SĖKMINGAI PRAĖJUSIOSE 
EITYNĖSE “Baltic Way” surink
tos aukos: R. Mikalauskienė - 
$244.50, S. Jankauskienė - $924, 
D. Jonikienė - $516, I. Vasiliaus
kienė - $113, I. Zubienė - $406.50, 
O. Jusienė - $511, F. Povilauskie- 
nė - $1,270, S. Kalvaitienė - $236, 
S. Remesat-$129.50, P. Maher-$30, 
F. Venckevičienė - $170, J. Saka
lauskas - $212.50, V. Remesat - 
$227, J. Remesat - $127.50, A. Gri
gaitienė — $160, K. Ford — $36, P.
Richards - $69, V. Gedris - $200.75, 
I. Ulbinienė - $435, K. Gudinskas
- $669, D. Gudinskas - $153, L. Gu
dinskas - $178.25, M. Gudinskas - 
$314.50, V. Gudinskas - $30.25, F. 
Gudinskienė - $20.25, A. Norkie
nė - $184.75, C. Žukauskas - $27, 
V. Stankutė - $107.75, S. Stonkutė
- $358, V. Žukauskaitė - $58.75, L. 
Mačytė - $57.50, S. Otto - $313, E. 
Beržaitienė - $1001.01, A. Kelia- 
čius - $140, D. Vaitiekūnienė - 
$555.50, K. Chiarelli - $133, V. Kai-

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 

ryte - $15, M. Biekša — $140.75, E. 
Grajauskienė - $241.25, A. Gra
jauskas - $167.50, V. Trumpickai- 
tė - $74.20, D. Trumpickienė - 
$67.40, G. Godzisz - $100, Z. Bersė- 
naitė-Cers - $430, E. Apanavičius
- $30, V. Šopytė-Dent - $626.50, A. 
Palčiauskienė - $20, K. Julian - 
$71.25, S. Chiarelli - $100, J. Julian 
-$71.25, J. Gardiner - $40. M. Gould
- $50, D. Grajauskaitė - $140, Pus- 
dešrienė - $345, kitos aukos $440.

Lietuvoje esančių ligonių var
du, nuoširdžiai dėkojame už jūsų 
visų aukas ir įdėtą vargą.

HamiUono baltiečių atstovai

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Švč. Sakramento švento
vėje gruodžio 16, sekmadienį. Išpa
žinčių bus klausoma 6 v.v., o Mi
šios su pamokslu - 7 v.v. Susikau
pimui vadovaus kun. Valdas Brau
kyta.

DIDESNIŲ NAUJIENŲ neturi
me vis mažėjančioje mūsiškių 
“senjorų” kolonijoje. Pati didžiau
sia naujiena - Kazimiero ir Kle
mentinos Šlyžių dukros Audrės 
(dabar ponia Bieber) šaunios ves
tuvės, sutraukusios apie pustre
čio šimto svečių, ne tik vietinių, 
bet net iš Vokietijos ir tėvynės.

ARTĖJANT KALĖDOMS dauge
lio tautiečių laukia nemažas dar
bas - sveikinimo kortelių rašymas, 
apie kurį prieš eilę metų miręs 
rašytojas Aloyzas Baronas saky
davo, kad kortelė tik su parašu 
yra lyg pasakymas “štai dar ir aš 
gyvas”... Vietoj minėtų kortelių 
naudingiau būtų aukoti lietuviš
kiems reikalams - fondams, Lie
tuvos pagalbos vajui, labdarai, 
“Tėviškės žiburiams” ir pan.

Jurgis Gediminėnas

Atitaisymas. “TŽ” nr. 46 prane
šime iš Vankuverio apie “Rudenė
lio” sukaktį išspausdinta, kad kla
viatūra buvo įteikta B. Vileitai. Tu
ri būti: B. Vileita klaviatūrą įteikė 
dainavimo grupei “Rudenėlis”.

Odinių drabužių 
išpardavimas 

MONTREAL LEATHER

Factory Outlet 
129 Spadina Avenue, Toronto, Ontario. 

Telefonas 597-9223.

PRANEŠIMAS
“Talkos” valdyba nutarė paskirti lietuviam studentam, 

kurie mokosi universitetuose, tris stipendijas po $1000. 
Sąlygos stipendijai gauti:

a) Tėvai turi būti ‘‘Talkos’’ kredito kooperatyvo nariai.
b) Dalyvauja lietuvių jaunimo organizacijose ar kitoje 

lietuviškoje veikloje.
c) Gauna iš universiteto patenkinamus mokslo pa

žymius.

Prašymus Įteikti iki 1991 m. sausio 15 d. “Talkos” 
kredito kooperatyvo valdybai. Stipendijos čekiai bus Įteikti 
per metinĮ narių susirinkimą 1991 m. vasario mėnesĮ.

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvas “Talka”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
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. šeštadieniais uždaryta

AKTYVAI PER 33 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9%
santaupas........................ 8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 8%
90 dienų indėlius ............  11%
1 m. term, indėlius .....  11.75%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.25% 
3 m. term.indėlius ......  11.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m. ....... 11.75%
RRSP ind. 3 m.............. 11.75%
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Sudbury, Ontario
ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams 
bus Kristaus Karaliaus šventovė
je. Gruodžio 15, šeštadienį, 7 v.v. 
bus Mišios su pamokslu, o po to 
klausoma išpažinčių. Gruodžio 16, 
sekmadienį, 9.30 v.r. bus klauso
ma išpažinčių, o 10 v.r. - Mišios 
su pamokslu. Susikaupimui vado
vaus kun. Valdas Braukyta.

Calgary, Alberta
A. a. ADELĖ SERPALIENĖ mi

rė lapkričio 1 d., sulaukusi 78 m. 
amžiaus. Buvo kilusi iš Vitgirių 
km., Marijampolės apskr. Į Kana
dą atvyko 1953 m. Gyveno Leth
bridge, o 1955 m. persikėlė į Kal- 
garį. Jos vyrui Jonui tragiškai žu
vus 1961 m., liko su dviem mažais 
vaikais. Būdama darbšti, tarpais 
dirbdavo net tris darbus, kad jos 
ir vaikų gyvenimas būtų lengves
nis. Namuose kalbėdavo lietuviš
kai - užtat jos sūnus ir dukra ne
pamiršo liętuvių kalbos. Nors pas
taraisiais metais ir nepriklausė 
jokioms lietuvių organizacijoms, 
bet visuomet atsilankydavo į jų 
renginius. Lietuvoje liko giminės. 
Lapkričio 5 d. po pamaldų iš Šv. 
Onos šventovės velionė palydėta 
į Šv. Marijos kapines, kur palaido
tas jos vyras. Ilsėkis ramybėje.

P. E. Devenis

Aukos Kanados lietuvių fondui
Toronto: a.a. Vinco Bačėno tes

tamentinis palikimas - $250; a.a. 
Juozo Stalioraičio atminimui $100 
prisiuntė žmona B. Stalioraitienė 
(įnašą papildė iki $1,100); a.a. Leo
no Karbūno atminimui žmona L. 
Karbūnienė-Urbonienė - $1,000 
(įnašą papildė iki $3,400); Balys 
Savickas - $350 (įnašą papildė iki 
$1,700).

Kelowna, B.C. Kazys Dulkys - 
$500 (įnašą papildė iki $1,000).

Sudbury Kostas Ramonas - $300 
(įnašą papildė iki $500).

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas....  16.5%
nekiln. turto pask. 1 m.. 13.25% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A.a. kun. Viktoras Dabušis, gi
męs 1910 m. gruodžio 8 d. dabar
tinio Raseinių rajono Graužuo
se, po ilgos ligos mirė 1990 m. 
lapkričio 9 d. Floridos Semino
le vietovėje. Velionis, baigęs 
Kauno kunigų seminariją, kuni
gu buvo įšventintas 1935 m. bir
želio 15 d. 1944 m. pasitraukė 
Vokietijon, į JAV atvyko 1951 m. 
Čia jam teko dirbti “Darbinin
ko” redakcijoje, “Ateities” ad
ministracijoje, Ateitininkų fe
deracijos ir Lietuvių kunigų vie
nybės valdybose, JAV LB tary
boje, rūpintis jaunimui skirta 
“Dainavos” stovyklaviete. Di
džiausius pastoracinio darbo 
pėdsakus paliko 1963-80 m. New 
Jersey valstybės Patersone, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje, 
eidamas vikaro ir klebono pa
reigas. Palaidotas Patersone 
lapkričio 14 d.

Kultūros židinio metinis narių 
susirinkimas Niujorko Brukly- 
ne 1990 m. spalio 13 d. dėl lietin
go oro susilaukė vos trijų dešim
čių dalyvių. Židinio metinę veik
lą apibūdino tarybos pirm. Al
girdas Mačiulaitis, oficialų pra
nešimą padarė valdybos pirm. 
Antanas Mičiulis. Buvo pasi
džiaugta, kad lietuvių bendrų 
pastangų dėka Kultūros židinys 
pradeda atsigauti ekonominiu 
požiūriu. Tačiau didžiausią 
problemą vis dar sudaro salių 
nuoma. Lietuviai laiku nepasi
renka renginių datų, vėluoja re
zervuoti sales. Jų tuščių negali
ma laikyti. Tad jas tenka nuomo
ti kitataučiams, nes Kultūros ži
diniui reikia lėšų. Buvo pasiūly
ta pačiai administracijai orga
nizuoti daugiau renginių. Susi
rinkimo dalyviai patvirtino 
pranciškonų prašymą juos iš
jungti iš oficialaus dalyvavimo 
Kultūros židinio taryboje. Jų at
stovu su patariamuoju balsu pa
kviestas kun. L. Andriekus. Ta
rybos papildomuose rinkimuose 
buvo penki kandidatai: kaden
ciją užbaigę Kęstutis Miklas ir 
Kęstutis Nemickas ir trys nauji 
— Andrius Adams, Henrikas Ša- 
tinskas, Rūta Virkutytė. Tary- 
bon buvo išrinkti trys naujieji 
kandidatai. Tad ją dabar suda
ro: pirm. A. Mačiulaitis ir parei
gomis nepasiskirstę nariai — A. 
Adams, T. Klimas, A. Mičiulis, 
V. Sidas, H. Šatinskas, V. Vai
čiulis, A. Vakselis, R. Virkutytė.
Australija

Melburno skyriaus ramovėnai 
savo reikalus aptarė metinia
me narių susirinkime rugsėjo 30 
d. Lietuvių namuose. Valdybos 
pirm. Vladas Bosikis džiaugėsi 
atgimstančia Lietuva, bet primi
nė ir skaudžią netektį. Viene- 
rių metų laikotarpyje mirė aš- 
tuoni skyriaus nariai - Juozas 
Baumilas, Vincas Sivickas, Vin
cas Žiogas, Antanas Ramanaus
kas, Jonas Zonius, Benjaminas 
Duoba, Juozas Kvietelaitis ir 
Alfonsas Sadauskas. Šiuo metu 
Melburno skyrius dar turi 58 na
rius, į kurių eiles įsijungė ir ke
turi nauji nariai - Vytas Šukevi- 
čius, Algis Žilinskas, Juozas Lek- 
nius, Ernestas Matulionis.

ALB krašto tarybos atstovų su
važiavimas, susietas su XVI-sio- 
mis Australijos dienomis Mel
burne, įvyks Lietuvių namuose 
š.m. gruodžio 28-29 d.d. Vykdo
mųjų organų pranešimus pada
rys ALB krašto valdyba, kultū
ros ir švietimo tarybos, krašto 
valdybos kontrolės komisija, 
ALB apylinkių ir seniūnijų va
dovai. Suvažiaviman praneši
mais taipgi įsijungs Australijos 
lietuvių jaunimo sąjunga ir 
Australijos lietuvių fizinio auk

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 To|ofnnac 
(Union Gas Building) 1 eieranas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

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.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8

lėjimo sąjunga, Australijos lie
tuvių fondas, “Mūsų pastogę” 
leidžianti Lietuvių spaudos są
junga, jos red. V. Augustinavi- 
čius, Lietuvių informacijos biu
ras, Australijos baltiečių tary
ba, Lietuvos respublikos atsto
vas Australijoje dr. A. Kabaila. 
Bus svarstomas ALB įteisinimo 
(inkorporacijos) projektas, ren
kama nauja ALB krašto valdyba.

Britanija
Londono lietuvius aplankė sve

čias iš Čikagos Juozas Polikai- 
tis, Ateitininkų federacijos va
das. Lapkričio 4 d. jis dalyvavo 
pamaldose Šv. Kazimiero bažny
čioje ir atliko Mišių skaitinius. 
Po pamaldų su Londono lietu
viais susitiko Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje ir juos skati
no remti laisvėjančią Lietuvą.

Lietuvos aukščiausiosios tary
bos prezidiumo pirm. Vytautas 
Landsbergis, pakviestas D. Bri
tanijos lietuvių sąjungos, vie
šėjo Londone lapkričio 11-14 
d.d. Jis čia atskrido su žmona 
Gražina, lydimas savo patarėjų 
Šarūno Adomavičiaus ir Ramū
no Bogdano, Aukščiausiosios 
tarybos narės Laimos Andrikie
nės, apsaugos tarnybos atstovų 
Artūro Skučo ir Lino Kulboko, 
ELTOS direktoriaus Rolando 
Baryso, fotografo Vlado Gulevi- 
čiaus, Lietuvos televizijos at
stovo Ričardo Sartavičiaus ir 
“Lietuvos ryto” redaktoriaus 
pavaduotojo Vido Rachlevi- 
čiaus. Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo pirm. V. 
Landsbergį ir jo palydą Londo
no tarptautiniame oraųostyje 
sutiko Lietuvos atstovas Brita
nijoje Vincas Balickas, DBLS 
centro valdybos pirm. Jaras 
Alkis, kiti tautiečiai ir Britani
jos užsienio reikalų ministeri
jos atstovai.

Pagrindinis dėmesys teko V. 
Landsbergio apsilankymui pas 
Britanijos ministerę pirm. M. 
Thatcher lapkričio 13 d. Numa
tytas 20 minučių pokalbis truko 
40 minučių. ELTOS atstovui R. 
Barysai V. Landsbergis pasako
jo: “Susitikimas buvo turiningas 
ir nuoširdus, turėjau galimybę 
išdėstyti kai kurias principines 
Lietuvos pozicijas, taip pat pa
aiškinti naują situaciją, kuri 
dabar formuojasi tuo metu, kai 
Vakarai mezga geresnius santy
kius su Sovietų Sąjungos vado
vybe ir kai ji tuo pačiu metu ima
si kietesnės linijos Lietuvos bei 
kitų Baltijos valstybių atžvil
giu. Atkreipiau dėmesį, jog tai, 
matyt, tarpusavyje susiję daly
kai ...” Ministerė pirm. M. That
cher norėjo gauti daugiau žinių 
apie Maskvoj ką tik įvykusį Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos atsto
vų susitikimą, nedavusį teigia
mų rezultatų. Ji betgi reiškė vil
tį, kad derybos turėtų prasidėti. 
Ministerė pirm. M. Thatcher, ta
da dar nenujausdama, kad bai
giasi jos valdymo dienos, prita
rė Lietuvos informacijos biuro 
atidarymui Londone ir žadėjo 
laukti V. Landsbergio pasiūly
to laiško Lietuvos aukso bylos 
klausimu.
Lenkija

Etnografinis Dusnyčios an
samblis, įsteigtas Aldonos Vai
cekauskienės, savo premjerinį 
pasirodymą 1990 m. gegužės 25- 
26 d.d. turėjo Vilniuje sureng
tame festivalyje “Skamba skam
ba kankliai”. Dusnyčia ansamb
lio dainininkus, prisimenančius 
senąsias šio krašto dainas, su
rinko Jurgis Skripka, o nemo
kančius paruošė Ona Skripkie- 
nė. Etnografinį Dusnyčios an
samblį savo pastogėje priglau
dė Janina Macukonienė.



Ateikite pasigėrėti 
Haydno vakaru

Bendruomenė reikalinga pertvarkos
Šalintini netikslumai KLB taryboje ir valdyboje

Vivaldi, Haydn ir kiti! 
Gruodžio 13. ketvirtadienį. 8 v.v. 

St. Lawrence Centre. 
Rezervuokite vietas jau dabar. 

Tel. 366-7723

KNYGOS IŠ LIETUVOS: vaikams ir jaunimui 
Mieli tULiticčia.i !

"Vyturio" leidykla siūlo jums, jūsų vaikams ir vaikaičiams geriau
sias pastarųjų metų savo knygas. Jas galite užsisakyti, pasiuntę 
čekius: “Vyturys”, Baden-Wuertembergische Bank AG, Filiale 
Hechingen, Bankleitzaht 64120030, Girokonto 1274640000 ir 
pranešę apie tai “Vyturiui" (232600 Lietuva, Vilnius, Algirdo 31) 
laišku už kokias knygas pasiuntėte.
GYVASIS VANDUO. 389 psl., 234 spalv. ii. Kietas viršelis. 1990.

Kaina su persiuntimu $18. Lietuvių liaudies stebuklinės pasa
kos su nuostabiomis Irenos Žviliuvienės 234 iliustracijomis. 
Puiki dovana vaikams bet kokia proga.

NEMUNO ŠALIES PASAKOS. 372 psl., 178 ii. Kietas viršelis. 1989. 
Kaina su persiuntimu $15. Su naujomis Algirdo Steponavičiaus 
iliustracijomis pakartotinai išleistas P. Cvirkos perkurtų lie
tuviškų pasakų rinkinys. Pripažinta gražiausia Lietuvoje 
pastarųjų metų knyga.

Danutė Čiurlionytė. KIŠKIS PIŠKIS BALTASIS BAJORAS. 41 psl. 
Kaina su persiuntimu $3. Linksma pasakaitė minkštais virše
liais su 10 D. Tarabildienės iliustracijų. Gera dovanėlė Šv. 
Velykų proga.

KAS MIŠKE, KAS ŠILE. 171 psl. Kietas viršelis. 1990. Kaina su 
persiuntimu $8. Gražiai Nijolės Šaltenytės iliustruotos lie
tuvių liaudies pasakos apie našlaitę.

LIETUVIŠKOS PASAKOS. 286 psl., 49 ii. Kietas viršelis. 1989. 
Kaina su persiuntimu $10. Pasakos iš Jono Basanavičiaus rin
kinių. Dailininkas Vytautas Valius.

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. 303 psl. Kietas viršelis. 1989. Kaina su 
persiuntimu $9. Plačiai išgarsėjusi pirmoji Lietuvoje išleista 
Sibiro tremtinių prisiminimų knyga. Iliustruota dokumen
tinėmis nuotraukomis.

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA. 446 psl. 
Kietas viršelis. 1990. Kaina su persiuntimu $14. Ši knyga Lie
tuvoje svarbi kaip padedant atkurti tautinę mokyklų, ji gali 
būti naudinga ir išeivijos jaunajai kartai. Tai pakartotinis 
100 tūkst. egi. tiražu 1987 m. Chicagoje išleistos knygos leidi
mas, papildytas naujomis iliustracijomis, žemėlapiais.

Ričardas Skeris. KĄ ŽMONĖS DIRBA VISĄ DIENĄ. 94 psl. Kietas 
viršelis. 1990. Kaina su persiuntimu $6. Amerikiečių autoriaus 
paveikslėlių knyga tik pramokusiems skaityti vaikams. Tinka 
mokyti išeivijos atžalas lietuvių kalbos, nes yra daugybė 
kasdienybėje sutinkamų daiktų piešinių ir pavadinimų, 
darbų aprašymų.

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

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

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

a Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio 
a “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir t.t.
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam Į namus.

Al MFnPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLulv IVILULLIv 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. Žiemos sezono bilieto 
kaina - $1093. Norintiems parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose).
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI
NAUJI IR DĖVĖTI DRABUŽIAI, avalynė, buitiniai daiktai siun

čiami neribotais kiekiais jūsų giminėms, draugams Lietuvoje 
per Pagalbos fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir Kanados lie
tuviai naujus arba dėvėtus drabužius gali atsiųsti TRANSPAK 
adresu per paštą arba per UPS. Mes šias siuntas persiųsim į 
Lietuvą. Pagalbos fondas išskirstys tuos siuntinius tam, kam 
skirta.

VAISTAI - receptiniai ir nereceptiniai, medicinines ir dantų gy
dymui odontologines priemones galime parūpinti ir persiųsti į 
Lietuvą neribotais kiekiais. MUITO NĖRA.

MĖSOS GAMINIAI: aukštos kokybės rūkytos dešros, skilandis, 
palendvica - $84. MUITO NĖRA.

PERVEDAMI PINIGAI naudingiausiu būdu jūsų giminėms. 
Tvarkomi PALIKIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo į Lie
tuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiuterius, FAXS, 
siuvimo, mezginio mašinas ir kt. Galim siųsti su iš anksto apmo
kėtu muitu ir pristatymu į namus. Susitarus duodame 2-jų metų 
GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo magnetofonams ir 
televizoriams.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERI 
— atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p.. šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p.. 

1-3 12-436-7772

J.V. DANYS

Rinkimų taisyklių tikslinimas
L. Tamošauskas rašo, kad 

reikia keisti-papildyti KLB ta
rybos rinkimų taisykles (“TŽ”, 
1990, nr.45, p.5). L. T. yra buvęs 
ilgametis KLB tarybos ir val
dybų narys. Jis, kiek prisime
nu, bent du kartus buvo kvies
tas į komisijas rinkimų taisyk
lių peržiūrai, kai LB veiklos 
pobūdis keitėsi.

L. T. pastebi, daugiausia 
remdamasis patyrimu Toron
te, kad visuomenė visai nein
formuojama apie kandidatus 
— jų asmeninį ir visuomeninį 
pasiruošimą lietuviškai veik
lai. Viskas vyko kažkokioje 
slaptumo tylos atmosferoje. 
Kandidatai, procedūra pasi
daro žinoma tik labai mažai 
visuomenės daliai.

Tai visai neatitinka Kanados 
demokratinio rinkimų proce
so. Ir Amerikoje LB tarybos 
rinkimuose skelbiama tokios 
rūšies informacija apie kan
didatus. Apie tokią Kanados 
LB padėtį L. Tamošauskas sa
ko: “Lieka lyg diktatūrinė san
tvarka”.

Nuosmukis?
1989 m. ir aš parašiau straips

nį apie rinkimų nenormalu
mus bei nuskurdintus tarybos 
posėdžius. Pastebėjau, kad 
daugelyje apylinkių minima
lus kandidatų sąrašas sudaro
mas be viešo skelbimo valdy
bų ar jų skirtos komisijos. Pa
skelbiama, kad kandidatų dau
giau neatsirado ir be balsavi
mo sąrašas patvirtinamas. Iš 
esamų 19 apylinkių tik 3-se bu
vo rinkimai.

Nemanau, kad tai “diktatū
rinės santvarkos” apraiškos. 
Tai greičiau nuosmukio ženk
lai.

Taip išrinkta tarybos narių 
dauguma nejaučia atsakomy
bės, nieko neveikia ir net į su
važiavimus neatvyksta. Dėl to 
nukenčia ir tarybos suvažia
vimų prasmė, nes dauguma su
sirenka būti tik stebėtojais, 
neparodo jokios kūrybinės ini
ciatyvos. Tada ir valdybų dar
bai pasidaro blankūs, viena
šališki, nerūpestingi, būna ir 
apsileidimų.

“Pagrindinis korporacijos 
(KLB) reikalų sprendėjas yra 
KLB krašto tarybos suvažiavi
mas” (KLB statutas, prg. 6).

Labai blogai, jei tarybos na
riai tėra pasyvūs stebėtojai, 
vieną kartą per metus tesusi- 
renką, nes jie lengvai gali tap
ti manipuliuojami organizuo
tos mažumos (net ir klikos po
būdžio). KLB taryba Bendruo
menės gyvenime yra tolygi, 
sakysime, Kanados parlamen
tų nariams. Jie (į tarybą įeina 
ir visų apylinkių pirmininkai) 
atstovauja LB ir turi pareigą 
tinkamai atstovauti lietuviš
kiems reikalams. Valdybos su
daro įvairias komisijas — švie
timo, kultūros, visuomeninės, 
politinės veiklos ir kitas. Jose 
pagrindinį vaidmenį privalo 
turėti tarybos nariai. Kitaip 
tos komisijos neatstovauja LB, 
vieno asmens paskirti asme
nys gali būti vienašališki.

1989 m. metiniame KLB ta
rybos suvažiavime įvyko kele
tas negatyvių reiškinių.

Nelegaliai išrinkta 
krašto valdyba

KLB krašto taryba suvažia
vime 1982 m. rugsėjo 25-26 d. 
priėmė tokį krašto valdybos 
rinkimų pakeitimą:

“Krašto taryba renka šešis 
(6) krašto valdybos narius: pir
mininką, du vicepirmininkus, 
ekzekutyvinį sekretorių, iždi
ninką ir vieną narį. Jie renka
mi pagal pasiūlytus sąrašus iš 
šešių (6) asmenų. Kiti krašto 
valdybos nariai kooptuojami 
pačios krašto valdybos”.

Rinkimuose šių statuto tai
syklių nesilaikyta. Kaip iš mag
netofono juostelės girdėti, iš 
auditorijos buvo siūlomi kan
didatai ir 12 sutiko kandida
tuoti. Posėdžio pirmininkui 
buvo neaišku, kiek asmenų rei
kia rinkti, susitarta 8 ir išrink
ta 8, balsuojant už atskirus as
menis.

Iš anksto buvo sudaryta kan
didatų suradimo komisija, bet 
ji nieko nepasiūlė. Be to, vie
nas jos narių, H. Stepaitis, su
tiko kandidatuoti į valdybą. 
Tai nesiderina su demokrati
nių rinkimų principu — tokios 
komisijos nariai nekandida
tuoja, kad būtų išlaikytas be

šališkumas renkant kandida
tus.

Rinkimai pagal statute nu
matytas taisykles įvyko 1983 ir 
1986 m. Ir tada buvo išrinkti 
dabar nelegaliai išrinktoje 
valdyboje esantieji — Algis 
Pacevičius, V. Bireta, H. Ste
paitis ir J. Krištolaitis. Neįti
kėtina, kad šie asmenys neži
nojo nustatytos rinkimų tvar
kos, nors 1983 m. buvo ilgai ta
riamasi iki sudarytas galuti
nis sąrašas. Buvusioje valdy
boje, kuri organizavo suvažia
vimo programą, buvo ir asmuo, 
kuris įskaitant rinkimus, 1982 
m. suvažiavime vadovavo tai
syklių pakeitimui. Taip pat su 
1989 m. rinkimais susijusių as
menų tarpe buvo du advokatai.

Specialiame tarybos suva
žiavime 1990.VII.7 buvo pa
klausta, kodėl nėra kultūros 
reikalų pranešimo. Pirm. A. 
Pacevičius atsakė: “Nėra pra
nešimo užtat, kad mes ką tik 
dabar prieš keletą savaičių 
sugebėjome surasti kultūros 
komisijos pirmininką . ..” 
(iš magnetofono juostelės).

Kai aštuoniems “geriausiems 
iš geriausių” (taip humoristas 
A. Gustaitis vadina valdybas) 
reikia aštuonių mėnesių suge
bėti surasti kultūros reikalų 
vadovę, darosi aišku, kad to
kia atsitiktinė valdybos rinki
mų tvarka yra netinkama. To
dėl 1982 m., po panašios pa
tirties anksčiau, įvestas statu
to pakeitimas rinkti pagal są
rašus, nes tada kandidatai iš 
anksto pasiskirsto svarbiau
siomis pareigomis, o dabar 
yra valdyboje du vicepirmi
ninkai be pareigų. Kiekvienas 
valdybos narys be pareigų yra 
balastas, nes turi balsavimo 
teisę, neatlikdamas produk- 
tingo darbo.

Finansinė atskaitomybė
Revizijos komisija pranešė, 

kad aplamai jai buvo pateikta 
santraukinės pajamų ir išlai
dų apyskaitos. Todėl kai kurių 
išlaidų negalėjo galutinai pa
tikrinti, nes negavo detalizuo
tos dokumentacijos. Kai kas iš 
valdybos teigė(1 kad revizijos 
k-jai pakanka peržiūrėti tik 
balanso santraukas. Su tuo 
rev. k-jos pirmininkas pagrįs
tai nesutiko. KLB yra regist
ruota korporacija, ir jai taiko
mi Kanados įstatymai korpo
racijoms, todėl rev. k-ja atsa
kinga už pilną finansinio ba
lanso patikrinimą. Valdybos 
atstovai aiškino, kad detali
zuota dokumentacija yra būs
tinės raštinėje, ir revizoriai 
ją ten gali peržiūrėti. Ne visai 
sumanus pasiūlymas, nes revi
zoriams dokumentacija turi 
būti pateikiama. Tai numaty
ta ir Kanados bendruose kor
poracijų įstatuose.

Paskutiniaisiais metais KLB 
finansinė apyvarta smarkiai 
padidėjo. 1988.X.-1989.X. lai

Toronto miestas - viešas pranešimas 
Žmogaus teisių diena

1990 m. gruodžio 10 d.
1990 m. gruodžio 10-toji yra jau 42-oji sukaktis nuo Visuo
tinių žmogaus teisių paskelbimo. Žmogaus teisių diena yra 
optimizmą išreiškianti šventė, patvirtinanti siekius ir viltis 
žmogaus teises ir pagrindines jo laisves gyvenimiška 
tikrove.

Šių metų paminėjime turime specialią progą. Jungtinės 
tautos paskelbė 1990 metus Tarptautinio raštingumo me
tais pagal pasaulinio masto planą prieš beraštingumą.

Tai kaip tik gerai sutampa, kad šią dieną mes skati
name pasinaudoti teise ir susipažinti su Žmogaus teisių 
pagrindais. Toronto gyventojai visada turėdavo garan
tuotas visiems asmenims vienodas teises.

Miesto tarybos ir visų gyventojų vardu turiu garbės 
skelbti 1990 metų gruodžio 10-tąją, “Žmogaus teisių diena”,
nes mes esame Jungtinių tautų 
Visuotinų žmogaus teisių 
ir Tarptautinio raštingumo 
dešimtmečio paskirtyje ir 
veikloje.

International Literacy Docade 
1990-2000

Art Eggleton,
Toronto miesto burmistras 

kotarpio balansas rodo paja
mų $317,805, išlaidų $207,504 
(metiniai skaičiai gali skirtis), 
bet pusė ar daugiau tų skaičių 
yra pereinamos sumos. KLB 
yra tik tarpininkas aukoms 
rinkti ir perleisti kitoms orga
nizacijoms. Tai turėtų būti 
apyskaitinėse santraukose pa
aiškinta ar atitinkamai sugru
puota. Bet tiesioginės KLB iš
laidos turi būti daug smulkiau 
surašytos. Pvz. prg. 10: išlai
dos, politiniai, visuomeniniai, 
Lietuvos reikalai — $44,804. 
Kai paklausta, kiek išmokėta 
už politines konsultacijas, nei 
iždininkas, nei pirmininkas, 
nei revizijos k-jos pirmininkas 
negalėjo pasakyti, nors tokios 
išlaidos turėjo būti jų patvir
tintos. Taryba apyskaitas tvir
tina (remiantis rev. k-jos pro
tokolu), todėl jos nariai turi 
žinoti, kaip pinigai išleidžia
mi. Neatsakyti klausimai neiš- 
sklaido abejonių.

Statutines taisykles 
reikia papildyti

L. Tamošausko pasiūlymas 
atnaujinti tarybos rinkimų tai
sykles, gal geriau sakyti ir ta
rybos sudarymą, yra aktualus 
jau vien dėl pasikeitusio lie
tuvių pasiskirstymo Kanadoje.

Manau, kad ir tarybos struk
tūra keistina. Reikia įvesti ir 
krašto tarybos prezidiumą, 
kaip kad yra JAV Lietuvių 
Bendruomenėje. Jis rūpintųsi 
tarybos suvažiavimais, arti
mesniais ryšiais su apylinkė
mis, padėtų valdybai vykdyti 
įvairius projektus ir kartu bū
tų valdybos veiklos priežiūra.

Kas nors turėtų rimtai pa
žiūrėti ir į vadinamos “profe
sinės tarnybos” samdymą. 
“Public Relations” (visuome
niniai santykiai) agentūros 
parūpina iš esmės tik techniš
kus ir administracinius patar
navimus. Jos nėra visų sričių 
žinovai, todėl negali padaryti 
rimto įnašo Lietuvos politikos, 
ekonomikos, kultūros, finansų, 
tarptautinės politikos ir t.t. 
srityse, nes neturi atitinkamo 
išsimokslinimo ir patyrimo. 
Reikia žiūrėti ne į savigyrą, 
bet į pasiektus rezultatus pa
gal išleistus finansus.

Tarybos prezidiumas galėtų 
dažniau susirinkti ir reikalus 
aptarti. Dabartine forma vyks
tantieji tarybos suvažiavimai 
darosi ne tik neveiksmingi, 
bet ir beprasmiai.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190
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A. Pacevičius. A. Gureckas ir Lietuvos užsienio reikalų ininisteris A.
Saudargis Nuotr. G. Petrauskienės

KLB krašto valdybos žinios
Kanados Lietuvių Bendruome

nės XIV-osios krašto tarybos ant
roji sesija įvyks gruodžio 8 d. Dar
botvarkėje: KLB krašto valdybos, 
apylinkių pirmininkų ir kitų in
stitucijų pranešimai, simpoziu
mas “Keičiasi Lietuva — keičiasi 
mūsų veikla”.

Kanados parlamento rūmuose 
lapkričio 28 d. parlamentarai 
— Baltiečių vakaro organizacinio 
komiteto nariai — surengė pietus 
Estijos, Latvijos ir Lietuvių 
Bendruomenių atstovams (lietu
viams atstovavo konsulas H. La
pas, R. Rudaitytė, L. McDonald, 
A. Eimantas). Pietų metu, finan
sų ministeriui M. Wilson pasiū
lius, nuspręsta Baltiečių vakarą 
Otavoje surengti 1991 m. balan
džio 10 d. Po pietų Kanados par
lamentinės grupės baltiečiams 
remti surengtame posėdyje ap
svarstytos pagalbos Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai galimybės 
(dalyvavo konsulas H. Lapas, L. 
McDonald, V. Čuplinskas). Va
kare buvo suruoštas priėmimas, 
kuriame dalyvavo parlamentarai 
ir Pabaltijo bendruomenių at
stovai.

Graži pensininkų veikla
Apie Toronte veikiantį pensi

ninkų klubą nedaug rašoma, ir kai 
kurie gal net nežino, kad toks klu
bas egzistuoja.

Pensininkų amžiaus sulaukus 
ar jį peržengus, naudinga ir įdomu 
priklausyti šiam klubui. Jis yra 
įregistruotas valdžios įstaigose, 
turi įstatus ir veiklos planus. Yra 
dar gana daug fiziškai pajėgių ir 
veiklių narių. Kai kurie jau per
žengę 90 m. slenkstį. Pagal pensi
ninkų įstatus, klubui galima pri
klausyti nuo 55 m. amžiaus. Klu
bas yra tikrai laimingas, galėda
mas naudotis “Vilniaus rūmais”, 
turinčiais erdvią salę, virtuvę, 
kambarius susitikimams, biblio
teką, įruoštas rūsyje gražias pa
talpas susirinkimams, sporto kam
barį su įvairiais mankštos įran
kiais. Klubas gana veiklus.

Spalio 16 d. turėjo oficialius me
tinius pietus su vynu. Atvyko ir 
svečių iš Hamiltono pensininkų 
klubo su pirmininku K. Mikšiu. 
Toronto pensininkų klubo pirm. 
H. Stepaitis davė trumpą dabarti
nės veiklos apybraižą, paliesda
mas atgimstančios Lietuvos ir iš
eivijos darbų aktualijas. K. Mik
šys, neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
vaizdžiai papasakojo savo įspū
džius apie Lietuvoje lankytas vie
toves ir žmonių nuotaikas. Po to 
padainuota, pasišnekučiuota.

Lapkričio 2 d. klubas turėjo Mi
šias Prisikėlimo šventovėje už mi
rusius narius, vėliau pietus “Vil
niaus rūmuose”. Susikaupus per
skaitytos mirusiųjų narių pavar
dės, pagiedota. O. Juodišienė pa
deklamavo eilėraštį.

Gruodžio 21 d. bus bendros Kū
čios, gruodžio 31 d. - Naujų metų 
sutikimas.

Šių metų veikloje turėta visa ei
lė įdomių renginių ir išvykų: prof. 
R. Vaštoko paskaita, Vasario 16

Canadian European 
Export Import Co. 
Siunčiame siuntinius

į Lietuvą, Estiją, Latviją, Gudiją, Ukrainą
Siuntiniai siunčiami supakuoti pačių siuntėjų ne mažesni 
kaip 5 kg.
Taip pat turime mūsų bendrovės paruoštų siuntinių.
Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
Persiunčiame pinigus tiesiogiai jūsų norimam asmeniui.
Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos draudą ($121.50 
trims mėnesiams).
Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 
aukščiau).

404 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (41 6) 534-3860 Fax (41 6) 533-491 O

Atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r.- 7 v.v., 
šeštadienį 10 v.r.- 5.30 v.p.p.

Mūsų patvirtinti prekybininkai
Kazan Overseas Parcels 
83 Shanley St., Kitchener, Ont. 
Tel. (519) 743-7653 
Silesia Co.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ont.
Tel. (416) 734-4487
R & R Interpostmir 
1055 Broadway, Buffalo, 
NY 14212, USA
Tel. 1-716-894-9880

Žymiausi pasaulio sovietologai 
dalyvavo konferencijoje “Pasi
keitimai Sov. Sąjungoje ir jų 
reikšmė Kanadai bei pasauliui” 
lapkričio 26-28 d.d. Otavoje. Kal
bas taip pat pasakė Kanados už
sienio reikalų ministeris J. 
Clark ir prekybos ministeris J. 
C. Crosbie, buvęs JAV patarėjas 
tautinio saugumo klausimais Z. 
Brzezinski. Pranešėjų kalbose 
buvo liečiamas ir Lietuvos klau
simas. Pažymėta, kad tik suirus 
dabartinei Sov. Sąjungai, gali
ma būtų kalbėti apie kokybiškai 
naujos federacijos, paremtos 
laisvanoriškumo principu, sukū
rimą. Pastebėta, kad Vakarų vals
tybių pagalba beirsiančiai Sov. 
Sąjungai kenkia jiems patiems. 
Iš lietuvių konferencijoje daly
vavo L. McDonald, V. Samonis, 
V. Čuplinskas.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
bendruomenių atstovai aptarė Bal
tijos kelio Kanadoje organizavi
mo 1991 m. birželio 9 d. klausimus. 
Pasitarime dalyvavo A. Vaičiūnas, 
K. Budrevičius, A. Barisaitė, J. 
Balsys.

minėjimas su pietumis, išvyka į 
Stradfordą, į baleto spektaklį 
O’Keefe Centre, tradicinė pensi
ninkų gegužinė High Parke, kelio
nę į Britų Kolumbiją ir menonitų 
šventoves. Visa tai rodo, kad klu
bas turi įvairią programą, dažno
kus suėjimus ir išvykas.

Klube veikia ir atskiri būreliai 
- religijos, sporto-mankštos, mez
gimo. Pastarasis — labai darbštus. 
Jis savo mezginius išstato Lietu
vių namų metiniame karnavale ir 
juos parduoda. Būrelis surinktus 
per įvairius renginius ar gautus 
iš parduotų mezginių pinigus daž
niausiai paaukoja Lietuvoje atsi- 
steigiančiom organizacijom. Užga
vėnių proga mezgėjos turi blynų 
priešpiečius. Velykų proga mez
gėjų būrelis suruošia švenčių sta
lą, kurį visada gražiai puošia ža
liuojančių avižų daigų puodeliai. 
Programa įneša daug humoro ir 
geros pavasarinės nuotaikos.

Toronto pensininkų klubas kvie
čia daugiau amžiumi vyresnių lie
tuvių įstoti nariais. Daugiau na
rių, daugiau naujų minčių, suma
nymų ir talkos. Užsirašyti pas A. 
Vaičiūną, “Vilniaus rūmų” admi
nistratorių, 1700 Bloor St. W., tel. 
762-1777. Metinis nario mokestis 
$5. Liuda Šileikienė

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).

Big Win Center
760 Brant St., Burlington, Ont. 
Tel. (416) 639-7547 
Imports-Exports Gifts 
11758 Mitchell, Hamtramck, 
Ml 48212, USA
Tel. 1-313-892-6563
Arka
680 Dundas St.E., 
London, Ont.
Tel. 1-519-438-5271
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A. LYMANTAS

1990 m. rugsėjo 14 d. Winthrop 
universiteto ligoninėje, Niu
jorko valstijoje, toli nuo savo 
tėvynės, savo pamilto lietuviš
ko pajūrio krašto, mirė žymus 
mažlietuvis, vyresnės kartos 
Mažosios Lietuvos tautinės ir 
politinės veiklos žmogus, bu
vęs M. Lietuvos tarybos prezi
diumo narys, našus M. Lietu
vos tematika išeivijoje publi
cistas Martynas Gelžinis.

Velionis gimė 1907 m. sausio 
12 d. Klaipėdos priemestyje Vi- 
tėje, žvejų šeimoje. Tėvams 
apsisprendus verstis žemdir
byste ir nusikėlus j netoli Klai
pėdos esantį Lėlių kaimą, Mar
tynas baigė kaimo vienklasinę 
pradžios mokyklą. Būdamas 
gabus mokinys, pateko į prie 
Klaipėdos mokytojų seminari
jos veikiančią, jaunuolius se
minarijai paruošančią mokyk
lą. Vėliau įstojo į mokytojų 
seminariją ir ją baigė 1928 m.

Palyginti dar labai jaunas 
jau mokytojavo Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje ir 
mokytojų seminarijoje. Nuo 
1935 iki 1938 m. buvo Klaipė
dos krašte veikusios lietuviš
ko jaunimo organizacijos “San
tara” vadas.

1938 m. velionis baigė Pre
kybos institutą Klaipėdoje. 
Gavęs valstybinę stipendiją, 
tęsė mokslus Paryžiuje. Karo 
ugnims suliepsnojus, grįžo su 
šeima į Lietuvą. Tada buvo 
paskirtas Šiaulių Valstybinės 
aukštesniosios prekybos mo
kyklos direktorium. Sovie
tams įsiveržus į Lietuvą, bu
vo enkavedistų suimtas ir lai
komas kalėjime, kol sovietų 
ir nacių iškeitimo sutartimi 
pateko į Vokietiją. Karo me
tu dirbo įvairius darbus. Po 
karo su šeima atsidūrė Lue- 
becke ir buvo pirmuoju Lue- 
becko lietuvių gimnazijos di
rektorium.

Vėliau, pradėjęs dirbti VLI- 
Ke, buvo VLIKo tarybos nariu, 
o nuo 1955 m. dar ir M. Lietu
vos rezistencinio sąjūdžio at
stovu.

Vokietis mokytojas - įkvėpėjas
A.a. M. Gelžinis lietuviškoje 

veikloje pasireiškė jau gana 
anksti. Ir keista: kaip dauge
liui žinomų M. Lietuvos veikė
jams, taip ir jam įkvėpimą da
vė pradžios mokyklų mokyto
jai vokiečiai. Štai, ką jis iš sa
vo patyrimų pasakojo:

Mano tautinį atbudimą užvedė 
Lėlių mokyklos mokytojas Oscar 
Steinbacher. Tai buvo Pirmojo pa
saulinio karo metais, kai 1917 m. 
vakarų fronte vokiečiai rengėsi 
paskutinei didžiajai ofensyvai. 
Jie tuo metu buvo labai pikti prieš 
vislab, kas nevokiška. Paliestos 
buvo ir mokyklos. Taip ir Klaipė
dos krašto mokyklų mokytojai ga
vo griežtų parėdymų daboti, kad 
mokyklose pertraukų metu vaikai 
nekalbėtų lietuviškai. Tačiau Lė
lių mokyklos mokinių santykiai 
su mokytoju, iš tikrųjų, buvo gana 
keistoki, tiksliau pasakius, atža- 
gareiviški: jei pvz. jis įsakydavo 
vienaip, tai mokiniai stengdavo
si daryti kitaip. Tas pats buvo ir 
su lietuvių kalbos uždraudimu mo
kyklos ribose: mes pradėdavome 
dar daugiau lietuviškai kalbėti. 
O kas keisčiausia, lietuviškai pra
dėjo kalbėti ir vokietukai. Tai, ži
noma, mokyt. Steinbacheriui buvo 
per daug, ir jis, viena kita iš mūsų 
pasigavęs, gerai lazda “įkrėsdavo”. 
Bet jis nejautė, kad kaip tik savo 
pavartota baudos lazda mus, lietu
viukus, pabudino, ir mes pradėjome 
galvoti bei kelti klausimų: kaip 
tai yra, kad mūsų mokytojas tik 
mus, lietuviukus, už savo tėvų kal
bos vartojimų muša, o vokietukų 
dėl jų kalbos vartojimo nebaudžia. 
Pradėjome nerimti ir ieškoti tokio 
skirtingo traktavimo priežasties. 
Visų pirma atsakymo ieškojome 
tėvų namuose, kur geroje “šlubo
je” ant lentynų gulėjo knygos. Ten, 
šalia lietuviškos Biblijos ir Mi
šių knygų, buvo net iš pereito šimt
mečio užsilikę lietuviški kalendo
riai bei kiti leidiniai. Iš jų dabar 
mes pradėjome semtis žinių apie 
savo tautos kilmę ir jos garbinga 
senovę. O kad šis žingeidumas mu
myse tapo sužadintas, tai, kaip sa
kau, esu dėkingas vokiškam moky
tojui. (Iš velionies įkalbėtos juos
telės).

Veikla “Santaroje”
1935 m. vasarą Klaipėdoje 

įvyko didysis Klaipėdos krašto 
lietuviško jaunimo “Santara” 
kartu su jaunalietuviais są
skrydis. Vieton pasitraukusio 
Jono Grigolaičio sąskrydis iš
rinko Martyną Gelžinį “Santa
ros” vadu.

Jis tuoj ėmėsi organizaciją 
tvarkyti. Šio energingo naujo 
vado paruoštoje brošiūroje 
“Santara” skaitome: nešioti

A.a. MARTYNAS GELŽINIS

“Santaros” uniformą, žygiuo
ti tvirtais žingsniais su žaliuo
ju jaunimu, kovoti ir laimėti 
yra kiekvieno jaunuolio-ės 
šventa pareiga.

Bet tokios ideologinės jau
nimo veiklos gairės nebuvo 
priimtinos senosios kartos 
“Santaros” veikėjams ir vado
vams, kaip dr. Vydūnui, Aušrai, 
Paurai, dail. A. Brakui ir ki
tiems. Todėl jų vadovaujamo 
jaunimo dauguma laikėsi nuo
šaliai ir savo parengimuose, 
ypač kaimuose, stengėsi įpras
tu senu būdu stiprinti bei są
moninti lietuviškumą. Tik žy
miai vėliau, kai “Santara” pra
dėjo plačiau reikštis įvairio
se kultūrinės veiklos šakose, ji 
įgavo didesnį krašto lietuvi
ninkų pritarimą.

A.a. M. Gelžinis buvo geras, 
kitus uždegti sugebantis kal
bėtojas. Senieji lietuvininkai 
dar gerai prisimena 1938 m. va
sarą jo pasakytą kalbą prie 
Petro Kontauto karsto Klaipė
dos kapinėse. P. Kontautas bu
vo santarietis, kuris riaušių 
metu su vokietininkais buvo 
nušautas krašto autonominės 
policijos. Ne vienas, kuris tuo
met atidžiai klausėmės jo su 
aiškiu politiniu atspalviu eulo- 
gijos, buvome jos paveikti. Kal
bos atgarsis neužilgo pasiekė 
Berlyną, ir po poros dienų Vo
kietijos pasiuntinys Zechli- 
nas, Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriui J. Urbšiui išreiškė 
nacių vyriausybės dėl M. Gel- 
žinio kalbos nepasitenkinimą.

Tvirtų principų žmogus
Velionis turėjo tvirtus prin

cipus, kuru laikėsi ir lengvai 
nekaitaliojo. Tai buvo karštas 
mažlietuvis patriotas, kurio 
tvirtą nusistatymą galėjo su
formuoti tik tokia aplinka, kaip 
įvairių politinių įtampų paty
ręs mūsų lietuviško pajūrio 
kraštelis.

Kai vienas ar kitas mažlie
tuvis inteligentas, nenorėda
mas beprasmiškai žūti sovieti
niame pragare, nuolaidžiavo 
dėl savo tautybės, velionis to
kio žingsnio nepripažino.

Dėl mano lietuviškos tautybės 
gynybos labai ant manęs užpyko 
gestapas ir ant manęs rūgoja. Bet 
kų darysi, juk mes savo tautybės 
negalime išsivilkti kaip senus 
marškinius! Ne! Ir ant amžių ne! 
Jei Lietuva mums buvo gera gerai
siais laikais, tai blogais laikais 
mes turime jai būti dvigubai išti
kimi. (Iš vieno jo karo metu rašyto 
laiško).

Kietą pažiūrą jis turėjo ir 
dėl bendradarbiavimo su oku
puota Lietuva. Per keturis de
šimtmečius jis jo vengė, kar
tais ir kitus dėl to aštriai pa
smerkdamas. Tik per paskuti
nius Lietuvos atgimimo metus 
jo nusistatymas bendradar
biavimo klausimu kiek sušvel
nėjo. Jis pradėjo sutikti, kad 
okup. Lietuvos ir išeivijos 
mokslininkai bei istorikai tu
rėtų bendradarbiauti M. Lie
tuvos labui. O tai gal todėl, kad 
jis pats apie M. Lietuvą nuolat 
galvojo, apie ją rašė, kalbėjo 
ir, kaip daugelis pastebėjo, 
nuolat gvildeno jos klausimus. 
Jo kūrybinės raiškos baras 
toje srityje buvo nepaprastai 
didelis. Štai tik kelios jo pub
licistinio darbo temos, jo poli
tinės studijos ir dokumentai: 1. 
“Kas atplėšė Klaipėdą nuo Lie
tuvos?”, 2. “Ievos Simonaitytės 
literarinė-politinė kūryba (14 
tęsinių), 3. “Kaip maskoliai 
naikino Mažąją Lietuvą nuo 
1944-1948 metų?” (18 tęsinių), 
4. “Mažosios Lietuvos politi
nė ir etninė genezė po Antrojo 
pasaulinio karo”, 5. “Klaipė
dos krašto politinė istorija”, 
6. “Kaip naciai atplėšė Klaipė
dą nuo Lietuvos”, 7. “Tremties 
mažlietuvių politinė veikla ir 
siekiai”.

Tai tik keletas iš daugelių 
jo straipsnių ir studijų. Jo 
straipsniai “Mažlietuviai yra 
Klaipėdos srities autochto
nai”, “Prof. Mortenseno laiš
kai Vydūnui”, “Mortensenų ne
baigtas veikalas apie Mažąją 

Lietuvą”, Dr. Gertrud Morten
sen ir Mažoji Lietuva” yra 
įtraukti į M. Lietuvos fondo 
leistinų veikalų sąrašą.

Savo įvairiuose raštuose jis 
dažnai tardavo kartų žodį opo
nentų adresu, kartais ir ap
gailestaudamas, kad per ašt
riai pasisakęs. Bet pirmoje ei
lėje jam rūpėjo ginti M. Lietu
vos idėją ir jos interesus. Ypač 
labai jautrus buvo M. Lietuvos 
sienų klausimuose.

Jo publicistiniai darbai jam 
atėmė daug laiko ir jėgų. Jis ne
besuspėjo parašyti taip reika
lingo ir svarbaus M. Lietuvos 
bylai ginti anglų kalba veikalo 
“Problem of Lithuanian Minor”.

Paskutinis jo raštas buvo iš
samus straipsnis apie lietuvių 
rašytoją ir Biblijos į lietuvių 
kalbą vertėją Joną Bretkūną.

Darbas Reutlingene
Jei velionis apsiimdavo ko

kias nors pareigas, tai jis jas 
ir kruopščiai bei pavyzdingai 
atlikdavo. Ypatingai tai buvo 
ryšku, kai jis dirbo VLIKe Vo
kietijoje. Kaip VLIKo informa
cijos tarnybos valdytojas jis 
arti Baltijos jūros suorgani
zavo Klaipėdos ir Vilniaus ra
dijo stočių programų įrašymą. 
Kiekviena pasitaikusia pro
ga svetimtaučiams primindavo 
skaudų okup. Lietuvos likimą. 
Su pranešimais dalyvavo pa
saulinio masto politiniuose 
kongresuose Strasburge, Koe- 
nigsteine ir kitur. Įvairiomis 
progomis kalbėjo per “Ameri
kos balsą”.

Paskutinieji metai
A. a. Martynas Gelžinis gy

veno savo nuosavame namelyje 
Farmingdale miestelyje, Niu
jorko valstijoje. Čia, tarp gau
sybės knygų, laiškų, pradėtų ar 
nebaigtų savo studijų, buvo 
šio už M. Lietuvą kovotojo pa
saulis.

1978 m. po sunkios ir kant
riai kentėtos ligos mirė jo gy
venimo draugė Herta, kilusi iš 
Klaipėdos krašte žinomos lie
tuvininkų Girtų šeimos. Nuo 
pat jaunų dienų tėviškėje ji 
buvo velionies skatintoja ir 
rėmėja jo darbuose. Jos mirtį 
jis labai pergyveno.

Niujorko valstijoje gyvena 
ir velionies duktė Rūta. Daug 
jam džiaugsmo suteikdavo trys 
aukštus mokslus baigę vaikai
čiai.

1987 m. jis šeimos aplinko
je atšventė savo 80 metų am
žiaus sukaktį, kuri buvo pami
nėta ir išeivijos spaudoje: “Lie
tuvių dienose”, “Lietuvos pa
jūryje” ir kitur. Paskutiniais 
metais jo sveikata smarkiai 
pašlijo. Sekė kelios sunkios 
širdies operacijos, nuo kurių 
jis pilnai neatsigavo.

Paskutinė palyda
Velionis buvo pašarvotas 

Pawling (Upstate New York) 
laidotuvių namų koplyčioje. 
Laidotuvės įvyko spalio 18 d. 
Apeigas atliko amerikiečių 
liuteronų kunigas. Šalia šei
mos narių, su velioniu atsi
sveikinti buvo atvykę inž. J. 
Vilgalis su žmona iš Niujorko, 
A. Lymantas su žmona iš Mont- 
realio, Kanados, Ieva Jankutė 
iš Niujorko ir viena Pawling 
miestelyje gyvenanti klaipė
diškių šeima.

Žodžiu su velioniu atsisvei
kino inž. J. Vilgalis ir M. Lie
tuvos fondo valdybos pirm. A. 
Lymantas. (Abu a.a. M. Gelžinio 
mokiniai). Vainiką atsiuntė 
Čikagos mažlietuviai.

Kapinės yra labai gražioje, 
kalneliais apsuptoje vietoje. 
Prie duobės šioje liūdesio va
landoje išlydinčiuosius nuo
taikingai veikė ir rudens gam
ta: stiprių vėjo gūsių ore blaš
komi rudens lapai daugeliui 
priminė, kad ir mus, pamal
džius lietuvininkus, kaip tuos 
lapus, Apvaizda išblaškė po vi
sus pasaulio kraštus ir negir
dėtais vardais vietoves.

Vienas lietuvininkų laido
tuvių giesmės posmas prasi
deda žodžiais “Gerą kovą ko- 
vavau . .A. a. M. Gelžiniui 
giesmių autoriaus žodžiai ypa
tingai tinka. Todėl po visų jo 
darbų ir kovų linkime jam am
žino atilsio, jei ir ne prosene
lių gyventame gražiame Pama
rio krašte, tai bent laisvo kraš
to žemėje, kurioj jau ilsisi dau
gelis už Lietuvą kovojusių ir 
jos laisvės troškusių draugų 
bei pažįstamų. Jis buvo mums 
nepamirštamu pavyzdžiu, kaip 
turime budėti ir kovoti ne tik 
už Mažosios, bet ir už visos 
Lietuvos gerovę bei jos di
dingumą.

Žvejo diena, kasmet rengiama Klaipėdoje, sutraukia tūkstančius žiūrovą 
Nuotr. iš knygos "Klaipėda”

A ūkojo "Tėviškės žiburiams”
$200 - Anapilio moterų būrelis, 

Montrealio lietuvių kredito unija 
“Litas”; $100 - J. Macijauskas, A. 
Dragašius, J. Margis, G. Kudžma; 
$70 - A. Šiškus; $65 - A. Kavaliaus
kienė; $55 - B. Narbutas, L. Puske- 
palaitienė; $50 - kun. P. Dilys, Ha
miltono tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras”, dr. J. Pikūnas, B. Saka
las, R. Stepulaitis; $45 - E. Kond- 
ratas; $40 - S. Šetkus; $30 - E. Gi
rėnas, J. Adomaitis, M. Žemaitie
nė, J. Šleinius; $26 - G. Palmer, 
KLB Otavos apylinkė.

$25 - V. Lesniauskas, A. Šmi
tienė, H. Šiaurys; $24 - J. Kisie- 
laitis; $22 - M. Žemaitienė; $20 - 
V. Dunderas, K. Mileris, A. Giniū- 
nas, V. Bubelis, K. Kaminskas, J. 
Gataveckas, P. Banevičius, A. Se
koms, P. Barbatavičius, V. Iva
nauskas, O. Baltrūnas, prof. V. Ma- 
rijošius, A. Diržys; $16 - G. Staus
kas, J. Astas; $15 - L. Kubilius; 
$14 - G. Viskanta, P. Budvidis, E. 
Tribinevičienė.

$10 - J. Vaidotas, P. Pranis, K. 
Konkulevičius, L Šatrienė, M. 
Juodviršis, D. Mitkienė, V. Kry- 
žanauskas, J. Kalėda, vysk. V. 
Deksnys, J. Janušas, J. Stundžie
nė, A. Ruzgas, J. Kay, A. Norus, A. 
Žulys, A. Gaputis, V. Sinkevičius; 
$9 - B. Lukas; $8 - D. Bendikas, Z. 
Giedraitis; $5 - V. Šlenys, G. Palū
pis, A. Kutka, A. Šarka, V. Sližys,
S. Ančiulis, kun. P. Pikturna, J. 
Juozaitienė, J. Tarvydas, O. Ado- 
mauskas, kun. M. Kirkilas, B. Luko
šius; $4 - B. Jančiukas, I. Žemai
tis, B. Novickis, J. Venckus, A. Ra
džiūnas, I. Ramonas, K. Norkus, J. 
Gedmintas, J. Astra, V. Alis, L. Ja
kaitis, J. Gasperas, V. Keiba, M. 
Milius, S. Vaičikauskas, A. Drusei- 
kis, P. Brasas, J. Bakša, A. Danta, 
E. Narbutaitė, J. Raguckas, R. Če- 
sonis, L. Viola, B. Tamošiūnas, A. 
Allis, J. Užupis, L. Jasinevičius; 
$3 - V. Lukošius, D. Butrimas, A. 
Bugailiškis; $2 - J. Mackevičius; 
$1 - J. Kiaulėnas, J. Adomaitis,
T. Murauskienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$40 - B. Simonaitienė, A. Amb- 

raška, Z. Malo, I. Tauteras, O. Mu- 
činskas, P. Gabrėnas, S. Ruibys,
J. Butkevičius, V. Kėžinaitis, A. 
Pavilonis, O. Dementavičienė, V. 
Melnykas, M. Pranys, V. Kolyčius, 
S. Varanka, M. Šelmys, L. Radze
vičius; $36 - A. Činga.

$35 - J. Kuras, kun. V. Kriščiū- 
nevičius, V. Naudžius, V. Šlenys, 
J. Rupinskas, dr. V. Gotceitas, I. 
Pakarna, S. Rajeckas, J. Vaitkus, 
A. Dumčius, S. Kazlauskas, A. Mi
siūnas, E. Siman, S. Ramanauskas, 
D. Mitkienė, G. Stone, V. Sližys, 
G. Dagys, O. Trečiokas, A. Kava
liauskienė, R. Puteris, J. Nešu- 
kaitis, P. Raulinaitis, J. Rimkū- 
nas, P. Adomaitis, P. Markuškis, 
A. Mučinskas, J. Ąbraitis, S. An
čiulis, J. Žukauskas, Z. Burkšai- 
tis, J. Čepukas, P. Aras, V. Du- 
bickas, A. Baltkojis, A. Balsys, V. 

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Bliuvas, A. Bajorinas, B. Galinis, 
E. Čepas, P. Juodaitis, J. Červins- 
kas, C. Ančiukaitis, dr. K. Ambro- 
zaitis, A. Blauzdžiūnas, E. Bace
vičius, S. Baras, J. Sodaitis, J. Nor
kus, Tėvai pranciškonai, J. Ersla- 
vas, L. Abromonis, E. Mardosas, A. 
Indrulaitis, V. Gulbinas, E. Go- 
centas, K. Lembertas, M. Jonušai- 
tis, J. Katkauskas, J. Baliukas,
A. Dainora.

J. Ivanauskas, A. Kocėnas, A. 
Krakaitis, T. Aleliūnas, H. Berno
tas, V. Senkevičius, J. Jocas, Z. 
Gedminas, V. Norkevičius, L. Dar
gienė, A. Grajauskas, J. Kamaitis,
K. Jasudavičius, B. Jedrych, P. 
Baronas, O. Savickas, J. Januške
vičius, S. Kiškis, J. Juozaitienė,
L. Balaišis, J. Tarvydas, J. Vaiče- 
liūnas, L. Oleka, E. Kazickienė, 
L. Rudaitis, R. Rudaitis, M. Vase- 
ris, C. Jonys, A. Juškys, A. Kudž
ma, A. Juška, A, Gaputis, S. Kaže- 
mėkaitis, B. Lukošius, kun. M. Kir
kilas, K. Laikūnienė, K. Linka, K. 
Vaitkūnas, J. Stalioraitis, V. Ka- 
mantas, A. Kalvaitis, A. Kiršonis, 
V. Marcinkevičius, J. Vitas, S. 
Barčaitis, E. Stungurys, M. Jurė
nas, J. Jurgutis, S. Kilikauskas, 
dr. O. Elvikis, P. Raudys, S. Mar
kus, A. Markevičius, J. Žvirblis, 
dr. A. Balčiūnas, D. Kojelis, G. 
Kazlauskas, S. Kowbell, A. Kensta- 
vičius, K. Meškauskas, G. Paukš
tys, A. Ledas, J. Riauba, S. Pa- 
brinkis, M. Kiaupa, M. Krasaus
kas, V. Janulevičius, J. Palys, J. 
Petrauskas, A. Sakus, A. Kazilis, 
P. Macijauskas, K. Slavinskas, K. 
Valius, C. Pocius, B. Cibulskas, 
N. Petrūnaitė, A. Paškevičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$70 - M. Žemaitienė, M. Gečienė; 

$50 - B. Dirsė, S. Gailevičius, V. 
Gudaitis, L. Vaitonis, S. Povilens- 
kis, M. Leparskas, E. Blinstrubas, 
G. Melnykas, B. Sakalas, V. Beres
nevičius, M. Norkus, P. Stosius, J. 
Bacevičius, P. Skablauskas, D. Zu- 
lonienė, J. Arštikaitis, M. Ignata
vičius, L. Kurkulis, V. Jankaitis, 
S. Paketuras, A. Masiulis, V. Ja
nuška, L. Merkelis, E. Senkus, A. 
Ripkevičius.

$45 - E. Heikis, G. Patupis, A. Ta
mošaitis, M. Studniewski, A. Saka
lauskas, J. Margis, L. Puskepalai- 
tienė, K. Bulota, D. Kaunaitė, J. 
Šarūnas, J. Kalėda, dr. K. Bobelis, 
J. Daugėla, J. Ranonis, J. Belaza- 
ras, E. Kondratas, V. Jocas, B. Jac- 
ka, J. Kudžma, B. Stalioraitis, J. 
Jurkus, H. Kazlauskas, V. Grenke,
B. Narbutas, H. Macikas, V. Liuima.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: $90 - vysk. V. 
Deksnys.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $70 - R. Stankus, 
R. Dūda, J. Šleinius.

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

(Atkelta iš 1-mo psi.)
H. Hamptonas iš 70.000 pradė
tų nori laiku užbaigti bent di
desniųjų nusikaltimų bylas, 
kol jos dar nėra pasiekusios 
Kanados aukščiausiojo teismo 
nustatytos aštuonių mėnesių 
ribos. Bylų krizei pašalinti 
reikės beveik 40 milijonų do
lerių.

Naujos įtampos turėtų atneš
ti Ontario NDP socialistų vy
riausybės sveikatos apsaugos 
ministerės Evelynos Gigantes 
visiška kapituliacija abortų 
laisvę garbinančioms mote
rims. Negimusio kūdikio pra
sidėjusios gyvybės nutrauki
mo klausimas buvo suskaldęs 
visą Kanadą, ją palikdamas 
be jokio įstatymo. Kompromi
sinis ministerio pirm. B. Mul- 
ronio įstatymas “C-43”, jau pri
imtas Kanados parlamento, te
bėra įstrigęs senate. Jis įpa
reigoja aborto siekiančią mo
terį gauti bent vieno gydytojo 
liudijimą, kad gimdymas būtų 
žalingas jos sveikatai. Be to
kio liudijimo abortas laikomas 
nelegaliu, ir gali būti baudžia
mas jį atliekantis asmuo. Pana
šiu principu buvo vadovauja
masi ir ligšioliniuose abor
tuose.

Ontario sveikatos apsaugos 
ministerė Evelyn Gigantes da
bar pažadėjo leisti privačias 
abortų klinikas, joms paruošti 
gydytojus ir provincine OHIP 
drauda padengti visas abortų 
išlaidas. Tai džiugi naujiena 
dr. H. Morgentaleriui, jau tu
rinčiam tokias klinikas ii’ ban
dančiam steigti naujas. Lig 
šiol OHIP drauda padengda
vo tik ligoninėse atliekamus 
abortus. Sveikatos apsaugos 
ministerė Evelyn Gigantes 
taipgi žada imtis priemonių 
sustabdyti protesto demons
tracijoms prieš privačias abor
tų klinikas. Abortą ji laiko 
moters sveikatos paslauga.

Ligšiolinio butų nuomos įsta
tymo pakeitimus dvejiem me
tam sustabdė NDP socialistų 
vyriausybės ministeris D. 
Cookas, tvarkantis gyvenamų
jų patalpų reikalus Ontario 
provincijoje. Šiais metais tas 
įstatymas nuomą leidžia di
dinti 4,6%, o 1991 m. — 5,4%. 
Išimtis patalpų savininkams 
tegalės būti padaryta tik iš
skirtinais atvejais, kai smar
kiai padidėja nuosavybės mo
kestis arba ipotekinių pasko
lų palūkanos. Nuomos pakeiti
mų sustabdymas įsigaliojo š.m. 
spalio 1 d. Pasak ministerio D. 
Cooko, su NDP socialistų rug
sėjo 6 d. laimėtais Ontario par
lamento rinkimais buvo bepra
sidedanti nuomos didinimo 
banga, kurią reikėjo sustab
dyti.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 
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Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

Ministeris D. Cookas dvejų 
metų laikotarpyje žada pa
ruošti naują gyvenamųjų pa
talpų nuomos įstatymą, priim
tiną ir pelno siekiantiems sa
vininkams, ir pigesnių butų 
ieškantiems nuomininkams. 
Pagal senąjį įstatymą trečda
lis nuomininkų už butą atiduo
davo daugiau kaip 30% savo 
pajamų. Naujo įstatymo reika
lu ministeris D. Cookas pla
nuoja pasitarimus su butų nuo
mininkais ir savininkais. Prob
lemą jam gali atnešti prana
šaujamas kapitalo atitrauki
mas iš namų rinkos dėl suma
žėsiančio pelno.

Torontas neteko planuotų 
turėti XXVI-tųjų olimpinių 
vasaros žaidynių 1996 m. Tarp
tautinis olimpinis komitetas 
jas atidavė JAV Atlantos mies
tui. Tai buvo skaudus smūgis 
tų žaidynių organizatoriams. 
Paguodai jiems galėtų tapti 
lapkričio 22 d. dienraštyje 
“The Toronto Sun” paskelbtas 
pranešimas, kad Montrealis 
vis dar moka burmistro J. Dra
peau 1976 m. olimpinėmis va
saros žaidynėmis atsineštas 
skolas. 1975 m. plačiai nuskam
bėjo J. Drapeau pareiškimas, 
kad galimybė susilaukti olim
pinio deficito yra tokia pat, 
kaip vyrui pagimdyti kūdikį. 
Už tą anuometinio burmistro 
J. Drapeau kūdikį, pavadintą 
Deficito vardu, Montrealio 
miestas praėjusią savaitę su
mokėjo bilijoną dolerių palū
kanų. Finansinę atskaitomybę 
dabar tvarko Kvebeko olimpi
nių įrenginių taryba, defici
tinę skolą žadėjusi padengti 
iki 1991 m., o dabar šią datą 
nukėlusi į 1996 m.

Deficitą padidino olimpia
dai nespėtas pilnai įrengti 
Montrealio olimpinis stadio
nas, kuriam tik po žaidynių 
buvo uždėtas joms suplanuo
tas stogas. Olimpinių įrengi
nių taryba dabar turi daug 
vargo su deficitine skola, ku
rios palūkanos kartais siekia 
net 23%. Mat ji gauta JAV do
leriais, kurių vertė gerokai 
aukštesnė už Kanados dole
rius. Olimpiniam deficitui pa
dengti yra įvestas specialus 
provincinis mokestis tabakui 
bei jo gaminiams ir specialus 
Montrealio savivaldybės mo
kestis. V. Kst.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954



Nelauktai populiarėjanti knyga apie Lietuvą
“Praeities tolių LIETUVA! Gal tikrovė, gal pramanai, bet užmirštas Europos kampelis grįžta dienos 

švieson”. “Nostalgijos poveikyje lenkas Konwickis prasimano sau prosenelį žydą”

VYT. A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Būdinga tačiau, kad Živilei 
Pipinytei, aptarusiai Meilės 
įvykių kroniką Literatūroje ir 
mene (1989. V.6.) susidarė gero
kai priešingas vaizdas: “Per 
lenkų filmų savaitės atidary
mą Vilniuj, — rašo ji, — garsus 
režisierius Kšištofas Zanusis 
pareiškė, kad T. Konwickis, 
kaip Osc. V. Milašius ar Ado
mas Mickevičius, išreiškia lie
tuvišką sielą. Bet šis tvirtini
mas per drąsus, jei kalbėsim 
apie Wajdos filmą . . . Ruošda
masis filmui Wajda rašė, kad 
jis bus ‘apie Lietuvą ir nuodė
mę’. Man regis, Lietuvos filme 
kaip tik to nėra, yra tik praras
to Edeno nostalgija.” Nors ir 
pripažindama, kad “visi filmo 
herojai inkrustuoti į nuosta
bius peizažus, nepaprastai 
tiksliai imituojančius Vilniaus 
kraštą ir jo atmosferą”, Živilė 
Pipinytė argumentuoja savo 
bodėjimąsi filmu tuo, kad 
“pastaruoju metu lenkų kultū
roj susiformavo tam tikra “pa
kraščių” (“krešriy”) mitologi
ja. Įvairiuose straipsniuose, 
knygose, filmuose tie pakraš
čiai iškyla kaip prarastas ro
jus — stebuklingas, kupinas 
paslapčių”.

Toji Pipinytės prielaida, jog 
esama sąmoningos, tyčinės 
mistifikacijos, žinoma, labai 
įtaigi, paveiki, kaip visos prie
laidos, paremtos įtarinėjimais, 
kad esama sąmokslų, konspi
racijų.

Prosenelis žydas?
L’Express apžvalgininkė, ži

noma, sau galvos nekvaršina, 
ar Konwickis vaizduoja Lietu
vos praeitį objektyviai, ar ne. 
Jai labiausiai imponuoja Kon
wickio drąsa prasimanyti sau

Konkursas krikščionybės 
idealams ugdyti

PREL. JUOZAS PRUNSKIS 
skiria $5.000.00 premiją(as) re
liginiam veikalui išleisti arba 
paremti krikščionybės idealus 
ugdantį projektą išeivijoje ar 
Lietuvoje.

RELIGINIS VEIKALAS, ar
ba jo vertimas, gali būti ski
riamas vaikams, jaunimui ar 
suaugusiems. Veikalas pasi
rašomas slapyvardžiu ir prie 
rankraščio įdedamas atskiras 
vokelis su tikrąja autoriaus 
pavarde, adresu ir telefonu.

KRIKŠČIONYBĖS IDEA
LUS UGDANTIS PROJEKTAS 
būtų: suorganizuoti seminarą 
kateketams ar liturgistams; 
suruošti krikščionybės idea
lus ugdančius kursus jauniems 
vadovams; suteikti stipendiją 
religinio ugdymo studentui(ei), 
įsipareigojusiam dirbti lietu
viškose parapijose ar panašūs 
projektai.

Konkurso medžiagą — reli
ginį veikalą, ar tikslų projek
to aprašymą, prašome siųsti 
Nek. Pr. Marijos Seserims, 600 
Liberty Highway, Putnam, Ct. 
06260 iki 1991 metų rugsėjo 1 
dienos. Konkurso komisija bus 
paskelbta vėliau. Premijų įtei
kimas įvyks 1991 m. spalio 27 
dieną ir apie tai bus paskelbta 
spaudoje. Inf.

• Neturėkime dvejopos sąžinės: 
vienos katalikiškos asmens gyveni
me, antros pagoniškos visuomeni
niuose ir valstybiniuose reikaluo
se. Skaudu žiūrėti, kaip kartais tė
vynės vaikai stoja vienas prieš kitą.

Vysk. K. Paltarokas 

žydišką prosenelį nebuvėlį. 
Pasak jos, idėja parašyti Bai- 
nodvarį kilusi Konwickiui 1968 
m., kai Lenkijoj buvo sukel
ta aštri antisemitizmo banga. 
Reaguodamas į tuos rasizmo 
proveržius, rašytojas sumojo 
prasimanyti kaip senelį žydą 
Buivydžių miestelyje, kur bu
vo pakrikštytas jo tėvas. “Ir da
bar, — toliau aiškina Sylvaine 
Pasquier, — kai Lech Walensa 
tirtina populistinę (mužikiš
ką) stygelę (nuteikdamas žmo
nes) prieš intelektualus, prieš 
‘Solidarnosc’, prieš tuos, ku
riuos tam tikra komunistinė ar 
ultrakatalikiška rinkiminė 
propaganda vaizduoja kaip žy
dus, šis romanas skamba dar 
pakilesne gaida”.

Vertas platesnio pripažinimo
Galbūt iš tiesų tokie yra stai

gaus Bainodvario populiarini
mo užkulisiai. Jei taip, saky
čiau, būtų apmaudu, nes, ma
no manymu, T. Konwickis nusi
pelno, kaip rašytojas ir filmų 
kūrėjas, kur kas platesnio pri
pažinimo. Tuo įsitikinau, kai 
ėmiau žvalgytis informacijos 
apie jį tiek bendrose enciklo
pedijose, tiek specialiose, bei 
įvairiuose žinynuose. Labiau
siai pasitarnavo ta prasme 
man Dictionnaire du cinema. 
Sous la direction de Jean- 
Loup Passek, Paris, Larousse, 
1986, ir Lietuvių enciklopedi
jos papildymai, nors pastaro
sios informacija yra senstelė
jusi. Įtariu, kad snobiškai Var- 
šuvos-Krokuvos ponai jai Kon
wickis tėra regioninis “ecri- 
vain du terroir”, pliekiąs be 
galo ir be saiko apysakas, sce
narijus ir apybraižas apie sa
vo vaikystės ir jaunystės rojų 
— sumitologizuotą Vilnijos 
žemę.

Gal ir esama čia dalelės tie
sos, bet mums, lietuviams, ma
no manymu, nederėtų uždary
ti Konwickio tokiame Heimat- 
dichtung’o gardelyje. Šiaip ar 
taip jis yra ėjęs skausmingą 
gyvenimo kelią garbingai, pa
kelta galva, kūrybingai. Užtat 
paminėtini kai kurie jo biogra
fijos duomenys.

Vilnijos augintinis
Gimęs 1926 m. Naujojoje Vil

nioje Konwickis mokosi Vil
niuje Žygimanto Augusto gim
nazijoje. Nesulaukęs pilnų aš
tuoniolikos metų, stoja į len
kų “Armija krajowa” dalinius. 
Atsidūręs pasibaigus karui 
Varšuvoje, parašo 1948 m. ro
maną apie to “pakrūmių karo” 
pergyvenimus (Liūnus), bet 
valdžia teiksis jį išleisti tik 
1956 m. Pavaro eilę veikalėlių, 
sukurptų, kaip dera anuomet, 
ant socrealizmo kurpalio. Pas
kui susidomi kinematografija. 
Iš pradžių kaip filmų kritikas, 
paskui kaip scenarijų auto
rius. Dar vėliau pasidaro kino 
režisierium ir pirmuosius jo 
žingsnius šioje srityje pasitin
ka palanki tarptautinių filmų 
kritika Venecijos kino festiva
lyje (Paskutinė rudens diena, 
1958).

Sekančiais metais jis susi
laukia pripažinimo kaipo ra
šytojas savo apysaka Skylė 
danguje (šis kūrinėlis jauni
mui ir Šių dienų sapnininkas, 
esą vieninteliai kūriniai iš
versti, pagal Lietuvių enciklo
pedijos informaciją, į lietuvių 
kalbą). Šia prasme mes, išei
viai, esam privilegijuoti, nes 
Books in Print, 1990 išvardina 
šiuos Konwickio kūrinių verti
mus į anglų kalbą, aptinkamus 

knygynuose ir bibliotekose: 
Bohini Manor (1990), Dream
boat of Our Time (1976), A. Mi
nor Apocalypse (1983), Moon
rise, Moonset (1988) ir The Po
lish Complex (1982).

Būtina paminėti, kad prade
dant apytikriai 1980 m., Kon
wickio knygas leidžia pogrin
dinė leidykla “Nowa”. Skaity
tojus ypatingai sužavi satyri
niu gižlumu Mažoji Apokalip
sė. Joje autorius atvirai išdrį
so prisipažinti, kad jo kūrybi
nius polėkius dusina idiotiška 
bolševikinė cenzūra, išugdžiu
si jame, nelyginant kokį pikty
binį auglį — vidinį cenzorių. 
Vėliau Konwickis ironizuos 
prisiminęs, kad jam teko pu
sę gyvenimo save cenzūruoti 
ir pavadins autocenzūrą spor
tiniu terminu — “dopingu”. At
seit švirkštais, padidinančiais 
bėgiko ar snukiadaužio pajė
gumą dešimteriopai. Net ims 
apgailestauti: “Cenzūra buvo 
kadaise pirmasis mano akylas 
skaitytojas, nuodėmklausis, 
priešiškas draugas ir draugiš
kas priešas.”

Šioje vietoje norisi padaryti 
mažą digresiją. Mums sunku 
įsivaizduoti, bet lenkų rašyto
jas Aleksandr Wat teigia savo 
atsiminimų knygoje My Century 
(1988), kad faktinai Lenkija 
nėra patyrusi stalinizmo smau
gų, nes tenai stalinizacija, 
nors ir siautėjo paskubintu 
tempu, truko vos ketverius me
tus — 1949 iki 1953, priešingai 
Sov. Sąjungai, kur ji siautėjo 
30 metų. Stalinui mirus kraš
te esą vyko laipsniški “atsipa
laidavimo nuo priešo manev
rai”, kuriuose Katalikų Bend
rija, pati tolydžio skaidrinda- 
masi, atliko lemtingą vaid
menį.

Konwickis ir Lietuva
Aptardama T. Konwickio 

vaidmenį disidentinėje veik
loje ir jo regionalizmą, Hana 
Konicka šitaip interpretuoja 
jo laikyseną ir užimtas pozici
jas:

Tėviškės prisiminimai yra iš tik
rųjų prisiminimai dvigubos Lenki
jos okupacijos, jos kovų su dviem 
priešais, taip pat prisiminimais 
dukart prarastos nepriklausomy
bės. Vadinasi, toji Lietuva, kuri 
jam vaidenasi — išsvajota ir apdai
nuota — nėra koks privatus mitas, 
‘asmeniška obsesija’. Tai simbo
lis, kuriuo Konwickis prisaikdina 
lenkus, kad jie saugotų kolektyvi
nę atmintį, savo lemties nuovoką, 
savo sąsajas su vertybėmis, kurios 
tik vienos įgalins juos išlikti pa
niekinimų ir pažeminimų sūku
ry.. . Autobiografinių motyvų kar-

Toronto “Atžalyno" šokėjai, pasiruošę atlikti "Las Vegas” vakaro programa Nuotr. B. Tarvydo
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□ KULTIMEJE VEIKLOJEToronto lietuvių vyrų choro "Aras” pasirodymas su 
naujuoju dirigentu muziku Jonu Govėdu

SLAVA ŽIEMELYTĖ
Lietuvos kariuomenės atkū

rimo minėjime 1990 m. lapkri
čio 18 d. Toronto Lietuvių na
mų didžiojoje salėje meninės 
programos dalį atliko Toronto 
vyrų choras “Aras”, vadovauja
mas muz. Jono Govėdo.

“Aro” choras gyvuoja nuo 
1978 m. Jo įsteigėjas ir ilgame
tis vadovas - sol. V. Verikaitis. 
Tuo laiku choro nariai buvo, ži
noma, jaunesni, pilni sveika
tos ir energijos, kaip ir jų va- 
dovas-dirigentas. Į choro eiles 
jungėsi net iš aplinkinių mies
tų dainos mėgėjai, nepaisyda
mi ilgų kelionių į repeticijas. 
Ir taip apie 50 balsingų Toron
to ir apylinkių vyrų pradėjo re
peticijas. Chorui akompanavo 
nuolatinis (su neilgomis per
traukomis) akompaniatorius 
muz. J. Govėdaą.

Neilgai trukus choras pasiro
dė scenose su gausiu reper
tuaru ir per daugelį metų va
žinėjo su koncertais po Ameri
kos ir Kanados lietuvių kolo
nijas. Visur buvo priimamas su 
dideliu susidomėjimu, entu
ziazmu 
“Aras” tapo tvirtu meniniu 
vienetu.

“Aro” dainų repertuaras 
buvo parinktas pagal jo pajė
gumą. Tai rodo įrašytos plokš
telėje dainos - lengvai skam
bančios, malonios klausyti. Aš 
visuomet stebėjausi, kaip ga
lima, repetuojant per savaitę 
tik porą valandų, pasiekti to
kių rezultatų. Tai buvo įmano
ma pasiekti choristų ir vadovo 
pastangų dėka. Juk iš gyvenimo 
patirties kiekvienas galime pa
sakyti, kad ne vien tik meno 
srityse, bet ir kitose pasiekti 
laimėjimai, parodo, kad daug 
kruopštaus darbo ir pasiauko
jimo įdėta. Ir “Aro” laimėji
mai priklauso didele dalimi 
nuo pačių choristų ilgų metų 
pastangų. Žinoma, didžiausias 
darbas ir atsakomybė tenka 
choro vadovui-dirigentui, šiuo 
metu - muz. J. Govėdui. Reper
tuaro parinkimas, jo išmoky- 
mas ir galutinis darbo vaisiaus

ir geru įvertinimu.

tojimas Konwickio kūryboje neturi 
nieko bendro su narcisistiniu ego- 
centrizmu ar savigaila dėl savo as
meninio likimo.

Nagrinėdama toliau Kon
wickio padėtį, kaipo “vidinio 
emigranto”, ji šitaip aiškina jo 
tariamą lituanofiliją:

Lietuvos nostalgija sergančio 
regionalinio rašytojo etiketė, am
žino jaunuolio nebrendilos, nie
kaip nesugebančio išsivaduoti iš| 
pasenusiu saitą, etiketė pasirodė 
turinti pagrindo ir tikrų tikriausiai 
paranki abiem, teisingiau — visom 
trim pusėm: valdžiai ir jos paran
kiniams, nes įgalino priskirti Kon- 
wickį ir jo kūrybą etnografiniu 
keistenybių kategorijai; literatū
ros kritikams, nes ši etiketė įgali
no juos rašyti apie jį; pagaliau ji 
buvo patogi Konwickiui, nes jinai 
jam įrodė, kaip nuostabiai pavei
kus buvo jo slaptas kodas. (liana 
Konicka “Un emigre de l’interieur”. 
Dans: Les effets de l'emigration et 
1’exil dans les cultures tcheque et 
polonaise. Textes reunis par Hana 
Jechova et Helene Wlodarchyk. 
Presses de 1’Universite de Paris- 
Sorbonne, 1987).

Bet net ir priėmus šios moks
lininkės įžvalgų T. Konwickio 
“litvomanijos” demaskavimą, 
lieka, deja, kai kurių neaiš
kumų.

Vienas jų, tai jo prisipažini
mas, jog jis turi problemų su 
lenkų kalba. “Kai man pasise
ka skulptūriškas, dinamiškas 
sakinys, lakoniškas, nelygi

skynimas - pasirodymas sceno
je. Visi pasitaikę nesklandu
mai koncerto metu tenka diri
gentui. “Aro” choras muz. J. Go- 
vėdui yra gerai pažįstamas, ži
nomas jo pajėgumas. Tai padės 
jam pervesti chorą į savo mo
kymo, dainavimo ir muzikos 
perdavimo stilių. Mat kiekvie
no dirigento ranka savaip veda. 
Choras, pripratęs prie ilgame
čio dirigento a.a. V. Verikai- 
čio, turės priprasti ir paklusti 
naujo stiliaus vadovui, kad 
pasiektų tinkamų rezultatų.

Šio minėjimo programoje 
girdėjome daugiausia kariuo
menei taikytas ritmiškas dai
nas: “Žygis į Vilnių”, “Mes 
žengiam”, “Ramovėnų mar
šas”, “Kalniškės mūšis” ir kt. 
Sentimentaliai skambėjo Mar- 
kaičio “Yra šalis”, Juozopai- 
čio “Lietuva”. Įdomiai buvo at- 
lika Raudonikio daina “Atžy
giuoja mūsų pulkas”. Publikos 
išprašytas choras padainavo J. 
Gorino “Arą” tradicinę choro 
dainą.

Didelė pagarba teks muz. J. 
Govėdui ir visiems choro na
riams, jeigu “Aras” nesuglaus 
sparnų ir pakils į erdvę naujais 
keliais su naujomis idėjomis 
bei planais. To visi tikimės, 
nes šis meninis vienetas lietu
vių visuomenei yra reikalingas.

Muzikas Jonas Govėdas

nant kokia patarlė, (kalbos) 
daktarai man tuoj pat sako, 
kad jis nelenkiškas. Bet kai jie 
mane pataiso, tas sakinys nu
geibsta, nublunka ir nematant 
praranda savo prasmę.” (Ta
deusz Konwicki, Le Nouveau 
Monde (Nowy Swiat), Paris, 
P.O.L. 1988).

Kitas nelauktumas, tai jo lai
kysena santykiuose su lietu
viais. PEN klubo sąskrydyje 
Toronte ir Montrealyje 1989 m. 
pirmą kartą dalyvavo atvykusi 
iš Lietuvos delegacija. Maišė
si tame suvažiavime, kaip šir
šė piknike, ir T. Konwickis. 
Jis netgi buvo išrinktas į gar
bės prezidiumą ir pasirodė, 
Ričardo Gavelio liudijimu, 
“nuoširdus ir nuoseklus lie
tuvių bičiulis”:

Visą kongreso laiką, — rašo Ga
velis, — jis išnešiojo švarko atlape 
atidarymo banketo metu R. Kašaus- 
ko įsegtą ženklelį su mūsų trispal
ve ir, susitikęs kurį iš mūsų, vie
toje pasisveikinimo paskelbdavo 
“Už laisvą Lietuvą”. Šių eilučių 
autorius gali paliudyti, kad jo pa
žiūros į Lietuvos dabartį ir ateitį, 
visiškai nesiskiria nuo mūsiškių. 
Taip pat ir vietinių lenkiškųjų ly
derių atžvilgiu. Lenkų gyvasis kla
sikas (atseit T. Konwickis) su liūd
na ironija pasigyrė, kad jo tie lyde
riai suvis nepripažino ir išvardijo 
ne prasčiau nei Sąjūdį. (Ričardas 
Gavelis, “Pasižmonėjus PEN kong
rese", Literatūra ir menas, 1989 
gruodžio 2 d.).

Vytauto Volerto lietuviškos bui
ties romaną “Vilkas iš Galų” Čika
goje išleis Lietuviškosios knygos 
klubas.

Los Angeles dramos sambūris 
paskelbė scenos veikalo konkur
są lietuviams rašytojams. Iš jų lau
kiama konkursui skirtų dramų, 
tragedijų ir komedijų, lig šiol nie
kur neskelbtų. Pageidaujama, 
kad tai būtų trijų veiksmų drama, 
trunkanti ne ilgiau kaip dvi su pu
se valandos, turinti ne daugiau 
kaip devynis veikėjus, parašyta 
mašinraščiu su dvigubais tarpais 
tarp eilučių. Konkursinis kūrinys 
taipgi turi būti pritaikytas papras
tai scenai su lengvai pervežamo
mis dekoracijomis, kad juo galėtų 
naudotis gastroliuojančios akto
rių grupės. Konkursui skirtus dra
mos kūrinius reikia pasirašyti sla
pyvardžiu, užklijuotame vokelyje 
pridedant autoriaus vardą, pavar
dę, adresą su telefonu ir ant voke
lio taip pat užrašant slapyvardį. 
Taip paruoštus konkursinius dra
mos kūrinius iki 1991 m. birželio 
1 d. reikia atsiųsti Vincui Dovydai
čiui, 4741 Cromwell Ave., Los 
Angeles, California 9(X)27, U.S.A. 
Dviejų tūkstančių dolerių premi
ją paskirs vertintojų komisija. Los 
Angeles dramos sambūris pasilie
ka teisę premijuotą veikalą dve
jų metų laikotarpyje statyti savo 
nuožiūra pasirinktose vietovėse 
bet kuriuo laiku. Nepremijuoti 
konkursiniai kūriniai bus grąžinti 
autorių nurodytu adresu.

Dail. Gintarės Uogintaitės, vieš
nios iš Lietuvos, tapybos darbų 
parodą Čikagoje rugsėjo 21—spa
lio 14 d.d. surengė Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus dailės 
galerija. Parodos atidaryme įva
dinį žodį tarė vykdomasis muzie
jaus direktorius Valentinas Ramo- 
nis, su dail. G. Uogintaite ir jos 
kūryba supažindino fotomeninin
kas Algimantas Kezys. Viešnia, 
gimusi Vilniuje 1955 m., priklau
so jaunesniajai Lietuvos dailinin
kų kartai. Dail. G. Uogintaite, 
Lietuvos dailės, institutą baigusi 
1981 m., dalyvavo grupinėse paro
dose Lietuvoje, Austrijoje ir Len
kijoje, savo pirmąją individualią 
parodą surengė Kaune 1986 m., 
antrąją - Vilniuje 1989 m. ir tre
čiąją - šį rudenį Čikagoje. Jai bu
vo sutelkti 24 aliejinės tapybos kū
riniai, atspindintys lietuviškas 
skulptūrėles, natiurmortus, bažny
čias, Lietuvos vaizdus. Lankyto
jai žavėjosi dail. G. Uogintaitės 
spalvų darnumu ir ryškumu. Mat 
joms ji skiria pagrindinį dėmesį, 
atsisakydama buitinių ir net for
minių problemų. Spalvos, kompo
zicija ir struktūra dail. G. Uogin- 
taitei yra tarsi garsas muzikoje. 
Tad ir Lietuvos vaizdai jai tampa 
abstraktais, spalvų grynumu ir for
mų paprastumu vedantys vidinėn 
ekstazėn.

Dešimtasis metinis Lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimas 
įvyko 1990 m. spalio 12-14 d.d. 
Vasario 16 gimnazijos didžiojoje 
Romuvos pilies salėje. Institutas 
buvo įsteigtas V. Vokietijoje 1981 
m. kovo 7 d. ir savo pirmąjį suva
žiavimą tų metų gruodžio 5-7 d.d. 
taip pat turėjo Romuvoje. Lietu
vių kultūros institutą, jungiantį 
lietuvius kultūrininkus ir Lietuva 
susidomėjusius kitataučius, išug
dė jo nenuilstantis vadovas Vin
cas Bartusevičius, dabar organi
zuojantis vaistų Lietuvai telkimo 
vajų. Už gautas siuntas padėkojo 
suvažiaviman įsijungęs Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministeris dr. 
Juozas Olekas. Instituto dešimto
jo suvažiavimo dalyvius ir svečius 
iš Lietuvos sveikino VLB krašto 
valdybos pirm. Arminas Lipšys, 
Vasario 16 gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas. Raštu buvo gauti 
sveikinimai iš Europos lietuvių 
vysk. Antano Deksnio ir PLB val
dybos pirm. prof. dr. Vytauto Bie
liausko. Devyniuose Lietuvių kul
tūros instituto suvažiavimuose bu
vo skaitytos 47 paskaitos, o dešim
tajame jų sąrašą praplėtė keturios: 
dr. Kajetono Čeginsko — “Lietu
vos laisvės kova 1940-90 m.”, prof, 
dr. Boriso Meissnerio — “Penkias
dešimt metų Baltijos valstybių 
okupacijai ir aneksijai", Artūro 
Hermano — “Lietuvos vokiečiai 
tarp jos ir Vokietijos” ir Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos užsienio 
reikalų komisijos nario Vytauto 
Plečkaičio žvilgsnis į Klaipėdos 
krašto praeitį bei ateitį. Vakarų 
klasikų ir lietuvių kompozitorių 
koncertan įjungtų kūrinių progra
mą atliko viešnios iš Vilniaus —- 
sopranas Lijana Kopūstaitė ir pia
nistė Rasa Biveinienė. Instituto 
veiklai vadovaus ta pati dvejų me
tų laikotarpiui palikta valdyba: 
pirm. Vincas Bartusevičius, vice- 
pirm. Vilius Lėnertas ir sekr. dr. 
Kajetonas Čeginskas.

Gudijoje vis dar trūksta lei
dinių gudų kalba. Lietuvos laik
raščių ir žurnalų susivienijimas 
"Periodika”, gavęs užsakymą iš 
kooperatyvo “Energomontaž”, 
I()().()()() egzempliorių tiražu at
spausdino gudišką giesmyną su 
gaidomis “Koliadi" (“Kalėdos"). 
Popierius šiam leidiniui buvo 
atvežtas iš Gudijos.

Žemaičių “Alkos” muziejaus 
Telšiuose darbuotojai specialia 
paroda paminėjo jį 1932 m. įstei
gusio ilgamečio vadovo, “Šatri
jos” laikraščio redaktoriaus ir poe
to Prano Genio (1902-1952) gimta
dienį. Ruošiant šią parodą, velio- 
nies archyve buvo rasta Tilžėje 
1925-32 m. Vydūno rašytų laiškų 
S. Grigaliūnui (Grigaravičiui) 
ir P. Geniui. Tuose laiškuose Vy
dūnas kalba apie kultūrinį gyve
nimą, kultūros draugijų veiklą, 
paliesdamas ir planuojamą kelio
nę Lietuvon, kur jis galėtų skai
tyti paskaitas kultūrinėmis temo
mis. Rasti laiškai bus naudingi 
Vydūno biografams.

Kompozitorius Alfonsas Mi
kulskis, M.K. Čiurlionio ansamb
lio įsteigėjas ir ilgametis vadovas, 
mirė 1983 m. spalio 14 d., palikęs 
669 harmonizuotas lietuvių liau
dies dainas ir savo originalius kū
rinius. Tarp jų yra “Mišios už ken
čiančią Lietuvą", kurias iš JAV 
Lietuvon nuvežė ten 1990 m. rug
sėjo mėnesį gastroliavęs M.K. 
Čiurlionio ansamblis. Jos buvo su
giedotos Taikos Karalienės baž
nyčioje Klaipėdoje ir Vilniaus ar
kikatedroje. Šis A. Mikulskio kū
rinys lapkričio 11 d. skambėjo 
Kauno arkikatedroje bazilikoje, 
atliekamas dabar jau Kauno tech
nologijos universitetu tapusio 
Kauno politechnikos instituto an
samblio “Nemunas” choro ir liau
dies instrumentų orkestro. “Ne
muno” vadovas Pranas Jurkonis 
dabar planuoja su A. Mikulskio 
“Mišiomis už kenčiančią Lietuvą” 
supažindinti tikinčiuosius Šančių 
Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Antano 
bei kitose Kauno bažnyčiose. “Ne
muno” ansamblio repertuarą jis 
žada papildyti ir kitais A. Mikuls
kio kūriniais.

Lapkričio sinoikija pavadinta 
religijos filosofijos ir religinio me
no studijų savaitė lapkričio 3 d. 
buvo pradėta pamaldomis Mari
jampolėje, Šv. Mykolo bažnyčio
je, baigta lapkričio 11 d. Vilniaus 
arkikatedroje sekmadienid miš
parais ir choralinėmis Mišiomis. 
Sinoikijos renginiai nesiribojo 
vien tik Marijampole ir Vilniu
mi, bet taipgi įjungė ir Kauną, 
Klaipėdą, Kaišiadoris, Liudvina
vą. Dalyvių laukė religijos filoso
fijos, jos istorijos, teologijos, re
liginio meno sekcijos, lietuvių 
kompozitorių ir užsienio klasikų 
religinės muzikos koncertai. Kun. 
prof. dr. Kęstutis Trimakas, sve
čias iš JAV, skaitė savo religinę 
poeziją. Sinoikijos dalyviai pami
nėjo filosofo Vladimiro Solovjo
vo devyniasdešimtąsias gimimo 
metines ir kompozitoriaus kun. 
Teodoro Brazio 120 metų gimimo 
sukaktį. Ta proga buvo sureng
tas jo kūrinių koncertas, aplanky
tas kapas Kaišiadoryse. Religijos 
filosofijos bei jos istorijos klausi
mai buvo gvildenami Vilniuje, re
liginės dailės — Klaipėdoje. Sve- 
čių susilaukta iš Austrijos, Brita
nijos, Italijos, JAV, Lenkijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos. Tarp 
jų buvo ir Lietuvių katalikų moks
lo akademijos pirm. kun. prof. dr. 
Antanas Liuima, SJ.

Žemaitį rašytoją Dionizą Poš
ką (1765-1830), gyvenusį Barzdžių 
dvarelyje, dabartiniuose Šilalės 
rajono Sijotuose, prisiminė ir pa
gerbė jo vardu pavadintas kolūkis, 
savo lėšomis pastatęs skulptoriaus, 
Vaclovo Krūtinio iš balto marmu
ro iškaltą paminklą. Iš jo į savo pa
liktus Baublius žvelgia odės “Mu
žikas žemaičių ir Lietuvos” auto
rius Dionizas Poška, taipgi para
šęs istorinius straipsnius “Kaimie
čio artojo mąstymai apie lietuvių 
ir žemaičių tautos istoriją ir jos 
kalbą”, “Apie senovės pagoniškas 
religines apeigas Lietuvos ir Že
maičių kunigaikštijose”. 1812 m. 
iš ąžuolo išskoptoje altanoje, pa
vadintoje Baubliu, jis įrengė pir
mąjį senienų muziejų Lietuvoje. 
Paminklo atidengimu spalio 27 d. 
buvo pradėta antroji Simono Sta
nevičiaus (1799-1848) bendrijos 
konferencija, skirta Dionizo Poš
kos gyvenimui ir kūrybai. Odės 
“Šlovė žemaičių” ir pasakėčių au
toriaus S. Stanevičiaus vardu pa
vadinta bendrija yra 1989 m. įsteig
tas Žemaičių kultūros draugijos 
padalinys. Ji rūpinasi paties S. 
Stanevičiaus, D. Poškos bei kitų 
žymiųjų žemaičių atminimo išsau
gojimu, jų idėjų vykdymu, krašto
tyros plėtimu. y. Kst.
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Drįsi kėlimo
1 Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

ŠALFASS-gos metinio suvažiavimo, įvykusio Klivlande 1990 m. lapkričio 
17 d., prezidiumas. Iš kairės: Valdas Adamkus - pirmininkas, Elvyra Vodopa- 
lienė - sekretorė, Rimantas Dirvonis - II-sis pirmininkas, Algirdas Biels- 
kus kalba apie sąjungos organizacinius reikalus Nuotr. Sig. Krasausko

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 131/2%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 131/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 131/2%
2 metų .................. 13’/2%
3 metų .................. 131/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 13 %

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

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

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

Metinis ŠALFASS-gos suvažiavimas

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
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

A11THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos meti
nis sporto klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų suvažiavimas įvyko 1990 
m. lapkričio 17 d. Klivlande, Lietu
vių namuose. Dalyvavo arti 40 atsto
vų su 107 balsavimo teisę turinčiais 
balsais. Suvažiavimą atidarė ir pir
mąją darbotvarkės dalį pravedė 
centro valdybos pirm. Valdas Adam
kus. Antrajai suvažiavimo darbo
tvarkės daliai vadovavo Rimantas 
Dirvonis. Sekretoriavo Elvyra Vo- 
dopalienė iš Vašingtono. Darbotvar
kė, kaip įprasta, buvo plati, ir ją su
darė net 24 atskiri punktai, kai ku
rie su a, b, c ... pastraipom. Bet ji 
visa buvo atlikta priešpietinėje ir 
popietinėje sesijose.

Dėl vietos ribotumo neliesiu bu
vusių diskusijų bei nutarimų apie 
sąjungos vidaus reikalus. Trumpai 
tik paminėsiu kai kuriuos momen
tus, sukėlusius gyvas diskusijas. Tai 
IV-jų PLS žaidynių Lietuvoje 1991 
m. reikalai ir dalyvavimas jose, san
tykiai su LTOK, sportininkų antplū
džiai iš Lietuvos, naujosios c. valdy
bos rinkimų klausimas ... ir suva
žiavimo nuosprendis dėl to.

IV-jų PLS žaidynių Lietuvoje 1991 
m. data artėja. Vis dar yra nemažai 
neatsakytų klausimų, kaip išeivijos 
sportininkai netrukdomi pateks į 
jas. Čia turima galvoje Maskvos biu- 
roktratų nusistatymas leidimų iš
davimo reikalu. Taip pat ne vieną 
baugina ir Lietuvos padėtis. Ji dar 
vis neaiški. Nors Niujorko, Čikagos, 
Detroito ir Klivlando klubai šiai iš
vykai ruošiasi entuziastingai, Ka
nados sportininkai tyli... Jų atsto
vas suvažiavimo metu išreiškė mo
tyvuotą nuomonę, dėl kurios mes, 
kanadiečiai, buvome apkaltinti ne- 
patriotiškumu . ..? Iš tikrųjų, Kana
dos lietuviai sportininkai Lietuvę 
myli ne mažiau už tuos, kurie suva
žiavime prisistatė patriotais ... Iš
vykos į IV-sias PLS žaidynes Lietu
voje Kanados komitetas neatsisako 
vykti į Lietuvą. Artimiausiu laiku 
tarsis, kaip šiuos reikalus geriau 
išspręsti, ir kreipsis tiesiai į IV-jų 
PLS žaidynių vadovybę Lietuvoje.

Santykiai su Lietuvos tautiniu 
olimpiniu komitetu palaikomi per 
Čikagą, Valdę Adamkų, kuris yra šio 
komiteto atstovas Amerikoje. Kana-

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 į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

da tokios atstovybės neturi, o ji tu
rėtų būti ir šiame krašte.

Vis daugiau atvyksta sportinin
kų iš Lietuvos, pavieniai ir grupė
mis. Tiek Amerikoje, tiek ir Kana
doje juos priimti ir globoti vis daro
si sunkiau. Buvo keliamas klausi
mas — kreiptis į Lietuvos sporto va
dovybę, patariant jiems daryti tam 
tikrą atranką. Ar vykimas, sakysim, 
j menko lygio turnyrą yra vertas pa
stangų ir t.t.

Nauja ŠALFASS-gos vadovybė ne
buvo šiame suvažiavime renkama, 
nors Kanada pristatė kandidatų są
rašą. Dabartinei c. valdybai pada
rius pareiškimą, kad ji sutinkanti 
tęsti darbą dar vienerius metus (va
dovybės renkamos 3 metų kadenci
jai), suvažiavimui pritariant ir ka
nadiečiams atsiėmus savąjį kandi
datų sąrašą, senoji valdyba pasili
ko pareigose, taip pat ir visas ad- 
ministracinis-varžybinis aparatas. 
Šis nuosprendis padarytas, atsižvel
giant į 1991 m. PLS žaidynes Lietu
voje. Naujai vadovybei šiuo metu 
būtų sunku įsitraukti ir tęsti seno
sios valdybos pradėtąjį darbą. Iki 
žaidynių Lietuvoje yra likę tik 9 mė
nesiai.

Suvažiavimo darbų eigai artėjant 
prie pabaigos, centro valdybai pri
stačius ir suvažiavimui pritarus, 
torontiškiui Sigitui Krašauskui bu
vo suteiktas ŠALFASS-gos garbės 
nario titulas.

IV-jų PLS žaidynių 
organizacinis komitetas

Lietuvos respublikos vyriausybės 
patvirtintas, 1990 m. liepos 23 d. nu
tarimu, IV-jų pasaulio lietuvių spor
to žaidynių organizacinis komitetas.

R. Ozolas - Lietuvos respublikos 
ministerio pirmininko pavaduoto
jas (komiteto pirmininkas); A. Povi
liūnas - Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas (komiteto pir
mininko pavaduotęjas); A. Raslanas
- Kūno kultūros ir sporto departa
mento prie Lietuvos respublikos 
vyriausybės generalinis direktorius 
(komiteto pirmininko pavaduoto
jas); V. Adomonis - Kauno miesto 
burmistras; V. Bernatonis - Vilniaus 
miesto burmistras; J. Grinbergas
- Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto generalinis sekretorius (žaidy
nių viršininkas); D. Kuolys - kultū
ros ir švietimo ministeris; A. Nasvy- 
tis - statybos ir urbanistikos minis
teris; V. Sakalauskas - Lietuvos ry
šių su užsienio lietuviais “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas; A. Saudar
gas - užsienio reikalų ministeris; 
R. Sikorskis - finansų ministeris.

Norintys skaityti Vilniaus “Spor
tą”, (trys laidos savaitėje), prašom 
kreiptis į “Tėviškės žiburių” sporto 
skyriaus redaktorių Sigitą Krašaus- 
ką. Metinė prenumerata $70 ameri
kietiškais.

Ateitininkų sendraugių 
centro valdybos rinkimai
Dabartinės dr. Petro Kaufmano 

vadovaujamos Ateitininkų sen
draugių sąjungos centro valdybos 
kadencija baigiasi, ir skelbiami 
naujos valdybos rinkimai. Valdy
ba buvo sudaryta iš Vašingtono 
(DC) apylinkėj gyvenančių ateiti
ninkų sendraugių.

Į rinkiminę komisiją pakviesti 
Filadelfijos apylinkės ateitinin
kai: pirm. Bronius Krokys, narė
mis - Genovaitė Mačiūnienė ir Ra
munė Krokytė.

Kandidatus prašome siūlyti iki 
1991 m. vasario 15 d., rinkiminei 
komisijai pasiunčiant kandidatų 
vardą ir pavardę, adresą, telefono 
numerį ir neformalų pažymėjimą, 
kad siūlomas asmuo sutinka kan
didatuoti. Reikia, kad kiekvienas 
kandidatas ar kandidatų sąrašas 
būtų pasiūlytas bent trijų ateiti
ninkų sendraugių.

Valdyba renkama trejiems me
tams. Siūlomų kandidatų pavar
des prašome siųsti šiuo adresu: 
Bronius Krokys, 1124 Hedgerow 
Lane, Philadelphia, PA, USA. Tel. 
(215) 671-0397. Rinkimai įvyks 1991 
m. kovo mėnesį.

Ligi šiolei visos sendraugių 
centro valdybos buvo JAV-bėse. 
Šį kartą centro valdyba kreipia
si į Kanados ateitininkus, prašy
dama stengtis, kad kandidatų sąra
šų būtų sudaryta iš Kanados atei
tininkų sendraugių tarpo. Kana
doje yra daug veiklių ir pajėgių 
asmenų, kurie šias pareigas pui
kiai atliks. CV inf.

Skautų veikla
• Skautų-čių tradicinių Kū

čių laikas yra keičiamas, nes tą 
dieną atvyksta Lietuvos AT pir
mininkas Vytautas Landsbergis. 
Visi skautai(ės) turime dalyvau
ti jo sutikime Anapilio salėje gruo
džio 9 d., 1 v.p.p. pilnomis unifor
momis. Kūčios — gruodžio 16 d., 
4.30 v.p.p. Lietuvių namuose.

Tuntininkai

• Lapkričio 29 d. išeivių skau
tų vadovų sušauktame susirinki
me dalyvavo lenkų, vengrų, ukrai
niečių, latvių ir lietuvių atstovai. 
Pastariesiems atstovavo v.s. F. 
Mockus. Buvo apibūdinti visų tau
tybių veikimo planai ir kokie ry
šiai palaikomi su atgimusių kraš
tų bendra ir skautiška veikla. Nu
tarta pasikeisti vadovais stovyk
lose ir vadovauti kursams tėvynė
se. Buvo pasiūlyta ruošti vienos 
savaitės bendrą stovyklą. Bet dėl 
savų stovyklų ruošimo reikalų nu
tarta ruošti tik bendrą savaitga
lį liepos 19, 20, 21 d.d. jauniems 
vadovams ir to paties amžiaus pri- 
tyrusiems skautams arba vyčiams.

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

“TŽ” leidėjai

Future.I
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

MARGIS DRUG STORE
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)

sėdžiavo 1990 m. rugpjūčio 8 d. Toronte. Iš kairės Pranciškus Eigminas, 
Lietuvos savigynos imtynių federacijos pirmininkas. LTOK, taip pat IV-jų 
PLS žaidynių 1991 m. Lietuvoje organizacinio komiteto narys; torontiškiai 
- Rimas Kuliavas, Algis Nausėdas, Valdereza Lenktaitytė, Sigitas Krašaus- 
kas, Rimantas Sonda ir Juozas Nocius - sporto darbuotojas, Vilniaus tary
bos teisėtvarkos komisijos pirmininkas Nuotr. Sig. Krašausko

Maloniai kviečiame dalyvauti

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

LIETUVIŲ 
_ _ _ _ _ _ _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius 
101/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
101/2% už 1 m. term, indėlius
10’/4% už 2 m. term, indėlius
101/4% už 3 m. term, indėlius
11 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
111/a% už 1 m. GIC invest, pažym.
111/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
111/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
91/z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

11 ’/2% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
111/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
111?4% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
9’/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/2% už taupymo sąskaitą
91/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A :
už asmenines
paskolas nuo......... 131/2%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................ 131/2%
2 metų .................. 131/2%
3 metų .................. 13'/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ..... 13 %
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 79 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito kortelė su PARAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais 
ir penktadieniais - nuo 9 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

DRAUGIŠKAI __ _
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1,
Telefonai: (Toronto linija) 416-773-9591, 

(Newmarket linija) 416-836-1415.

Alfonsas Garbenis, jn. savininkas
Namų Įkainojimo skyrius

YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1. 

Telefonas (Toronto linija):
416-773-3779 FAX 1-41 6-836-1 029
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

JŪS GALITE PAGELBSTI!
Jeigu jus norite pagelbėti savo giminėms, draugams dovanokite 

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

Mes siūlome įvairią modelių automobilius, pagamintus Sovietų Sąjungoje: 
Lada 2104, Samara 2108, Samara 2109, Niva, Tavria, Luaz.

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

Žilio foto© 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
ZlilSIClIC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

1990 m. gruodžio 16, sekmadienį, 4.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose (apatinėje salėje).

TAVRIA-5 greičių LUAZ JEEP 4x4 SAMARA 1.5-5 greičių
$5,944 kanadiškais $6,996 kanadiškais $9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

1790 Albion Road, Rexdale, Ontario M9V 4J8 
Telefonas: (416) 748-2100 FAX: (416) 748-2107 TELEX: 06-989241



KALĖDINĖ VAKARONĖ 
rengiama Toronto Lietuvių namų 

Vytauto didžiojo menėje
1990 m. gruodžio 15, šeštadienį, 6 v.v.

Šilta vakarienė su vynu, muzika, 
meninė programėlė, veiks baras, loterija.

Įėjimas - $14. Bilietus platina: B. Abromaitienė tel. 532-4793, 
V. Drešeris tel. 233-3334, A. Jankaitienė tel. 762-9183 ir Lietu
vių namų sekmadienų popietėse.

Rengėjai Toronto Lietuvių namų 
moterų ir vyrų būreliai

KJWWrZu* Z'rt' S'.č' Zžzsr>74*

< Prisikėlimo parapijos salėje. ĄE
Jaunučių tėveliai apie dalyvavimą praneša D. Didžbalienei tel.
239-6764, moksleivių-A. Baršauskienei arba D. Baršauskaitei tįfe 

»s- tel. 234-1389, studentų - M. Balaišytei tel. 533-9880, sen-
draugiai - O. Gustainienei tel. 445-4521.

Organizacinis komitetas M

GERAS PIRKINYS
Arti Toronto Lietuvių namų, Alhambra g-vėj parduodamas naujai 
gražiai atremontuotas 10 kamb. namas. Nauja centrinė oro šildy
mo ir šaldymo sistema. Modernios vonios ir virtuvės. Dvigubas 
garažas. Namą galima tuojau užimti. Dėmesio vertas pirkinys.

Stasys Jokūbaitis
KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

Tel. 535-2331 arba 537-2869

SAS(SK) irFINNAIR (A 
miesto per Ryg 

Grįžimo datos

KELIONES Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Siūlomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove 

') iš bet kurio Š. Amerikos 
, [Lietuvą ir atgal, 
ž 2 ar 3 savaičių.

1. Gegužės 10
2. Gegužės 17
3. Gegužės 31
4. Birželio 14

5. Liepos 5
6. Liepos 19
7. Rugpjūčio 2
8. Rugpjūčio 16

9. Rugsėjo 13
10. Spalio 11
11. Gruodžio 20
12. Gruodžio 27

Lėktuvų bilietų kaina iš Toronto į Rygą ir atgal svyruoja tarp 
$1126-$1414 kan.+ mokesčiai (tax).

Mūsų rekomenduojamos lėktuvų bendrovės grupinėms ir 
individualioms kelionėms:

1. Scandinavian Airline SAS (SK) 2. Finnair (AY)
3. Air France (AF) 4. Lufthansa (LH)
Keleiviams, užsakantiems keliones mūsų įstaigoje, nemokamai 
parūpiname nakvynę ir transportą, jeigu reikia nakvoti Europoje, 

grįžtant iš viešnagės.
UŽSAKYMUS PRIIMAME DABAR!

artėjant naujiesiems metams, siūlome užsakyti
DOVANAS S A VO ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!

Užsakymus priimame ir smulkesnę informaciją suteikiame 
mūsų įstaigoje:

2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

p
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ENCHANTE «

Iškilmingas NAUJU. METU.

a

Anapilyje 
gruodžio 31 
pirmadienį 
nuo 7 v, v.1. Šilta vakarienė su vynu

2. Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro
3. Nemokamas baras
4. Šampanas
5. "Les and the Music Masters” orkestras, 

puikiai išpuošta salė 4

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome Įsigyti iš anksto - 
sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas
R. Celejevvską tel. 231-8832.

Visus dalyvauti maloniai kviečia —
Anapilio parapijos tarybos administracinė sekcija

Gruodžio 15, šeštadienį, 1O v.r.- 1 v.p.p.

Toronto Maironio mokykla rengia

Bus staigmenos, dovanėlės ir KaJėdLĮ senelis. 
Programoje — rašytojos Birutės PŪkelevičiUtės

kurią atliks mokyklos mokiniai.
Registracija - Maironio mokykloje šeštadieniais arba skambinant
B. Batraks tel. 271-1640 (iki gruodžio 8 d.), I. Petrauskienei tel. 242-4779.
Įėjimas vaikams $3, suaugusiems - $6.
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TORO N T
Dėl Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos pirmininko V. Lands
bergio lankymosi Toronte skau
tų Kūčios įvyks ne gruodžio 9 
d., kaip buvo anksčiau skelbta, 
bet gruodžio 16 d., 4.30 v.p.p. 
Lietuvių namuose.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas prašo narius 
užeiti į kooperatyvą darbo va
landomis ir pasiimti 1991 me
tų sieninius kalendorius. Ne- 
atsiėmusiems iki gruodžio 16 
d. bus pasiųsta paštu. Vedėjas

Kun. Ignas Mikalauskas, 
OFM, kuris gydosi Toronto li
goninėse, turi pastovų Prisi
kėlimo parapijos adresą: 1011 
College St., Toronto, Ont., M6H 
1A8, Canada.

Kun. Petro Ažubalio stipendi
jų fondas savo posėdyje lapkri
čio 26 d., peržiūrėjęs ir įverti
nęs gautus prašymus, stipendi
jas paskyrė šiems asmenims: 
$700 - Gediminui Lankauskui, 
$700-Sauliui Mykoliūnui, $700 
- dr. Česlovui Vaičiui. Iki šiol, 
per savo trumpą gyvavimo lai
kotarpį, kun. Petro Ažubalio 
stipendijų fondas iš viso yra 
paskyręs $14,800 studijuojan
čiam lietuviškam jaunimui.

Lietuviškų kalėdinių įvairių 
atviručių rasite Anapilio kny
gyne. Knygynas atidarytas sek
madieniais iki 1 v.p.p.

A.a. Broniaus Stasiulio de
šimties metų mirties prisimi
nimui, jo dukra Roma Akelai- 
tienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A.a. J. Pretkutės-Raškauskie- 
nės atminimui Stella ir Juo
zas Miškiniai iš Niagara Falls, 
Ont., “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Vietoj kalėdinių sveikinimų atvi
rukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $45 - Albina ir Alfonsas 
Pilipavičiai, Juno Beach, FL.; $30 
- Alvina ir Vladas Ramanauskai, 
S. Dabkus; $25 - D. Zulonienė, Au
gustinas Senkus, Joana Valiukie- 
nė, V.V. Augėnai, Ona ir Leonas 
Rimkai, Henrikas ir Liudmila Bu
kauskai, Steponas ir Irena Varan- 
kos; $24 - Danutė ir Alfredas Bra
ziai; $20 - Stasė ir Aleksas Kalū- 
zos, Irena ir Povilas Girniai, Ha
milton, Ont., Olga ir Mykolas Kri
vickai, Oakville, Ont, Jeronimas, 
Ramutė, Aušra ir Ramunė Plei- 
niai, Hamilton, Ont, D. Br. Staške
vičiai ir Jucevičienė, Verdun, 
Que., Regina ir Stasys Beržiniai, 
Vienna, Ont, Antanas ir Monika

Bumbuliai, V. ir E. Smilgiai, Rich
mond, B.C., Marytė ir Vacys Vait- 
kai, Wasaga Beach, Ont, Marija 
ir Kazimieras Daukai, Jonas Šepe- 
rys, Stefa ir Antanas Petraičiai, 
Margarita ir Justas Zubrickai, 
Juozas Prišas, Aniceta Aperavi- 
čienė, Aldona ir Juozas Petraus
kai, H. ir P. Juodvalkiai, Oshawa, 
Ont, O. Dementavičienė ir sūnus 
Vidas; $15 - Jonas ir Onutė Kara
liūnai, St. Catharines, Ont, Sta
sys, Marija ir Dana Jakubaičiai, 
Genovaitė ir Antanas Sprainai- 
čiai; $12 - S. Karalėnas, Hamil
ton, Ont; $10 - V. Paliulis, Mari
ja Danielienė, Jadvyga Barzdai- 
tienė, Mėta ir Edvardas Kazake
vičiai, Klara ir Mečys Andriuške
vičiai, Konstancija ir Jonas Ru
giai, Danguolė Radzevičienė, Ade
lė Dobienė ir dukra Audra.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
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.

2938 DUNDAS
TEL.:7690631 TORONTO
FAX:769 0586 '.ONTARIO

ST. W. (į VAKARUS NUO KEELE GATVĖS)

We specialize in 110/220 Volt Multisystems

Pirmad. ir antrad.
10 v.r. iki 6 v.v.

Trečiad., ketvirtad. ir penktad.
10 v.r. iki 8 v.v.

Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.
Sekmadienį - UŽDARYTA

VMS

VMS

M7&M9 220

EcA^110/220 Volt Muitisystemsį

VOLTS
VIDEO CAMERA/RECORDER

L_pAl-M | j NTSC Į P Pal | į SECam Į Į PAL-N |

I I I Į Į SECAM | | NTSC

$7^.99

Taisome
ir

turime

dalių
Vilniuje,
Lietuvoje

TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

naujų
Maskvoje,

ir
ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas

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

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 

į • Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
į 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

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kreipkitės i Valterį DrešerĮ. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

TA DI7 QI-I17 INSURANCE UKĮLiJllILlv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

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

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



PAKEISTA PROGRAMA!
Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininko
VYTAUTO LANDSBERGIO SUSITIKIMAI 

su Kanados lietuviais:
gruodžio 7, penktadienį, 2.30 v.p.p., Toronto universitete, Convocation Hall,

Vyt. Landsbergio pranešimas anglų kalba “Dabartinė padėtis Lietuvoje ir Pabaltijo kraštuose”;
7.30 v.v. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje, (1011 College St ), 

priėmimas pirmininko Vyt. Landsbergio garbei.
Bilieto kaina - $50 (už $40 bus išduodami (atleidimo nuo pajamų mokesčių kvitai). Pobūvio metu bus vaišės (ruošia 
Pagalbos Lietuvai vajaus komitetas).

gruodžio 9, sekmadienį, 1 v.p.p., didžiojoje Anapilio salėje,
2185 Stavebank Rd., Mississaugoje,

susitikimas su lietuvių \^isuom&n&.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti! Organizacinis komitetas

10 psi. • Tėviškės žiburiai 1990. XII. 4 - Nr. 49 (2128)

MONTREAL

1$ TORONTO“1
Anapilio žinios

— Gruodžio 2 d. mūsų šventovėje 
ir Wasagos Gerojo Ganytojo misi
joje pamokslus sakė Žemaičių Kal
varijos ir Degučių parapijų kle
bonas kun. Zenonas Degutis.

— KLK moterų dr-jos mūsų para
pijos skyriaus metinė šventė bus 
gruodžio 9, sekmadienį. Visos na
rės su tautiniais drabužiais ir sa
vo vėliava dalyvaus 11 v.r. Mišiose.

— Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininko Vytauto Lands
bergio susitikimas su lietuviais 
įvyks gruodžio 9, sekmadienį, 1 v. 
p.p. Anapilio salėje. Ta proga, ša
lia įprastinės sekmadienio auto
buso tvarkos, nuo Anapilio važiuos 
antrų kartų 3 v.p.p.

— Kūčių plotkelės gaunamos 
Anapilio knygyne.

— Kūčios Anapilyje šiais metais 
bus įprasta tvarka gruodžio 24, pir
madienį, 8 v.v. Kūčių valgius ruo
šia O. Derliūnienė. Kūčioms bilie
tai platinami sekmadieniais mūsų 
parapijos salėje. Kainos: suaugu
siems - $17, pensininkams ir stu
dentams - $15, jaunuoliams nuo 10 
iki 15 m. - $10, vaikams nuo 7 iki 
10 m. - $6, o vaikučiams iki 7 m. - 
nemokamai.

— Adventinis susikaupimas mū
sų parapijoje bus gruodžio 22 ir 23 
d.d. Susikaupimų praves kun. dr. 
Viktoras Skilandžiūnas iš Otavos. 
Susikaupimo tvarka: gruodžio 22, 
šeštadienį, 2.30 v.p.p. rekolekci
jų vedėjo žodis ir 3 v.p.p. “Volun
gės” choro prieškalėdinis koncer
tas; gruodžio 23, sekmadienį, reko
lekcijų vedėjo pamokslai Mišių 
metu Anapilyje ir Wasagos Gerojo 
Ganytojo misijoje. Prieš ir po pa
mokslų bus klausoma išpažinčių.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems bus Anapilio salėje gruo
džio 23, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių. Jų rengia mūsų parapijos Jau
nų šeimų sekcija, vadovaujama 
Vidmanto Valiulio. Dovanėlėms 
bei užkandžiams imama nuo kiek
vieno vaikučio iki 10 m. amžiaus 
po $6, o suaugusiems už užkan
džius bus imama prie įėjimo po $3.

— Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $1,200 - Staškevičiai ir V.V. 
Baliūnų šeima (a.a. Eugenijos 
Staškevičienės X mirties metinių 
proga); $100 ir 5,000 lirų - J. N. 
Budriai; šv. Kazimierio kolegijai: 
$100 - M. Vaškevičienė; Lietuvos 
sambūriui “Caritas”: $100 - M. Vaš
kevičienė; Anapilio muziejaus sta
tybos vajui: $2,000 - I.G.; $100 - 
M. Vaškevičienė, V. F. Skrinskai; 
Šv. Jono lietuvių kapinėms: $50 - 
V. Daugelavičienė; parapijai: $100 
- M. Vaškevičienė; $50 - S. Gir- 
čienė, D. V. Paškai.

— Mišios gruodžio 9, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Stasį Čepų, 11 v.r. 
už parapijų. Wasagoje gruodžio 8, 
šeštadienį, 2 v.p.p. už a.a. Malvi- 
nų Lazdauskienę.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” admi
nistracija prieškalėdiniame lai
kotarpyje bus atidaryta ir sek
madieniais po 9.30 v.r. pamaldų 
iki maždaug 1 v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, su
mokėti skolas, įteikti kalėdi
nius sveikinimus, užsakyti “TŽ” 
kaip dovanų savo bičiuliams.

KALĖDINIS “TŽ” NUMERIS 
išeis gruodžio 18 d. Pokalėdi- 
nis numeris dėl švenčių neiš
eis. Pirmasis numeris 1991 m. 
pasirodys sausio 2 d. Kalėdi
niai ir naujametiniai sveikini
mai priimami iki gruodžio 12 d. 
Įsirašantieji į bendrų sveiki
nimų prideda aukų laikraščiui, 
užsakantieji atskirus rėminius 
sveikinimus sumoka skelbimo 
kainų (vienas inčas vienos skil
ties 6 dol.). Tai parama laik
raščiui ir kartu palengvinimas 
sveikintojams - nereikia rašy- 
tik atvirukų ir apsunkinti paštų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinantis penktadienis — 

mėnesio pirmasis, šv. valanda ir 
Mišios — penktadienį, 7 v.v. Iš
pažintys - prieš Mišias rytų ir 
vakare. Ligoniai ir seneliai lan
komi namuose ir prieglaudose su 
sakramentais, iš anksto susitarus.

— Tretininkų mėnesinės Mišios
— šį ketvirtadienį, 10 v.r. Susi
rinkimo nebus.

— Gruodžio 1 palaidotas a.a. 
Liudas Einikis, 65 m.

— Pakrikštytas: Algirdas-Vy- 
tautas-Mykolas, Danutės (Slap- 
šytės) ir Rimvydo Veitų sūnus.

— Uždaros rekolekcijos vyrams
— King City, augustinijonų vie
nuolyne gruodžio 7-9 d.d. Vedė
jas — kun. P. Daugintis, SJ, iš 
Čikagos. Registruotis par. raš
tinėje.

— Prieškalėdinis susikaupimas
— gruodžio 13-16 d.d. Vadovaus 
iš Lietuvos atvykę kunigai — Sta
nislovas Anužis ir Zenonas Degu
tis. Mišios su pamokslu kiekvie
nų dienų — 9.30 v.r. ir 7 v.v. Prieš 
kiekvienas Mišias bus klausoma 
išpažinčių.

— KLK moterų draugijos šios 
parapijos skyriaus metinė šven
tė - gruodžio 16 d. Visos narės 
dalyvauja organizuotai 11.30 v.r. 
Mišiose, o po Mišių agapėje — 
pietuose Parodų salėje. Savo ra
šinius apie Švenč. Mergelę Ma
rijų skaitys Rita Radžiūnaitė ir 
Jūratė Neimanienė. Bus loterija 
ir einamieji reikalai.

— Parapijai aukojo: $200 — K. D. 
Manglicai; $115 — J. A. Raškaus
kai; $100 — P. Gaidelis, K. Ado- 
maitis-Zabiela, R. A. Tumpos, T. 
Trakymienė, St. Račickienė, Pr. 
Žukas, E. Walenciej, KLK moterų 
dr-jos parapijos skyrius; $90 — A.
R. Rygeliai; $60 — E. S. Stončiai; 
$50 — M. Gečienė, I. V. Ignaičiai, 
V. P. Melnykai, L. Šileikienė, dr. 
J. A. Sungailos, J. B. Tamulioniai, 
E. G. Kuchalskiai; pranciškonų 
klierikų fondui: $100 — A. E. Abro
maičiai; Šv. Kazimiero kolegijai: 
$100 — A. E. Abromaičiai.

— Mišios gruodžio 9, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Juzę Rakaus
kienę, 9.20 v.r. — a.a. Kazimierų 
Jakubauskienę, 10.15 v.r. — a.a. 
Čepaičių mirusius, Sukauskų ir 
Sodaičių mirusius, Onutę Šums
kienę, 11.30 v.r. — KLK moterų 
dr-jos parapijos skyriaus inten
cija.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $600 — K. Gilman; $500 — 
O. Baumgardienė, T. Kobelskienė; 
$360 — B. A. Rickevičiai; $200 —
S. Kėkštas; $100 — V. A. Genčiai 
a.a. Uršulės Genčiuvienės atmini
mui, E. Abromaitis, B. Butmanai- 
tė, A. Pakalnienė, D. V. Pošiai iš 
Lefroy, Ont., a.a. Gabrieliaus ir 
Vilhelminos Pošių atminimui; $5
— P. Balasevičius. Iš viso staty
bos fonde yra $200,453. Aukos pri
imamos “Paramos”, Prisikėlimo 
parapijos ir “Talkos” kredito 
kooperatyvuose. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių. 
Aukas galima siųsti šiuo adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

— Lietuvių moterų ir vyrų būre
lių surengta Lietuvių slaugos 
namų popietė gruodžio 2 d. pra
ėjo labai sėkmingai. Dalyvavo 
310 asmenų. Surinkta $20,658 au
kų. Slaugos namų fondas pasiekė 
$221,111. Smulkesnis slaugos na
mų popietės aprašymas ir auko
tojų sųrašas sekančiame “TŽ” 
numeryje.

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininko Vytauto Lands
bergio priėmimui rengti komi
tetas prašo visas paskambinti 
tel. 233-8108, kurios galėtų at
nešti pyragų gruodžio 9, sek
madienį, į Anapilio salę.

Š.m. gruodžio 8, šeštadienį, 2 v.p.p., Bishop Marrocco gimnazijos 
auditorijoje (i5i5BioorSt.w.)Toronte, įvyks

Kanados Lietuvių Bendruomenės
XVI-sios krašto tarybos
Il-sios sesijos simpoziumas

“Keičiasi Lietuva - keičiasi musų veikla".
Moderatorė - Joana Kuraitė-Lasienė; pranešėjai: dr. Petras Lukoševičius, Paulius 
Žumbakis, Antanas Šileika, Gabija Petrauskienė, prof. Romas Vaštokas.

Kviečiame visus dalyvauti! KLB krašto valdyba
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Atlieka Toronto lietuvių choras “VOLUNGĖ” kartu su Prisikėlimo parapijos vaikų choru, s

I Lietuvos kankinių parapijos šventovėje gruodžio 22, šeštadienį, 3 v.p.p. |
| Prisikėlimo parapijos šventovėje gruodžio 23, sekmadienį, 4 v.p.p. I
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VAKARAS ANAPILYJE 
gruodžio 24, pirmadienį, 8 valandą vakaro 
Programoje: meninė dalis Kūčių nuotaikai, bendros kalėdinės giesmės, 

Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta O. Derliūnienės.

Kainos: suaugusiems - $17, pensininkams - $15, vaikams nuo 10 iki 15 
metų - $10, nuo 7 iki 10 metų - $6, nuo 1 iki 7 metų - nemokamai

Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių-
O. Derliūnienei tel. 536-4181

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, 
kitomis dienomis — aukščiau minėtu telefonu

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —Anapilio parapija

&
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KOOPERATYVŲ KREDITO KORTELĖ
“MASTER CARD” SU “PARAMOS” VARDU PER KOOPERATYVŲ CENTRĄ. 
“Parama” pasirašė sutartįsu KOOPERATYVŲ CENTRU dėl “MASTER CARD” 

narių teisių, apmokėdama įstojimo išlaidas.

Kortelės nuošimčiai žemesni negu kitų 
kredito kortelių.
Nėra mokesčio už kortelės naudojimą. 
Nereikės mokėti nuošimčio, jei visas ba
lansas bus sumokėtas per 21 dieną. 
Kortelė galės būti naudojama pinigų 
gavimui iš finansinių įstaigų, turinčių 
“Master Card” teises.
Kortelė naudojama pasauliniu mastu -

170 valstybių, virš 6 milijonų prekybinių 
įstaigų.
“Master Card” įstojimo blankai gaunami 
“Paramoje”.
Kortelių sąskaitos priimamos “Paramoje”
- patarnavimas nemokamai.
Kooperatyvų centras “Paramai” grąžins 
dalį pelno, kuris turės būti paaukotas 
lietuviškoms organizacijoms.

532-1 1 49

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

VYRAS, atvykęs iš Lietuvos, ieško 
bet kokio darbo. Skambinti Romui 
tel. 767-2693.

PARDUODU vyriškus šiltus žie
minius batus už žemesnę kainų. 
Skambinti tel. 534-6803 Toronte.

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

GĖLĖS VESTUVĖMS
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės visam vestuvių pulkui. Kreiptis 
į Valę Siminkevičienę tel. 595-9761 
Toronte.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pusry
čiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupko, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

Kanados lietuvių katalikių mo
terų draugijos skyrių atstovių su
važiavime, įvykusiame lapkričio 
17-18 d.d. Toronto Prisikėlimo pa
rapijoje, montrealietėms atstova
vo Elena Kerbelienė, Genovaitė 
Kudžmienė ir Danutė Staškevi- 
čienė.

Sol. Gina Čapkauskienė lapkri
čio 17 d. atliko koncertą Kultūros 
židinyje, Bruklyne, N.Y., per lite
ratūros premijos įteikimą Editai 
Nazaraitei. Akompanavo William 
Smiddy. Kitą dieną, minint Lietu
vos kariuomenės šventę, giedojo 
Apreiškimo šventovėje ir atliko 
koncertą parapijos salėje šios 
šventės proga. Akompaniatorius 
buvo tas pats W. Smiddy.

Lietuvos kariuomenės šventė 
buvo paminėta lapkričio 25 d. 
Aušros Vartų šventovėje. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. Juozas Aranauskas, o 
parapijos choras įspūdingai pa
giedojo. Pamaldose organizuotai 
dalyvavo kariai-veteranai ir šau
liai su savo vėliavomis.

Minėjimo oficialioji dalis įvy
ko parapijos salėje. Juozas Šiau- 
čiulis trumpu žodeliu ją atidarė, 
paprašydamas įnešti vėliavas ir 
susikaupimo minute pagerbti žu
vusius karius, šaulius ir partiza

nus. Renginio vadovė Aldona Vai- 
čekauskienė pakvietė kalbėti ne
seniai iš Lietuvos atvykusį gyd. 
Petrą Paulauską, kuris trumpai 
apžvelgė kariuomenės ir šaulių 
veiklą nepriklausomos Lietuvos 
kūrimosi pradžioje, pridėdamas 
ir savo pergyvenimus, patirtus 
tarnaujant sovietų armijoje. Te
resė Mickienė padeklamavo tris 
A. Miškinio ir B. Brazdžionio eilė
raščius. Sol. Gina Čapkauskaitė 
padainavo šešias lietuvių kompo
zitorių dainas. Klausytojai išpra
šė dar vieną dainą priedui. Akom
panavo Mme Helene Trapanier. 
Programos atlikėjai buvo apdova
noti gėlėmis. Po Tautos himno ir 
vėliavų išnešimo kun. Izidorius 
Sadauskas palaimino vaišes ir vi
sus dalyvius. Buvo patiekti ska
nūs pietūs, paruošti Mary Vaup- 
šienės, Onos Ūsienės ir jos talki
ninkių. Pabaigoje pravesta lote
rija. Minėjimą rengė LKVS “Ra
movės” Montrealio skyrius, tal
kininkaujant vietos šauliams. Da
lyvavo apie pusantro šimto as
menų.

A.a. Jurgis Šablauskas, 75 m., 
lapkričio 9 d. žuvo eismo nelaimė
je. Palaidotas iš ortodoksų šven
tovės. Liūdi žmona, sūnus su šei
ma ir kiti artimieji. 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. HIX 11 7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

IMA UŽ: 
Nekiln. turto nuo 13’/4%, asmenines - nuo 14’/4%

AKTYVAS - virš $26,000,000
MOKA

REZERVAS - virš milijono. 
UŽ:

Certifikatus ................. . 11’/2% Taupymo - special............ ... 7 %
Term.indėlius:

. 103/4%
Taupymo - su gyv. dr....... ... 6'/2%

1 metų ................. Taupymo-kasdienines ... ... 6'h%
180 d. -364 d.......
120d. - 179d.......

. 10'/2%

. 1O’/4% Einamos sąsk.................... ..... 41/2%

60 d. - 119 d....... . 10 % RRIF-RRSP-term......... ... 113/4%

30 d. - 59 d....... . 10 % RRIF-RRSP-taup......... ... 7’/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIU

jau atidavei savo dalį?
CATERING

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

IŠNUOMOJAMI du kambariai su 
baldais ar be baldų Mississaugoje. 
Virtuvė ir prausykla bendra, vieta 
automobiliui. Skambinti tel. 624- 
2254 Toronte.

ENERGINGA MOTERIS ir du jau
ni vyrai, neseniai atvykę iš Lietuvos, 
ieško darbų. Skambinti tel. 1-416- 
476-2849 Keswick, Ont., arba tel. 
452-9769 Brampton, Ont.

“PASLAUGA RŪTA” (Labdaros 
tikslu). Įmokėjus $100 į “Paramos” 
banką, jūs galite aprūpinti kiaulie
nos skerdiena Lietuvoje gyvenan

čius giminaičius, draugus, sene
lių ir vaikų namus. Grynos švie
žios skerdienos gaus 70 kg. Mėsa 
bus pristatoma į namus pagal nu
rodytą adresą. Teirautis tel. (416) 
536-4742. TORONTAS-RŪTA

RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI šven
tėms - aukštos kokybės. Pristatoma 
į namus Lietuvoje. Kaina - $84. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. Chica
go, IL 60629, USA. Tel. 312-436-7772.

“LEDAS” REFRIGERATION
Taisau - visų rūšių šaldytuvus; au
tomobilių vėsinimo sistemas; skal
bimo bei džiovinimo mašinas. Dar
bas garantuotas, prieinama kaina.

RAIMONDAS JARECKAS
tel. (416) 536-8390 Toronte.

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

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


