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Žėrėjimas džiaugsmu ir viltimi
ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College

... angelas Gabrielius buvo 
Dievo pasiųstas į Galilėjos 
miestą, kuris vadinasi Nazare
tas, pas mergelę, sužadėtą su 
vyru, vardu Juozapas, iš Dovy
do namų; o mergelės vardas 
buvo Marija. Atėjęs pas ją, an
gelas tarė: "Sveika, malonė
mis apdovanotoji! Viešpats su 
tavimi!" Išgirdusi šiuos žo
džius, ji sumišo ir galvojo sau, 
ką reiškia toks pasveikinimas. 
O angelas jai tarė: "Nebijok, 
Marija, tu radai malonę pas 
Dievą! Štai tu pradėsi ir pa
gimdysi sūnų, kurį pavadinsi 
Jėzumi”.

Marija paklausė angelą: 
"Kaip tai įvyks, jeigu aš nepa
žįstu vyro?" Angelas jai atsa
kė: Šventoji Dvasia nužengs 
ant tavęs..., todėl ir tavo kū
dikis bus šventas ir vadinamas 
Dievo Sūnumi... Dievui nėra 
negalimų dalykų. (Lk, 1, 26-37)

Kalėdų šventė žmogų nuste
bina ir paklupdo. Dievo įsijun
gimas į žmonijos istoriją, kas
met švenčiamas visuose žemy
nuose, apreiškia pavieniam 
žmogui ir tautoms džiaugsmą 
bei viltį, nes “Dievas taip pa
milo pasaulį, jog atidavė savo 
viengimį Sūnų, kad kiekvie
nas, kuris jį tiki, nepražūtų ...” 
(Jn 3,16).

1990-ųjų metų Kalėdas sąly
goja labai pakitusios visuome
ninio gyvenimo sąlygos bemaž 
visuose žemynuose: Europoje, 
Azijoje, Afrikoje ... Artimie
ji Rytai ir pati Šv. Žemė, kurio
je žvaigždės rodė kelią išmin
čiams ir angelai ragino pieme
nis skubėti į Betliejų pas Žmo
gumi tapusį Dievą, yra visų Že
mės gyventojų dėmesio centre. 
Lietuva, praleidusi penketą 
dešimtmečių nelaisvės dyku
moje, švenčia šių metų Kalė
das su viltimi, nes tiki, kad 
“Kas buvo sena — praėjo, štai 
atsirado nauja” (2 Kor 5,17).

Dievo Žodis, kuriuo visa yra 
sukurta, tapo žmogumi, kad, 
būdamas tobulas žmogus, vi
sus išgelbėtų ir visa savyje ap
imtų. Jis yra žmonijos istori
jos tikslas, istorijos ir civili
zacijos troškimų židinys, žmo
nių giminės centras, visų šir
džių džiaugsmas ir jų ilgesio 
išsipildymas (II Vatikano Susi
rinkimo dogminė konstituci
ja "Džiaugsmu ir viltimi”, 45).

XX š. — lūžių ir perversmų 
laikotarpis. Visuomeniniu ir 
kultūriniu požiūriu gyvenimo 
sąlygos taip labai pakito, kad 
mūsų amžių galima vadinti 
nauju žmonių istorijos amžiu
mi. Tiesa, “Jėzus Kristus yra 
tas pats vakar ir šiandien, tas 
pats ir per amžius” (Žyd 13, 8), 
bet jis kalba amžių kultūrai 
atitinkamu būdu.

Žmogus visais amžiais sten
gėsi gerinti savo buitį darbu 
ir sumanumu. O nūdien, ypač 
panaudodamas mokslą ir tech
niką, Žmogus apvaldė kone vi
są gamtą ir vis daugiau ją ap
valdo. Žmogų masina gamta — 
teritorija Žemėje ir erdvė 
Paukščių tako galaktikoje. 
Žmogų pasveria ir pamatuoja 
laikas — buvimas dabartyje 
tarp to, kas jau buvo, ir to, kas 
dar bus.

XX š. būvyje reiškėsi rasi
nės, tautinės ir ideologinės 
imperijos, siekiančios užka
riauti “Lebensraum” ar “spa- 
zio”, sukurti “rojų” kitų tautų 
sąskaita. Laikas pasvėrė ir pa
matavo imperijas. Nūdien Že
mėje reiškiasi pagarba žmo
gaus asmeniui ir tautų laisvė

jimas. “Gloria Dei vivens ho
mo!” — Dievo šlovė — gyvas 
žmogus! Po koncentracijos la
gerių ir gulago kalėjimų, XX š. 
užsklandoje Žemės tautos ir 
gyventojai įsipareigoja tapti 
artimu kiekvienam žmogui ir, 
susitikus jį, veikliai ateiti jam 
į pagalbą, ar jis būtų visų ap
leistas, ar neteisingai panie
kintas svetimšalis, ar tremti
nys, ar alkanas žmogus, praby
ląs į visuomenės sąžinę Dievo 
žodžiu: “Kiek kartų tai pada
rėte vienam iš šių mažiausių
jų mano brolių, man padarėte” 
(Mt 25,40).

Kūrėjas myli pasaulį per 
Žmoniją. Žmonija yra Kūrėjo 
kojos, rankos ir širdis pasau
lyje. Būdinga, kad Kūrėjas my
li pasaulį, nors jame tiek daug 
gobšumo, baimių, įžūlumo sa
viškiui ar kitataučiui. Nors 
žmogaus “širdis ir yra labiau
siai sukta ir beviltiškai pasi
ligojusi”, anot pranašo Jeremi
jo, Dievas atėjo tarp žmonių 
Betliejuje ir ateina tarp žmo
nių nūdien gydyti žmogaus šir
dies. Dievui nėra negalimų da
lykų!

1990-ųjų metų Kalėdų šven
timą sąlygoja ne tik XX š. pas
kutinio dešimtmečio pradžia, 
bet ir U kristinio tūkstantme
čio užsklanda. Dievo įsijungi
mas į istoriją apreiškė Dievo 
ateities viziją žmogui ir tau
toms.” ... kas yra Kristuje, tas 
yra naujas kūrinys” (2 Kor 5, 
17).

Naujasis žmogus — naujoji 
žmonija negimsta be skausmo 
ir kančios. Tačiau Dievo žo
dis užtikrina: Dievui nėra ne
galimų dalykų! Visatos pra
džioje kurianti Dvasia pleve
no virš pradinio chaoso ir tam
sos. Ta pati Dvasia nužengė 
ant Marijos ii’ pridengė ją sa
vo šešėliu Nazarete; ta pati 
Dvasia, tarsi smarkiu vėjo ūže
siu ir tarsi ugnies liežuviais 
Sekminėse uždegė pradinėje 
tikinčiųjų Bendrijoje drąsą 
skelbti ir liudyti, kad Kūrėjas 
nugalėjo mirtį, prikeldamas 
Jėzų iš numirusių; ta pati Dva
sia papūtė Bendrijoje prieš 
25-erius metus, kai Jonas XXIII 
sušaukė II Vatikano susirinki
mą ir atidarė Bendrijos lan
gus bei kreipėsi į šiuolaikinį 
pasaulį su “Džiaugsmu ir vilti
mi ...”; ta pati Dvasia dengia 
savo kuriančiu ir atnaujinan
čiu šešėliu mūsų kankinę Tau
tą — tėvynėje, Sovietų respub
likose ir išeivijoje. Dievo vizi
ja žmogui ir tautoms yra glaus
tai išreikšta Apreiškimo Jonui 
knygoje:

Aš regėjau naują dangų ir 
naują žemę, nes pirmasis dan
gus ir pirmoji žemė išnyko ir 
jūros nebeliko. Ir išvydau šven
tąjį miestą ... Ir išgirdau ga
lingą balsą, skambantį nuo sos
to: "Štai Dievo padangtė tarp 
žmonių. Jis apsigyvens pas 
juos, ir jie bus jo tauta, o pats 
Dievas bus su jais. Jis nušluos
tys kiekvieną ašarą nuo jų 
akių; ir nebebus mirties, ne
bebus liūdesio, nei aimanos, 
nei sielvarto, nes, kas buvo 
pirmiau, tas praėjo...” Štai 
aš visa darau nauja! (Apr 21, 
1-5)

Dievui nėra negalimų daly
kų! Kalėdų šventimas žėri 
džiaugsmu ir viltimi, nes mo
ko matyti toli, girdėti širdimi, 
liesti ir gydyti žaizdas asme
niniame gyvenime ir visuome
nėje. O kartu suprasti, kad iki 
išvėtyto javo reikia daug pra
kaito ir tikėjimo, reikia nepa
siduoti vilionėms ar smurtui, 
bet gėrėtis išliekančiais ir at
gyjančiais žiedais, nes Dievui 
nėra negalimų dalykų!

Iliustracija dail. LAIMUČIO LOČERIO

Kai debesys telkiasi 
Tėvynės padangėje...

Lietuvių išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, žodis 
Kristaus gimimo ir Naujų metų proga

MIELI BROLIAI IR SESĖS,
Kalėdų šventė mums vėl 

duoda progą apmąstyti Kris
taus atėjimo prasmę ir palai
mą. Jo įsikūnijimo paslaptis 
ir įsijungimas į žmonijos isto
riją kaskart išgyvenamas skir
tingai, bet visada su viltimi, 
su paguoda ir pasitikėjimu. Jo 
meilės ir dorovės principai 
yra žmonijos tikroji dvasinė 
jėga, kuri ypač dabar reika
linga mūsų tautai, kovojan
čiai už egzistenciją laisvų vals
tybių šeimoje.

Džiugios ir viltingos mums 
buvo praėjusių metų Kalėdos. 
Mes jautėme, kad pildosi Izai- 
jo pranašystė: “Tauta, kuri 
vaikščiojo patamsyje, išvys 
skaisčią šviesą; gyvenantiems 
tamsybių šešėliuose užtekės 
šviesybė” (Iz. 9, 11). Iš Vilniaus 
katedros, televizijos pagalba, 
laisvėjančiai tautai ir pasau
liui sklido arkivyskupo Juli
jono Steponavičiaus žodžiai: 
“Mums išaušo šventa diena. 
Ateikite, tautos, pagarbinti 
Viešpaties, nes šiandien didi 
šviesa apšvietė mūsų žemę ...”

1990 metų eiga vėl atnešė 
naujų palaimų ir pastiprino 
mūsų krikščionišką viltį. De
mokratiškai išrinkta Lietuvos 
Aukščiausioji taryba kovo 11 
vienbalsiai atstatė sovietinės 
okupacijos užgniaužtą nepri
klausomybę ir kartu su bažny
tine vadovybe ryžtingai ėmėsi 
mūsų tautos kultūrinio, dvasi
nio ir religinio gyvenimo at
naujinimo. Į mokyklas buvo 
grąžintas religijos dėstymas, 
nebevaržomas įstojimas į se
minarijas, Vytauto Didžiojo 
universitete atsteigtas teolo
gijos-filosofijos fakultetas, 
ligoninėse įrengtos koplyčios, 
rengiami religijos filosofijos 
ir muzikos meno simpoziumai, 
atsikūrė ideologinės ir labda
ros organizacijos, atsidarė su
niokotos šventovės ir vienuo
lynai. Birželio 24 — Gedulo ir 
vilties dieną — Lietuvos vysku
pai ir vyriausybė atnaujino 
1934 metais padarytą pasiau
kojimą Švenč. Jėzaus Širdžiai 
ir iškilmingu oficialiu aktu iš 
naujo pasirinko Kristų į lais
vą gyvenimą žengiančios tau
tos vadovu. Po keturiasdešimt 
su viršum metų iš viešojo gy
venimo išstumtas pasaulio Iš
ganytojas vėl tapo tautos “ke
liu, šviesa ir gyvenimu”, nes 
buvo įsitikinta, kad krikščio
nybė yra pats didžiausias tau
tos gyvastingumo ir kūrybin
gumo šaltinis.

Vilties teikia ir naujai pri
imtas Sovietų Sąjungos Sąži
nės laisvės įstatymas. Kokia 
bebūtų tų įstatymų vertė, tai 
yra konstitucinis užtikrinimas, 
kad Stalino laikų brutalaus 
religijos persekiojimo ir pag
rindinių žmogaus teisių panei
gimo laikai pasibaigė.

Kristaus grįžimą į sovieti
nio ateizmo prislėgtus Rytų 
Europos kraštus išgyvename 
ne tik mes, bet ir viso pasau

lio krikščioniška bendruome
nė. Lyg pirmųjų Kalėdų Trys 
Karaliai iš visų kraštų skuba
me su dovanomis pasveikinti 
ateinantį Kristų, vedami auš
ros, kuri žada laisvą rytojų. 
Vietoj aukso, kvepalų ir miros, 
nešame drabužius, vaistus, 
knygąs, tikybinius reikmenis 
ir technikos civilizaciją. Kiek
vienas savo būdu stengiamės 
plėsti teisingumo ir meilės ka
ralystę iš “blogio imperijos” 
išsivaduojančiose šalyse. Ša
lia lietuviškų šalpos ir pagal
bos fondų, Europos ir Ameri
kos žemyne įsisteigė specialūs 
“Ad Hoc” komitetai, kurie įsi
pareigojo teikti finansinę, 
techninę ir organizacinę pa
galbą tiek Lietuvos, tiek ir ki
tų kraštų atsikuriančiom Baž
nyčiom.

“Ilgus metus meldėmės ir re
zoliucijomis reikalavome lais
vės Rytų kraštams”, kalbėjo 
arkivysk. John May, JAV vys
kupų konferencijos suvažia
vime 1990 m. lapkričio 14 Va
šingtone. “Dabar, — tęsė jis, — 
mes esame įpareigoti dėkingu
mo ir solidarumo dvasioje su
telkti savo išteklius milžiniš
kam darbui — pagelbėti Baž
nyčiai pasinaudoti atgauta 
laisve”. Dideliam nustebimui 
konferencija vienbalsiai pri
ėmė lėšų telkimo planus.

Politinio netikrumo debe
sys dabar vėl gaubia Lietuvos 
padangę. Vienybės bei sutari
mų stoka lėtina valstybės atsi
kūrimo procesą. Kyla nusivy
limas, abejonės, nepasitikė
jimas. Stabtelėkim ir pažvel
kim šiek tiek atgal į tautos is
toriją. Sunkiausiais vergijų 
laikais kalėjimuose, lageriuo
se, Sibiro taigose tiktai dvasi
nė jėga padėjo kankiniams iš
laikyti pusiausvyrą ... Sieki
me ne vien materialinės gero
vės, bet pirmoj vietoj dvasi
nių vertybių. Jeigu kenčiame
— melskime Dangų suramini
mo. Jeigu svyruojame — pasi
kliaukime Viešpaties pagal
ba. Jeigu jaučiamės nusivylę
— semkimės jėgų iš Kristaus 
kentėjimų. Gyvendami krikš
čionybės principais, būsime 
teisesni ir patvaresni. O Die
vo ranka ir Dievo palaima iš
ves mus į geresnį rytojų.

Kristui gimus Betliejuje, 
angelai giedojo: “Garbė Die
vui aukštybėse ir ramybė že
mėje geros valios žmonėms”. 
Krikščionišku gyvenimu ir ak
tyvia artimo meile teikime 
Dievui garbę ir neškime ramy
bę gyvenimo prasmės ieškan
tiems žmonėms. Tada galėsi
me su dėkingumu švęsti Kris
taus gimtadienį ir su šviesiu 
optimizmu sutikti Naujuosius 
1991 metus.

Džiugių šv. Kalėdų ir Dievo 
palaimos Naujuose metuose 
linkiu visiems — gyvenantiems 
išeivijoje ir laisvėjančioje tė
vynėje Lietuvoje.

mx. PAULIUS A. BALTAKIS, OFM
Kalėdos, 1990 metai

ALONŪS TAUTIEČIAI LIETUVOJE 
IR UŽJOS RIBŲ!

Pradžioje buvo Žodis... Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame 
buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neuž
gožė. . . .Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į pasaulį. Jis buvo 
pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji 
jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais — tiems, kurie tiki jo 
vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Tas Žodis 
tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę — šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno 
malonės ir tiesos (Jono 1,1-15).

Kristaus atneštoji Šviesa tegaivina mūsų mintis, 
o Jo Meilė teskaidrina mūsų širdis ir tejungia jas 
visas į vieningą f rontą, kovojantį ir laimintį tautai 
laisvę, kurioje skleistųsi prasmingas, šviesus, 
kūrybingas krikščioniškas tautos gyvenimas!
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Kūčios taigoje
Ištrauka iš spaudai rengiamos atsiminimų knygos

nstaus
gimimo « 
šventė,

skelbianti ramybę geros valios žmo
nėms, teprimena mums, kad pavergtoje 
Lietuvoje tebevyksta kova už tautos 
laisvę. Tesustiprina ši šventė ir laisvųjų 
tautiečių ryžtą dalyvauti toje kovoje į 
laisvės ir taikos pergalę. Telydi visus 
šventės džiaugsmas ir viltis.

'X. ris tau s
gimimo 
švenčių 
proga

siunčiame nuoširdžius sveikinimus bro- 
liam kunigam, seselėm, visiem tautie- 
čiam išeivijoje ir pavergtoje Lietuvoje. W 
Meldžiame jiems ištvermės ir laisvės, ra 
o išeivijai - atnaujinto ryžto pavergtos B 
Lietuvos laisvinime. Betliejaus žvaigž- B 
dė tenušviečia visų mūsų ateities kelius B 
ir testiprina mūsų tikėjimą bei viltį! B

Kanados lietuvių katalikų > 
kunigų vienybės valdyba R

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga 
SVEIKINAME

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos 
fondo vadovybes, Tautos fondo darbuotojus bei visus 
aukotojus, KLB krašto ir apylinkių valdybas, organiza
cijas bei visus lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžius švenčių linkėjimus mūsų bro
liams ir sesėms pavergtoje Tėvynėje. Tyliąją Kūčių naktį 
nepalikime jų vienų, tieskime jiems meilės bei pagalbos 
ranką, kad vėl mūsų tėvynėje šv. Kalėdų rytą skambėtų 

laisvės varpai, kad 1991 metai atneštų mums visiems 
vieningo darbo ryžtą nepriklausomai Lietuvai atstatyti.

Linkime visiems geros sveikatos ir Dievo palaimos 
bei sėkmės dirbantiems.

Tautos fondo atstovybė Kanadoje, 
310 Rathburn Rd., Etobicoke, Ont. M9B 2L8

Tikinčiam kaliniui, ar būtum 
kalėjime, ar lageryje, skau
džiausios valandos yra sulau
kus švenčių. Prisiminęs savo 
šeimą, mylimą žmoną, vaiku
čius, likusius be tėvo, vyro, bro
lio ar sesytės, tarytum matai 
jų nuliūdusius veidus, matai 
žmonos ašaras, nes gyvenimas 
— be vilties yra sugriautas. Vie
ni kenčia kalėjime ar Sibire, 
kiti namie. Nors būtum ir la
bai stiprios valios, per didžią
sias šventes neišsilaikysi ne
nubraukęs nuo skruosto aša
ros. Dešimtį metų praleidęs 
kalėjimuose ir Sibire, tai pats 
patyriau.

Sibiro taigoje, žiauraus re
žimo lageryje, laukiame Kalė
dų šventės, rytoj — Kūčių va
karas. Pasikviečiu prie narų 
keletą draugų ir kalbinu: “Tai 
ką, mieli prieteliai, sulaukėm 
šventų Kalėdų, rytoj Kūčių va
karas. Nors ir esame Sibiro 
taigoje, bet gal sutarę susėsi
me prie bendro stalo — bus 
Kūčių vakarienė”. Vienas ir 
sako: “Bet ką mes pasidėsime 
ant stalo, kad nieko neturime”. 
“Turime, turime. Žmona man 
atsiuntė ir maisto, ir, svarbiau
sia, dvi plotkeles. Pakaks, kiek 
bus, bet atšvęsime Kūčias tai
goje”. Visi sutiko, paskui dar 
susirinko, rodos, dvylika lie
tuvių galutinai susitarti. Kiek
vienas, peržiūrėjęs savo krep
šelius, numatėme, ką pasidė
sime ant Kūčių stalo. Sutarė
me vakarienės visai nevalgyti 
ir laukti, kol visi kiti pavalgę 
iš valgyklos išsiskirstys. Dar 
reikėjo virėjo (ukrainiečio)
paprašyti, kad mums leistų vė
lai, kai jau nieko valgykloje 
nebus, pavalgyti Kūčių vaka
rienę. Aš, kaip organizatorius, 
turėjau tą patalpą parūpinti. 
Virėjas mielai sutiko, bet ne
išlaikė paslapties ir pasakė 
savo tautiečiams, kad lietuviai 
šį vakarą ruošiasi valgykloje 
valgyti Kūčias. Jiems buvo įdo
mu iš šalies pažiūrėti, kas čia 
bus, todėl lūkuriavo ir gulti 
nėjo, nors jau buvo seniai pa
valgę.

Apie dešimtą valandą, kiek
vienas nešinas tuo, kas ką turi, 
kiti ir nieko, dar pasiėmę dvi 
plotkeles, suėjome į valgyklą. 
Padengėme “tikrą” Kūčių sta
lą — užtiesėme antklodėmis, 
išdėliojome metalinius dube
nėlius su valgiais, kokius tu
rėjome, padėjau dvi plotkeles. 
Paprašiau visus susikaupti, 
prisiminti savo šeimas, kurios 
šį vakarą su liūdesiu ir galbūt 
su ašaromis mus prisimena, 
sukalbėjome visi balsu tris po
terius. Dar pakalbėjau malde
lę, kurią sukūriau, būdamas 
Vilniaus Lukiškių kalėjime. 
Tada, prisimenu, kun. Trimo- 
nis mane pagyrė, kad kamero
je pradėjau tokį gražų papro
tį kreiptis į Dievą prašant išsi
gelbėjimo. Kiekvieną vakarą 
maldelę kalbėdavome visa ka
mera. O po jos giedodavome

“Marija, Marija”. Dabar aš kal
bėjau:

“Visagalis Viešpatie Dieve, 
teikis pažvelgti į mūsų tautą, 
kuri yra priešų kalinama, kan
kinama ir žudoma. Atleisk 
mums mūsų nuodėmes, kurio
mis esame Tave užrūstinę, ir 
leisk, kad mes visi galėtume 
gyvi sugrįžti į savo Tėvynę. Per 
Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.”

Meldžiamės visi stovėdami. 
Paskui, paėmę plotkeles, lau
žėme po gabalėlį, ir visi pasi
bučiavę pradėjome valgyti 
Kūčią.

Ukrainiečiai, visa tai maty
dami, labai pasigėrėjo ir sakė 
virėjui: “Kodėl mes negalėjo
me taip padaryti?”.

Ir štai kas įvyko. Vienas “nad- 
zeratelis”, matydamas vėlai 
vakare valgykloje degančią 
šviesą, tyliai įslinko pro duris 
ir iš tamsaus kampo stebėjo, 
kas čia valgykloje taip vėlai 
darosi. Mato — grupė kalinių, 
kurių vienas kalbėjęs pradė
jo kažką dalyti kitiems, ir visi 
tarp savęs pasibučiuoja. La
bai persigando, pamanė, kad 
mes ruošiamės kokiam pabė
gimui, darom priesaiką. Nu
bėgęs pranešė lagerio virši
ninkui ir papasakojo viską, 
ką matęs. Lagerio viršininkas 
iš pasakojimo nusprendė, kad 
tai nieko kita, kaip ruošiamas

pabėgimas. Stvėręs telefoną, 
pranešė garnizono vadui, kad 
šiąnakt ruošiamas pabėgimas. 
Garnizono viršininkas pakėlė 
aliarmą ir įsakė apsupti lage
rio rajoną. Kareiviai stvėrė 
ginklus, apsupo lagerį ir val
gyklą, o mes, nieko nenujaus
dami, valgom ir šnekamės.

Tik staiga valgyklos durys 
subildėjo, lagerio viršininkas 
su garnizono viršininku puolė 
prie mūsų Kūčių stalo ir žvė
riškai suriko: “Kto organiza- 
tor? Kto staršij”. Aš, nuduoda
mas, kad ne taip supratau, sa
kau: “Uže mi vse stariki”. Visi 
nusigandę tyli, o aš pasisakau, 
kad esu organizatorius. Tada vi
rėjas ukrainietis aiškina, kad 
čia nieko nėra. Jų tokios tradi
cijos prieš Kalėdas. Sako, kad 
ir Amerikoje, ir visur taip yra.

Dabar lyg susigėdo, bet įsiu
tęs dar rėkė: “Greičiau marš 
iš čia”. Sakau: “Gerai, gerai, 
jau einame”. Abudu su garni
zono viršininku spjaudyda- 
miesi išėjo. Atšaukė aliarmą, 
kareivius ir šunis nuramino. 
O mes, pasiėmę savo “staltie
ses”, nuėjome gulti.

Vienas tų Kūčių dalyvis, pa
varde Gaigalas, dar dabar gy
vena Kaune. Kai susitinkam, 
tai pirmiausia ir prisimenam 
Kūčių vakarienę taigoje ir 
kaip Kalėdų plotkelė išgąsdi
no visą lagerį ir garnizoną ka
reivių.
(“Tremtinys”, 1989 m. gruodis)

Stasys Andriušis

t

Ministeris pirmininkas

\J\// ILA IR VAIKAI drauge su manimi 
O siunčiame jums geriausius

džiaugsmingų švenčių linkėjimus.

Poeto malda Sibire
Tarp daugybės lietuvių tremtinių Sibire buvo ir jaunas poetas 

Genius. Apie jį rašo A. Paulavičius savo atsiminimuose 
“Leiskit į Tėvynę” (“Šviesa”, Kaunas, 1989)

Įvairių Kanados bendruomenių šeimos ir 
draugai jungiasi virš visko pasaulyje vyraujančioje 
meilėje ir draugystėje. Vilčių ir pažadų laiko
tarpyje tegul šios šventės primena mums palaimų, 
kurių mes kaip kanadiečiai dalinamės, stiprindami 
tarp mūsų klestinčių gerumo ir geradariškumo 
dvasių.

Mūsų nuoširdžiausi linkėjimai visiems jums 
šiuo ypatingu metų laiku. Tegu Naujieji metai neša 
jūsų namams taikų ir visokeriopų laimę.
Ottawa
1990 Z? „ « / J,

Ypač sunkiai gyveno poetas 
Genius. Ir Vilniuje mes buvo
me pratę jį matyti apskurusį, 
pusalkanį. Nesudurdavo galo 
su galu, niekad neturėdavo pi
nigų. Amžinai užsisvajojęs. 
Kurdavo eilėraščius, pilnus 
skausmo ir deklamuodavo su 
užsidegimu. O dabar Sibire 
jis visai nuskurdo . .. Susitikę 
toje mūsų pievelėje (taip vė
liau ir vadinome: mūsų pieve
lė) išsikalbėjome, prisidaina- 
vome. Tada keli vyrai atitem
pė didžiūlį kryžių, apkaišytą 
berželių šakomis. Mat buvo 
jau birželis.;;Ir pastatė. Nu
griaus, tai nugriaus. Bet tegu 
bent šiandien pastovi mūsų 
pievelėje. Tada Genius išsi
traukė iš kišenės popieriaus 
lapą, atsistojo aukštėliau, kad 
visi matytų ir girdėtų, garsiai 
pasakė: Tremtinio malda.

Visi nutilo, nukreipė žvilgs
nius į Genių. Žinojau, kad jis 
nepasižymėjo religingumu. 
Bet ta užgriuvusi nelaimė: tė
vynės netekimas, jos ilgesys — 
šaukėsi maldos. Genius skaitė:

— Viešpatie, mes gimėme 
gražiausiame ir jaukiausiame 
žemės kampely, Tavo palai
mintoje šaly . . . Kryžiais pa
ženklintos sodybos ir pakelės 
su rymančiais rūpintojėliais 
liko be mūsų balso, be mūsų 
akių žvilgsnio. Dieve, argi dau-

Dail. Dagys, Betliejaus keleiviai, 1976 metų kūrinys (atvirukas)

giau nebepamatysime tėvų 
žemės?!

Jis vis skaitė ir skaitė, lūpos 
virpėjo, veidą išmušė raudo
nos dėmės, akys sudrėko. O 
mes pagauti religinio jausmo, 
jam įkandin kartojome žodžius, 
lyg seniai būtume žinoję šią 
maldą. Genius kalbėjo:

— Savo dievišku balsu pa
šauk mus į Tėvynę!

Mes atkartojome:
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Sušildyk atšalusias ran

kas ir kojas gimtųjų namų ži
diny!

— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Išalkusius ir ištroškusius 

grąžink mus į Tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Ligotus ir iškankintus grą

žink mus į Tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Neleisk mums sušalti Si

biro ledynuos!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Apšalusiomis kojomis ir 

rankomis grąžink mus į Tė
vynę!

— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Šalčio išsukinėtais sąna

riais grąžink mus į Tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Per tundrą, per šaltą tai

gą leisk keliais pareiti į tėvų 
namus!

— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Kūčių naktį leisk pabūti 

tėviškėje!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Leisk pasiklausyti, kaip 

Velykų rytą bažnyčių varpai 
gaudžia Aleliuja!

— Leisk per Vėlines uždegti 
žvakelę ant artimųjų kapo!

— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Po ilgų klajonių leisk ir 

mums atsigulti tėviškės kal
nely!

— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Gerasis Dieve, o jeigu mus 

užkas svetimoje žemėje, suva
dink mūsų klajokles vėles į 
tėviškę!

— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Nuo Lenos, Angaros ir Je- 

nisejaus krantų, nuo Laptevo 
jūros leisk mūsų tautiečiams 
surinkti kaulelius mūsų ir 
grąžinti į Lietuvą!

— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Neleisk Rusijos žemei 

daugiau gimdyti tironų!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Niekur niekados, per am

žių amžius tegu nebūna žmo
gui atimta Tėvynė!

— Meldžiam Tave, Viešpatie! 
Amen.
Po maldos raišoji moteris, 

kuri buvo atvesta į pievelę, 
kelis kartus persižegnojo ir 
garsiai atsiduso:

— Apsalo širdis, palengvėjo. 
Ačiū, Dievuliau, ir už tai, jei 
mums daugiau nieko siųsti ne
begali, jei šėtono galybė per 
daug įsigalėjo . ..

DIDŽIĄJĄ 
UŽGIMIMO DIENĄ 

su nuostaba ir 
pasididžiavimu, 
sekdami atgimstančią 
LIETUVĄ, 
Gražina ir aš linkime 
Naujaisiais 1991 metais 
mūsų visų troškimų 
išsipildymo - 
Nepriklausomybės 
įgyvendinimo —

Haris Lapas, 
Lietuvos generalinis 

konsulas

Ant pagalvėlio kūdikio galva - 
Tebūna pagalvėlis Lietuva.
Kad jaustum, kūdikėli, nuolatos 
Tikėjimą ir ašaras Tautos.

Kazys Bradūnas

VENTĄJĄ NAKTĮ užtekėjusi žvaigždė 
teatneša jums džiaugsmo ir ramybės, 

o TĖVYNĖJE sušvytėjusi viltis tebūna jums 
ir mūsų broliams bei seserims LIETUVOJE 
stiprybės šaltinis naujuose metuose —

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

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

švenčių ir viltingų

KLB Toronto 
apylinkės valdyba 
nuoširdžiai sveikina 
Lietuvių Bendruomenės 
narius ir nares, 
linkėdama giedrių

1991 metų Lietuvos laisvinimo 
veikloje Toronto apylinkės valdyba



Kristaus gimimo prakartėlė Sangrūdos šventovėje 1973 metais

Tikroji
KUN. B.S. DANIS

Kiekvienais metais, baltom 
snaigėm krintant ir miestams 
skęstant įvairiaspalvių švie
sų jūroje, pasigirsta šventovių 
bokštuose Kalėdų vidurnakčio 
varpai. Jų drebantis ir iškil
mingas gaudesys užlieja pla
čias apylinkes ir pabudina 
kiekvieno žmogaus širdį, pri
mindamas, kad gruodžio 25-ji 
diena yra švenčiama kaip Kris
taus, šimtmečiais laukto Me
sijo, Gimtadienis!

Gilioje senovėje tuo pat me
tu pagoniškasis pasaulis irgi 
savotiškai džiūgaudavo, gar
bindamas saulės deivę Mitrą, 
jausdamas, kad šviesa nežūva 
tamsybėse, kad sutrumpėju-

Sveikina VLIKas
Kalėdų ŠVENTĖS yra džiaugs
mo ir geros naujienos šventė. 
Tačiau šios šventės džiaugs
mas yra nepilnas, nes Lietuva 
dar tebėra okupuota ir tebe
gyvena nuolatiniame grėsmės 
ženkle.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas Kalėdų šven
čių ir 1991 Naujų metų proga 
sveikina visus geros valios žmo
nes ir taip pat išblaškytus po 
visą pasaulį lietuvius, linkė
damas ryžto ir ištvermės sun
kioje kovoje siekiant Lietuvos 
suvereninių teisių vykdymo at
statymo.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas ragina visus 
lietuvius dar stipriau, dar vie
ningiau dirbti, kad paskutinės 
kliūtys į Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę būtų greičiau 
nugalėtos. Atjauskime ir su
praskime vieni kitus, padėki
me ir remkime visus, kurie 
siekia mūsų aukščiausiojo tiks
lo įgyvendinimo - Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės. (ELTA)

SOFIJA S VI ES AITE

Kūčios
Baltos Plotkelės trupinėly 
Tu visas save talpini.
Didžiąją Paslaptį ir Meilę 
Žemės vaikeliams dalini.
Tylios nakties ramybė dengia 
Tėvų sodybas ir laukus.
O iš aukštybių žemėn žengia 
Išganymas - patsai dangus . . .
Ramybė jums, kurie alsuojat 
Dievo Praamžino dvasia.
Ramybė jums, kurie aukojat 
Gyvenimą — visą save.

Už vakarykščią juodą dieną. 
Už brolių nuoskaudas aštrias . . . 
Už mūsų klystkelį kiekvieną.
Už piktų užmačių marias . . .
JISAI ateis, užgims ir laimins, 
JIS mokys, iš mirties prikels. < 
I Laimę JIS kelius praskins, 
[ tavo širdį pasibels . . .
1969 m.,
Lietuva - Mažeikiai

švieso
sios dienos vėl atgyja, prade 
damos eiti ilgyn ir šviesyn. 
Krikščionybei nugalint pago
niškąjį pasaulį, popiežius Leo
nas Didysis (440-461) atkreipė 
visų dėmesį į netikusį šviesos 
deivės garbinimą ir priminė, 
kad Kristus yra “Tikroji švie
sa, kuri apšviečia kiekvieną 
žmogų, ateinantį į šį pasaulį” 
(Jn 1, 9). Tuo būdu buvo su
griautas Mitros garbinimas ir 
jo vieton įvestas Kristaus gi
mimo minėjimas.

Amžiais lauktas ir pranašų 
skelbtas Kristaus atėjimas į 

šį pasaulį pasirodė žmonijai 
pats svarbiausias istorinis 
įvykis, ir todėl nuo jo pradėtas 
naujas laiko skaičiavimas. Iki 
tol žmonija skaičiavo savo lai
kę nuo Romos miesto įkūrimo. 
Pagal senąjį laiko skaičiavi
mą Kristus gimė 748 ar 749 me
tais nuo Romos miesto įkūri
mo. Visi kiti įvykiai po to pra
dėti skaičiuoti nuo Kristaus 
gimimo!

Kristaus gimimas Betlieju
je yra tikras ir aiškus Dievo 
meilės, gailestingumo ir am
žinos išminties ženklas žemės 
dulkei — žmogui, nes kai ange
lai nusikalto savo Sutvėrėjui, 
Jis jiems neprižadėjo atsiųsti 
juos išgelbstintį Išganytoją, 
bet kitaip pasielgė žmogaus 
nupuolimo atveju.

Amžiais lauktasis Kristaus 
atėjimas yra ne tik pats svar
biausias žmonijos istorijoje 
įvykis, bet ir pati didžiausia 
dangaus dovana: “Dievas taip 
mylėjo pasaulį, kad davė savo 
viengimį Sūnų, kad kiekvie
nas, kuris į jį tiki, nežūtų, bet 
turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 
3,16). Tokios dovanos gali žmo
gui pavydėti net angelai! Krikš
čionys, įvertindami tą dangiš
ką dovaną, įvedė gražų papro
tį džiūgauti Kalėdų metu ir 
taip dalintis dovanomis!

Šventoji naktis
Svarbios ne tiek žvakės ir šviesos, kiek akys, pajėgiančios matyti Dievo garbę

SELMA LAGERLOEF

Šios legendinės novelės au
torė yra švedų rašytoja, Nobe
lio laureatė, pasižymėjusi sa
vo kūryba, dvelkiančia krikš
čionišku tikėjimu (yra konver
tite). Šiemet suėjo 50 metų nuo 
jos mirties.

Kai man buvo suėję penkeri 
metai, pergyvenau didelį skaus
mą. Dabar jau nė nežinau, ar 
vėliau kada tokį didelį ir betu
rėjau. Tai buvo tada, kai mirė 
mano senelė. Iki to laiko ji kas
dien sėdėdavo savo kambaryje 
ant sofos ir sekdavo pasakas, 
o mes vaikai tyliai sėdėdavo
me šalia ir klausydavome. Tai 
buvo tikrai gražus gyvenimas. 
Nebuvo kitų tokių vaikų, ku
riems buvo taip gerai, kaip 
mums. Nedaug ką apie senelę 
beatmenu. Atsimenu tik tiek, 
kad jos plaukai buvo gražūs, 
balti kaip kreida, ėjo labai su
linkusi, nuolat sėdėjo ir mez
gė kojines.

Atsimenu, kaip ji, papasako
jusi kokią pasaką, uždėdavo 
ant mano galvos ranką ir pri
durdavo: “Ir visa tai yra taip 
tikra, kaip kad aš matau tave, 
o tu — mane”.

Atsimenu, kad ji mokėjo pa
dainuoti gražių dainų, bet tai 
ne kasdien ji darė. Vienoje to
kioje dainoje ėjo kalba apie 
riterį ir jūratę su priedainiu: 
“Šiurpus vėjas, šiurpus vėjas 
pučia per jūras plačias”.

Atsimenu taip pat ir trumpą 
maldelę, kurios ji mane išmo
kė, ir vieną psalmės posmelį.

Iš visų apsakymų, kuriuos ji 
man pasakojo, paliko vien 
blankus atminimas. Tik vieną 
vienintelį dar taip gerai atsi
menu, kad jį galėčiau atpasa
koti. Tai trumpas apsakymas 
apie Jėzaus gimimą.

Štai beveik viskas, ką aš be- 
atsimenu apie savo senelę, ne
skaitant to, ką aš labai gerai 
atsimenu, būtent to didelio 
skausmo, kai ji iškeliavo. Atsi
menu tą rytą, kai jos sofa sto
vėjo tuščia, ir neįmanoma bu
vo suvokti, kaip tos dienos va
landos galės pasibaigti. Tai aš 
atsimenu. To niekad neužmir
šiu.

Atsimenu, kaip mus, vaikus, 
nuvedė pabučiuoti mirusiai į 
ranką. O mes bijojome tai da
ryti, bet kažin kas pasakė, kad 
mes dar galime paskutinį kar
tą senelei padėkoti už visą tą 
džiaugsmą, kurį ji mums buvo 
suteikusi.

Atsimenu, kaip iš namų išva
žiavo pasakos ir dainos, sudė
tos į juodą, ilgę karstą, ir nie
kados daugiau nebesugrįžo.

Atsimenu, kaip kažin kas iš 
gyvenimo pradingo. Lyg kad 
sunkios durys būtų užsidariu
sios į nepaprastai gražų užbur
tą pasaulį, į kurį seniau mes 
galėjome laisvai įeiti ir išeiti. 
O dabar nebebuvo, kas būtų 
pajėgęs tas duris atidaryti.

Atsimenu, kaip mes, vaikai, 
palengva pripratome žaisti su 
lėlėmis ir žaislais, ir gyventi 
taip, kaip ir kiti vaikai. Tada 
galėjo atrodyti, tarytum sene
lė mums nebereikalinga, tary
tum mes jos ir nebeatmename.

Bet ir šiandien, po keturias
dešimties metų, kai sėdžiu 
rinkdama legendas apie Kris
tų, kurias girdėjau Rytų šaly
je, atgyja manyje tas trumpas 
apsakymas apie Jėzaus gimi
mą, kurį pasakodavo mano se
nelė. Mane apima noras jį dar 
kartą papasakoti ir įtraukti į 
rinkinį.

Tai buvo vieną Kalėdų die
ną. Visi buvo išvažiavę į šven
tovę. Tik senelė ir aš likome 
namie. Man atrodo, kad mes ta
da vienos ir likome. Mudviejų 
nesivežė, nes viena buvo dar 
per jauna, o kita jau per sena. 
Abi buvome nuliūdosios, kad 
negalėjome išgirsti Kalėdų 
giesmių ir pamatyti daugybe 
žvakių žėrinčios šventovės. 
Taip mums vienatvėje besė
dint, senelė pradėjo pasakoti.

“Kitą kartą gyveno toks vy
ras, kuris tamsią naktį išėjo 
prašyti ugnies. Jis ėjo nuo du
rų prie durų ir visur beldėsi. 
‘Žmonės, būkite tokie geri, pa
dėkite!’ sakė jis. ‘Mano mote
ris ką tik susilaukė kūdikio, ir 
aš būtinai turiu užkurti ugnį, 
kad motina ir naujagimis galė
tų sušilti.

Bet naktis buvo labai tamsi, 
visi žmonės giliai miegojo, ir 
niekas į jo prašymą neatsi
liepė.

Tas vyras ėjo ir ėjo. Pagaliau 
tolumoje jis pamatė ugnies at
švaitą. Tada jis pradėjo eiti į 
tą pusę ir pamatė, kad ugnis 

dega lauke. Aplink ugnį gulėjo 
daug baltų avių ir miegojo, o 
senas aviganis budėjo prie 
bandos. Kai tas vyras, kuriam 
reikėjo ugnies, prisiartino prie 
avių, pamatė, kad po aviganio 
kojomis buvo sugulę trys dide
li šunys ir miegojo. Jam besi
artinant, jie visi trys pabudo ir 
pravėrė didelius savo, nasrus, 
tartum norėdami loti, bet nepa
sigirdo jokio garso. Tas vyras 
pamatė, kaip ant jų nugarų pa
sišiaušė plaukai, kaip ugniaku
ro šviesoje baltai sužibo ašt
rūs jų dantys, ir kaip jie šoko 
jį pulti. Jis pajuto, kaip vienas 
jų griebė už kojos, kitas — už 
rankos, o trečias — už gerklės. 
Tačiau, nors šunys norėjo įkąs
ti, bet žiaunos ir dantys jų ne
klausė, ir tas vyras nė kiek ne
nukentėjo.

Dabar tas vyras norėjo ženg
ti toliau, kad galėtų gauti tai, 
ko jam reikėjo. Bet avys gulė
jo taip arti viena kitos, nugara 
prie nugaros, kad jis negalėjo 
rasti nė pėdai vietos. Tada tas 
vyras pradėjo eiti gyvulėlių 
nugaromis ir artinosi per jas 
prie ugnies. Ir nė vienas gyvu
lėlis nepabudo, nepasijudino.”

Iki čia senelė galėjo pasako
ti netrukdoma. Bet dabar aš 
nebeiškenčiau ir pertraukiau. 
“Bet kodėl jos nepasijudino, 
senele?”, paklausiau. “Po va
landėlės tu tai sužinosi”, atsa
kė senelė, ir tęsė savo pasako
jimą toliau.

“Kai tas vyras jau beveik bu
vo priėjęs prie ugnies, pakėlė 
akis ir aviganis. Jis buvo se
nas, paniuręs ir šiurkštus su 
visais žmonėmis. Kai jis pa
matė ateinantį svetimąjį, pasi
griebė ilgą, metaliniu smaiga
liu lazdą, kurią nešiodavosi su 
savim saugodamas bandą, ir 
sviedė į jį. Lazda zvimbdama 
skriejo tiesiai į tą vyrą, bet pa
suko į šalį ir nuzvimbė toli į 
laukus”.

Kai senelė iki čia buvo atė
jusi, aš ją ir vėl pertraukiau. 
“Senele, kodėl lazda nenorėjo 
to žmogaus užmušti?” Bet sene
lė nesileido trukdoma ir tęsė 
pasakojimą toliau.

“Dabar tas vyras priėjo prie 
aviganio ir tarė: ‘Mielas bičiu
li, padėk man, duok man ug
nies. Mano moteris ką tik pa
gimdė kūdikį, ir aš būtinai tu
riu užkurti ugnį, kad ji ir nau
jagimis galėtų sušilti.’ Aviga
nis norėjo atsakyti ne, bet kai 
prisiminė, kad jo šunys tam vy
rui negalėjo įkąsti, kad avys jo 
neišsigando ir nepabėgo, ir 
kad taikliai mesta lazda neno
rėjo jo užgauti, — pabūgo ir ne
bedrįso atsakyti svetimajam 
to, ko prašė. ‘Pasiimk, kiek tau 
reikia’, pasakė jis tam vyrui.

Bet ugnis jau nebeliepsnojo. 
Nebebuvo nei pagalių, nei ša
kų, tik didelė krūva žarijų, o 
svetimasis neturėjo nei sem
tuvės, nei kibiro, kuriuo būtų 
galėjęs degančių anglių parsi
nešti.

Tai pastebėjęs aviganis dar 
kartą pasakė: ‘Pasiimk, kiek 
tau reikia!’ Bet jis džiaugėsi, 
kad tas vyras negalėjo ugnies 
pasiimti. O vis tik tas vyras pa
silenkė, nuogomis rankomis 
pasisėmė iš pelenų žarijų ir 
susidėjo jas į apsiaustą. De
gančios anglys nei jam rankų 
nenusvilino, nei apsiausto ne
pradegino. Ir tas vyras jas nu
sinešė, tarytum tai būtų buvę 
riešutai ar obuoliai.”

Bet dabar pasakų sekėja tre
čią kartą buvo pertraukta: “Se

nele, o kodėl degančios anglys 
nedegino to vyro?”

“Netrukus išgirsi”, atsiliepė 
senelė, ir vėl ji pasakojo to
liau.

“Kai tas aviganis, kuris bu
vo toks piktas ir paniuręs, visa 
tai pamatė, pradėjo stebėtis: 
‘Kas tai per naktis, kad šunys 
nekanda avims, avys neišsigąs
ta, ietis nesmogia, ugnis nede
gina?’ Jis pasišaukė svetimąjį 
atgal ir tarė: ‘Kas tai per nak
tis? Ir iš kur tai, kad viskas ro
do gailestingumą?’

O tas vyras atsakė: ‘Aš tau ne
galiu pasakyti, jeigu tu pats ne
pamatysi.’ Ir jis norėjo eiti sa
vo keliu, kad galėtų greit už
kurti ugnį ir sušildyti moterį 
bei kūdikį.

Bet aviganis sumojo, kad rei
kia neišleisti to vyro iš akių, 
kol sužinos, ką visa tai reiškia. 
Jis pakilo ir nusekė paskui iki 
tos vietos, kur svetimasis buvo 
apsistojęs.

Aviganis pastebėjo, kad tas 
vyras neturėjo nė pastogės, 
kur galėtų gyventi, jo moteris 
ir kūdikis gulėjo kalno oloje, 
kur nieko kito nebuvo, kaip tik 
nuogos ir šaltos akmenų sie
nos.

Aviganis pagalvojo, kad tas 
vargšas nekaltas kūdikėlis ga
li ko gero oloje sušalti. Nors 
aviganis buvo piktas žmogus, 
bet buvo taip sujaudintas, kad 
ryžosi naujagimiui padėti. Jis 
nusiėmė nuo pečių kuprinę ir 
išėmė iš jos minkštą minkštu- 
tėlį baitą avikailį, padavė jį 
svetimam vyrui ir pasakė, kad 
paguldytų kūdikį ant to kailio.

Bet tą pačią akimirką, kai 
jis parodė savo gailestingumą, 
jam buvo atvertos akys, ir jis 
pamatė, ko pirma negalėjo pa
matyti, ir išgirdo, ko pirma ne
galėjo girdėti.

Jis pamatė, kad aplink jį tan
kiu ratu stovėjo daug mažų an
geliukų su sidabriniais spar
neliais. Kiekvienas jų laikė 
rankose styginį instrumentą, 
ir visi skambiu balsu giedojo, 
kad šią naktį esąs gimęs Išga
nytojas, kuris turi atpirkti iš 
nuodėmių visą pasaulį.

Tada jis suprato, kodėl šią 
naktį viskas taip džiaugėsi, 
kad niekas nenorėjo pakenkti. 
Ir ne tik aplinkui piemenį bu
vo angelai, bet jis visur juos 
matė. Jie sėdėjo oloje-grotoje, 
jie buvo pasklidę ant kalno, 
jie skraidė padangėse. Dide
liais būriais jie vaikščiojo ke
liu, o praeidami pro šalį susto
davo ir žvelgdavo į kūdikį.

Visur liejosi didelis džiaugs
mas ir girdėjosi giesmės. Visa 
tai jis regėjo ir girdėjo tą tam
sią naktį, kurioje prieš tai nie
ko negalėjo pastebėti. Jis taip 
džiaugėsi, kad jam buvo atver
tos akys, parpuolė ant kelių ir 
dėkojo Dievui.”

Dabar senelė atsikvėpė, su
aimanavo ir tarė: “Bet tai, ką 
tas piemuo pamatė, tą ir mes 
galime pamatyti, nes angelai 
kiekvieną Kalėdų naktį skrai
do padangėmis, jeigu tik pajė
giame juos pastebėti”.

Tada senelė uždėjo ranką 
ant mano galvos ir tarė: “Ge
rai visa tai įsidėmėk, nes tai 
yra taip tikra, kaip kad aš ma
tau tave ir tu matai mane. Ne 
tiek svarbios yra žvakės ir švie
sos, ne tiek reikia mėnulio ir 
saulės, kiek ypač reikia tokių 
akių, kad galėtume regėti Die
vo garbę.”

Iš vokiečių kalbos vertė 
kun. K. Gulbinas, kapucinas
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Išganytojo Motina Marija su Kūdikėliu Jėzumi - tai Šiluvos Marija, skulp
toriaus VYTAUTO KAŠUBOS kūrinys, Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienuolyne Putnam, Conn.

Karaliaučių aplankius
Manoma, kad Kaliningrado srityje - Rytprūsiuose gyvena 

apie 40.000 lietuvių slavų jūroje
KUN. E. ATKOČIŪNAS, OFM

1989 m. vasaros vidury su ku
nigu pranciškonu Benediktu ir 
broliu pranciškonu Augusti
nu iš Kretingos nuvykome į Ka
raliaučių.

Tai buvusios Rytų Prūsijos 
sostinė. Prūsiškas pavadini
mas — Tvanksta, Tvankstas, 
Tvankstis ... etimologiškai 
jungiamas su žodžiais tvankus, 
troškus. Mat toje vietoje būta 
didelės girios, kurią prūsai 
praminė Tvanksta.

XIII-XV š. kryžiuočiai ten 
pastatė pilį. Vokiškasi^ vąr- 
das tarmiškai buvo įvairiai ra
šomas — Kunigsberg, Dusburg, 
Konninghesborch. XVI š. pla
čiai vartojamas Mažojoje Lie
tuvoje pavadinimas — Kara
liaučiaus (Mažvydas, Vaišno
ras).

1945-47 m. vietiniai vokiečiai 
buvo ištremti į Rusiją ar Vo
kietiją, o į jų vietą atkelti ru
sai. 1946 m. Karaliaučius jau 
vadinamas Kaliningradu.

Karo ir pokario metais įvai
rių priežasčių vejami ten apsi
gyveno ir kitų tautybių žmonės 
— ukrainiečiai, lenkai, lietu
viai. Visoje srityje dabar yra 
apie 40.000 lietuvių.

Šis faktas jau seniai nedavė 
ramybės kunigams, istorikams, 
kalbininkams. Tačiau mažai 
kuo buvo galima padėti. Iki 
1989 m. nebuvo jokių maldos 
namų. Rusai ortodoksai važi
nėjo per šventes į Lietuvoje 
veikiančias cerkves. Prasidė
jus pertvarkai, rusai ortodok
sai gavo tris cerkves — dvi iš 
jų buvusios kirchės, viena — 
katalikų šventovė.

Atvykę Karaliaučiun iš Lie
tuvos su dokumentais, su ka
talikų sąrašu nuėjome pas re
ligijos reikalų įgaliotinį Mcho- 
baiskį. Jis iškart davė supras
ti, kad katalikai ir dar lietuviai 
čia negali turėti jokių vilčių. 
Tokia pat nuomonė buvo ir 
vykdomajame komitete. Apie 

bent vienos šventovės grąžini
mą nebuvo nė kalbos. Padėko
jome visiems tiktai už malo
nią šypseną ir mandagų toną.

Prieš prašydami grąžinti 
maldos namus katalikams, ap
lankėme Karaliaučiuje dar ne
mažai išlikusių šventovių. Vie
nos jų niekam netinkamos, ki
tos paverstos sandėliais, dvi 
jų gerai atnaujintos, bet vie
noje įrengtas teatras, kitoje
— vargonų salė.

Visai neseniai, prieš 10-20 
metų, steigiant naujus rajo
nus, buvo nugriautos dar gerai 
išsilaikiusios, istorinės ver
tės turinčios šventovės.

Aplankėme ir kai kuriuos ki
tus aplinkinius miestelius, va
žiuodami nuo Karaliaučiaus 
Tilžės (Sovietsko) link. Beveik 
kiekvienoje vietovėje radome 
išlikusią bažnytėlę, tačiau jų 
dabartinė paskirtis baisi. Net 
vietiniai dabartiniai rusai, 
paklausti, kokia šių pastatų pa
skirtis, nejaukiai jausdavosi. 
Jie nuoširdžiai pritardavo jų 
grąžinimui pirmykštei paskir
čiai. Ypač nuliūdino mus, kai 
vienoje puikioje gotiškoje 
šventovėje užtikome šaudyklą.

Kai žvelgi į Karaliaučiaus 
fotografiją, darytą dar prieš 
karą, ir lygini šį nedidelį, bet 
gražų vaizdelį su dabartiniu 
Kaliningradu, pradedi geriau 
suprasti būklės tragiškumą. 
Ne vienam vokiečiui, aplan
kiusiam savo gimtinę, riedėjo 
ašara.

Jau iš suminėtų faktų gali
me spręsti apie dvasinę-kultū- 
rinę to krašto pusę. Juk ten 
buvo vykdoma rusifikacija- 
ateizacija. Tautinės mažumos 
tupėjo kaip pelės po šluota. 
Per didelį vargą Kauno kultū
rininkai gavo leidimą restau
ruoti Kristijono Donelaičio gy
venvietę Tolminkiemį (pavadi
nimas iki šiol - Čystyje Prudy).

Lankant lietuvių šeimas ma
tėsi didelis atitrūkimas nuo 
savo tautos šaknų. Žymi dalis
- mišrios šeimos, kuriose vai
kai nemoka lietuvių kalbos.

Neperseniausiai Kaliningra
de pasirodė istoriniai straips
niai, jau pripažįstantys, kad 
šis kraštas nėra buvusi Rusi
ja, o Prūsija - Mažoji Lietuva.

Šv. Mišias aukojau vienos lie
tuvių šeimos bute. Dalyvavo 
septyni asmenys. Ta proga ši 
šeima priėmė ir Santuokos sak
ramentą.

Prieš keletą mėnesių prie 
Kanto KATEDROS griuvėsių 
buvo surengta ekumeninė mal
dos diena. Buvo reikalauja
ma grąžinti katedrą tikintie
siems, skirti lėšų ir greičiau 
pradėti atnaujinimą. Šie maži 
žiburėliai, tikime, įsiliepsnos, 
nors visoje Rusijoje demokra
tiniai pasikeitimai labai lėtai 
juda į priekį. Dar ir šiandien 
katalikai daug kur neturi vie
tos pamaldoms. Džiaugiamės, 
kad bendromis pastangomis 
tiek Lietuvoje, tiek ten gyve
nančių lietuvių buvo suorgani
zuoti lietuvių kalbos kursai 
lietuvių vaikams.
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Lietuvos prezidentas VYTAUTAS LANDSBERGIS ir žmona GRAŽINA 
su gėlėmis ir jaunimo sargyba gruodžio 9 d. sutinkamas Anapilio salėje, 
kur tūkstantinei miniai pasakė kalbą Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuvai - 350.000 dolerių
Pradinė Kanados lietuvių parama per Pagalbos Lietuvai vajų

Mes gyvename Lietuvai
Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
Kanadoje. Tūkstančiai lietuvių svečiui išreiškė vieningą pagarbą. Reikšmingi pasimatymai: 

ekonominė pagalba, moralinė parama

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis gruo
džio 8-9 dienas Toronte pasky
rė susitikimams su lietuviais. 
Jo privačią darbo kelionę Ka
nadoje oficialiai globojo Lie
tuvos gen. konsulas Haris La
pas ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenė, kuriai pirmininkau
ja Juozas Krištolaitis. KLB val
dyba pavedė V. Landsbergio 
viešnagės organizacinį darbą 
atlikti valdybos nariui Algiui 
Pacevičiui, kuris sudarė pla
taus masto komitetą.

Po pirmojo didesnės apim
ties pasimatymo su Toronto 
lietuvių visuomene gruodžio 
7 d. Vytautas Landsbergis su
sitiko su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku dr. 
Vytautu Bieliausku ir Pagal
bos Lietuvai vajaus Kanadoje 
pirmininku Vytautu Bireta 
atskiram pokalbiui. Po to prie 
jų prisijungė visas vajaus Ka
nadoje komitetas. Pasitarimas 
pagalbos Lietuvai reikalais 
įvyko vėl šeštadienio rytą, 
gruodžio 8, Lietuvių namuose, 
dalyvaujant PLB bei KLB val
dybų nariams, Pagalbos Lietu
vai vajaus pirmininkams V. 
Bieliauskui, V. Biretai ir mū
sų finansinių institucijų (ban
kelių) atstovams. Rezultatas 
visų šių pokalbių — paskyri
mas $350.000 kan. tiesioginės 
paramos nepriklausomai Lie
tuvos respublikai. Pagal AT 
pirmininko V. Landsbergio 
nustatytą eilę $100,000 arti
miausiu laiku bus pervesta į 
Lietuvos sąskaitą Švedijos 
banke tiesioginiam Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios 
tarybos naudojimui, pagal AT 
pirmininko V. Landsbergio nu
rodymą, einamiesiems reika
lams. $150,000 paskirta pro
jekto Lenkijoje įgyvendinimui 
ir $100,000 protezų gamyklos 
įrengimui Lietuvos invalidams. 
Šioje gamykloje jiems bus su
daryta galimybė dirbti už algą 
gaminant protezus, kurie įga
lins juos, anot Vytauto Lands
bergio, “tapti aktyvesniais, 
pilnateisiais Lietuvos respub
likos nariais”. Pati Lietuvos 
respublika šiuo metu nėra pa
jėgi padėti šiems pagalbos rei
kalingiems Lietuvos pilie

Spaudos konferencija Kanados žurnalistų rūmuose Otavoje 1990.XII.6. 
PAULINE BROWSE, parlamento narė, pristačiusi Lietuvos AT pirminin
ką VYTAUTĄ LANDSBERGĮ, vertėjas VIKTORAS NAKAS iš Vašingtono

Nuotr. J. V. Danio

Sveikiname
su šv. Kalėdomis 

ir linkime 
laimingų Naujų metų - 
Grimsby, Ont. A. G. Skaisčiai

čiams. Tam buvo reikalinga 
užsienio lietuvių parama.

Per pagrindinį susitikimą 
sekmadienį, gruodžio 10, su 
Kanados lietuvių visuomene 
Anapilio salėje V. Landsber
gis paskelbė Pagalbos Lietu
vai vajaus Kanadoje sprendi
mus ir pareiškė nuoširdžią pa
dėką. Anot jo, Kanados lietu
viai vieningai yra padėję Lie
tuvos respublikos valdžiai. Ta 
pagalba prasidėjo jau nuo Są
jūdžio laikų, kai Kanados lie
tuviai išdrįso pinigais parem
ti Sąjūdį priešrinkiminiame 
laikotarpyje ir nuo tada pasto
viai remia Lietuvos valdžią. 
Ir dabar jam teko proga asme
niškai padėkoti Kanados lie
tuviams, kurie šiuo sunkiu lai
kotarpiu nesuabejojo ir vėl 
atėjo į pagalbą su labai stam
bia — per $350.000 auka.

AT pirmininkas V. Lands
bergis savo paties paramą iš
reiškė vajui paaukodamas as
meniškai dovanotą Tautos fon
do Kanadoje $5,000 čekį. Tiki
mės, kad šis gražus Lietuvos 
AT pirmininko pavyzdys bus 
paskata ir kitiems lietuviams 
bei jų organizacijoms. Gabija

Vytauto Landsbergio 
auka

Tautos fondo atstovai, Lie
tuvos respublikos aukščiausio
sios tarybos pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui lankantis 
Kanadoje, įteikė asmeninę 
$5,000 dovaną. Lietuvos AT 
pirmininkas šią auką perdavė 
Pagalbos Lietuvai vajui.

Savo auka Pagalbos Lietu
vai vajui Lietuvos AT pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
pažymi vajaus svarbą ir būti
numą remiant Lietuvos res
publikos darbus.

Reikšdamas padėką Tautos 
fondo atstovybei Kanadoje, 
Vytautas Landsbergis skatina 
ir kitas organizacijas sekti 
jų pavyzdžiu, suteikiant tie
sioginę paramą Lietuvai per 
Pagalbos Lietuvai vajų.

Kanados lietuvių kredito 
kooperatyvai taip pat įteikė 
asmenines $2,000 dovanas, 
kurias prezidentas Landsber
gis paskyrė įsigyti techniniams 
įrenginiams.

Gabija Petrauskienė

Lauktas svečias atskrido
Atvažiuos, neatvažiuos? Klau

simai nuo ryto iki vakaro. Kol 
savo akimis nepamatysiu — ne
tikėsiu.

Abejonės išsisklaidė, kai 
1990 m. gruodžio 5-tos dienos 
vakarą nusileido lėktuvas — 
Lietuvos respublikos aukš
čiausiosios tarybos prezidiu
mo pirmininkas, vienas iš pag
rindinių Sąjūdžio pradininkų 
ir darbuotojų prof. Vytautas 
Landsbergis, ponia Gražina 
Landsbergienė ir jų palyda 
buvo sutikti Montrealyje ir 
tuoj po to Otavoje.

Po reikšmingų pasimatymų 
sostinėje gruodžio 6 d. su in
formacijos atstovais, parla
mento nariais, Kanados užsie
nio reikalų ministeriu Joe 
Clark’u, ministeriu pirminin
ku Brian Mulroney ir kitais pa
reigūnais gruodžio 7 d. AT pir
mininkas jau buvo Toronte.

Pas Ontario premjerą
Čia jis dienos metu ištisą va

landą kalbėjosi su Ontario 
premjeru Bob Rae pagalbos 
reikalais Lietuvai. Vakare 
“Sutton Place” viešbutyje On
tario premjeras surengė vaka
rienę V. Landsbergiui, G. 
Landsbergienei ir jų palydai. 
Dalyvavo keletas provincijos 
ministeriu, parlamento narių, 
įvairių pareigūnų, prekybinin
kų bei verslininkų ir grupė 
kviestinių lietuvių.

Savo kalboje B. Rae prisimi
nė lankymąsi Lietuvoje Aukš
čiausiosios tarybos rinkimų 
metu, vizitą Sąjūdžio būstinė
je, kur radęs priešrinkiminį 
chaosą ir ramiai sėdintį Sąjū
džio vadą V. Landsbergį, besi
ruošiantį paskaitai konserva
torijoje. “Jau tada aš žinojau, 
kad V. Landsbergis bus Lietu
vos prezidentu, bet nežinojau, 
kad aš būsiu Ontario premje
ru”, — pareiškė Bob Rae. Onta
rio provincijos vyriausybė esą 
ruošiasi padėti Lietuvai švie
timo ir ekonomijos srityje. Tuo 
tikslu 1991 m. pradžiojė’Lietu- 
von vyksianti Ontario delega
cija, kuri surinktus duomenis 
apie pagalbos reikalingumą 
pateiks Ontario premjerui.

V. Landsbergis per vertėją V. 
Naką padėkojo premjerui Bob 
Rae už tokį nuoširdų palanku
mą Lietuvai ir pakėlė tostą Ka
nados garbei.

Pažymėtina, kad premjeras 
Bob Rae yra socialistinės nau
jųjų demokratų partijos (NDP) 
vadas, kurio žmonos ir jo pa
ties šaknys siekia Lietuvą. Jo
je lankydamiesi jiedu ieškojo 
tų šaknų pėdsakų kapinėse ir 
kai kuriose gyvenvietėse.

Universiteto iškilmių salėje
Po trumpo priėmimo' pas To

ronto universiteto prezidentą 
Bob Pritchard’ą V. Landsber
gis skaitė paskaitą angliškai 
plačiajai visuomenei Convoca
tion salėje tema “Dabartinė 
padėtis Lietuvoje ir Baltijos 
kraštuose”. Klausėsi 500 asme
nų. Paskaitininką visuomenei 
pristatė prof. Romas Vaštokas. 
V. Landsbergis savo kalboje 
nurodė, kad siunčiant paramą 
Sovietų Sąjungai reikėtų nepa
miršti tos Sąjungos imperia
lizmo pavergtų kraštų, kuriems 
toks veiksmas galįs tik pakenk
ti ir prisidėti prie vergijos pra
tęsimo. Pareiškė dėkingumą ir 
pasidžiaugė, kad Kanada bu
vęs vienintelis kraštas, atsiun
tęs savo stebėtojus į pirmą kar
tą vykusius demokratinius rin
kimus Lietuvoje. Klausytojų 
tarpe buvo visa eilė Ontario 
provincijos parlamentarų. Ten 

Lietuvos prezidentas gruodžio 7 d. Toronto universiteto Convocation Hali angliškai pasakė kalbą. Nuotraukoje 
iš kairės: Gražina Landsbergienė, Vytautas Landsbergis, prof. Romas Vaštokas, Toronto universiteto preziden
tas Bob Pritchard Nuotr. R. Kalendros

taipgi svečias pasimatė su ki
tų tautinių grupių atstovais, 
miesto bei provincijos parei
gūnais.

Savųjų tarpe
KLB Pagalbos Lietuvai va

jaus komitetas 8 v.v. surengė 
didelio tautiečių dėmesio su
silaukusį priėmimą Toronto 
Prisikėlimo salėje. V. Lands
bergiui su palyda pasirodžius 
prie durų, kilo ovacijos — mai
šėsi skandavimas “Lietuva, 
Lietuva” su plojimais ir valia
vimais. Tik svečiams susėdus, 
viskas aprimo. Programai va
dovavęs K. Manglicas pristatė 
visą eilę svečių ir viešnių. Pa
kvietė PLB valdybos pirminin
ką dr. V. Bieliauską, kuris pa
sveikino svečius ir visus susi
rinkusius, pabrėždamas Kana
dos lietuvių vieningumą ir dos
numą, vykdant pagalbos vajų.

Sekantis kalbėtojas Ontario 
premjeras Bob Rae, dar jam 
nė žodžio neištarus, susilau
kė audringų ovacijų. Kalbėto
jas prisiminė lankymąsi Lie
tuvoje, iš kur parsivežęs neuž
mirštamų įspūdžių. Pranešė, 
kad siunčiąs į Lietuvą delega
ciją, kuri iš arti susipažins su 
tikrąja padėtimi, ir kalbą bai
gė, tardamas lietuviškai “lais
va Lietuva”.

Pagalbos Lietuvai vajaus ko
miteto pirmininkas V. Bireta 
savo trumpame žodyje pabrė
žė būtiną išeivijos aktyvumą, 
nepriklausomybės įgyvendini
mo siekiant ir padėkojo gau
siems aukotojams.

Prie mikrofono pakviestas 
V. Landsbergis dar kartą su
tiktas nuoširdžiais ir ilgais 
dalyvių plojimais. Kalbėtojas 
iškėlė rūpestį, kad virš tėvy
nės telkiasi iš rytų nešami tam
sūs debesys. Bet sykį iškelta 
trispalvė turi būti dabar jau vi
siems laikams išsaugota. (Plo
jimai). “Mes gyvename Lietu
vai”, — kalbėjo V. Landsber
gis, užimtos pozicijos turinčios 
būti išlaikytos. Kvietė išeivi
jos lietuvius nenuleisti rankų, 
judinti, belstis, reikalauti — 
Vakarų demokratijos negali 
būti paliktos ramybėje.

Tautos himnu baigta trumpa 
oficialioji dalis, po kurios bu
vo pakankamai laiko kiekvie
nam asmeniškai pasveikinti 
svečius, su jais pasikalbėti, 
gauti autografus, jaunimo gru
pei nešiojant šiltus užkandė
lius, besivaišinant kava prie 
pyragų stalo.

Parduoti įėjimo bilietai (as
meniui $50) vėl kiek padidino 
vajaus fondą.

Nuo vienų pas kitus
Šeštadienį, gruodžio 8, nuo 

8 v.r. — susitikimai su PLB ir 
KLB vadovais, pasitarimai įvai
riais klausimais. Po to 11 v. ap
lankė lietuviškąjį Toronto at
žalyną Maironio mokykloje, 
kur pasidžiaugė išeivijos prie
augliu. Vakare dalyvavo pri
ėmime pas Lietuvos gen. kon
sulą Kanadai H. Lapą.

Sekmadienį, gruodžio 9, da
lyvavo Mišiose Prisikėlimo 
šventovėje. Čia svečius pasi
tiko tautiniais drabužiais pa
sipuošę mokiniai, parapijos 
choras, vadovaujamas muz. D. 
Viskontienės, prisidedant ir 
visiems pamaldų dalyviams, 
sugiedojo melodiją iš 9-tos L. 
van Beethoveno simfonijos, 
pritaikytą ir pavadintą “Per
galės Kristui”. Kun. Eug. Jur
gutis, OFM, pasveikino sve
čius, atnašavo Mišias ir pasa
kė pamokslą. Koncelebravo 
kun. dr. F. Jucevičius ir kun. 
L. Januška, OFM. Aukų atne

šimo iškilmingumą papildė R. 
Kurienės religinės deklama
cijos. Mišioms pasibaigus V. 
Landsbergis buvo pakviestas 
tarti žodį. Jis paliko mintį apie 
tautos atgimimą ir tėvų žemę, 
kurią reikia išlaikyti laisvą, 
kad joje galėtų gyventi žmo
gus. Pamaldos baigtos Tautos 
himnu.

Tą patį rytą V. Landsbergis 
aplankė ir Išganytojo ev.-liu- 
teronų šventovę, buvo sutiktas 
su giesmėmis, dovanomis ir 
sveikinimais.

Iškilmė Anapilyje
Šio renginio komitetas (dr. 

J. Čuplinskienė, R. Girdauskai- 
tė, R. Kurienė, K. Manglicas, G. 
Petrauskienė, kun. A. Simana
vičius, OFM, ir muz. D. Viskon- 
tienė) suorganizavo gražiai ir 
tvarkingai praėjusį lietuvių 
susitikimą su V. Landsbergiu 
gruodžio 9 d., 1 v.p.p. Jau porą 
valandų prieš iškilmės pradžią 
antplūdis automobiliais ir žmo
nėmis užgožė didžiulę Anapi
lio sodybą, įskaitant ir šalia 
esančias lietuvių kapines.

Svečiai atvyko punktualiai. 
Prie įėjimo juos sutiko Mairo
nio mokyklos mokiniai su dai
na “Mūsų šūkis — Lietuva”. 
Pradėjus jiems eiti pro ginta- 
riečių ir atžalyniečių sudary
tus juostų “vartus”, pusantro 
tūkstančio susitikimo dalyvių 
nuoširdžiai traukė tradicinę 
Sąjūdžio dainą “Balnokim, bro
liai, žirgus”. Dainavo choras 
“Volungė”, dainavo visa salė ir 
ilgai plojo, V. Landsbergiui už
lipus į sceną, kur jo laukė iš
kilmės pareigūnai ir KLB apy
linkių pirmininkai, atskirai 
kiekvienas svečiui prisistatę. 
Programos vedėja Rūta Gir- 
dauskaitė pakvietė visus sugie
doti Kanados himną, po kurio 
salei audringai plojant, V. 
Landsbergis buvo apjuostas 
plačia tautinių raštų juosta, 
o jo žmona Gražina pristatyta 
tų pačių ovacijų tęsinyje. Svei
kinimo žodį tarė KLB pirmi
ninkas Juozas Krištolaitis, 
kvietęs tautiečius nepamiršti 
įsipareigojimų tėvynei.

Choras “Volungė”, diriguo
jamas muz. Dalios Viskontie
nės, akompanuojant muz. Jo
nui Govėdui, atliko ištrauką 
iš L. van Beethoven’o 9-tosios 
simfonijos, H. Sanders aran
žuotą su lietuvišku A. Bagdo
no tekstu ir pavadintą “Džiaugs
mo giesmė”. Tam tikru simbo
liu tapusiais Lietuvos bloka
dą primenantiems sąskam
biams nutilus, kalbą pasakė 
V. Landsbergis. Girdėtą kūri
nį jis pavadino visos žmonijos 
teisybės ir doros himnu. Po to 
jis apibūdino sunkų Lietuvos 
laisvėjimo kelią, priminė di
dėjančias kliūtis ir Gorbačio
vo organizuojamas naujas 
pinkles. Nusakė vakariečių 
laikyseną ir išeivių vaidmenį. 
Pabrėžė Kanados lietuvių iš
skirtiną pagalbą Lietuvai. 
Kvietė stengtis daryti visa, kas 
tik vakariečius labiau pasuk
tų mūsų pusėn. Bet kas bebū
tų ar beatsitiktų, kovos dėl ne
priklausomybės Lietuva nebe
gali atsisakyti.

Iškilmė baigta Tautos him
nu ir J. Vingelienės suorgani
zuotomis vaišėmis gretimoje 
muziejaus salėje. Po susitiki
mo su lietuvių visuomene V. 
Landsbergis turėjo pasikalbė
jimą su “TŽ” redaktorium prel. 
dr. P. Gaida. Viskam pasibai
gus, jis išskrido į Vašingtoną 
pasimatyti su prez. G. Bush’u 
ir kitais JAV valdžios parei
gūnais.

Anapilio salėje Mississaugoje gruodžio 9 d. įvyko Kanados lietuvių susi
tikimas su Lietuvos prezidentu VYTAUTU LANDSBERGIU. Po jo kal
bos padėkos ženklan jaunimas įteikia gėlių puokštę Nuotr. O. Burzdžiaus

Prie šios gražios šventės pa
sisekimo prisidėjo Kanados 
lietuvių jaunimo sąjunga, To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, 
ateitininkai ir skautai.

Dėmesys ir atsiliepimai
V. Landsbergio viešnagė su

judino ne tik lietuviškąją vi
suomenę, bet turėjo tam tikro 
atgarsio ir kanadiečių tarpe.

Didesnieji susitikimai buvo 
filmuojami ir rodomi televizi
jos ekranuose. Svečias lankė
si “The Globe and Mail” redak
cijoje, kuri gruodžio 10 d. lai
doje paskelbė vedamąjį, pava
dintą “Kieta Gorbačiovo lai
kysena respublikos nepriklau
somybės atžvilgiu”. Ilgokame 
straipsnyje nuosekliai išdės
tytas V. Landsbergio praneši
mas apie tikrąją šių dienų 
Kremliaus ir nepriklausomy
bės siekiančių respublikų pa
dėtį. Pabrėžta, kad “tokie au
tokratinio pobūdžio veiksmai 
neturėtų kilti iš Nobelio tai

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirm. V. Landsbergis su Kanados vers
lininkais bei profesionalais gruodžio 7 d. Sutton Place viešbutyje Toron
te. Iš kairės: Northern Telecom Ltd. bendrovės prezidentas Gediminas 
Sakus, verslininkas Tom Christoff, Vytautas Landsbergis, advokatas Al
gis Pacevičius Nuotr. R. Kalendros

Pagalbos Lietuvai vajaus aukos
$50,000 - O. V. Karpis (auka Vy

tauto Didžiojo universitetui Kau
ne); $1,000 - J. Gudzinskas, M. M., 
J. Palys; $500 - S. J. Andruliai, B. 
Bagdonas, P. J. Kalainiai, S. V. 
Liuimos, O. P. Meškauskas, E. Rep
šytė; $400 - KLK moterų draugi
jos Lietuvos kankinių parapijos 
skyrius, J. Neumann, V. Staške
vičius; $300 - L. H. Baumgard; 
$250 - P. Gustas, Č. Senkevičius; 
$200 - P. Adamonis, A. Barkaus
kas, V. Grikietis, O. Jakimavičie
nė, R. Kontenis, J. Mažeika, B. Mc- 
Kenny, A. Zubrickas; $150 - A. Le- 
mešytė, A. Sekonis; $125 - N. Ka
cevičienės giminės (jos gimtadie
nio proga); $100 - V. Akelaitis, 
Ch. Anderson, J. H. Arcinavičiai, 
A. Ažubalis, P. R. Bražukas, P. Če- 
čys, P. Dalinda, R. Dementavičius, 
G. Ginčauskas, A. K. Grigaičiai, 
A. Kamaitis, K. Konkulevičius, P. 
Krilavičius, K. Laurušaitis, V. 
Miškinis, K. Poška, E. Radavičiū- 
tė, J. Romikat, S. Senkus, A. Šiukš
ta, R. Tumpa, J. Žemaitaitis; $75 - 
a.a. J. Žukausko atminimui auko
jo: D. Mitalienė, J. Okmanienė, 
L. Radzevičienė, B. Stalioraitie- 
nė, A. Vaitiekūnienė; $60 - K. B. 
Žutautai; $50 - P. Abromaitis, J. 
Danėnas, S. Fidleris, A. Prunskus 

kos premijos laureato ir atvi
rumo (glasnost) pradininko. 
Bet tai yra faktas. Tai į bevil
tiškumą kritusio žmogaus veiks
mai, kad sulaikytų kraštą nuo 
smukimo į dar didesnę netvar
ką (.. .). Gorbačiovo užmojis 
yra išplėsti savo turimas ga
lias, grįžtant į centralizuotą 
Sąjungos komandinę sistemą, 
kuri suktųsi ne apie partiją, 
bet jau apie vieną žmogų (...). 
Gorbačiovas neišrinktas, ne
populiarus, tik savo galia gra
sina prasidedančioms kai ku
riose respublikose demokrati
joms — veikia be tikro politi
nio mandato”.

Atskirais straipsniais, nu
sakančiais V. Landsbergio 
viešnagės Kanadoje tikslą, pa- 
skleidžiančiais jo mintis ir iš
spausdintomis nuotraukomis 
kanadiečių dėmesį taipgi at
kreipė ir kiti du didieji Toron
to dienraščiai “The Toronto 
Sun” ir “Toronto Star”. Snk.

a.a. S. Jonaičio, J. Mačiulaičio ir
A. Brazukaičio atminimui, P. Staus
kas, A. Vingevičius; $20 - V. Gu
daitis, S. Mažeikienė (a.a. H. Ric- 
kienės atminimui), S. Orvydienė; 
$10 - S. Domeikienė, V. Kamins
kienė, J. Rasickas.

$1,000 — M. A. Kuolai, B. Č. Jo
niai; $500 — D. Zulonas; $250 — V. 
M. Leparskai, V. Urbonas; $200 — 
J. Dabrowski, K. Pauplis, J. L. Va
levičiai; $150 — P. Kareckas; $100 
— A. Erštikaitis, J. G. Juodikiai,
I. P. Girniai, Pr. Kažemėkas; $50 — 
V. Puodžiūnas; $30 — E. Petrus.

Kalėdų ir Naujų metų proga Pa
galbos Lietuvai vajui aukojo ir 
sveikina savo gimines bei drau
gus: $150 — P. Kareckas; $100 — 
P. A. Volungės; $50 — A. F. Povi- 
lauskai, J. E. Bugnaičiai; $40 —
B. Perkauskienė; $30 — M. A. Gar- 
kūnai, A. M. Pusdešriai; $25 — L.
J. Stungevičiai; $20 — E. J. Mažu- 
laičiai, Z. A. Gedminai, L P. Zubai, 
P. Vitas, J. Saunorienė, F. V. Venc- 
kevičius, A. O. Jusys, J. Raguckas.

Aukos KLB krašto valdybos rei
kalams: $3,000 - Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas; 
$500 - M.M.; $100 - J. Asmenavi- 
čius, I. Raškevičius.

Nuoširdus ačiū už aukas. KLB

O

%

Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus, 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PLV

g Šv. Kalėdų
Stf ir Naujų metų
M proga sveikiname 
Šri gimines,* draugus i
Sk pažįstamus, linkėdami daug ,. , . .
g laimes ir tyro džiaugsmo- Hamilton, Ont.



Turime ne pralaužti, o susitarti
n

Pokalbis su Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu
Kanadoje 1990 metų gruodžio 9 dieną

— Kieno kvietimu lankėtės 
Kanadoje ir kas rengė Jūsų 
viešnagės programą ?

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenė bei jos organizacinis 
komitetas ir gen. Lietuvos kon
sulas H. Lapas. Pavardžių ne
galiu visų išvardinti. Daug 
man padėjo kai kurie jauni 
žmonės.

— Kaip galėtumėte apibū
dinti šios savo kelionės tikslą ?

— Mano kelionės tikslas bu
vo aptarti su Kanados vyriau
sybės vadovais Lietuvos prob
lemas, kurios yra dabar kaip 
tiktai aktualios ir netiesiogiai 
susijusios su Kanada, su Ka
nados grūdais, kurie anksčiau 
pasiekdavo Lietuvą tam tikru 
netiesioginiu keliu, o dabar 
gali nebepasiekti. Ir apskritai, 
kadangi Kanados valdžia yra 
teikusi anksčiau politinės pa
ramos Lietuvai, aš noriu, kad 
dabar, —jeigu šios šalies ir ki
tų šalių valdžios yra tikrai pa
lankios Lietuvai, — ir daugiau 
kuo padėtų.

— Ar pasiekėte savo tikslą 
šimtu nuošimčių?

— Aš nebuvau užsiplanavęs 
kažkokį labai tokį griežtą, api
brėžtą tikslą. Manau, kad tas 
Lietuvos balsas, kurį aš čia no
rėjau perduoti, buvo išgirstas, 
rimtai sutiktas, ir prasidėjo 
tam tikra veikla. Mane užtik
rino ministeris pirmininkas 
Mulroney. Tą pačią dieną da
vė nurodymus savo tarnauto
jams pradėti aiškintis kai ku
riuos iš tų konkrečių klausi
mų. Aš dar kitus dalykus apta
rinėjau su Ontario premjeru 
Bob Rae ir taip pat esam suta
rę tam tikrą Kanados pagalbos 
Lietuvai programą.

— Turėjote progą susitikti 
su Kanados televizijos bei 
spaudos atstovais. Kuo jie do
misi ?

— Jie domisi panašiais klau
simais, apie kuriuos aš čia vie
šai esu kalbėjęs. Jų suprati
mas yra charakteringas dauge
liui Vakarų šalių. Jie svarsto 
Lietuvos galimybes ką nors pa
siekti tuoj pat sovietų sunku
mų ir sovietų draugystės Vaka
rų valstybėms šviesoje. Iš to 
matyti, kad jie mato arba ma
no, kad dabar Lietuvai yra sun
ku pasiekti daug iš savo tiks
lų, nors aš jiems stengiausi 
aiškinti dalykus plačiau, tarp
tautinėje plotmėje, kaip vyks
ta dideli procesai Rytų Euro
poje ir kodėl Lietuva tiki atei
timi: kad tai nėra pagrįsta tik
tai šio mėnesio aktualijomis.

— Susitikote su daugeliu Ka
nados lietuvių, patyrėte jų rū
pesčius. Kokį įspūdį susidarė
te apie juos?

— Susitikimai su Kanados 
lietuviais tai taip pat buvo ma
no pirminis tikslas. Ir aš labai 
patenkintas tais susitikimais. 
Yra daug, labai daug nuoširdu
mo, kuris patvirtino tą jau tu
rimą žinią, kad Kanados lietu
viai ypatingai atsiliepė į Lie
tuvos reikmes, telkdami dide
lį užsibrėžtą pagalbos fondą. 
Tai dabar aš matau, kodėl taip 
sekasi Kanados lietuviams įgy
vendinti tą vajų: todėl, kad jie 
labai gerai organizuoti. Jie ir 
mano kelionę gerai organiza
vo. Ir, be to, jie labai vieningi 
ir nuoširdūs.

— Iš Kanados vykstate į Va
šingtoną, kur susitiksite su 
JAV prezidentu Bush’u. Ko ti
kitės iš to susitikimo?

— Labiausiai noriu tikėtis 
politinės paramos. Noriu tikė
tis, kad Lietuvos klausimas 

Gruodžio 7 d. Sutton Place viešbutyje Toronte. Iš kairės: DMITRIJUS KANOVIČIUS, LEOKADIJA KANOVIČIE- 
NĖ, ponia RAE, Ontario premjeras BOB RAE, GRAŽINA LANDSBERGIENĖ, Lietuvos prezidentas VYTAUTAS 
LANDSBERGIS Nuotr. R. Kalendros

Regional Registrar 
Assessment Review Board 
80 Bloor Street West, Suite 701 
Toronto, Ontario 
M5S 1L9

Ministry

Revenue
Ontario

JAV-bėms ir jų prezidentui ne
bus atidėtas į antraeilių ar to
limesnės ateities klausimų 
skaičių, nepaisant to, kad iš 
tiesų dabar visas dėmesys su
telktas į Persų įlanką ir norą 
kuo daugiau ir geriau draugau
ti su Michailu Gorbačiovu. Mė
ginsiu, aiškinsiu, kad mūsų 
tikslai nėra kuo nors priešingi 
pažangos procesams, kurie 
vykstą Rytų Europoje ir, jei 
Michailas Gorbačiovas tikrai 
yra toks pažangos lyderis, tai 
nei jis, nei niekas Vakaruose 
negalėtų būti nusiteikę prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. O 
jeigu yra kitaip, — tai Vaka
rams naudinga būtų pamatyti 
dalykus kitaip.

— Pakeliui į Kanadą Varšu
voje kalbėjotės su Lenkijos 
vyriausybės atstovais. Ar yra 
vilčių išlyginti Lietuvos san
tykius su Lenkija ir nuramin
ti Rytų Lietuvos lenkus?

— Lietuvos santykiai su Len
kija nėra blogi, ypač jeigu gal
vojame apie Lenkijos atstova
vimą jos vyriausybės lygyje: 
ar tai būtų seimas, ar tai vy
riausybė. Mūsų santykiai ir 
tarpusavio reikalų supratimas 
— visai geri. Su lenkais, kurie 
gyvena Lietuvoje, turime kai 
kurių didesnių problemų, bet 
irgi nenorėčiau vadinti tai len
kų problema Lietuvoje. Saky
čiau — kai kurių lenkų, kurie 
turi iš senų laikų vadovaujan
čias pozicijas tam tikrose vie
tovėse ir įtaką, kurią stengia
si išlaikyti, padidinti, aštrin
dami nacionalinį klausimą. 
Bet tai nėra visų lenkų koks 
nors nusiteikimas, tik tiek, kad 
tokios pastangos mums duoda 
daugiau darbo kada bandoma 
po pasaulį skleisti informaci
ją, jog lietuviai skriaudžia 
lenkus.

— Popiežius Jonas-Paulius 
II ketina aplankyti Lietuvą, 
kai tik sąlygos bus palankios. 
Iki šiol dar nesate jo aplankęs. 
Juk Jūsų vizitas Vatikane bū
tų labai naudingas Lietuvai. 
Kodėl nesinaudojama Vatika
no į tafia' tarptautiniame gyve
nime? ”

■— Mano vizitas Vatikane bū
tų be abejonės naudingas Lie
tuvai. Būtų ir man pačiam ne
paprastai didelis pergyveni
mas. Jeigu tokia galimybė bus, 
jos neatsisakysiu. Kol kas ma
no politinių kelionių tvarka
raštyje Vatikano nebuvo. Ma
tyt, tas vizitas palaipsniui tu
ri pribręsti, o Vatikano para
ma Lietuvai yra savotiška. Ji 
yra: mes apie ją žinome. Ji nė
ra labai garsiai skelbiama. Bet 
aš negalėčiau nusiskųsti, kad 
Vatikanas, arba popiežius Jo
nas-Paulius II, neremia Lietu
vos, kada jis taip dažnai ją mi
ni, ragina melstis už Lietuvą ir 
tiki jos ateitimi.

— Esate aplankęs daugelį 
valstybių prezidentų, premje
rų, ministerių ir patyręs jų pa
lankumą. Kodėl jie delsia ofi
cialiai pripažinti Lietuvos ne- 
prikla usomybę ?

— Pakankamai gerai žinome 
kodėl Vakarai delsia, nes visi 
yra daugiau-mažiau priklau
somi nuo Sov. Sąjungos ir jos 
vadovybės nuotaikų arba ma
no, kad yra priklausomi. O pa
tikrinti savo nepriklausomy
bės nenori arba vengia. Aš esu 
įsitikinęs: jeigu ta, kita, trečia 
demokratinės šalies vyriausy
bė atsiųstų diplomatinį atsto
vą į Lietuvą, priimtų oficialią 
Lietuvos atstovybę, — tai nei 
Kremlius sugriūtų, nei Gorba
čiovas. Būtų tam tikro pykte
lėjimo, koks nors protestas, 
kokios nors sutarties pasira

šymas būtų atidėtas mėnesiui 
arba dviem — tai ir viskas.

— Ar įsileistų Kremlius tokį 
atstovą?

— Tai čia jau klausimas, ku
rį atsakytų patys įvykiai. Kas 
iš anksto gali pasakyti, kas 
Kremliui šaus į galvą: įsileist 
ar neįsileist, išvaryt ar neišva- 
ryt? Reiktų tiesiog visa tai da
ryti. Iš savo pusės nematom 
kliūčių.

— Vis dar kalbatės su Mask
va. Ar pavyks pralaužti politi
nėmis priemonėmis bei dery
bomis jos neigiamą poziciją 
Lietuvos atžvilgiu? O jei nepa
vyks, kas tada, kas toliau?

— Gyvenimas nestovi vieto
je. Iš tikrųjų neturime įsivaiz
duoti, kad turime kažką palauž
ti ar pralaužti. Mes turime su
sitarti. Susitarimas priklauso 
nuo geros valios ir blaivaus 
proto. Tie dalykai įgyjami lai
kui einant, įvykiams vystantis. 
Aš neabejoju, atsiras ir toje 
pusėje blaivaus proto ir geros 
valios tikroms deryboms su 
Lietuva, kuriose abi pusės no
rės susitarti. Dabar tokio noro 
susitarti iš anos pusės nėra, 
bet tai nereiškia, kad jo nieka
da nebus.

— Lietuvos gyventojai ne
kantriai laukia realios nepri
klausomybės. Ar jie išliks pa
kankamai ištvermingi bei vie
ningi, jeigu teks ne tik ilgai 
laukti, bet ir kentėti bei ko
voti?

— Lietuvos žmonės ne tiktai 
laukia. Jie gyvena, dirba, vargs
ta ir pasidžiaugia. Tas jų gyve
nimas — kelias į nepriklauso
mybę. Atsiranda naujos lietu
viškos institucijos, įprantam 
gyvent pagal savo įstatymus. 
Įprantam prie kai kurių savo 
sunkumų, kurių anksčiau ne
buvo. Jeigu mus valdytų sve
timi, būtų mažiau atsakomy
bės, nereikėtų spręsti ir gin
čytis tarpusavy kaip spręsti, 
nes iš kitur būtų pasakyta 
“kaip spręsti”, o čia liktų tik
tai vykdyti. Dabar yra n'ėujas 
gyvenimas. Nepaisant kliūčių, 
mes patys priimam sprendi
mus, imamės atsakomybės, to
dėl ir diskutuojam tarpusavy. 
Mokomės gyventi su įvairio
mis nuomonėmis tarp lietu
vių, kad jos nesutrukdytų 
mums pagrindinio tikslo siekti.

— Ko labiausiai laukiate iš 
lietuvių išeivijos šiuo metu? 
Medžiaginės, politinės, kultū
rinės paramos?

— Laukiam visokios pagal
bos. Gaunam ją. Aš savo asme
nine nuomone pasakyčiau, kad 
mums labai reikia žmonių, ži
nių, energijos, išmanymo, ku
rių čia yra, ir žmonių su spe
cialybėmis, su galimybėmis 
Lietuvai pasitarnauti. Tačiau 
daugelis turi savo gyvenimus, 
savo karjeras, pozicijas ir ne
galime tikėtis, kad labai daug 
kas keis savo gyvenimą iš es
mės. Vis dėlto noriu, kad da
lis išeivijos, ypač veiklių ener
gingų jaunų žmonių, pajustų 
džiaugsmą ir vertę to, kad gali 
gyventi savo kraštui, kuris va
dinasi Lietuva.

— Ar pageidaujamas gausus 
išeivių lankymasis Lietuvoje? 
Jei taip, ar nenumatomi tiesio
giniai lėktuvų skrydžiai į Vil
nių?

— Išeivių Lietuvoje tikrai 
laukiame, o lėktuvų nauji skry
džiai yra svarstomas dalykas. 
Tai taip pat mūsų nepriklauso
mybės bruožas ir uždavinys, 
kuris turi būti išspręstas ir pa
siektas. Ar tos linijos iš Vil
niaus atsidarys per Skandina-

Prieš pokalbį “Tėviškės žiburiams” Kanadoje, Anapilio sodyboje, 1990 
metų gruodžio 9 dienų. Dešinėje - Lietuvos respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS, kairėje - “Tėviškės 
žiburių” redaktorius prel. PRANAS GAIDA Nuotr. O. Burzdžiaus

vijos šalis, ar per Šveicariją, 
ar per Frankfurtą — pamaty
sime. Bet aš neabejoju, kad ki
tais metais pajudėsime.

— Pagaliau, kokie Jūsų lin
kėjimai Kanados lietuviams, 
išvažiuojant iš Kanados?

— Kanados lietuviams no
riu pirmiausia padėkoti už vis
ką, ką jie padarė Lietuvai. Ži
noma, ir už pagalbą mūsų ke

minėdama Lietuvos laisvinimo veiklos 50 metų 
sukaktį, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 

S proga sveikina kovojančią Lietuvą ir visus
amerikos lietuvius, remiančius

S mūsų tautos išsilaisvinimo 
kovą.
Kalėdinė Kristaus

I?, gimimo žvaigždė, 
:ff tesutelkia mus naujiems 
U vieningiems žygiams dėl 
» Lietuvos laisvės.
$ Amerikos lietuvių taryba

PASKUTINE DIENA 
APELIUOTI JŪSŲ 1990 m. 

NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMĄ
1991 m. sausio 8, antradienis

Iki 1991 m. sausio 8, antradienio, jūs galite kreiptis į Įvertinimų 
peržiūrėjimo komisiją (Assessment Review Board) ir apeliuoti 
savo nuosavybės Įvertinimą. Jūsų 1991 m. miesto ir mokyklos 
mokesčiai bus apskaičiuojami pagal jūsų nuosavybės Įvertinimą. 
Jūs galite apeliuoti 1990 m. nuosavybės Įvertinimą, jeigu (a) jūs 
nesutinkate su įvertinimo suma ir negalėjote šio klausimo 
išspręsti per Vietinį įvertinimų skyrių (Regional Assessment 
Office); (b) jūs apeliavote praeitų metų įvertinimą, ir tas 
klausimas dar neišspręstas; (c) jūs gavote Nuosavybės 
įvertinimo pranešimą (Notice of Property Valuation), kuris 
neatitinka praeitų metų įvertinimo pakeitimų.
Įvertinimų peržiūrėjimo komisija priklauso ministerijai - Ministry 
of the Attorney General. Yra daug lengviau apeliuoti per šią 
komisiją, negu per teismą. Ši komisija gali nutarti, ar jūsų 
nuosavybės įvertinimas atitinka panašių nuosavybių įvertinimus 
jūsų gyvenamajame rajone. Jūs galite pats sau atstovauti, 
kreiptis į advokatą arba paprašyti draugą ar giminę, kad jums 
atstovautų.
Jūs galite gauti Apeliacijos pranešimo blanką (Notice of Appeal) 
iš miesto valdybos, Vietinio įvertinimų skyriaus arba iš 
Įvertinimų peržiūrėjimo komisijos. Jūs taip pat galite naudoti 
antrą Nuosavybės įvertinimo pranešimo blanko pusę arba 
rašyti laišką. Apeliacija turi būti pateikta raštu ir nusiųsta į 
Įvertinimų peržiūrėjimo komisijos rajoninę raštinę (Regionai 
Registrar). Adresai yra šio skelbimo pabaigoje.
Jeigu jūs turite klausimų arba jums reikia pagalbos, užpildant 
apeliacijos blanką, prašome kreiptis į Vietinį įvertinimų skyrių. 
Adresai ir telefonų numeriai yra telefonų knygos mėlynuose 
lapuose, “Property Assessment Information” skyriuje.

Regional Registrar
Assessment Review Board 
605 Sheppard Centre 
2 Sheppard Ave. East 
North York, Ontario 
M2N 5Y7

lionei čia, ir palinkėti jiems 
santarvės bei gero bendradar
biavimo vardan Lietuvos. Susi
telkus galima daug padaryti. 
Jie tai jau yra įrodę. Aš esu 
įsitikinęs, kad jie gali daug ką 
gero Lietuvai padaryti.

— Ačiū Jums už malonų po
kalbį. Telydi Jus palaima ir 
sėkmė Lietuvos laisvinimo žy
giuose! Pr. G.
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RAŠO IŠ LIETUVOS

Lai clzivo . . .
Latvijos nepriklausomybės minėjimas Vilniuje. Lietuviškai 

kalbėjo latvis A. Sarkanis

G. GUSTAITĖ

Lapkričio 18-oji, mūsų šiau
rinės kaimynės nepriklauso
mybės diena, šiemet išpuolė 
sekmadienį, todėl vilniečiai 
ją paminėti susirinko kiek 
ankstėliau — lapkričio 16.

Pedagoginio instituto salė 
pilna savų, svečių, jos pagerb
ti atėjo kone visų Lietuvos tau
tybių žmonės: be lietuvių, gu
dai, ukrainiečiai, totoriai, ka
raimai, žydai (trūko lenkų). 
Scena papuošta didžiule Lat
vijos vėliava, nuo balkonų nu
leistos mūsų ir estų trispalvės. 
Apačioje — vazos su chrizan
temom, žalumynais.

Iškilmingą minėjimą prade
da jungtinis choras — mūsų Pe
dagoginio instituto “Ave vita” 
ir svečių “Dauguva” iš Daug
pilio pedagoginio instituto — 
pagiedojęs Latvijos ir Lietu
vos himnus.

Pristatytas latvių brolijos 
vicepirmininko universiteto 
docento Jono Balkevičiaus, 
pranešimą apie Latvijos ke
lią į nepriklausomybę gražia 
lietuvių kalba padarė A. Sar
kanis (buvęs lietuvių kalbos 
dėstytojas Rygos universitete). 
Ne rožėmis klotas buvo ir lat

Lietuvos prezidentas VYTAUTAS LANDSBERGIS gruodžio 8 d. lankėsi 
Toronto Maironio mokykloje. Jam dovaną įteikia mokyklos vedėja GIED
RA PAULIONIENĖ Nuotr. R. Paulionio

vių kelias, bet lengvesnis nei 
mūsų; užsienio valstybių pri
pažinimo jų respublika sulau
kė greičiau — dėl Rygos, sos
tinės, niekieno interesai ne- 
susikirto .. . Pabaigoje prane
šėjas padėkojo lietuviams už 
pagalbą, draugiškumą, kurį 
mato, jaučia.

Apie dabartinę Latvijos pa
dėtį kalbėjo užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas M. 
Virsis, o apie Lietuvą — Aukš
čiausiosios tarybos vicepirmi
ninkas B. Kuzmickas ir vice
pirmininkas R. Ozolas. Pasta
rasis pasakė: “Mūsų siekimų 
viršukalnė netoli, bet dabar 
krizė. Ar užteks ryžto?”. Pabai
goje buvo perskaitytas prem
jerės K. Prunskienės sveikini
mas.

Neilgas, nuoširdus minėji
mas baigėsi choro dainomis ir 
gal nė vieno pamąstymu — 
kaip minėsim 73-sias kaimynų 
metines, ar užteks mums ryž
to suvokti, kad esame vieni, 
kad mūsų galia ir jėga — dva
sios stiprybė, santūrumas. Tai 
labai nelengva, ypač kad ne
tikrų pranašų, vedlių, prisi
dengusių laisvės šūkiais, ve
dančių į fizinius veiksmus, vis 
atsiranda...
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©LAISVĖJANČIOJ tėvynėj
DAR VIENA DRAUGIJA

Vilniuje įvykusioje konferen
cijoje įsteigta Lietuvos buhal
terių ir revizorių draugija. Ši 
nepriklausoma, savanoriška 
profesinė organizacija jungs 
specialistus, susijusius su bu
halterine apskaita, ekonomine 
analize ir kontrole. Pagrindi
niai naujos draugijos uždavi
niai — profesinė parama, teisių 
gynimas, metodiniai pasitari
mai, naujų vadovėlių paruoši
mas.

ATMINTINOS DIENOS
Jau esame paskelbę Lietuvos 

aukščiausiosios tarybos patvir
tintas oficialias šventes Lietu
voje. Dabar jas reikia papildy
ti ir šventėmis netapusiomis at
mintinomis dienomis. Aukš
čiausiosios tarybos priimtų at
mintinų dienų sąrašų sudaro: 
kovo 4-toji — Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero diena, kovo 11-toji
— Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo diena, gegužės 1-moji
— Tarptautinė darbo šventės 
diena, gegužės 7-toji — Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos die
na, birželio 14-toji — Gedulo ir 
vilties diena, birželio 24-toji — 
Rasos (Joninių) diena, liepos 15- 
toji — Žalgirio mūšio diena, rug
pjūčio 23-čioji — Juodojo kaspi
no diena, rugsėjo 8-toji — Šili
nių (Švč. Mergelės Marijos, Vy
tauto Didžiojo karūnavimo) die
na, rugsėjo 23-čioji — Žydų ge
nocido diena, lapkričio 23-čioji
— Lietuvos karių diena ir gruo
džio 10-toji — Tarptautinė žmo
gaus teisių diena.

IŠSIVEŽĖ KAPSUKĄ
Vilniaus Rotušės aikštėje nak

tį į 1990 m. lapkričio 9 d. nuo pos
tamento buvo nuimtas V. Kapsu- 
ko-Mickevičiaus paminklas. Tai 
buvo padaryta Vilniaus miesto 
tarybos nutarimu. V. Kapsuko 
skulptūrą su kitais tokio likimo 
susilaukusiais paminklais sau
gojo trečioji kelių statybos val
dyba, kol į jos sandėlį atvyko bū
rys karių. Jie sargui įteikė Mask
vai tarnaujančio Lietuvos TSR 
prokuroro A. Petrausko raštų, 
įsakantį išsivežti V. Kapsuką. 
Sovietų vidaus reikalų dalinio 
kariai V. Kapsuko statulą su kra
no pagalba įsikėlė sunkvežimin 
ir išsivežė. Šis incidentas prime
na A. Hitlerį, 1943 m. išlaisvinu
sį iš valdžios pašalintą B. Mus- 
solinį, kurį italai partizanai at
ėmė iš vokiečių ir sušaudytą pa
korė 1945 m. Kilpos gali susi
laukti ir sovietų išsivežta V. 
Kapsuko skulptūra.

UŽSIENIO TURISTAI
Plačiai išgarsėjusi Šilutės 

rajono Juknaičių gyvenvietė sie
kia tarptautinio pripažinimo. 
Šią vasarą Juknaičiuose jau 
atostogavo kelios dešimtys už
sienio turistų. Jiems žemdir
biai vasaros mėnesiais leido 
naudotis profilaktoriumu va
dinama gydymosi įstaiga, tu
rinčia maudymosi baseiną, 
pirtį, fizioterapijos kabinetus. 
Jie taipgi galėjo medžioti ap
linkinėse giriose, žvejoti Ne
muno deltoje, jodinėti sporti
niais arkliais. Juknaičių eks
perimentinio ūkio direktorius 
Zigmas Dokšas džiaugiasi už 
paslaugas gauta užsienio valiu
ta. Ūkį ir jo narius dabar pra

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

Tel. (416) 364-5036

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

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

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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

turtins su “Rautenberg Reisen” 
firma V. Vokietijoje pasirašyta 
sutartis. Didžiąją poilsiaujan
čių turistų dalį sudarys Mažo
sios Lietuvos repatriantai, il
gą laiką negalėję apsilankyti 
gimtinėje. Juknaičių eksperi
mentinis ūkis jiems siūlo ne 
tik poilsį, bet ir įdomią eks
kursinę programą, savo trans
portu nugabena pas gimines.

KURŠIŲ NERIJA
Duris užsienio turistams at

vėrė Kuršių nerija, lig šiol buvu
si uždrausta zona. Į šį gražų kam
pelį dabar užsuka gausiausiai 
Lietuvos pajūrį lankantys sve
čiai iš Vakarų Vokietijos. Tie
sioginius ryšius su Lietuvos už
sienio turizmo valdyba jau už
mezgė Hanoverio kelionių agen
tūros “Ideale Reisen” direkto
rius Horstas Potzas. Jis pabrė
žia, kad vokiečiai domisi Lietu
vos pajūriu ir Klaipėdos kraštu, 
nes kai kuriems tokia kelionė 
yra grįžimas į jaunystės dienas 
gimtinėje. Šiuo metu H. Potzas 
bando išspręsti Lietuvon atvy
kusių vokiečių trumpalaikes iš
vykas į buvusius Rytprūsius. 
Šiemet buvo pradėti turistams 
skirtų lėktuvų skrydžiai iš Ha
noverio į Rygą. Jais naudojasi 
ir Lietuvon vykstantys turistai. 
1991 m. tokie tiesioginiai turis
tų ryšiai bus užmegzti su Vilniu
mi. Agentūra “Ideale Reisen” į 
Baltijos pajūrį žada investuoti 
vokiečių kapitalą, sumoderninti 
“Lietuvos” viešbutį. Tada Lietu
vos pajūryje kasmet turėtų apsi
lankyti apie 10.000 turistų iš 
sujungtos Vokietijos.

EUROPOS CENTRAS
1989 m. prancūzai priminė 

lietuviams, kad Lietuvoje yra 
geografinis Europos centras, 
pateikdami net ir jo tikslias ko
ordinates. Pagal jas buvo nu
statyta, kad centrinis Europos 
taškas yra netoli Vilniaus, Pur- 
niškių, Bernotų ir Radžiulių 
kaimų sandūroje, prie Bernotų 
piliakalnio ir Pikeliškių eže
ro. Tą vietovę dabar nutarta 
garsinti ir į ją atkreipti turis
tų dėmesį. Šiam tikslui 1990 m. 
spalio 27 d. buvo surengtas pir
masis Atgimimo maratonas Eu
ropos centras - Vilnius. Tiesiu 
keliu nuo Europos centro iki 
Vilniaus tėra 20 kilometrų, o 
maratonui reikia 42 km 195 m. 
Tad bėgikams buvo parinkta 
speciali tokio ilgio trasa iš 
Europos centro į Vilnių. Atgi
mimo maratonan įsijungė 765 
bėgikai, ne tik Lietuvos, bet 
ir Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Moldavijos, Lenkijos atstovai. 
Prieš maratoninį bėgimą Euro
pos centro geografiniame taš
ke buvo padėta jį ženklinanti 
marmuro plokštė. Atgimimo ma
ratone laimėtojų laukė du “Ši
lelių” televizoriai spalvotoms 
laidoms. Šie prizai buvo įteikti 
druskininkiečiui Povilui Kibil- 
džiui (2 vai. 31 min. 56 sek.) ir 
vilnietei Danutei Šmidek (3 vai. 
11 min. 57 sek.). Silpnesni bė
gikai jėgas galėjo išbandyti 
trumpesnėse 21 ir 5 kilometrų 
trasose. Pagrindinis dėmesys 
teko Atgimimo maratonui iš 
geografinio Europos centro į 
Vilnių. Tikimasi, kad jis kas
met susilauks vis daugiau bėgi
kų iš visos Europos. y. Kst.

Sakoma, jog ten, kur neįei
na saulė, turi ateiti gydytojas. 
Apie gydomąsias saulės savy
bes žinota jau gilioje senovėje.

Nors nuo tų dienų iki šian
dien medicina nuėjo milžiniš
ką kelią, atsirado daug naujų 
gydymo būdų ir priemonių bei 
įvairių vaistų, saulės spindu
liai ir toliau efektyviai nau
dojami organizmui stiprinti ir 
grūdinti, įvairių ligų profilak
tikai, gydymui, taip pat medici
ninei reabilitacijai.

Didelė saulės galia. Gydyto
jai nežino vaistų, kurie būtų 
taip sėkmingai atlaikę šimtme
čių išbandymą, kaip saulės spin
duliai bei kiti natūralūs gydo
mieji veiksniai - mineralinis 
vanduo ir gydomasis purvas.

Žmogaus organizmą saulė 
veikia per akis ir odą. Saulės 
spinduliai sudirgina akyse bei 
šalia jų odoje esančias nervų 
galūnėles - receptorius. Čia 
susidarę nerviniai impulsai ar
timiausiu keliu pasiekia gal
vos smegenų aukštuosius vege
tacinius centrus bei hipofizę 
ir suaktyvina jų veiklą. Tokiu 
būdu transformuoti saulės 
spinduliai tampa organizmo 
energijos šaltinius, reikalin
gu darbingumui, gerai savi
jautai.

Žmogaus organizmui reikš-

visus šokėjus, 
mokytojus, 
meninius 
lietuvių 
vienetus, 
organizacijas, 
rėmėjus, 
plačiąją 
lietuvių 
visuomenę, 
ir linki 
visiems 
ištvermės, 
jaunatviško 
džiaugsmo bei 
laimingos 
ateities „‘į

Toronto Lietuvių jaunimo ansamblis “Atžalynas” sveikina su 
šv. KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS

T

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “GINTARAS”, vadovai ir tėvų komitetas
X

1

proga,
sveikiname mūsų rėmėjus, 
geradarius, meninius vienetus, 
lietuviškas organizacijas ir visus 
lietuvius plačiame pasaulyje.

GYVATARAS", Hamilton, Ont.

Kristaus gimimo šventė tejungia mus visus, skleisdama taiką ir ramybę mūsų širdyse!

IŠ RETO žvaigždėta padange aukštai 
Didingai prabilo Kalėdų varpai.
Ir girdi kiekvienas kam liūdo širdis, 
Kad užgimė meilė, prašvito naktis.

Ir pavergė sielas džiaugsminga žinia, 
Sukniubo ant kelių didžiulė minia. 
Sutirpo skausmingi krūtinių ledai 
Ir veržėsi maldos pro lūpas karštai.

Putinas

Šv. Kalėdų
proga sveikiname plačiame pasaulyje 
išblaškytus lietuvius, šokėjų tėvelius 
bei rėmėjus, kitus meno vienetus ir 

jų vadovus, linkėdami 
laimingų 1991 metų.

GYDYTOJAS PATARIA

Ar visada saulė gydo?
DR. VYTAUTAS MEŠKA

mingiausi saulės ultravioleti
niai spinduliai. Jų veikimo 
pagrindą sudaro sudėtingos fo
tocheminės, fotoelektrinės 
ir kitos reakcijos odoje. Ultra
violetiniai spinduliai keičia 
odos ląstelių protoplazmos 
baltymines medžiagas, kurios, 
veikiamos fermentų, skyla iki 
amino rūgščių, o vėliau susida
ro naujos, biologiškai itin ak
tyvios medžiagos, stipriai vei
kiančios centrinę nervų ir šir
dies-kraujagyslių sistemas. Ul
travioletinių, spindulių įtakos 
dėka odoje pasigamina pigmen
to melanino, ir oda patamsėja.

Saulės spindulių dozės (kiek
vienam žmogui individualios) 
suaktyvina aukštųjų nervinių 
centrų ir vegetacinės nervų 
sistemos simpatinės dalies 
funkcijas, endokrininių liau
kų veiklą, suintensyvina me
džiagų apykaitą, pagerina or
ganizmo neuroreguliaciją, at
sparumą, prisitaikymo prie iš
orės sugebėjimus, skatina svei
kimo procesus.

Saulės vonias, kaip ir bet ku
rį kitą natūralų gydomąjį fak
torių (pavyzdžiui, mineralines 

vonias), būtina griežtai dozuo
ti pagal žmogaus amžių, nervų 
sistemos reaktyvumą, sveika
tos būklę. Nesaikingai kaiti
nantis saulėje, gali paūmėti 
reumatas, tuberkuliozė, pa
dažnėti epilepsijos priepuo
liai, atsirasti silpnumas, blo
ga savijauta, galvos skausmai. 
Ypač atsargiai naudotis sau
lės voniomis turi ligoniai, 
sergą hipertonine ir išemine 
širdies liga, galvos smegenų 
kraujagyslių ateroskleroze, 
kraujotakos nepakankamumu, 
cukriniu diabetu, kraujo ga
mybos organų ligomis, sunkio
mis neurozėmis. Labai nesvei
ka yra kaitintis saulėje ne
judant.

1990 m. saulės aktyvumas yra 
gerokai sustiprėjęs. Kaip ži
nia, jis kartojasi cikliškai 
kas 11 metų ir užtrunka 2-3 me
tus. Tai yra susiję su saulės 
dėmių susidarymu. Toks sau
lės aktyvumo, ypač jos radio
aktyvios produkcijos ir ultra

violetinių spindulių padidėji
mas sukelia reikšmingus at
mosferos, hidrosferos (vande
nynų) ir litosferos (žemės plu

tos) pakitimus. Labai sustiprė
ja žemės magnetinis laukas, at
mosferos elektriniai išlydžiai, 
ciklonų judėjimas, seisminiai 
reiškiniai ir kt. Tai turi didžiu
lės įtakos gyvajai gamtai, ypač 
žmogaus organizmui.

Padidėjęs saulės aktyvumas 
ir su juo susijusios magneti
nės žemės audros sukelia įvai
rių ne tik fiziologinių funkci
jų ir biocheminių procesų su
trikimų, bet ir psichologinio 
pobūdžio pakitimų. Tokiais pe
riodais net visiškai sveikiems 
sumažėja darbingumas, pablo
gėja savijauta, krinta nuotai
ka, įvairiose kūno srityse at
siranda nemalonių jutimų, pa
blogėja miegas, padidėja ner
vingumas. Magnetinių audrų 
metų paūmėja chroniškos li
gos (pavyzdžiui, reumatas, tu
berkuliozė, išeminė širdies li

-Aš čia - gyva, - po kojų tarė žemė,
- Aš čia - gyva, - sūnau, ar nematai? 
-Aš čia - gyva, - palinkę ir sutemę 
Atsiliepė dangaus skliautai.

Kaip skausmo ašaros, mirgėjo žiburėliai...
- Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių 
A tsiliepė: - Aš čia - gyva!

(Bernardas Brazdžionis)

ga, bronchų astma, epilepsi
ja, neurozės), o ūmios ligos 
sunkiau duodasi gydomos.

Padidėjęs saulės aktyvumas 
ir magnetinės žemės audros 
sumažina kūrybinę veiklą, ap
sunkina galimybes, pavyzdžiui, 
autobusų vairuotojams, kelei
vinių lėktuvų pilotams, elek
troninių skaičiavimo mašinų 
operatoriams tiksliai atlikti 
didelio dėmesio reikalaujan
tį darbą.

Turėdami tai galvoje, sau
lėje kaitinkimės itin atsargiai, 
dozuotai, pasitarę su gydyto
ju ir pasitikrinę sveikatą. De
ja, apsilankę paplūdimyje, pa
matysime, kad nemažai žmo
nių į gydytojų patarimus ne
kreipia dėmesio. Jiems atrodo, 
jog kuo daugiau saulės spindu
lių gaus jų organizmas, tuo 
bus geriau. O taip nėra.



Romanas “Priešaušrio vieškeliai”
Lietuvoje gyvenusio rašytojo Broniaus Radzevičiaus tragedija stalinizmo vieškeliuose

ALFONSAS NAKAS

Apie rašytoją Bronių Radze
vičių pirmą kartą išgirdau San
taros-Šviesos suvažiavime 1966 
m. rudenį. Apie jį ten kalbėjo 
svečias iš Lietuvos rašyt. Juo
zas Aputis ir dar rodos kažkas 
kitas. Nors į bloknotą nesira- 
šiau, atmintin įstrigo keletas 
epizodų: kad svarbiausias jo 
beletristikos kūrinys Prieauš- 
rio vieškeliai didelės apimties 
romanas; kad palikęs didelį, 
didesnį negu minėtas roma
nas dienoraštį, irgi literatū
rišką, labai įdomų; kad miręs 
ne natūralia mirtim — nusi
skandinęs ...

Ir atsitik tu man, kad Prie- 
aušrio vieškelius, abu tomus, 
radau ukrainiečių knygyne 
Marylande, D.C. apylinkėje. 
Jie ant mano rašomojo stalo 
gulėjo apie dvejus metus. Met
menyse perskaitęs prof. Ilonos 
Gražytės-Maziliauskienės re
feratą apie keturias Lietuvos 
prozos moteris, panūdau B. 
Radzevičių nuo rašomojo pa
kelti ir pagarbiai padėti į len
tyną. Paimsiu į rankas po to, 
kai perskaitysiu apie profeso
rės analizuotą Stelą ir visa 
kita.

Abiejų Prieaušrio vieške
lių (toliau — PV) tomų išleidi
mas datuotas 1985 m. Pirmame 
438 psl. tome pažymėta, kad tai 
antras leidimas, bet nėra pir-i 
mo leidimo datos. Antras to
mas 553 psl., o gale pridėtas 23 
puslapių literatūros kritiko 
Petro Bražėno straipsnis. Šio 
tomo esama pirmo leidimo. Iš 
pratarmės spėju kodėl: jis pa
likęs po rašytojo mirties ne
sutvarkytas, ir tik redakcinės 
komisijos dėka paruoštas iš 
daug didesnio rankraščio, pir
mojo tomo pirmą laidą skaity- 
' ■'iams seniai išgraibsčius.

Skaičiau PV tris savaites. 
Veltui čia ieškosi nuosekliai 
besiklostančios fabulos, nuo
seklios veiksmo plėtotės, ku
rią vadiname intriga. Net apie 
didžiausią nelaimę (pvz. bro
lio tragišką mirtį) ar romansą 
su pamilta mergaite (pvz. Nijo
le) rašyti pradėjęs, nuklysta 
į šalutinius įvykius, prie šalu
tinių veikėjų, išaugindamas 
vaizdų bei įvykių pastatą, ku
riame fabulos herojus ar he
rojė visiškai dingsta, kad už 
kelių ar kelių dešimčių pusla
pių vėl atsirastų, vėl paskęstų, 
vėl išnirtų vis neužbaigiant. 
Teisingai P. Bražėnas pastebi, 
kad tik labai kantrus skaityto
jas ištisai per PV nužingsniuos 
iki galo.

Skaitymą sunkina dar ir du 
tolygūs romano planai. Viena
me pirmuoju asmeniu veikia 
romano herojus Juozas Dau
kintis, kitame jį trečiuoju as
meniu aprašinėja kažkoks ne
aiškus valdininkėlis, Juozą iš 
visur stebintis ir literatūriš
kai “globojantis”.

Vis dėlto, žingsnį pirmyn, du 
žingsnius atgal su autorium 
bešokinėjant, fabula išsikris
talizuoja. Pirmame tome gims
ta ir Užpelkiuose užauga Kris
tupo sūnus Juzukas Daukintis. 
Labai jautrus, pamotės nuolat 
ujamas ir niekinamas, užtat 
tėvo mylimas ir globojamas. 
Vidurinę mokyklą baigdamas, 
su dviem bendramečiais, ypač 
su Albinu, beskaitąs pasaulio 
rašytojų veikalus, bediskutuo- 
jąs. Antrasis tomas pradeda
mas brolio Viktoro mirtimi, 
Juozui jau sočiai gyvenant pra-

Kas turite seniau išleistųjų 
Henriko Nagio poezijos knygų?

Lietuvos kultūrinių institu
cijų ir rašytojų esu nuolat pra
šomas paties neturimųjų šių 
mano seniai išparduotų, poezi
jos rinkinių: “Eilėraščiai”, (1946 
m. atspausdintas rotatoriumi 
ir premijuotas leidyklos “Pat- 
rija”); “Lapkričio naktys”, (1947 
m. išl. Freiburg i. Br., Vokieti
joje); “Saulės laikrodžiai”, (1952 
m. be leidyklos ženklo ir identi
fikacijos); “Mėlynas sniegas”, 
(1960 m. išl. Lietuvių Enciklo
pedijos leidykla Bostone, JAV); 
“Broliai, balti aitvarai”, (1969 
m. išl. Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas Čikagoje); 
“Prisijaukinsiu sakalą”, (1978 
m. išl. Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas, Čikagoje).

Už atsiųstas knygas ir pašto 
išlaidas atsilyginsiu. Siųsti: 
Henrikas Nagys, c/o “Nepri
klausoma Lietuva”, 7722 Geor
ge St., LaSalle, PQ, Canada 
H8P1C4. H. N. 

banga apsuptam bute Vilniu
je, turint gražią ir gerą žmoną 
Vladę, porą mokyklinio am
žiaus vaikų. Bet vėl ne kartą 
grįžtama ir į Užpelkius, ir į stu
dijų dienas, ir prie kelių trum
palaikių meilių, didžiausią 
rašto bei kančių duoklę ati
duodant pačiai neaiškiausiai 
moteriai Stelai, kuri, tokia 
reikšminga Juozui Daukinčiui, 
man buvo pati nuobodžiau
sia . .. Paskutiniai du romano 
skyriai turi užuominų, kad 
Juozas Daukintis savo gyve
nimu visiškai nusivylęs, kad 
jis ruošiasi fataliam žygiui. 
Baugūs ir jų (skyrių) pavadini
mai: “Artėjimas” ir “Išeinan
tysis”.

PV kalba sodri, liaudiška, 
lyriška. Ypač pirmame tome, 
kur aprašinėjami Užpelkiai, 
jų žmonės, jų gamta. Jo iš pir
mo žvilgsnio chaotiški saki
niai, kartais po ištisą puslapį 
nepasiekiantys taško, mintis 
skiriant kableliais, kabliataš
kiais ir brūkšniais, nėra palai
da bala, kai į juos įsiskaitai. 
Jie turi labai aiškų ritmą, juos 
seki, tartum širdies plakimą. 
Visko PV puslapiuose rasi, 
nuo subtiliausių kaimo buities 
detalių, iki ištęstų filosofinių 
svarstymų.

Išeivijos sustabarėjusiam 
skaitytojui į akis krinta kelios 
dešimtys žodžių, kurių mes ar
ba nežinome, arba atkakliai 
vengiame: čia randi ne tik pa
nėšėti naštą, bet ir panėšėti 
į kitą žmogų; šimtus kartų au
toriaus vartojama pakirdimas 
ir pakirsti (pabudimas, pabus
ti), ne tik iš miego, bet taipgi 
iš minčių ir visokių sunkumų; 
arba vangumas, vangus, van
giai (tingumas, rambumas, tin
gus, tingiai). Tik keletą, man 
patinkančių pavyzdžių įvardi
jau.

Kai mėgaudamasis rašytojo 
talentu artėjau į tūkstančio 
puslapių pabaigą, apėmė liū
desys, kad be vieno tomo apy
sakų ar/ir novelių (aš jų neskai
čiau ir nemačiau) bei šio mo
numentalaus romano jau nie
ko daugiau iš Broniaus Radze
vičiaus nesulauksime. Žuvo 
jis 40-tuosius bebaigdamas, o 
1990 m. gruodžio 24 (Kūčiose!) 
švęstų tik 50-tą gimtadienį!

Liūdesys dar pagilėja aki
vaizdžiai juntant, kad Bronius 
Radzevičius-kūrėjas buvo luo
šinamas, kaip luošinti visi kiti 
rašytojai, išskyrus tik Guzevi- 
čiaus ir Baltušio tipo “socia
lizmo apaštalus”.

Iš tikrųjų rašytojas luošinosi 
pats save vidine cenzūra, nuty
lėjimais. Štai keletas pavyz
džių. Keliose vietose rašoma, 
kad Daukintis Vilniuje nepri
imtas į institutą, bet niekur nė 
žodelio apie priežastį. Turime 
išskaityti tarp eilučių, kad ne
priimtas dėl stipraus indivi
dualizmo ir kad ne komjaunuo
lis. Vėl, su meile, stebinančiu 
įžvalgumu aprašinėdamas Už
pelkių gyventojus, nutyli jų 
religingumą, tik vienur kitur, 
beveik su pašaipa, atsainiai 
prisimena poterius šapenan- 
čią moterį. Daugelį kartų gam
tovaizdyje rodoma maža baž
nytėlė, tik niekada niekas jo
je nesimeldžia ... Trečia, visi 
žinome, kiek baisaus skurdo 
valstiečiai pakėlė visokiom 
duoklėm apdėti, kol juos su
grūdo į kolchozus ir kokį dar 
baisesnį skurdą išgyveno pir
maisiais keleriais metais kol
chozuose. Ir apie tai PV nieko 
nerandame. Net užvis baisiau
sia yra tai, kad pastabusis Už
pelkių kronikininkas neturėjo 
teisės parodyti anei vienos 
bangos trėmimų į Sibirą. Kar
tą ar du paminėta viena tuščia 
sodyba, tai ir viskas, kai oku
panto nekliudantys įvykiai bei 
cenzūrai nerūpimi žmonės ap
rašinėjami smulkiausiai ir 
tiksliausiai. Norisi tikėti, kad 
genocidinės tragedijos auto
riui buvo svarbios. Pirmo to
mo pradžioje randame nacių 
pakaliką sadistą Mildžių ir vi
dinės cenzūros prislopintą 
stribų vadą Juodką. Bet grei
tai jie dingsta. Kodėl? Galima 
spėti, kad visokie juodkos ir 
dar baisesni niekšai buvo ap
rašinėjami ir kituose rankraš
čio skyriuose, bet jau nebe vi
dinė, o “tarybinė” cenzūra vei
kiausiai paprašė išbraukyti, 
grasindama romano nespaus
dinti.
Viena iš trijų lietuviškų en

ciklopedijų, TLE, B. Radzevi
čiui skyrusi daugiausia vietos, 
net 39 eilutes, rašo, kad jis pa
laidotas Vyžuonose, nors gi

mė Radviliškyje. PV piešia
mas vaizdas leidžia spėti, kad 
Užpelkiai, pakeisto vardo tik
ras kaimelis ar rašytojo vaiz
duotės sukurtas, turėtų būti 
kažkur tarp Vyžuonų ir Užpa
lių. Romano herojaus pavar
dė Daukintis, manding, neat
sitiktinė, o sudaryta iš Rytų 
aukštaičių žodžių dauk kintis, 
taigi daug kentęs, arba daug 
kentėjęs. O kentėta Daukinčio 
per visus tūkstantį lapų: nuo 
pamotės, nuo mylėtų ir praras
tų moterų, nuo disertaciją at- 
metusio universiteto, nuo vi
sokių įstaigų viršininkėlių, 
nuo prie raštų kimbančių re
daktorių.

Man atrodo labai mįslingas 
romano pavadinimas. Ypač 
pirmasis žodis prieaušris. Ką 
jis B. Radzevičiui reiškė? Gal 
netolimą tautos atgimimo auš
rą? Jeigu taip, tai kodėl jis nu
ėjo į kapą, aušros nepalaukęs: 
Viešpatie, betrūko tik devyne- 
rių, ne, aštuonerių metų! O 
nuo išleidimo datos, nuo 1985- 
jų, tik trejų! Tuomet nebebūtų 
reikėję nė Petrui Bražėnui po 
romano užsklandos vapėti 
apie “tarybinę” literatūrą ...

Šį Prieaušrio vieškelių su
žavėto skaitytojo nepretenzin
gą rašinį baigdamas viliuosi, 
kad Broniaus Radzevičiaus 
50-to gimtadienio proga drą
siai, neslėpdami užkulisių, 
prabils jo draugai, suredaga
vę romano antrąjį tomą — Juo
zas Aputis, Petras Bražėnas, 
Ramūnas Klimas, Jonas Mike
linskas ar bent vienas iš jų. Po 
keliolika eilučių LTE ir bosto- 
niškėje LE kelia eibę klausi
mų, bet neteikia nė vieno at
sakymo.

Bronius Radzevičius, PRIE
AUŠRIO VIEŠKELIAI, I tomas, 
438 psl., II tomas, 576 psl. Išlei
do “Vaga” Vilniuje 1985 metais.

Atsiųsta paminėti
Leonas Gineitis, KRISTIJONAS 

DONELAITIS IR JO EPOCHA. Iš
leido Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas, Vilnius 1990. 
Spaudė “Vilties” spaustuvė, 232600 
Vilnius, A. Strazdelio 1.

V. Ruzas, XVI a. - XIX a. PIRMO
SIOS PUSĖS LITUANISTINIAI 
MEDALIAI LIETUVOS TSR ISTO
RIJOS IR ETNOGRAFIJOS MU
ZIEJUJE, katalogas. LTSR isto
rijos ir etnografijos muziejus, Vil
nius 1988. Spaudė M. Šumausko 
spaustuvė, 232600 Vilnius, A. 
Strazdelio 1.

LEISKIT Į TĖVYNE. Tremtinių 
atsiminimai. Surinko ir spaudai 
paruošė Kęstutis Pūkelis. Iliust
racijos dail. Mariaus Jonučio. 
Kaunas “Šviesa” 1989. Spaudė M. 
Šumausko spaustuvė, 232600 Vil
nius, A. Strazdelio 1.

Vytautas Kubilius, PROBLE
MOS IR SITUACIJOS. Periodinė
je spaudoje skelbtų literatūros 
mokslininko ir kritiko straipsnių 
rinkinys, 1990. Spaudė “Spindu
lio” spaustuvė Kaune.

Lietuvos TSR mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros ins
titutas, LITERATŪRA IR KALBA, 
XXI, 1990. Vyr. redaktorius - J. 
Lankutis. Spaudė “Vilties” spaus
tuvė, 232600 Vilnius, A. Strazde
lio 1.

1991 METŲ KALENDORIUS. 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
ekonominės sekcijos leidinys. 
Paruošė Stasys Prakapas. Tira
žas — 3000 egz.
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REGĖJIMAS - A. Grotgeris (iš ciklo “Lituania”)

Lietuva lenko paveiksluose
STEPAS VARANKA

Dailininko Artūro Grotgerio 
(Grottger) palikime yra paveiks
lų ciklas, pavadintas “Litua
nia”.

Artūras Grotgeris gimė 1837 
m. Lvove. Ten augo ir mokėsi. 
Neturtingų tėvų nerūpestinga 
globa jaunuoliui pakirto svei
katų. Nusilpęs organizmas ne
buvo atsparus ligoms ir džio
vai. Dailininkas mirė džiova 
Paryžiuje 1867 m. Po metų, su
žieduotinės Vandos Monne pa
stangomis dailininko palaikai 
buvo atgabenti į tėviškę.

A. Grotgeris meną studijavo 
Krokuvoje, studijas gilino Vie
noje, Miunchene ir Paryžiuje. 
Keletą kartų buvo kviestas į di
dikų dvarus, kurie už jo atlik
tus darbus vis “užmiršdavo” at
silyginti.

Būdamas Paryžiuje, savo su
žieduotinei Vandai, gyvenan
čiai Lvove, rašė: “Esu vienišas 
ir nuliūdęs. Gyvenu mažame 
kambarėlyje, šeštame aukšte. 
Niūru ir šalta ...”

Po pirmųjų dailininko dar- 
bų-ciklų “Vakar-šiandien-ry- 
toj” sekė “Polonia”, “Varšu
va I”, “Varšuva II”, “Perėjimas 
per sieną”, “Trėmimai į Sibi
rą”, “Sukilėlio pasveikinimas”, 
“Atsisveikinimas”, “Bado me
tai” ir kiti.

Ciklas “Lituania” buvo su
kurtas 1864-1866 m.

Paveikslų serija prasideda 
su atplaukiančia per miškus 
mirties šmėkla, pranašaujan
čia nelaimes: “Ženklas”, “Mū
šis”, “Regėjimas Sibire”, “Prie
saika” ir kt.

Algirdas Gustaitis, KARAS BRAU
KIA KRUVINA AŠARA- n pasau
linio karo dienoraštis, 240 iliust
racijų, nuotraukų, atspaudų, že
mėlapių. Devenių kultūrinio fon
do leidinys, nr. 10. Čikaga - 1990 
m. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th Street, Chicago, IL.

Dailininkas iš savo darbų 
negalėjo pragyventi. Būdamas 
Vienoje, jis dirbo “Illustrierte 
Zeitung” firmoje iliustratoriu- 
mi, puošė knygas paveikslais 
ir piešiniais. Įvertintas tik po 
mirties.

Baisių įvykių 
kronika paveiksluose

Iš dailininko paveikslų aiš
kiai matyti, kaip giliai jis per
gyveno lenkų-lietuvių Respub
likos nykimą: pakviestų] ų-iš- 
rinktųjų karalių nesugebėji
mus sumaniai valdyti didžiu
lį kraštą, besaikį palaidumą, 
puotavimus, visagalius sena
tus su “liberum veto” ir nelem
ta “aukso laisve”, privedusia 
Respubliką prie žlugimo ir jos 
padalinimo. Tapyboje atsi
spindi organizuoti sukilimai 
prieš Maskvos prispaudėją, 
ypač 1863 m. su jo malšintoju 
Murąvjovu-“Koriku”, atsiųstu 
į Lietuvą sukilėlius bausti Vil
niaus Lukiškių aikštėje, juos 
viešai kariant ir mases tre
miant į Sibiro šalčius ...

Dailininkas Grotgeris tuos 
žiaurius įvykius įspaudė dro
bėje.

Yra ir daugiau dailininkų — 
Kossakas, Malčevskis, Pruš- 
kovskis, Gierymskis ir kt., ku
rie savo paveiksluose įamžino 
1863 m. sukilimo scenas, ta
čiau jų paveikslai neprilygsta 
Grotgerio paveiksluose regi
mai tragikai. Dailininko idėji- 
nis-meninis stilius tapo žino‘- 
mas “Grottgerio” vardu.

A. Grotgeris, sunkiai sirgda
mas džiova, nusivylė tautiečių 
abejingumu. Jį ypač labai įskau
dino įvykis, kai vienas lenkas, 
Galicijos parlamento atstovas 
jį apibūdino kaip “wykpigrosz” 
— juokdarys, išviliotojas, ap
sukruolis (tai sunkiai išverčia
mas, pajuoką reiškiantis žodis).

Antoni Potocki savo veikale 
apie “Lituania” autorių rašo: 
“Dailininko vardas krašte tapo 
laisvės simboliu. Jo kūriniai, 
tai savotiška, tragiška tautos 
muzika”. Dvi Grotgerio pa
veikslų reprodukcijos yra at
spausdintos A. Šapokos “Lie
tuvos istorijoje”: “Bado metai” 
ir “Tremtiniai kelionėje į Si
birą”.

Dvaro “Poreby” savininkė 
grafienė Bobrovska atsimena, 
kai dailininkas, prieš išvykda
mas į Paryžių, ją aplankęs. At
sivežė su savimi “Lituania” 
paveikslų ciklą. Visi buvo iš
kabinti svetainėje ir stebino 
apsilankiusius svečius. Būda
mas ten, jis sukūrė paveikslą 
“Karas”. Bet šio “priešvalsty
binio kūrinio, dailininko nu
sivylimui, lenkai neįsigijo. Jį 
nupirko Austrijos imperato
rius Pranciškus-Juozas. Už 
gautus pinigus, daktaro pata
riamas, dailininkas išvyko į 
Pirenėjus, Amelies-les-Bains, 
gydytis. Deja, jau buvo per vė
lu. Dailininkas mirė, pradėjęs 
30-tuosius savo gyvenimo me
tus.

Jo paveikslų ciklas “Litua
nia” jau virš šimtas metų paro
dose kalba apie Lietuvą, jos 
didybę ir tragediją.

Būtų labai prasminga ir nau
dinga surengti Lietuvoje “Li
tuania” ciklo reprodukcijų pa
rodą, kad ir dabartinė karta 
susipažintų su Lietuvą garsi
nusiu dailininku.
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KUITMEJE VEIKLOJE
Dail. Marijos Žukauskienės 

tapybos darbų parodą Niujorko 
lietuviams spalio 6-7 d.d. Kultūros 
židinyje Bruklyne surengė Lietu
vių atletų klubas. Parodos atida
ryme apie jos kūrybą kalbėjo Pau
lius Jurkus, pabrėždamas dail. M. 
Žukauskienei būdingą ramumą ir 
švelniose pastelėse, ir aliejumi 
atliktuose kūriniuose. Esą pas ją 
nerasi neramių Juozo Bagdono 
brūkšnių, audringų Adomo Galdi
ko proveržių. Parodoje vyravo 
gamtovaizdžiai.

Jaunos dail. Ramunės Kmie- 
liauskaitės akvarelių parodų Či
kagos lietuviams 1990 m. lapkri
čio 14-25 d.d. surengė M. K. Čiur
lionio galerija Jaunimo centre. 
Ji yra vilnietė, baigusi grafikės 
Birutės Žilytės klasę M. K. Čiur
lionio meno mokykloje. Studijas 
tęsė Lietuvos dailės institute Vil
niuje, 1984 m. įsigydama grafikės 
specialybę. Jos spalvingomis ak
varelėmis parodos atidaryme Či
kagoje džiaugėsi M. K. Čiurlio
nio galerijos direktorius Algis 
Janušas, JAV LB kultūros tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienė. Dail. R. 
Kmieliauskaitės akvarelėse vyra
vo gyvos gėlės augmenijos fone. 
Akvareles ji kuria tirštais vande
niniais dažais, primenančiais alie
jinę tapybą. Nuotaiką padeda at
skleisti akvarelių pavadinimai — 
“Rudens poezija”, “Atminčiai”, 
“Susitikimas”, “Atsisveikinant”, 
“Ramybė”, “Tavo gėlės”. Dail. R. 
Kmieliauskaitė taipgi yra pasižy
mėjusi pastelėmis, estampais, 
knygženkliais, knygų iliustraci
jomis.

Aštuntąjį teatro festivalį Jau
nimo centre Čikagoje 1990 m. 
lapkričio 15-18 d. d. surengė 
JAV LB kultūros taryba, vado
vaujama Dalios Kučėnienės. Or
ganizacinį darbą atliko specialiai 
sudarytas rengėjų komitetas: 
pirm. Nijolė Martinaitytė, nariai 
— Vanda Aleknienė, Petras 
Aleksa, Joana Krutulienė, Ramu
nė Kubiliūtė, Zigmas Moliejus, 
Halina Plaušinaitienė, Edvardas 
Šulaitis, Ona Šulaitienė, Audronė 
Užgirienė ir Juozas Žygas. Festi
valio programon buvo įjungti pen
ki spektakliai ir užbaigos vaka
rienė su žymenų įteikimu. Du 
premjerinius spektaklius paruošė 
pas gimines į svečius atvykęs Klai
pėdos dramos teatro rež. Juozas 
Ivanauskas, pasirinkęs Kosto Ost
rausko vieno veiksmo pjesę “Šalt
kalvis”, parašytą dr. Vinco Ku
dirkos šimtosioms gimimo meti
nėms, ir Vilkutaičio-Keturakio 
komediją “Amerika pirty”. Festi
valis buvo pradėtas “Šaltkalviu”, 
kurį vaidino čikagiečiai aktoriai 
Vytautas Juodka ir Laima Šulaity- 
tė-Day. “Amerika pirty” taipgi at
stovavo Čikagai — jos “Vaidilu
tės” grupei. Toronto “Aitvaras” 
festivalin atvyko su Vytauto Alan
to drama “Aukštadvaris”. Edvar
do Šulaičio redaguotame festiva
lio leidinėlyje įrašytos dvi šios 
dramos režisierės — Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė ir Aldona Dar- 
gytė-Byskiewicz. Hamiltono “Au
kuras” atsivežė Antano Rūko 
“Bubulį ir Dundulį”, režisuotą 
E. Dauguvietytės-Kudabienės. 
Festivalį savo spektakliu už
baigusiam Los Angeles dramos 
sambūriui atstovavo Birutės Pū- 
kelevičiūtės lyrinė drama “Žmo
nės ir beržai”, paruošta rež. Pet
ro Maželio.

Festivalio žymenis paskyrė 
vertintojų komisija: pirm. Janina 
Monkutė-Marks, nariai — Beatri
čė Kleizaitė-Vasaris, Vincas Lu
kas, Petras Petrutis ir Juozas Rau
donis. Jie teko geriausiems pa
grindinių vaidmenų atlikėjams — 
Algiui Ulbinui (Bubulis “Bubu- 
lyje ir Dundulyje”) ir Sigutei Mi- 
kutaitytei-Lownds (Vaiva Stankū
naitė “Žmonėse ir beržuose”), pa
galbinių vaidmenų atlikėjams — 
Antanui Kiškiui (Bruno Grigaitis 
“Žmonėse ir beržuose”) ir Elenai 
Dauguvietytei-Kudabienei (Agu- 
lė “Bubulyje ir Dundulyje”). Žy
meniu buvo įvertinta ir debiutuo
janti aktorė Lina Mockutė (Julė 
Lapėnaitė “Aukštadvaryje”). Pet
ras Maželis laimėjo žymenis už 
geriausius scenovaizdžius ir ge
riausią režisūrą. Geriausiu festi
valio spektakliu buvo pripažinta 
jo su Los Angeles dramos sambū
riu pastatyta Birutės Pūkelevičiū- 
tės lyrinė drama “Žmonės ir ber
žai”. Specialus žymuo paskirtas 
Hamiltono “Aukuro” vadovei 
Elenai Dauguvietytei-Kudabienei 
už jos keturių dešimtmečių veik
lą lietuviškoje scenoje. Žymuo 
įteiktas ir festivalio organizaci
nio rengėjų komiteto pirm. Nijo
lei Martinaitytei. Baigminį žodį 
tarė JAV LB kultūros tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienė.

Klaipėdos dramos teatro re
pertuarą papildys rež. Aurelijos 
Ragauskaitės ruošiama Bertoldo 
Brechto pjesė “Gerasis žmogus iš 
Sezuano”. Naujove tenka laikyti 
Klaipėdos duonos kepyklų susi
vienijimo šio veikalo pastatymui 
paskirtą finansinę 25.000 rublių 
paramą.

Panevėžietis dail. Kazys Naru
ševičius pirmą savo darbų paro
dą 1939 m. prieš Kalėdų atostogas 
surengė Panevėžio berniukų gim
nazijoje. Nuo to laiko praėjo 50 
metų, skirtų studijoms Vilniaus 
dailės institute ir Vilniaus uni
versitete, pedagoginiam darbui 
vidurinėse ir vaikų dailės mokyk
lose. Dabar dail. K. Naruševičius 
vėl surengė tapybos darbų parodą 
savo buvusioje gimnazijoje, pa
vadintoje kalbininko Juozo Bal
čikonio vidurine mokykla.

Filosofo prof. dr. Stasio Šal
kauskio (1886-1941) mozaikinį 
portretą sukūrė šiaulietis dail. 
Vitolis Trušys. Velionis mirė Šiau
liuose pirmosios sovietinės oku
pacijos metais ir yra palaidotas 
šio miesto kapinėse. Kalbama, 
kad dalį savo rankraščių buvo pa
slėpęs Šv. Petro ir Povilo bažny
čios mūruose. 1944 m. ta bažnyčia 
sudegė, bet dabar jau yra atstaty
ta. Dail. V. Trušio sukurtas mo
zaikinis prof. dr. S. Šalkauskio 
portretas 1990 m. papuošė vieną 
atstatytos Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios koplyčią. Velionis turbūt 
yra pirmas pasaulietis mokslinin
kas, pastaraisiais dešimtmečiais 
įamžintas bažnyčioje.

Pasirinktus Lietuvos poetus 
ir literatūros kritikus spalio 12-14 
d.d. sutelkė naujas renginys “Poe
tinis Druskininkų ruduo 90”, su
organizuotas ten gyvenančio Kor
nelijaus Platelio. Jam talkino 
Druskininkų tarybos pirm. Z. 
Streikus, poetai N. Miliauskai
tė ir V. Bložė. Renginys buvo 
seminarinio-diskusinio pobūdžio 
su pagrindine tema “Kalba ir prie
varta”. Diskusijas papildė eilė
raščių skaitymai ir poezijos va
karai, transliuoti Vilniaus tele
vizijos. Jotvingių premija buvo 
įteikta Henrikui Čigriejui. At
rodo, “Poetinis Druskininkų ru
duo” dabar taps papildu po visą 
Lietuvą keliaujančiam “Poezijos 
pavasariui”.

Poeto Pauliaus Širvio (1920- 
1979) septyniasdešimtasis gimta
dienis buvo kukliai paminėtas Du
setose. Atsiminimais dalijosi poe
tas Feliksas Jakubauskas, rašyto
jas Ignas Pikturna ir aktorius Lai
monas Noreika. Iš magnetofono 
juostos skambėjo paties P. Širvio 
skaitomas eilėraštis “Aš - beržas, 
lietuviškas beržas”. Minėjime da
lyvavę dusetiškiai ir svečiai lan
kėsi Padustėlio kaime, kur tebėra 
gimtasis P. Širvio namas. Minėji
mą aprašęs Vygantas Guiga nusi
skundžia, kad “Vaga” šios sukak
ties proga netgi neišleido dides
nės P. Širvio poezijos knygos. Esą 
jis išliko gyvas II D. kare, tačiau 
gyvenimo taip ir nesusigrąžino. 
Mat velionis buvo sovietiniais or
dinais apdovanotas karys, du kar
tus pabėgęs iš vokiečių nelaisvės, 
sužeistas Raudonosios armijos 
XVI-sios lietuviškos divizijos na
rys. Jo palyginti gausiuose poezi
jos rinkiniuose vyravo lyriški vai
kystės prisiminimai, užgožti so
vietinio kario buities, įkinkytos į 
propagandinį tėvynės gynimo ve
žimą.

Dail. Boleslovas Motuza-Matu- 
zevičius, tapytojas, grafikas, mo- 
zaikininkas, gimęs 1910 m. gruo
džio 24 d. Rygoje, mirė Vilniuje 
1990 m. lapkričio 11 d. Velionis 
1928-35 m. studijavo grafiką, fres
ką ir mozaiką Kauno meno mokyk
loje, įsiveldamas į komunistinę 
veiklą, sujaukusią visą jo gyveni
mą. Intrigų dėka pogrindinė Lie
tuvos komunistų partija jį pasiun
tė Sovietų Sąjungon studijuoti, 
bet iš tikrųjų ten jo laukė iš anks
to suplanuotas suėmimas ir užda
rymas darbo stovyklose. Lietuvon 
grįžo 1946 m. Čia buvo persekio
jamas toliau — neturėjo leidimo 
apsigyventi Vilniuje, buvo atleis
tas iš Lietuvos dailės instituto dės
tytojų eilių. Tik 1963-66 m. gavo 
nedėkingą dailininko darbą propa
gandiniame Lietuvos ateizmo mu
ziejuje, bet tomis persekiojimo 
dienomis tapė Lietuvos peizažus, 
sukūrė vertingų akmens mozaikų 
Kauno ir Ukmergės bažnyčiose. 
1990 m. velionis Vilniuje suren
gė sovietinius lagerius vaizduo
jančių paveikslų parodą. Antrą 
tokią parodą planavo skirti savo 
amžiaus aštuoniasdešimtmečiui, 
bet nesulaukė šios sukakties. Pa
laidotas lapkričio 14 d. Vilniuje, 
Antakalnio kapinėse. v. Kst.
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koševičienė parvežė muziejui 
iš Lietuvos koplytstulpių, kry
žių ir paminklų nuotraukas.

Simpoziumas
Po pietų pertraukos prasi

dėjo popietinė suvažiavimo 
programa. Tarybos nariai su
sirinko Bishop Marrocco mo
kyklos auditorijoje klausytis 
simpoziumo “Keičiasi Lietu
va, keičiasi mūsų veikla”. Sim
poziumo moderatorė — adv. J. 
Kuraitė-Lasienė, referentai — 
dr. Petras Lukoševičius, adv. 
Povilas Žumbakis, prof. Romas 
Vaštokas, PLB vicepirm. ry
šiams Gabija Petrauskienė ir 
Lietuvos AT deputatas Arūnas 
Degutis.

Diskusijoms pasibaigus, ta
rybos nariai grįžo į Lietuvių 
namus vakarieniauti. Po vaka
rienės buvo svarstomos rezo
liucijos. Suvažiavimas baigtas 
Tautos himnu. (Simpoziumo 
pagrindinės mintys ir KLB ta
rybos nutarimai bus atspaus
dinti kitame numeryje). RSJ

Dabartiniai Kanados lietuvių rūpesčiai
Metinis Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimas, 
kuriame ryškėjo pagalbos telkimas Lietuvai, šeštadieninės mokyklos, 

jaunimo kongresas, lietuviškoji veikla ir kiti klausimai
LIETUVOS KANKINIŲ 
pavyzdys ir nuopelnai tesu
teikia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis

JjiMusio Kristaus

pilnutiniam įsikūnijimui 
mūsų tautoje!

LIETUVOS KANKINIŲ 
parapijos Anapilyje kunigai: 

prel. dr. Pranas Gaida, 
kun. Jonas Staškus, 

kun. Valdas Braukyla

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS: 
Juozas Karasiejus, Vida Valiulienė, Jonas Andrulis, 
Zita Gurklytė, Vidmantas Valiulis, Slava Žiemelytė, 
Albina Augaitienė, Rimas Paulionis, Viktoras Narušis 
Regina Celejewska, Pranas Linkevičius, 
Genovaitė Gaižutienė, Stasys Vaštokas

J Kristaus 
gimimo 
šventės ir
Naujų metų
proga 
sveikinu visus 
Otavos lietuvius, 
brolius kunigus,
gimines ir visus mielus tautiečius pavergtoje 
Lietuvoje, linkėdamas šventinio džiaugsmo, 
ištvermės ir geriausios sėkmės naujaisiais 
metais.

Kun. dr. Viktoras Skilandžiunas, 
Otavos lietuvių katalikų misijos 

kapelionas

Si
Si
Si
Si
Si

ristaus gimimo švenčių ir 
Naujų metų proga sveikinu Aušros 

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius.
5* Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse 

žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo 
karalystę.

H Tėv. Juvenalis Liauba, OFM
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

sveikinam
visus f
londoniečius /

ir visus

KLB XIV-osios tarybos ant
roji sesija įvyko 1990 m. gruo
džio 9 d. Toronto Lietuvių na
muose. Jų pradėjo KLB pirm. 
Juozas Krištolaitis, prieš po
rą mėnesių perėmęs pareigas 
iš adv. Algio Pacevičiaus. Lon
dono apylinkės pirm. Paulius 
Kuras buvo pakviestas pirmi
ninkauti. Sekretoriatą sudarė 
tarybos nariai iš Hamiltono 
— Vida Stanevičienė ir Jero
nimas Pleinys. Į rezoliucijų 
komisiją pakviestos dr. Judi
ta Čuplinskienė, Rasa Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė ir Ramūnė 
Sakalaitė-Jonaitienė.

Suvažiavimą pasveikino gen. 
Lietuvos konsulas Haris La
pas, o JAV LB pirm. dr. Anta
no Razmos sveikinimą raštu 
perskaitė prezidiumo pirmi
ninkas.

Prieš pradedant įprastus 
valdybos narių ir institucijų 
pranešimus, taryba pasidžiau
gė ypatinga staigmena — Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. Vytauto Landsbergio at
vykimu ir sveikinimu. Taip pat 
buvo pristatyti jo palydovai, 
jų tarpe AT deputatas Arūnas 
Degutis, pirmininko teisinis 
patarėjas Šarūnas Adomavi
čius ir Ramūnas Bogdanas, pa
tarėjas tarptautiniams reika
lams. Savo sveikinime V. Lands
bergis dėkojo Kanados lietu
viams už paramą ir skatino iš
laikyti vieningumą, tęsiant 
savo pavyzdingą darbą.

Valdybos pranešimai
Buvęs KLB pirm. A. Pacevi- 

čius susumavo praėjusių me
tų veiklą, kurią žymiai įtaigojo 
įvykiai Lietuvoje, Lietuvos pa
reigūnų vizitai Kanadoje ir va
jai, demonstracijos bei kelio
nės, pagrįsti visuotiniu noru 
padėti Lietuvai. Jis taip pat su
minėjo valdybos sąstato pasi
keitimus, įskaitant Marytės 
Vasiliauskienės kooptavimą 
valdybos sekretorės pareigoms. 
Savo pranešime J. Krištolaitis 
pabrėžė, jog KLB finansinė 
padėtis labai pasunkėjusi, ir 
priminė, kad valdyba yra KLB 
vyriausias organas ir reikėtų 
jos prašymus vykdyti.

Iždo pranešimas buvo pada
rytas B. Nayman, samdyto ofi
cialaus revizoriaus. Nutarta 
jį dar metams samdyti tuo pa
čiu tikslu.

Visuomeninių reikalų komi
sijos pirm. Romas Vaštokas 
pareiškė, kad pastaruoju lai
ku jo komisijos darbas tapęs 
visos valdybos darbu. Svarbie
ji šių metų uždaviniai buvę 
“Baltic Way” žygio organiza
vimas, įnašas bei dalyvavimas 
konferencijose (Vašingtone, 
Paryžiuje), susitikimai su PLB 
visuomeninių reikalų komisi
jos pirmininku Alg. Gurecku 
bei Lietuvos pareigūnų vizitų 
planavimas Kanadoje.

Švietimo komisijos pirm. 
Alg. Vaičiūnas pateikė Kana
dos lituanistinio mokymo sta
tistiką (per 400 mokinių; išlai
kymas $200 mokiniui 1 me
tams) bei komisijos darbus ir 
ragino apylinkių pirmininkus 
atkurti “vargo mokyklėles”, 
kur tik atsirastų keletas moki-

stovų iš Kanados. Sąjunga su
ruošus! “Medaus” ansamblio 
koncertą gruodžio 4 d. ir pla
nuoja rodyti filmą “Legenda 
apie Geležinį vilką”. Tokiais 
projektais bandoma sujungti 
kultūrinį ir politinį veikimą.

KLB Humanitarinės pagal
bos komitetui vadovauja Rūta 
Girdauskaitė, kuri pranešė, 
kad komitetas jau ruošia ant
rą siuntą (pirmoji vaistų siun
ta jau pasiekusi Lietuvą). Da
bar siųs mokyklinių kompiu
terių, medicinos knygų, vais
tų bei vaikiškų-drabužių. Ko
mitetui trūksta pinigų siunti
mo išlaidoms apmokėti.

Dr. Rasa Mažeikaitė apibū
dino KL muziejaus-archyvo 
veiklą, finansinę būklę bei kai 
kuriuos rodinius, paaiškinda
ma, kaip ši institucija veikia 
ir yra reikalinga visiems lie
tuviams.

Kanados lietuvių fondo pirm, 
dr. S. Čepas sveikino suvažia
vimą ir pranešė, kad fondo na
rių skaičius artėja prie 2000, 
ir neliečiamo kapitalo jau yra 
beveik $1,5 milijono. Praėju
siais (1989) metais lietuviškai 
veiklai ir stipendijoms išmo
kėta $114.000, o du trečdaliai 
šios sumos skirti Bendruome
nės darbams remti.

Garbės teismo pirm. Juozas 
Lukoševičius (Montrealis) pra
nešė, kad skundų nebuvę. Re
vizijos komisijos pirm. Jonas 
Stankus (Hamiltonas) teigė, 
kad knygos patikrintos, pabrė
žė protokolų svarbą ir siūlė 
finansinius nutarimus paremti.

Apylinkių veikla
Dauguma apylinkių prane

šimų buvo pateikta raštu ir pa
pildymų nereikėjo. Apylinkių 
pirmininkai —J. Mažeika (Wa- 
saga-Stayner) ir dr. P. Klemką 
(Edmonton) padarė savo pra
nešimus žodžiu.

Iš jų pastabų ir aplamai iš 
kitų pranešimų paaiškėjo, kad 
apylinkėse, kur yra mažai na
rių, arba dauguma pensinin
kų, būna mažiau kultūrinės 
veiklos, ir vienintelis būdas 
lietuviams dalyvauti veikloje 
yra telkti finansinę paramą ir 
mėginti pasiekti vietinius po
litinius atstovus. Didesnėse 
vietovėse, kaip ir visada, mini
mos pagrindinės šventės, ren
giamos demonstracijos, ren
kami parašai, užperkamos rek
lamos Lietuvos klausimui iš
kelti viešumon, rašomi laiškai 
ir bendraujama su latviais, es
tais ir kitomis pavergtomis 
tautomis. Edmontono lietuviai 
sugalvoję dar vieną įdomų pro
jektą — pasodino “Nepriklau
somybės medį”.

Po apylinkių pranešimų Vyt. 
Gruodis ir adv. J. Kuraitė-La 
sienė kalbėjo apie V. Landsber
gio viešnagės eigą Montrealy- 
je ir Toronte.

Po trumpų diskusijų, liečian
čių įvairius pranešimus, PLB 
vicepirm. švietimo reikalams 
Milda Lenkauskienė sveikino 
suvažiavimą ir pranešė, kad 
KLB muziejui-archyvui bus 
įteikta PL kultūros kongreso 
medžiaga. PLB vicepirm. kul
tūriniams reikalams Irena Lu

pažįstamus, 
linkėdami 
linksmų 
švenčių ir
Dievo palaimos Naujaisiais metais —

Londono Šiluvos Marijos parapijos 
kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba

nių, o švietimo komisija steng
tųsi joms teikti paramą. Alg. 
Vaičiūnas taip pat atstovauja 
lietuviams Juodojo kaspino 
komitete. Pranešė, kad artimo
je ateityje planuojama konfe
rencija.

Vyt. Bireta padarė išsamų 
pranešimą apie Pagalbos Lie
tuvai vajų, pradėtą 1990 m.ge
gužės mėnesį. Jau sutelkta be
veik $460.000, kurių $350.000 
pažadėti AT pirmininkui V. 
Landsbergiui trims projek
tams remti: steigiamam Lietu
vos bankui, Invalidų centrui ir 
diplomatinei Lietuvos tarny
bai.

Kultūros komisijos pirm. Ni
jolė Karosaitė savo pranešime 
kalbėjo apie išeivijos kultū
rinio gyvenimo ateitį, apie mū
sų išgales ne tik išlaikyti savo 
vienetus, bet ir remti, priimi
nėti iš Lietuvos atvykstančius 
menininkus bei grupuotes. N. 
Karosaitė pabrėžė šių klausi
mų svarbą ir skatino visuome
nę bei meninius vienetus atsi
liepti.

Kiti pranešimai
Kanados Lietuvių jaunimo 

sąjungos pirm. Linas Garba- 
liauskas priminė tarybai apie 
sekančiais metais įvyksiantį 
VI PLJ Kongresą Pietų Ameri
koje, kuriame dalyvaus 20 at-

Nuotrauka: O. Burzdziaus

Sv. Kalėdų ir Naujų 1991 metų proga sveikiname
visus, linkėdami džiaugsmo, ramybės ir taikos!

Toronto “Volungė” ir muzikos vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
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proga

M

/einame
savo gimines, draugus

ir pažįstamus, linkėdami
linksmų švenčių ir jg

laimingų naujų metų -
'įf Juozas, Rita, Aurelija, vį,

* Gintaras ir mama
* * Karasiejai Kanados parlamento vicepirmininkas Steve Paproski gruodžio 6 d. Parlamento rūmuose Otavoje suruošė Lietu

vos aukščiausiosios tarybos pirm. Vytautui Landsbergiui priėmimą. Iš kairės: Lietuvos generalinis konsulas 
Haris Lapas. Steve Paproski, Gražina Landsbergienė, KLB raštinės Otavoje vedėjas Vytas Čuplinskas, parlamen
taras Jesse Flis ir kiti Nuotr. R. Kalendros

$ Nuoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems 
Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Baltiečių ministerial Paryžiuje
Jų išprašymas iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos susilaukė didelio dėmesio 

spaudoje ir diplomatiniuose sluoksniuose. Tai išgarsino jų bylą tarptautinėje plotmėje

i WWI
švz. K ai ė d 14 

laimingų bei sėkmingų 
ir Dievo palaimos pilnų

S naujų metų
o linkime giminėms, draugams ir 

pažįstamiems —
Irena, Edvardas ir
Vilija, Edvardas, Andrėja, Andriukas ir 

Monika Punkriai S*.
Kazimiera Arlauskienė, FL 
Marija Punkrienė, FL

Ričardas Punkriai

Prancūzijos sostinėje 1990 
m. lapkričio 19-21 d.d. posė
džiavo 34 valstybių viršūnės, 
Helsinkio akto signatarės, ir 
padarė istorinius sprendimus, 
kuriais buvo baigtas Europos 
Rytų ir Vakarų šaltasis karas. 
Pasirašyta atitinkama sutar
tis su Sov. Sąjunga.

Į tą konferenciją, kad ir ofi
cialiai nekviesti, atvyko Bal
tijos valstybių užsienio reika
lų ministerial — Estijos Len
nart Meri, Latvijos — Janis Jur- 
kans, Lietuvos — Algirdas Sau
dargas. Jie gavo Prancūzijos 
kvietimą dalyvauti konferen
cijoje kaip specialūs svečiai 
(invites de marque), bet sovie
tams užprotestavus jie buvo 
išprašyti iš salės.

Tai sukėlė didelį spaudos 
ir diplomatijos susidomėjimą, 
kuris plačiai išgarsino Balti
jos valstybių kovą už nepri
klausomybę nuo Sov. Sąjun
gos. Šis incidentas galbūt la
biau pasitarnavo baltiečiams, 
negu ramus jų dalyvavimas 
svečio teisėmis bei pasyvus 
stebėjimas. Tai matyti iš gau
tų prancūzų spaudos iškarpų.

Prezidento pareiškimas
Prancūzijos prezidentas F. 

Mitterand, kalbėdamas spau-

Protestai spaudoje
Prieš tokį elgesį su Baltijos 

valstybių užs. r. ministeriais 
pasigirdo protestai prancūzų 
spaudoje. Kai kurie spaudos 
žmonės aštriai priekaištavo 
Prancūzijos vyriausybei ir vi
sai konferencijai. Bene atvi
riausiai ir aštriausiai pasisa
kė žurnalistė Francaise Thom. 
Ji pavadino elgesį su baltie
čių atstovais gėdingu. Esą kal
bama apie bendrus Europos 
namus, bet juos valdo sovie
tai. “Užuot pasinaudoję privi
legijuota skolintojų politine 
padėtimi, mes stengiamės iš
keisti savo dosnumą į padvigu
bintą vergiškumą: juo daugiau 
finansuojame Sov. Sąjungą, 
juo labiau lenkiamės sovietų 
diktuojamai pozicijai.

Šis paradoksas yra ypatingai 
ryškus Prancūzijos atveju. Jos 
užsienio politika ištikimai tar
nauja Sov. Sąjungos intere
sams jau daugel metų. Tai 
ypač ryšku Irako atvejyje: nė
ra nė vieno Maskvos užmojo, 
kuris nebūtų Prancūzijos re
miamas. Susidaro keistas vaiz
das Europos, kurios viena pu
sė stengiasi išsivaduoti iš so
vietinio režimo, o kita stengia
si jį palaikyti, užtikrinti jo eg-

savo kvietimą Šv. Tėvui ją ap
lankyti, kai tam bus palankios 
sąlygos. 1990 m. spalyje Kau
no arkivyskupas kardinolas V. 
Sladkevičius pareiškęs, kad 
Lietuva netrukus bus nepri
klausoma.

“Le Quotidien de Paris” 1990. 
XL19, rašydamas apie “kvies
tuosius” baltiečių ministerius 
Paryžiuje, užsimena apie ant
rąjį M. Gorbačiovo lankymąsi 
Vatikane. Po audiencijos pas 
Šv. Tėvą M. Gorbačiovas pa
reiškęs, kad Jonas-Paulius II 
lankysis Sov. Sąjungoje: “Tai 
sutarėm šiandieną. Vizito da
ta bus nustatyta vėliau”.

Laikraštis taip pat pažymi, 
kad prieš tai M. Gorbačiovas 
lankėsi Kvirinale, lydimas 
vilkstinės automobilių. Vie
nas italas esą metė glėbį pro
pagandinių lapelių ant M. Gor
bačiovo automobilio. Policija 
jį ten pat suėmė. Paaiškėjo, 
kad tasai italas Giuseppe L’ 
Insalata, kovojęs rusų fronte 
II D. karo metu, tuo būdu pro
testavo prieš premijos pasky
rimą M. Gorbačiovui už žmo
gaus teisių gynimą.

Iš konteksto aiškėja, kad tas 
protestas siejamas su žmogaus 
ir tautos teisių pažeidimu Bal
tijos valstybėse. G.

f Sveikiname
Kanados lietuvių kultūros 

:ff. muziejaus-archyvo geradarius
X ir visus Kanados lietuvius

1 su šv. Kalėdomis ir 
u naujaisiais 1991 metais. 
*£ Tegu šventės atneša jums 
fį: džiaugsmą ir visokeriopą 

pasisekimą-

Mount Brydges, Ont.

I’ Ir ATMINTY atgis Bernelių šventos Mišios, 
f Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus, 
į Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
jį Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.____
į. Bernardas Brazdžionis

Džiugių šv. Kalėdų ir 

laimės pilnų naujų metų, 
art. Šia proga dėkojame visiems mūsų 
Si rėmėjams.

"Aitvaras

%

švenčių ir laimingų

naujų metų
linkime klubo nariams, 

rėmėjams bei visiems lietuviams
išeivijoje ir Tėvynėje —

Toronto lietuvių sporto 
klubas "Vytis’’ valdyba

dos konferencijoje, taip aiški
no baltiečių atvejį.

“Baltijos šalių nebuvo kon
ferencijoje, nes jos dar nėra 
Jungtinių tautų narės ir nėra 
kaip tokios pripažintos tarp
tautinės visuomenės. Mes pri
mygtinai siūlėme, kaip paren
giamojo komiteto Vienoje bu
vo nutarta, leisti Baltijos vals
tybėms dalyvauti, kad vykdo
masis sekretoriatas leistų joms 
dalyvauti ‘žymių svečių’ teisė
mis. Man atrodė, kad tai geras 
sprendimas. Deja, atsirado 
opozicija. Ypač Sov. Sąjunga 
manė, jog dabartiniu metu, kai 
vyksta derybos bei pokalbiai 
su Baltijos šalimis, nėra nu
spręsta, kad jos tapo suvere
niomis valstybėmis ir kad jų 
ryšiai su Sov. Sąjunga nėra nu
traukti . .. Mes stengėmės elg
tis kuo geriausiai, draugiškai 
ir korektiškai traktavome tri
jų Baltijos šalių pasiuntinius, 
nors negalėjome paveikti, kad 
jie galėtų įeiti posėdžių sa- 
lėn.” (“Le Monde”, 1990.XI.23).

Žurnalistų domesys
Kai Baltijos valstybių minis- 

terių išprašymas iš konferen
cijos pasiekė viešumą, pasipy
lė priekaištai Prancūzijos vy
riausybei, kuri buvusi įžeista, 
nes buvo išvaryti jos kviesti 
svečiai. Užsienio reikalų pa
reigūnas Daniel Bernard pa
reiškė: “Prancūzija niekad nė
ra įteikusi oficialaus pakvie
timo Baltijos šalims dalyvauti 
CSCE konferencijoje”. Bet trys 
jų ministerial spaudos konfe
rencijoje parodė žurnalistams 
konferencijos rūmuose jiems 
įteiktus ženklus su įrašu “invi
te de marque” ir paaiškino, 
kad jie buvo atsisėdę vienoje 
konferencijų salėje šalia kitų 
valstybių delegacijų. Tada 
prie jų priėjęs Prancūzijos 
užs. r. ministerijos pareigūnas 
Daniel Bernard ir paprašęs 
baltiečius išeiti iš salės, nes 
sovietai pareiškę protestą, ku
rio reikia paisyti dėl to, kad 
visi galiojantys konferencijos 
nutarimai priimami vienbal
siai. Baltijos šalių atveju to
kio vienbalsiškumo nebūtų pa
siekta. Šioje konferencijoje 
esą gali dalyvauti “tiktai vals
tybės”.

Baltijos valstybių atstovai 
pareiškė, kad ir toliau belsis 
į minėtos konferencijos duris, 
nes, anot Estijos užs. r. min. L. 
Meri, “negali būti pilnavertės 
Europos be Baltijos šalių”.

zistenciją, griebdamasi net ne
garbingų veiksmų, kurių liudi
ninkais esame.

Ir dargi drįstama kalbėti 
apie ‘Europos vienybę’, kai 
viena grupė kraštų ryžtasi iš
laikyti sistemą, kuri ir toliau 
tęsia naikinimą mažiau pasi
turinčio žemyno pusės, kai tų 
šalių grupė yra verčiama atsi
sakyti savo nepriklausomybės 
nuo Sov. Sąjungos, ir tai tokiu 
metu, kai Sov. Sąjungos tautos 
ryžtasi atkovoti savo laisvę”.

Minėtoji žurnalistė savo 
straipsnį baigia šiais žodžiais: 
“Laisvė nėra dalykas kartą 
duotas visiems laikams. Isto
rija rodo, kad slinktis vergijon 
dažnai prasideda nekaltai at
rodančiais bailumo veiksmais” 
(Le Quotidien de Paris”, 1990. 
XI.21).

Dienraštis “Le Figaro” 1990. 
XI.22 taip pat gana aštriai pa
sisakė prieš Prancūzijos vy
riausybės elgesį su baltiečių 
ministeriais. Esą ji Gorbačio
vui davusi ne tiktai milijardi
nių sumų frankų paskolą, bet 
ir savo laikysena sustiprinusi 
jo imperijos vienybę kaip tik 
tuo metu, kai jos prezidentas 
Gorbačiovas pasistengė gauti 
diktatorinius įgaliojimus už
gniaužti pavergtų tautų išsi
laisvinimo sąjūdžiams.

Šv. Tėvas į Sov. Sąjungą?
Ryšium su Paryžiaus konfe

rencija kai kurie Paryžiaus 
laikraščiai išspausdino infor
macinius straipsnius apie Lie
tuvą. Katalikų dienraštis “La 
Croix” 1990.XI.20 paskelbė 
Gwendoline Jarczyk straipsnį 
apie Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II planuojamą kelionę į Sov. 
Sąjungą ir Lietuvą. Esą ligi 
šiol tebegalioja Šv. Tėvo sąly
ga — pirmoje eilėje Vilnius ir 
Lvovas. Bet ar ši sąlyga, atsi
žvelgiant į Sov. Sąjungos vi
daus ir tarptautinę politiką, 
bus galvoje ir 1992 metais? — 
klausia laikraščio bendradar
bis.

Esą kaip ten bebūtų 1990 m. 
liepos mėn. Lietuva pakartojo

sAMocmA | Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

ugĮjlBH/

Kanados lietuvių kultūros jį;
muziejus-archyvas

ĮVEIKIMU 
visus savo gimines, 

draugus bei 
pažįstamus, su 

šv. Kalėdomis ir
naujais 1991 metais.
Linkiu naujos vilties, 
ištvermės ir geriausios 
sėkmės visuose užmojuose 
bei darbuose.

Juzė Valaitienė

| TORONTO LIETUVIŲ NAMAI



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1990.XII.18 - Nr.51-52 (2130-2131)

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Juno Beach lietuviai Floridoje 
Vėlinių proga lapkričio 2 d. pri
siminė vietinių kapinių lietuvių 
skyriuje palaidotus tautiečius. 
Mišias atnašavo ir pamokslą sa
kė kun. Vytautas Pikturna, skai
tymus atliko Vincas Šalčiūnas. 
Pamaldų dalyviai sugiedojo 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himną. Lietuvių skyriuje jau 
ilsisi 31 lietuvis. Jų kapus 
gėlėmis papuošė to skyriaus 
pirm. Jonas Jakubauskas, valdy
bai vadovaujantis jau šešiolika 
metų. J. Jakubauskas norėjo 
pasitraukti, bet jį pasilikti 
pirmininko pareigose prišneki
no kun. V. Pikturna.

JAV lietuvių fondo tradicinis 
pokylis Čikagoje 1990 m. lapkri
čio 10 d. buvo surengtas Marti
nique salėje, susilaukusioje be
veik 350 dalyvių. Juos pasveiki
no fondo tarybos pirm. Stasys 
Baras, pranešdamas džiugią 
naujieną, kad jau yra pasiek
tas penkių milijonų dolerių 
kapitalas. Stambių palikimų ir 
dosnių aukų dėka JAV lietuvių 
fondas lapkričio 1 d. turėjo 
$5.033.263. Tarybos pirm. Sta
sys Baras dabar siūlė pradėti 
kelią į dešimtąjį milijoną. Fon
das turi 6.335 narių sąrašą, ta
čiau beveik pusė jų jau iškelia
vusi amžinybėn. Tarybos pirm. 
St. Baras už pasiektą penkių 
milijonų dolerių kapitalą dė
kojo fondo rėmėjams, aukoto
jams, valdybos pirm. Algirdui 
Osčiui ir spaudos komisijos 
pirm. Antanui Juodvalkiui, gar
sinusiam fondo reikalus. Pas
tarajam buvo įteiktas specia
lus žymuo su prasmingu įrašu. 
Marija Remienė atkreipė poky
lio dalyvių dėmesį ir į JAV lie
tuvių fondo tarybos pirm. St. 
Baro nuopelnus kelionėje į pen
kių milijonų dolerių kapitalą. 
Jis taip pat buvo pagerbtas spe
cialiu žymeniu. Dalyviai jam su
giedojo “Ilgiausių metų”. Fondo 
laimėjimais džiaugėsi JAV LB 
valdybos pirm. dr. Antanas Raz
ma, savo dukraitės vardu įteikęs 
tūkstantį dolerių.

Pokylio programai vadovavo 
Ramona Steponavičiūtė, o jos 
koncertinę dalį atliko solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai 
su pianistu Alvydu Vasaičiu. 
JAV Lietuvių fondas 1990 m. 
stipendijoms paskyrė $47.900. 
Jos buvo įteiktos pokylyje da
lyvaujantiems studentams. Šį
kart buvo gražus būrys iš Lie
tuvos atvykusių stipendininkų 
— A. Bartusevičius, R. Chodo- 
sevičiūtė, E. Eringytė, V. Erin
gytė, V. Gasparkaitė, J. Keleras, 
M. Kristupaitis, A. Marcinkevi
čius, R. Meškauskaitė, D. Stan
kevičienė, N. Stankevičiūtė, D. 
Tilindienė, M. Žekonis. Stipen
dijas jiems ir daliai vietinių 
studentų įteikė Stasys Baras ir 
Povilas Kilius. Pokylio rengė
jams, programos atlikėjams ir 
šio gražaus vakaro dalyviams 
padėkojo JAV lietuvių fondo 
valdybos pirm. Algirdas Ostis, 
pranešęs, kad 1991 m. pokylis 
bus spalio 26 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte.

Urugvajus
Tautinių drabužių parodą 1990 

m. spalio 21 d. savo rūmų salėje 
Montevideo mieste surengė 
Urugvajaus lietuvių kultūros 
draugijos valdyba su tautodai
lės grupe “Ainis”. Lankytojus 
džiugino parodai sutelkti Vil
niaus krašto moterų tautinių 
drabužių pilni rinkiniai su 
juostomis, karūnomis ir ginta
riniais papuošalais. Drabužiai 
pasiūti iš Vytauto Dorelio au

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

dinio. Jam raštų ir spalvų de
rinime talkino su tautodaile 
susipažinęs dr. Alfredas Stane
vičius. Audimo V. Dorelis ėmėsi, 
norėdamas padėti savo duk
roms, kai jos pradėjo šokti 
tautinius šokius. Šiandien jo 
austais tautiniais drabužiais 
puošiasi ne tik Urugvajaus, bet 
ir Brazilijos, Argentinos, Aus
tralijos lietuvių jaunimas. Jų 
taipgi galima rasti Venezueloje, 
JAV ir Kanadoje.

Australija
Baltiečių dienas Australijos 

sostinėje Kanberoje kasmet su
rengia Australijos baltiečių ta
ryba. Šis 1990 m. renginys įvyko 
lapkričio 6-7 d.d. Atskirus pasi
tarimus baltiečiai turėjo Lietu
vių namuose. Jų bendrą delega
ciją priėmė Australijos senato 
pirm. K. Sibraa, imigracijos mi- 
nisteris G. Hand, tautinės parti
jos vadas T. Fischer ir opozici
jos vadas senate R. Hill. Lietu
viams baltiečių delegacijoje at
stovavo ALB krašto valdybos 
pirm. J. Maksvytis, Lietuvos 
respublikos atstovas Australi
joje prof. A. Kabaila ir baltie
čių biuletenio “Baltic Bulletin” 
redaktorius L. Cox. Australijos 
parlamento rūmuose surengtoje 
tradicinėje baltiečių vakarie
nėje dalyvavo 31 parlamento na
rys ir 33 baltiečiai. Vakarienėn 
įsijungė ir Australijos premje
ras R. Hawke, užsienio reikalų 
ministeris G. Evans, prekybos 
ir pramonės ministeris J. But
ton, imigracijos ir etninių rei
kalų ministeris G. Hand bei kiti 
valdžios ir opozicijos atstovai. 
Kalbėjo Australijos baltiečių 
tarybos pirm. A. Medins, sena
torius J. Button, tautinės par
tijos vadas T. Fischer ir demo
kratų partijos vadas J. Powell.

Britanija
A. a. Vytas Bundonis mirė Wol- 

verhamptone ir buvo palaido
tas 1990 m. spalio 31 d. Mišias 
Šv. Petro bažnyčioje atnašavo 
kun. dr. S. Matulis, MIC, atli
kęs ir laidotuvių apeigas Dane- 
courto Tettenhall kapinėse. 
DBLS ir lietuvių vardu su ve
lioniu atsisveikino kun. dr. S. 
Matulis, MIC.

Tradicinius lietuvių šokius 
Boltone spalio 20 d. surengė 
DBLS skyriaus valdyba su pirm. 
H. Vaineikių. Vietinių dalyvių 
skaičius gerokai sumažėjo pas
taraisiais metais, bet jų eiles da
bar papildo svečiai iš artimes
nių ir netgi tolesnių vietovių. 
Specialią šešiolikos savo tautie
čių išvyką į tuos šokius buvo 
suorganizavę Mančesterio lie
tuviai. Šokių vakarui vadovavo 
valdybos pirm. H. Vaineikis, lo
terijai — ižd. H. Silius. Skanius 
maisto patiekalus šokėjams ir 
svečiams paruošė boltonietės 
šeimininkės O. Eidukienė, S. 
Keturakienė ir M. Paulionienė.

Lenkija
Lietuvių dailiojo žodžio kon

kurse gegužės 12 d. varžėsi 54 
mokiniai iš Pristavonių, Punsko, 
Vidugirių, Šimanoviznos, Navi- 
nykų, Krasnagrūdos, Krasnavo, 
Vaitakiemio mokyklų. Pirmą
sias vietas laimėjo: Rita Šliau
žyto iš Pristavonių mokyklos, 
Birutė Baliūnaitė ir Darius Da- 
bulis iš Krasnagrūdos, Violeta 
Nevulytė iš Krasnavo, Lida Kar- 
dauskaitė iš Punsko. Laimėto
jams įteikti diplomai su dova
nėlėmis. Jaunųjų skaitovų pa
stangas įvertino speciali komi
sija: Jonas Senda, Romutė Si- 
darytė, Danutė Komičiūtė, Ali
cija Berneckaitė ir Natalija 
Jonuškienė.

a,

U
p. Jucevičienė, Montreal, Que.
M. Jakubauskienė
Dana ir Albertas Jankūnai,

Hamilton, Ont.

Balys Trukanavičius
G. B. Trinkų šeima
Birutė ir Bronius Tamošiūnai

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 
draugus, pažįstamus, jų šeimas pavergtoje 
Lietuvoje bei laisvajame pasaulyje

ristaus gimimo ir Naujų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 

ir geriausios sėkmės naujaisiais metais

L. A. Andruliai 
Aniceta Aperavičienė 
Jonas Araminas, Montreal, Que. 
Birutė ir Jonas Aukštaičiai 
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija ir Jurgis Astrauskai 
Eleonora ir Vincas

Andrulioniai, Rodney, Ont. 
Veronika Aleknevičienė 
Klara ir Mečys Andruškevičiai 
V. V. Augėnai 
Antanas Aulinskas 
P. ir A. Augaičiai

Monika ir Antanas Bumbuliai
Antanas Basalykas
Julius, Pranė Barakauskai, 
Elena ir Pranas Bersėnai, 

Welland, Ont.
M. S. Bončkai, Collingwood, Ont.
Simas Barčaitis
Danutė ir Alfredas Bražiai
E. Bersėnienė ir šeima, 

Hamilton, Ont.
Stasė ir Mečys Bučinskai
Vytautas, Sofija, Vida,

Jonas Balsevičiai, 
Ottawa, Ont.

Regina ir Stasys Beržiniai, 
Vienna, Ont.

Bronius Bagdonas, 
Oakville, Ont.

I Jadvyga Barzdaitienė
Jonas Bartnikas
Jeronimas ir Irena Birštoną/ 

SU Šeima, Stayner, Ont.
Janina ir Albinas Blauzdžiūnai, 

La Salle, Que.
Eugenija Beržaitienė ir šeima, 

Hamilton, Ont.
T. D. Burokai
Ona Balaišienė

Birutė ir Kazimieras
Čepaičiai

Jurgis ir Irena Cipariai, 
Rodney, Ont.

PranasČečys
Adelė, Kostas Cirušiai 

ir šeima
J. Černiauskienė

Zita ir Jonas Didžbaliai 
Ona Dementavičienė 

ir sūnus Vidas
Stasys Dabkus
Ona ir Petras Deri tūnai
Povilas ir Valentina Dalindos
Kunigunda ir Jonas Dervaičiai 

SU Šeima, St. Catharines, Ont.
Elena Draudvilienė
Ona, Jonas Dirmantai 

ir dukros
Stefanija Domeikienė, 

Hamilton, Ont.
Marija Danielienė
Marija ir Kazimieras Daukai 
Adelė Dobienė ir dukra Audra 
Irena ir Valteris Dauginiai

J

Vladas Eižinas
Lina Einikienė
Alfonsas ir Aldona Erštikaičiai, 

Stoney Creek, Ont.
Marija ir Antanas Elijošiai

Simas ir Marija Gudaičiai
Marija Gečienė
Elena Girėnienė
Marija ir Jonas Gimžauskai, 

Hamilton, Ont.
Kazys ir Elena Gudinskai, 

Hamilton, Ont.
Anelė ir Kazys Gudžiūnai, 

Ottawa, Ont.

Andrius ir Kristina Gapučiai,
Hudson, P.O.

Zigmas ir Ona Girdauskai
Kostas ir Eugenija Gapučiai,

Bothwell, Ont.
Irena ir Povilas Girniai,

Hamilton, Ont.
Greičiūnų šeima,

Newmarket, Ont.
Bronė Galinienė
Bronius, Genovaitė Grajauskai,

Hamilton, Ont.
B. V. Gataveckai
Adomas, Ramutė Grigoniai ir 

mama Juzė Žaliauskienė

Edvinas Heikis, Stayner, Ont.

Vincas ir Irena Ignaičiai 
Jadvyga Ignatavičienė

H. ir P. Juodvalkiai, 
Oshawa, Ont.

Monika Jasionytė
Ona Jakimavičienė
Vytautas Jakubaitis, 

West Lome, Ont.
Liuda ir Petras Jurėnai 

su šeima
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
Bronė ir Ignas Jonynai 
Vanda Jasinevičienė

Bronius, Elena Kišonai
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ont.
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai
E. ir S. Kuzmickai
V. Kalendrienė
Pajauta ir Algis Kaziliai,

Colgan, Ont.
Ona ir Jonas Kirvaičiai
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Stasė ir Aleksandras Kalūzos 
Antanas ir Audronė

Kazanavičiai
Matilda ir Augustinas Kuolai 

Oakville, Ont.
V. ir E. Krikščiūnai,

Wasaga Beach, Ont.
Izabelė Kandrotienė
Viktoras ir Aldona Kryžanauskai, 

Collingwood, Ont.
Onutė ir Jonas Karaliūnai, 

St. Catharines, Ont.
Genovaitė Kudzmaitė,

Hamilton, Ont.
Ona-Vincenta Kudzmienė, 
Hamilton, Ont.
Elzbieta Kazickienė,

Hamilton, Ont.
D. V. T. Kekiai,

West Lome, Ont.
Vilius ir Agata Karaliai, 

Welland, Ont.
S. Karalėnas, Hamilton, Ont.
Pranas ir Lilė Kažemėkai, 

Hamilton, Ont.
Ona ir Vladas Keziai, 

Ancaster, Ont.
Albina Kavaliauskienė
Stasė ir Povilas Kanopkai, 

Hamilton, Ont.
H. Kairienė, Hamilton, Ont.

Birutė ir Jonas Lukšiai, 
Tillsonburg, Ont.

Elena ir Povilas Lukavičiai 
SU Šeima, Hamilton, Ont.

J. Liutkienė

Sofija Martinaitienė
Vitalius Matulaitis
Stefa Meškauskienė
Alfonsas Marcis

ir dukra Milda
Vida, Feliksas Mockai ir šeima
Marija Matusevičienė,
Vytautas, Ona Marcinkevičiai 

ir šeima
Ieva ir Juozas Milkintai
Liuda ir Zigmantas Mockai, 

Rodney, Ont.
Vladas Mikšys
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai 
Edita Miliauskienė

Morta Norkienė
Irena ir Jonas Nacevičiai
V. ir O. Naruševičiai, 

West Lome, Ont.
Helen ir Kęstutis Norkai, 

Hamilton, Ont.
E. ir R. Namikai
J. M. Naruševičiai su šeima, 

London, Ont.
Viktoras ir Ona Narušiai 

su šeima

i ;
Anelė, Jonas Puteriai
Stasė ir Mikas Petruliai 
Valius ir Ada Poškaičiai 
Stasys ir Jonė Paketurai, 

West Lome, Ont.
Pranas ir Marija Pranaičiai
Jeronimas, Ramutė, Aušra ir 

Ramunė Pleiniai, 
Hamilton, Ont.

Anelė, Kazys Pajaujai ir šeima
Joana ir Vladas Plečkaičiai 
Juozas Prišas 
Nina Preibienė 
Steponas ir Elenutė 

Pusvaškiai
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 

Juno Beach, Fl.
V. Paliulis
Stefa ir Antanas Petraičiai 
Aldona ir Juozas Petrauskai 
A. K. Poviloniai
Janina ir Petras Pakalkai, 

Glencaim, Ont.
Janina Pacevičienė 
Pakštų šeima

Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Jonas ir Konstancija Rugiai 
O. L. Rimkai
Danguolė Radzevičienė
Aldona ir Jonas Ranoniai
Sofija ir Stasys Rakščiai, 

Fruitland, Ont.
Eleonora ir Leonas Rudaičiai
Loreta, Vincas Rutkauskai, 

Keswick, Ont.
Joana ir Juozas Rovai
J. M. Rybai, Hamilton, Ont.
Antanas Rakauskas
Vincas ir Stasė Radzevičiai 
Rita Rudaitytė, Ottawa, Ont.
A. M. Radžiūnai

J. J. Šarūnai
Gražina, Petras, Antanas 

Stauskai
D. ir Br. Staškevičiai, 

Montreal, Que.
Juozas ir Paulė Sičiūnai 
Bronė ir Jonas Stankaičiai 
Gražina ir Antanas Stankai 
Alfredas ir Liuda Stulginskai 
Erika ir Vincas Sakavičiai, 

Hamilton, Ont.

A. T. Sekoniai, St. Petersburg, Fl. 
Mindaugas Šelmys 
Jonas Seperys
Zuzana, Juozas ir Ramunė

Stravinskai
Genovaitė ir Antanas 

Sprainaičiai
Augustinas Senkus 
Eleonora ir Antanas Šiškai,

Fort Erie, Ont.
Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 

Hamilton, Ont.
O. ir J. Staškevičiai,

Port Colborne, Ont.
Marija, Pranas ir Rimas

ŠiŪHai, Hamilton, Ont.
Prima, Bronius ir Alvydas 

Sapliai
Albina Štuopienė
V. ir E. Smilgiai, Richmond, BC.
Henrikas ir Liudmila Sukauskai 
Viktoras Skukauskas '

ir dukra Danutė 
Zosėštyrienė 
Nijolė ir Jonas Ši m kai 
A. S. Sakai 
Angelė ir Bronius Stankaičiai, 

Peterson, N.J.
Olga ir Jonas Statkevičiai, 

Rodney, Ont.

Mykolas Urpšys, Welland, Ont. 
Stasys ir Anelė Urbonavičiai, 

Hamilton, Ont.
Lionginą Karbūnienė- 

Urbonienė
Bronius Urbonavičius

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai,

Wasaga Beach, Ont.
Emilija Vindašienė ir dukra 

Virginija, Delhi, Ont.
Stasys ir Regina Valickiai 
Joana Valiukienė
Teodora Varneckienė
Juozas Vaskela
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que.
Aldona, Vladas Vaitoniai
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
Steponas, Irena Varankos 
Jadvyga ir Adolfas Vanagai 
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai,

Oakville, Ont.
Gintautas ir Genė

Venskaičiai
Ona Vilimienė
L. G. Vyšniauskai
Elena Vyšniauskienė, 

Dutton, Ont.

Marija ir Juozas Zažeckai, 
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
K. B. Žutautai ir sūnūs
Delfiną Zulonienė,

Mississauga, Ont.
Bronė Žiobienė
Marija, Jonas-Bronius Žėkai 
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Juzė ir Kęstutis Žuliai 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
P. Žibūnas
Aldona Zarembaitė
A. Žilėnas
Antanas ir Stasė Zimnickai 

ir sūnus
Stasė ir Bronius Žutautai 
E. P. Žuliai
Petras Žulys, Hamilton, Ont.
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Suvalkų trikampio tautiečiai
Seiniškė “Aušra” apie tenykščių lietuvių gyvenimą

A. LEMBERGAS

kul- 
lei-

Lietuvių visuomeninės 
tūros draugija Seinuose 
džia Lenkijos lietuvių mėnraš
tį Aušrą. 1990 m. devintajame 
leidinio numeryje ilgametis 
draugijos valdybos pirminin
kas Paransevičius pateikia 
naujausių duomenų apie lie
tuvių mokyklas Punsko krašte.

Aštuonmetės mokyklos su 
dėstomąja lietuvių kalba šiuo 
metu veikia septyniose vieto
vėse: Navininkuose, Vidugi
riuose, Pristavonyse, Vaita
kiemyje, Punske, Krasnave ir 
Krasnagrūdoje. Išviso jose mo
kosi per puspenkto šimto mo
kinių. Be to, Punske veikia lie
tuvių licėjus — jame 124 moks
leiviai. 68 vaikai lanko vietos 
vaikų darželio tris lietuviškas 
grupes. Lietuvių kalbos moko
si dar 88 Krasnavo, Seinų, Sma- 
lėnų ir Šimanoviznos moki
niai. Savo gimtosios kalbos pa
mokų neturi lietuvių vaikai 
Klevų, Lumbių ir Ariadninkų 
mokyklose. Lietuvių kalbos 
pamokas veda keturi lituanis
tai Vilniaus universiteto auk
lėtiniai: Algis Uzdila, Birutė 
Stoskeliūnaitė, Danutė Komi- 
čiūtė ir Romutė Sidarytė. Skel
biama, kad mokytojas Kostas 
Leončikas ves šeštadienines 
lietuvių kalbos pamokas Su
valkuose.

via i, stodami į Lenkijos aukš
tąsias mokyklas, visi žinome. 
Be to, Lenkijos lietuviai pri
valo mokėti lenkų kalbą, nes 
lietuvių kalba jokioje valsty
binėje įstaigoje nėra oficiali.

Fabijonavičius pasisako už 
teisingą istorijos pažinimą, ge
resnį tarpusavio supratimą, 
geranorišką bendradarbiavi
mą ir abipusę moralinę, poli
tinę bei ekonominę pagalbą.

Net ligoninėj nėra vietos 
lietuvių kalbai

Juozas Maksimavičius Aušros 
skaitytojus nukelia į praeities 
laikus, kai Seinai buvo žymus 
lietuviškos kultūros centras. 
Čia nuo 1906 m. buvo lietuviš
ka spaustuvė, kuri leido kny
gas ir laikraščius, veikė “Žibu
rio” draugijos skyrius, kunigų 
seminarija, lietuviškos mo
kyklos.

Aprašydamas kluono teatro 
veiklą Seinų ir Punsko apylin
kėse, autorius pavaizduoja 
sunkias vietos lietuvių gyveni
mo sąlygas šiame šimtmetyje, 
kai net “ir kalbėti gimtąja kal
ba toliau negu savo kieme bū-

davo draudžiama”. O net ir sa
vo kieme 1944 m. už lietuvių 
kalbą Sankūrų kąipe buvo nu
šautas ūkininkas Kastantas 
Paransevičius.

Pasak Maksimavičiaus, “po 
antrojo pasaulinįo karo Sei
nų lietuviai, išblaškyti ir iš
gąsdinti, iki galo taip ir neat
sigavo. Net šiandien Seinų li
goninėje draudžiama lietuviš
kai kalbėti.” Vis labiau spau
džia lenkiškumo banga, ir jau 
tik Punskas laikomas lietuviš
ku, rašo Maksimavičius.

Baigiant dar viena citata iš 
seiniškės Aušros laiškų sky
riaus:

Tik dabar pradedu supras
ti, kad esame vienos tautos vai
kai. Mūsų kelias bendras — 
saugoti savo kultūrą, mylėti 
savo žemę, kurti gražesnę atei
tį... O ką mes žinojome iki 
tol? Istorija daug ką slėpė. Ži
nojau, kad yra tokie Seinai, 
Punskas, Suvalkai, kad ten gy
vena bebaigiantys nutautėti 
lietuviai. Klydau. Gyvena lie
tuviai, gyvena ir skleidžia lie
tuvybę, didžiuojasi savimi. Pa
matėm — nuostabūs, darbštūs 
žmonės, gražiai tvarko savo 
gyvenimą.

Taip rašo alytiškis Rimas 
Jočys, neseniai su savo vado
vaujamu orkestru aplankęs 
Seinų krašto lietuvius.

Dovana Lietuvos bibliotekoms
Čikagos Jaunimo centre įsikū

ręs Lituanistikos tyrimų ir studi
jų centras, vadovaujamas prof. dr. 
Jono Račkausko su vicepirminin
kais dr. Robertu Vitu, Bronium 
Juodeliu, muziejų direktore Nijo
le Mackevičiene ir reikalų vedė
ju Arūnu Zailskiu, jau nuo 1988 m. 
pašto maišais išsiuntė šimtus kny
gų į Lietuvą.

Paskelbus “Knygos Lietuvai” va
jų, tautiečiams surinkus, suvežus 
bei prisiuntus tūkstančius lietu
viškų ir kitomis kalbomis moksli
nių knygų, tiesiog ištisas biblio
tekas, Martyno Mažvydo valstybi
nei bibliotekai ir mokslo institu
cijoms Lietuvoje, jau reikėjo ma
sinės transportacijos, tonomis 
knygas vežant į Lietuvą.

Pradžią padarė Lietuvių kata
likų religinė šalpa, pusiau su JAV 
Lietuvių Bendruomenės “Dovana 
Lietuvai” fondu apmokėdama 
dviejų siuntų (20 tonų) išlaidas — 
$10,000.

Didžiausias darbas teko Litua
nistikos tyrimų ir studijų centrui, 
organizuojant knygų, žurnalų su
rinkimą, jų sutvarkymą, sudėjimą

į dėžes ir jų pakrovimą. Didelis 
ačiū ir Jaunimo centro vadovybei, 
leidusiai prieangyje sukrauti kny
gas, jas priimti aukotojams atve
žus.

Darbo rezultatai — labai geri. 
Š.m. spalio 10 d. išsiųsta 30 dienų 
keliavusi 20 tonų siunta, ją pa
kraunant su 20 tautiečių talka, 
per Lenkiją Vilnių pasiekė be jo
kių kliūčių. Antra siunta su 43,000 
svarų išvežta į Vilnių š.m. lapkri
čio 13 d. Trečia — 20 tonų lapkri
čio 26 d. Trečiosios transportaci- 
ją $5,000 finansavo JAV LB “Dova
na Lietuvai” fondas. Išsiųstų kny
gų vertė, imant vidurkį $5 už kny
gą, sudaro apie $300,000. Tai di
delė dovana Lietuvos bibliote
koms. Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centras šį darbą vėl tęs 1991 
m. pavasarį, talkinant JAV Lietu
vių Bendruomenei. BrJuodeiis Mama, žiūrėk, kokia graži eglutė, kiek daug žvakučių!

Tik viena Lietuvos 
istorijos pamoka

Lenkijos švietimo ministe
rija patvirtino Lietuvos istori
jos ir geografijos pagrindų 
programas, bet papildomų pa
mokų joms neskyrė. Šie daly
kai dėstomi bendrai su lietu
vių kalba. Atskirą Lietuvos is
torijos pamoką per savaitę tu
ri tik ketvirtoji licėjaus klasė.

Lenkijos švietimo ministeri
jai lietuvių pageidavimai bu
vo įteikti dar birželio mėnesį, 
bet atsiliepimas į juos gautas 
tik rugsėjo 18 d. Per Suvalkus 
važiuodamas į Lietuvą, švieti
mo ministerio pavaduotojas 
prof. Janovskis pritarė lietu
vių siekiams, bet nieko neuž
siminė apie lėšas. Paransevi
čius pažymi, kad dėl lėšų sto
kos negalima užbaigti jau pra
dėtos samplovų valyklos prie 
Punsko mokyklos, bus sunku 
pradėti naujos Vidugirių mo
kyklos statybą, nėra kuo užmo
kėti už Punsko bendrabučiui 
suremontuotą stogą.

Ne tik lietuviškosios mokyk
los Lenkijoje turi sunkumų — 
su jais grumiasi ir pati Lietu
vių visuomeninės kultūros 
draugija.

Nėra lėšų patalpoms
Aušra praneša, kad labai opi 

draugijos skyrių patalpų prob
lema. Tokios patalpos turimos 
Suvalkuose, Varšuvoje, Vroc
lave ir Seinuose, kur įsikūru
si draugijos centro valdyba. 
Lenkijos kultūros ministerija 
atsisako skirti lėšų patalpų 
nuomai. Centro valdybos pa
talpos sumažėjo iki dviejų kuk
lių kambarėlių. Kiek geriau 
Punske, kur draugijai atiteko 
senosios valsčiaus patalpos. 
Jomis naudosis ne tik draugi
jos skyriaus nariai, bet ir et
nografiniai ansambliai. Kuria
mas folkloro klubas, planuo
jama įrengti lietuvišką knygy
ną bei etnografijos archyvą. 
Tačiau ir Punske medžiaginių 
rūpesčių netrūksta: pastatą 
reikia remontuoti, reikia sku
bių lėšų dažams, baldams, taip 
pat šildymui.

Kur labiau skriaudžiamos 
mažumos?

Apie lietuvių ir lenkų santy
kius Aušros devintajame nu
meryje rašo Juozas 
vičius, ragindamas 
draugystės ryšius, 
pateikia skaičius
abiejų tautų mažumų reikalus 
Lietuvoje ir Lenkijoje:

Lietuvoje lenkų tautybės 
žmonių yra apie 9 kartus dau
giau, negu Lenkijoje lietuvių. 
Lietuvoje lenkiškus bendrojo 
lavinimo atestatus gauna vidu
tiniškai po 500 absolventų. 
Lenkijoje Punsko licėjų kas
met baigia apie 20 absolventų. 
Todėl Lietuvos lenkų švietimo 
srityje padėtis yra 2,8 karto ge
resnė už lietuvių padėtį Len
kijoje. Į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas stojamuosius egza
minus leidžiama laikyti len
kų ir rusų kalbomis. Kokia kal
ba stojamuosius egzaminus lai
ko Punsko licėjų baigę lietu-

Fabijona- 
puoselėti 
Autorius 

ir lygina

eglutė1991 metų skrydžiai 
iš Vokietijos 

į Lietuvą 
Hamburgas-Ryga-Vilnius 

ir atgal 
kiekvieną šeštadienį nuo 

balandžio 27 d. iki 
spalio mėn.

Viena savaitė VILNIUJE 
kainuoja DM (vok.
markėmis)........  nuo 1.398,
savaitė KLAIPĖDOJE -

nuo 1.298, 
savaitė PALANGOJE -

nuo 1.148

mielieji, šventėms artėjant prisiminkite vaikučius, vaikaičius ir 

draugus. Užsakykite jiems dovaną-'Eglutę", kuri juos džiugins 
apskritus metus. "Eglutė" keliauja po visą pasaulį, net ir į Lietuvą!

Užsakykite šiandien! Prenumerata tik $10. Rašykite:
"Eglutė" 

Immaculate Conception Convent 
600 Liberty Highway 

Putnam, CT 06260

Sveikiname

■I Prašom prisiųsti "Eglutę :

su šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais metais 
Punsko-Seinų-Suvalkų 
krašto išeiviją, visus 
pasaulio lietuvius, organizacijas, mūsų 
rėmėjus ir linkime, kad užgimęs Kristus 
suteiktų lietuviams stiprybės, ryžto ir ištvermės 
jų bendroje kovoje už Tėvynės laisvę.

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
Sambūris Kanadoje

Kreipkitės į

KchiiicdcnOR EISEN
SCHOMBURGSTR, 120 

D-2000 Hamburg 50 
Tel. 040/38020637 
FAX 040/388965

■f vardas ir pavardė

adresas

Pranešimas visiems 
nuomininkams ir 

savininkams apie Ontario 
nuomos kontrolės planus

Ontario valdžia planuoja 
pakeisti dabartinę nuomos 
peržiūrėjimo sistemą j 
nuomos kontrolės sistemą.

Prieš pakeitimus bus vieši 
susirinkimai apie šią naują 
sistemą su nuomininkais, 
savininkais, miestų valdy
bomis ir grupėmis bei 
asmenimis, kurie domisi šiuo 
klausimu.

ir 5.4% ateinantiems 
metams. Tas galioja nuo 
1990 m. spalio mėn. 1 d.

Šie pakeitimai dar nėra pa
tvirtinti įstatymu Ontario 
provincijoje. Tolesni pakeiti
mai bus viešai paskelbti.

Dabartiniu metu Ministry of 
Housing - namų ministerija 
išleido naują įstatymą, kuris 
apribos nuomos pakėlimą, kol 
valdžia išvystys naują 
nuomos kontrolės sistemą.

Jeigu jūs turite klausimų apie 
ministerijos naujus nuomos 
kontrolės planus, prašome 
skambinti nemokamai 
1-800-461-6767 arba kreiptis 
į jūsų vietinį Nuomos 
peržiūrėjimo skyrių 
(Rent Review Office).

Tai yra laikinos priemonės, 
kurios apribos nuomos pakė
limą iki 4.6% šiems metams

Barrie (705)737-2111
Toll-free: 1-800-461-2882
Hamilton (416) 528-8701
Toll-free: 1-800-668-9565
Kingston (613) 548-6770
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000
Kitchener (519) 579-5790
Toll-free: 1-800-265-8926
London (519) 679-7270
Toll-free: 1-8OO-265-O937
North Bay (705) 476-1231
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000
Oshawa (416) 723-8135
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000

Ministry

Housing
Ontario

Nuomos peržiūrėjimo skyriai:
(Kreipkitės anglų arba prancūzų kalba)

Ottawa (613) 230-5114
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000
Owen Sound (519) 376-3202
Toll-free: 1-800-265-3737
Peterborough (705) 743-9511
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000
St. Catharines (416) 684-6562
Toll-free: 1-800-263-4937
Sudbury (705) 675-4373
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000

1 Thunder Bay (807) 475-1595
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000
Timmins (705) 264-9555
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000

Windsor (519) 253-3532
Toll-free: 1-800-265-6924
Metropolitan Toronto
Cities of Etobicoke and York
(416) 236-2681
City of North York and York Region 
(416) 250-1261
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000 
City of Toronto and Borough of East York 
(416)326-9800
City of Scarborough
(416) 438-3452
Peel Region (416) 270-3280
Toll-free: Ask operator for Zenith 9-6000
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Kanados Lietuvių Bendruomenės

Hamiltono apylinkės valdyba

GIMIMO 
ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ 

proga 
sveikiname visus
Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius, linkėdami 
sėkmingų bei darbingų 1991 -ųjų 
metų

proga sveikiname 
brolius bei seses šaulius, 
linkime daug šventiško 
džiaugsmo, laimės 
1991 metais, gražaus 
ir sėkmingo šauliško 
darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Pranas ir Magdalena Krilavičiai į Keswick, Ont.

Hamilton, Ont.

bei visus 
artimuosius, linkėdami jaukių 
Kalėdų švenčių ir 
laimingų naujų metų -

Elena ir Vytas Bllevičiai

Sveiki sulaukę 
š\7. Kalėdų!

Naujų 1991 metų 
linkime visiems mieliems 
giminėms, artimiesiems ir 
pažįstamiems —

Haleybury, Ont. Teresė ir Vladas Bačėnai

Mount Hope, Ont.

S
su šv. Kalėdomis g 

• •••• 
ir linkime sveikų bei

laimingų Naujų metų g 
giminėms, draugams ir 

pažįstamiems — g •••••
Janina ir Vytautas Svilai £?

įi i J
' $ A i 1 ■
B j-afif t . .

KRISTINA CHIARELLI - prie lietuviško parodėlės stalo Ontario Hamiltone
Nuotr. P.A. Mikutaitienės

® HAMILTON’"
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, 

sveikindami visus gimines bei pa
žįstamus, savo įnašus papildė Ka
nados lietuvių fonde: $250 - B. Gri
nius; $200 - P. Girnius, $100 - P. Z. 
Sakalas, K. H. Norkus, A. Didžba- 
lienė; $50 - St. Domekienė; $32 - V. 
Kėžinaitis; $25 - P. T. Enskaičiai.

Kanados lietuvių fondas nuošir
džiai dėkoja už aukas. KLF

PENSININKAI pasikvietė čia 
vėl kitą iš Lietuvos Amerikoj ir 
Kanadoj gastroliuojantį dainos 
vienetą, pasivadinusį “Medaus” 
vardu. Praeitą sekmadienio po
pietę Jaunimo centro salė aidėjo 
iš tėvynės atvežtomis naujomis 
dainomis bei melodijomis. Daina
vo trys, tai gal keturi dainininkai. 
Tas ketvirtasis dainininkas buvo 
vadovo Arvydo Vilčinsko sūnelis 
Tadas, kuris kelis kartus prisi
jungė prie vyresniųjų ir buvo ge
rai girdimas. Jis padainavo ir so
lo apie motiną su B. Brazdžionio 
žodžiais “Tu nežiūrėk, mama, pro 
langą.” Jų programa susidėjo iš 
pramoginių, patriotinių bei senų
jų liaudies dainų su naujomis in
terpretacijomis. Dainininkai ir 
akompanavo patys sau: A. Vilčins
kas su gitara, Gintaras Varkala 
su kompiuteriniu mušamuoju ir 
Robertas Jasinskas su klavišiniu. 
Su tais instrumentais jie išgavo 
labai įdomų akompanimentą.

Gražiai nuskambėjo ' daina 
“Meilės vasara”, su nauja aran
žuote “Kur bėga Šešupė”, nepri
klausomos Lietuvos prezidento A. 
Smetonos buvusi mėgstama daina 
“Du broliukai” ir kt. Pagiedojo 
ir naujųjų kalėdinių giesmių. 
Daugelis tų atliktų dainų buvo 
kompozicijos pačio vadovo A. Vil
činsko. Programos atlikėjai davė 
šiek tiek ir humoro bei patrioti
nės šnektos, primindami, kad mū
sų nepriklausomybę paskelbęs 
kraštas neturi savo divizijų 
nei didelių patrankų, bet turi 
didelį savo tautos kultūros ir 
meno lobį, kuris yra vienintelis

pinti visokių iš Lietuvos atvyks
tančių profesionalų.

Koncertų užbaigiant, daininin
kai buvo papuošti gėlėmis. Taip 
pat čia buvo vienų su kitais pa
sikeista dovanėlėmis. Pensininkų 
pirm. Kazys Mikšys padėkojo 
brangiems svečiams už pradžiu- 
ginimą hamiltoniečių, kurie taip 
pat kai kur buvo įtraukti į bend
rą dainą ir entuziastingai ran
komis plojo į dainos ritmą. Dar 
jis prisiminė ir praeitos vasaros 
“Aukuro” teatro gastroles po 
Lietuvą, kur turėjo progos pa
justi didelę tėvynainių meilę 
savam žmogui. Naujoji KLB Ha
miltono apylinkės pirm. Regina 
Bagdonaitė-Chiarelli taip pat 
tarė padėkos ir sveikinimo žodį. 
Po to prie vaišių stalo mūsų 
dainininkai turėjo galimybės 
daugiau pabendrauti su seni
mu ir kitais svečiais. Grupę glo
bojantis' Mindaugas Tamošiū
nas čiai turėjo progą parduoti 
daug ir jų išleistų plokštelių. 
“Medum” dar turės progos pasigė
rėti Toronto, Čikagos, Floridos, 
net ir Los Angeles lietuviai. Į 
Lietuvą jie grįžta tik po Naujųjų 
metų. K. Mileris

Sault Ste. Marie, Ont.
I

A. A. JADVYGA GASPERIENĖ 
(Girdzevičiūtė) mirė 1990 m. gruo
džio 4 d., sulaukusi 71 metų am
žiaus. Velionė buvo pašarvota 
“O’Sullivan-Donnelly” laidotu
vių namuose ir palaidota gruo
džio 7 d. po gedulinių Mišių iš St. 
Gregory’s šventovės Holy Sepulc- 
tire katalikų kapinėse šalia vyro 
a.a. Povilo Gaspero, mirusio 1969 
m. Liko liūdintys — sūnus Rimas, 
brolis Jonas Girdzevičius ir se
suo Stasė Gečiauskienė — visi su 
šeimomis.

Atsisveikinti ir palydėti į kapi
nes atvyko daug lietuvių ir kita
taučių. Velionė dalyvaudavo vi
suose susirinkimuose, pobūviuo
se bei tautinių švenčių minėji
muose. Keletą kartų buvo išrink
ta apylinkės valdybon. Daug me
tų iš eilės atstovavo Tautos fon
dui. Ontario Kultūros ir pilietiš
kumo ministerijos apdovanota 
specialiu žymeniu ir garbės pažy
mėjimu už savanorišką darbą bei 
veiklą šioje apylinkėje.

Po laidotuvių dalyviai sūnaus 
Rimo buvo pakviesti užkandžiams 
į velionės namus.

Velionė buvo gimusi 1919 m. 
gruodžio 31 d. Šilininkų kaime, 
Kirkalnių valšč., Raseinių apskr. 
Išmokusi siuvėjos amato, dirbo 
Kaune nuosavoje suknelių siuvyk
loje. 1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją, kur sukūrė šeimą. 1948 m. at
vyko į Sault Ste. Marie, gražiai 
įsikūrė ir užaugino 2 sūnus. Po
vyro mirties vertėsi siuvimu.

Giminėms ir artimiesiems nuo
širdi lietuviška užuojauta. V.V.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Sault Ste. Marie, Ont.
TAUTOS FONDUI Ignas Genys 

surinko $426; aukojo: $40 - V. Skar- 
žinskas; $30 - I. Girdzevičius; $20 

’ - J. Meškys, V. Vainutis, J. Putei
kis, J. Skardis, H. Matijošaitis, 
A. Skardžius, J. Malskis; $10 - A. 
Balčiūnas, S. Druskis, J. Gaspe- 
rienė, I. Genys, A. Dabulskis, J. 
Valas, S. Grigelaitis, V. Goldber- 
gas, L. Jakumaitienė, J. Kvoščiaus- 
kas, B. Kovščiauskas, A. Motuzas, 
A. Motiejūnas, O. Okmanienė, G. 
Poderys, P. Umbrasas, V. Žuraus- 
kas, J. Skaržinskas, K. Žebraitis; 
$6 - V. Liudavičius; $5 - M. Duo- 
bienė, V. Kramilius, E. Kutkevi- 
čius, J. Pareigienė.

šiuo laiku ginklas gintis nuo 
priešo. Jie buvo atsivežę ir sa
vo garsų režisierių, tos srities 
Lietuvoje specialistą Giedrių 
Litviną. Šito meninio vieneto 
dainininkai yra tik dainos mė
gėjai ir iš to sau duonos neužsi
dirba, o mes čia jau esame išle-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /a) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Edmonton, Alta.
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

įvyks Lietuvių namų salėje 11629 
- 83 Str., šeštadienio vakarą, vasa
rio 16 d. Valdyba kviečia kuo gau
siausiai dalyvauti.

KLB APYLINKĖS valdybos 
pirm. dr. P. Klemka ir A. Dudara- 
vičius (buvęs pirm.) gruodžio 8-9 
d.d. lankėsi Toronte, dalyvavo AT 
pirmininko V. Landsbergio suti
kime ir KLB tarybos suvažiavime.

PAMALDOS Lietuvių namų kop
lyčioje įvyks sausio 13. sekmadie
nį, (ne sausio 6 d. kaip buvo numa
tyta).

MŪSŲ LIGONIAI. Ona Drūtei- 
kienė, sunkios ligos varginama, 
patalpinta į Dickins field slaugos 
centrą. Čia gydosi ir kitas mūsų 
tautietis T. Šapkauskas. Dobilas

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% 
RRSPirRRIFI m......... 11.75%
RRSP ind. 3 m.............. 11.75%

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 
dyd( iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Lietuvos AT pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS susitikime su 
Otavos lietuviais Kanados parlamento rūmų salėje 1990.XII.6. Rita Rudai- 
tytė, Juozas Danys, Vytautas Landsbergis, Vytautas Kudžma, Viktoras 
Priščepionka Nuotr. D. Danienės

Jis tarė: Motina, ant tavo rankų
Parimo žemės laimė ir kančia. ^3 kx-C
Tegul malonė juos visus aplanko, 'S
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia. Az fr

(Faustas Kirša) :W

Kalėdų džiaugsmo šventėje sveikiname visus 
aukuriečius, buvusius ir esamus, rėmėjus ir £' 
žiūrovus. -X

Linkime visiems džiaugsmingų 
ir laimingų 1991 metų-

"AUKURAS" §

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Hamiltono lietuvių 

medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Giedraitis” valdyba 

sveikina klubo narius, 
rėmėjus ir talkininkus.

Linki linksmai praleisti
Kalėdų šventes.
Laimė ir džiaugsmas telydi 
visus 1991 -siais metais!

s. 
& & 
& 
& s.
a. s, s, s



Vokietija padeda Sovietų Sąjungai
KAZYS BARONAS

pat

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

Nėra muito!

RUSSART-POSYLTORG
291 Gear) Street, Suite Si 1 
San Francisco, CA 94102

Antanas
Tamošaičiai

ORDER FOR FOOD KIT # 1
Fill out, detach and mail to:

Lentynos ir propaganda
Tuščios Maskvos parduotu

vių lentynos, netoli Raudono
sios aikštės nufilmuotos iš 
lentgalių sustatytos lūšnelės. 
Čia vėl iš tokios išlenda barz
dotas rusas, ten elgetos Mask
vos gatvėse, požeminiuose trau
kiniuose. Kremlius turbūt lei
do vokiečiams šiuos vaizdus 
filmuoti pirmiausia vien tik 
propagandiniais tikslais — 
žiūrėkite, mes badaujame, au
kokite kuo daugiausia! Bet 
laiškuose iš Lietuvos rašoma, 
kad tik dalis siuntinių pateks 

Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos seserys Ž j varguomenės rankas, visa ki- 
t * S? ta nuPlau^s kitais paslaptin- 
oronte gaįs kanaĮaįS) nežiūrint KGB 

priežiūros.

Visus parapijiečius. 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI

Geraširdiškumas
Visa Vokietija yra apimta 

medžiaginės paramos Sov. Są
jungai epidemija, pavadinant 
ją “Ein Herz fuer Russland” 
(“Širdis Rusijai”). Visur ren
kamos aukos (net ir šventovė
se), nes Gorbačiovas savo im
perijoje atidarė šventoves ir 
vienuolynus, leido švęsti Kris
taus gimimo šventę. “Be vokie
čių pagalbos ši iškilmė būtų 
liūdna, nes Sov. Sąjunga ba
dauja”.

Tokiais liūdnais sakiniais 
į Vokietijos gyventojus krei
piasi spauda, televizija, radi
jas, kunigai. Ir aukos plaukia 
— surenkami milijonai (iki 
gruodžio 6 d. 15 milj. dol.) mais
to siuntiniams, kurie Raudo
nojo kryžiaus sunkvežimiais 
vežami nuo Bonnos iki 
Maskvos, Minsko, Kijevo.

remti Leningradą, kurio apsu
pime jis pats kaip leitenantas 
Antrojo pasaulinio karo metu 
dalyvavo. (Jo tėvas Ernst von 
Weizsaeker buvo Reicho užs. 
reik, viceministeris, turėjęs 
reikalų su St. Lozoraičiu ir J. 
Urbšiu).
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Augustinas Simanavičius, OF M
Pijus Šarpnickas, OFM Liudas Januška, OFM
Eugenijus Jurgutis, OFM Kun. dr. F. Jucevičius

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

SU KALĖ D U ŠVENTĖM/S g 
IR NA UJA/S/A/S META/S |

nuoširdžiai 
sveikina visus 

rėmėjus, 
talkininkus, 

vaikų darželio 
tėvelius ir linki 
gausių Dievo 
dovanų bei Jo 
globos, kad 

išsipildytų visų 
mūsų viltys 

sulaukti tautos 
laisvės.

Tikrinama vistiek
Nors po pasitarimų Sov. Są

jungos sostinėje buvo nutarta 
visas siuntas be jokio patikri
nimo perleisti per sieną, ta
čiau prie Lietuvos Brastos so
vietiniai muitininkai sunkve
žimius išlaikė penkias valan
das. Vokietijos televizija visą 
šią didelę vilkstinę lydėjo iki 
pat Maskvos vartų, rodydama 
blogus buvusios Rytų Vokieti
jos bei Lenkijos kelius, aple
dėjusį ir apsnigtą kelią iki pat 
Kremliaus. Teko važiuoti 30 
km. greičiu, tad vairuotojai ke
lionėje išbuvo penkias dienas. 
Vėliau parodytas siuntinių 
įteikimas senutėms, jų per
krovimas KGB priežiūroje (jie 
gražiai apsirengę, gražiai ir 
atrodo).

Duokit — arba antplūdis
Prie Europos bendruomenės 

Sov. Sąjungos pasiuntinio pa
reigas eina Vladimiras Šemia- 
tenkovas. Gruodžio 6 d. savo 
pareiškimu jis išgąsdino visą 
Vakarą Europą: pakeitus Sov. 
Sąjungos piliečiams užsienio 
kelionių taisykles, duodant 
laisvai vizas, Vakarų Europą 
užplūs 3-4 milj. sovietinių pi
liečių. Jų tarpe bus gerų spe
cialistų, savo sričių žinovų, ta
čiau bus ir gatvės šlavėjų. Be 
to, jeigu nepagerės Sov. Sąjun
gos ekonominė padėtis, trejų 
metų laikotarpyje Vakarų Eu
ropa gali susilaukti 40 milj. 
Rytų Europos piliečių. (Miun
cheno “Sueddeutsche Zeitung” 
dienraštis pažymėjo, kad bal- 
tiečiai yra tradiciniai emig
rantai). Tad prašoma milijar
dinių sumų paramos, nes prie
šingu atveju nukentėsiąs visas 
Vakarų Europos ūkinis gyveni
mas. Taigi, laukiame ne vien 
siuntinių iš Vokietijos, bet 
taip pat iš Prancūzijos, Olan
dijos, Danijos, Belgijos ir kt. 
valstybių. Reikalavimų skai
čiai atrodo taip: Sov. Sąjungai 
jau dabar būtinai reikia pri
statyti 500 tūkst. tonų mėsos 
ir mėsos gaminių, 500 tūkst. 
valgomosios alyvos, 200 tūkst. 
tonų sviesto, 100 tūkst. tonų 
maisto kūdikiams ir 1.1.

Ne visi karščiuojasi
Šaltokai j Maskvos SOS šauks

mą žiūri Prancūzija. Piliečiai, 
organizacijos, vyriausybė ne
pajudino nė piršto. Tiesa, spa
lio mėn. Prancūzija badaujan
čiai Rusijai pasiuntė 25 milj. 
dol. vertės maisto. Tai ir vis
kas. Vokietijos karštligė pran
cūzų dar nepasiekė ir greičiau
siai nepasieks.

Keletą kartų minėjau buv. 
Rytų Vokietijos gyventojų ne
apykantą okupacinei Sov. Są
jungos kariuomenei, teplio- 
jant namų sienas užrašais 
“Russen raus” (“Rusai lauk”), 
apšaudant prie kareivinių sar
gybinius, rusių peštynes su vo
kietėm. Padėtį stengiasi švel
ninti spauda, kviesdama vo
kiečius vietoje keršto parody
ti gerą širdį, įteikiant kariams 
Kalėdų proga dovanėles, nes 
raudonarmiečiai mėnesiui 
gauna tik 25 markes (20 dol.) 
ir menką maistą. Pigioji spau
da prašo vokiečių kviesti “Iva
nus” Kalėdų eglutei, nes jie, 
girdi, nėra okupantai (sic!), o 
Vokietijos svečiai (?). Visą lai
ką prie Kalėdų stalo vokiečiai 
kviesdavo JAV, D. Britanijos, 
Kanados, Prancūzijos karius. 
Tad kodėl neparodyti tą pačią 
širdį ir sovietiniam kariui prie 
“jolkos” (rus. eglutė), kurią 
jie taip pat myli kaip ir vokie
čiai? Laikraštis betgi užmirš
ta, kad kariai į miestą išlei
džiami tik grupėmis ir kari
ninko priežiūroje.

Anapilio moterų 
būrelio valdyba

f

i

proga sveikina *
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 1991 - siais metais. 'fe

proga

Kanados lietuvių fondas sveikina

jlauiu.

visus narius, organizacijas, lietuvių

bendruomenę, linkėdamas linksmų

švenčių ir laimingų bei darbingų

metų —

Kanados lietuvių fondas

Sveikiname 
draugus, gimines šventų 
Kalėdų proga, sėkmės 

1991-se metuose, 
ir linkime Užgimusio Viešpaties 
meilės ir taikos, kuri nušviestų

kelią į žmogaus ir tautų laisvę —
Kastutė, Antanas ir Gaja Valiuškiai

Kita medalio pusė: nufilmuo
tos Leningrado mėsinės ir san
dėliai. Juose kabo kiauliena, 
krautuvėse dešros. Kodėl to
kie du dideli skirtingumai? 
Pats Vokietijos prezidentas 
R. von Weizsaeker oficialiai 
prašė maisto siuntiniais, pa-

ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲ 

1991 METŲ 
proga sveikiname 

visus savo 
bičiulius —

K4LĖDV
į švenčių ir sėkmės
į pilnų naujų metų
f giminėms, draugams ir pažįstamiems linki —

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.

DAIKTU PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo į Lie
tuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiuterius, FAXS, 
siuvimo, mezgimo 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 NUMERĮ
— atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 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 1 :2-13G-7772

Visiems Amerikos lietuviams - NAUJIENA! 
Jūsų draugai ir šeima Lietuvoje kenčia maisto trukumą. 
Padėkite dabar jiems pripildydami jų tuščius šaldytuvus!

Pristatymas nuo durų iki durų! 
Pristatoma per penkias dienas Maskvos rajone ir 
per 15-20 dienų Lietuvoje bei kitur Sov. Sąjungoje.

KALĖDŲ švenčių ir .d
To o - _ _ .nu,. W:

%

gglį NAUJU MEDU. 
wS? JRįPr linkime sesėms bei broliams 

šauliams
Jį Tėvynėje ir laisvajame

pasaulyje

Visus 1991 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui -

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

&&&&&&&£■%£.  $

| Sveikinu ‘
su šv. Kalėdomis

visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdamas 
sveikų bei sėkmingų

Naujų metų -
Dr. Stasys Dubickas Rj

$

Viktoras ir Teresė Gražuliai
Marija Andrulevičienė

FOOD KIT # 1 
(imported foods) 

$152 including deliver)
1. Imported Ham
2. Imported Sausage
3. Mincemeat
4. Frankfurters
5. Danish cheese
6. Beef stew
7. Meat in white sauce
8. Ground coffee on 

Instant coffee
9. Condensed milk
10. Imported Tea
11. Cocoa
12. Dry spices
13. Imported chocolates
14. Chocolate-dipped zephyrs
15. Buckwheat or Spaghetti

ALSO AVAILABLE: 
French medications
• Family health care kit 

Kids’ health care kit 
Children’s foods (kit) 
Cars f'lADA") 
Refrigerators 
Health spa packages

• Condominiums
• Dishwashers
• laundry machines
• Minitractors
• Other items
• Electronics

1 Ib.
2.2 Ib. 

0.75 Ib.
1 1b. 

0.88 Ib.
1.1 Ib.
1.1 Ib.
1.1 Ib. 

0.44 Ib. 
0.75 Ib.

1.1 Ib.
1.1 Ib.

1 box
1 box

1.1 Ib.
2.2 Ib.

$109 
$70 
$87 

from $5.600 
from $500 

CALL 
CALL 

from $500 
from $550 

from $2.000 
CALL 
220W

Enclosed please find m\ check (money order) #________ dated
in the amount of $ 152.00 x (qty) = . Please deliver (qty) FOOD K1T(S) # 1 as
per your ad to:

Beneficiary’s full name _ 
Street address, apt #__
City, region, postal code

Sender’s name:
Address:

Daytime phone # (__). Signature:

Mes turime turistams ir jų draugams-spalvotą T/V Sinotron 
14” PAL (Secam D/K tik $225 Camcorder M-7 National ar 
Hitachi 2380 tik $999. Dėl užsakymų ir informacijos kreipkitės:

RUSSART-POSYLTORG
291 Gear) Street, Suite 511 

San Francisco, CA 94102 
Tel.: (415) 781-6655; (415) 386-0180; (415) 752-5546

ir laimingų 1991 metų linki 
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems 
lietuviams —

Kanados lietuvių medikų draugijos valdyba:

pirm. dr. R. Zabieliauskas 
sekr. dr. G. Skrinskas 
ižd. dr. S. Dubickas 
buv. pirm. dr. M. Valadka
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PAŠA ULIO LIETUVIŲ BENDR UOMENĖS VALD YBA 
šv. Kalėdų proga sveikina visus mūsų brolius ir seseris Lie
tuvoje ir visų mūsų bendruomenių gyventojus plačiajame 
pasaulyje. Mes sveikiname Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiųjų Tarybų, Lietuvos Respublikos vyriausybę ir visus 
tautiečius bei tautietes, dirbančius Lietuvos nepriklauso
mybės įtvirtinimo darbų. PLB valdyba, jungdamasi su visais 
lietuviais, kur jie bebūtų, džiaugiasi, kad Lietuvoje bus 
galima švęsti Kalėdų šventę laisvai - be trukdymų ir perse
kiojimų. Tegul ši atgimusi sųžinės bei religijos laisvė ple
čiasi ir tampa taip pat pilna laisve visai mūsų tėvynei, kuri 
jos taip ilgisi.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Ar prisimenate Baltijos valstybių nepriklausomybę?
Lietuvos prezidento vizitai Kanadoje ir JAV. Jis prašo tokios pat pagalbos, kuri 

teikiama okupuotam Kuveitui

Vytautas J. Bieliauskas, 
pirmininkas

Kanklės skambėkit, 
širdys virpėkit, 
Taikę žemei skelbia, 
Kalėdų varpai!

Pasaulio '
2 lietuvių 
g jaunimo
S sąjunga 

sveikina
visus pasaulio lietuvius

B su šventomis Kalėdomis ir

5! sėkmingų Naujųjų metų —2 PLJS valdyba į*

linki

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname vj
'Mb/// gį KALĖDŲ proga'^ | 

ir linkime laimingų fe
1991 metų -

Juzefą ir Jonas Valiuliai fe
Vida, Vidas, Julija ir Gintaras Valiuliai fe

Sveikinu su 

šv. KALĖDOM ir 
NAUJAIS METAIS 
gimines, drauges ir pažįstamus.

Bronė Beresnevičienė

Gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikinu su 

šv. Kalėdomis 
ir linkiu laimingų bei 

sėkmingų

NAUJU
Julija Šileikienė fe

KMjĘDV ir f

Naujų metų proga 
savo gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikina —

Vytautas ir Albina Buragai

J. R. Kuliešiai

DOUGLAS HAGGO
Ryšium su Lietuvos prezidento 

lankymusi “The Hamilton Spec
tator” gruodžio 4 d. paskelbė straips
nį. Jo autorius - filologijos dr. 
Douglas Haggo, lietuvių draugas, 
kuris savo straipsniais gina Lietu
vos nepriklausomybę. Čia patei
kiu straipsnio vertimų. J. VARČIUS.

Kai tolimas, mažas kraštas 
buvo okupuotas prieš keturis 
mėnesius, tai JAV, Kanada ir 
kitos Vakarų valstybės reaga
vo kariuomenės ir karo laivų 
sutelkimu prieš agresorių. Tai 
didelis kontrastas minėtų 
valstybių reakcijos dėl inva
zijos į tolimus tris mažus kraš
tus — Lietuvą, Latviją ir Esti
ją prieš 50 metų.

Kai Sovietų Sąjunga okupa
vo 1940 m. Baltijos respubli
kas, Vakarų demokratinės 
valstybės reagavo tik žodžiais, 
bet ne veiksmais. Jie pasiten
kino tik oficialiu nepripažini
mu įjungimo. Ir dabar jos ne
pripažįsta, bet tai nepadeda 
Baltijos valstybėms, jos ir da
bar okupuotos. Atrodo, kad 
Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis, susitikdamas 
su Kanados ministeriu pirmi
ninku Brian Mulroney, primins 
jam visus šiuos faktus.

Jau keletas mėnesių 59 me
tų amžiaus Lietuvos preziden
tas lanko Europos kraštus, už- 
užmegzdamas ryšius ir ieškoda
mas paramos atgauti savo 
kraštui nepriklausomybę. Šio 
tikslo jis siekia, vizituodamas 
Kanadą ir JAV, kur jis susi
tiks su prezidentu Bush’u ir gal
būt jis čia nebus priimtas kaip 
nepriklausomos Lietuvos pre
zidentas. Mat Bush’as nenori 
užgauti Sovietų Sąjungos pre
zidento M. Gorbačiovo, nes 
jam reikalinga jo parama prieš 
Iraką.

Sovietų herojus
Gorbačiovas yra vertinamas 

Vakaruose kaip herojinė figū
ra. Jo laimėjimas Nobelio tai
kos premijos spalio mėnesį 
šią pažiūrą dar labiau sutvir
tino, net tapo “Pasaulio myli
masis”, kąip Lietuvos ministe- 
rė pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė mėgsta jį ironiškai va
dinti.

Gorbačiovo žvaigždė yra to
kia šviesi Vakaruose, kad Lie
tuvos ir kitų respublikų nepri
klausomybės siekimai yra ver
tinami neigiamai, negali kenk
ti “Pasaulio mylimajam”. So
vietų prezidentas vaizduoja
mas kaip nekalta auka, o ne 
tautų pavergėjas.

Šių metų pradžioje demo
kratiškai išrinktos Baltijos 
respublikos vyriausybės at
sargiai pradėjo atstatyti savo 
valstybių nepriklausomybes, 
kurios buvo sunaikintos sovie
tų armijos, tankų ir masinėmis 
deportacijomis. Estija ir Lat
vija pradėjo labai atsargiai, 
o Lietuva žymiai energingiau, 
staiga paskelbus nepriklauso
mybę š.m. kovo 11 d.

Balandžio mėnesį Gorbačio
vas paskelbė Lietuvai ekono
minę blokadą, bandydamas 
lietuvius išmarinti badu, su-
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stabdant naftos tiekimą ir pra
monės žaliavų, tikėdamas, kad 
lietuviai pakeis savo nuomo
nę. Birželio pabaigoje sovie
tai blokadą atšaukė, kai Lie
tuva sutiko suspenduoti Nepri
klausomybės deklaraciją 100 
dienų, prasidėjus deryboms 
su Maskva. Nežiūrint pradėtų 
diskusijų, šios derybos dar iki 
šiol nepradėtos. Oficialus blo
kados likvidavimas nepaleng
vino prekių laisvo pasikeiti
mo ir nesušvelnino Kremliaus 
opozicijos atstatyti Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. 
Blokada buvo panaikinta, nes 
ji kenkė daugiau kitoms sovie
tų respublikoms. Ypač skau
džiai kentėjo Maskva, kuriai 
Lietuva tiekdavo pagrindinius 
mėsos ir pieno produktus.

Vakarų žurnalistai, išvyti ba
landžio mėnesį, neįleidžiami 
į Lietuvą. Sovietų šarvuočiai 
patruliuoja Lietuvos sostinė
je Vilniuje. Prieš porą savai
čių sovietų armijos kariai su
mušė priešsovietinius demonst
rantus Vilniaus priemiesčiuo
se, o miesto centre jie baugino 
gyventojus kulkosvaidžių šū
viais. *’

Nėfa pagrindo '■ kaltinti lie
tuvius dėl jų priekaištų Nobe
lio komiteto nariams. Lands
bergis neseniai Paryžiuje pa
reiškė, kad Baltijos respubli
kos yra Stalino grobio aukos 
ir Gorbačiovo atsisakymas 
pasmerkti jo darbus, yra įro
dymas, kad Sovietų Sąjungoje 
Stalino valdymo metodai nė
ra pakeisti. Kremliui atsisa
kius diskutuoti respublikų ne
priklausomybę, Gorbačiovas 
įgyja daugiau asmeninės po
litinės jėgos. Jis turėdamas 
prezidento vykdomąją galią, 
turi teisę paskelbti karo sto
vį, suspenduoti pilietines 
teises, savo nuožiūra išleistais 
dekretais valdyti bei tvarkyti 
politinį ir ekonominį gyve
nimą.

Baltiečių baimė
Baltiečių oficialūs valdžios 

atstovai yra pareiškę baimę, 
kad Gorbačiovas gali bandyti 
suspenduoti jų išleistus įsta
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DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

tymus ir su sovietų armijos pa
rama paskelbti tiesioginį pre
zidentinį valdymą Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Prieš ke
letą dienų Gorbačiovas pagra
sino Latvijai panaudoti griež
tas baudos priemones dėl nau
jo įstatymo priėmimo respub
likoje, kuris nutraukia patar
navimą ir reikmenų tiekimą 
sovietų kariuomenei.

Šiuo metu jis siūlo savo iš
reklamuotą naujos Sąjungos 
sutartį, kurios pagrindinis 
tikslas — išlaikyti vieningą 
Sovietų Sąjungą. Ši sutartis 
nesuteikia pirmenybės res
publikų įstatymams, priešta
rauja suvereniteto deklaraci
joms, kurias šiais metais pa
skelbė beveik visos respubli
kos.

Šių metų pradžioje dauge
lis Vakaruose patarė Baltijos 
respublikoms prilaikyti savo 
“arklius”, patardami palaukti 
M. Gorbačiovo pažadėto išsto
jimo įstatymo respublikoms. 
Baltiečiai mažai buvo nuste
binti tuo įstatymu, kuris vi
siems buvo aiškus, kad tai įsta
tymas prieš išstojimą, atsisky
rimą nuo Sov. Sąjungos. Įsta
tymas reikalavo ne tik penke- 
rių metų laukimo periodo po 
sėkmingo referendumo, bet 
dar ir patvirtinimo liaudies 
deputatų kongreso Maskvoje. 
Savaime aišku, kad minėtas 
įstatymas atima respublikoms 
apsisprendimo teises, nes 
kongresas Maskvoje niekados 
nepatvirtins, ir Kremlius nie
kad nesutiks su Sov. Sąjungos 
sunykimu, pasitraukiant res
publikoms iš sovietinės impe
rijos.

Baltijos respublikoms nerei
kia atsiskirti nuo Sov. Sąjun
gos, nes jos niekad legaliai ne
buvo į ją įstojusios. Jų lais
vė buvo prievarta atimta, atsta
čius į jas šautuvą. Ir drauge su 
kitomis tautomis jos dar sura
kintos grandinėmis, nežiūrint, 
kad demokratijos banga pas
kutinių metų laikotarpyje už
liejo Rytų Europos kraštus, at
nešdama jiems laisvę ir nepri
klausomybę.

K&JJJ

proga

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo 
parapijos taryba, 
kun. P. Dilys ir 
organizacijos 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.

&

j SVKALBW
švenčių proga sveikiname 

ši, visus mūsų draugus bei 
.•» pažįstamus ir linkime

visiems sveikų, laimingų 
įg ir sėkmingų

1991 metų-

Henrikas, Gabrielė C h ved u kai



Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų 
proga

Metu
spaustuvė 
TIME PRESS
sav. V.A.A.J.B. Banaičiai 
82 QUEEN ELIZABETH BLVD.
Tel. 252-4659
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Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus

Sovietinės vergijos pakeista Lietuva
Dešimt savaičių Lietuvoje stebint socialinį žmonių gyvenimą ir bandant rasti atitinkamus sprendimus

komerciniai

ir Naujų 
metų proga 

SVEIKINA 

WALTER DAUGINIS 
ir 

Lilija Pacevičienė
Namų — gyvybės — automobilių

Įvairių draudos bendrovių atstovybė 

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 533-1121, namų 822-8480

1320 Midway Blvd., Unit 25
Mississauga, Ont. L5T 2X4
Tel. (416) 564-2898 Fax (416 ■ 564-2911
Pasiruošęs visiems patarnauti naujas savininkas Anthony Care

Visiems 
lietuviams linkime 
džiugių šv. KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ -
The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)

Spaustuvė 
LITHO-ART 
Limited

| -rt KALĖDŲ
proga sveikina klientus,

Sįl bendradarbius ir visus

615 Main St. E.
Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303

195 King St. W. 
Dundas, Ontario 
Tel. 627-7459

Dėkojame mieliems savo 
klientams lietuviams už 
dėmesį, sveikiname juos 
šv. Kalėdų proga 
ir linkime gerų 
naujų metų -

ASTRA MEAT PRODUCTS & 
DELICATESSEN

2238 Bloor St. W. Tel. 7631093
Sav. EDWARD REMBACZ 

ir tarnautojai

IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

1990 m. rudenį važiavau dirb
ti Lietuvon, iškviesta Kauno 
Medicinos akademijos. Tikslas 
— supažindinti medicinos stu
dentus, dėstytojus, darbuoto
jus ir gailestingąsias seseles 
su socialinės pagalbos profe
sija, jos siekiais ir principais, 
jos įvairiom galimybėm padėti 
žmogui ir jį supančiai aplin
kai.

Šalia to, turėjau įsipareigo
jimus Kauno ir Panevėžio “Ca
ritas”. Taip pat buvau įgalio
ta atstovauti PLB valdybai 
Aukščiausioje taryboje, Lietu
vos gydytojų suvažiavime, Są
jūdyje ir kitose institucijose.

Ruošiausi kruopščiai ir rim
tai, mėgindama įsivaizduoti ir 
pramatyti poreikius, tinka
miausią medžiagą ir būdą tau
tiečių praturtinimui. Būtų per 
ilga aprašinėti klausimus ir 
temas, kurias nagrinėjau šių 
dešimties savaičių metu. Šia
me rašinyje mėginsiu sutrauk
tai pasidalinti įspūdžiais ir 
išgyvenimais, kuriuos mano 
įsipareigojimai leido patirti.

Namai tėra vieni
Buvo įtampos ir baimės: 

kaip pasijausi po 46 metų atsi
radusi Lietuvoje? Buvo gera, 
kad nuo pirmo žingsnio jautė
mės namie. Patyriau, kad pa
saulyje yra tik vieni Namai — 
nesvarbu, kiek metų nuo jų ski
ria, kaip jie pasikeitę ir kiek 
brangių ir savų žmonių pri
glaudė kapai ar Sibiro taigos. 
O išgyvenimai skriejo vienas 
po kito: giminės ir susitikimas 
su seserimi, kurią palikau tik 
ketverių metukų; likusios 22 
baigiamosios klasės “mergai
tės”, gimnazijos rūmai ir kla
sė; tėvų kapai; senelių bažnyt
kaimis, sodas, išlikęs tik tvar
telis; tėvų namai ir dvidešimt 
metų jaunystės bei džiaugs
mo ... Ir visa, nors ir po 40 me
tų, sava, artima ir neatskirta 
nei laiko, nei nuotolių, nei skir
tingo gyvenimo. Ir nemeluo
jant galiu pasakyti, kad tai di
džiausias turtas, kuris many
je buvo sukrautas prieš 46 me
tus. Tą patį turtą išsivežiau ir 
šį kartą, išvažiuodama po de
šimties savaičių.

Kitokie žmonės
Socialinės pagalbos profe

sija (social work) Lietuvoje yra 
nežinoma ir nepažįstama. Su
pažindinimas su ja, principų, 
pagalbos būdų ir metodų aiš
kinimas, pavyzdžių ir išgyveni
mų nagrinėjimas sprendžiant 
žmogiškąsias problemas bei 
ieškant išeičių buvo naujas, 
sunkiai įsivaizduojamas, daž
nai sunkiai suprantamas da
lykas. Daugeliu atvejų tai su
kėlė ypatingą susidomėjimą 
ir troškulį susikurti tas gali
mybes tenai. Kartais girdėjosi 
nusivylimo gaida: “Pas mus tai 
negreit realizuosis, mes jau 
to nesulauksim”, arba bekomp- 
romisinis entuziazmas: “Da
rykim ir padarysim! Ar sugrį- 
šit? Kada sugrįšit?”

O poreikių daug ir įvairių. 
Darbo, taip pat, be galo daug 
ir visose plotmėse.

Pirmiausia atsistojam prieš 
žmogų, jo poreikius, jo sieki
mus, jo išgyvenimus sunkiuo
se gyvenimo etapuose. Pen
kiasdešimt metų okupacijos 
ir lietuvių tautos naikinimo 
paliko neaprašomus pėdsakus 
ir, iki tam tikro laipsnio, iš 
pagrindų pakeitė lietuvio tipą, 
jo dvasingumą, bendravimo ir 
komunikacijos formas, sieki
mus ir tikslus. Baimė, įtampa, 
nepasitikėjimas, užsidarymas 
savyje, susirūpinimas ir kova 
už būvį, gyvenimas šia diena 
yra nuolatiniai žmogaus paly
dovai. Buitiniai nepritekliai,

ieškojimas ir kombinavimas, 
kur ir kaip gauti elementariau
sius reikmenis — pareikalauja 
daug energijos, sukelia nekant
rumą ir nuolatinį rūpestį ryt
diena.

Po darbo, po buitinių rūpes
čių nedaug lieka bio-psicho- 
socialinės energijos džiaugs
mui, nerūpestingumui, meilei 
vienišiems ir apleistiems, 
skausman ar į sunkumus pate
kusiems, o kartais net ir šei
mos nariams bei šeimos gyve
nimui.

Kyla visa gama žmogiškų 
problemų: nesantaika, agre
syvumas, pavydas, apgaudinė
jimas, stoka pagarbos ir mei
lės žmogui, savo artimui, bė
gimas nuo savęs ir iš to išky
lančios problemos — alkoholiz
mas, šeimų nesantaika ir sky
rybos, nusikaltimai ir visa ei
lė kitų socialinių problemų, 
kurių sprendimui reikia daug 
pastangų ir planingo, profe
sionalaus darbo.

Toks pirmas įspūdis dalies 
lietuvių tautos, kuri kentėjo 
po priespaudos ir naikinan
čios sistemos jungu.

Tautos idealistai
Iš kitos pusės yra tautos ga

liūnai ir idealistai, kurie mums 
visiems dovanojo Kovo vienuo
liktąją, išaugino mokslininkų 
ir specialistų kadrus, paruo
šė kūrėjus, menininkus, kultū
rininkus.

Smagu girdėti, kad mūsų gy- 
dytojus-stažuotojus Vakarų 
Europos universitetai stato 
pirmon vieton; kad mūsų moks
lininkų straipsniai ir prane
šimai patenka į pasaulinio 
masto profesinius žurnalus ir 
tarptautines konferencijas.

Žmonės ten dega troškuliu 
išmokti, kaip suprasti žmogų 
ir jo poreikius; kaip išbristi 
iš skurdo ir vargo; kaip išvys
tyti mūsų tautos potencialą; 
kaip užtaisyti vergijos bei oku
pacijos spragas ir tautai pada
rytas skriaudas.

Kai kas neturi kantrybės, 
kad pakeitimai nėra pakanka
mai greiti. Ne visi supranta, 
kad šešių-septynių mėnesių 
nepakanka išauginti naujai 
kartai ar pakeisti beveik šimt
mečio išmąstytą ir sukurtą sis
temą. Gaila, kad atsiranda už
simaskavusių jėgų, kurios su
maniai ir planingai siekia Lie
tuvos gyvenimą destabilizuoti, 
tuo norėdami laimėti valdžią 
ir populiarumą.

Pasigėrėtini reiškiniai
Lietuvos visuomenėje ir ap

linkoje yra daug pasigėrėtinų 
ir pasididžiavimą keliančių 
reiškinių.

Gyvas dvasinis ir religinis 
atgimimas, kuris reiškiasi įvai
riais būdais: šventovių lanky
mu ir religine praktika, kate- 
kizacija mokyklose, jaunimo 
organizacijų labdarine veik
la, labdaros organizacijos ... 
Veikia visa eilė socialinės ap
saugos institucijų, kurių dva
sia, priežiūra ir bendra orga
nizacija yra pavyzdingos.

Bet dauguma šios rūšies ins
titucijų yra pasibaisėtinoje 
būklėje — sunku tikėti, kad 
jos sukurtos žmogui pagelbė
ti. Čia turiu galvoje lankytus 
kai kuriuos našlaitynus, psi
chinius internatus, ligonines, 
senelių namus. Tai instituci
jos, kur vyrauja nužmoginimo 
dvasia, kur daiktai daugiau 
vertinami už žmones, kur žmo
gaus pagarba, meilė, pripažini
mas yra svetimi ir nepažįsta
mi reiškiniai.

Drįstu tai minėti, nenorėda
ma sukelti sensacijų nei gai
lesčio. Tai yra daugelio pagal
bos, reabilitacijos ir gydymo 
paskirtį turinčių institucijų 
tikrovė. Tai, sakoma, yra buvu

sio režimo palikimas, kurio ne
galima pakeisti piršto moste
lėjimu. O vis dėlto kyla klau
simas, kaip pajėgė atsirasti 
tos retos pavyzdingos institu
cijos, kai šalia visą eilę metų 
buvo toleruojama niekinimas 
ir skriauda kitų nelaimingų
jų, reikalingų priežiūros ir 
globos.

Auga namai
Negaliu nejučiom praeiti 

pro didelį statybos plėtimąsi. 
Kur nepažvelgsi, kyla gyvena
mi namai, savotiškos pilaitės. 
Nuostabu, kai ir menkiausias 
sraigtelis yra “deficitas”, kaip 
gali atsirasti objektai, kainuo
jantys keliasdešimt ar net šim
tus tūkstančių rublių? Atsaky
mas — patraukimas pečių ir sa
votiškos pastabos: tai dešri
ninkų, šoferių ir pan. rajonai. 
Prieš akis auga senos sistemos 
išperėti šių laikų kapitalistų 
ar tiksliau “nouveau riche” 
klasė, ir tai vardan skambių 
šūkių — kooperatyvų, priva
čios iniciatyvos ar ekonomi
nės gerovės kėlimo.

Reikia milžiniškų pastangų
Gausių pašnekesių ir disku

sijų metu iškilo daug paaiški
nimų, daug mėginimų ieškoti 
išeičių, begalinis troškimas 
keisti visa, kas nepriimtina, 
kas griauna mūsų tautos atei
ties pagrindus.

Aišku, išauklėti žmonėse 
dvasingumą, pagarbą, profe
sinę etiką, supratimą kito, at
sakomybę, meilę darbui, pa
reigingumą ir daug kitų verty
bių reikės laiko ir planingo 
visuomenės gyvenimo keitimo. 
Auklėjamasis darbas nėra ma- 
gika — neįvyksta staiga. Ver
tybių įsisąmoninimas yra gi
lus išgyvenimas nuo pirmo gy
venimo žingsnio, o ne išmoky- 
mas ar įsakymų vykdymas. Rei
kia plėtoti visus sąjūdžius, ku
rie mėgina atstatyti žmoguje 
ir visuomenėje idealistinių 
vertybių pagrindus.

Iš kitos pusės, atsakomingos 
ministerijos ir institucijos tu
ri kuo skubiausiai keisti žmo
nių pagalbos ir auklėjimo sis
temos pagrindus. Nepakanka 
popierin surašyti ir išgalvoti 
įvairių sričių koncepcijas. Rei
kia konkretizuoti esminius pa
keitimus ten, kur daugiausia 
skausmo ir nužmoginimo. Rei
kia kelti viešumon ne tik prob
lemas ir kritikuoti, bet taip 
pat ir laimėjimus, kaip ir ko
kiais būdais pasiekiami pakei
timai, kurie diametraliai pa
keičia institucijų dvasią ir 
bendrą nuotaiką, nors viršū
nių sistema dar nepajudėjusi.

Girtini užmojai
Negaliu nepaminėti Kaune 

statomo invalidams protezų 
kombinato, kuris turi realių 
planų pradėti gaminti prote
zus ir aprūpinti ne tik Lietu
vos, bet ir kaimyninių kraštų 
invalidus. Žinoma, jei pasiseks 
įtikinti išeivijos Pagalbos Lie
tuvai ar kitus fondus bei gauti 
valiutos žaliavai pirkti ir per
sonalui paruošti.

Kita svarbi sritis, tai Socia
linės medicinos departamen
tas ir jų pasiekti tyrimų rezul
tatai su “World Health” orga
nizacijos pagalba. Šiuo metu 
jie yra pasiekę tiek, kad galė
tų pradėti profilaktinius pro
jektus ir teikti pagalbą svei- 
kesnio žmogaus gyvenimo ar 
sveikesnės aplinkos kūrimui. 
Čia būtų labai svarbi įvairi pa
galba iš “Community Health” 
centruose dirbančių profesio
nalų.

Yra visa eilė institucijų, kur, 
pakeitus direktorių, pradėjo 
keistis ir visos institucijos dva
sia. Atsirado projektai ten gy-

(Nukelta Į 20-tą psl.)
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Kalėdų 
taika tebūnie 
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5$ Linksmų Kalėdų

Juozas Liaugminas ir sesuo .

.3* Julija ir Leonardas
> Jakaičiai

Mieliems draugams
ir pažįstamiems 

nuoširdžiausi linkėjimai ŠV. KalėdU 
ir artėjančių Naujųjų metų proga-

metais lankėsi Lietuvoje. Ga
lima tik apgailestauti, kad 
kaip architektų, taip ir kultū
rininkų kontaktai su jais būda
vo menki ir epizodiški. Buvau 
besusidarąs nuomonę, kad 
profesionalaus bendravimo 
bei bendradarbiavimo, pata
rimų ir pagalbos galime tikė
tis tik iš svetimtaučių kolegų, 
kurių nemažai tuo tikslu at
vyksta pastaruoju metu Lietu
von.

Tačiau tokiai nuomonei bu
vo lemta iš esmės pasikeisti

PK į Lietuvą atvykus žymiajam 
Sfl išeivijos architektui Edmun

dui Arbui. Paaukojęs daugiau 
negu mėnesį laiko ir savo lė
šomis atvykęs pas mus, gerbia
mas kolega ne tik atvežė ir pa
dovanojo Lietuvai savo archi
tektūros ir laisvalaikio meno 
darbų parodą (Architektų na
muose Vilniuje — 1990 m. spa
lio 5-30 d.d.; Kaune - lapkri
čio 6-30 d.d.), bet ir didžiąją 
laiko dalį skyrė bendravimui. 
Apsigyvenęs Architektų na
muose, jis išnaudojo kiekvie
ną progą ir neatsakė nė vie
nam, norinčiam ką nors išgirs
ti, sužinoti ar papasakoti. Šis 
nuoširdus ir šiltas požiūris, 
jau neminint turtingos kūry
binės biografijos, labiausiai 
ir paskatino imtis plunksnos.

Edmundas Arbas-Arbačiaus- 
kas gimė Lietuvoje, Trakų 
apskrityje. Profesijos pasirin
kimą pradėjęs nuo technikos 
mokslų studijų Kaune, vėliau 
gilinosi į ekonomikos mokslus 
Vilniuje. Visiškai apsispren
dė 1943 m., ir ketverius metus 
studijavo architektūrą Vieno
je (Technische Hochschule in 
Wien) ir Štutgarte (Technische 
Hochschule in Stuttgart).

Persikėlęs su šeima į JAV, 
įstojo į Lawrence technologi
jos institutą Detroite, Mičiga
no valstijoje, kur 1956 m. išlai
kė valstijos egzaminus profe
sinei architekto praktikai. Tuo 
neapsiribojo: po dvejų metų 
sėkmingai išlaikė NCARB 
(National Council American 
Registration Board) ir valsty
binius (National Council) vals
tybinius egzaminus profesinei 
praktikai.

To visiškai pakako, kad sėk
mingai galėtų tęsti darbą ar
chitektūros firmose ar įsteig
ti savąją, juolab kad gimė sū
nus, antra dukra ir buities da
lykai buvo pakankamai užtik
rinti. Tačiau profesionalios 
ambicijos neleido nusiramin
ti, ir 1959 m. E. Arbas su žmo
na, žinoma išeivijos romanis
te Ale Rūta, su sūnumi ir duk
romis persikėlė į Kaliforniją — 
architektų valstiją. Dar trejų 
metų prireikė, kad išlaikytų 
valstybinius egzaminus profe
sinei praktikai Kalifornijoje.

Tačiau ir tie naujo įsikūrimo 
metai nepraėjo veltui. 1959 m. 
Pasaulio lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjunga organi
zavo konkursą Lietuvos pa
siuntinybei Brazilijos mieste 
— naujojoje Brazilijos valsty
bės sostinėje. Architektas E. 
Arbas dalyvavo konkurse ir 
laimėjo pirmąją premiją.

Nenuostabu, kad šis projek
tas plačiai nuskambėjo profe
sinėje JAV spaudoje, ir buvo 
dar pažymėtas ne viena archi
tektūrine premija. Oscar Nie
meyer, projektavęs naująjį 
Brazilijos miestą, tuo metu 
jau buvo viena pasaulio archi
tektūros garsenybių. Sėkmin
gas tuo metu dar mažai kam ži-

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

Povilas Ju telis

32 šventės ir

M Naujų metų pragari.

|| Siunčiu
SĮ šventinius sveikinimus 

bei linkėjimus 
mieliems savo draugams 
bei pažįstamiems

$ Kristaus gimimo

J

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, 

klientus ir pažjstamus —
Algis, Rūta Pacevičiai ir šeima

Archit. EDMUNDAS ARBAS audiencijoj pas Jo Eminenciją kardinolą 
VINCENTĄ SLADKEVIČIŲ Kaune

nomo lietuvių architekto pro
jektas tam miestui, patrau
kiantis akį ne tik stiliaus gry
numu ar atlikimo meistryste, 
bet ir ryškiu individualaus 
profesinio mąstymo braižu, 
nenusileidžiantis žymiojo 
meistro lygiui ir tuo pat metu 
akivaizdžiai savitas, pagarsė
jo nepriklausomai nuo politi
nės šio įvykio svarbos. Deja, 
kaip tik politikų aktyvumo ir 
pritrūko, kad besistojančiai 
ant kojų lietuvių išeivijos dip
lomatijai būtų pagelbėta rea
lizuoti šį projektą, galėjusį 
tapti ne tik diplomatine, bet 
ir architektūrine Lietuvos at
stovybe Pietų Amerikoje.

Atrodo, architektas, jau įsi
tvirtinęs Amerikos profesinė
je praktikoje, galėjo atsidėti 
stulbinančiai karjerai. Dar
bas tokiose pasaulinio garso 
firmose, kaip “Eero Saarinen” 
ir “Edward Durrel Stone”, lei
do įgyti puikią patirtį.

Visu savarankiško darbo lai
kotarpiu Edmundas Arbas tę
sė nuoseklius eksperimentus: 
nuo istorinių elementų panau
dojimo iki neomodernistinės 
estetikos. Daugelis projektų 
yra visiškai naujų išraiškos 
priemonių paieška, ir tuo pat 
metu visi darbai pažymėti au
tentiškos autorinės manieros 
— tai neabejotinai architekto 
Arbo darbai.

Stebina ir didelė tipologinė 
projektų įvairovė: nuo koply
tėlių iki bankų ir viešbučių, 
nors liūto dalis tenka gyvena
mųjų namų projektavimui. Pa
žymėtinas ir funkcinių bei 
techninių naujovių panaudo
jimas — ne vienas individua
lių namų projektas galėtų su
silaukti užsakovų dėmesio 
Lietuvoje.

Kaip ir daugelis Lietuvos iš
eivių, E. Arbas didelę laiko 
dalį nuolat aukoja lietuviškų 
organizacijų veiklai. Be to, ne
skaitant ambasados Brazilijo
je, yra parengęs tipinį Lietu
vių namų projektą ir daugelį 
kitų darbų, parašęs ne vieną 
straipsnį išeivių spaudai — be 
jokio atlyginimo. Ir tokia duok
lė lietuvybei neatrodė pakan
kama. Ryškiu leitmotyvu per 
architekto kūrybą eina naujo
jo tautinio architektūros sti
liaus paieškos.

Architekto E. Arbo sukurta 
originali liaudies architektū
ros reminiscencijų ir šiuolai
kinės architektūros kompozi
cinių principų sintezė ypač 
gerai atsiskleidžia tokiuose 
darbuose, kaip Šv. Jono kop
lytėlė, Laisvės aukuras, Los An
geles lietuvių šventovė, šv. Ka
zimiero altorius, provizorinis 
Lietuvių namų projektas Los 
Angeles mieste. Visiems jiems 
būdinga nostalgiška Lietuvos 
ilgesio gaida, kuri čia skamba 
individualiai bei šiuolaikiš
kai. Šiose paieškose išryškė
jęs kūrybos metodas atsispin-

Svečiai iš Amerikos, Lietuvos architektų s-gos apdovanoti medaliais: (iš 
kairės) svečias archit. ALBERTAS KERELIS - Pasaulio lietuvių archi- 
tektų-inžinierių s-gos pirmininkas, archit. GEDIMINAS BARA V YKAS 
- Vilniaus miesto vyriausias architektas, svečias archit. EDMUNDAS 
ARBAS ir archit. JUOZAS VAŠKEVIČIUS - Lietuvos architektų s-gos 
pirmininkas

di ir tokiuose tipiškai ameri
kietiškos paskirties darbuose, 
kaip JAV paviljono Niujorko 
pasaulinėje parodoje projek
tas ir paminklas Vietnamo ka
riams.

Didžioji dalis Lietuvos ar
chitektų šiandien labai skep
tiškai žiūri į specialias tauti
nės architektūros paieškas. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad 
pastaruosius 30 metų lietuviai, 
vilkę imperijos jungą, stengė
si patys sau ir pasauliui įrody
ti esą neatsiejama Europos 
kultūros dalimi, o lietuvių iš
eivijai aktualiausia buvo lie
tuvybės išsaugojimas emigra
cijoje. O tai, ypač Amerikoje, 
pagarsėjusioje kaip “tautų ly
dymo katilas”, nėra lengva. To
dėl tai, kas Lietuvos intelek
tualų elitui galėtų atrodyti 
sentimentalu, išeiviams yra 
ne tik natūrali nostalgiška bū
sena, bet ir tautinės tapatybės 
išsaugojimo laidas.

Tačiau geriausia išgirsti pa
ties E. Arbo nuomonę:

— Jau dvi savaitės viešite 
Lietuvoje, nemažai teko matyti 
pokarinės architektūros. Da
bar, Atgimimo metu, didelė da
lis visuomenės norėtų matyti 
gimstant tautinės architektū
ros kryptį Lietuvoje. Tačiau 
išeivijos fenomenas ir kultū
ros vyksmas Lietuvoje nėra ta
patūs, nes vyksta visiškai ki
tomis sąlygomis. Ką galėtumė
te patarti tautinės architek
tūros kūrėjams čia, Lietuvoje?

— Mano troškimas ir linkė
jimas, kad Lietuva būtų lietu
viška ne tik savo kalba, papro
čiais, bet ir “postmodernioje” 
architektūroje; kad besilan
kąs krašte svetimtautis pajus
tų, kad tai yra Lietuva. Recep
to lietuviškai architektūrai ne
turiu; tai turėtų išplaukti iš 
kūrėjo dvasinio įsijautimo, at
sižvelgiant į tautos istoriją, 
gamtines bei geografines sąly
gas.

Išeivijos ir tautiečių iš Lie
tuvos santykiai, atsidarius ge
ležinei uždangai, laikas nuo 
laiko aptemdomi šešėlio — 
dalis mūsų “kultūrinių keliau
ninkų” darosi net ir Ameriko
je pagarsėjusiais kaulytojais 
(ačiū Dievui, architektai dar 
lyg ir neminimi ta prasme). Ne
retas gi išeivis tautietis, Tėvy
nėje apsilankęs, jaučiasi lyg 
ir pranašu aborigenams (vie
nas kolega pernykščiame ar
chitektų suvažiavime rimtai 
aiškino, kas gi yra neono švie
sos ir kokiu principu jos vei
kia). Architekto E. Arbo vieš
nagė teikė kitokių vilčių: išei
vijos žmonės, pasišventę pro
fesijai ir lietuvybei, yra Lie
tuvos ambasadoriai pasaulyje. 
Lietuvoje E. Arbas tapo pir
muoju išeivijos architektų am
basadoriumi, trokštančiu Lie
tuvai laisvės, taip pat ekono
minės ir dvasinės gerovės.

(Biografiniais duomenimis 
pasinaudota iš mėnraščio 
“Lietuvių dienos”, 1970 birže
lio mėn., 11 psl.)
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Lietuvos prezidentas VYTAUTAS LANDSBERGIS gruodžio 8 d. sutinkamas su gėlėmis Toronto Maironio mo
kykloje. Matyti PLB vicepirm. GABIJA PETRAUSKIENĖ (kairėje), mokyklos vedėjos pavaduotoja RŪTA RUSI- 
NIENĖ, tėvų komiteto pirm. BIRUTĖ BATRAKS Nuotr. R. Paulionio

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Vytautas Landsbergis 

Vašingtone
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininkas V. Lands
bergis gruodžio 9-11 d.d. lan
kėsi Vašingtone, kaip prane
ša Lietuvių informacijos cent
ras. Jis susitiko su JAV prezi
dentu G. Bushu ir viceprezi
dentu D. Quayle, Valstybės 
departamento pareigūnais.

“Lufthansos” lėktuvu AT pir
mininkas gruodžio 11, antra
dienio, vakare išskrido į Mask
vą, kur gruodžio 14 d. turėjo 
dalyvauti pasitarime su sovie
tų delegacija. Gauta žinia iš 
Lietuvos, kad Sov. Sąjunga 
konsultacinius pasitarimus 
atidėjo vėlesniam laikui.

Lietuvos Eltos koresponden
tas R. Barysas taip apibūdina 
V. Landsbergio lankymąsi Va
šingtone:

Gruodžio 10, pirmadienio 
rytą, Baltųjų rūmų spaudos at
stovas M. Fitzwater pareiškė, 
kad V. Landsbergis buvo iš
rinktas Lietuvos žmonių ir yra 
šios šalies vadovas. Kaip tokį 
priims prezidentas G. Bushas.

Antrą valandą po pietų limu
zinas su Lietuvos vėliavėle pri
važiavo prie Baltųjų rūmų. 
Prie durų V. Landsbergį pasi
tiko protokolo šefas ambasa
dorius J. Reed. Svečias pasi
rašė svečių knygoje. Po to bu
vo palydėtas į prezidento ka
binetą, kur jį pasitiko G. Bu
shas. Keletas minučių buvo 
skirta fotografavimui. Pokal
bis truko 40 minučių. Po jo V. 
Landsbergis Baltųjų rūmų kie
melyje padarė pranešimą 
spaudai.

Susitikimas su prezidentu G. 
Bushu suteikė daugiau pasiti
kėjimo Jungtinėmis Amerikos 
valstybėmis”, — pareiškė Lie
tuvos vadovas. Šiuo metu Lie
tuva yra puolama ir grasoma 
Sov. Sąjungos. Ji bauginama 
ekonomine nelaime, kariniais 
veiksmais. AT pirmininko tiks
las buvo paprašyti kokios nors 
politinės apsaugos iš JAV. Pre
zidentas G. Bushas pažadėjo 
— apsvarstysiąs galimos para
mos priemones su savo pata
rėjais.

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, AT pirmininkas sa
kė, kad pageidaująs, jog JAV 
aiškiau pasisakytų dėl kai ku
rių Kremliaus pretenzijų. 1920 
m. sovietai atsisakė bet kokių 
suvereniteto teisių į Lietuvą. 
O prievartos veiksmai nesuku
ria teisių į suverenitetą. V. 
Landsbergis 1940 m. Lietuvą

palygino su 1990 m. Kuveitu, 
nelinkėdamas šiai mažai ša
liai kęsti 50 metų priespaudą. 
Sovietų imperija keičiasi. Tai 
nėra desintegracija, kaip kas 
bando teigti, bet daugiau de
kolonizacija. Vietoj Sov. Są
jungos bus nauja valstybių 
bendrija.

V. Landsbergiui išvažiavus, 
Baltųjų rūmų kiemelyje pasi
rodė vienas G. Busho patarė
jų ir teigiamai įvertino patį 
Lietuvos vadovą ir jo pokalbį 
su prezidentu.

Tą patį vakarą Lietuvos pa
siuntinybėje Vašingtone at
stovas Stasys Lozoraitis suren
gė priėmimą, kur dalyvavo už
sienio valstybių ambasadoriai, 
remią Lietuvos dalyvavimą 
Helsinkio procese, JAV val
džios pareigūnai, kongresme
nai ir senatoriai.

Veiklą bendrinant
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos prezidiumo pirm. V. 
Landsbergis 1990 m. gruodžio 
10 d. Lietuvos pasiuntinybėje, 
Vašingtone, susitiko su VLIKo 
pirm. dr. K. Bobeliu ir dr. D. 
Krivicku. Pasitarime paliesti 
bendros veiklos būdai ir Lie
tuvoje atgimstančių politinių 
partijų bei organizacijų įsi
jungimas į VLIKą. Paliestas 
VLIKo poziciją apibūdinantis 
pareiškimas po Kovo 11-tosios. 
Šio susitikimo proga Lietuvos 
demokratizacijos proceso vyk
dymui įteikti papildomi $5,000, 
naujas kompiuteris ir elektro
ninis spausdintuvas.

Po Kuveito — Baltijos 
valstybės

JAV valstybės departamen
te, Vašingtone, 1990 m. gruo
džio 10 d. įvyko Žmogaus tei
sių deklaracijos ir Pilietinių 
teisių įstatymo paminėjimas, 
kuriame dalyvavo VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis, ALTos pirm. G. 
Lazauskas ir kiti veikėjai. Kal
bėta apie žmogaus teisių, tau
tų teisių ir bendros JAV užsie
nio politikos reikšmę ir ryšius. 
Apžvalgą apie tarptautinę po
litiką padarė gen. Brent Scow
croft, prezidento patarėjas 
valstybės saugumo reikalams. 
Į klausimą, kodėl JAV gina Ku
veitą, o tyli dėl Baltijos kraš
tų, jis atsakė, kad išsprendus 
Kuveito klausimą, bus spren
džiamas Baltijos valstybių rei
kalas.

Žmogaus teisių deklaracijos 
paminėjimas

Gruodžio 10 d. Valstybės de
partamente Vašingtone įvyko

Žmogaus teisių deklaracijos 
ir Pilietinių teisių įstatymo 
paminėjimas. Jame dalyvavo 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
ALTo pirm. G. Lazauskas, tai
pogi dr. J. Genys ir J. Bobe
lis.

Minėjime buvo iškelta reikš
mė ir ryšys tarp žmogaus ir 
tautų teisių bei bendros JAV 
užsienio politikos. Dr. P. Bra- 
tinka, Čekoslovakijos demo
kratinio piliečių susivieniji
mo pirmininkas, kalbėjo apie 
demokratizacijos judėjimą Če
koslovakijoje. Buvo ir daugiau 
pasisakymų. Pabaigai kalbėjo 
buvęs Aukščiausiojo JAV teis
mo pirmininkas W. Burger, api
būdindamas piliečių teises ir 
laisves. (ELTA)

Nedalyvaus
Lietuvos aukščiausioji tary

ba gruodžio 13 d. paskelbė AT 
pirmininko V. Landsbergio pa
sirašytą pareiškimą, kad at
stovai iš Lietuvos nedalyvaus 
IV-me TSRS liaudies deputa
tų suvažiavime. 1990 m. kovo 
13 d. Lietuvos respublikos 
aukščiausioji taryba nutarė: 
“Nustatyti, kad Lietuvos res
publikos piliečiai be specia
laus Lietuvos respublikos 
aukščiausiosios tarybos spren
dimo neturi teisės dalyvauti 
kitų valstybių, tarp jų ir TSRS, 
aukščiausiųjų valdžios orga
nų darbe”. Šiai pozicijai pa
keisti, sakoma pareiškime, nė
ra atsiradę jokio naujo konsti
tucinio pagrindo. Jei Lietuvos 
respublika manys, kad ji turi 
ką pridėti prie anksčiau siųs
tų geros valios pareiškimų, ji 
nusiųs į IV TSRS deputatų su
važiavimą savo įgaliotinius su 
specialiu pareiškimu.

Baltiečių kreipimasis
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

ministerial pirmininkai E. Sa- 
vissar, I. Godmanis, K. Pruns
kienė, susirinkę Taline, nuta
rė kreiptis į Europos ekonomi
nės bendruomenės (EEC) kon
ferenciją Romoje, prašydami 
technologinės pagalbos refor
muoti savo kraštų ūkius, kurie 
galėtų įsijungti į bendrą Eu
ropos ekonomiką. Baltijos 
kraštai nestokoja maisto pro
duktų, bet jiems reikia tech
nikos priemonių. Baltiečiai 
įsitikinę — gavę paramą įrody
tų. jog jie yra verti Europos 
valstybių pasitikėjimo. J.A.

• Kas neremia lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos.

proga

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

kooperatyvo nariams ir 
visiems tautiečiams

LAIMES ir SĖKMĖS 
nuoširdžiai linkime 

mieliems
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į 
a. Si 
(į

sveikina 
lietuviško
žodžio ir dvasios

bičiulius, linki * * jK/fALŠ/Mį

O **' irviiringų MJ$TUZ S

. V

ir sėkmingų 
naujų metų 
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS ir šeima St

ir naujų 1991 metą ^j| 
proga sveikiname gimines, (( 
draugus, pažįstamus ir 
linkime Dievo palaimos bei 
tyro džiaugsmo —

Irena ir Petras Lukoševičiai

*

*

■m?

^veikinu
visus bičiulius, 

draugus bei pažįstamus, 

gyvenančius Toronte ir kitur 

■ ŠVKMjĘDVbei

Naujų Metų 
proga _

Jonas Maniuška

5 (Sįfveihinaroe
55 mielus gimines, 

draugus bei pažįstamus

$ Kristaus gimimo
X v■g švenčių proga ir

linkime geriausios
2 sėkmės naujaisiais
1 1991 metais -

Rimas, Gražina Strimaičiai ir dukros

I Sveikiname
visus draugus ir 

pažįstamus iš arti ir toli su

šv. Kalėdomis
ir Naujais metais

su geriausiais linkėjimais -
Jurgis, Petronėlė Ivanauskai

ir dukra Elvyra su šeima

S Malonių
Kalėdų švenčių 

® ir sveikatos pilnų naujų 

I 1991 metų
visiems klubo nariams ir 

g? ‘‘Vilnius Manor” gyventojams
nuoširdžiai linki

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba
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Džiugių

JURGIS JUODIKIS

linkiu visai giminei bei 
artimiesiems —

a

ir laimingų $
£ NAUJŲ I

ir Naujų Metų
švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus —

Bronė, Jonas Maziliauskai 
Ina ir Ian Kavanagh

Savo mielus & 
klientus ir W 

draugus > 
šv. Kalėdų ir 1 
Naujų metų | 

proga sveikiname linkėdami sėkmės 
bei sveikatos -

Chretienas grįžo parlamentan

mi-

po- 
mi-

Kanados parlamentan grįžo 
liberalų veteranas J. Chretie
nas, iš jo ir iš politikos pasi
traukęs 1986 m. vasario mėne
sį. Politiniame gyvenime jis 
buvo palikęs ryškius savo pėd
sakus 1963-86 m. kaip liberalų 
parlamentaras ir anuometinio 
ministerio pirm. P.E. Trudeau 
ilgametis ministerių kabineto 
narys. 1984 m. J. Chretienas 
buvo laikomas pensijon išei
nančio P.E. Trudeau įpėdiniu, 
bet Kanados liberalų partija 
naujuoju vadu išsirinko poli- 
tikon susigrąžintą J. Turnerį. 
Tai buvo skaudus smūgis J. 
Chretienui, norėjusiam tapti 
liberalų vadu ir Kanados 
nisteriu pirmininku.

J. Chretieno nusivylimą 
litika sustiprino Kanados
nisteriu pirmininku tapusio J. 
Turnerio staiga paskelbti par
lamento rinkimai, skaudžiai 
pralaimėti konservatoriams su 
jų naujuoju vadu B. Mulroniu. 
Tad nenuostabu, kad J. Chre
tienas, pasitraukęs iš parla
mento, įsijungė pelningon ad- 
vokatūron, sekdamas ankstes
niu J. Turnerio pavyzdžiu. J. 
Chretieno politines viltis at
gaivino opozicijos vado J. Tur
nerio su liberalais 1988 m. lap
kričio 21 d. antrą kartą pralai
mėti Kanados parlamento rin
kimai ministeriui pirm. B. Mul- 
roniui ir jo konservatoriams. 
Rinkimus tada paankstino 
daugumą senate turintys libe
ralai, sustabdę jau priimtos 
laisvos prekybos sutarties su 
JAV patvirtinimą. Šis pralai
mėjimas suskaldė liberalus ir 
užbaigė politinę liberalų vado 
J. Turnerio karjerą.

Ontario premjeras BOB RAE kalba 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
pirmininko Vytauto Landsbergio 
priėmime gruodžio 7 d. Prisikė
limo parapijos salėje Toronte

Nuotr. R. Puterio

j Džiugių 
šv. Kalėdų

į bei laimingų 
naujų metų

į linkime giminėms, draugams 
r ir pažįstamiems -I Cesė, Antanas Pažerūnai ir šeima

vitumo pripažinimą prancūziš
kai provincijai. Meech Lake 
sutartį sustabdė jos nustatytu 
laiku iki birželio 23 d. nepa
tvirtinę Manitobos ir Niufaund- 
landijos parlamentai.

Sutarties nebandė ginti ir 
gelbėti J. Chretienas, nenuma- 
tydamas jos politinės įtakos 
prancūzų kilmės kvebekie- 
čiams. Jis vis dar laikėsi P.E. 
Trudeau taktikos, kad Kvebe
kas ir be specialių konstituci
nių teisių liks Kanados fede
racijoje. Meech Lake sutarties 
atmetimas uždegė tautines 
liepsnas net ir J. Chretieną 
rėmusių liberalų širdyse. Stai
ga krito ten jo kadaise turėtas 
populiarumas, labai svarbus 
naujam liberalų vadui, kai jis 
nėra išrinktas Kanados parla
mentan. Tokiam vadui nedel
siant sudaroma galimybė lai
mėti papildomus parlamento 
rinkimus jo partijai saugioje 
rinkiminėje apylinkėje.

Papildomus rinkimus J. Chre
tienas atidėliojo beveik pusę 
metų, nebūdamas tikras, kad 
juos galės laimėti savo buvu
sioj ar kurioj kitoj Kvebeko 
apylinkėj. Mat ten pirmuoju 
smuiku pradėjo groti Kanados 
parlamente nuo konservato
rių atsiskyrusio Lucieno Bou- 
chardo tautinis Kvebeko blo
kas. Kvebekietis J. Chretienas, 
vengdamas pavojingo pralai
mėjimo savoje provincijoje, 
pasirinko New Brunswicką. 
Ten jam saugią rinkiminę 
Beausejour apylinkę pasiūlė 
liberalas Fernandas Robi
chaud, Kanados parlamentan 
išrinktas net su 12.000 balsų 
dauguma.

Gruodžio 10 d. įvykusius rin
kimus laimėjo J. Chretienas, 
pagrindiniu varžovu tapusį 
NDP socialistą Guy Cormierį 
įveikęs ne 12.000 balsų, o tik 
4.741. Remiantis beveik pil
nais duomenimis, už J. Chre
tieną balsavo 17,317 rinkėjai, 
už vietinį žveją G. Cormierį — 
12.576. Keturi kitų grupių kan
didatai nusinešė 3.586 balsus. 
Jų eilėse nebuvo konservato
rių kandidato, ministeriui 
pirm. B. IVįulroniui nutarus ne
kliudyti liberalų vadui J. Chre
tienui įsijungimo parlamen
tan. Iš tikrųjų konservatorių 
vadui B. Mulroniui turbūt rū
pėjo antroji medalio pusė — 
galimas jo kandidato nukriti
mas paskutinėn vieton.

Tokios nemalonios staigme
nos Kanados ministeris pirm. 
B. Mulroney gruodžio 10 d. su
silaukė rinkiminėje York North 
apylinkėje prie Toronto. Ten 
parlamento rinkimus 1988 m. 
labai menka balsų dauguma 
laimėjo konservatorius Mi

Onutė Skrebunienė ir sūnūs

naujaisiais metais — 
Onutė ir Edis Adomauskai, 

Hamilton, Ont.

I ir
| Naujų Metų
S proga sveikiname
§ visus gimines, draugus
S ir pažįstamus —

chael O’Brien. Jis ir liberalas 
Maurizio Bevilacqua turėjo 
ilgai trukusius balsų perskai
čiavimus, kol pagaliau teismas 
ginčą įsakė užbaigti papildo
mais rinkimais. Juos laimėjo 
liberalas M. Bevilacqua, apie 
7.000 balsų nugalėjęs antron 
vieton iškopusį NDP socialis
tą P. DeVitą. Jiedu konserva
torių M. O’Brieną paliko pas
kutinėje vietoje.

Liberalų vadui J. Chretienui 
gali daug žalos padaryti be
veik pusmečiu suvėlintas grį
žimas į Kanados parlamentą, 
kur tik po Naujų metų jis tega
lės atskleisti savo planus eko
nominio sulėtėjimo slegiamai 
Kanadai. Šį kartą ten neužteks 
tuščių žodžių ir ministerio 
pirm. B. Mulronio konservato
rių vyriausybės puldinėjimo 
be konkrečių pasiūlymų geres
nei Kanados ateičiai. Teisin
ga yra kritikų pastaba, kad ka
nadiečiai spėjo nusivilti abiem 
pagrindinėm partijom — ir 
GST mokesčių reformą atne
šančiais konservatoriais, 
lig šiol nieko naujo 
lančiais liberalais.

Nusivylimo dėka 
čiai skamba net ir
NDP socialistų vadovės Aud
rey McLaughlin finansiškai 
neįgyvendinami pasiūlymai, 
kurių negalima pavadinti 
konkrečiais planais. Ir vis dėl
to rinkėjai savo balsus prade
da atiduoti NDP socialistams. 
Vakarų Kanadoje ima kilti 
Prestono Manningo vadovau
jama reformos partija, o Kve
beke — Lucieno Bouchardo 
tautinis Kvebeko blokas.

Mielus gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikiname su

šv. Kalėdomis 
linkėdami daug laimės 

ir sėkmės

J. Chretienas šį kartę lengvai 
laimėjo naujo Kanados libera
lų vado rinkimus 1990 m. bir
želio 23 d. Kalgaryje. Proble
ma jam tapo tą pačią dieną 
įvykęs Kanados ministerio 
pirm. B. Mulronio pirštos Meech 
Lake sutarties atmetimas. Ši 
sutartis turėjo tapti oficialiu 
Kvebeko įjungimu Kanados 
konstitucijon, atnešančiu sa-

■Vi ^^veikiname

savo brangius Ona ir Juozas

GATAVECKAl

viliojan-
Kanados

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ir 
nepasiū-

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus ir 

pažįstamus —

MII CHAClt 21(0 Hurontaria St.. 279-7M9

CIFįlJA

LTTM
valdyba ir tarnautojai

sveikina
visus “Lito” narius ir nares
švenčių proga ir linki

laimingų bei

džia ucgsmincpjL

1991 -jų metų

Rj
'C

šv. Kalėdų
proga ir linkime

laimingų
naujų metų.

Su meile-
dr. Antanas ir Birutė Saikai

draugus, bičiulius ir 
pažįstamus

Stefa ir Algis Medeliai
consulting

2ONCUVAU.lt CHAPtL 436 Ronc»tv*ll«« Ava. 
533-7*54

•YORKK CHAPIL 2357 B!oorlt W. 
767-3192

tffimer- į ffirtėr

g. Džiaugsmingų
o o.

SVJtALČDCĮ 
švenčių ir laimingų 

naujų metų

rista us
švenčių ir Naujų metų 

proga sveikiname mielus savo ® 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami šventinio džiaugsmo $4 
ir geriausios sėkmės /jc
naujaisiais metais -

Lionė ir Vladas Kybartai, Mjį 
Hamilton, Ont. M 

. . . . W

MOILTBgALIO LIETUVIU KRgDITO

--------
M savo giminėms, draugams
M ir pažįstamiems linki -

Ona ir Antanas Baltrūnai

velkiname 
gimines, draugus ir 

pažįstamus sulaukus 
šv. Kalėdų ir 

1991 naujų metų 
bei linkime sveikatos ir 

Dievo palaimos —
Adelė, Danutė, 

Raimundas Stulgiai -Jte

I mielus savo gimines, 
j bičiulius ir pažįstamus, 
Į linkėdami malonių 
l bei džiugių

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

šv. Kalėdomis, '■*
linkėdama daug laimės ir sėkmės

naujaisiais 1991 -siais metais —

Verutė Treigienė
Delhi, Ontario

su šv. Kalėdomis
gimines, draugus, 

pažįstamus ir linkime

ŠV. Kalėdų ir sėkmingu 
naujų metų -

Levutė ir Vladas Pevcevičiaii

laimingų, džiugių

Marta Adomavičiene 
duktė Danutė, žentas Ted 
ir vaikaičiai - Larutė, Kristupas

2ONCUVAU.lt


ŠKAiA LADCj švenčių į 

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus Pjj 
ir linkime džiugių bei laimingų 
naujų metų -

Danutė ir Petras Petrauskai SS 
Anastazija Petkevičienė vL

•j®
Artimiesiems, pažįstamiems 

ir bendradarbiams 

linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų naujų metų 
linki - Ąnge/ė /r Vytas Kulniai 

Rūta ir Myron Douglas

ivžileaųn 
Naujųjų metų

švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus
Kanadoje bei Amerikoje

sveikina -

Ona ir Andrius Petrašiūnai, 
London, Ont.

Linksmų Kalėdų švenčių
ir sėkmės pilnų

f HAŲJU k
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki - įfe

V Edvardas Valeška 
£

.«? *

i Sveikiname i
'S 7

<* ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI S

Rudeninis “Į laisvę” ALFONSAS NAKAS

1990 m. lapkričio vidury skai
tytoją pasiekė Lietuvių fronto 
bičiulių (LFB) “rezistencinės 
minties ir politikos žurnalas” 
Į laisvę (toliau ĮL). Tai 109 (146) 
nr., datuotas ne diena ar mėne
siu, o metų laiku — “1990 ru
duo”. Žurnalas išeina tris kar
tus metuose, vis dar 80 pusla
pių apimties. Redaguoja Juo
zas Baužys, šiuo metu talkina
mas Česlovo Grincevičiaus ir 
Kazio Ambrozaičio.

Vertinti pradėkime nuo į 5- 
tą puslapį įdėto redaktoriaus 
pasiaiškinimo (Nuo redakto
riaus stalo). Jis teisinasi uni
versalių temų stoka, nes jau
čiamas bendradarbių trūku
mas, ir redaktoriui sunku jų 
susirasti. Užtat turinio nugar
kaulį darančios tik dvi temos: 
viena daugiau filosofinė, ska
tinanti tiesos ieškojimą ir jos 
skleidimą, kita praktinė, gvil
denanti ekonominius klausi
mus. Užkulisius, kaip rašiniai 
buvo sužvejoti, skaitytojas ga
li tik nujausti. Bet vis dėlto 
žurnalas išėjo laiku ir visi pus
lapiai liko pripildyti. Patogu
mo dėlei per tuos puslapius 
brisime pradėję nuo pirmojo 
lapo.

Dviejų autorių du trumpi ve
damieji turiniu labai panašūs. 
Pirmajame primenama, kaip 
Lietuva, 1941 m. paskelbusi 
atstatanti nepriklausomybę, 
buvo palikta viena kovoti ir 
kentėti. Klausiama, ar istori
ja nesikartos po 1990 m. kovo 
11-sios. Kad nesikartotų, visų 
pirma siūloma rezistencinė 
santūra (“Laisvė plepėti, ne
patikrinus faktų, skelbti savo 
įsitikinimus, nerespektuojant 
kitų, gali tapti tos pačios lais
vės išdavimu”). Patariama ne
pasitikėti komunistų partija, 
kol ji geros valios bei lojalumo 
Lietuvos nepriklausomybei 
neįrodė darbais. Galimybių 
nepasilikti vienų vieniems 
esą, bet jų siekiant reikią “kie
to darbo ir tautinio solidaru
mo Lietuvoje bei (...) energin
go pagalbos šauksmo ir drau
gų verbavimo išeivijoje”.

Antro vedamojo autorius ap
gaili vieni kitų niekinimąsi 
Lietuvos spaudoje bei nesuta
rimus išeivijos veikloje. Mano 
nuomone, vedamieji turėjo bū
ti sukeisti vietomis.

Editos Nazaraitės komenta
ras (Kultūros vizijos nepriklau
somai Lietuvai) kimba į plau
kus Lietuvos intelektualuose 
plintančiam mitui apie lietu
višką “Šiaurės Atėnų” kūrimą. 
Tačiau atėniečiai ne tik nau
doję vergų darbą, bet ir mote
rys buvusios vergių padėtyje. 
Ji skeptiška ir pažadams, jog 
valstybė rems meną, kai tai da
ryti net turtingos šalys, kaip 
JAV, labai šykščios.

Marcelijaus Martinaičio ra
šinys apie lietuvių literatūrą 
tėvynėje bei išeivijoje (Tiesos 
angelo globoje) skaitytoją pri
riša nuo pirmos iki paskutinės 
eilutės. Tai rašytojo, poeto- 
intelektualo, literatūros do
cento liudijimas, kaip žiau
riausioje vergijoje, prie absur
diškiausios cenzūros literatū
ra buvo kuriama ir kodėl. Kū
ryboje meluodami ir visaip ap
gaudinėdami pavergėją, rašy
tojai rizikavo patys ir į riziką 
vėlė skaitytojus.

Viktoras Makoveckas, rašy
damas apie politinę diferen
ciaciją, apžvelgia Lietuvos po
litinių partijų praeitį nuo XIX 
šimtmečio, dabartinį jų persi- 

formavimą, naujų kūrimą, gru
pavimąsi ir numato netolimą 
ateitį. Autorius yra naujo poli
tikos bei kultūros žurnalo Lie
tuvoje “Žaltvykslė” red. pava
duotojas.

Dešimt puslapių paskirta 
10-sioms rašytojo Aloyzo Baro
no mirties metinėms paminėti 
(mirė 1980.IX.7, 63-iuosius be
baigdamas). Čia apie jį objek
tyviai rašo jo kolega ir asmeni
nis draugas Vytautas Voler- 
tas, trumpai paliesdamas ve- 
lionies biografiją apskritai, 
daugiau iškeldamas rašytojiš- 
ką veiklą. Pateikiama beveik 
pusantro puslapio jo raštų bib
liografija. Duodama trumputė 
ištrauka iš jo romano “Mirti 
visada suspėsi”. Gaila, kad to 
kia trumputė — tik puslapis. 
O reikėjo bent 10-ties pusla
pių. Manding, tai vienas ženk
lų, kad ĮL redaktoriui medžia
gos dar netrūksta ...

Viktoro Nako rašinys Tiesa 
tave išlaisvins nušviečia Lie
tuvių katalikų religinės šalpos 
įsteigto Lietuvių informacijos 
centro (LIC) darbą. Sužinoma, 
kad bešališka, patikima, skubi 
LIC’o informacija, teikiama 
visiems ir visur pasaulyje, įgi
jo didelį prestižą.

Arūnas E. Gudaitis trumpai 
supažindina su adv. Povilo 
Žumbakio knyga Lithuanian 
Independence: the reestab
lishment of the Rule of Law ir 
teigiamai ją vertina.

Dėmesio vertas, populiaria 
forma parašytas Zenono Prū
so str. Mūsų kaimynai gudai — 
sąjungininkai ar priešai? Te
ma ypač svarbi Vilniaus kraš
to ateities atžvilgiu.

Vytautas Skuodis patikslina 
ankstesnį teigimą (“ĮL” nr. 106): 
ne 1975 m. Lietuvoje sužinota 
apie Molotovo-Ribbentropo 
protokolus, kaip ten rašyta, 
bet 1972 m.

Ekonominiais atsikurian
čios Lietuvos klausimais rašo 
Juozas Šaltenis (jo rašinio tę
sinys bus kitame numeryje), 
Jonas Pabedinskas, Indrė Bau- 
žaitė-Šemogienė ir Ofelija 
Baršketytė. Surašius jų dau- 
giažodes rašinių antraštes ir 
dar pridėti poKūehą kitą saki
nį komentarų^1 susidarytų be
veik ištisas mašinraščio pus
lapis. Galiu tik apie visus bend
rai pasakyti, kad trumpi re
feratai visi savaip įdomūs, visi 
skirtingų temų. Tai iš anksto 
sutarti simpoziumo dalyvių pa
sisakymai. Beje, J. Šaltenis net 
devynis kartus pavartoja žodį 
gerbūvis, kurį redaktorius tu
rėjo ištaisyti į gerovę.

Tarp daugiau kaip tuzino 
skaitytojų laiškų keletas yra 
labai įdomių. Bene pats įdo
miausias A. Sabalio: “ĮL” skai

Lietuvių skautų sąjungos brolijos is seserijos suvažiavime buvo prisimin
tas a.a. fil. v.s. Bronius Kviklys. Velionies darbų parodėlę suruošė v.s. S. 
Jelionienė Nuotr. VI. Bacevičiaus

tytojus jis skatina ateity pre
numeruoti po tris žurnalo eg
zempliorius, kurių po du pa
siųsti į Lietuvą.

Nors bet kokiai beletristikai 
“ĮL” redaktorius mažai teski
ria vietos, vis dėlto du pusla
pius davė Julijos Švabaitės- 
Gylienės dviem eilėraščiam. 
Gal todėl, kad jie iš “sibirinio 
ciklo”.

Besidairydamas kalbos klai
dų, šį kartą jų nedaug tesužve- 
jojau: du kartu užšąlęs, neuž- 
šąlęs (ant a nereikia nosinės), 
kad Pabedinskas dirbęs expor- 
to (t.b. eksporto) srityje, dar 
keletą spaustuvės riktu, dėl 
kurių redaktorius niekuo dė
tas. Bet va, žurnalo gale prisi- 
nenamas tik ką miręs Bronius 

Kviklys. Ir štai biografinės 
užuominos pradžia:

“Velionis buvo gimęs (m.p., 
A.N.) 1913 (...)” Kol Viktoras 
Mariūnas prieš bene porą me
tų neatvėrė akių, buvo gimęs 
daugelis susigundydavom ra
šyti, įskaitant ir šios apžvalgė
lės autorių. Deja, žmogus gi
mė, gimęs, yra gimęs visiems 
laikams, nes liko jo nemirtin
ga siela. Lietuvos prestižiniuo
se žurnaluose, net ir tada, kai 
redaktoriai “netikėjo”, ar nu
davė netikį į amžinybę, niekur 
nerašydavo buvo gimęs. Po V. 
Mariūno pastabų (nepamenu, 
Drauge, ar Dirvoje), buvo gi
męs gerokai sumažėjo. Bet tik 
laikinai. Dabar vėl nekrologai 
bei mirties sukakčių paminė
jimai buvo gimęs fraze mirgėte 
mirga. Liaudies neišmokysi, 
bet redaktoriai neturėtų šios 
frazės praleisti. Atsiprašau 
Į laisvę redaktorių, kad jį pa
dariau atpirkimo ožiu, nes čia 
man pasitaikė geriausia pro
ga visiems redaktoriams pri
minti tai, ką kitas yra teisingai 
pataręs.

BRANGŪS KUNIGAI, 
TA UTIEČIAI IŠEIVIJOJE!

Nuoširdžiai sveikinu visus 
su šv. KALĖDOM! Jėzaus ma
lonė visada telydi jūsų šei
mas,^ ar bus, vargus ir džiaugs
mus. Visada miela prisiminti 
jūsų nepaprastą uolumą Baž
nyčios ir Tėvynės reikalams. 
Šios šventos Kalėdos dar la
biau mus tesuvienija, tesustip
rina mūsą meilę KŪNU tapu
siam ŽODŽIUI, kad visą savo 
gyvenimą skirtume Tėvynės ir 
Dangaus karalystės kūrimui.

Su pagarba ir meile - 
Kun. Edmundas Atkočiūnas, OFM 
Roma, Italija
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Sveikiname 
visus 

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

4 
* *

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 
"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonas 532-1149

| Sveikinam
visus lietuvius su

Į šv. Kalėdomis 
Į ir Naujais metais, 
r linkėdami daug džiaugsmo 
v ir geriausios sėkmės.

Dainos vienetas “Sutartinė” PR

linki visiems lietuviams

iugių švenčių ir

turtingų naujų metų

sveikina visus lietuvius su

šv. Kalėdomis

ir smagių kelionių

MASKEL INSURANCE 
BROKERS LTD.
(BALYS MASKELIŪNAS) 
Telefonas 251-4864- 
2405 Lakeshore Blvd. West, 
suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C5

“Audra
Travel

Corporation”

ir linki
visiems geros sveikatos, A

laimingų naujų metų f
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Džiugių
šventų Kalėdų
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos 

naujų metų 
linki visiems giminėms, 
draugams bei pacientams -

dr. Gina J. Ginčauskaitė, 
optometristė

&

Šiapus ir anapus saulės”
Septintoji Alfonso Tyruolio poezijos knyga

E. NAZARAITĖ

£

Linksmų 
šv. Kalėdų 
ir laimingų bei 

sėkmingų

linkime giminėms, 
dra ugams ir pažįstamiems -

Jonas ir Elena Bukšaičiai

veikinu
gimines, draugus 

pažįstamus su

Šv. Kalėdomis

cija, p.73). Toks “mišrios tech
nikos” derinys įveda bereika
lingo komizmo, kuris prie bend
ro knygos “Šiapus ir anapus 
saulės” kalbėjimo tono nesi
derina.

Geriau atrodo A. Tyruolio 
istorinėmis temomis parašyti 
posmai, sudėti paskutiniame 
knygos skyriuje “Aidai iš lai
ko gelmių”. Tai proginiai eilė
raščiai, parašyti įvairioms su
kaktims paminėti: 200 metų 
Amerikos nepriklausomybei, 
600 metų Lietuvos krikštui, 
Vilniaus universiteto jubilie
jui bei kiti eilėraščiai, skirti 
Lietuvos istorijai ir iškiliems 
žmonėms pagerbti. Proginių 
eilėraščių rašymas turi savo 
specifiką, juos ir nagrinėti rei
kėtų iš kito atspirties taško.

Naują A. Tyruolio eilėraš
čių knygą “Šiapus ir anapus 
saulės” sudaro keturi skyriai: 
“Prarastoji diena”, “Pasikei
timų metas”, “Nemarumo pėd
sakai” ir “Aidai iš laiko gel
mių”.

Alfonsas Tyruolis, ŠIAPUS IR 
ANAPUS SAULĖS. Eilės - lyri
nės ir epinės. Leidėjas - M. 
Morkūnas. Viršelis - dail. P. 
Aleksos. Čikaga, 1989 m., 109 
psl.

sveikiname

gimines, draugus ir

ir Naujais Metais

K

visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir Imkime 
sėkmingų bei laimingų

numirė Žemė — gyva ji visa.” 
(Prisikėlimo varpai, p.67).

Prarastai tėvynei skirtuose 
eilėraščiuose gausu liūdnos 
melancholijos: “Dar, rodos, 
sėdžiu vis prie lango / mieloj, 
senojoj tėviškėj, / kartkartėm 
žvelgdamas pro jį: / ant plyno 
išakėto lauko / neliko nieko” 
(Tėviškės vizija, p.24).

A. Tyruolio poetinėje atmin
tyje gimtinės spalvos beveik 
siejamos su pastelinėmis pra
bėgusios vaikystės ir jaunys
tės spalvomis. Kartais įter
piami nostalgiški pustoniai, 
bet pigoko sentimentalumo pa
vojus, regis, negresia, jo išven
giama. Tačiau retsykiais eilė
raščiuose užkliūna ganėtinai 
pabodę įvaizdžiai, kaip pvz.: 
“žydras lino žiedas” arba “kaip 
lino žiedą meilę tyrą”. Atrodo, 
kad publicistinių motyvų įve
dimas poetui nelabai sekasi: 
“Bet nė Potsdamai, Jaltos, Že
nevos / Neišsprendė, ką nuta
rė Dievas / Konferencijoj savo 
Trejybės:” (Dangaus konferen-

A. Tyruolis į lietuvių kalbą 
yra išvertęs daug pasaulinės 
poezijos: Goethe’s, Schiller’io, 
Dantė’s, Eliot’o ir kitų poetų 
kūrybos. Vertimams parinktų 
autorių kūryba tam tikra pras
me atspindi paties vertėjo po
etinį skonį, jo palankumą kla
sikams. Tad nenuostabu, kad 
naujame Tyruolio eilėraščių 
rinkinyje “Šiapus ir anapus 
saulės” jaučiama stipri klasi
kinės poezijos įtaka. Ramus 
visos knygos eilėraščių tonas, 
kai kur gal kiek egzaltuotas, 
nesivaikoma modernių for
mų, nesiekiama skaitytoją su
krėsti ar nustebinti.

“Euterpe, o mūza pašlovin
ta. / Ką man šioj pakrantėj pa
tartumei? / Minėk savo tėviškę 
brangiąją / Kartu su Teogniu 
beliūdinčiu”. Mūzos priesakų 
A. Tyruolis laikosi, eilėraš
čiuose iš tikrųjų daug tylaus 
susikaupimo, praradimo skaus
mo, būdingo išeivio jausenai.

Poeto knygoje “Šiapus ir 
anapus saulės” dažni yra ap
mąstymai apie mirtį: “Skubiai 
prabėga mūsų metai trapūs, / 
Siųsti kaip dovana aukštesnės 
Valios. / Greit blunka žemės 
kilimas, tas žalias, / Šaltos žie
mos skaudžiu grobiu jam ta
pus.” (Po vieno requiem, p.48).

Naujuose A. Tyruolio eilė
raščiuose liečiamos laisvės, 
laiko amžinumo, istorinės te
mos, kurios glaudžiai persipi
na su giliai išgyventais religi
niais motyvais. “Dabar subren
do jau kviečiai / Agapei, šven
tai meilės duonai — / Pareina 
derlius Viešpačiui / Į begali
nį amžių kluoną.” (Agapės duo
na, p.65). Arba dar viena eilu
tė: “Nors numirė Kūnas, ne
miršta Tiesa, / Nors numirė 
Saulės, nemiršta Šviesa, / Nors

Kazys ir Adelė Ivanauskai

Su šv. Kalėdomis

pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos -

Monika Vaškevičienė, 
sūnus Juozas ir marti Nijolė

Sovietinės vergijos pakeista
(Atkelta iš 15-to psl.) 

venančių žmonių gyvenimo ko
kybės pagerinimui. Pakilę rei
kalavimai vertė dalį persona
lo pakeisti geriau pasiruošu
siu ir tiksliau žmonių porei
kius suprantančiais. Nuosta
bu, kad vienoj institucijoj su
sidarė net eilė laukiančių vie
tos ten dirbti.

Smagu buvo pabendrauti su 
jaunų žmonių grupėm, kurios 
steigia pagalbos židinius vie
nišiems ir apleistiems. Jos 
taip pat išugdo savitarpio su
pratimo ir pagalbos dvasią, 
padeda vieni kitiems buiti
niuose rūpesčiuose, butų ir 
namų remontuose. Čia jau rei
kia atiduoti dalį savęs, ne tik 
mažai vertus “popierėlius”. 
Taip ir prasideda dvasingumo 
konkretizavimas, kūrimas, 
skleidimas.

šv. Kalėdomis |
visus gimines, draugus įį

Bernardas Brazdžionis

• Tragiška mūsų istorija, kaip 
tragiškas teisybės susidūrimas su ne
teisybe, kuriame neteisybė laimi 
prieš teisybę vien dėlto, kad ana fi
ziškai galingesnė. DR. J. GIRNIUS

Marija Mickevičienė, 
Vienna, Ont.

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Linksmų

WSMU

Sudbury, Ontario

B

ir Naujaisiais Metais - j
Augustinas Navickas •’

SK/TALSDU ,r 
laimingų bei sėkmingų 
naujų metų linkime 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Ona ir Stasys Žvirbliai, 
Hamilton, Ont.

Džiugių
sv. Kalėdų 
ir laimingų 
naujų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems Julija, Jonas,
linki — Rūta ir Linas Kamaičiai &■>

Ona, Algimantas, Algis, Gedas, 
Kristina Dziemionai

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

Kovotojų suvažiavime
Buvau giliai sujaudinta par

tizanų, politkalinių ir tremti
nių metinėje konferencijoje 
Vytauto D. universiteto salė
je. Pamačius minią tikrų kovos 
liudininkų, nešančių bunkery
je išsaugotą skylėtą Trispalvę, 
pasidarė apmaudu ir nesupran
tama, kodėl jų dalia mūsų rū
pesčiuose neturi pirmaujan
čios vietos. Teisingai pabrėžė 
Vytautas Landsbergis savo kal
boje, kad jų darbas ir auka nė
ra praeitis, kad jie dar labai 
reikalingi ir šiandien, ir rytoj, 
kol Lietuva pasieks pilną ne
priklausomybę. Gera buvo svei
kinant ir dėkojant jiems pasa
kyti, kad mūsų Lietuvos nepa
žinę vaikai sėmėsi iš jų lietu
viškos dvasios, rengdami susi
mąstymo ir partizanų vakarus. 
Ir tai jiems nebuvo nerealus 
mitas. Tada norėjosi, kad toje 
salėje būtų buvę mūsų jauni 
veikėjai, kurie jau tampa vi-

suomeninio darbo ekspertais 
ir ypač reikalingi profesinio 
atlyginimo, kad būtų verta dirb
ti lietuvybei ir Lietuvai. O šie 
žmonės savo laiku paliko šei
mas, profesijas ir išėjo į mir
ties pavojų. Jie dar ir šiandien 
turi būti “reabilituoti”, kad 
gautų padidintas pensijas! 
Tenka ne juokais susimąstyti!

Ryšiai su užsieniu
Šiandien yra labai svarbu 

Lietuvos atskirų sričių organi
zacijom ir sąjungom užmegzti 
ryšius su Vakarų pasaulio pa
našiom draugijom (invalidų, 
aklųjų ir kitomis). Visokiais 
būdais reikėtų ieškoti Lietu
vai pagalbos iš tarptautinių ar 
savo krašto labdarinių organi
zacijų.

Iš išeivijos Lietuva laukia 
pagalbos žmonių-darbo-atski- 
rų sričių profesionalų. Tai ne
reiškia nuvažiuoti ir duoti nu
rodymus kaip ir ką daryti, nors 
tokių klausimų būna daug. Pa
galba reikalinga dirbant kar
tu, ieškant išeičių, struktūrų 
ir sistemų pagerinimo ar nau
jų sukūrimo, derinantis su gy
venimo sąlygom, poreikiais, 
paruošimu ir gyvenamo mo
mento dvasia.

Baigdama noriu padėkoti 
Kauno Medicinos akademijai, 
mane iškvietusiai ir sudariu
siai sąlygas pasidalinti savo 
profesinėm žiniom bei patir
timi. Dėkoju gausiems įvairių 
grupių klausytojams, institu
cijų, ministerijų darbuotojams, 
kultūrininkams ir meninin
kams, Aukšč. tarybos ir vyriau
sybės vadovams, kardinolui V. 
Sladkevičiui, dvasiškiams, re
zistentams, tremtiniams ir vi
siems, kurie savo rūpesčiu, 
nuoširdumu ' ir globa sudarė 
sąlygas bei padėjo naudingai 
išgyventi dešimt savaičių Lie
tuvoje.

naujų metų — Dr- Eimutis ir Rita Birgiolai \ 
su šeima 1

gveikinu su 

šv. Kalėdomis, 
linkėdama visiems geros 
nuotaikos, sveikatos 
bei sėkmės naujuose 
metuose —

draugams ir 
pažįstamiems 
linkime

linksmų, šv.
Kalėdų ir
laimingų bei sėkmingų naujų metų —

Sveikiname su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais 
savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami sveikatos bei 
sėkmės —

Lilė ir Vladas Nakrošiai

ir laimingų naujųjų 
1991 metų

giminėms, draugams 
ir pažįstamiems 

linki -

Jūra, 
Darius, 
Dalia ir 
Rimas 

Sondos

Irena, Leonas, Aras Baziliauskai

O naktie Kalėdų, 
Švieski mūs keliams — 
Mūsų žemės Dieną 
Te Dangus nulems!

švenčių ir sėkmi 
bei laimingų

nuoširdžiai visiems 
lietuviams linki —

The Lougheed ir Barnard šeimos 
bei tarnautojai

ir laimingų bei sėkmingų nUUJU ITlCtU 
linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

Tušė ir Zigmas Zaleskiai

Nlielus savo draugus 
ir pažįstamus sveikinu su 
šv. Kalėdomis

linkėdamas daug laimės

$ $ naujaisiais
g $ 1991-taisiais
g metais-

Ignas Urbonas 
2S Toronto, Ont.
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tik $25.00 metams (JAV-se amerikietiškais), 

reguliari metinė prenumerata - $30.00, 
rėmėjo - $40.00, garbės - $50.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė.......................................................................
Adresas .....................................................................................

Siunčiu prenumeratą...............dol., auką...............dol.
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

rK8SV > MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. L.1G 4N2 

įvairūs patarnavimai Lietuvoje. 
■ Pervežam palaikus, palikimus ■ Prižiūrim kapus ■ Perduodam 

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

a Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio 
a “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1. 
Visais reikalais kreipkitės i Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Algis Medelis sausio viduryje važiuoja į Lietuvą. 
Klientai reikalingi paslaugų Lietuvoje prašomi 

nedelsdami kreiptis.

Al filQ IUIFHFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLvIU IVlLMLLlu 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!

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRSWESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pastarieji mano trys straips

neliai Pagalbos Lietuvai vajaus 
Kanadoje reikalais (“TŽ” nr. 44, 
46 ir 48) laikraštyje pasirodė taip 
pertvarkyti — ištisai išleistos ir 
netiksliai perrašytos mano min
tys, pridėti savi samprotavimai 
— kad negaliu prisiimti jų, iš tik
rųjų jau pačiai redakcijai priklau
sančios, autorystės.

Algimantas Banelis
Red. pastaba. Redakcija taiso 

rankraščius savo nuožiūra (žiūr. 
metrikų). Šiuo atveju piniginio va
jaus straipsniai buvo paruošti at
sižvelgiant į KLB krašto valdybos 
ir vajaus komiteto pageidavimus.

VISKAS SU KORTELĖM
Kaišiadorių vyskupijoje yra 

statomos keturios naujos šven
tovės. Labai sunku — nėra me
džiagų. Žmonės dar nebadauja, 
stovi ant ribos. Viskas perkama 
pagal korteles. Tik duona ir pie
niški gaminiai be kortelių. Visas 
kitas maistas su kortelėmis. Ge
rai, nenutuksime! Parduotuvės 
tuščios. Senovėje knygnešiai ap
rūpindavo tautiečius dvasiniu 
maistu, šiandien spekuliantai 
mus aprengia, parūpina papiro
sus, avalynę. Spekuliacija žydi!

Jonas, Lietuva

BRANGUS PRAGYVENIMAS
Laiške iš Lietuvos rašoma: 

“Maisto šiek tiek dar yra: duonos, 
sviesto, šiurio ir pan. Labai pa
brango vaisiai bei daržovės ir val
diškoje parduotuvėje, ir turguje. 
Obuoliai 1 rub. už kilogramų, bul
vės - 50-60 kap., morkos - 1 rub., 
svogūnai - 1 rub., pomidorai rug
sėjo pradžioje - 3 rub., agurkai 
2 rub. ir 1.1.

Kitokio maisto perkam pagal ta
lonus mėnesiui - po 1 kg cukraus 
(80 kap.), 1 kg kruopų (16-80 kap.), 
1 kg miltų (41 kap.). Mėsa žada pa
brangti nuo 2 rub. už kg. iki 6 rub.

Kaip gyventi žmogui, jei gauna 
pensijos 70 rub. ar atlyginimo 100 
rub.? J.B.

VAISTŲ SIUNTOS
Labai pritariu A. M. Balašaitie- 

nės straipsnio “Atsakymas be at
sakymo” mintims, kad reikia skelb
ti adresus tų, kuriems yra siunčia
mos siuntos, o ypač vaistai. Ir pas 
jus išeivijoje, ir pas mus tėvynėje 
kyla ir ginčai. Žmonės nežino kam 
skiriami vaistai. Eina gandai, kad 
dalis jų nubyra valdžiai, kiti pa
tenka į spekuliantų rankas. Todėl 
būtina informacija ir jums, ir 
mums. Taip išvengsime nesusipra
timų, ir nekils bereikalingi ginčai. 
Tam juk nereikia nei didelių lėšų, 
nei darbo - paskelbti informacijų 
apie siunčiamas siuntas konkre
tiems asmenims ar organizacijoms.

Antanas Dubeckas,
Lietuva

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
ARGENTINOJE

Jau keletas metų gaunu savait
raštį “Tėviškės žiburiai”, vis pra
leisdamas daug progų išreikšti 
raštiškai savo padėkų už neper
stojamų siuntinėjimų. Tuo prašau 
priimti mano nuoširdžių padėkų, 
o taipogi asmeniui, padengusiam 
prenumeratos išlaidas.

Nors siuntų gaunu 2-3 mėn. pa
vėluotai, bet “TŽ” medžiaga man 
buvo ir yra labai pravarti lietu
viškos akcijos puoselėjimui, ypač 
argentiniečių tarpe, ruošiant 
jiems paskaitas, pasikalbėjimus ...

Per savo 60-ties veiklos metų te
ko nemažai viešai kalbėti, de
monstruoti, išlaikyti 23 metus ra
dijo valandėlę, redaguoti ir versti 
straipsnius “Revista Baltica” ir 
“Eltos” biuleteniui ispanų kalba 
ir paskutiniu laiku išversti ispa
nų kalbon “L.K.B. kronikos” 4-is 
tomus.

Dirbau nesitikėdamas, kad savo 
amžiaus gale teks sužinoti, jog 
Lietuva vėl atgimsta, žengia lais
vėn ir nepriklausomybėn. Ačiū 
Aukščiausiajam, kurio galioj yra 
pilna Tėvynės nepriklausomybė. 
Tos Tėvynės, kurios nesu matęs. 
Deja, neteks jos pamatyti man, gi
musiam, augusiam ir jau pasenu
siam šioje mylimoje Argentinoje.

Z. Juknevičius

VENGIAMA PASAKYTI 
KAIP BUVO

Anais laikais atvykdavo pas mus 
Kanadon menininkai, solistai iš 
Lietuvos. Tačiau išeiviai nerody
davo jiems didesnio entuziazmo. 
Mat buvo įsitikinimas, kad už 
visų tų pasirodymų stovi “globė
jai”, kurie nematomi, tačiau stro
piai prižiūri, kad viskas vyktų pa
gal jų “planų”. Jie turėjo savo 
tikslus.

Tada koncertavo Hamiltone sol. 
V. Noreika. Po koncerto sklido 
gandai dėl mūsų tautinės vėliavos 
pašalinimo. Po daugelio metų jis 
vėl koncertavo Hamiltone šiemet 
ir rado reikalą pasiteisinti dėl 
anų įvykių. Bent taip rašoma “TŽ” 
1990.XI.6. Tik keistas pasiteisini
mas: “... tada keisti scenos deko
racijų (mano pabraukta) nebuvo 
jo ‘išmįslas’, bet pačių koncerto 
rengėjų”. Taigi mūsų tautinė vėlia
va liko tik salėms dekoruoti. Bi
jota pasakyti tiesų. Tuo pačiu su
verčiama kaltė koncerto rengė
jams. Kad nepakenktų solistui, jie 

tas “dekoracijas” nuėmė. Galėjo ir 
nenuimti. Gal tada ir koncertas ne
būtų įvykęs? Be abejonės, rengė
jai žinojo, kad tokie “papuošimai” 
gali nepatikti. Tai kodėl rengėjai 
pirma papuošė, o vėliau patys nu
ėmė? Čia nėra logikos.

Bent išeivijoj, kai rengiami tau
tos švenčių minėjimai, įnešamos 
mūsų tautinės vėliavos į scenų, 
publikai pagerbiant atsistojimu. 
Ar kas išdrįstų sakyti, jog įneša
mos vėliavos scenai papuošti?

Šia proga - ir apie Lietuvos vals
tybinį herbų - Vytį. Kaip kas išma
no, taip jį piešia. Ar kitos valsty
bės taip daro? Gal įėjo į madų pieš
ti Vytį stilizuotų. Atrodo, kaip vai
kų žaisliukas, pasmeigtas ant ieš
mo. Kiti piešia žirgų be gūnios ar
ba su gūnia, bet be makšties. Kad 
ir su pilna apranga, tai žirgas ne 
zovada joja, o tupinėja ant užpaka
linių kojų.

Nenustebkim, kad net garsioji 
Lietuvos krepšinio rinktinė 1938 
m. dėvėjo sporto marškinukus su 
Vyčiu ant krūtinės. Deja, Vytis 
jojo į priešingų pusę. Gal grįž
tantis iš žygio?

Kol Lietuva nesukūrė naujo her
bo, turėtume vartoti nepriklauso
mos Lietuvos pripažįntą ir mone
tose iškaltų Vytį. A. Paulius, 

Hamilton, Ont.

KLAIDINANTI INFORMACIJA
1990 m. vasarų “TŽ” buvo rašyta 

apie prancūzų dienraštyje “Le 
Droit” Otavoje išspausdintų po
kalbį su E. Vareikių iš Lietuvos. 
Jame buvo pastebėta visa eilė klai
dų. Į tai buvo atkreiptas dėme
sys E. Vareikio, gyvenančio Kau
ne. Pastarasis laišku kreipėsi į 
“Le Droit” redakcijų ir jos bend
radarbį Guy Marchessoult. Iš jo 
gavo paaiškinimų, iš kurio matyti, 
kad klaidinančios informacijos at
sirado dėl minėto bendradarbio 
kaltės. Apie Lietuvų esu turėjo 
labai mažai informacijų, jo panau
doti išsireiškimai nebuvę tikslūs, 
tačiau straipsnis visumoje buvęs 
pozityvus bei iškeliantis Lietu
vos nepriklausomybės siekius. 
Štai ištrauka iš jo laiško (verti
mas iš anglų k.):

“Turiu pasakyti, kad aš tą straips
nį rašiau laikraščiui kaip religi
nės srities kronikininkas. Sten
giausi kiek galima geriau atskleis
ti tai, kas dedasi jūsų krašto ti
kinčiųjų Bendrijoje. Jūs man para
šėte, kad gerai padaryta. Nuo po
litinės perspektyyos laikiausi ato
kiai, galbūt dėl to mano straipsny
je trūko niuansų, kurie jums buvo 
labai svarbūs jūsų šalyje. Jie bet
gi čia turi mažai reikšmės. Už tai 
aš atsiprašau. Tikiuosi, kad už tai 
nebūsite ‘nubaustas’. Tai būtų ap
gailėtina.”

Laiške nepažymėta, ar klaidi
nanti informacija “Le Droit” dien
raštyje buvo atitaisyta”. “TŽ” red.

KNYGNEŠIŲ KELIAIS . ..
Brido mūsų proseneliai per ba

las, kemsynus, miškus ir plaukė 
per platųjį Nemunų, nešdami kny
gas į savųjį kraštų. Šiandien tų 
svarbų žygį vykdo šviesuoliai, ku
rie supranta spausdinto žodžio 
reikšmę savam kraštui. Kaip įdo
mu, kad knygnešio rolėje labai ge
rai pasitarnauja Amerikos paštas. 
Jau nuo šių metų pradžios Stasys 
Balzekas, apsilankęs Lietuvoje ir 
susitikęs su bibliotekų direkto
riais, pamatė didelį trūkumą kny
gų. Knygų, kurios ruošiant specia
listus ir tam tikrų profesijų žmo
nes, padėtų pagilinti ir praplės
ti žinias. Mūsų garsusis Ilinojaus 
valstybės advokatas Antanas Valu
kas padovanojo Balzeko lietuvių 
kultūros muziejui savo teisės moks
lo knygas. Tai didelis turtas studi
juojantiems teisės mokslus. Lietu
vos bibliotekos Vilniuje teisės 
skyrius, praturtės šios specialy
bės knygomis.

Bandoma užpildyti spragą ir ki
toms mokslo šakoms. Gauname 
laiškus iš Vilniaus universiteto 
mokslinės bibliotekos, knygų rū
mų, ir Lietuvos tautinės bibliote
kos. Laiškai džiaugsmingi, pilni 
padėkos ir kiekviena gauta knyga 
suskaičiuota ir išvardinta. Tai 
įrodymas, kad šis didelis darbas 
ir išlaidos nelieka veltui, bet pa
siekia adresatus. Norintieji pri
sidėti prie mūsų darbo, esate kvie
čiami apsilankyti muziejuje.

Gailutė Valiulienė

LIETUVOS KANČIOS — 
KAIP HIMALAJAI

Aš Jums atsiųsiu keletą knygų, 
kurios yra parašytos žmonių, pra
ėjusių pragariškas lagerių, kalė
jimų kančias Sibiro platybėse. Aš 
einu į “Kalinių-tremtinių” klubo 
chorą dainuoti; kai jas parveža, 
aš gaunu. Išleidžia mažu tiražu 
dėl popieriaus trūkumo ir parda
vime nėra. Mūsų Lietuvėlė yra ma
ža, bet kančios yra didesnės už 
Himalajų kalnus.

Vokietija jau seniai likvidavo 
karo padarytas žaizdas, o Lietu
voje dar nesibaigė Antrasis pa
saulinis karas, nes Lietuva dar te
bėra prijungta prie lenininės Są
jungos. Vakarų valstybių vyriau
sybės antrą kartą, pasinaudoda
mos Hitlerio ir Stalino teisėmis, 
pardavė Sovietų Sąjungai. Sako — 
jūs tiek laiko gyvenote su rusais, 
gyvenkit ir toliau, nepripažįsta 

mūsų atkurtos nepriklausomybės. 
Nors šiandien mūsų delegacija 
jau išvažiavo į Maskvą dėl dery
bų, bet politikai spėja, kad dery
bos gero gali neduoti. Maskva vil
kina laiką, norėdama iš Vakarų 
gauti paskolų, tuo pratęsti lenini
nės Sąjungos gyvavimą. Sąjunga 
stovi prie pat bado bedugnės. Vi
sos valstybės, kurios draugavo su 
Sov. Sąjunga, gyvena žemiau 
skurdo.

Pokario metais Lietuvoje vien 
partizanuose žuvo apie 30.000 vy
rų, o tiksliau žuvo arti 50.000. Grį
žę iš Sibiro žmonės pasakoja, kaip 
jie kentėjo — tai tik Dievo stebuk
lo dėka jie liko gyvi, ir Lietuvėlė 
mūs dar gyva. Grįžta tikybos pamo
kos į mokyklas. Iš paverstų sandė
lių grįžta, virsta bažnyčios vėl į 
Dievo namus. Atgimsta kunigų se
minarijos, atgijo jau Kretingos 
vienuolynas. Tai tikrai Dievo ste
buklai. Išsipildė Dievo duotasis 
laikas. Nors užkietėję komunis
tai, kiek išgali, dar kiša metali
nius virbus į Lietuvos nepriklau
somybės vežimo ratus. O Lietuva 
šaukia: “Aš čia, aš gyva!” Lietuvą 
gaivina ir laiko jos sūnų ir'dukrų 
į Dievų malda.

Rusijoje žmonės yra nualinti, 
išsekę ir dvasiškai, ir morališkai, 
ir ekonomiškai. Jiems badas žiū
ri į akis. Mes tai dėl maisto gali
me gyventi. Mum blogina padėtį 
vargšai kaimynai - lenkai, gudai, 
rusai. O Kaliningrado (Karaliau
čiaus) sritis visiškai suvargusi. 
Lietuvos spekuliantai, kurie netu
ri sąžinės, o nori pralobti, viską 
tempia, veža iš Lietuvos. Bet jau 
naujoji Lietuvos vyriausybė išlei
do sienų įstatymų, pradės tvarkyti.

Jonas, Lietuva

“KAI TIESA NERŪPI”
Antanas Musteikis polemizuoja 

kuris laikas su Dov Levinu Lietu
vos žydų klausimu. Paskutinis A. 
M. straipsnis — “TŽ” 1990 m. 47 nr.

Pirmiausia: kiek žydų buvo Lie
tuvos komunistų partijoje? Kai 
Sov. Sųjunga prijungė Lietuvų, 
paprasti žmonės matė, kad žydai 
užėmė labai daug aukštesnių val
džios vietų, įskaitant NKVD. Jie 
gavo tas vietas dėl to, kad priklau
sė komunistų partijai. Visi virši
ninkai turėjo būti komunistų par
tijos nariai. 1988 m. atvažiavęs 
brolis iš Lietuvos pasakojo, kad 
kartais paskirdavę viršininku 
nekomunistų, bet jeigu atsiras- 
davęs komunistas, nekomunistų 
tuojau atleisdavę iš pareigų.

Kai 1945 m. gegužės mėn. karas 
baigėsi, tūkstančiai demobilizuo
tų rusų karininkų liko Lietuvoje 
ir užėmė viršininkų vietas, nes 
tuomet nebuvo užtenkamai lietu
vių ar žydų komunistų. Tie rusai 
įvedė savo kalbų į Lietuvos vals
tybines įstaigas. Kai rusai išei
davo į pensiją, kiti atvykdavo iš 
Rusijos.

1990 m. gruodžio 2 d. girdėjau 
per Vilniaus radijų, kad patys 
komunistai pripažįsta, jog ir po
karyje Lietuvos komunistų partija 
buvo perdėm nelietuviška.

Kitas ginčas tarp A. Musteikio 
ir D. Levino, kiek žydų buvo iš
vežta 1941 m. birželio 14-15 d.d.

Kiek aš žinau, iš Rokiškio iš
vežė dvi žydų šeimas: didmenų 
prekybininkų Charmacą ir kitą 
didmenų prekybininkų Klingma- 
ną. Abu dar turėjo po viešbutį: 
Charmacas “Europą”, Klingmanas 
— “Londoną”.

Charmaco du sūnūs lankė gim
nazijų, ir tėvas iki rusų atėjimo 
buvo gimnazijos tėvų komitete. 
Klingmano viena duktė lankė gim
nazijų. Aš buvau toje pačioje 
gimnazijos klasėje. Be jos dar 
kitos 9 žydaitės buvo toje pa
čioje klasėje.

Mokslo metai baigėsi ir tų 
pačių išvežimų dienų aš parva
žiavau namo — 26 km. nuo Rokiš
kio. Kelyje sutikome daug tre
miamųjų į Sibirą. Tarp jų buvo 
ir buvęs prieš rusų atėjimų sei
mo atstovas Kalpokas su didele 
šeima.

Rokiškis turėjo apie 5,000 gy
ventojų, įskaitant geležinkelio 
stotį, kuri buvo atokiau. Žydų ga
lėjo būti apie 1,500. Jie čia turė
jo apie 15 krautuvių ir vaistinę, 
porų restoranų, kepyklų, dvi kir
pyklas, grožio salionų, saldainių 
gamyklų, vaisvandenių įmonę, 
ūkio padargų fabrikų “Plūgas”. 
Daug jų amatininkų turėjo savo 
verslamones. Veikė žydų pradžios 
mokykla, pora sinagogų. Žydai 
turėjo ir bankų. Rokiškio gim
nazijoje žydų rabinas mokyto
javo kartu su katalikų kapelionu.

Iš Pandėlio, kiek aš žinau, ne
buvo išvežta nė viena žydų šeima. 
Ten gyveno apie 500 ar 600 žydų. 
Išskyrus vartotojų kooperatyvų, 
visa smulkioji prekyba, restora
nai ir amatų verslai buvo žydų 
rankose. Čia irgi buvo žydų pra
džios mokykla bei sinagogos.

Todėl aš sutinku su A. Mustei
kio išvedžiojimais, kad žydų 
tremtinių per 1941 m. birželio 
trėmimus galėjo būti 465 asme
nys, ypač jeigu jie išvežė po 
tiek pat žmonių iš kitų miestų 
ir miestelių, kiek iš Rokiškio.

Žinoma, jeigu priskaitysime 
pabėgusius, karui prasidėjus 
su Vokietija, į Rusijų, tai gali 
būti 15,000 ar daugiau. Bet tai 
jokie tremtiniai. Lietuvių ir 
rusų komunistų pabėgo irgi ke
liolika tūkstančių, bet jie ne
laikė savęs tremtiniais.

R. Bulovas,
Hagersville, Ont.
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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!"

Tik per Angliją greičiau ir taupiau
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku eko
nominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI - galime pasiųsti visus naujausius vaistus, gamina

mus VAKARŲ EUROPOJE.
MEDŽIAGOS - siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, gata

vus drabužius, sportinius kostiumus, sportinius batus ir t.t., 
elektronines prekes.

SIUNČIAME iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir 
kitų kraštų gamybos automobilius:

Lada-nuo $8,900 Samara-nuo $10,900
PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus, kliento pa

geidaujama valiuta.

Visos financinės ir banko operacijos atliekamos aukščiau
siu kursu . Specialus rublio kursas . Priimamos įvairių ter
minų investacijos

BALTIC STORES & CO., 
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592

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 draudų ($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 (416) 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

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

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1 960 Ellesmere Road, Unit 6 

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

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME 

220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS
NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE

SONY NATIONAL PANASONIC

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

Turime įvairių šaldytuvų, krosnių, “freezers”, skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

VI PLS žaidynių Lietuvoje 1991 m. liepos 27-rugpjūčio 4 d.d.organizacinis komitetas. Iš kairės: A. Kusta, P. 
Statutą, J. Grinbergas-pirmininkas, a. Kukšta, A. Muraška, G. Tarvydas. Jau atspausdintas pirmasis būsimų

LIETUVIŲ 
_ j! iJm * kredito PARAMA KOOPERATYVAS

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.

žaidynių plakatas (dail. J. Galkus) ir apvažiuotos visos varžybų vietovės - visur ruošiamasi... Nuotr. G. Talučio

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 10 %
180-185 d. term. Ind......... 10 %
1 metų term, indėlius..... 10 %
2 metų term, indėlius....... 93/4%
3 metų term, indėlius....... 93/4%
1 metų GlC-met. palūk. ..11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 101/z% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 91/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term, ind.11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.103/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.103/4% 
Taupomąją sąskaitą ........  81/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9 % 
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 .................. 123/4%
2 metų .................. 123/4%
3 metų .................. 123/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 123/4%

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

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). Nelmame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 46 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

“AU.IHE

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

J 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. M8\v 3R3 Telefonas 252-8863

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

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 
PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS
----------------------------o----------------------------

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

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

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

T.V.

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

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

Gerbiamus sporto skyriaus skaitytojus ir bendradarbius § 
g šv. Kalėdų ir 1991 Naujųjų metų proga | 

S nuoširdžiai sveikinu, linkėdamas sveikatos ir sėkmės — g 
S Sigitas Krašauskas g

IV PLS ŽAIDYNIŲ PROGRAMA
Sporto šakos, miestai, kuriuose 

varžybos vyks, ir datos:
IV-jų pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių iškilmingas atidarymas 
įvyks Kaune 1991 m. liepos 27 d. 
Žaidynių iškilmingas uždarymas 
vyks Vilniuje 1991 m. rugpjūčio 4 d.

Krepšinis, Kaunas, liepos 28 iki 
rugpjūčio 3. Tinklinis, Šiauliai — 
Panevėžys, liepos 28 iki rugpjūčio 3. 
Futbolas, Klaipėda — liepos 28 iki 
rugpjūčio 3. Tenisas, Palanga-Klai- 
pėda-Kaunas, liepos 28 iki rugpjūčio 
3. Šachmatai, Marijampolė, liepos 
28 iki rugpjūčio 3. Buriavimas, Ni
da, liepos 28 iki rugpjūčio 3. Stalo 
tenisas, Alytus, liepos 28 iki liepos 
31. Beisbolas, Vilnius, liepos 28 
iki liepos 30. Aviacijos sportas, Vil- 
nius-Kaunas-Prienai, liepos 28 iki 
rugpjūčio 3. Alpinizmas, Everes
tas, liepos 28 iki rugpjūčio 3. Ledo 
ritulys, Elektrėnai, liepos 29 iki 
rugpjūčio 3. Bilijardas, Panevėžys, 
liepos 29 iki rugpjūčio 2. Plaukimas, 
Vilnius, liepos 30 iki rugpjūčio 3. 
Šaudymas, Kaunas, liepos 30 iki 
rugpjūčio 3. Badmintonas, Kėdai
niai, liepos 30 iki rugpjūčio 2. Sport, 
šokiai, Palanga-Klaipėda, liepos 
30 iki rugpjūčio 1. Jojimas, Rasei
niai, liepos 31 iki rugpjūčio 2. Fech
tavimas, Vilnius, liepos 31 iki rug
pjūčio 2. Lengvoji atletika, Vilnius, 
rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 3. Dvira
tis, Šauliai, rugpjūčio 2 ir 3. Kalnų 
slidinėjimas, Kaukazas, liepos 28 
iki rugpjūčio 3.

ČIKAGOS FUTBOLININKŲ BALIUS
Lapkričio 17 d. Lemonte, Pasau

lio lietuvių centre, apie 220 svečių 
buvo susirinkę į Čikagos “Lituani- 
cos” futbolo klubo 40 metų sukakčiai 
paminėti balių. Programai vadovavo 
veteranas futbolininkas Jonas Žu
kauskas. Svečius sveikino klubo 
pirmininkas A. Glavinskas. Taip 
pat žodžiu sveikino pora vietinių 
amerikiečių, žymiųjų futbolo pa
reigūnų. Raštu — Čikagos burmist
ras Richard Daley. ŠALFASS-gos 
pirm. Valdas Adamkus, gen. konsu
las Vaclovas Kleiza ir kt. (jų svei
kinimai įdėti į Ed. Šulaičio reda

guotą klubo sukaktuvinį leidinį, 
kurį gavo šio baliaus dalyviai).

Pirmosios ir antrosios futbolo 
komandos žaidėjai gavo gražias 
plaketes, o geriausieji žaidėjai 
(po vieną iš abiejų vienuolikių) 
— specialias taures. Pirmosios 
komandos geriausiuoju žaidėju 
buvo pripažintas talkininkas iš 
Lietuvos — Rolandas Siniakovas.

E. Tyl.
KREPŠINIO TURNYRAS

1990 m. gruodžio 1-2 d. d. Toron
te, Parkdale gimnazijos salėje, buvo 
pravestas vyrų klasėje kviestinis 
(invitational) krepšinio turnyras. 
Jame dalyvavo Toronto klubai: 
“Aušra”, “Perkūnas”, “Vytis”, Ha
miltono “Kovas”, taip pat dvi ko
mandos iš Yorko lygos — “Range” ir 
“Game Cocks”. Turnyrui vadovavo 
vytietis Ričardas Duliūnas.

Šeštadienį, gruodžio 1 d., pirma
jame turnyro rate buvo žaidžiama 
komandas suskirsčius į dvi grupes: 
A —■ Toronto “Aušra”, “Vytis” ir 
“Perkūnas”, grupėje B — Hamiltono 
“Kovas”, Toronto “Range” ir “Game 
Cocks”. Kadangi sporto skyrius turi 
ribotą vietą laikraštyje, o taip pat 
yra daug netikslumų rungtynių la
puose, liečiančiuose individualiai 
žaidėjų pasiektus taškus, duodame 
tik bendrus rungtynių rezultatus.

Grupėje A, “Vyčiui” laimėjus 
prieš “Aušrą” 133; 119 ir “Perkūną” 
147 94, buvo užsitikrinta lentelėje 
pirmoji vieta. O'^Aušrai” su vienu 
laimėjimu prieš “Perkūną” 101:91 
teko užimti antrąją vietą. “Perkū
nas su dviem pralaimėjimais liko 
trečiuoju.

Grupėje B, Hamiltono “Kovui” lai
mėjus prieš “Range” komandą rezul
tatu 94:87, o taip pat rezultatu 114: 
102 nugalėjus “Game Cocks”, atiteko 
pirmoji vieta B grupės lentelėje. 
“Range” pasiekę laimėjimą prieš 
“Game Cocks” 130:124, pasiliko ant
rieji, ir be laimėjimo trečiaisiais 
lentelėje paliko “Game Cocks” krep
šininkai.

Antros dienos varžybose grupės 
A laimėtoja “Vytis” žaidė prieš 
grupės B antrosios vietos laimėto
ją “Range”. Šias rungtynes “Vytis”

pralaimėjo 103:88 ir iš varžybų iš
krito. Gi “Aušrai” laimėjus prieš 
“Kovą” 119:109, baigmėje teko žaisti 
su “Range” komanda. “Range” be 
vargo 117:90 laimėjo šias rungty
nes ir tapo turnyro laimėtojais, 
“Aušrą” palikdami antroje vietoje. 
Gaila, ir sunku suprasti, kai pra
dinėse rungtynėse “Aušros” ir “Vy
čio” krepšininkai gerai žaidė, jau 
sekančios dienos varžybose jie pa
sireiškė žemiau savo lygio ...?

Sig. K.
FUTBOLININKŲ IŠVYKA 

Į LIETUVĄ
Čikagos futbolo klubas “Litua- 

nica” planuoja suorganizuoti ir 
pasiųsti net 3 komandas — vyrų, 
veteranų ir jaunių (16-14 metų am
žiaus) dalyvauti IV Pasaulio lietu
vių žaidynėse, vykstančiose Lietu
voje 1991 m. liepos 27 — rugpjūčio 
4d.d.

Minėto amžiaus lietuviai žaidė
jai, nežiūrint kur jie JAV ar Kana
doje begyventų, kviečiami dalyvauti 
išvykoje “Lituanicos” atitinkamų 
komandų sudėtyje. Ypač pageidau
jami jaunių 16-14 metų amžiaus 
futbolininkai.

Susidomėjusieji kelione į žaidy
nes, prašomi nedelsiant kreiptis 
pas išvykos organizatorių Gediminą 
Bielskų tel. 1-708-422-8376 arba raš
tu: 9832 S. Kenneth, Oak Lawn, IL 
60453 USA.

Skautų veikla
• Šv. Kalėdų džiaugsmas te- 

pripildo širdis Lietuvos tikruoju 
laisvės prisikėlimu. 1991-ji metai 
testiprina mūsų pasiryžimus viso
mis jėgomis prisidėti prie Lietu
vos nepriklausomybės pilno at
statymo, uoliai atliekant savo pa
reigas Dievui, tėvynei ir artimui. 
Jėzaus užgimimas tegul suartina 
mus visus ir šviesi viltis telydi 
mūsų dienas, o laimė darbus ir 
troškimus. M.

• Šventų Kalėdų proga visi 
skautai-tės atlieka gerąjį darbelį.

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius
10 % už 6 mėnesių term, indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius
93/4% už 2 m. term, indėlius 
93/4% už 3 m. term, indėlius

10'/2% už 1 m. GIC mėn. palūk.
11 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
103/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
103/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
91/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
91/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/2% už taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........  13’/2%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................  123/4%
2 metų .................. 123/4%
3 metų .................. 123/4%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 123/4%
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 80 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

Kanados sporto apygardos suvažiavimo dalyviai: iš kairės - K. Šapočki-
nas. R. Sonda, A. Šileika, R. Bumelis, R. Kuliavas, G. Sendžikas, E. Stra
vinskas - apygardos vadovas, R. Miečius ir E. Šlekys. Nuotraukoje trūks
ta suvažiavime dalyvavusių: J. Balsio, Pr. Bernecko, J. Nešukaičio, L. Kir- 
kilio ir Sig. Krašausko. Suvažiavime buvo aptarti Kanados, Amerikos ir 
Lietuvos sportinį gyvenimą liečiantys ir Kanados lietuviams sportinin
kams rūpimi klausimai Nuotr. Sig. Krašausko

Toronto miestas

PRANEŠIMAS
Toronto mieste atmatos nebus išvežamos

Kalėdų dieną, 
gruodžio 25, antradienį ir 

Naujų metų dieną, 
1991 m. sausio 1, antradienį

Vietoje tų dienų atmatų išvežimas bus gruodžio 28, penktadienį 
ir 1991 m. sausio 4, penktadienį.
Nebus išvežamos mėlynos dėžės Kalėdų antrą dieną, gruodžio 
26, trečiadienį.
Mėlynos dėžės bus išvežamos 1991 m. sausio 2, trečiadienį. 
Padėkite išlaikyti Toronto miestą švarų, išnešdami atmatas 
išvežimo dieną. Niekados nedėkite sudaužytų stiklų arba kitų 
aštrių daiktų į plastikinius atmatų maišus.

Nicholas Vardin, P.Eng.,
miesto inžinierius ir viešųjų darbų
bei aplinkos viršininkas

GALIMA GAUTI VISOSE 
LOBO PARDUOTUVĖSE 
100 mlg, 375 mlg ir 750 mlg 

JŪSŲ PATOGUMUI

ir
proga 

sveikinam visus klientus, draugus ir pažįstamus

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suita 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED 

25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 
Telefonas (Toronto linija) 773-6480

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

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

JŪS GALITE PAGELBETI!
Jeigu jūs norite pagelbėti savo giminėms, draugams dovanokite

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

LUAZ JEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$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



«« Nuoširdžiai sveikiname
5 gimines, draugus, pažįstamus $
L- su šv. Kalėdomis ir $

linkime laimingų bei džiugių (k
Naujų metų- jg

JMmxI Antanas, Angelė ir Sauliukas
mHHMF Naruševičiai

tesuteikia giminėms 
ir draugams

M Kalėdų Kristus -
§4’ Barbora Latauskienė

laimingų Naujų 1991 metų PK 
linki giminėms ir draugams —

Vytautas, Genutė ir Vitutė Kairiai

' Lietuvių pensininkų klubas

- ------------------------- ----------------------- •
85. informacijos skambinti: St. Dervinienei tel. 767-5518, P.

Juteliui tel. 766-6019,1. Kandrotienei tel. 766-6437.

SAS(SK) ir FINNAIR (A 
miesto per Ryg 

Grįžimo datos

KELIONES Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Siūlomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove 

') iš bet kurio Š. Amerikos 
į 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, 
H grįžtant iš viešnagės.

UŽSAKYMUS PRIIMAME DABAR!
artėjant naujiesiems metams, siūlome užsakyti

DOVANAS SA 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

TORONTO
Vietoj kalėdinių sveikinimų 

atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $50 — Albina Štuopienė; 
Birutė ir Kazimieras Čepaičiai; 
Adomas, Ramutė Grigoniai ir 
mama Juzė Žaliauskienė; $35 — 
Viktoras ir Ona Narušiai su šei
ma; $30 — Povilas ir Valentina 
Dalindos, Vilius ir Agata Kara
liai, Welland, Ont., Zigmas ir 
Ona Girdauskai, Mykolas Urp- 
šys, Welland, Ont., $25 — Marija 
ir Jurgis Astrauskai, E. Bersėnie- 
nė ir šeima, Hamilton, Ont., J. M. 
Rybiai, Hamilton, Ont., Zosė Sty- 
rienė ir Bronius Urbonavičius, 
O. J. Staškevičiai, Port Colborne, 
Ont., Vincas ir Ona Naruševičiai, 
West Lorne, Ont., H. Kairienė, 
Hamilton, Ont.

$20 — A. S. Zimnickai ir sūnus, 
Lionginą Karbūnienė-Urbonienė, 
Prima, Bronius, Alvydas Sapliai, 
Viktoras Skukauskas ir duktė Da
nutė, Vincas ir Erika Sakavičiai, 
Hamilton, Ont., Emilija Vindašie- 
nė ir dukra Virginija, Delhi, Ont, 
Stasė ir Vincas Radzevičiai, Pra
nas ir Lilė Kažemėkai, Hamilton, 
Ont, Zuzana, Juozas ir Ramunė 
Stravinskai, Greičiūnų šeima, 
Newmarket, Ont, Ona ir Vladas 
Keziai, Ancaster, Ont., K. ir E. 
Gapučiai, Bothwell, Ont, Kostas 
ir Adelė Cirušiai ir šeima, Birutė 
Antanaitienė, Hamilton, Ont, 
Bronius Bagdonas, Oakville, Ont., 
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, 
FL, L. G. Vyšniauskai, Jadzė ir 
Jonas Stanaičiai, Hamilton, Ont, 
Dara ir Albertas Jankūnai, Hamil
ton, Ont., Viktoras ir Aldona Kry- 
žanauskai, Collingwood, Ont, 
Stefa Meškauskienė, Genė ir Gin
tautas Venskaičiai, Janina ir Pet
ras Pakalkai, Glencairn, Ont., Vla
das Mikšys, Elena Vyšniauskienė, 
Dutton, Ont, F. V. Mockai ir šei
ma, T. O. Burokai, Nijolė ir Jonas 
Šimkai, Pakštų šeima, Liudvika ir 
Vaclovas Morkūnai, Ona Balaišie- 
nė, Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, Ont, A. S. Sakai, Janina 
Pacevičienė.

$15 — Stasė ir Mikas Petruliai, 
E. S. Pusvaškiai, Liuda ir Zigman
tas Mockai, Rodney, Ont., K. B. Žu
tautai ir sūnūs, Antanas Aulins- 
kas, Oakville, Ont, Angelė ir Bro
nius Stankaičiai, M. S. Bončkai, 
Collingwood, Ont; $10 — Vitalius 
Matulaitis, Morta Norkienė, B. V. 
Gataveckai, P. ir J. Sičiūnai, Ju
zė ir Kęstutis Žuliai, Birutė ir 
Jonas Lukšiai, Tillsonburg, Ont., 
Edita Miliauskienė, J. Lutkienė, 
Marija ir Antanas Elijošiai; P. ir 
A. Augaičiai; $6 — M. J. B. Žėkai.

Patikslinimas. “TŽ” 1990 m. 
49 nr. kultūrinės veiklos sky
riuje išspausdinta, kad Lapkri
čio sinoikijoje (Lietuvoje) bu
vo paminėtas V. Solovjovo de
vyniasdešimtosios gimimo me
tinės; turi būti — mirties.

Naujas Kanados $100 bank
notas, į apyvartą paleistas 1990 
m. gruodžio 3 d., skiriasi nuo 
ligi šiol buvusių tuo, kad turi 
mažame kvadrate specialų ap 
saugos įtaisą (Optical Securit 
Device), palengvinantį ir silp
nesnio regėjimo žmonėms at
pažinti banknotą.

Katalikių moterų 
draugijos šventė

Toronto Prisikėlimo parapi
jos KLK moterų draugijos 
narės, minėdamos savo meti
nę šventę, dalyvavo organi
zuotai 11.30 v.r. Mišiose, atna
šautose kun. Augustino Sima
navičiaus, OFM. Pamokslą sa
kė svečias iš Lietuvos, Kražių 
parapijos klebonas kun. St. 
Anužis. Atsisveikindamas su 
vaišingais torontiškiais, jis 
užsiminė apie Kražiuose sta
tomą Kražių skerdynėms pa
minėti paminklą, kuris Lietu
voje yra tapęs visos tautos 
rezistencijos prieš surusinimą 
simboliu.

Po pamaldų, gausiai daly
vaujant narėms ir viešnioms, 
vyko susirinkimas — pietūs. 
Religinio turinio paskaitas 
apie Švč. Mergelę Mariją, jos 
svarbą ir įtaką šių dienų gy
venime skaitė Rita Radžiūnai
tė ir Jūratė Neimanienė. Abi 
paskaitos išsamiai paruoštos 
ir gražia taisyklinga kalba per
duotos. Malonu, kad jaunosios 
kartos moterys aktyviai jun
giasi į katalikių moterų judė
jimą ir savo darbu bei studi
jomis praplečia draugijos na
rių dvasinį gyvenimą.

Trumpame pranešime iškel
tas lietuvių slaugos namų rei
kalas. Draugija, su savo para
pijos vadovybės pritarimu, 
jungiasi į lėšų telkimo vajų 
šiems namams statyti.

Susirinkimui vadovavo sky
riaus vicepirm. Br. Sapijonie- 
nė, religinių giesmių giedoji
mui — B. Danaitienė. Narės, 
užbaigę darbo metus, skirstėsi 
pakilioje šventiškoje nuotai
koje. A.S.

Papildymas. Aprašant Kanados 
katalikių moterų dr-jos skyrių at
stovių suvažiavimą, vykusį 1990. 
XI. 17 d. Toronte, suvažiavimo dar
bų aprašyme buvo praleistas 
Montrealio Aušros Vartų parapi
jos KLK d-jos skyriaus pranešimas. 
Jį pateikė pirm. G. Kudžmienė. 
Šalia įprastų skyriaus darbų drau
gija dažnai globoja atvažiuojan
čias iš Lietuvos menininkų grupes, 
ansamblius bei pavienius asmenis 
ir uoliai talkina Aušros Vartų 
parapijos bei Montrealio lietuvių 
bendruomenės gyvenime. Už pra
leidimą atsiprašome. A.S.

Paieškojimas
Jonas Greičius, buvęs politinis 

kalinys ir tremtinys, ieško mamos 
brolių Jono ir Juozo Butkų (taip 
pat jų atžalų), kilusių iš Lenkčių 
kaimo, Eržvilko valsčiaus, išvyku
sių į JAV; taipogi pusbrolio Leo
no Greičiaus, kilusio iš Steigvilų 
kaimo, Batakių valsčiaus, išvyku- 
sio į Kanadą. Patys ar apie juos ži
nantys prašomi rašyti šiuo adresu: 
J. Greičius, Raseiniai, Tankistų 3, 
Lithuania, Europe.

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Rašo kardinolas
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

kronikos” leidėjams Čikagoje:
Ištvermingiausias ir labiausiai 

mūsų tėvynę išgarsinęs leidinys 
buvo ir lieka “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika” — taip šiais 
metais pasisakė apie “Kronikos” 
reikšmę mūsų tautai Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Ganytojai savo 
ganytojiniame laiške spaudos rei
kalu.

Džiaugiamės, kad Amerikos lie
tuviai išleido ją viename rinki
nyje. Tuo būdu ji galės tęsti savo 
palaimingą įtaką, kurią ji vykdė 
atskirais leidinėliais per 17 me
tų, drąsindama tikinčiuosius, 
mokydama juos ištikimybės Kris
tui, Bažnyčiai ir Tėvynei.

Reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką kun. Kazimierui Kuzminskui, 
jo bendradarbiams ir visiems rė
mėjams. Dievo palaima per šį lei
dinį tepasiekia visų tautiečių 
širdis.

VINCENTAS KARDINOLAS 
SLADKEVIČIUS

Kauno Arkivyskupas
Kaunas, 1990. XI. 10

Tėviškės žiburiai • 199O.XII.18-Nr.51-52 (2130-2131) • psl.23

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

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).

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.

“LKB kronikos” 14 tomų
Lietuvos kronikos sąjunga grei

tai išleis “LKB kronikos” X-jį — 
paskutinį tomą. Yra išverstas 
“LKB kronikos” VII tomas į anglų 
ir ispanų kalbas. Bus verčiami ir 
likusieji tomai į svetimas kalbas. 
Jau išleista “LKB kronikos” 14 to
mų, įskaitant ir vertimus į anglų 
bei ispanų kalbas. Tai sudaro 7,685 
puslapius, o tiražas — 71,000 knygų.

Sąjungai nebeužtenka lėšų “Kro
nikoms” leisti anglų ir ispanų kal
bomis. Tad maloniai prašome visus 
lietuvius skubiai paremti aukomis 
“Kronikos” knygų leidimą. Siųsti 
laiškus ir rašyti čekius: Lietuvos 
kronikos sąjunga arba The Society 
of the Chronicle of Lithuania, Inc., 
6825 So. Talman Ave., Chicago, IL 
60629, USA.

Prašo pagalbos
Turiu abiejų akių kataraktą. 

Kaune daromos operacijos, tačiau 
reikalingi dirbtiniai lęšiukai, ku
rių gauti nėra galimybių. JAV jie 
kainuoją $200. Nuoširdžiai pra
šau, ar neatsirastų mielaširdingų 
žmonių, galinčių man padėti. Ad
resas: Danutė Kuliavienė, Jonava 
235000, Vasario 16-ji 17-42, Lithua
nia, Europe.

Esu 30 metų invalidė, būklė be
viltiška. Įtariama diagnozė: In- 
sufficienta pluriglandularis (su 
daugybe patologinių organizmo 
pakitimų). Reikalinga vidaus li
gų specialisto ar endokrinologo 
konsultacija. Mano adresas: Lie
tuva, Kaunas 233002, Kranto alė
ja 58-37, Šermukšnytė Aušra.

Prašo atsiliepti
Otoną Tamošauską, gyvenusį Ka

nadoje. Buvo vedęs, turėjo dukte
rį Danutę ir sūnų Edvardą. Ieško 
brolis, Sibiro kalinys. Rašyti ad
resu: Č. Tamošauskas, Alytus, Nau
joji 74-13, Lietuva-Lithuania.

Future.!
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates 
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

ST. W. (Į VAKARUS NUO KEELE GATVĖS)

VMS

M7 &M9 220

110/220 Volt Multisystems]

VOLTS
VIDEO CAMERA/RECORDER

C-PAl-M | Į NTSC Į R PAL Į Į SECAM | | PAL-N ~|

PAL~N I L PAL Į | SECAM | | NTSC | [ PAL-M |

ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

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

TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

VMS

Vilniuje,
Lietuvoje

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph)
Norkus

4 namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

RF/UKK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

D I7 Q 1-I I7 INSURANCEO I v I11S IV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
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 ŪDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Adventinį susikaupimą mūsų 
parapijoje, gruodžio 22-23 d.d. 
praves kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas iš Otavos. Susikaupimo 
tvarka: gruodžio 22, šeštadienį, 
2.30 v.p.p. — rekolekcijų vedėjo 
žodis ir 3 v.p.p. “Volungės” cho
ro prieškalėdinis koncertas; gruo
džio 23, sekmadienį — rekolekci
jų vedėjo pamokslai Mišių metu 
Anapilyje ir Wasagos Gerojo Ga
nytojo misijoje. Prieš ir po pa
mokslų bus klausoma išpažinčių.

— Bernelių Mišios bus gruodžio 
24 d., 12 v. naktį. Prieš Bernelių 
Mišias, 11 v.v., giedos mūsų para
pijos choras. Kalėdų dieną pamal
dos bus įprastine sekmadienio 
tvarka. Autobusas maldininkus 
taipgi veš sekmadienio tvarka.

— Pakrikštyta Antano ir Lonette 
(Kearney) Žemeckų dukrelė Kel
lie-Kristina.

— Kūčios Anapilyje bus gruo
džio 24, pirmadienį, 8 v.v. Kūčių 
valgius ruošia O. Derliūnienė. 
Bilietai platinami sekmadieniais 
parapijos salėje.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems bus Anapilio salėje gruo
džio 23, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių.

— Aukojo Šv. Kazimiero kolegi
jai: $150 — A. S. Petraičiai; Re
liginei Lietuvos šalpai: $30 — N.N.; 
Šv. Jono lietuvių kapinėms: $200 
— J. Valiukienė; $50 — V. Stan- 
kienė; parapijai: $500 — J. Valiu
kienė; $200 — A. I. Rekščiai, J. E. 
Gudai, A. M. Kuolai, C. M. Daukai; 
$120 — M. Jakubauskienė; $100 — 
J. I. Nacevičiai, V. Arštikaitienė, 
J. Birgelis; $60 — J. K. Povilaičiai; 
$50 — S. Kryževičius, D. V. Paškai, 
H. Matušaitis, dr. A. S. Pacevičiai, 
J. A. Šulcai, S. Remeikaitė, J. Kas
paravičius, P. Bersėnas.

— Mišios, gruodžio 23, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Joną ir 
Moniką Žėkus, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Vaclovą 
Stanevičių (I mirties metinės).

Išganytojo parapijos žinios
— Gruodžio 22, šeštadienį, pa

maldas 3 v.p.p. šventovėje laikys 
jaunimo ratelis. Po pamaldų Ka
lėdų senelis pasveikins susirin
kusius ir apdovanos vaikus dova
nėlėmis.

— Gruodžio 23, sekmadienį, pa
maldų nebus.

— Gruodžio 24 d., Kūčių vakarą, 
6 v.p.p. iškilmingos pamaldos su 
šv. Vakariene. Giedos parapijos 
choras. Giesmės bus atspausdin
tos. Pamaldas laikys kunigai P. 
Dilys ir J. Saarinen.

— Gruodžio 25,1-mą Kalėdų die
ną, pamaldos 9.30 v.r. Išpažinsi
me Nikeos tikėjimą.

— Gruodžio 30, sekmadienį, pa
maldos 9.30 v.r. Tą dieną bus da
linamas biuletenis už 1991 m. sau
sio mėnesį.

— Sausio 1, Naujų metų dieną, 
pamaldos bus 9.30 v.r.

— Parapijiečiams ir draugams 
linkime palaimos Naujuose me
tuose.

Evangelikų liuteronų Išga
nytojo parapijos moterų būre
lis “Tėviškės žiburiams” au
kojo $75.

Dr. Valdas Samonis, Toronto 
ir Waterloo universitetų moks
linis darbuotojas ekonomikos 
srityje, yra pakviestas dirbti 
Tarptautinėje Pabaltijo eko
nominėje komisijoje, kuri 1991 
metais paruoš Pabaltijo kraš
tų ekonominių reformų pro
jektą. Pabaltijo kraštų vyriau
sybių kvietimu, šią komisiją 
sudarė Hudson Institute — pa
saulinio rango ekonominių ty
rimų institutas, kurio centras 
yra Indianapolis, Indiana. Ko
misijoje taip pat dirbs dr. 
Sylvia Ostry, pati garsiausia 
Kanados ekonomistė, vado
vaujanti Tarptautinių studijų 
centrui Toronto universitete.

Inf.
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Adventinis susikaupimas ir 

kalėdinių giesmių koncertas “Glo
ria” mūsų parapijos šventovėje 
įvyks gruodžio 23, sekmadienį, 
4 v.p.p. Atlieka Toronto lietuvių 
choras “Volungė” kartu su parapi
jos vaikų choru. Vadovauja muz. 
D. Viskontienė.

— Kalėdų išvakarėse, gruodžio 
24 d., Bernelių Mišios 12 v. nak
tį. Prieš Mišias — koncertas.

— Kalėdų dienos Mišios tuo pa
čiu laiku kaip sekmadieniais.

— Gruodžio 7 d. pakrikštytas 
Alexander-Raymond, Craig Da
niel ir Loretos (Kunnapuu) 
Piitz sūnus.

— Naujų 1991 metų sutikimui, 
kurį ir šiemet rengia parapijos 
jaunimas, bilietai gaunami po 
Mišių parapijos salėje. Šokiams 
gros “Gintaro” orkestras iš Čika
gos. Bilietus galima įsigyti pas 
Br. Genčių tel. 532-8531.

— Parapijai aukojo: $503 — E. 
Šimbelis; $400 — St. Pranckevi- 
čius; $200 — U. Paliulis, J. Tu
naitis; $100 — A. J. Bušinskai, K. 
Dobilienė, A. Garbas, E. Gruodie
nė, S. V. Liuimos, L. G. Matukai,
R. G. Petrauskai, A. Seliokas, O. 
Svarinskienė, J. B. Tamulioniai, 
B. Trukanavičius, J. Vingelienė; 
$70 — C. L. Piitz; $60 — J. J. Gra
bauskai; $50 — J. Bartnikas, H. G. 
Chvedukai, B. Kačiulienė, M. J. 
Kari, PI. Lėverienė, B. Norkienė, 
J. Rimkus, V. Rutkauskas, J. 
Smolskienė; pranciškonams Lie
tuvoje ir pranciškonų klierikų 
fondui: $100 — St. Pranckevičius; 
$50 — M. Gegužis, R. Prociw; vie
nuolynui: $50 — E. Gruodienė; 
Slaugos namams: $50 — B. Truka
navičius; Vyskupo fondui: $300 — 
Paliulis; $100 — J. B. Maziliaus
kas, J. Vingelienė; “Caritas”: 
$20.50 — P. A. Misevičiai; gėlėms: 
$50 — A. A. Lukošiai; $25 — V. Pus- 
vaškienė; statomam Kražiuose pa
minklui: $100 — N. Preibienė.

— Mišios gruodžio 23, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Slapšių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. — už a.a. A. ir
S. Dziengo, 10.15 v.r. — už a.a. J. 
Kušlikį, a.a. V. Jankauską, 11.30 
v.r. — už Lietuvą.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $1000 - M.V. Kriščiūnas, D. 
Regina; $600 - J. Andriukaitis iš 
Hamiltono; $500 - V. Kecoriųs, N. 
Merkelienė atminimui S. Merkelio 
šeimos, dr. A. Pacevičius; $400 - 
N. Budrienė; $200 - S. Čižikienė; 
$100 I. Čiurlys, A. Dobis, B. ir A. 
Griniai iš Hamiltono, E. Jaškus, 
L. Kybartienė; $50 - B. Trukana
vičius; $25 - E. Petrus. Iš viso sta
tybos fonde yra $231,105. Aukos 
priimamos “Paramos”, Prisikėli
mo parapijos ir “Talkos” kredito 
kooperatyvuose. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių. 
Aukas galima siųsti ir tiesiogiai 
šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 180 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Ontario pilietybės mi- 
nisterė E. Ziemba ir jos pavaduo
tojas J. Deutch; J. Bumelis, A. Dap- 
kevičius iš Pakruojo; V. Lapienis, 
R. Markutytė iš Biržų; V. Krištu- 
pienė, B. Polgrimas, L. Polgrimas 
iš Jonavos; N. Kubiliūtė iš Kau
no; J. Pakštas iš Rokiškio rajono; 
P. Polgrimas iš St. Catharines, 
Ont.

— Gruodžio 23 ir 30 d.d. sekma
dienio pietūs nebus ruošiami. Sve
tainė “Lokys” bus uždaryta gruo
džio 25, Kalėdų dieną, ir sausio 1, 
Naujų metų dieną.

— Dar galima gauti bilietų į 
Naujų metų sutikimą. Skambinti 
LN administracijai tel. 532-3311 
arba teirautis LN raštinėje dar
bo valandomis.

A. a. Juozo Domeikos penke- 
rių mirties metų atminimui F. 
G. Jankauskai ir žmona Stefa
nija Domeikienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

Iškilmingas NAUJU. METU

Anapilio parapijos tarybos administracinė sekcija

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

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

Visus dalyvauti maloniai kviečia - /

KOOPERATYVŲ KREDITO KORTELĖ
“MASTER CARD” SU “PARAMOS” VARDU PER KOOPERATYVŲ CENTRĄ. 

“Parama” pasirašė sutartį su 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.

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ir*

TELEFONAS: 532-1149

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
NUMERIS šiais metais yra pas
kutinis. Kitas numeris išeis 
1991 m. sausio 2 d. Linkime vi
siems skaitytojams, bendradar
biams ir dosniems rėmėjams 
linksmų Kristaus gimimo šven
čių ir laimingų Naujų metų. 
Taip pat reiškiame nuoširdžią 
padėką aukotojams, kurių dos
nios aukos padeda gyvuoti “Tė
viškės žiburiams”.

“Paramos” kredito kooperaty
vas Kalėdų švenčių laikotarpy
je gruodžio 25, 26 d.d. ir sausio 
1 d. bus uždarytas. Vedėja

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo švenčių laiko
tarpyje darbo valandos - gruo
džio 24, pirmadienį, 9.30 v.r.-l 
v.p.p. Uždaryta gruodžio 25 ir 
26 bei sausio 1 d.d.

A. Miniota “Tėviškės žibu
riams” atsiuntė auką $100.

A. a. Onos Mikšienės atmi
nimui vyras Vladas “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Antano Vasiliausko 
atminimui žmona Marija “Tė
viškės žiburiams” aukojo $170.

Antanas Laurinaitis šv. Ka
lėdų ir Naujų metų proga “Tė
viškės žiburių” leidimą parem
ti atsiuntė $100.

Hamiltono DLK Algirdo šau
lių kuopa Kalėdų ir Naujų me
tų proga atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams” $50 auką.

Dosnus lietuviškos spaudos 
rėmėjas prel. J. A. Kučingis, 
gyvenantis Los Angeles mies
te, kasmet nemažą sumą pini
gų skiria spaudai. Šiais (1990) 
metais jis atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams” 250 dol. auką. Jam 
reiškiame nuoširdžią padėką.

PARDUODU tautinius drabužius 
ir gintarinius karolius. Skambinti 
tel. 533-4912 Toronte.

NORINTIEJI užsisakyti laikraštį 
“Literatūra ir menas” bei žurna
lą “Švyturys”, gali kreiptis i tų lei
dinių atstovą Kanadoje ir JAV, Liu
dą Stankevičių, 1053 Cr. Albane!, 
Duvernay, Laval, Que. H7G 4K7, 
tel. (514) 669-8834.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Salomėja ir Jonas
Andruliai

Genovaitė ir Vytautas 
Balčiūnai

Genovaitė Gaižutienė
ir dukros

Laima ir Gediminas
Kurpiai

Bronė ir Stasys
Prakapai

Anapilyje 
gruodžio 31, 
pirmadienį 
nuo 7 v.v.

redakciją ir administraciją.
Linkime sėkmės ir ištvermės 
atsakingame visuomenės 
švietimo bei informavimo 
darbe — * *

MARIA KVIEČIA JUS!
Skambinkit: 

766-MARY 
(766-6279)

Marijos nurodymai iš Medjugorjos

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

I
 Sveiki sulaukę ŠV. KALĖDŲ! 1

Laimingų Naujų metų visiems! jį
ADAMONIS Insurance Agency Inc. Įį

Nuoširdžiai dėkojame už patikėjimą mums jūsų 
draudimų 37 metų laikotarpyje.

Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam 
jaunimui eiti į savarankiškumą bet kurioje verslo 
ar profesijos srityje. S?

PETRAS ADAMONIS, $Chartered Insurance Broker

Sveikiname

Angelika ir Juozas Sungailos

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

irlcufnirigii
JlaųtĘį

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

Laima ir Česlovas
Senkevičiai

Dalia Tamutytė
Aušra ir Henrikas

Trussow
Grasilda ir Marijonas

Valaičiai
Jane Vingelienė

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.

KALĖDINIŲ giesmių, įgrotų Lie
tuvoje, galima gauti Anapilio kny
gyne.

PARDUODAMI nauji baldai už pu
sę kainos: sofa, elektrinė krosnis, 
komoda su veidrodžiu, kavos sta
liukas, oro vėsinimo aparatas. 
Skambinti tel. 534-6803.

ffl MONTREAL
Lietuvos respublikos aukščiau

siosios tarybos prezidiumo pirm. 
Vytautas Landsbergis su ponia ir 
aštuoniais palydovais gruodžio 
5 d., 4 v.p.p., nusileido Mirabel 
orauostyje. Čia juos pasitiko bū
relis montrealiečių ir trys toron- 
tiečiai: Lietuvos gen. konsulas 
Haris Lapas, KLB valdybos vice- 
pirm. Vytautas Bireta ir Antanas 
Šileika. Svečiams pasirodžius, jų 
laukiantieji užgiedojo Lietuvos 
himną, prie kurio ir atvykę prisi
jungė. V. Landsbergiui buvo už
rišta tautinė juosta, poniai įteik
ta gėlių puokštė. H. Lapas pasvei
kino svečią, pirmą kartą atvykusį į 
šį kraštą. V. Landsbergis trumpai 
padėkojo už sutikimą. Visi nusku
bėjo į Aušros Vartų parapijos sa
lę, kurioje, sausakimšai pripildy
toje, laukė Montrealio lietuviai, 
svečius pasitikę entuziastingais 
valiavimais ir plojimais. Visiems 
susėdus prie vaišių stalų, V. Bi
reta išmąstytu žodžiu pasveiki
no garbingąjį svečią ir jo paly
dovus visų Kanados lietuvių vardu 
ir pakvietė V. Landsbergį tarti 
žodį. Pastarasis dėkojo Kanados 
lietuviams už moralinę ir ypatin
gai dabar organizuojamą finansi
nę pagalbą Lietuvai. Jo kalba su
tikta visiems sustojus kelių mi
nučių aplodismentais. Po Tautos 
himno KLB Montrealio apylinkės 
valdybos pirm. Arūnas Staškevi
čius montrealiečius supažindino 
su šios delegacijos palydovais. 
Klebonui kun.Juozui Aranauskui

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

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus .................  11 Vz%
Term, indėlius:

1 metų .................  103/4%
180 d. - 364 d........ 101/2%
120 d. - 179 d........  10’/4%
60 d.-119d........  10 %
30 d.- 59 d........ 10 %

II
Nekiln. turto nuo 13’/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve

9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

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.

VILNIUJE prie Žaliųjų ežerų par
duodamas mūrinis sodo namas. 
Bendras namo plotas 180 kv. m., 
toje kvadratūroje - rūsys 100 kv. m. 
Skambinti 533-6959 Toronte.

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

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

palaiminus svečius ir valgius, visi 
vaišinosi Genės Balaišienės pa
ruošta vakariene, po kurios mont- 
realiečiai turėjo progos pasi
kalbėti su svečiais asmeniškai. 
8 v.v. montrealiečiai, skanduoda
mi “Lietuva, Lietuva”, svečius iš
lydėjo į Otavą.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius gruodžio 9 d. paminėjo sa
vo metinę šventę. 11 v.r. narės su 
vėliava dalyvavo Mišiose, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė kun. 
Izidorius Sadauskas. Po Mišių se
selių namuose susirinkimui pir
mininkavo skyriaus pirm. Geno
vaitė Kudžmienė ir sekretoriavo 
Julija Adamonienė. Invokaciją 
skaitė skyriaus dvasios vadas kun. 
Jonas Kubilius. Pranešimą apie 
KLK moterų dr-jos skyrių atsto
vių suvažiavimą Toronte davė G. 
Kudžmienė. Šio suvažiavimo me
tu garbės narėmis tarp kitų pa
keltos keturios montrealietės ve
teranės: Marija Adomaitienė, He
lena Bernotienė, Ona Čečkauskie- 
nė ir Antanina Grigelienė. Daly
vavusioms šiame susirinkime gar
bės narėms prisegta po gėlytę. 
Narės mokestis nuo 1991 metų pa
keltas iki $5. Po susirinkimo, ne
atvykus poetei Editai Nazaraitei, 
G. Kudžmienė rodė skaidres ir 
įdomiai papasakojo šių metų 
savo kelionių po Tailandą, Sin
gapūrą, Hong Kongą ir Balį įspū
džius. Vėliau narės ir svečiai vai
šinosi ir jaukiai praleido popie
tę. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special.............. / %
Taupymo - su gyv. dr.......... 61/z%
Taupymo - kasdienines..... 61/4%
Einamos sąsk........................  41/z%
RRIF-RRSP-term...........  11a/4%
RRIF-RRSP-taup........... 71/z%

UŽ:
asmenines-nuo 14’/4%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

“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

“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.

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


