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Toje pačioje rikiuotėje
Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos prezi

diumo pirmininko Vytauto Landsbergio viešnagė Kana
doje, besibaigiant nepriklausomybės atstatymo metams, 
buvo tarsi malonaus ir stipresnio vėjelio padvelkimas, 
įpūtęs plačiau liepsnoti tautinių įsipareigojimų lauže
lius, išsimėčiusius po visą šį platųjį kraštą. Artinantis 
prie nepriklausomybės paskelbimo metinių, organizuo
jant visokeriopą pagalbą atsikuriančiai Lietuvai, tamsė
jančios padangės nejaukioje tyloje iškyla klausimas — 
kokiais žingsniais reikėtų pradėti Naujuosius metus, kas 
būtinai darytina tuojau, kas svarbiau, o kas dar galėtų 
palaukti?

A
TRODO, didesnis ir glaudesnis visų susitelkimas, 
atnaujinta “Baltijos kelio” dvasia pirmiausia rei
kalinga, kad žingsniai išliktų tvirti ir kryptis ta 
pati. Pastaraisiais mėnesiais Gorbačiovo glostymas, svei

kinimai ir pažadai, beveik be perstojo plūdę iš Vakarų, 
prezidentiniam diktatoriui prisiuvo aitvaro sparnus, kad 
galėtų laisvai paskraidyti virš senosios demokratijos vir
šūnių, atnešti šypseną, parsinešti paramą. Ir nieko dau
giau nė nereikėtų, jei ne ta savoji imperija, kurioje pri
dusęs, nebetikras, iš visų pusių puolamas turi dairytis ir 
tūpčioti, kad neprarastų Vakaruose įsigyto pasitikėjimo 
ir savųjų tarpe nesupykdytų generolų bei komunistinių 
laisvamanių. Šitoji vandeniu ir ugnimi besikryžiuojanti 
padėtis Lietuvos nepriklausomybės įgyvendinimui daro
si itin sunki. Derybų viltys praktiškai atsimušė į grasini
mų ir ultimatumų užtvarą, nebesiskaitant ne tik su lais
vuose rinkimuose pareikšta tautos valia, bet ir su jų pa
čių dar taip neseniai skelbtais norais tartis. Šitoji tikro
vė negali nejaudinti. Matome, kaip kyla išeičių ieškantys 
nuomonių skirtingumai, kone kasdien spaudoje ir televi
zijose komentuojami. Kiek jie gali paveikti tautos vieny
bę — tai klausimas, su kuriuo turėjome peržengti Naujų
jų metų slenkstį. Darosi labai svarbu, kad, tos nemalonios 
tikrovės draskomi, neprarastume drąsos tvirtais žings
niais žengti laisvėjimo ateitin, įkaitais neužstatant šven
tųjų principų ir nepriklausomybės klausimo nejungiant 
su priklausomybe nuo tiekimo vamzdžių. Jei kam atro
dytų, kad toks tvirtumas — tai tik baltų debesėlių gaudy
mas padangėse, vertėtų prisiminti, kad pirmajame tautos 
atgimime laimėjo “litvomanija”, o ne siūlyti kompromi
sai, nuolaidžiavimai kaimynams ar pavergėjams.

P
RAĖJUSIEJI metai išeiviją su tauta dar stipriau su
rišo. Kai kuriais bendravimo požiūriais visiškai iš
nyko “jūs ir mes”. Išeivijos pagalba tautai ir nuolati
nis tautos kamieno jutimas įjungia mus į Lietuvos džiaugs

mų ir rūpesčių gilumas. Žygiuojame visi drauge toje pa
čioje rikiuotėje, su ta pačia daina “Balnokim, broliai, 
žirgus”. Stipresnis širdies virpulys, kaitresnis užsidegi
mas atlieka svarbų skatinamąjį ir padrąsinantį uždavi
nį. Tačiau išeivijos bendražygininkų įsijungimas šalia 
entuziazmo turi reikštis ir konkrečiais planais, skubes
niais užsiangažavimais, pagerinta koordinacija. Turime 
šiandien pirmiausia daryti tai, ko Lietuva prašo, o ne tai, 
kas mums patogiau ar prieinamiau. Atvažiuoja Lietuvos 
vyriausybės pareigūnai ir įvairių sričių darbuotojai. At
važiuoja ir išvažiuoja. Mes liekame, mes nuolat čia būna
me, mes lygiateisiai šių kraštų piliečiai. Į tokius mus Lie
tuva žiūri ir tikisi, laukia. Kasdien mes galime belstis į 
sostinių duris, ieškoti draugų, burti estų ir latvių bend
ruomenes didesniam svoriui, mėginti sukti radikalesne 
politinės pagalbos kryptimi, nes tikrai dar ne visi keliai 
išvaikščioti. Č.S.

Lietuvos laisvės kovotojų-rezistentii antrasis suvažiavimas įvyko 1990 m. lapkričio 3 <1. Kaune, Vytauto I). univer
siteto salėje. Dalyvavo apie 800 asmenų. Suvažiavimą pradėjo Lietuvos politiniu kalinių ir tremtinių sąjungos pir
mininkas, Aukščiausiosios tarybos deputatas BALYS GAJAUSKAS. Nuotraukoje iš kairės: buvęs politkalinys 
zLLBINAS TELKSNYS (su laikraščiu), partizanų vado ŽIEDO-KARDO žmona KONSTANCIJA STRAVINSKIENĖ, 
POVILAS BUZAS-ŽVEJAS. JUOZAS PETRAŠKA-PATRIMPAS Nuotr. A. Garmutės

Antrajame Lietuvos laisvės kovotojų-rezistentų suvažiavime 1990 m. lapkričio 3 d. Kaune, Vytauto I). universiteto 
salėje. Nuotraukos viduryje - ŽEMAIČIŲ PARTIZANĖ, tris kartus nuteista mirties bausme. Antras dešinėje - 
buvęs politkalinys VYTAUTAS EIGIRDAS Nuotr. A. Garmutės

Vienintelis pasirinkimas - nepriklausomybė
Amerikos savaitraštis “D.S. News and World Report” gruodžio 17 d. laidoje išspausdino vyriausiojo 
redaktoriaus M. B. Zucherinano vedamąjį ir savo korespondento J. Trimble iš Vilniaus straipsni 

apie Baltijos valstybių kova už nepriklausomybę ir M. Gorbačiovo priešinimąsi.
Pateikiamos reikšmingesnės mintys

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS (VYKIAI

Naujas mokestis naujiems metams
Daugiausia triukšmo politi- 

nin gyveniman 1990 m. atnešė 
GST prekių ir paslaugų mokes
tis, kuriuo Kanados ministerio 
pirm. B. Mulronio konservato
rių vyriausybė pradėjo mokes
čių reformas. Finansų minis
terio M. Wilsono paruoštas 
naujas GST 7% mokestis pakei
tė prieš septyniasdešimt tre
jus metus įvestą MST 13,5% mo
kestį pramonės gaminiams. Jį 
pramonininkai įjungdavo į sa
vo gaminių kainas. Didžioji 
kanadiečių dalis, pirkdama 
kanadiškus pramonės gami
nius, net nežinodavo, kad jų 
kainas 13,5% padidina tas pa
senęs MST mokestis Kanados 
valdžios iždui. Dėl jo pramo
nės gaminiai vietinėje rinko
je susilaukdavo trečdaliu di
desnio mokesčio už importuo
tuosius.

GST 7% mokesčio įvedimu 
buvo norima kanadiškus pra
monės gaminius atpiginti 6,5%, 
gamintojus atleidžiant nuo 
jiems užkrauto ligšiolinio MST 
13,5% mokesčio, įjungiamo ga
minių kainon. Tokiu būdu ti
kėtasi padidinti kanadiškų 
pramonės gaminių paklausą 
pačioje Kanadoje ir užsienio 
šalyse. Ši idėja nesvetima ir 

dabartiniam liberalų vadui se
nate Allanui MacEachenui, 
kuris, būdamas Kanados fi
nansų ministeriu liberalų vy
riausybėje, 1981 m. MST 13,5% 
mokestį norėjo pakeisti spe
cialiu pajamų mokesčio padi
dinimu visiems kanadiečiams. 
Jo planus sugriovė teisingi 
priekaištai, kad tokiu atveju 
MST mokesčio panaikiniman 
bus įtraukti ir pramonės gami
nių neperkantys kanadiečiai.

Dabartinis finansų ministe- 
ris M. Wilsonas į savo GST pla
ną įjungė 7% mokestį už per
kamas prekes ir už pinigą at
liekamas įvairias paslaugas. 
Prekių ir paslaugų įjungimu į 
bendrą GST planą mokestį bu
vo galima sumažinti iki 7%, 
nors jis turėjo padengti panai
kintą 13,5% MST mokestį pra
monės gaminiams. Kanadie
čius nugąsdino staigus beveik 
visų paslaugų apmokestini
mas. Pasak kritikų, dabar už 
viską reikės mokėti GST mo
kestį, pradedant kūdikio gimi
mu ir baigiant jo laidotuvėmis 
jauname amžiuje ar žiloje se
natvėje.

Iš tikrųjų tokį ar panašų GST 
(Nukelta i 9-tą psl.)

Ar vertas premijos?
M. Gorbačiovas atsisakė vyk

ti į Norvegijos sostinę Oslo at
siimti Nobelio taikos premiją, 
pasiaiškindamas, kad krizė 
Sov. Sąjungoje neleidžia jam 
palikti Kremliaus kad ir vie
nai dienai.

Dabartiniai, pasak vedamo
jo, M. Gorbačiovo politiniai 
ėjimai kelia abejonių, ar ši 
aukštos vertės premija užtar
nautai jam buvo paskirta. Jis 
paskutiniu laiku liberalinių 
pažiūrų vidaus reikalų minis- 
terį pakeitė kietos linijos KGB 
asmeniu. Milicijai vadovauti 
paskyrė taipogi kietos linijos 
generolą. Respublikoms grasi
na prezidentiniu valdymu, jei 
jos nepasirašys naujos Sąjun
gos sutarties.

Prezidentas Gorbačiovas yra 
praradęs žmonių pasitikėjimą, 
tačiau pasiryžęs krašte įvesti 
diktatūrą, kuri grasytų žmo
nėms nauja priespauda.

Ką remti?
Amerikos saugumo intere

sai reikalauja, kad sovietinė 
karinė jėga ir Maskvos pajėgu
mas ją mobilizuoti mažėtų. Tai 
pasitarnautų ir sovietų žmo
nėms.

Ligi šiol Sov. Sąjungos vy
riausybė vartotojų gaminiams 
ir žmonių ekonominei būklei 
pagerinti skyrė tik 25 nuošim

čius metinio biudžeto. Nežiū
rint blogos ekonominės krašto 
padėties, M. Gorbačiovas bili
jonus dolerių skiria Kubai ir 
Afganistanui — kraštams prie
šingiems Amerikai.

Dabartinė JAV ekonominė 
parama Sov. Sąjungai, kurioje 
nėra vykdomos ekonominės re
formos, gali nueiti vėjais, dar 
blogiau — sustiprinti aršiųjų 
ekonomistų pozicijas. Turint 
tai galvoje, JAV turėtų remti 
reformų šalininkus ir tuos, ku
rie kovoja už žmogaus teises ir 
rūpinasi demokratijos įgyven
dinimu bei tautų apsisprendi
mo teise.

Kai kurios respublikos pa
geidauja konfederacinės sis
temos, kitos pasisako už visiš
ką laisvę, trečios pageidauja 
bendros ekonominės rinkos. 
Kodėl JAV, klausia vedamojo 
autorius, turėtų remti M. Gor
bačiovą ir jo centro vyriausy
bę, kuri priešinasi Baltijos 
valstybių nepriklausomybei? 
JAV turėtų remti tas jėgas, ku
rios siekia demokratijos. Tik 
evoliucija į demokratinį val- 
dymąsi garantuoja taikingą 
krašto vidaus bei ekonomijos 
išsivystymą.

JAV neturėtų remti vieno ku
rio nors politinio sprendimo 
ar politinio vadovo, ypač kai di
delės grupės Sov. Sąjungoje 
siekia didesnės autonomijos, 

net nepriklausomybės.
Vedamasis baigiamas siūly

mu — ateityje joks Sov. Sąjun
gos vadovas neturėtų gauti No
belio premijos vien už tai, kad 
yra mylimas užsienyje.

Kova už laisvę
Baltijos kraštų ir Gruzijos 

vadovai, nusistatę išsikovoti 
laisvę, grumiasi pirmose fron
to linijose su M. Gorbačiovu. 
Pastarasis, naudodamasis iš
plėstomis prezidentinėmis ga
liomis, skelbia baltiečių par
lamentų nutarimus negalio
jančiais. Tuo tarpu baltiečiai 
į M. Gorbačiovo potvarkius ne
kreipia dėmesio. Paskutiniu 
laiku jis grasina ekonomine 
blokada, jei Baltijos kraštai 
neįsijungs į Sov. Sąjungos me
tinį biudžetą.

Latvijos parlamentas nuta
rė, kad gali būti nutrauktas 
tiekimas sovietų kariuomenės 
daliniams. Sov. Sąjungos gyny
bos ministeris įsakė daliniams 
vartoti jėgą. Vytautas Lands
bergis apkaltino Maskvą, no
rinčią grįžti prie Stalino meto
dų, bandant baltiečius žemin
ti ir juos palaužti.

M. Gorbačiovo ranka tebėra 
stipri Baltijos kraštuose. Jų 
sienos, orauosčiai, jūrų uos
tai yra kontroliuojami KGB. 
Telefoniniai pasikalbėjimai 
vyksta per Maskvą. Taipogi per

(Nukelta j 2-rą psl.)

Aukščiausiosios tarybos 
pareiškimas

Pareiškimą, paskelbtą gruo
džio 20 d., pasirašė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis.

Pareiškime sakoma, kad Sov. 
Sąjungos karinių dalinių va
dovybė Lietuvoje sąmoningai 
didina įtampą, karinėje spau
doje ir kitais šaltiniais sklei
džia melagingą informaciją 
apie incidentus Vilniuje ir 
Šalčininkuose. Eiliniai karei
viai, kariškių šeimos yra bau
ginamos bei kurstomos prieš 
teisėtą Lietuvos respublikos 
valdžią. Savivaldybes gąsdina 
ir verčia pasirašyti paklusnu
mą kitos šalies prezidento įsa
kymams. Klaipėdoje, Sov. Są
jungos įgulos viršininko nu
rodymu, įvestas ginkluotų ka
riškių patruliavimas. Suteikta 
jiems teisė tikrinti dokumen
tus civilių žmonių, surašinėti 
aktus tariamai neteisėto elge
sio, juos suimti, pavartojant 
ginklą.

Visa tai gali būti vertinama 
kaip atviro okupacinio valdy
mo pradžia ir naujas tarptau
tinis nusikaltimas. Ligi šiol 
sovietų kareiviai yra pagrobę 
nemažai piliečių, nušovę du 
jaunuolius ir paslėpę žudynių 
kaltininkus.

Lietuvos piliečiai kviečiami 
išlaikyti rimtį, vengti pro
vokuojančių veiksmų, neįsi
velti į jokius susidūrimus. 
Taipogi įspėjama vengti bet 
kokių sovietinių patrulių. Ta
čiau jų savivalės veiksmai tu
ri būti žinomi, kad Lietuvos 
respublikos teisėsaugos įstai
gos galėtų ginti žmonių teises 
ir traukti atsakomybėn nusi
kaltusius įstatymams. (LIC)

Dėl ministerio atsistatydinimo
Ryšium su Sov. Sąjungos 

užsienio reikalų ministerio E. 
Ševernadzės atsistatydinimu, 
kaip praneša LIC iš Vašing
tono, Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas V. Lands
bergis pareiškė, kad tai yra 
labai rimtas signalas visiems 
taikos ir demokratijos trokš
tantiems žmonėms Sov. Sąjun
goje ir užsienyje. Įspėjimas 
Sov. Sąjungos žmonėms, kad 
jie patys yra vienintelė jėga, 
galinti sulaikyti totalitariz
mo grįžimą. Tai streikų komi
tetai, demokratiškų organiza
cijų judėjimai, blaiviai mąs
tantys žmonės Sov. Sąjungoje 
ar atskirose respublikose. Iš 
ministerio pareiškimo galima 
suvokti, kuria kryptimi žygiuo
ja Kremliaus vadovybė ir pa
daryti viską, kad nesugrįžtų 
politbiuro karinė diktatūra.

Nedelsiant Vakarai turėtų 
pripažinti Lietuvos ir kitų Bal
tijos šalių nepriklausomybę. 
Tai būtų parama Baltijos res
publikoms.
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Nijolės Jankutės “Saulėgrąžų tvanas” 
Apsakymų knygos vertinimas

Įspėja sovietus
“The Washington Times” 

gruodžio 19 d. laidoje, kaip 
pranešama iš Briuselio'— Bel
gijos sostinės, NATO reikala
vo, kad Maskva Baltijos res
publikų klausimą spręstų de
rybose, jei ji nori stiprios 
ekonominės pagalbos iš Vaka
rų. Pažymima taipogi, kad 
NATO užsienio reikalų minis
terial palaiko baltiečių lū
kesčius ir jų teisėtus siekius. 
Įspėjo Maskvą susilaikyti nuo 
jėgos pavartojimo. Tik tokiu 
atveju galėtų padidėti vaka
riečių parama sovietinėm re
formom.

V. Landsbergio susitikimai
LIC pranešimu, Lietuvos 

aukščiausiosios tarybos pir
mininkas, priimtas JAV prezi
dento, turėjo ir kitų reikšmin
gų susitikimų Vašingtone.

Gruodžio 10 d., lydimas Lie
tuvos atstovo St. Lozoraičio, 
V. Landsbergis dalyvavo vals
tybės departamento surengta
me pasitarime, kurį globojo 
pirmasis valstybės departa
mento sekretoriaus pavaduo
tojas L. Eagleburger. Buvo 
diskutuojami Baltijos kraštų 
reikalai, JAV nusistatymas 
dėl galimo Kremliaus karinės 
jėgos pavartojimo. Po pasita
rimo kitas sekretoriaus pava
duotojas Europos ir Kanados 
reikalams R. Seltz, surengė 
iškilmingus pietus.

Po susitikimo su prezidentu 
G. Bushu buvo paskelbtas pa
reiškimas, kad pastarasis pa
žymėjo asmeninių ryšių palai
kymą su Baltijos kraštų vado
vais. Buvo pakartotas JAV nu
sistatymas remti tautų apsi
sprendimo teisę ir nepripaži
nimas Baltijos valstybių ne
teisėtos okupacijos. Šį faktą 
prezidentas Bushas bei aukšti 
JAV pareigūnai ne kartą pa
brėžę sovietų pareigūnams.

Pareiškimas baigiamas tei
gimu: “Prezidentas pažymėjo, 
kad JAV nori taikingo spren
dimo Pabaltijo ir TSRS klau
simais ir išreiškė viltį, jog 
sovietų valdžia teigiamai dirbs 
su Pabaltijo vadovais, išveng
dama grasinimų, bauginimų ar 
jėgos pavartojimo.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Iš marksizmo varžtų į laisvę
Lietuvoje gimęs, iš Kauno geto pabėgęs, Antano Sniečkaus šeimoje augęs, marksizmu tikėjęs, 
vėliau nuo jo nusisukęs, tapęs disidentu, emigravęs į Vakarus ir tapęs politinių bei teisinių mokslų 
profesoriumi ALEKSANDRAS ŠTROMAS, pasižymėjęs ir lietuviškoje išeivijos veikloje. Biografinio 
pobūdžio pokalbį su juo, besilankančiu Vilniuje, išspausdino dienraštis “Lietuvos rytas” 1990 m.

183 nr., antrašte “Man Sniečkus buvo Lietuvos Stalinas”. Čia tas pokalbis ištisai 
perspausdinamas, jo autoriui sutikus Sveikina

Lietuvos kardinolas sveikina
Po džiugaus mūsų tautinio bei dvasinio atgimimo pavasario 

šiandien mūsų Tautos gyvenime viešpatauja netikrumo tamsa 
ir ūkanos. Tautos ateities kelias kaip kam atrodo tamsus, bevil
tiškas. Tamsoje pradėjom neatpažinti vieni kituose tos pačios 
tautos brolių ir seserų.

Bet štai Kalėdų naktį staiga sušvito mums šviesa, “kuri ap
šviečia kiekvieną žmogų”(Jn 1, 9).

Atsigręžkime visi į ją ir mums bus šviesu, ramu ir gera. Viso
kios ūkanos pranyks mūsų padangėje.

Tiesa, mūsų troškimai ir viltys dar neišsipildė, bet Kalėdų 
paslaptis duoda mums viltį visose neviltyse. Juk Išganytojo Gi
mimas mums skelbia, kad Dievas mus, o tuo pačiu ir mūsų Tau
tą, myli, kad Jam ne vistiek kaip bus su mumis, jei Jis dėl mūsų 
išganymo atėjo iš Dangaus į žemę.

Broliai ii' seserys, brangūs mūsų tautiečiai išeivijoje, nuo
širdžiai sveikinu jus Kristaus Užgimimo ir Naujųjų Metų šven
čių proga.

Jūs mus stiprinote ir guodėte per 50 lagerinio gyvenimo me
tų, jūs išėjote sujungtomis rankomis į tautos atgimimo Baltijos 
kelią, jūs ir dabar, gyvendami Kalėdų šviesoje, atpažinsite mu
myse savo brolius ir seseris, savo tautiečius, ir visuomet pasi
liksite su mumis sujungtomis širdimis mūsų tautos ateities ke
lyje.

Teišsipildo visi mūsų troškimai ir siekiai 1991 metais.
Su broliška pagarba ir meile —

Kaunas, 1990 m. Kalėdos

Vienintelis pasirinkimas ■ nepriklausomybė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Maskvą gaunamos ir svarbiau
sios žaliavos.

Nepalūžo
Vakariečiai nepripažįsta 

Baltijos kraštų įjungimo į Sov. 
Sąjungą, bet neteikia reikš
mingos pagalbos. “Atrodo, 
bendri Sov. Sąjungos ir JAV 
interesai yra svarbiau negu 
remti demokratiją”, — pažymi 
E. Zingeris, Lietuvos parla
mento užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas.

Nežiūrint Vakarų abejingu
mo, baltiečiai nepalūžo. Kūjis 
ir pjautuvas dingo Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Milicinin
kų uniformos pasipuošė tradi
ciniais tautiniais lietuvių sim
boliais. Visur Vytis pakeitė 
kūjį ir pjautuvą. Rusų kalba, 
kuri buvo mokoma penkias die
nas savaitėje, tapo svetima 
kalba, pasirenkama mokinių. 
Svarbiausias dėmesys atkreip
tas į anglų kalbą.

Keliautojai dabar prie Lie
tuvos sienų sutinka neginkluo
tus, tamsiomis uniformomis 
dėvinčius lietuvius sargybi
nius, priklausančius Lietuvos 
apsaugos departamentui. Sar
gybinių užduotis — sulaikyti 
nelegaliai išvežamus gami
nius iš Lietuvos teritorijos.

Lietuvos pasienio sargybinis tik
rina išvažiuojančius iš Lietuvos 
teritorijos

Steigiami lietuvių tautiniai 
daliniai, kurių skaičius 1991 
m. gali pasiekti iki 15,000.

Lietuviai taipogi įsteigė sa
vo vidaus saugumą. KGB dali
niai liko ištikimi Maskvai. Nu
matoma išleisti ir savus pini
gus.

Atsisako pasirašyti
M. Gorbačiovas verčia res

publikas pasirašyti naują Są
jungos sutartį. Viena iš Esti
jos tautinio judėjimo vadovų 
M. Lauristin pažymi — estai 
neįstos į jokią naują sąjungą. 
Jokiomis sąlygomis ir laiku 
estai nepriklausė Sąjungai.

Vilniuje susirinkę Baltijos 
valstybių parlamentarai pa
siuntė Maskvai pareiškimą, 
reikalaujantį pripažinti Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bę. Turint galvoje Gorbačiovo 
politinę galią, greičiausiai 
baltiečių balsas nebus išgirs
tas.

Kurčios yra ir vakariečių 
ausys. Pastarieji išsisukinėja, 
sakydami, kad M. Gorbačiovo 
tokia laikysena yra geriau ne
gu suirutė Sov. Sąjungoje. 
“Sunku suprasti, kodėl pasau
lis imasi veiksmų Kuveito at
žvilgiu, bet atideda baltiečių 
klausimą. Mes esame okupuoti 
— likusi vienintelė II-jo pasau
linio karo skriauda, laukianti 
atitaisymo”, — sako Estijos 
prezidentas Riuitelis.

Naminės bėdos
Lietuvoje triukšmą kelia 

komunistų partija, ištikima 
Maskvai. Jai daugiausia pri
klauso rusų tautybės žmonės, 
kurie atvyko į kraštą vykdyti 
okupacijos. Tarp jų yra pasi
žymėjęs V. Švedas. “Šiandien 
turime kovoti, kad nesugriūtų 
Sov. Sąjunga. Tik joje gali kles
tėti Lietuva”, — skelbia ištiki
mas Maskvai minimas partie
tis.

Šiaip iki šiol baltiečiai vie
ningai stengiasi vieni kitiems 
padėti. Nežiūrint kokias sąly
gas padiktuotų Maskva, Lietu
vos prezidentas V. Landsber
gis ir kiti Baltijos valstybių va
dovai primygtinai pasisako už 
atsiskyrimą nuo Sov. Sąjungos. 
Kito kelio nėra.

Turėtų remti derybas
“International Herald Tri

bune” gruodžio 11 d. laidoje 
skelbė, kad Maskvai lieka de
rybos, kaip vienintelis kelias 
išspręsti Baltijos kraštų klau-

Neseniai Lietuvoje lankėsi 
pasaulyje plačiai žinomas po
litologas profesorius iš JAV 
Aleksandras Štromas, buvęs 
kaunietis ir vilnietis, 1973 m. 
pabaigoje dėl disidentinės 
veiklos priverstas emigruoti 
į Vakarus. Iš pradžių gyveno 
ir dirbo Anglijoje (Brandfor- 
do ir Stenfordo universitetuo
se), o nuo 1989 m. JAV, Hilsda- 
lo kolegijoje (Mičigano valsti
joje). Kaip vizituojantis pro
fesorius skaitė ir skaito poli
tologijos paskaitas Čikagos, 
Stenfordo, Tokijo universite
tuose, Bostono kolegijoje (JAV), 
ne kartą buvo kviečiamas skai
tyti paskaitų į Kiniją, daugelį 
Pietryčių Azijos, Afrikos ša
lių. A. Štromas yra daugelio 
knygų ir straipsnių autorius. 
Savo tyrimuose jis daug dėme
sio skyrė ir skiria Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių prob
lemoms.

— Kaip atsitiko, kad Jūs, Lie
tuvoje augintas komunistų Nr.
l, Antano Sniečkaus ir jo žmo
nos Miros Bordonaitės, tapote 
disidentu Nr. 1 ne tik Lietuvo
je, bet ir Tarybų Sąjungoje dar 
“išplėstinės komunistinės vi
suomenės” kūrimo laikotarpiu.

— Aš ir pats ilgą laiką save 
laikiau tikru komunistu mark
sistu. Tikėjau ir Leninu, ir Sta
linu, ir Sniečkumi. Kad supras
tumėte mano “persilaužimo” 
priežastis, trumpai papasako
siu savo biografiją. Gimiau 
1931 m. balandžio 4 d. Kaune, 
tarnautojo Jurgio Štromo šei
moje. Lankiau Marijos Peč- 
kauskaitės mokyklą, o ją 1940
m. tarybų valdžiai uždarius, 
buvau perkeltas į Jono Jab
lonskio mokyklą. Vokiečių 
okupacijos metais kartu su šei
ma buvau uždarytas (nuo rug
pjūčio 15 d.) Kauno gete, iš ku
rio pabėgau 1943 m. lapkričio 
16 d. Priglaudė mane tauri An
tano ir Marijos Macenavičių 
šeima, kuri gelbėdama mane 
ir dar keletą tokių kaip aš pa
bėgėlių rizikavo savo ir savo 
vaikų gyvybe.

Kauną užėmus tarybinei ar
mijai, aš nubėgau į vokiečių 
sudegintą getą, kur radau ge
to likučius apžiūrinčius A. 
Sniečkų, M. Gedvilą ir kitus. 
Įsikalbėjau su jais. Jiems pa
klausus, kas aš toks, ir iš kur 
taip gerai žinau getą, atsakiau, 
kad čia kalėjau, kad čia žuvo 
visi mano artimieji. Tuomet 
A. Sniečkus, kuris gerai paži
nojo mano tėvus, ir pasiūlė 
man keltis gyventi pas jį. Kai 
apie tą pasiūlymą pasakiau sa
vo geriausiems globėjams, tai 
jie pareiškė, kad juos gali iš
vežti į Sibirą, o aš, gyvendamas 
pas juos, turėsiu visas sąlygas 
mokytis, būsiu saugus. “Tik ne
išsiduok ir mūsų neišduok, ką 
galvoji ir ką mes kalbėjome 
apie naujausius okupantus — 
bolševikus”. Iš tikro, kai per
sikėliau pas Sniečkų, čia turė
jau puikias sąlygas gyventi ir 
mokytis. Ypač džiaugiausi, kad 
namuose tiek daug knygų, tarp 
jų ir visi marksizmo-leniniz
mo klasikų veikalai. Ėmiau go
džiai juos skaityti. Man pada
rė didelį įspūdį jų teorinės iš
vados. Žinoma, aš nebuvau iš
imtis. Marksizmas yra tuo pa
trauklus, bent jaunam, todėl 
ir neišvengiamai menko išsi
lavinimo žmogui, kad duoda 
paprastus, įtikinančius atsa
kymus, regis, į visus visuome
nės raidos klausimus. Ir man 
tokių klausimų kilo nemažai, 
nes, kaip minėjau, augau ne
priklausomoje Lietuvos Res
publikoje, paskiau mačiau so- 

simą. Tokį mostą galėtų parem
ti ir JAV. Jos gal negali nusta
tyti M. Gorbačiovui datos, kada 
galėtų baltiečiai tapti laisvi, 
bet prezidentas Bushas gali 
stipriai paremti geros valios 
derybas, kurios netolimoje 
ateityje Baltijos kraštams at
neštų nepriklausomybę.

Tuo tarpu trys Baltijos res
publikos nesidomi M. Gorba
čiovo rūpesčiu išlaikyti sovie
tinę imperiją. Baltiečiai sie
kia savo kraštų nepriklauso
mybės, dainuodami seniai 
draudžiamas tautines dainas, 
viduje vartodami savo pašto 
ženklus, steigdami muitinių 
būstines, atsisakydami daly
vauti federacinėje taryboje. A.

Prof. ALEKSANDRAS ŠTROMAS

vietinę bei nacių okupacijas, 
trėmimus ir žudynes... ir 
marksizmas tarsi man atsakė, 
kodėl visa tai galėjo įvykti, 
kokia tų įvykių prasmė bei es
mė. Gauti tokį aiškų atsakymą 
labai patogu, nes nereikia pa
čiam galvoti. Todėl galiu pri
durti, kad marksizmas dar yra 
mėgstamas ir dvasios tinginių, 
tų, kurie ieško dvasinio kom
forto. Nežinau, ar jūs kada rim
tai žiūrėjote į marksizmą, bet 
aš tuomet taip į jį žiūrėjau ir 
stengiausi jo klasių kovos teo
rija pateisinti vykusius ano 
meto Lietuvoje žiaurumus bei 
beteisiškumą. Taip po keletos 
metų, pragyventų pas A. Snieč
kų, tapau geras marksizmo-le
ninizmo žinovas ir gynėjas. Ti
kėjau Stalinu, pritardamas 
tuometinei propaguojamai 
minčiai, kad Stalinas — tai Le
ninas šiandien.

— Vis dėlto jūs kada tuo su
abejojote, apskritai — mark
sizmo teisumu?

— Retai kieno požiūris iš kar
to pasikeičia. Tik pamažėle. 
Kai 1948 m. pradėjau mokytis 
Maskvos universitete, buvau 
nustebintas daugelio studen
tų, o iš dalies ir profesūros ci
nizmu: daug kas niekuo neti
kėjo, tik siekė asmeninės ge
rovės, o ne kokių idėjinių tiks
lų, nors ir dėjosi kovotojais dėl 
jų. Pagalvodavau, kad jeigu to
kių žmonių rankose atsidurs 
valstybės vairas, socializmui 
ateis galas. Labai dėl to būda
vo neramu. Tačiau nuraminda
vau save, sakydamas, kad Sta
linas to jokiu būdu neleis. Man 
Stalinas buvo vienintelė vil
tis, nes tik jis — tikras bolševi
kas, perėjęs Sibiro tremtį — 
neleis nukrypti nuo teisingo 
kelio įgyvendinant marksizmo- 
leninizmo klasikų idėjas. Rei
kia pasakyti, kad tarp Lietuvos 
komunistų taip įsitikinusių bu
vo kur kas daugiau negu Rusi
joje, kur net ir komunistai į 
komunizmą rimtai nežiūrėjo. 
Lietuvoje tokie kaip aš į mark
sizmą-leninizmą žiūrėjo rim
tai, vakarietiškai, nes dar ne

AfA 
BRONEI KERULIENEI

mirus,
jos sūnėną B. TRINKĄ, dukterėčią REGINĄ ANDRE- 
JAUSKIENĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame - 

Toronto lietuvių pensininkų klubo 
valdyba

AfA 
LIUDUI EINIKIUI

iškeliavus l amžinybę,
žmonai LINAI gili užuojauta-

Uršulė Paliulytė

AfA 
ALFREDUI PAŠKUI

tragiškai mirus,
jo tėvą LIONGINĄ, brolį ROBERTĄ, tetą EMMĄ 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime-

Alfonsas Marcis
Milda Marcytė
Della ir Raimundas Turėtos 
Ričardas Dirvelis

buvo tiek prisisunkę melo, ti
kėjo tuo, ką kalbėjo.

— O kaip jūsų globėjas A. 
Sniečkus vertino Staliną? Ti
kėjo juo?

— Man Sniečkus buvo Lietu
vos Stalinas. Aš mačiau Snieč
kuje Staliną — idealų marksis
tą, atsidavusį kovotoją, narsią 
ir principingą asmenybę.

— Sakoma, kad Sniečkus bu
vęs labai kerštingas — jis nie
kada ir niekam neatleisdavęs 
nė mažiausio įžeidimo.

— Sniečkus turėjo gerą at
mintį. Jeigu jis ką nors neigia
mai įvertindavo, tai niekados 
to įvertinimo nekeisdavo. Žmo
nėms jis buvo be galo reiklus 
ir neatleisdavo net ir mažiau
sio neprincipingumo ar apsi
leidimo. Sniečkus griežtai lai
kėsi klasinio požiūrio ne tik į 
visuomenę, bet ir į atskirus 
žmones. Jo nuomone, Lietuva 
tik tada sukursianti socializ
mą, kai joje bus sunaikinti kla
siniai priešai. Net ir kai ku
riuos savo artimus giminaičius 
jis represavo. Šia prasme jis 
buvo tikras idealistas.

— Tikslas pateisina priemo
nes. . . A. Sniečkus nesigrauž- 
davo, kad tūkstančiai lietuvių 
uždaromi į kalėjimus, tremia
mi į Sibirą?

— Jo nuomone, tai buvo bū
tina priemonė įveikti klasi
niam priešui. Viską jis verti
no klasiniu požiūriu. Net fut
bolą. Prisimenu, kai lietuvių 
komandos žaisdavo su rusais, 
jis visuomet trokšdavo, kad 
lietuviai pralaimėtų. Lietu
vių pralaimėjimas turėjo sim
bolizuoti sovietinės visuome
nės pirmumą prieš visas ki
tas, o kartu atlikti ir auklėja
mąjį vaidmenį Lietuvoje — mo
kyti lietuvius gerbti sovietinę 
santvarką.

— Apie represijas, trėmimus 
žinojo ir kiti tuometiniai Lie
tuvos vadovai?

— Žinoma. Ne kartą J. Palec
kis atėjęs prašyti Sniečkaus 
pagailėti vieno ar kito savo pa
žįstamo. Tačiau dėl to Snieč
kus J. Paleckį laikė minkšta
kūniu, netikru komunistu. A. 
Sniečkus buvo ištikimas siste
mos tarnas ir komunistinės 
idėjos fanatikas. Tačiau A. 
Sniečkus buvo ne tik fanati
kas, idealistas, jis dar buvo ir 
tikras suvalkietis-ūkininkas, 
praktiškas žmogus, norėjęs ge
rai tvarkyti savo ūkį. Ir ta jo su- 
valkiečio-ūkininko natūra ne
retai nugalėdavo jo idealizmą 
— jis neretai užsispyrusiai im
davo ginti tą savo ūkį. O tas jo 
ūkis tada buvo visa Lietuva.

(Bus daugiau)

S Ontario
g premjeras

Malonus skaitytojai,

Savo šeimos, bendradarbių ir Ontario vyriausy
bės vardu, pasinaudodamas šia proga, linkiu jums ir 
jūsų mieliesiems viso geriausio, sulaukus švenčių.

Mes stovime prieš nelengvas dienas, bet Ontario 
provincijos žmonės turi pakankamai ryžto dirbti 
drauge.

Mano nuoširdžiausi sveikatos ir laimės linkėjimai 
1991 metams. zp si

Jūsų — k-'"' O2—

1990 m. gruodžio 14 d.

Bob Rae,
Ontario premjeras

AfA 
ALFONSUI TUŠUI

Montrealyje mirus,
jo žmoną AURELIJĄ, dukras - DANUTĘ ir ALDONĄ, 
sūnų VIKTORĄ su šeimomis, seserį ELENĄ Lietuvoje 

nuoširdžiai užjaučiame -
P. I. Baronai A. N. Baronai

P. O. Derliūnai

PADĖKA
Mylimai motinai ir močiutei

AfA 
BRONEI RUDOKIENEI,

mirus 1990 m. gruodžio 10 d. Tillsonburge, Ontario

nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. L. Kemešiui už maldas. 
Didelis ačiū KLK moterų draugijos Delhi skyriaus narėms. 
Ypatingai nuoširdus ačiū Agotai Ratavičienei ir Zosei Augai- 
tienei už maldų kalbėjimą, maistą ir meilę. Taipogi nuoširdi 
padėka chorui, muzikui Juozui Garbartui ir karsto nešėjams. 
Ačiū už aukas ir atsiųstas gėles. Dar kartą nuoširdus ačiū 
visiems.

Jūsų užuojauta ir parama lieka mūsų mintyse.
Bita, Dana, Audronė ir Jonukas

PADĖKA

AfA 
HALINA RICKIENĖ

mirė 1990 m. spalio 29 d., palaidota lapkričio 1 d.
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.

Velionės šeima nuoširdžiai dėkoja kun. Juvenaliui Liau- 
bai, OFM, už velionės lankymą namuose, ligoninėj bei mal
das; kun. Steponui, OFM, už maldas laidotuvių namuose, 
Mišias Aušros Vartų šventovėje Hamiltone ir paskutinį pa
tarnavimą kapinėse; D. Rodkienei už gražų giedojimą ir var
gonavimą pamaldų metu; M. Vaitonienei, KLKM Hamiltono 
skyriaus pirmininkei, už skaitymus Mišių metu; E. Dauguvie- 
tytei-Kudabienei jausmingai kalbėjusiai laidotuvių namuose 
ir šventovėje apibūdinant velionės žemišką kelionę; K. Mik
šiui už paskutinį žodį tartą kapinėse “Aukuro” vardu; vi
siems užprašiusiems Mišias, pareikštas užuojautas žodžiu 
ar raštu, gražias gėles ir gausias aukas lietuvių fondams 
bei organizacijoms; mieloms ponioms už skanius pyragus, 
ypač F. Povilauskienei už jų suorganizavimą; J. Pleiniui už 
labai gražų ir išsamų straipsnį “Tėviškės žiburiuose" bei 
tarpininkavimą tvarkant Kanados lietuvių fondams skirtas 
aukas; taip pat visiems, kurie vienaip ir kitaip prisidėjo prie 
velionės paskutinio patarnavimo, paliekant šią ašarų pa
kalnę.

Giliame liūdesy likę —

sūnus Juozas Bičkus, dukros - Janina Narušienė,
Alina Žilvytienė ir jų šeimos

(Lanai) i a n girt ^memorial# Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

I LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - r 
Bank of Canada, Bank of Montreal.

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
, ir skulptūros darbus — greitai ir meniš

kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529



Lietuvos rezistentą-laisvės kovotojų suvažiavime 1990 m. lapkričio 3 <1. 
Kaune, Vytauto I). universiteto salėje. Iš dešinės: Lietuvos respublikos 
aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vicepirm. IRENA LUKOŠEVI
ČIENĖ, Kanados lietuvių fondo tarybos pirm. dr. PETRAS LUKOŠEVI
ČIUS Nuotr. A. Garmutės

Kas vengia Lietuvos advokatūros reformos?
Amerikoje 2000 metais bus vienas milijonas advokatu, Lietuvoje - tiktai 300.

Tikrai per mažai. Lietuvos kelias - žmogaus teisiu gynyba
61% San Francisco mieste 
spręstų nesudėtingų ištuokos 
bylų ginčo šalių apsieita be 
advokatų pagalbos (Doug Ban
dow, The Legal Monopoly, “The 
Christian Science Monitor”, 
October 9, 1990). Taigi ameri
kiečiai pradeda šiek tiek “leng
vinti” pernelyg dažnai jiems 
įgrįstančių advokatų pinigines.

ANTANAS BARTUSEVIČIUS

Dabarties Įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Iš Baltųjų rūmų limuzine V. 
Landsbergį lydėjo Associated 
Press korespondentas M. Put- 
zel, buvęs Maskvos spaudos 
biuro vedėjas. AP agentūra 
gruodžio 11 d. paskelbė mini
mo korespondento su Lietuvos 
vadovu pokalbį, kuriame V. 
Landsbergis iškėlė, kad nuo 
sausio 1 d. sovietai ketina nu
traukti žaliavų tiekimą Lietu
vai. Ypač pakenktų, jeigu būtų 
nutrauktas grūdų, naftos bei 
cukraus tiekimas.

Siūlo pasitarimų formulę
Lietuvos vadovas V. Lands

bergis gruodžio 11 d. Mayflo
wer viešbutyje surengtuose 
pusryčiuose kalbėjo apie Lie
tuvos politinę būklę. Pusry
čiuose dalyvavo apie 10 kvies
tų “The New York Times”, 
“The Wall Street Journal”, 
“The Washington Post”, “U. S. 
News and World Report” re
daktorių bei korespondentų. 
Jie domėjosi susitikimu su 
JAV prezidentu G. Bushu, 
maisto būkle Pabaltijyje, 
Gorbačiovo peršama sąjungi
ne sutartimi, Pabaltijo san
tykiais su Jelcinu, sovietinės 
jėgos galimu pavartojimu, ga
lima kruvina revoliucija.

Čia V. Landsbergis pakar
tojo siūlymą surengti tarptau
tinę konferenciją Baltijos 
valstybių klausimui išspręsti. 
Konferencijoje, pagal formu
lę keturi plius trys, dalyvautų 
keturi Antrojo pasaulinio karo 
sąjungininkai — JAV, Sov. Są
junga, Prancūzija ir D. Brita
nija bei trys Baltijos valsty
bės — Estija, Latvija ir Lietuva.

Tokio siūlymo nepraktišku- 
mu pasisakė vienas iš redak
torių. Tačiau V. Landsbergis 
aiškino — dabartinės Maskvos 
pastatytos sąlygos trukdo de
rybų eigą. Maskva nesileidžia 
į rimtas, lygiateises kalbas. 
Jei Baltijos kraštai bus palikti 
be paramos, tai tęsis katės — 
pelės žaidimas. Sovietinė im
perija griūva; neaišku tik kaip 
tai įvyks: taikingu ar karingu 
būdu. Remiant ir tarpininkau
jant Vakarams, dekolonizaci
jos procesas galėtų būti tai
kingas. Be Vakarų įsikišimo 
įvykių raida Sov. Sąjungoje

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša
knygas bei žurnalus

A. FMenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8Tel. (416)625-2412

gali nukrypti smurto ir dikta
tūros linkme.

Posėdis su baltiečių atstovais
Prezidento G. Busho pata

rėjai gruodžio 14 d. sukvietė 
Baltuosiuose rūmuose pasita
rimą su baltiečių atstovais. 
Jame dalyvavo 9 lietuviai — 
ALTos, JAV Lietuvių Bendruo
menės, ir VLIKo atstovai. Pa
sitarimui vadovavo valstybinio 
saugumo tarybos atstovė C. 
Rice. Posėdyje dalyvavo vete
ranų departamento sekreto
rius E. Derwinski, laikomas 
neoficialiu prezidento ryši
ninku su Rytų Europos kilmės 
Amerikos piliečiais.

C. Rice pažymėjo, kad valsty
bės departamento sekretorius 
J. Baker skyrė nemažai laiko 
Baltijos kraštų reikalams, kai 
jis susitiko su Sov. Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriu E. 
Ševernadze. Ji kalbėjo ir apie 
prezidento Busho susitikimą 
su Lietuvos vadovu Landsber
giu. Pastarasis prezidentui 
Bushui padaręs “labai gerą 
įspūdį”. Prezidentas išsiaiš
kinęs Lietuvai gręsiamą pa
vojų, ateinantį iš kraštutiniai 
konservatyvių jėgų Sov. Sąjun
goje.

Baltiečiai iš savo pusės pa
reiškė, kad neužtenka remti 
baltiečių “laisvą apsispren
dimą”. JAV administracija tu
rėtų nedviprasmiškai pasisa
kyti už Baltijos šalių “nepri
klausomybės atstatymą”.

E. Derwinski gyrė preziden
to užsienio politiką, ragino 
baltiečius būti kantriais, ti
kino, kad prezidentui Bushui 
tikrai rūpi Baltijos kraštai. 
Taipogi patarė, kad baltiečiai 
nepasiduotų ir būtų vieningi.

K. Prunskienė Japonijoje
“The Toronto Star” dienraš

tyje gruodžio 22 d. laidoje, 
Reuterio pranešimu iš Tokijo, 
rašoma esą Lietuvos ministerė 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė pareiškusi, kad Lietuvo
je yra didelis nusivylimas — 
senieji komunistų partijos na
riai įgauna įtakos paveikti M. 
Gorbačiovą atsisakyti refor
mų. K. Prunskienė neoficialiai 
lankėsi Japonijoje. Pasak Lie
tuvos ministerės pirmininkės, 
jeigu Gorbačiovas įves Balti
jos kraštuose tiesioginį pre
zidentinį valdymą, jis ne tik 
pažeis baltiečių teises, bet 
sugriaus viską, ką iki šiol yra 
pasiekęs. K. Prunskienės pa
reiškimu, jos vyriausybė pla
nuoja tartis tiesiogiai su so
vietų armijos, laivyno ir oro 
pajėgų viršininkais, kad būtų 
išvengtas kraujo praliejimas. A.

Šiuo metu Lietuvoje išryškė
jo “įstatymų leidybos sprogi
mo” procesas. Jis pasireiškia 
siekimu priimti kuo daugiau 
įstatymų per labai trumpą lai
ko tarpsnį — tris paskutiniuo
sius 1990 m. mėnesius. Toji 
sunkiai paaiškinama ar patei
sinama skuba įtvirtinta Lietu
vos respublikos aukščiausio
sios tarybos antrosios (1990 m. 
rudens) sesijos preliminarinė
je darbų programoje. Iš viso 
pasiūlyta svarstyti 98 įstaty
mai, 7 programos, 5 kodeksų 
papildymai bei 7 koncepcijos, 
nutarimai ir metodikos. Jeigu 
liktų laiko, ketinama priimti 
Lietuvos advokatūros įstaty
mą (“Lietuvos aidas”, 1990 m. 
spalio 2 d.).

Neabejotina, kad tai reika
lingas ir būtinas įstatymas, ta
čiau kyla pagrįstas klausimas 
— koks? Toks, kokį pateikė Lie
tuvos respublikos aukščiausia
jai tarybai K. Lipeika, A. Dzie- 
goraitis, I. Kaganas ir Pr. Kū
ris, ar bus atsižvelgta į Lietu
vos teisininkų draugijos kon
ferencijos 1990 m. liepos 12 d. 
rezoliuciją, kurioje reikalau
jama iš esmės pakeisti šį įsta
tymo projektą bei jam rengti 
iš kompetentingų asmenų su
daryti nešališką komisiją. Dau
gelis Lietuvos teisininkų at
stovų minėtoje konferencijoje 
pabrėžė, kad nereikia skubė
ti priimti tik tariamai naują, 
o iš tikrųjų seno sovietinio rau
go sklidiną advokatūros įstaty
mą. Šia prasme neseniai pana
šų raginimą paskelbė Lietu
vos katalikų episkopato vardu 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos pirmininkas, Kauno arki
vyskupas, kardinolas Vincen
tas Sladkevičius: “Dėl atskiro 
Sąžinės laisvės bei religinių 
organizacijų įstatymo šiuo me
tu reikalingumo” (“Draugas”, 
1990 m. gruodžio 8 d.).

Be abejonės, Lietuvos advo
katūros teisinė padėtis keisti
na iš pagrindų, turi būti api
brėžta ir konkrečiai nustatyta 
priėmimo ir atleidimo iš dar
bo tvarka. Teisininkų St. Bak
šio, J. Kuncos, Vyt. Veličkos 
ir kt. nuomone, “advokatų turi 
būti daug”. Štai Tauragės ra
jone gyvena apie 50,000 gyven
tojų, kuriems teisinę pagalbą 
teikė 3 advokatai. Mirus teisi
nės konsultacijos vedėjui, ant
rus metus dirba tik 2 advoka
tai, iš kurių vienas šiuo metu 
atostogauja. Taigi vienas advo
katas 
tuvos 
11 d.).

būdu išsaugodamas savo dar
bą Manhattan rajono advoka
tų įstaigoje (“The New York 
Times, November 8,1990).

Tokio monopolinio vaid
mens atsisakyta Kalifornijoje. 
Tačiau kitų valstijų teisinin
kų draugijos siekia išsaugoti 
šį savo vaidmenį ir išvengti 
bet kokios teisinės reformos.

Lietuvos kelias
Kokį kelią pasirinkti Lietu

vai? JAV-se didelę kontrolę 
(nors ir negarantuojančią ko
kybės) šioje srityje galima pa
teisinti tuo, kad 1990 m. turėjo 
licencijas ir užsiėmė teisine 
praktika per 750.000 teisinin
kų. Maždaug 35.000 teisininkų 
kasmet tampa kurios nors tei
sininkų draugijos nariais. Jei
gu ši tendencija išliks ir arti
miausiais metais, tai apie 2000 
metus JAV-se bus per 1 milijo
ną teisininkų. Vien tik Ilino
jaus valstijoje turi licencijas 
60.000 teisininkų. Šiuo metu 
valstijoje 350 piliečių tenka 1 
teisininkas (Maurice E. Bone, 
Too Many Lawyers? Illinois 
Bar Journal, vol. 78, no 11, No
vember 1990, p.536).

Amerikoje daugelis žmonių, 
net nesudėtingose bylose, lin
kę pasirinkti “prestižinius” 
teisininkus; garsių teisės mo
kyklų absolventus, išlaikiu
sius teisininkų draugijos eg
zaminą ir priimtus į oficialią 
valstijos teisininkų sąjungą. 
Iš kitos pusės, klientai jau dau
giau nenori mokėti tokių aukš
tų mokesčių už teisines paslau
gas. Dažnai tos paslaugos tik
rai turėtų būti pigesnės.

Manyčiau, tai pasekmė XX š. 
JAV-se susiformavusios milži
niškos teisininkų įtakos teisi
nės visuomenės gyvenime, vis 
daugiau ir labiau “mėgstan
čioje” ar priverstoje bylinėtis 
teismuose. Teisininkams tai 
virto gera dirva sukurti tikrą 
savo monopolį, neretai perdė
tai išryškinti savo vaidmenį. 
Juolab, kad jie patys kuria 
įstatymus ir tuo pačiu metu pa
deda piliečiams jų laikytis ir 
vykdyti.

Amerikiečiai jlgą laiką ne
drįso pradėti paprasčiausių 
bylų be advokatų pagalbos ir 
jų atstovavimo teisme. Tačiau 
pastaruoju metu pastebima ir 
kita tendencija. Pavyzdžiui, 
Kalifornijos teisininkų drau
gijos komisija nustatė, kad

Lietuvoje turime kitokią si
tuaciją. 1940 m. sovietinė ne
priklausomos Lietuvos respub
likos okupacija ir aneksija su
griovė bei sunaikino Lietuvos 
teisinę sistemą. Beveik 200 ad
vokatų, apskritai, apie 1000 
teisininkų, neteko savosios 
valstybės, tautinės aplinkos, 
įprasto darbo bei žmoniško gy
venimo. Dalis jų išžudyta ar
ba beveik pusė ištremta į so
vietinės šiaurės mirties sto
vyklas. Dauguma jų gyvenimą 
baigė Sibire kankinių mirti
mi. Likusieji Vakaruose ir so
vietinėje Lietuvoje turėjo iš
gyventi skaudžią profesiją pra
radusių žmonių dalią.

Sovietinės okupacijos “dė
ka” Lietuvos teisininkų skai
čius dabartiniu metu nepasie
kė nė 2000 teisininkij ribos. 
Šiuo metu Lietuvoje “valsty
binių” arba “konstitucinių” 
advokatų (anot A. Dziegorai- 
čio, “Lietuvos aidas”, 1990 m., 
birželio 8 d.) skaičius neper
žengė 300 ribos. K. Lipeikos, 
A. Dziegoraičio, Pr. Kūrio nuo
mone, pastarieji pilnai paten
kina Lietuvos piliečių ir įstai
gų poreikius. Nepaisant to, 
kad trečdalis advokatų jau 
pensijinio amžiaus, o kai ku
rie gan ilgai darbavosi toli gra
žu ne demokratinėse žinybose.

Suprantama, kad minėtus 
“draugus”, kurie vengia Lietu
vos advokatūros reformos, jau
dina ir konkurencijos baimė. 
Tad Lietuvos parlamentas turi 
nuspręsti, kokį norime turėti 
Lietuvos advokatūros įstaty
mą — naudingą menkam stali
ninio tipo advokatų monopo
liui, ar Lietuvos žmonėms? Da
bartiniu metu daug kalbama 
apie teisinę valstybę. Ji neįsi
vaizduojama be gausaus ir pro
fesionalaus, decentralizuoto 
ir nepriklausomo nuo valsty
bės institucijų advokatų tink
lo. Žmogaus teisių gynyba — 
štai Lietuvos kelias į teisinę 
valstybę. Todėl griežtai cent
ralizuotos sovietinės advoka-
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Latvijos ministeris pirm. IVARS GODMANIS (kairėje) prieš Kalėdas susi
tiko su Kanados ministeriu pirm. BRIAN MULRONIU Otavoje
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50,000 gyventojų! 
aidas”, 1990 m.

(“Lie- 
liepos

tūros “principų” reikėtų atsi
sakyti mūsų atkuriamoje Lie
tuvos respublikoje.

Firmų ir įstaigų tinklas
Man regis, Lietuvoje reikė

tų sukurti visą tinklą teisės fir
mų ir teisės įstaigų. Teisės fir
mos (kuriose dirbtų keletas de
šimčių teisininkų) ir teisės 
įstaigos (juose dirbtų keletas 
arba keliolika teisininkų) ga
lėtų gyvuoti didžiuosiuose res
publikos miestuose (Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje, Šiauliuo
se, Klaipėdoje, Alytuje). Tei
sės įstaigos labai pritaptų Lie
tuvos mažuose miestuose ir 
miesteliuose.

Reikia atsikratyti dar nese
niai sovietinės diktatūros vals
tybės įskiepyto nenoro garan
tuoti realią ir nepriklausomą

išspręsti paveldėtą iš

nuo prievartos aparato žmo
gaus teisių gynybą. Leiskime 
žmonėms pasirinkti advokatą 
iš gausesnio būrio. Atleiski
me Lietuvos naujuosius (tei
sės sistemoje, deja, tuos pa
čius) biurokratus nuo “sun
kaus” darbo, dalijant profesi
nius portfelius bei kyšininka
vimo priimant į darbą. Tai pa
dėtų
Maskvos sovietų tariamą “tei
sininkų perprodukcijos” prob
lemą Lietuvoje.

JAV-se 1 milijonas advoka
tų 2000 metais gal ir per daug. 
Tai ne mūsų rūpestis. Vienok 
Lietuvai 2000 metais 300 advo
katų — tikrai mažai. Šiuo klau
simu būtų įdomu ir naudinga 
išgirsti ir pasaulio lietuvių 
teisininkų nuomonę. Kokios 
advokatūros reikia Lietuvai?

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.

M- ■ 1 I . •

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

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

AfA 
EDMUNDUI SENDŽIKUI

Lietuvoje mirus,
jo sūnų VYTAUTĄ su šeima, gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame-

Toronto lietuvių pensininkų klubo
valdyba

Kuria linkme?
J. Kuncos nuomone, 

voje advokatų veiklą derėtų re
guliuoti licencijomis. Paban
dykime trumpai aptarti, kokia 
turėtų būti Lietuvos advokatū
ros reforma?

Manyčiau, kad respublikos 
advokatūros teisinė padėtis 
ir veikla organizuota vadovau
jantis Vakarų tipo teisinių 
valstybių advokatūros princi
pais. Šiuo atveju itin vertin
gas pastarojo šimtmečio JAV 
patyrimas ir praktika, taip pat 
kai kurie tokios praktikos trū
kumai.

JAV teisininkų vaidmuo itin 
svarbus, nors jų reikšmingu
mas kartais akivaizdžiai per
dėtas. Tai pripažįsta ir patys 
amerikiečių teisininkai (Doug 
Bandow, The Legal Monopoly, 
“The Christian Science Moni
tor”, October 9, 1990). JAV-se 
daugiau negu šimtmetį buvo 
laikoma neteisėta bet kokio 
kito asmens teisinė praktika, 
išskyrus advokatą, turintį li
cenciją. Ją buvo galima įgyti 
tik išlaikius atitinkamos vals
tijos teisininkų draugijos eg
zaminą, pavyzdžiui, Illinois 
State Bar Association (ISBA).

Pastaruoju metu JAV-se pa
stebima tendencija, kad egza
minas draugijoje atlieka dau
giau naujų advokatų skaičiaus 
varžančių
negu būdą nustatyti jo prakti
nę teisinę kompetenciją. Tai
gi šios valstijų teisininkų drau
gijos atlieka monopolistų vaid
menį, sprendžiant 
teisininko tolesnį 
veiklos likimą.

Tenka pastebėti,
atveju ypatingos reikšmės ne
turi asmens turtinė ar sociali
nė padėtis. Pavyzdžiui, John F. 
Kennedy Jr., 30 m., neseniai 
tik iš trečio karto šiaip taip iš
laikė Niujorko valstijos teisi
ninkų draugijos egzaminą, tuo

Lietu-

Vartų” vaidmenį,

AfA 
ALFREDUI PASKUI

staiga mirus,
tėvui LIONGINUI, broliui ROBERTUI bei ki
tiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime -

Irena ir Osvaldas Delkai su šeima

kiekvieno 
profesinės

kad šiuo

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

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

Ministry 
of 
Revenue

Ontario
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©LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
STUDENTŲ STREIKAS

Savaitę laiko streikavo Vil
niaus technikos universiteto, 
buvusio Vilniaus inžinierinio 
statybos instituto, studentai, 
protestuodami prieš rektorato 
įvestą piniginį mokestį už pa
kartotiniai laikomą tą pačią 
įskaitą ar egzaminą. Už egza
mino pirmąjį pakartotinį ar pa
vėluotą laikymą rektoratas iš 
studento pareikalavo 15 rublių, 
už antrąjį — 30 rublių; už įskai
tos pirmąjį perlaikymą — 10 rub
lių, už antrąjį — 20 rublių. Dėl 
studentų streiko rektoratas šį 
savo nutarimą atšaukė, kol bus 
paruoštas ii- patvirtintas naujojo 
Vilniaus technikos universiteto 
statutas.

RADO PAVOGTĄ GINTARĄ
Šiame skyriuje jau esame ra

šę apie lietuvius sukrėtusią 
vagystę Palangoje. Ten vagys 
1990 m. lapkričio 3 d. naktį iš 
Gintaro muziejaus pro langą iš
nešė kelias dešimtis natūralaus 
gintaro gabalų, svėrusių apie 
40-50 kg. Kai kuriuose gabaluo
se buvo vertingų inkliuzų. Di
džiausias Saulės akmeniu pava
dintas gabalas svėrė 3 kg 600 g. 
Jo vertė — 300.0000 rublių. Buvo 
nuogąstaujama, kad šį lietuvių 
tautos turtą spekuliantai gali 
išvežti užsienin ir parduoti 
kaip žaliavą vertingiems gin
tariniams papuošalams. Tačiau 
gruodžio 3 d. Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijon pakvies
tų žurnalistų laukė maloni staig
mena — ant stalų išdėlioti visi 
pavogto gintaro gabalai. Orga
nizuoto nusikalstamumo sky
riaus viršininkas pik. Alvydas 
Sadeckas pranešė, kad gruodžio 
1 d. prieš vidurnaktį gintaras 
buvo rastas dvidešimt dvejų me
tų amžiaus vilniečio Vlado Mi
kalausko automobilyje, sustab
dytame prie “Nemuno” parduo
tuvės. Vėliau paaiškėjo, kad 
gintaras turėjo būti perneštas 
į “Mercedes-Benz” automobilį 
su Vokietijos ženklais. V. Mi
kalauskas gintaro spekuliacija 
vertėsi su Šakiuose gyvenan
čiais savo bičiuliais Aidu 
Barzdaičių ir Rimu Stulgaičiu. 
Gruodžio 9 d. buvo suimti du 
jauni gintaro vagys: Arūnas Ule
vičius — Palangoje ir Artūras 
Čimielius — Jurbarke. Jie gin
taro gabalus išnešė iš muzie
jaus už 40.000 rublių, kurie esą 
buvo gauti iš nepažįstamo žmo
gaus.

LIETUVOS DEMOKRATINĖ 
DARBO PARTIJA

Taip dabar pasivadino Lietu
vos komunistų partija, reformas 
pradėjusi atsiskyrimu nuo cent
ro Maskvoje savo atstovų XX-ja- 
me suvažiavime 1989 m. gruodžio 
20 d. LKP svarbiausiu tikslu ta
da pasirinko žmogaus laisvės ir 
socialinio teisingumo įgyvendi
nimą nepriklausomoje demo
kratinėje Lietuvos valstybėje, 
istorinio tęstinumo sąlygų už
tikrinimą lietuvių tautai. Pir
muoju centro komiteto sekreto
riumi buvo išrinktas Algirdas 
Brazauskas. Beveik metus truko 
naujų planų, programos ir sta
tuto paruošimas, kuris turėjo 
būti patvirtintas neeiliniame 
LKP atstovų suvažiavime 1990 
m. gruodžio 1-2 d.d. Jį teko 
atidėti dėl Vilniuje gruodžio 

.MEDELIS CONSULTING c ««■»* >
'""y 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

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

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

> Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
• “Aeroflote” patvirtinam arba pakaičiam grįžimo datas ir 1.1.
Visais reikalais kreipkitės į 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 MPnn IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
rtLMIU IVILULLIU 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!

1 d. sušaukto bendro Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aukščiausių
jų tarybų posėdžio, kurį atnešė 
padidėjęs politinis, ekonomi
nis ir moralinis spaudimas iš 
Maskvos. Atidėtas neeilinis LKP 
atstovų suvažiavimas Vilniuje 
įvyko gruodžio 8-9 d.d. Jo da
lyviai, papildydami ir patiks
lindami XX-jame suvažiavime 
priimtus programinius doku
mentus, nutarė suderinti par
tijos pavadinimą su jos veiklos 
turiniu. Kadangi jame vyrauja 
socialdemokratijos idėjos, Lie
tuvos komunistų partija buvo 
pavadinta Lietuvos demokrati
ne darbo partija, o jos pirmi
ninku išrinktas reformoms va
dovavęs Algirdas Brazauskas. 
LKP pertvarkymą užbaigiančia
me nutarime pabrėžiama, kad 
Lietuvos demokratinė darbo 
partija išlaiko savarankiškos 
LKP juridinį tęstinumą. Suva
žiavimo dalyviai taipgi patvir
tino naujos partijos programą 
ir naują statuto redakciją. Baig
miniame nutarime primenama, 
kad šiuo metu partijos veikla 
yra sutelkta į realų Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimą.

PRAEITIS IR DABARTIS
Neeilinio suvažiavimo daly

viai priėmė ir paskelbė rezoliu
ciją “Dėl LKP praeities politinio 
įvertinimo”, pripažįstančią pa
darytas klaidas ir netgi nusikal
timus: “Be abejonių, nemažai 
LKP žingsnių šiandieną vertin
tini kaip klaidos ir nusikalti
mai. Tai tautos apsisprendimo 
1918 m. teisės ignoravimas, pri
verstinis pritarimas Tarybų Są
jungai 1940 m. likviduojant Lie
tuvos valstybingumą, karingojo 
ateizmo diegimas, tikinčiųjų ir 
kitaip mąstančių persekiojimai 
bei kiti žmogaus teisų pažeidi
mai, dalyvavimas trėmimuose į 
Sibirą ir prievartinėje kolek
tyvizacijoje, istorinių pamink
lų naikinimas, kultūros, nacio
nalinių tradicijų nuvertinimas 
pokario metais. Visa tai sąly
gojo bolševikinė ideologija, 
dogmatizmas, menkas partijos 
intelektualinis potencialas, 
to meto Europai būdinga dėl 
totalitarizmo, masinių žudy
nių ir agresijos atsiradusi mo
ralinės degradacijos politi
ka . ..” Rezoliucija pataria 
kritiškai analizuoti ir vertinti 
po Stalino mirties buvusių LKP 
vadovų veiklą, kai buvo susi
laukta daugiau savarankiškumo 
ir kai į LKP įstoję dori žmo
nės švelnindavo Kremliaus im
perinės politikos pasekmes. 
Rezoliucija pažeria pastabų 
ir tautinės vienybės siekian
čiai ateičiai: “Šiandieninės 
partijos nariai nieko bendro 
neturi nei su padarytais nusi
kaltimais Lietuvos žmonėms, 
nei su tuometine LKP — admi- 
nistracinės-komandinės siste
mos įrankiu. Politine ir mora
line atsakomybe dalijasi visi 
buvę TSKP nariai. Ją suprato ir 
išperka tie, kurie dabar akty
viai dalyvauja demokratijos 
įtvirtinime Lietuvoje. Teisinė 
atsakomybė už padarytus nusi
kaltimus tautai ir žmoniškumui 
tenka konkretiems jų vykdyto
jams, kurių kaltės nustatymas 
— teisingumo organų kompeten- 
eiia” V. Kst.

KLB Hamiltono apylinkė rengia

j JAUNIMO SOKIUS j
j 1991 m. sausio 12, šeštadieni, 8 v.v., jį 

Hamiltono Jaunimo centre
a 48 Dundurn St. N.

Maloniai kviečiame visą jaunimą 
į pirmuosius naujųjų metų šokius.

Rengėjai

Winnipeg, Manitoba
KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 

METINIS SUSIRINKIMAS įvyko 
1990 m. gruodžio 9 d. Prel. J. Ber- 
tašiui sukalbėjus maldą ir visiems 
sugiedojus Kanados himną, apy
linkės pirm. M. Timmermanas pa
kvietė susirinkimui pirmininkauti 
E. Fedarą, sekretoriauti — E. Fe- 
darienę. Valdybos nariai padarė 
pranešimus iš 1990 m. veiklos. 
Pirm. M. Timmermanas padėkojo 
valdybai ir visiems talkinusiems 
įvairiuose darbuose, ypač garsi
nant Lietuvos vardą jos atgimimo 
metu. Vicepirm. J. Grabys papa
sakojo apie KLB tarybos suvažia
vimą Toronte, kuriame jis daly
vavo. Prel. J. Bertašius painfor
mavo, kad mokslinių knygų siunti
mas į Lietuvą yra tęsiamas ir vyks
ta labai gerai. Persiuntimą jis 
apmoka savo lėšomis. Atsistatydi
nus senajai valdybai, buvo išrink
ta nauja šiems metams. Susirinki
mas baigtas Tautos himnu ir šei
mininkių paruoštais užkandžiais.

KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 
NAUJAI IŠRINKTA VALDYBA 
gruodžio 16 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. R. Gali- 
naitis, vicepirm. R. Biežytė, sekr. 
I. Galinaitytė-Heilmann, ižd. V. 
Daubaraitė. Nariai — R. Brazaus
kaitė, R. Ramančiauskaitė ir D. 
Statkūnas. Revizijos komisija — 
E. Fedaras, V. Kriščiūnas ir V. 
Rutkauskas. Valdybai talkina T. 
Timmermanienė — Tautos fondo 
ir Vasario 16 gimnazijos atstovė 
ir V. Januška — Kanados lietuvių 
fondo atstovas.

MARIJUS TIMMERMANAS, 
paskutinius dvejus metus buvęs 
KLB apylinkės pirmininku, yra

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /Ą)
atstovas) *įF

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

OFFORD
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954 

išrinktas į Winnipego tautybių 
meno tarybos (Folk Art Council 
of Winnipeg Inc.) direktorius 
(Member of the Board of Direc
tors). Tautybių meno tarybos ži
nioje yra festivalis “Folklorama” 
ir kiti tautybių pasirodymai. Lin
kime Marijui sėkmės naujose pa
reigose. EKK

London, Ontario
KUN. STASYS ANUŽIS, Kražių 

klebonas, 1990 m. gruodžio 9-10 
d.d. lankėsi Šiluvos Marijos para
pijoje: klausė išpažinčių, sakė pa
mokslus ir dalyvavo laidotuvėse.

MIRĖ PARAPIJOS RĖMĖJAS. 
1990 m. gruodžio 7 d. Viktorijos 
ligoninėje mirė a.a. Vincas Kuz
ma, 82 m. amžiaus, kilęs iš Duse
tų valsčiaus, Zarasų apskr. Liū
dintys liko žmona Paulina, sūnus 
Vidmantas su šeima Londone ir 
kiti artimieji Lietuvoje. Jis buvo 
geras vyras žmonai ir rūpestingas 
tėvas vaikams bei kitiems artimie
siems.

Maldas laidotuvių namuose ir 
apeigas Šiluvos Marijos švento
vėje atliko klebonas kun. K. Kak
nevičius su svečiu iš Lietuvos kun. 
S. Anužiu, kuris pasakė ir pamoks
lą. Giedojo “Pašvaistės” choras, 
vadovaujamas muz. R. Vilienės. 
Choras su velioniu atsisveikino 
F. Strolios giesme “Sudiev . . . su
diev ... aš einu namo . ..” Ši gies
mė laidotuvėse čia tapo tradicine.

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

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

I Ji!

. 2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 1
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 J
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai <
ES TŲ PA MINKL Ų BENDRO V Ė ;

A 4 A A A A,A A

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A T 17 i V 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALK A
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: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% asmenines paskolas.....  16.5%
santaupas........................  8.5% nekiln. turto pask. 1 m.. 13.25%
kasd.pal.taupymo s-ta......  8% nekil.turto pask. 3 m.. 14.5%
90 dienų indėlius ............. 11% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius .....  11.75% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.25% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ......  11.75% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% dydį iki $2.000 ir
RRSPirRRIFIm......... 11.75% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m..............  11.75% drauda iki $25.000.

Sol. EGIDIJUS MAŽINTAS iš 
Kauno muzikinio teatro dainuoja 
lietuvių kolonijos surengtame re
čitalyje St. Petersburge, Floridoje. 
Jis su dideliu pasisekimu pasiro
dė Čikagos. Los Angeles. Detroito. 
Vašingtono lietuvių renginiuose

A.a. Kuzma išsiskyrė iš kitų sa
vo ypač nuoširdžia auka ir pagal
ba mažos apylinkės parapijai. Jis 
visada stambesne auka paremda
vo ir Tautos fondą, Lietuvių fon
dą bei visą lietuvišką veiklą. Bet 
ypač daug jis padėjo savo darbu ir 
stambiomis aukomis parapijai 
nuo pat jos įsisteigimo. Kiekvie
nais metais jis paskirdavo stam
bią auką Lietuvos religinei šalpai 
ir kitiems jos reikalams. Kiekvie
ną sekmadienį per 9 vai. pamal
das, o taip pat per laidotuves ir 
kitomis progomis tarnaudavo Mi
šioms, skaitydavo skaitinius. Bu
vo labai paslaugus, ateidavo į pa
galbą kiekvienam, kuriam ta pa
galba būdavo reikalinga. Lanky
davo lietuviškus renginius ir pats 
savo darbu ir sugebėjimais prisi
dėdavo prie lietuviškos veiklos. 
Todėl laidojant šventovė vos su
talpino atvykusius su juo atsisvei
kinti. Palaidotas šv. Petro katali
kų kapinėse.

Taip pat prieš šventes mirė a.a. 
Pranciška Repšienė, ankstesnės 
imigracijos lietuvė. Ji buvo pa
šarvota Furtnef laidotuvių namuo
se. Juose maldas atlaikė klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Laidotuvė
se dalyvavo nemažai žmonių. Liko 
liūdintis vyras Stasys ir kiti arti
mieji Europoje. Palaidota Wood
land kapinėse. D.E.

O LIETUVIAI PASAUĖYJE
JA Valstybės

A. a. Stasė Januškevičiūtė- 
Šimoliūnienė, sulaukusi 90 metų 
amžiaus, mirė 1990 m. lapkričio 
20 d. Detroite, Harperio ligoni
nėje, pakirsta vėžio ligos. Ve
lionė gimė Linkuvoje, sovieti
nės Spalio revoliucijos metais 
gyveno Petrapilyje. Nepriklau
somoje Lietuvoje dirbo fizinio 
auklėjimo mokytoja Kėdainiuo
se. Į JAV atvyko 1949 m. ir su 
šeima įsikūrė Detroite. Buvo pa
sižymėjusi sukurtais šiaudinu
kais, Lietuvos vaizdais. Priklau
sė vietinei Stasio Butkaus šau
lių kuopai, birutietėms, Ameri
kos lietuvių tautinės sąjungos 
Detroito skyriui, Gyvojo Rožinio 
būreliui. Palaidota lapkričio 24 
d. iš Šv. Antano lietuvių para
pijos bažnyčios Holy Sepulchre 
kapinėse Southfielde. Liko gau
si liūdinti šeima: vyras Stasys, 
sūnūs Saulius ir Algimantas, 
marti Želvyra, dvi vaikaitės su 
šeimomis ir viena provaikaitė.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje kasmet paskel
bia ir pagerbia specialaus dė
mesio nusipelniusį asmenį. Iš
rinktuoju gali būti ir nelietuvis, 
pasižymėjęs lietuviams ar Lie
tuvai naudinga veikla bei atlik
tais darbais Tokiu išskirtinu 
1990 m. asmeniu Balzeko muzie
jus pasirinko buvusį sol. Stasį 
Barą, Standard Federal banko 
viceprezidentą, ilgametį JAV 
lietuvių fondo veikėją, dabarti
nį jo tarybos pirmininką, meti
niame fondo baliuje 1990 m. lap
kričio 10 d. pranešusį fondo pa
siektą ir peržengtą penkių mili
jonų dolerių kapitalą. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus žy
mųjį 1990 m. lietuvį Stasį Ba
rą pagerbė gruodžio 8 d. “Gin
taro” salėje. Iškilmė buvo pra
dėta JAV ir Lietuvos himnais, 
kurių sugiedojimui vadovavo 
solistai Algirdas Brazis ir Jo
nas Vaznelis. Invokaciją su
kalbėjo prel. dr. J. Prunskis, su
sirinkusius svečius pasveikino 
aktorė N. Martinaitytė ir vaišių 
šeimininkas St. Balzekas. Poky
lio dalyvius su Stasiu Baranaus
ku ir jo šakota veikla supažindi
no Standard Federal banko 
prez. D. Mackiewich (Mackevi
čius). Padėkos žodį St. Balzekui, 
D. Mackevičiui ir visiems pa- 
gerbtuvių dalyviams tarė Stasys 
Baras. Pagerbtuvės baigtos da
lyvių šokiais.

Floridos St. Petersburgo lie
tuvių klubo narių visuotiniame 
susirinkime 1990 m. lapkričio 17 
d. išklausyti valdybos narių pra
nešimai, aptarti aktualieji rei
kalai ir išrinkta nauja vadovybė 
1991 m. Naująją valdybą dabar 
sudaro: pirm. A. Gudonis, vice
pirm. V. Mažeika, sekr. A. Sčig- 
lienė, ižd. M. Jurgutis ir finan
sų sekr. J. Gerdvilienė; revizijos 
komisiją — P. Jančauskas, J. Mi
kaila, J. Žvinys. Klubo naujais 
direktoriais buvo išrinkti — B. 
Bartkus, J. Kalėda, E. Karmazi
nas, S. Kreivėnas, V. Petkus, M. 
Sčigla ir J. Švedas. Lietuvių klu
bo senoji vadovybė spalio 27 d. 
surengė žiemos sezono pradžios 
pobūvį, susilaukusį 270 dalyvių 
ne tik iš St. Petersburgo, bet ir 
kitų vietovių, svečių iš Lietu
vos. “Žibinto” grupės rež. D. 
Mackialienė vakaro dalyvius 
linksmino pasakojimu apie gry
bus ir grybautojus, Justino Mar
cinkevičiaus eilėraščiu “Grybų 
karas”.
Argentina

Kultūros komisija Lanuse, 
SLA organizacijos salėje, 1990 
m. spalio 28 d. Buenos Aires lie
tuviams surengė Maironio ir 
Bernardo Brazdžionio poezijos 

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

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

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

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

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

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo į Lie
tuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiuterius, FAXS, 
siuvimo, 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 NUMERI
— 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..

1-312-436-7772

vakarą, šia proga paminėdama 
ir “Žibučių” ansamblio 15 me
tų sukaktį. Su abiejų poetų gy
venimu ir veikla dalyvius supa
žindino Algirdas Rastauskas, o 
jų kūrybą aptarė Rasa Kaire- 
lytė-Monteagudo. Maironio ei
lėraščius deklamavo Vladė Sur- 
vilienė, B. Brazdžionio — Nelė 
Zavickaitė-Mahne, pasinaudo
dama jo poezijos rinkiniais. 
Dviem eilėraščiais įsijungė ir 
V. Survilienė. Antroji E. Uso- 
nytės-Blumberg vadovaujamos 
programos dalis buvo skirta 
dr. Jono Simanausko “Žibučių” 
ansamblio dainininkėms, at- 
likusioms įdomią įvairių lie
tuviškų dainų pynę. Vakaro da
lyviams ir programos atlikė
jams padėkojo SLA valdybos 
pirm. Raulas Stalioraitis.

Australija
Melburno lietuvių namų klu

bo narių susirinkime 1990 m. 
spalio 20 d. buvo aptarti jo rei
kalai. Susirinkime dalyvavo 115 
narių. Jiems iš vadovų pareiš
kimų paaiškėjo, kad klubas bai
gia išmokėti skolą ir 1991 m. nu
mato turėti apie $5.000 pelno. 
Pasigirsta balsų, kad reikia di
desnių Lietuvių namų, bet ne vi
si nori vėl įsivelti didelėn sko
lon. Klubo nariai nutarė, kad 
valdybos skolas turi patvirtinti 
nariai. Sudaryta speciali komi
sija peržiūrės statutą ir kai ku
riuos klubo remontus, kad Lietu
vių namai su savo klubu nepatek
tų į nepageidaujamas rankas.

Pareigomis pasiskirstė naujo
ji Melburno lietuvių klubo val
dyba: pirmininku ir iždininku 
sutiko būti V. Bosikis, vicepir
mininku ir sekretoriumi — G. 
Statkus, vicepirmininku ir na
riu ryšio reikalams — dr. K. Kun- 
ca, ūkvedžiu — N. Ramanauskas, 
parengimų vedėju — A. Kara
zija.

Britanija
Londono lietuvių Šv. Kazimie

ro bažnyčią ir parapiją 1990 m. 
lapkričio 14 d. aplankė tada Bri
tanijoje viešėjęs Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos prezidiumo 
pirm. Vytautas Landsbergis su 
žmona Gražina. Svečius prie 
bažnyčios durų sutiko klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, su 
savo pavaduotoju kun. R. Rep- 
čiu, MIC. Susirinkę parapijie
čiai netilpo bažnyčioje. Pla
nuotos Mišios buvo pakeistos 
kitomis maldomis ir palaimi
nimu. Po pamaldų V. Landsber
gis, dabar dažnai vadinamas 
Lietuvos prezidentu, susirin
kusius tautiečius ragino ir to
liau likti ištikimais lietuviais, 
jungtis kovon už Lietuvos lais
vę, dažnai lankytis Lietuvoje.

Vokietija
Lietuvių šalpos draugiją “Lab

dara”, valdžios įstaigose užregist
ruotą 1968 m. vasario 28 d., įstei
gė ir jai beveik iki mirties vado
vavo Jonas Glemža. Draugija pa
grindinį dėmesį skiria mokslei
vių ir studentų paramai, kurios 
didžioji dalis tekdavo Lenkijos 
ir P. Amerikos lietuviams. Pas
taraisiais metais tos paramos su
silaukia pagausėję Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai iš P. Ame
rikos šalių. “Labdaros” valdybos 
pirmininkas dabar yra Arminas 
Lipšys. 1990 m. lapkričio 14 d. 
rašytame pranešime jis dėkoja 
“Labdaros” nariams ir rėmėjams 
už jų finansinę paramą besimo
kančiam lietuvių jaunimui ir 
taipgi primena, kad 1991 metais 
paramai reikės dar daugiau lėšų. 
Mat atsidarė durys ir atgimstan- 
čion Lietuvon, kur pagalbos lau
kia senelių ir vaikų prieglaudos.



Lietuviai pareigūnai Amerikos ministerijoje
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Įvairiose pareigose šio kraš
to ministerijose Vašingtone, 
ar net ir Baltuosiuose rūmuo
se, kur prezidento Reagano 
laikais dirbo Linas Kojelis ir 
kurį laikę Rita Bureikaitė, ran
dame ir lietuvišku pavardžių. 
Kartais ir tu, kurie aktyviai 
dalyvauja sostinės bei jos apy
linkių lietuvių veikloje.

Lietuvaitė viceministerė
1989 m. spalio mėn. JAV Bu

tų aprūpinimo ir miestų minis- 
terio J. Kenipo viena iš trijų 
pavaduotojų buvo prisaikdin
ta 1944 m. Lietuvoje gimusi 
Skirmantė Makaitytė-Kondra- 
tienė. Ji užaugo Bostone, turi 
du mokslo laipsnius — iš Rytų 
Europos istorijos ir verslo ad
ministracijos. Skirmantė taip 
pat studijavo Lenkijoje kaip 
Fulbrighto programos stipen
dininkė.

Butų ii' miestų ministerija 
įsteigta 1965 m. Ministerijoje 
dirba 12,000 tarnautojų. Jos 
biudžetas siekia 13 milijardų 
dolerių per metus. Tos sumos 
trečdalį administruoja S. Kond- 
ratienė, kurios pagrindinės 
pareigos — nepasiturinčius ša
lies gyventojus aprūpinti bu
tais, koordinuoti statybą ir 
priežiūrą.

S. Kondratienę, kurios vyras 
dr. R. Kondratas dirba Smith- 
sonijos institucijose, kai tik 
laikas leidžia, gali sutikti ir 
lietuvių tarpe, ypač Lietuvos 
pasiuntinybėje rengiamuose 
priėmimuose Vasario 16 proga 
ir sutinkant žymesnius parei
gūnus iš Lietuvos. Jų vaikai 
yra baigę Vašingtono K. Do
nelaičio lit. mokyklą. Kovo 12 
d. atvykusi į tarnybą, vicemi
nisterė S. Kondratienė buvo 
nustebinta, kai kovo 11 d. Lie
tuvai paskelbus nepriklauso

mybės atstatymą, ją sveikinda
mi pasitiko ministeris J. Kem- 
pas ir kiti aukšto rango minis
terijos pareigūnai. Pats minis
teris plakate savo ranka įrašė: 
"Long Live Free Lithuania”.

S. Kondratienė šiuo metu (o 
gal ir Amerikos istorijoje) 
aukščiausiai administracinėse 
pareigose iškilusi lietuvaitė.

Anksčiau buvęs Baltųjų rū
mų pareigūnas santykiams su 
visuomene Linas Kojelis šiuo 
metu vadovauja savo paties 
įsteigtai firmai “US-Baltic 
Foundation”, kurios tikslas — 
padėti ekonomiškai tvirtai at
sistoti ant kojų iš Sovietų Są
jungos išsivaduojančioms Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. L. Ko
jelio įstaigai darbuotojus at
siunčia Kalifornijos universi
tetas, kurį Linas baigė, o pui
kias patalpas nemokamai duo
da jo pažįstami geradariai 
amerikiečiai.

Prezidento Reagano laikais 
kurį laiką Baltuosiuose rū
muose dirbusi taip pat iš Ka
lifornijos valstijos kilusi Rita 
Bureikaitė (viena proga jos fo
tografija su prezidentu Reaga- 
nu buvo įdėta “TŽ” 1 psl.) šiuo 
metu dirba JAV Švietimo mi
nisterijoje ir yra speciali mi- 
nisterio pavaduotojo asisten
tė profesinio lavinimosi ir su
augusių švietimo reikalams. R. 
Bureikaitė taip pat yra aktyvi 
Lietuvių jaunimo sąjungos na
rė — ją visada matysi per mė
nesines lietuviškas Mišias ir 
kituose lietuvių renginiuose.

A. Pemkus — valstybės 
departamento pareigūnas

Nuo 1990 m. lapkričio 13 d. 
su paaukštinimu į Diplomati
nės apsaugos skyrių perkeltas 
nuo 1989 m. liepos mėn. Ame
rikos valstybės departamen-

Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone 1989 m. gruodžio 13 d. įvykusiame 
atsisveikinime su Paryžiun grįžtančiais gyventi - Lietuvos diplomatijos 
šefu dr. St. Bačkiu ir V. Bačkiene. Iš kairės: Rita Bureikaitė, Arūnas Pem
kus, Ona Bačkienė

to Žmogaus teisių skyriuje dir
bęs veiklus ateitininkas ir Lie
tuvių jaunimo sąjungos narys 
Arūnas Pemkus. Jo, kaip ir ki
tų, kelias į šio krašto politinį 
darbą nebuvo lengvas, bet 
kantrybės, ištvermės ir pasi
aukojimo dėka pradėjo kilti 
karjeros laiptais.

A. Pemkus gimė gydytojo šei
moje Ilinojaus valstijoje. Tė
vai jį vežiojo į lituanistines 
mokyklas Čikagoje, vienu me
tu į vieną pusę sukardami net 
120 mylių kelio, vėliau 75 my
lias. Jis perėjo visas lit. moks
lo įstaigas: nuo pradinės mo
kyklos iki Pedagoginio litua
nistikos instituto baigimo. 
Northwestern universitete Či
kagoje baigęs politinius moks
lus ir rusų kalbą, 1982 m. atvy
ko į Vašingtoną ir čia įstojo į 
Georgetown’© universitetą stu
dijuoti ekonomikos, gerai ži
nodamas, kad iš politinių moks
lų naujokui sostinėje duoną 
nebus lengva užsidirbti. Bai
gęs ekonomiką magistro laips
niu, dirbo buhalteriu priva
čiose firmose.

1984 m. A. Pemkus įsijungė 
į Reagano-Busho perrinkimo 
vajų, kurio komitete ėjo lietu
vių skyriaus direktoriaus pa
reigas. 1988 m. dirbo Busho va
jaus vidaus ir užsienio sky
riuose, o jam laimėjus, kurį 
laiką kaip savanoris talkinin
kas dirbo Baltuosiuose rūmuo
se, kur jam buvo progos susi
pažinti su Valstybės departa
mento struktūra. Po kelių in
terviu buvo priimtas į Valsty
bės departamentą etatiniu tar
nautoju, kur pasirinko Žmo
gaus teisių skyrių ir tapo am
basadoriaus Shifterio asisten
tu. Dabar, perkeltas į Diploma
tinės apsaugos skyrių, gavo žy
miai atsakingesnį darbą — jo 
žinioje yra vienos programos 
finansiniai reikalai.

A. Pemkus yra laisvojo pa
saulio studentų ateitininkų są
jungos c.v. pirmininkas, akty
viai prisidėjo Lietuvių jauni
mo sąjungai Vašingtone ren
giant keturis politinius semi
narus, kurių paskutiniame 
1990 m. gegužės mėn. dalyva
vo ir Lietuvos premjerė K. 
Prunskienė.

Valstybės departamente jau 
eilę metų dirbantis ir kurį lai
ką buvęs čia rašančiojo kaimy
nas sostinėje Sibire gimęs, Či
kagoje užaugęs ir išsimoksli
nęs Algis Avižienis šiuo metu 
yra Amerikos konsulas, be
rods, Krokuvoje.

JAV ministeris J. KEMP savo viceministerei Skirmantei Kondratienei 
Vašingtone skiria istorinį įrašą Kovo 11 proga: "Long live Lithuania”

GYDYTOJAS PATARIA

Ar mokame grūdintis?
Dr. VYTAUTAS MEŠKA

Gražią dieną į darbą ir po jo 
norisi eiti pėsčiomis, savait
galį ilgiau pabūti gamtoje, pa
sivaikščioti pušynų takais, pa
sikaitinti saulėje. Toks potrau
kis nėra atsitiktinis. Mūsų or
ganizmas po žiemos pasiilgęs 
judesių, švaraus oro, ozono, 
saulės spindulių. Pavasariš
kos gamtos spalvos turi didžiu
lės teigiamos įtakos ir emoci
joms. Visa tai suteikia mums 
žvalios nuotaikos, optimizmo, 
didina darbingumą.

Kiekvienas žino, kad šviežias 
oras, saulė, vanduo grūdina or
ganizmą. Tačiau šiomis gam
tos dovanomis reikia naudotis 
protingai ir atsargiai, nes ki
taip galima peršalti ir susirg
ti. Peršalus, kaip tai nurodė 
dar L. Pasteuras, sumažėja or
ganizmo atsparumas kai ku
rioms infekcinėms ligoms.

Peršalimo sukeltos ligos ga
li atsirasti ne tik dėl per ilgo 
ar per stipraus šalčio poveikio. 
Didžiulę reikšmę turi ir fizi
nė arba protinė organizmo 
įtampa, ypač chroniškas per
vargimas. Tada ir nedidelis 
skersvėjis gali pakenkti.

Šito neturi užmiršti ir aukšto 
meistriškumo sportininkai, ku
rių treniruočių krūviai yra di
džiuliai. Neretai, vaikantis 
aukštų rezultatų, treniruotės 
dar forsuojamos. Visais šiais 
atvejais organizmą veikia dide
lė fizinė ir emocinė įtampa. 
Pervargusiuose raumenyse at
siranda per daug biologiškai

aktyvių medžiagų. Tai turi nei
giamos įtakos vegetacinės ner
vų sistemos funkcinei būklei, 
fizinės ir cheminės termore
guliacijos mechanizmams, su
kelia širdies raumens distro
fiją, iškreipia normalią širdies 
funkciją.

Nemaža dalimi todėl prade
da vystytis vadinamasis šir
dies pertempimo sindromas. 
Žmogus skundžiasi bloga nuo
taika, nepasitikėjimu savo jė
gomis, įvairiais bendro pobū
džio negalavimais. Aišku, or
ganizmo atsparumas žalingiems 
aplinkos veiksniams, taip pat 
ir šalčio poveikiui, ryškiai su
mažėja.

Į per didelį protinį ir jaus
minį krūvį turėtų atkreipti dė
mesį taip pat ir pedagogai bei 
mokyklų gydytojai. Vaikams 
turi likti laiko pasivaikščioji
mams, sportiniams žaidimams, 
normaliam miegui.

Apie ligas šiandien gerai ži
no, galima sakyti, visi. Bloga 
tai, kad mes mažai žinome apie 
sveikatą. Nepakankamai nu
simanome ir apie organizmo 
grūdinimą, nors specialios li
teratūros, įvairių straipsnių 
periodinėje spaudoje, patari
mų per radiją ir televiziją ne
stokojame.

Organizmo grūdinimas - pla
ti sąvoka. Ji apima ne vien tik 
organizmo termoreguliacijos 
mechanizmų treniravimą, bet 
ir racionalų gyvenimo būdą, 
o ypač fizinę, jausminę bei 
maitinimosi higieną. Grūdini-
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masis padidina atsparumą per
šalimams, sustiprina vadina
mą psichinį imunitetą.

Neįmanoma surašyti visiems 
bendrus organizmo grūdinimo 
metodus. Kaip kiekvienas žmo
gus iš veido nepanašus į kitą, 
taip skiriasi ir jo organizmo 
fiziologiniai ypatumai. Tačiau 
bendri organizmo grūdinimo 
principai yra.

Visų pirma, norint padidin
ti atsparumą peršalimo ligoms, 
reikia treniruoti organizmo 
termoreguliacijos funkciją. 
Tam ypač tinka rytais kont
rastiškų temperatūrų dušas (iš 
pradžių šiltas, po kelių minu
čių karštas, po to - 10-20 se
kundžių šaltas, vėl karštas ir 
vėl šaltas). Tokie dušai betar
piškai veikia ir odos bei po
odžio kapiliarų sistemą, juos 
treniruoja, sumažina jų pra
laidumą. Atostogų metu vietoj 
kontrastiškų temperatūrų du
šų itin tinka šaltos (17-18"C) 
maudyklės (po 3-4 min. keletą 
kartų per dieną).

Labai svarbu ir kaip rengia
mės. Organizmo termoregu
liacijai kur kas naudingiau, 
jeigu apsivelkame taip, kad 
jaustumėmės maloniai vėsiai. 
Esant gerai savijautai į darbą 
ir iš jo reikia eiti tik pėsčio
mis, taisyklingai kvėpuojant(3- 
4 žingsniai įkvėpimas, 4-6 žings
niai iškvėpimas; po kelių minu
čių galima kvėpuoti paviršu
tiniškai, o po to 3-4 minutes vėl 
kartoti gilų kvėpavimą ir t.t.). 
Darbo metu kas 1-2 vai. būtina 
padaryti 3-4 minučių trukmės 
lengvą mankštą su po jos se
kančiu 1-2 min. trukmės visišku 
raumenų, ypač kaktos, spran
do, liemens, atpalaidavimu.

Jausminis organizmo grūdi
nimas irgi nelengvas. Pradėti 
reikėtų nuo saviįtaigos: tik 
atbudus, dar tebegulint kelias

minutes įtaigaujama sau, kad 
būtent ši diena bus džiugi ir 
sėkminga, kad esantieji nema
lonumai - neesminiai, kad gy
venime būna ir didesnių ne
sklandumų. Darbo ir poilsio 
metu būtina skirti esmines 
nesėkmes nuo smulkmenų ir, 
antra vertus, nors tai atrodo 
ir paradoksalu, neslėpti savo 
jausmų.

Jausminiam užgrūdini mui 
šiandien vis didesnę reikšmę 
turi gamtovaizdžio terapija. 
Reikėtų surasti laiko kasdien, 
o juo labiau savaitgalį pabū
ti gamtoje, pajusti kalvų, me
džių ir pievų šneką, upės čiur
lenimo prasmę. Psichosomati
nių ligų gydymui sėkmingai 
naudojama muzikos terapija, o 
gamtovaizdžio panaudojimas 
sveikatos stiprinimui taip pat 
turi nemažos reikšmės.

Organizmo grūdinimui jau 
nuo seno naudojami ultravio
letiniai spinduliai. Saikingai 
kaitinantis saulėje po 2-3 sa
vaičių organizmas tampa at
sparesnis.

Kalbant apie mitybos higie
ną, reikėtų pasakyti, kad pir
ma racionalios mitybos sąlyga 
- pakilti nuo stalo nesočiam. 
Laikantis tokio mitybos reži
mo, pirmosios dienos neleng
vos. Bet po kelių mėnesių savi
jauta taps normali, o teigiami 
rezultatai - akivaizdūs.
------------------------------  —.--- t
Dr. Ginu 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

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

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1 960 Ellesmere Road, Unit 6 

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

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdrąudžiame, 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

“Žaliasis” Kanados pla
nas yra naujas viso krašto 
aplinkai keisti užmojis. Tai 
yra įsipareigojimas ką rei
kia daryti dabar mūsų pa
čių ir vaikų gerovei. Atitai
syti gamtosaugos klaidas 
yra šito plano dalis.

ir plačias mokslines studijas, ug
dymo ir bendradarbiavimo pas
tangas Kanadoje ir visame pasau
lyje.

Per veiklą ir informaciją “Žalia
sis” Kanados planas nurodo kelią 
kanadiečiams, kaip galima stab
dyti oro, vandens ir žemės taršą, 
susidoroti su liekanom ir sukurti 
sveiką aplinką, kuri bus mums 
naudinga.

Dalykai, kuriuos jūs tuoj 
pat galite padaryti

į • Remkite organizacijas, ku- į 
• rios jau dirba aplinkos page- į 
i rinimui jūsų apylinkėje.

: • Įsijunk - arba pradėk - da- į 
■ lyvauti vietinėje atliekų per- į 
i dirbimo programoje.

SIUNČIAME "TV, "VCR'S, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

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

SUSIPAŽINKIME SU “ŽALIUOJU” KANADOS 
PLANU SVEIKOS APLINKOS SIEKIANT

“Žaliasis” Kanados planas ap
ima naujas programas, kitus po
tvarkius, aiškius taikinius ir tvar
karaščius. O svarbiausia - jis 
apima mus visus: valdžias, pra
monę ir atskirus asmenis kaip 
“aplinkos piliečius”.

Kas mums yra visa tai? Planas 
pradedamas pagrindiniais van
dens kelių išvalymais, liekanų 
tvarkymu ir žemės apsaugos nor
momis. Taip pat jis remia gilias
■ ■ Government Gouvernement
■ w ■ of Canada du Canada

Kaip galima būtų šitame plane 
dalyvauti? Yra labai lengva gauti 
informaciją apie “Žaliąjį" Kana
dos planą, ir kaip jame dalyvauti. 
Jei norėtumėte gauti to plano pa
grindines apybraižas arba bend
rinę nuovoką, 
paskambinti 
neapmokamu 
numeriu ar 
atsiųsti 
šią atkarpą.
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Dėl informacijų skambinkite: 
1-800-668-6767 

arba užpildykite šią atkarpą i 
ir nusiųskite į:

CANADA S GREEN PLAN. 
Ottawa. Ontario. KIA 0S9
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1991 metą 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

Kreipkitės į

Kchnieifc?
EISEN

SCHOMBURGSTR, 120 
D-2000 Hamburg 50 
Tel. 040/38020637 
FAX 040/388965

Canada
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Planai ir darbai
Didžiausias šių metų užmojis išeivijoje — 
muzikos savaitė su dainų švente Čikagoje

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Prasidedant naujiems me
tams susimąstome, peržvelgia
me praėjusius metus, vertina
me laimėjimus ir nesėkmes. 
Tai susikaupimo momentas, 
kuriame gimsta viltys ir atei
ties planai. Per penkis dešimt
mečius Lietuva svajojo atgau
ti laisvę, o išeivija, gyvenimo 
realybės įtaigojama, buvo be
prarandanti viltį matyti savo 
tėvynę laisvą, nors širdyse to
ji viltis teberuseno. 1990 metų 
įvykiai Lietuvoje mus sukrėtė, 
sukėlė entuziazmą įsijungti į 
laisvės kovą ir remti kovojan
čius anapus Atlanto. Todėl su 
nerimu žvelgiame į šiuos me
tus, stebime derybų su Maskva 
eigą ir gyvename viltimi.

Išeivijoje yra įprasta iš anks
to planuoti Vasario 16-osios 
minėjimus, bet jau laikas pra
dėti švęsti ir kovo 11-tą, kuri 
Lietuvos istorijoje bus ne ma
žiau reikšminga už Vasario 16- 
ąją. Lietuvos vyriausybė sten
giasi tautoje sukelti pasidi
džiavimą savo praeitimi, todėl 
jau įvedama nauja tautos šven
tė - liepos 7 diena - Mindaugo 
karūnavimo sukaktis. Per eilę 
metų mūsų rašytojai ir poetai 
garbino žemdirbystę, graudino 
tautą baudžiavos vargais, pa
miršę, kad turėjome ir kara
lių, ir kunigaikščių. Žymusis 
Lietuvos rašytojas Saja jau 
prieš metus Vingio parke pa
reiškė, kad “nesame žemdir
bių tauta”. Didingos praeities 
pagerbimas tepadeda Lietuvai 
įsijungti į tautų šeimą, kurio
je pasididžiavimas savo isto
rine praeitimi yra tautos gy
vastingumo, jos jėgų ir įkvėpi
mo šaltinis.

Gyvybiškai svarbi yra ir iš
eivija, kurios išlikimu pradė
jome sielotis: atšaukta dainų 
šventė, mūsų meno ir muzikos 
vienetams pristigo vietos ka
lendoriuje, visą dėmesį sukau
pus į iš Lietuvos atvykstančius 
menininkus. Tai natūrali eufo
rija, dėl kurios nereikia sie
lotis, nes pagaliau galime su 
tėvyne užmegzti iki šiol neįma
nomus ryšius. Todėl turime 
džiaugtis intensyviai planuo
jama muzikos švente Čikago
je, kurią bendromis jėgomis 
rengia JAV ir Kanados lietu
vių bendruomenės. Tai nebus 
vien dainų šventė — į vienuo-

Premija Jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriau- 

čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai gauti sąlygos yra to
kios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriau
siai pasireiškusiam spaudoje 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklu
mu, ar jaunimo vienetui (sam
būriui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai atstovavusiam 
lietuviams ir Lietuvai viene- 
rių metų eigoje.

2. 1990 m. premijai gauti as
menis ar vienetus raštu pasiū
lo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1991 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma vertinimo 
komisija, kurion po vieną at
stovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba 
ir JAV lietuvių jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria Kriau- 
čeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria bal
sų dauguma iki 1991 m. kovo 1 
d., susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama šiuo 
adresu:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
premijos komisijai 
13400 Parker Road, 

LEMONT, IL 60439 USA 

likos dienų programą įtraukia
mi įvairūs kultūriniai rengi
niai. Toji šventė pareikalaus 
didelių pastangų ir lėšų, nes 
tai grandiozinis renginys, ku
rio tikslas yra gaivinti išeivi
jos menines jėgas ir pakelti 
jos nuotaikas.

Šventė prasidės 1991 m. ge
gužės 15 d. Čikagoje Brighton 
Parko lietuvių parapijos šven
tovėje, religiniu koncertu di
džiųjų trėmimų sukakčiai pa
minėti. Gegužės 18 d. Jaunimo 
centre įvyks poezijos vakaras, 
o gegužės 19 ir 24 d.d. Marion 
East High School bus statoma 
“I Lituani” opera. Gegužės 18 
d. JAV LB rengia kultūros pre
mijų šventę. Paskutinę šven
tės dieną, gegužės 28, Maria 
High School salėje girdėsime 
Lietuvos operos solistų kon
certą. Jaunimui gegužės 25 d. 
Jaunimo centre rengiamas šo
kių vakaras.

Dainų šventėje tikimasi su
laukti per 800 dainininkų. 
Šventė įvyks Ilinojaus univer
siteto paviljone po iškilmingų 
Mišių Marquette parko lietu
vių parapijos šventovėje. Va
kare “Condesa del Mar” patal
pose bus pokylis suaugusiems 
ir jaunimui. Per ištisą šven
tės laikotarpį Jaunimo centre 
vyks įvairios meno parodos.

Šventės rengėjų komitetas, 
kuriam vadovauja solistas Sta
sys Baras, parinko šventei šū
kį “Kad liktum Tu gyva”. Gai
la, kad šūkio negalima pakeis
ti į “Kad taptumei Tu laisva”, 
nes gyva ji išliko, bet už savo 
laisvę turi kovoti. Ir . . . trūks
ta žodžio“Lietuva”...

Yra nepaprastai svarbu, kad 
išeivija gausiai toje šventėje 
dalyvautų ir ją lėšomis rem
tų, nes tai didžioji mūsų jaus
mų, siekių ir laimėjimų mani
festacija. Reikės apmokėti iš 
Lietuvos atvykstančių daini
ninkų keliones, padengti ope
ros išlaidas, samdant orkest
rą, ir 1.1.

Šie metai pareikalaus iš mū
sų ne vien darbo ir pastangų, 
bet ir lėšų, be kurių modernia
me pasaulyje nieko pasiekti 
negalima. Jos įgalina pakelti 
gyvenimo lygį sovietinės siste
mos nuniokotoje tėvynėje, pa
deda mūsų talentams bręsti, 
mokytis ir kurti. Žodžiu, idė
joms realybėje įgyvendinti yra 
būtina konkreti finansinė pa
rama.

Pradėdami naujuosius me
tus, pasiryžkime savo gyveni
mą pasukti Lietuvos ir išeivi
jos stipresnio gyvavimo kryp
timi, prisidėkime ir darbu, ir 
lėšomis, kad užtikrintume ko
vos už Lietuvos laisvę sėkmę 
ir išeivijos gyvastingumą.

y Vida Adomonytė-Antonio
1990 metų gruodžio 19 dieną susilaukė 

brangiausios Kalėdinės dovanos — 
sūnelio Mykolo Justino.

1 Džiaugiasi broliukas Tomukas ir
seneliai Onutė, Henrikas Adomoniai

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 draudę ($121.50 
trims mėnesiams).
Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 
aukščiau).

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

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

Kazan Overseas Parcels
Mūsų patvirtinti prekybininkai

Big Win Center
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

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos šeštoji klasė. Sėdi iš kairės: Jonas Paukštė, direktorius Marcelinas Šikšnys, 
fizikos mokytojas ir klasės auklėtojas Henrikas Horodničius, Mykolas Untulis (miręs Čikagoje), Jonas Kukauskas 
(Lietuvoje). Antroje eilėje: Kazys Baronas, Kazlauskas, ketvirtas Paplauskas. Trečioje eilėje - Akstinas, trečias 
J. Juknevičius, J. Kuzmičius, dr. Jonas Šalna (Florida). Ketvirtoje - Jonas Žiedelis, trečias - Bronius Saplys (To
ronto), K. Kudaba, dail. V. Simankevičius (Australija)

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos sukaktis
Erškėčiu kelias • Kova už lietuvių žemę • Tautinės dvasios židinys

KAZYS BARONAS
Baigiasi 1990-tieji metai, nu

sinešdami su savimi didelį ir 
svarbų įvykį — tai Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 75 
metų įsteigimo sukaktį. Tikė
jau, kad ją pažymės anapus At
lanto buvusios gimnazijos auk
lėtojai ar vyresniųjų klasių 
mokiniai. Deja, vėlų rudenį 
gavau iš Kalifornijos buvusios 
lietuvių kalbos mokytojos Gra
žutės Šlapelytės-Sirutienės 
laišką su padėka už išreikštą 
užuojautą, mirus jos vyrui a.a. 
Aloyzui, bei prašymą — neuž
miršti šios svarbios sukakties 
paminėjimo išeivijos spaudoje.

Asmeniniai prisiminimai
Mielai ir dažnai mintimis 

persikeliu į Gedimino miestą. 
Juk jame prabėgo gražiausios 
ir nerūpestingiausios vaikys
tės ir jaunystės dienos ar tai 
“Ryto” pradžios mokykloje, ar 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje.

O pirmą kartą koją į ją įkė- 
liau dar prieš pradžios mokyk
lą, surengtoje lietuvių vaikams 
Kalėdų eglutėje. Tik už pasa
kytą lietuvišką eilėraštį ar dai
ną gimnazijos bibliotekos ve
dėja M. Suduikienė įteikdavo 
kalėdinę dovaną — maišiuką 
su saldainiais, obuoliais, rie
šutais ir kitais gardumynais. 
Atsistojęs ant kėdės, deklama
vau Maironio “Trakų pilį”. 
Įstengiau pasakyti tik pirmą 
posmą, kadangi išgąstis mane 
apėmė, matant gimnazijos sa
lėje daug vaikų, rimtų suaugu
sių ir mokytojų veidų. Tačiau 
dovaną gavau.

Gimnazijos 15-kos metų gy
vavimo proga pirmą kartą pa
sipuošiau jos uniforma, įsto
damas į pirmą klasę. Tad šie
met malonu pažymėti gražų jos 
75-rių metų sukaktį. Ji buvo 
įsteigta 1915 m. rugsėjo mėne
sį. Mokslo metus pradėjo spa
lio 18 d. su 47 mokiniais.

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

Kančios kelias
Globojama Vilniaus lietu

vių švietimo dr-jos “Rytas”, ji 
perėjo erškėčių kelią, be vals
tybinių teisių, ne vieną kartą 
siaučiant lenkų policijai, su- 
mušant ar suimant mokytojus 
ir mokinius.

Gimnazijos Golgotos kelią 
taip aprašė a.a. Jeronimas Ci
cėnas: “Ilgus metus ji buvo be
namė kaip ir visas lietuvių gy
venimas. Iškart patalpas turė
jo dr. J. Basanavičiaus gatvė
je, po to persikėlė į Gedimino 
gatvę nr. 38 (kur vėliau prisi
glaudė ir pirmoji Vilniaus mo
terų gimnazija, 1919 m. pava
sarį lenkų į gatvę išmesta). Ten 
vyko ir mokytojų seminarijos, 
taipogi Lietuvių mokslo drau
gijos aukštųjų kursų darbas. 
Bet ne be trukdymų. Administ
racija keliais atvejais primi
nė ko greičiausiai išsikraus
tyti. Rūmus buvo patys lietu
viai atremontavę. Lietuviai 
atsisakė keltis. 1921 m. rudenį 
lenkai įspėjo paskutinį kartę. 
Lietuviai nesikėlė. Direkto
rius M. Biržiška pareiškė, nu- 
sileisięs tik fizinei jėgai. Ir 
taip 1921 m. spalio 1 d. gęusaus 
policijos būrio lydimas į gim
naziją atvyko atstatymo ir švie
timo departamento atstovai. 
Lelevelio gimnazijos direkto
rius Želski ir pradėjo jėga 
kraustyti lietuvių gimnaziją. 
Iš seno jau buvo neramu, o kai 
gauta žinia, kad policija mėto 
iš patalpų, atsimenu, kas spė
jęs apsiauti, kas basas, taip ir 
pasileido į gimnaziją. Buvo pa
vakarys. Durys policijos apsta
tytos. Gatvė kaip mat užtvino. 
Iš Lukiškių aikštės artėjo rai
tų karių ir pėsčių policininkų 
rezervas. Kai policija išstūmė 
iš patalpų gimnazijos direkto
rių M. Biržišką ir mokytojų se
minarijos direktorių J. Kai
riūkštį, gatvėje pasigirdo Lie
tuvos himnas. Čia pat policijos 
aliarmas, ir minia ėmė vilnyti. 
Nuo Vasario 16-tosios ir Siera
kausko gatvių puolė lazdomis 
ginkluoti lenkų skautai ir įvai
rūs gatvės padaužos, noriai at
skubėję policijai į pagalbą. 
Kelios dešimtys moksleivių 
sumušta iki kraujo. Šautuvų 
buožėmis, lazdomis ar akme
nimis gavo beveik kiekvienas. 
Atsimenu, traukėmės į šaluti
nes gatves. Bet Vilniaus ir Su
bačiaus gatvėse gavome vėl 
lupti. Subačiaus gatvės nr. 23 
vartai buvo vyresnių klasių 
mokinių ir seminaristų saugo
mi. Ten pasijutome saugiau”. 
(“Vilnius tarp audrų” psl. 308- 
309).

Negana to. Po kelių dienų 
apie 250 lietuviukų su jų glo
bėjais buvo išvaryti iš didelės 
lietuvių prieglaudos.

Žymūs mokytojai
Visai teisingai buvusi gim

nazijos mokytoja Gražutė Šla- 
pelytė-Sirutienė rašo: “Vytau
to Didžiojo gimnazija gali di
džiuotis savo steigėjais bei 
mokytojais. Pirmuoju jos di
rektoriumi buvo nepriklauso
mybės akto signataras, busi
masis (. ..) Vilniaus universi
teto rektorius prof. Mykolas 
Biržiška. 1922 m. jį ištrėmus 
į nepriklausomą Lietuvą, gim
nazijos vadovybę perėmė ži
nomas pedagogas, matemati
kos vadovėlių autorius, rašy
tojas (slapyv. Šiaulėniškis - 
K.B.) ir visuomenininkas Marce
linas Šikšnys. Jis mokinių ger
biamas ir mylimas, ėjo direk
toriaus ir matematikos moky
tojo pareigas. Direkt. M. Šikš
nys, sulaukęs gilios senatvės. 

išgyvenęs 96 metus, prieš 20 
metų mirė Vilniuje. (Kalbama, 
kad lenkų partizanai 1944 m. 
liepos mėn. vedė jį sušaudyti, 
tačiau lenko karininko atpa
žintas kaip “geras” lietuvis bu
vo paleistas - K.B.). Vilniaus 
gimnazijos mokytojais ilgesnį 
ar trumpesnį laiką yra buvę 
daugelis mūsų tautos garbin
gų vyrų, būsimų nepriklauso
mos Lietuvos aukštų pareigū
nų, mokslininkų: pirmasis Lie
tuvos respublikos preziden
tas Antanas Smetona, Alek
sandras Stulginskis, arkiv. M. 
Reinys, prof. A. Janulaitis, Lie
tuvos banko direktorius P. Gra
jauskas, profesoriai Vaclovas 
ir Viktoras Biržiškos, dail. A. 
Varnas, A. Žmuidzinavičius ir 
kt. Į jų vietas vėliau stojo: kun. 
K. Čibiras (1943 m. užmuštas 
kritusių rusiškų bombų), K. 
Stašys, dr. J. Šlapelis, B. Un
tulis, ir kt. Taip pat atkreipti
nas dėmesys į Vytauto Didžio
jo gimnazijos mokytojų nuo
pelnus visoms Lietuvos mo
kykloms — ruošimą pirmųjų 
mokyklinių vadovėlių lietu
vių kalba! Neįmanoma buvo 
ilgiau verstis konspektais ar 
vertimais iš svetimų kalbų, 
todėl Lietuvių mokslo draugi
ja ėmėsi iniciatyvos leisti, o 
mokytojai suskato ruošti va
dovėlius. Dažnas vyresnės kar
tos tautietis, augęs ir lankęs 
mokyklą ne tik Vilniuje, bet ir 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
prisimins mokęsis skaityti iš 
Esmaičio “Sakalėlio”, mate
matikos — M. Šikšnio, gamtos 
mokslų — M. Stankevičiaus ir 
kt.

Pasišventęs direktorius
Mokiniai buvo auklėjami lie

tuvių mokytojų krikščioniško
je ir tautiškoje dvasioje. O kad 
gimnazija nedingo lenkiškų 
audrų bangose — tai nuopel
nas ilgamečio jos direktoriaus 
Marcelino Šikšnio. Mėgstamas 
jis buvo mokytojų, mokinių. 
Dar ir dabar dažnai prisimenu 
jo kartotą “aškutą” žodį. Net 
ir išdėstęs dviejose lentose il
gą Pitagoro teoremą, jis ją už
baigdavo “aškuta” žodžiu. Ne
žinau ir šiandienę ką jis reiš
kia, tačiau spėju, kad tai su
trumpintas “aišku tau”. Tole- 

fHielieji, 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

•S Prašom prisiųsti Eglutę ■
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vardas ir pavarde
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rantas buvo lenkų kalbos kro
kuviškis mokytojas Pizlo, karš
tas lenkų patriotas, istorijos 
ir geografijos mokytojas Pu- 
ciato, žydų tautybės matemati
kas Reinhole, sutiktas po karo 
Toronte, kaltino lietuvių tau
tę žydų žudynėm, giliais, filo
sofiniais pamokslais pasižy
mėjęs kun. K. Čibiras ir kiti 
mokytojai.

Trukdymai
Prieš atgaunant sostinę, 

1938-1939 m. mokytojų tarybą 
sudarė 29 asmenys, kurių 20 
buvo lietuvių tautybės, šeši — 
lenkų, 2 — žydų. Mokinių skai
čius svyruodavo tarp 300 ir 500. 
Ypač buvo jaučiamas mažėji
mas, įsakius Lenkijos švieti
mo ministerijai pristatyti gim
nazijai pažymėjimą, kad tėvai 
yra lietuvių tautybės ir namuo
se vartojama lietuvių kalba. 
Miesto savivaldybė, apskrities 
įstaiga ar vaivadija, norėdama 
mažinti mokinių skaičių, tokį 
pažymėjimą išduoti vengda
vo, kadangi vyresniųjų klasių 
mokiniai bei mokytojai (dau
gumas iš Vilniaus krašto) va
saros metu Švenčionių, Tvere
čiaus, Mėlagėnų, Ignalinos, 
Adutiškio. Dūkšto, Vidžių, Va
rėnos, Valkininkų, Marcinko
nių, Punsko ir Seinų gyvento
jams atveždavo tyros lietuviš
kos dvasios.

Kova už lietuvišką žodį
Visai teisingai Jeronimas 

Cicėnas rašo: “Kai mokytojas 
Barcys, darbo netekęs ir dar 
iš tėviškės, kaip pasienio zo
nos, ištremtas, Lydoje vieną 
dieną apskrities policijos va
do buvo paklaustas: “Ko čia 
atsibastei?”. Kaip dzūkas at
virai atsakęs: “Čia kaip na
muos, čia mūsų žemė . ..” Kai 
1921 m. Vytauto Didžiojo gim
nazija jėga buvo išmesta iš pa
talpų ir pairo mokslas, M. Bir
žiška davė griežtą įsakymą ne- 
išvažinėti. “Kur prisiglausim?” 
— lyg iš lizdo išmesti paukš
čiukai teiravosi mokiniai. “Čia 
mūsų žemė, jei ne namuos, tai 
laukuos...” (“Vilnius tarp 
audrų”, psl. 20)

Negavęs Lydoje reikalingo 
pažymėjimo Stasio Barausko 
tėvas vyžotas žygiavo 300 km. 
į Varšuvos švietimo ministe
riją ir, jį gavęs, vėl pėsčias, 
pūslėtom ir kruvinom kojom 
grįžo iš Varšuvos į Vilnių ir su 
ašaromis akyse lietuviškumo 
pažymėjimą įteikė direkt. M. 
Šikšniui. Taip buvo kovojama 
už lietuvišką žemę, už lietuviš
ką mokyklą, už lietuvišką žodį!

Pasižymėjusio Vilniaus krašto veikėjo, pedagogo ir rašytojo MARCELINO 
ŠIKŠNIO paminklas kapinėse Vilniuje

Mokinių būreliai
Gimnazijoje veikė įvairūs 

rateliai. Slapta veikė komunis
tinė kuopelė. Jai priklausė J. 
Karosas, R. Valukonis, K. Ši
mas, Kęstutis Drūtas. Nuo pas
tarojo gyvenau tik per keletą 
šimtų metrų, gan gerai pažino
jau. Lenkų okupacijos metu su 
savo drauge Savickaite stip
riai veikė Stepono Batoro uni
versiteto komunistinėje kuo
pelėje. Bolševikų okupacijos 
metu buvo Vilniaus vicebur- 
mistru. Užėmus Lietuvą vokie
čiams, slapstėsi Žemaitijos 
dvare, palaikydamas glaudų 
ryšį su partizanais. Repatrija
vo į Lenkiją, buvo paskirtas 
Lenkijos pasiuntiniu Turki
joje.

Stipria veikla pasižymėjo 
ateitininkų kuopa “Atžala”, 
literatų būrelis, muzikos ir 
dainų mėgėjai (choro vadovas 
A. Krutulis), sportininkai, da
lyvaudami Vilniaus gimnazijų 
pirmenybėse. Albertas Čelna 
(Australijoje) buvo Vilniaus 
gimnazijų meisteriu grana
tos metime.

Pakeistas vardas
Nežiūrint sunkių okupaci

nių sąlygų, Vytauto Didžiojo 
gimnazija buvo stipriu lietu
višku žiburiu visame Vilniaus 
ir Suvalkų krašte, išleidusi 
per 400 abiturientų, kurie, at
gavus gimnazijai valstybines 
teises, aukštojo mokslo siekė 
ne vien Vilniaus universitete, 
bet taip pat Lenkijos ir užsie
nio universitetuose. Gimnazi
jos auklėtinių galima rasti vi
suose pasaulio kontinentuose, 
pasiekusių aukštas vietas 
mokslo įstaigose, įvairiose 
profesijose.

Šiandien gimnazijos vardas 
pakeistas į rašytojo A. Vienuo
lio. Ji veikia buvusios lenkų 
jėzuitų gimnazijos patalpose 
prie Šv. Kazimiero šventovės. 
Prieš dvejus metus mokiniai 
ir tėvai surinko 700 parašų, 
reikalaudami gimnazijai grą
žinti jos senąjį vardą. Atrodo, 
kad švietimo ministerija pra
šymo nepatenkino.

Vilniaus “Ąžuoliuko” choro 
pagrindą sudaro A. Vienuolio 
gimnazijos mokiniai. Teko su 
jais Mannheime du kartus su
sitikti, ilgiau pasikalbėti. Kol 
kas jie yra tik nedideli ąžuo
liukai, tačiau iš jų išauga tvir
ti lietuviški ąžuolai. Tad ir bu
vusieji V.D. gimnazijos auklė
tiniai iš širdies jiems to linki 
— savo darbą ir jėgas skirti 
Lietuvai.
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Nijolės Jankutės “Saulėgrąžų tvanas”

Rašo iš Vilniaus

Antroji sinoikija
Religinės muzikos ir minties savaitė Lietuvoje

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Jaunų kompozitorių, muzi
kologų įgyvendinta Marijam
polėje, Liudvinave 1988 m. si
noikija (graikų kalba — bend
ras gyvenimas, suartėjimas), 
pasak vieno dalyvio, buvo lyg 
pirmasis pabučiavimas, ap
svaiginęs abu — visuomenę, 
organizatorius — atskleidęs 
tokių renginių troškulį, slėp
tą ilgus dešimtmečius. Tai bu
vo religinės muzikos koncer
tai, kukli preliudija po metų 
suskambėjusios didžiosios 
simfonijos — Lapkričio sinoi
kijos, apėmusios jau ne vien 
muziką, bet ir religinio me
no, religijos filosofijos, teo
logijos paskaitas.

Plačiu mastu
1990 m. lapkričio 3-11 d.d. 

įvykusi sinoikija išsiplėtė geo
grafiškai (be Marijampolės, 
Liudvinavo, ji keliavo per Vil
nių, Kaišiadoris, Kauną iki 
Klaipėdos ir sugrįžo atgal į 
Vilnių), sutraukė daug savų, 
užsienio pranešėjų (iš Lenki
jos, Didžiosios Britanijos, 
Italijos). Buvo perskaityti 54 
pranešimai, skambėjo 8 religi
nės muzikos koncertai, kun. 
Kęstutis Trimakas skaitė re
liginę poeziją. (Programa la
bai didelė, jos siūlės vos vos 
neplyšo . ..).

Sinoikijos lopšio (Marijam
polėje) renginius, pradėtus 
iškilmingomis Mišiomis, auko
tomis vysk. Juozo Žemaičio, 
ženklino kun. Teodoro Brazio 
120-ųjų užgimimo metinių pa
gerbimo dvasia, religinės mu
zikos istorijos tematika. O Vil
niuje po Vytauto Landsbergio 
sveikinimo Aukščiausiojoje 
taryboje, kun. Vaclovo Aliu
lio, organizacinio komiteto 
garbės pirmininko, įžanginio 
žodžio kompozitorių namuose 
— per dvi dienas perskaityta 
ir kitos tematikos pranešimų.

Nuo praeities
Religijos filosofijos isto

rijos sekcijoje, gilinęsis į no
vatorišką šv. Tomo Akviniečio 
posūkį, ieškant dermės tarp ži
nojimo ir tikėjimo, Faustas 
Jončys, fil. lie., kėlė mintį: 
“Ir ką gi tu turi, ko nebūtum 
gavęs (. . .)”. Alfredas Evera- 
tas, profesorius iš Anglijos, 
pasakojo, apie D. Hume’o 
skepticizmą (pasakojo, ne skai
tė, nes, kaip pasiguodė audi
torijai — Lietuvoje sudaužė 
akinius; skeptiškoje mūsų pa
dėtyje tai oi, oi . . .

Filosofiniai svarstymai
Religijos filosofijos sekci

joje įdomų pranešimą tema 
“Atgaila — politinis aspektas” 
skaitė Gediminas Kirkilas, 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto narys. Pasi
rodo, dabar partijoje tepasi- 
liko trečdalis atėjusių į XX 
suvažiavimą, paskelbusį ats
kirumą nuo Maskvos; net du 
trečdaliai pakeleivių atsi
metė .. .

Apžvelgdamas vidinio pa
saulio (vidinio “aš”) raidos 
etapus, Gintautas Vyšniauskas 
kalbėjo apie perėjimą nuo “ho
mo sovieticus” prie “homo li- 
tuanicus”, apie tykojančią 
grėsmę per susižavėjimą Va
karais “homo lituanicus” pa
virsti “homo faber”.

Labai pagarbiai sutiktas 
salėje netelpančios auditori

jos (už durų spraudėsi muziko
logai, filosofai, tarp jų ir Ar
vydas Juozaitis, blyksėjo, 
spragsėjo visokia aparatūra), 
maloniai pasveikintas V. Aliu
lio pranešimą apie rusų religi
nį filosofą Vladimirą Solovjo
vą (jo 90-ųjų mirties metinių 
proga) padarė Chrizostomas, 
Vilniaus ir Lietuvos ortodok
sų arkivyskupas, kaip nurody
ta programoje “Jo prakilnybė 
prakilniausiasis”. Chrizosto- 
mo kreipimasis — “Gerbiamoji 
auditorija, aš daviau sutiki
mą pranešimui padaryti” — ra
mus, dalykiškas pasakojimas 
(ne skaitymas!), laikysena 
dvelkia savo padėties supra
timu, orumu, bet ne pasipūti
mu. (Iš jo minčių spaudoje ma
tyti didelis palankumas Lie
tuvai).

Patraukliai, gyvai V. Solov
jovo pažiūras apie Vakarų Eu
ropos kultūros likimą išdėstė 
maskvietis Aleksandras Dob- 
rochotovas. Aukštas, liesas, 
išbalęs, savitai kreipęsis į 
auditoriją (“Damos ir ponai, 
broliai Kristuje”), priminė V. 
Solovjovą — riterį vienuolį, 
visą gyvenimą tarnavusį Sofi
jai, išminties, amžinojo mo
teriškumo deivei. Lyg pokal
byje su didžiuoju Rusijos fi
losofu iš pradžių paklausęs — 
“Su kuo jūs, Rytai? Su Kserksu 
ar Kristumi? Pabaigoje pa
skelbė: “Atsakau Solovjovui — 
Rusija pasirinko Kserkso (ka
ro) kelią”. Šiurpu .. .

Po jo taip pat Solovjovo te
ma (“Žydų klausimas yra krikš
čionių klausimas”) kalbėjo žy
dė Basia Nikiforova. Objekty
viai apžvelgė nuo seno susi
klosčiusius tautybių santykius 
Lietuvoje, Lenkijoje. (Kiek 
dabar pripasakojama ir pas 
mus, ir pasaulyje apie mūsų 
priešiškumą tai tautai, o iš 
tikrųjų čia žydų kultūros pra
nešimai, parodos, spektakliai, 
tvarkomi kapai...).

Teologų klausant
Teologijos sekcijoje apie 

dabartines atsinaujinimo 
kryptis labai įtaigiai, tiesiog 
visa savo esybe, pasakojo ži- 
lutėlis, gyvų akių senukas, ku
nigas profesorius iš Romos 
Žanas Bajeris. Nuostabus bu
vo jo ryšys su auditorija, su 
šalia prie mikrofono stovinčia 
vertėja, čia pat sėdinčiu pir
mininkaujančiu kun. Algirdu 
Daukniu, atidžiai sekančiu 
pasakojimą, padedančiu ver
tėjai. Ir lyg netikėtas, bet 
sykiu visai suprantamas pas
kutinis sakinys: “Dėkoju savo 
Šventajai Dvasiai”. (Už puikiai 
išlaikytą egzaminą tolimoje, 
nežinomoje baltų šalyje, už 
glaudų ryšį su auditorija.

Tos pačios sekcijos kun. 
Ričardo Mikutavičiaus jaut
riai liestoje temoje “Palai
mintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio dvasinis medis — 
šaknys ir šakos” barokiškoje 
gražiausių žodžių griūtyje 
stebino griežtas vyskupo bio
grafų vertinimas. Anot prane
šėjo, S. Ylos, A. Kučinsko vei
kalai esą “ryškiai konjunktū
riniai” . . .

Kelis vakarus Vilniuje skam
bėjo religinė muzika, poezija: 
Jeronimo Kačinsko iškilmin
gosios Mišios, sukurtos kara
liaus Mindaugo krikšto 700-ų- 
jų metinių proga, kun. Kęstu
čio Trimako posmai “Ieškan
čiojo pėdsakai”, Šv. Kazimiero 

koplyčios giedotojų giesmės.
Sinoikiją vainikavo XIV š. 

liturginė drama “Trys švento
sios moterys”, atlikta “Manu
skripto” choro, vadovaujamo 
Vladimiro Kontarevo.

Lankytojų gausa
Apie sinoikijos reikšmę 

spaudoje buvo mintis: “Maža 
nauda, kai lektorių klausosi 
daugiausia patys sinoikijos 
organizatoriai”. O, ne, kas 
buvo tomis dienomis nedide
lėje kompozitorių namų salė
je, matė — ten susirinko 80, 
gal net 85 nuošimčiai jauni
mo. Buvo pilna salėje, pilna 
fojė, sėdinčių ant suolų, grin
dų pasieniais, stovinčių, ir 
tai susikaupusių, įdėmiai klau
sančių. Kultūrinė, auklėjamoji 
sinoikijos reikšmė neabejo
tina.

GLORIA!
Kai pasiruošimo Kalėdoms 

bruzdesys buvo pasiekęs aukš
čiausią laipsnį, beveik užden
gusį ir šventės prasmę, gruo
džio 22, šeštadienio popietę 
Anapilio parapijiečiai rinkosi 
savo šventovėje. Čia gražiai 
papuoštos eglutės, prakartėlė, 
— tylu, ramu. Svečias kun. dr. 
V. Skilandžiūnas dinamiškai 
nagrinėjo pasaulietiškąją ir 
dangiškąją karalystes, medžia
ginį ir dvasinį gyvenimo stilių. 
Ilgus metus dirbęs kapelionu 
Kanados kalėjimuose, iš patir
ties jis gerai žino blogio įtaką 
žmogui. Davė ir praktiškų pa
tarimų, kaip ugdyti' gėrį savo 
gyvenime ir silpninti pasaulie
tiškos karalystės įtaką.

Pritemdžius šventovę, pasi
girdo tylūs A. Adams “Šventa 
naktis” garsai, grojami fleita 
ir smuiku (Tricia Clarke ir 
Marko Borys). “Veni, veni Em
manuel” giedodami, kiekvie
nas su degančia žvakute ranko
je, pamažu prie altoriaus arti
nosi “Volungės” choristai. Žva
kutes palikę prie altoriąus ir 
susirinkę chorui skirtoje vie
toje, pakiliai užtraukė W. A. 
Mozarto “Gloria in excelsis”.

Koncerte klausėmės ir tradi
cinių kalėdinių giesmių, ir re
tai girdimų bei visai negirdėtų 
kūrinių. Programa puikiai pa
rinkta, išvengta šablono. Sma
gu buvo girdėti naujų mūsų 
muzikų kūrinių. Muz. J. Govė- 
das parašė ar aranžavo net ke
lias giesmes, įspūdingai “Vo
lungės” sugiedotas. Muz. R. 
Kliorienė neužmiršo jaunimo,

Toronto Maironio mokyklos mokiniai Kalėdų pasirodyme. Viduryje renginio vadovė - muz. Dalia Viskontienė
Nuotr. R. Pranaičio

E. NAZARAITĖ

Rašytojos Nijolės Jankutės 
apsakymų knygą “Saulėgrąžų 
tvanas” išleido “Lietuviškos 
knygos klubas” 1990 m., virše
lį nupiešė dail. A. Sutkuvienė.

Šią 192-jų puslapių apimties 
knygą sudaro vienuolika nuo
taikingų apsakymų. Knyga 
“Saulėgrąžų tvanas” parašyta 
lengva ir gyva kalba, ją galima 
perskaityti be jokio vargo vie
nu prisėdimu.

Apsakymų herojai, daugiau
sia moterys, Jankutės talento 
dėka apdovanoti itin žemiš
kais, gyvenimiškais charakte
riais. Jie neidealizuojami, 
triūsiantys kasdieniniuose 
varguose ir džiaugsmuose, el
giasi tauriai ir niekšiškai, puo
la ir keliasi kaip ir visi papras
ti mirtingieji. Tačiau rašytoja 
parenka tokius monotoniškos 
kasdienybės momentus, kurie 
nuspalvina ją ryškiom netikė
tų situacijų ir konfliktų spal
vom. Knygoje “Saulėgrąžų tva
nas” nėra gausių ir kartais nuo
bodžių aprašinėjimų, gausu 
lakoniškų dialogų, kurie pa
gyvina knygos veiksmą.

N. Jankutės apsakymų hero
jai gyvena, džiaugiasi ir kanki
nasi naujoje, amerikietiškoje 
aplinkoje. Gerai, kad rašyto
ja vengia nostalgiškų motyvų, 
kurie išeivijos kūriniuose yra 
gana dažni ir todėl gal kiek ne
beįdomūs. Atrodo, kad apsa
kymuose piešiamiems veikė
jams juos supanti aplinka yra 
jauki, suprantama terpė, ap
linka, kurioje jaučiamasi kaip 
normaliuose namuose.

Rašytoja Jankutė savo apsa
kymuose subtiliai atskleidžia 
žmogaus sielą, dvilypę žmo
gaus prigimtį, jos menkumą ir 
kilnumą.

Adventinis susikaupimas ir 
“Volungės ” koncertas

sukurdama jiems dvi links
mas, skambias giesmes. Tai 
nesudėtingos, vaikams lengvai 
dainuojamos melodijos, gra
žiai koncerte sugiedotos Pri
sikėlimo parapijos vaikučių 
choro. Koncerto oficialioje 
pabaigoje iškilmingai nuskam
bėjo G. F. Haendelio “Aleliuja” 
iš jo oratorijos “Mesijas”. Kun. 
V. Skilandžiūnui palaiminus 
susirinkusius, ir parapijiečiai 
turėjo progos išbandyti savo 
balsus. Entuziastingai visi įsi
jungė į trejetą žinomų kalėdi
nių giesmių.

Tikras malonumas klausytis 
puikaus “’Volungės” choro. 
Stebina, kad neprofesinis cho
ras pajėgia taip gerai atlikti 
sudėtingus kūrinius. Choras 
drausmingas, susidainavęs, 
atidžiai seka kiekvieną vado- 
vės-dirigentės muz. D. Viskon- 
tienės mostą. Aiški žodžių tar
sena irgi daug prisideda prie 
šaunaus giesmių atlikimo.

Vargonais koncertą meist
riškai ir išradingai akompa
navo muz. Jonas Govėdas.

Tarp giesmių giedojimo 
skaitymais koncertan įsijun
gė Rūta Girdauskaitė ir Vytas 
Čuplinskas. Gerai pasiruošę, 
jie aiškiai perdavė Šventojo 
Rašto atitinkamus tekstus, 
šventųjų ir popiežių mintis 
Kalėdų metui. Skaitymus pa
ruošė Vincas Kolyčius. Visa 
koncertinė programa, įsijun
gus Prisikėlimo parapijos cho
rui, pakartota gruodžio 23 d., 
Prisikėlimo parapijos šven
tovėje. , . „ „ . .Laima B. Kurpiene

Sunku būtų išrinkti iš vie
nuolikos knygos apsakymų pa
tį geriausią — kiekvienas sa
vaip įdomus, intriguojantis.

“Po švelniai pritemdyta lem
pa skrybėlėtosios ponios jau 
buvo seniai pamiršusios ir ve
lionį, ir jo našlę, ir iš viso, ko
dėl į koplyčią atėjo. Vis garses
niais ir karštesniais šnabžde
siais jos diskutavo pavasari
nio sezono madas ii’ madų pa
rodas”. Tai ištrauka iš apsaky
mėlio “Budynės”, kuriame Jan
kutė taupiu vaizdeliu atsklei
džia tipišką žmonių elgseną 
net laidotuvėse.

Apsakyme “Mėlynas mėnu
lis” parodoma, kaip motinos 
egoizmas gali sugriauti jos vai
ko gyvenimą. Apsakymo “Die
nos be miesto” herojė Veroni
ka drastiškai keičia gyvenimo 
būdą, mokosi džiaugtis gam
tos teikiama palaima. Istori
joje “Lieptai” vykusiai sukur
ta įtampa liudija žmogiškųjų 
prietarų stiprybę.

Iš visos knygos “Saulėgrąžų 
tvanas” gal labiausiai skiriasi 
“Žalio varpelio” istorija, kuri 
panaši į pasaką. Gražiai at
skleista vaiko psichologija ap
sakyme “Pamotė”, keistos mis
tikos atsiranda “Vidurnakčio 
lietuje”.

Minorinėmis ir gana tragiš
komis gaidomis suskamba he
rojų likimai apsakymuose 
“Auksinis pilnaties žiedas”, 
“Ketvirtoj eilutėj — diagnozė” 
ir “Saulėgrąžų tvanas”, kur ra
šytoja sumaniai užkabina su
dėtingesnius žmogaus sielos 
klodus, mėgina giliau pažvelg
ti į gėrio ir blogio kovą, kuri 
nebūtinai turi pasibaigti lai
minga gėrio pergale.

Įdomiai sukomponuotas 
“Ketvirtoj eilutėj — diagnozė” 
apsakymas, kuriame parodomi 
į ligoninę atsidūrusių žmonių 
likimai. Paskutiniojo apsaky
mo “Saulėgrąžų tvanas” hero
jė Marija nebepajėgia savo 
jaunatvės galių priešpastatyti 
pražūtingiems įpročiams, o 
dviejų suaugusių vaikų moti
na apsakyme “Auksinis pilna
ties žiedas” romia išmintimi 
apgaubia savo itin blaiviai su
voktą egzistenciją. Gero, svei
ko humoro yra apsakyme “Ir 
ko šiame mieste nepasitaiko!” 
Jis gražiai įsiaudžia į bendrą 
naują rašytojos Jankutės kny
gos nuotaiką.

Atsiųsta paminėti
Jozefas Pficneris, DIDYSIS LIE

TUVOS KUNIGAIKŠTIS VYTAU
TAS KAIP POLITIKAS. Spaudai 
paruošė Pranė Čereškaitė, “Min
ties” leidykla, Vilnius, 1989. Spau
dė M. Šumausko spaustuvė. 232600 
Vilnius, A. Strazdelio 1.

Lietuvos liaudies kultūros cent
ras, LIETUVIU KALENDORINĖS 
ŠVENTĖS. Vilnius 1990. Sudarė 
Birutė Imbrasienė. Spaudė “Auš
ros” spaustuvė, 233000 Kaunas, 
Vytauto pr. 23.

JOURNAL OF BALTIC STUDIES, 
XXI/2. Editor: Laurence Kitching, 
Simon Frasen, University, Burna
by, B.C. Business and subscrip
tions: Executive Office of the 
AABS, 111 Knob Hill Road, Hac
kettstown, New Jersey 07840.

SALEZIEČIŲ BALSAS, 1990 nr. 
102. Leidžia lietuviai saleziečiai. 
Redaktorius - kun. Mečys Burba, 
SDB. Meninė priežiūra - V. Alek
sandravičius, SDB. Redakcijos-ad- 
ministracijos adresas: Lituani 
Don Bosco Via Colonna, 2, 00044 
Frascati (Roma), Italia.
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Marylando universiteto prof, 

dr. Jonas Genys, miškų genetikos 
specialistas, ruošiasi dirbti Vil
niaus universitete. JAV tarptau
tinio keitimosi mokslininkais ko
misija kasmet atrenka ir Sovietų 
Sąjungai pasiūlo dvidešimt savo 
kandidatų, jiems suteikdama aka
deminį Fulbrighto mokslininko 
titulą ir parūpindama lėšų iš kom
pensacijų fondo. Pasiūlytus kan
didatus turi patvirtinti Sovietų 
Sąjungos institucijos. Prof. dr. 
J. Genys jau gavo pranešimą iš 
Maskvos, kad jam Vilniaus univer
sitete leidžiama dėstyti dendro- 
genetiką. Lietuvon jis atvyks per 
Maskvą 1991 m. pradžioje ir įsi
jungs žiemos-pavasario semestran 
Vilniaus universitete. Su juo at
vyks ir žmona Eugenija, pasiruo
šusi dėstyti anglų kalbą.

Devynioliktoji lietuvių foto
grafų darbų paroda Čikagoje įvy
ko 1990 m. spalio 19-29 d.d. M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Šią tradicinę parodą 
kasmet surengia Dr. Stasio Bud
rio lietuvių foto archyvas, paten
kantis temą konkursinėm nuotrau
kom. Šį kartą konkursinė tema 
buvo lietuvių šventės — religinės, 
tautinės, šeimyninės, susietos su 
tradicijomis, minėjimais,ir dabar
tiniu Lietuvos atgimimu. Parodos 
atidaryme kalbėjo knygos “Lietu
vių papročiai ir tradicijos išei
vijoje” autorė Danutė Brazytė- 
Bindokienė. Parodon įsijungė 97 
fotografai, kurių net 90% buvo 
iš Lietuvos. Tad jų nuotraukose 
vyravo lietuvio širdžiai artimi 
Lietuvos senųjų ir naujųjų šven
čių vaizdai, pradedami vakaruš
komis, gegužinėmis, atlaidais, 
religinėmis procesijomis, baigia
mi dainų ir tautinių šokių rengi
niais, festivaliais, atgimstančios 
Lietuvos džiaugsmo proveržiais, 
“rock” muzikos koncertais jauni
mui. Parodos užbaigtuvėms buvo 
skirta tradicinė penktadienio va
karonė Jaunimo centro kavinėje 
lapkričio 9 d. Jon buvo įjungtos 
parodos leidinio “Lithuanian Ce
lebrations / Lietuvių šventės” su
tiktuvės. Vakaronės dalyviams 
buvo paskelbti parodos konkurso 
laimėtojai. Pirmą vietą su 150 
dolerių premija už konkursines 
švenčių nuotraukas laimėjo kau
nietis Romualdas Požerskis, antrą 
su 100 dolerių — vilnietis Vytau
tas Ylevičius, trečią su 50 dole
rių— kaunietis Aleksandras Maci
jauskas. Vakaronėje taipgi buvo 
pranešta, kad Dvidešimtosios 
lietuvių fotografų darbų parodos 
konkursinė tema bus skirta spor
tui. Ši paroda įvyks 1991 m. ru
denį taip pat Čikagoje, M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre.

Premijų įteikimo ir literatū
ros vakarų, papildytą montrea- 
lietės sol. Ginos Čapkauskienės 
koncertine programa, 1990 m. lap
kričio 17 d. Niujorko lietuviams 
Kultūros židinyje Bruklyne suren
gė Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba. Vakaro dalyvius pasvei
kino jos pirm. Paulius Jurkus, 
įvadinį žodį skyręs literatūrinėms 
premijoms nepriklausomoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Tradicinę 
Lietuvių rašytojų draugijos 1989 
m. premiją laimėjo torontietė 
Edita Nazaraitė už modernios 
poezijos rinkinį “Mechaninė mū
za”. Dviejų tūkstančių dolerių 
premiją, kurios mecenatas yra 
JAV lietuvių fondas, jai paskyrė 
Čikagoje sudaryta vertintojų ko
misija — Česlovas Grincevičius, 
Kazys Bradūnas, Danutė Bindo- 
kienė, Aušra Liulevičienė ir Ni
jolė Užubalienė. Premiją įteikė 
fondo atstovė Niujorke Lilė Mi- 
lukienė. Laureatę E. Nazaraitę 
sveikino Lietuvos generalinis 
konsulas Niujorke Anicetas Si
mutis ir JAV LB Niujorko apygar
dos valdybos pirm. Vytautas Alks
ninis. Tada buvo paskelbtas Aloy
zo Barono novelės konkurso lai
mėtojas Antanas Dundzila. Jam 
dr. Adolfo Šliažo parūpintą $500 
premiją už Paslapties slapyvar
džiu pasirašytą novelę “Likimui 
mus apvogus” paskyrė vertintojų 
komisija Niujorke — Nelė Maza- 
laitė-Gabienė, Alina Staknienė 
ir Leonardas Žitkevičius. Lau
reatas į šį vakarą neatvyko, pre
mijos dolerius paaukojęs Lietuvos 
pasiuntinybei Vašingtone. Litera
tūrinėje vakaro dalyje E. Naza
raitė skaitė eilėraščius iš pre
mijuoto rinkinio “Mechaninė mū
za”, čikagietis Kazys Bradūnas
— iš jam anksčiau premijas laimė
jusių rinkinių. Sol. G. Čapkaus- 
kienė pirmojon savo programos 
dalin buvo įtraukusi lietuvių 
kompozitorių dainas, antrojon
— tarptautinių klasikų kūrinius. 
Viešniai iš Montrealio akompa
navo pianistas William Smiddy.

Medžio drožiniais Žemaitijoje 
yra pasižymėjęs tautodailininkas 
Juozas Lukauskas, iš kitų išsiski
riantis savo kompozicijomis, sudė
tingais jų bareljefais. Talentin
goms šio liaudies menininko ran
koms priklauso bareljefai “Žalgi
rio mūšis", “Mano gyvenimas”, 
daug drožinių lietuvių liaudies 
pasakų motyvais. Tautodailininko 
J. Bukausko kūriniai, plačiai pa
plitę Žemaitijoje, puošia bažny
čias, kultūros namus.

Poeto Jono Aisčio (1904-1973) 
literatūros premiją įsteigė Kai
šiadorių rajono “Pravienos” ko
lūkis. Pirmoji 1.500 rublių premi
ja 1990 m. paskirta Kauno dramos 
teatro aktorei Virginijai Kochans- 
kytei. Ji kasmet bus skiriama už 
J. Aisčio kūrybos populiarinimą, 
kūrinių leidimą, jo gyvenimo bei 
kūrybos studijas, su poetu susiju
sių vietų priežiūrą ir skaitovų kon
kursų dalyviams. 1990 m. premija 
aktorei V. Kochanskytei buvo pa
skirta be konkurso. Kandidatus 
metinei Jono Aisčio premijai iki 
birželio 1 d. Lietuvos rašytojų 
sąjungai pasiūlys “Pravienos” 
ūkio nariai ir Kaišiadorių rajono 
visuomenė.

Stambiu 1990 m. renginiu tapo 
“Muzikos ruduo”, programon 
įtraukęs daug lietuvių kompozito
rių vertingų kūrinių. Koncertų 
salėse skambėjo J. Juzeliūno 
penktoji simfonija “Lygumų gies
mės”, A. Martinaičio “Gyvojo 
vandens klavyras”, M. Urbaičio 
“Bacho variacijos”, O. Narbutai
tės “Vijoklis”, B. Kutavičiaus 
sonata “Gervių šokis” ir daug ki
tų kompozitorių kūrinių. “Muzi
kos rudens” programon buvo 
įjungta ir nemažai išeivijos kom
pozitorių — Vytauto Bacevičiaus, 
Juliaus Gaidelio, Jeronimo Ka
činsko kompozicijų. Didžiausio 
dėmesio susilaukė pirmą kartą 
Lietuvoje atlikta Bostone 1983 
m. sausio 6 d. mirusio J. Gaide
lio “Ketvirtoji simfonija”. Ji tik 
dėl lėšų trūkumo įrašui 1980 m. 
nebuvo pasiūlyta J. Pulitzerio 
premijai.

Vilniaus jaunimo teatras 1990 
m. lapkričio 13-18 d.d. atsisveiki
no su šešiais iš repertuaro išima
mais veikalais. Tą savaitę vilnie
čiams paskutinį kartą buvo suvai
dinti A. Fugardo “Čia gyvena 
žmonės” (šimtasis spektaklis), J. 
Cocteau “Abejingas gražuolis” 
(aštuoniasdešimtasis), L. Razu- 
movskajos “Brangioji mokytoja” 
(šimtas devynioliktasis), A. 
Chmeliko “O vis dėlto ji sukasi!” 
(šimtas dvidešimt šeštasis), H. 
Ibseno “Šmėklos” (šimtas ketu
riasdešimt šeštasis) ir Justino 
Marcinkevičiaus “Daukantas” 
(šimtas šešiasdešimt trečiasis 
spektaklis). Šie veikalai bus pa
keisti naujais, kuriems paruošti 
Vilniaus jaunimo teatras paskelbė 
šimto dienų moratoriumą, sustab
dantį spektaklius. Moratoriumas 
bus baigtas pirmąja premjera 1991 
m. kovo 11d. Sekančiam Vilniaus 
jaunimo teatro sezonui Romual
das Granauskas rašo dramą apie 
Barborą Radvilaitę.

Žurnalistu namuose Vilniuje 
prieš Kalėdas buvo surengta 
įdomi vakaronė “1863 metų Lietu
vos sukilėlių-trėmtinių keliais”. 
Įspūdžiais dalijosi lietuvių jauni
mo bendrijos “Lituanica” ekspedi
cijos nariai, du kartus aplankę 
1863 m. aukštaičių tremtinių pa
likuonis Saratovo srityje. Jų dar 
turi trys kaimai — Čiornaja Pa- 
dina, Litovka ir Talovka. Dau
giausia lietuvių tremtinių kilmės 
gyventojų yra Čiornaja Padinoje. 
Ekspedicijos dalyviai džiaugėsi 
senosios kartos išsaugota archaiš
ka aukštaičių tarme, išlikusiomis 
lietuviškomis pavardėmis — Šla
pelė, Galvydis, Baukys, Gylys, 
Jankūnas, bet jos palaipsniui pra
randa lietuviškumą. Justinas Kuo
sa dabar jau yra Ustin Kosso, Ka
zickas — Kazickij, jų žmonos — 
Kosso ir Kazickaja. Vakaronėn 
įsijungė nepriklausomon Lietu
von 1921-22 m. grįžę ištremtų su
kilėlių ainiai, kalbėję apie savo 
senelių ir prosenelių iškentėtus 
vargus svetimoje žemėje. “Ven
tos” etnografinis ansamblis pa
dainavo lietuvių liaudies dainų, 
ekspedicijos dalyvių užrašytų 
Čiornaja Padinos kaime. Ten vie
tinėje mokykloje steigiamas spe
cialus skyrius, kuriame bus ga
lima mokytis lietuvių kalbos. Lie
tuvos kultūros ir švietimo minis
terija ieško bent kartą į metus po
rai mėnesių nuvykstančių mokyto
jų bei kitų lietuvybės skleidėjų. 
Ryšius jau užmezgė Čiornaja Padi
nos ir Užpalių mokyklų vaikai. 
Numatyta paruošti ir išleisti kny
gą apie 1863 m. sukilimo tremti
nius. V. Kst.
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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.

JAV moterų tinklinio rinktine 1990 m. rugsėjo 20 <1. Ann Arbor vykusiose 
varžybose 3:0 santykiu laimėjo prieš stipria Kubos moterų rinktinę. Tre
čioji iš kairės. 11 nr. pažymėtais marškinėliais, žinoma Kalifornijos lietu 
vaite tinklininkė Daiva Tomkutė Nuotr. J. Grigaičio

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. . 101/2% 
RRSP, RRIF irOHOSP ..... 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.

SPORTAS
---------r-Redagtioja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

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

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

AKTYVAI virš 46 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

“Ali THE
CHOICE
IN THE

MASKELL INSURANCE vvorld-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ----------------------- ------- ‘----- '----- - ----------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

ANTANAS GENYS

jūsų namo 
vertė?

Sportas Vokietijoje
KAZYS BARONAS

Nenutraukė ryšių sporto aistruo
liai su praeities sportiniu gyvenimu 
Vokietijoje, visuomet savo laiškuo
se pasiteiraudami apie futbolą, sta
lo tenisą, lengvąją atletiką ir kt. 
sporto šakas. Visai suprantama, 
kadangi nemažas lietuvių skaičius 
buvo įsijungęs į vokiečių klubus, da
lyvaudami draugiškose ir pirmeny
bių rungtynėse. Deja, po keturias
dešimties metų daug lietuviams pa
žįstamų sportininkų iškeliavo į ki
tą pasaulį, o jų vietas užėmė antroji 
karta, kultyvuodama sporto šakas vi
sai kitose sąlygose: moderniškai 
įrengtose salėse, aikštėse, turėda
ma gerus trenerius, masažistus, 
sporto įrankius, iš valstybės fondo 
skiriamus milijonus markių sporti
nei plėtotei, teikiant geresniems 
sportininkams finansinę paramą.

Ypatingai buvusi Rytų Vokietija 
kreipė į sportą didelį dėmesį, nes 
jis tarnavo (kaip ir Sov. Sąjungoje) 
propagandiniams tikslams. Susijun
gus abiems Vokietijoms, teko per
reformuoti visą sportinį gyvenimą, 
sujungiant taip pat sporto šakų są
jungas, mažinant trenerių etatus, 
pakeičiant pirmenybių tvarkaraš
čius, pačią programą. Kas nuken
tėjo? Šiandieną sunku pasakyti - 
lengvoji atletika, ledo ritulys ar 
plaukimo varžybos. Tačiau viena 
yra aišku, kad Barcelonos olimpia
doje sujungtoji Vokietija yra pre
tendentė į didžiausią medalių skai
čių, turėdama savo eilėse iš rytinės 
pusės geriausias pasaulio lengva
atletes, plaukikes, gerus žiemos 
sporto šakų atstovus, kadangi pvz. 
Kalgario žaidynėse buvusi Rytų Vo
kietija po Sov. Sąjungos laimėjo 
daugiausia medalių, taip pat ir Seu
le atsistodama antroje vietoje. Ta
čiau girdimos ir priešingos nuomo
nės. Vokietija nenumato investuoti 
į buvusią rytinę dalį milijoninių su
mų, panaikindama internatus, ku
riuose vaikai buvo įstatomi į iški
liųjų sportininkų kelią. Materializ
mas taip pat įsiskverbė į rytų spor
tininkų gyvenimą, “superkant” ge
resnius futbolininkus, mokant mili
jonines sumas. Nuotraukose ar tele
vizijoje jie parodomi šauniai įsi
taisę, gražiuose butuose, važinėda
mi brangiais automobiliais.

Ateinančiais metais jau bus vie
na aukščiausioji ir viena antroji 
(antroji su dviem grupėm) futbolo 
lygos. Šiemet ledo ritulio pirmeny
bėse jau žaidžia du buvę Rytų Ber
lyno klubai.

Pradėsiu nuo futbolo. Aukščiau
sioje lygoje - “Bundesliga” - žaidžia 
18-ka vienuolikių. Rašant šias eilu
tes, pirmauja Miuncheno Bayern 
prieš Kaiserlautern, Frankfurto 
Eintrachtą, Bremeno Verderį. Tris 
paskutines vietas (eilės tvarka) uži
ma Niurnbergas, Karlsruhe ir Berly
no Hertha.

Antroje lygoje visiškai netikėtai 
pirmauja Diusburgas prieš Schalke 
04 ir Saarbriuckeną. Pirmus metus 
žaidžiantį Oldenburgo vienuolikė 
užima 13-tą vietą, o Šveinfurtas yra 
paskutinis. Į pirmaujančių klubų 
gretas rikiuojasi taip pat Freibur- 
gas. Aukščiausiosios futbolo lygos 
rungtynes stebi kartais 50 tūkst. žiū
rovų, Miunchene iki 70 tūkst., tačiau 
labai dažnai į silpnų komandų susi
tikimus susirenka tik 8-11 tūkst. 
Antroje lygoje daugiausia žiūrovų 
sutraukia Schalke 04 klubas. Žai
džiant jam “namuose, stadionas dre
ba nuo 30 tūkst. futbolo aistruolių 
šūkių.

Bavarijos (čia gyveno daug lietu
vių) lygoje pirmą vietą užima Miun
chenas. Lietuviams pažįstamas Re- 
gensburgas yra penktas. Ingolštad- 
tas šeštas, Augsburgas aštuntas, 
Memmingenas - 9. Viurcburgas pas
kutinis - septynioliktas.

Bavarijoje dar yra žemesnės ly
gos, vadinamos “Landesliga” - kraš
to lygos, padalintos į tris pogrupius. 
Pietiniame randama antroje vietoje 
Augsburgo “Švaben” vienuolikė, pe
reitais metais “iškritusi” iš Bavari
jos lygos, turėdama vilties vėl su
grįžti į Bavarijos lygą, kadangi tik

Krepšinio žvaigždės S. Jovaiša (kai
rėje) ir Rimas Kurtinaitis rekla
muoja Lietuvos gaivinančius gėri
mus .. . Nuotr. Valdo Malinausko

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo Įkainojimo.

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

PRIIMA ' ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 
PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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

ZUlototoO 52^3 Dundas St. W. (arti Kipling) 
z iilbldlC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Department of the City Clerk
Coordinator - Multilingual and 
Access Services (File No.: 90-148)
Toronto is a multicultural city, where cultural and ethnic diversity is 
welcomed and appreciated. We are committed to ensuring that all 
City services are available and accessible to all members of Toronto's 
diverse population. We are seeking a dynamic professional who 
shares our commitment to access and who can oversee the 
development and implementation of a multicultural, linguistic and 
access policy.

Reporting to the Director, Information and Communication Services 
Division, you will apply your proven management skills to the 
supervision of staff who provide translation/interpretation, community 
liaison and access services. This will involve you in monitoring and 
implementing changes to translation, interpretation and multicultural 
access, policies and procedures. You will also consult with senior 
staff in City departments and members of City Council regarding 
interpreting services. You will supervise the purchase of interpreting 
services and monitor the City of Toronto’s internal volunteer 
interpretation network. You will also represent the City of Toronto in 
meetings with community and ethnic groups to discuss City services 
and programs in relation to their needs.

You are a highly-motivated person, sensitive to cultural issues and 
committed to multicultural access. You hold an appropriate university 
degree or approved equivalent education, together with management 
experience in a translation/interpretation environment. Preference 
will be given to individuals with a degree in a language other than 
English, or who hold a degree from a non-English language 
university. You will have proven experience in project management 
including data analysis, staff supervision and motivation, and 
community liaison.

Salary range: $42,058 - 52,618 per annum (under review) plus an 
excellent benefits package.

Please submit your resume in confidence by Friday, January 18, 1991 
quoting File Number 90-148M to: Keith M. Fielding, Director, 
Personnel Services Division, Management Services Department, 
2nd Floor, West Entrance, City Hall, Toronto, Ontario M5H 2N2.
The City of Toronto is an equal opportunity employer and 
encourages applications from qualified women, racial minorities, 
native peoples and people with disabilities.
Sil Telephone Device for the Deaf users call 392-7996.

City of Toronto L&! 0

iš jos eina kelias į Vokietijos antrą 
lygę-

Vokietijos ledo ritulio meisterio 
titulas greičiausiai bus išspręstas 
tarp Kiolno ir pereitų metų meiste
rio Diuseldorfo. Aukščiausioje ly
goje žaidžią 12 komandų ir kaip mi
nėjau dvi iš buv. Rytų Vokietijos. 
Klubuose teisę žaisti turi du sve
timtaučiai, daugiausia kanadiečiai, 
čekai, lenkai. Daugiausia žiūrovų 
sutraukia Diuseldorfas, sulaukda
mas kiekvienose runtynėse 11 tūkst. 
žiūrovų.

Hageno krepšinio komandoje žai
džia Kurtinaitis ir Jovaiša, spaudoje 
vadinami “Sowjetrussen”, nors ke
letą kartų, rodant televizijoje pir
menybių rungtynių ištraukas Rimas 
buvo pavadintas “Litauer”. Kurti
naitis dažniausiai “krauna” po 20- 
30 tšk., kiek mažiau Jovaiša. Teisin
gai spauda rašo, kad vienas geras 
žaidėjas negali iškovoti pergalės 
komandai. Paskutinėse rungtynėse 
prieš Herten penketuką Rimas pel
nė 35 tšk., S. Jovaiša 17. Hageno ko
manda, žaidžianti Vokietijos šiau
rėje (yra du pogrupiai), užima tre
čią vietą. Pirmauja Laverkusen (fi
nansuojama aspirino “Bayer” įmo
nės), o pietuose - Bambergas. Visuo
se klubuose žaidžia tamsiaodžiai 
amerikiečiai.

Vokietijoje žaidžiamas taip pat 
amerikietiškas “football”. Baigmė
je susitiko Berlyno “Adler” ir Kiol
no “Crocodil”. Diuseldorfe, stebint 
11 tūkst. žiūrovų, nugalėjo pirmieji 
50:38.

Toronto “Vytis” dėkoja velionies 
Jono Uoginto, buvusio sporto dar
buotojo, žmonai Veronikai už klu
bui skirtą $50 paramą.

Skautų veikla
• Skautų-čių tėvų susirinki

mas šaukiamas sausio 6, sekma
dienį, po 10.15 vai. Mišių Prisikė
limo parapijos skautų būkle. Pra
šome visus tėvelius dalyvauti.

Tuntininkai

• Skautų kūčios įvyko gruo
džio 16 d. Lietuvių namuose. Susi
rinko per 200 Toronto skautijos, 
jų tėvelių ir svečių iš Lietuvos. 
Kūčias organizavo Birutės drau
govė, s. J. Batūrienės priežiūroje, 
o programai vadovavo nauja tun- 
tin. ps. A. Šimkuvienė. Rambyno 
tuntas buvo svečias. Stalai buvo 
apskriti ir draugovėms gerai tiko. 
Tėveliai sudarė savo grupes. Tun- 
tininkė pakvietė kun. P. Dilį su
kalbėti invokaciją ir valt. D. Par- 
gauskaitė pravedė giesmę “Gul 
šiandieną”. Po giesmės kunigas 
sukalbėjo maldą. Kūčios pradė
tos plotkelės laužymu ir linkėji
mais. Po to visi vaišinosi daugiau 
kaip 12 rūšių valgiais. Pavalgius 
kalėdines giesmes pravedė ta pa
ti vadovė, o skautų-čių draugovės 
pasirodė su paruoštais šūkiais. 
Neapsieita ir be burtų — buvo 
traukiami šiaudai iš šieno, padė
to po staltiesėmis. Visi buvo įspė
ti, kas ištrauks ilga šiaudą — il
gai gyvens, o kas trumpą — mirs. 
Laimė, visi ištraukė ilgą ir džiau
gėsi, kad nereikės greit mirti. Bu
vo pakviestas ir “Rambyno” tun- 
tininkas pasveikinti ir duoti pra
nešimą apie tėvų susirinkimą, 
registraciją bei patyrimų laips
nių programų paruošimą, pade
dant tėveliams. Užbaigiant su
giedota pora giesmių ir visi su
stoję ratu sukalbėjo maldą “Atei
na naktis”. Vos tik ištarus “laba
nakt”, pavėluotai atvažiavo Kalė
dų senelė (pirmą kartą ne senelis) 
su dideliu maišu dovanėlių. Teko 
vėl susėsti ir kartu džiaugtis, kaip 
jauniausieji Kūčių dalyviai jautė
si laimingi gavę dovanėlių. Jie tu
rėjo pasakyti eilėraštį ar įminti 
mįslę. Kalėdų senelė (v.s. P. Sap- 
lienė), vaikučiai ir visi dalyviai 
buvo laimingi, kad vakaras atšvęs
tas gražioje skautiškoje nuotai
koje. M.

• Ačiū Lietuvių namams už 
salę. Tuntininkai

a A

LIETUVIŲ 
a ■ ■ a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
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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

101/2% 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.
9'/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.
9’/2% už namų planą - OHOSP

(variable rate)
8'/2% už taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 metų ............... 121/2%
2 metų ................. 12’/2%
3 metų ................. 121/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų   121/2%
(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

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

(Newmarket linija) 416-836-1415.
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas

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

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

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

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

JŪS GALITE PAGELBETI!
Jeigu jus 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 LUAZ JEEP 4x4 SAMARA 1.5-5 greičių
$5,944 kanadiškais $6,996 kanadiškais $9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mokestį jau turi geras pusšim
tis pramoninių pasaulio šalių. 
Jo dėka atpiginami sau ir už
sienio rinkoms skirti pramo
nės gaminiai ir netgi sumaži
namas pagrindinis pajamų mo
kestis valdžios iždui. Finansų 
ministeris M. Wilsonas, įvesda
mas GST 7% mokestį, atkreipė 
dėmesį į mažesnes pajamas tu
rinčius kanadiečius. Tiems, 
kurių metinis uždarbis neper
žengia $30.000, yra valdžios 
kredito čekiai su vidutine me
tine $190 suma suaugusiam ir 
šimtu dolerių vaikui. Kreditas 
keičiasi pagal gaunamas paja
mas: daugiau tenka su žemiau
siu uždarbiu, mažiau — artė
jantiems prie $30.000. Aršiau
siais GST priešais, atrodo, ta
po daugiau uždirbantys kana
diečiai, negaunantys jokių kre
dito čekių, nes jų metinės pa
jamos mažesnėmis ar didesnė
mis sumomis viršija finansų 
ministerio M. Wilsono pasi
rinktą $30.000 ribą.

Plačiai nuskambėjo opozici
jos priekaištai, kad ateityje 
GST 7% mokestis galės būti di
dinamas ir netgi taps svarbiu 
Kanados vyriausybės pajamų 
šaltiniu. Mat Švedija GST mo
kestį 1969 m. pradėjo su 11,1% 
(dabar jau 23,5%), Danija — 
1967 m. su 10% (dabar 22%), 
Olandija — 1969 m. su 12% (da

bar 20%), Airija — 1972 m. su 
16% (dabar 25%). Tačiau triukš
mo ten negirdėti, nes GST mo
kestis vartotojams sulėtino pa
jamų mokesčio augimą.

Naujo pajamų šaltinio Ka
nados vyriausybėms reikės 
deficitų atneštai skolai suma
žinti. Šia tema objektyvių duo
menų savo 1990 m. spalio 2 d. 
vedamajame pateikia Toronto 
dienraštis “The Globe and 
Mail”. Tų metų kovo mėnesį 
Kanados vyriausybės skola pa
siekė $350 bilijonų ir dabar 
jau artėja prie $400 bilijonų. 
Kanadiečiai labiausiai puola 
ministerio pirm. B. Mulronio 
konservatorių vyriausybę, už
miršdami deficitų maratoną 
pradėjusius liberalus su mi- 
nisteriu pirm. P.E. Trudeau. 
Konservatoriai, 1984 m. laimė
ję parlamento rinkimus, iš li
beralų paveldėjo iki $200 bili
jonų išaugusią skolą. Libera
lų finansų ministerio M. La- 
londo 1984 m. numatytas $29,6 
bilijono deficitas pakilo iki re
kordinės $38 bilijonų sumos.

“The Globe and Mail” prime
na skaitytojams, kad konserva
toriai liberalų 1984 m. turėtą 
valdinių išlaidų padidėjimą 
24% dabar yra sumažinę iki 
10%, o deficitus — iki $30 bili
jonų. Tačiau nepakeliama naš
ta jiems tapo beveik trečdalį 
biudžetinių išlaidų atnešan-

Odinių drabužių 
išpardavimas 

MONTREAL LEATHER 

Factory Outlet
129 Spadina Avenue, Toronto, Ontario.

Telefonas 597-9223.

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, 

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

čios liberalų paliktos ir jų pa
čių padidintos skolos palūka
nos. Dabartiniame biudžete 
palūkanų padengimui tenka 
net $40 bilijonų. Didelė suma, 
kurios labai reikėtų kitiems 
Kanados reikalams ekonomi
niame krašto atoslūgyje. Lo
gika diktuoja nesiriboti vien 
tik biudžetinių deficitų paža
bojimu, bet ir pradėti pačios 
skolos mažinimą. Šiam tikslui 
galėtų būti panaudotas nauja
sis GST mokestis.

Tokiose aplinkybėse keistai 
atrodė liberalų senatorių ir jų 
vado A. MacEacheno pastan
gos sustabdyti rinktų Kanados 
parlamento narių 1990 m. ba
landžio 10 d. priimtą naująjį 
GST 7% mokesčio įstatymą, įsi
galioti turintį 1991 m. sausio 
1 d. Lig šiol nerenkami, bet Ka
nados vyriausybių paskiriami 
senatoriai tik perskaitydavo 
ir patvirtindavo parlamenta
rų priimtus įstatyčius, retkar
čiais pasiūlydami nežymių pa
taisų. Šį kartę liberalų daugu
mą senate turintis A. MacEa- 
chenas pradėjo beveik atvirą 
konservatorių parlamentarų 
daugumos priimto įstatymo 
boikotą, matyt, pataikaudamas 
ministeriu pirm. B. Mulroniu 
nusivylusiems kanadiečiams.

Boikotas truko iki rugsėjo 
pabaigos, kol ministeris pirm. 
B. Mulroney visas tuščias vie
tas senate užpildė ten paskir
tais konservatoriais ir netgi 
senatorių skaičių padidino iki 
112, pasinaudodamas dvide
šimt šeštuoju Britų Š. Ameri
kos akto paragrafu. Tik tada 
pavyko sudaryti nežymią kon
servatorių daugumą, pralau
žusią GST įstatymą sustabdžiu
sią liberalų blokadą. Įstaty
mas buvo patvirtintas gruo
džio 13 d. Už jį balsavo 53 kon
servatoriai ir du kitų grupių 
nariai, prieš — 47 liberalai ir 
taip pat du kitų grupių senato
riai. Liūdniausia, kad viso
kiais triukais paremta A. Mac
Eacheno kova vyko iki pasku
tinio momento ir kad dėl jos 
senatas buvo tapęs nerinktų 
politikų cirku. V. Kst.

Aukos Kanados lietuvių 
fondui

Montreal: a.a. Petro Belecko 
testamentinis palikimas $4,465, 
H. ir P. Bernotai atsiuntė $500, pa
keldami savo įnašą iki $4,400. Gau
tas Joanos Kęsgailienės testa
mentinio palikimo likutis - 
$11,665.50. Iš viso a.a. Joana pali
ko fondui $66,147.23.

Toronto: a.a. Stasio Čepo atmini
mui žmona E. Čepienė atsiuntė 
$100, pakeldama įnašą iki 1,255. 
W. Mastis atsiuntė $200, pakelda
mas savo įnašą iki $500.

Vancouver: Leonarda ir Jonas 
Macijauskai atsiuntė $1,000, pakel
dami savo įnašą iki $1,100.

Hamilton: J. Andrukaitis įsto
jo į Lietuvių fondą nariu, įnešda- 
mas $1,000, E. Bersėnienė a.a. Pet
ro Jokšos atminimui atsiuntė $100.

1b SKAITYTOJAI PASISAKO
LAIŠKAI KALĖDŲ SENELIUI
Prieš keletą savaičių lankyda

masis Lietuvoje, sugalvojau į 
“Gimtąjį kraštą” įdėti skelbimė- 
lį, kad Lietuvos vaikučiai rašytų 
Kalėdų seneliui Kanadoje (North 
Pole) su užtikrinimu, jog atsilieps.

Iki šiol paštas jau gavo 7500 
laiškų. Į visus juos bus atsakyta. 
Kas rašė lietuviškai, gaus ir laišką 
lietuviškai rašytą.

Su pagarba ir šventiniais linkė
jimais. L. Stankevičius

RAŠO IŠ LIETUVOS
Prašykit Dangaus užtarimo mū

sų kraštui! Gyvename balansuo
dami, lyg ant bedugnės krašto, ir 
širdis dreba sulaukus kiekvienos 
naujos dienos. Mus gąsdina bai
siausiais dalykais, bet ne tai svar
bu, kad graso, bet kad grasinimai 
gali realizuotis! Ir vėl tada iš pra
džių , kaip nuo 1940-jų . . .

Taip dar neseniai atsivėrė akys, 
lyginosi rūpesčio, skausmo raukš
lės, atsileido širdys. Kopėm į kal
ną sunkiai, bet nebodami nieko; 
matėm šviesulį - ateitį, sunkumai 
buvo nesunkūs, gąsdinimai ne
baisūs. Bet dabar blogio šmėklos 
tamsa niaukia padangę. Dar taip 
kritiškai nebuvo. Jei išgyvensim 
du mėnesius sėkmingai, neužspaus 
baubas, būsime laimingi. O taip 
norisi... M.

TORONTU
Neseniai pasirodžiusi knyga 

“Prisimenam Aušrą”, jau pa
siekė visus ją užsiprenumera
vusius. Dalis knygų pasiųsta į 
Lietuvą. Likutis - pas leidė
jus. Norintieji knygą įsigyti 
kreipiasi šiuo adresu: E. Sen
kus, 21 Lumbervale Ave., To
ronto, Ont. M6H 1C7, Canada. 
Knygos kaina $20, plius per
siuntimo išlaidos. E.S.

Kad atsirastų savi namai
Slaugos namų lėšų telkimo va

jus buvo tęsiamas Vilniaus rū
muose (1700 Bloor St. W. Toronte) 
gruodžio 15, šeštadienį. Dalyvavo 
apie 70 gyventojų ir lankytojų. 
Klubo pirm. H. Stepaitis pradėjo 
susirinkimą, pakviesdamas pro
jekto pirmininką J.V. Šimkų nu

šviesti padėtį. Kalbėtojas palygi
no lietuvišką projektą su ukrai
niečių — St. Demetrijaus parapijo
je La Rose Ave., Weston. Žemės 
prakasimo ceremonijų metu buvo 
paskelbti 43 ukrainiečių aukoto
jai, davę po $30,000 arba daugiau.

Dr. R. Zabieliauskas, lėšų tel
kimo komiteto narys, pabrėžė sa
vų namų ir priežiūros reikalingu
mą, nes nuolat mato vienatvėje 
nykstančius lietuvius, uždarytus 
kitataučių slaugos namuose.

Vilniaus rūmų gyventojai ir 
lankytojai, atsiliepdami į abiejų 
kalbėtojų pranešimus, paaukojo: 
$1,000 - L. Balsienė, E. Ulickienė, 
A. Masiulis, J. Paškevičius; $500 - 
E. Zakarževskienė, J. Poška, B.V. 
Palilionis; $250 - P. Čečys; $100 - 
S. Remeikaitė; $50 - S. Kalytis.

Anksčiau pensininkai jau yra 
paaukoję: $1,000 - K. Naudužas, 
E. Naudužienė, O. Juodviršienė. 
M. Andriulevičienė; $500 - O. Mi- 
talienė. Iš viso aukų buvo gauta 
$10,400. Kai kurios moterys žada 
aukoti kas mėnesį iš gaunamos 
pensijos po $100. Viena moteris 
- našlė papasakojo pergyventus 
sunkumus, 12 metų slaugant savo 
invalidą vyrą svetimųjų prieglau
doj. Aukas rinko L. Balsienė.

J.V. Šimkus
Paieškojimai

Ieškau savo brolio Jono Žemai
čio sūnų Juozo ir Viliaus. Jų moti
na - ukrainietė. Paskutinė žinoma 
gyvenamoji vieta - Vankuveris. 
Prašau atsiliepti arba žinančius 
apie juos pranešti Gražinai Deš- 
čerienei, Savanorių pr. 32-22, 
232031 Vilnius, Lithuania.

Ieškau Juozo ir Marijos Gegevi- 
čių vaikų. 1976 metais gyveno 1927 
St. 49 Ct„ Cicero, IL„ JAV. Vanda 
Gegevičiūtė gimusi apie 1936 m„ 
gydytoja, ištekėjusi. Albertas Ge- 
gevičius, inžinierius, žmona Liu
da, sūnus Ričardas. Išvyko 1944 m. 
iš Pakruojo. Juos pačius arba apie 
juos žinančius prašome pranešti 
Rimai Udrienei, Žemaitės 17A-20, 
235610 Telšiai, Lithuania.

Ieškomas Antanas Laurusevi- 
čius, kilęs iš Žiežmarių, gimęs 
1920 m. Vokietijoje gyveno 1942- 
1945 m. Mains’e. Žinantys apie jį 
arba jis pats prašome atsiliepti 
adresu: Justas Lašinis, M. Ruedi- 
gerstr. 26/35,1150 Wien, Austria.

B- \f. ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrinės plyteles

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

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC

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.

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

ENCHANTE
ST. W. (į VAKARUS NUO KEELE GATVĖS)

TORONTO:

M7 &M9 220

I PA--'- I ! I Į SECAM | I WTSC Į Į BĮAI |

110/220 Volt MultisystemsĮ

$299. g9

VOLTS

VIDEO CAMERA/RECORDER
Lp^l-M | [ NTSC | PAL Į į SECAM Į Į PAL-N |

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

Vilniuje,
Lietuvoje

2938 DUNDAS
TEL.: 7690631
FAX:769 0586 ‘.ONTARIO

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

TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

VMS

VMS

ENCHANTE turi parduotuves

Anglijoje,

pasaulyje

Tėviškės žiburiai « 1991, L 2 - Nr. 1 (2132) • psl. 9

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

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

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

investacijų srityje
, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

SHERLOCK
HOMES
KI Al ESTATE I N<

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Juozos (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

TAT>I7 INSURANCEO iVlLkj IT JlLIv brokers

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

f)RA 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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TORONTO
Anapilio žinios

— Kalėdų naktį parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Jono Go- 
vėdo, atliko labai puikų kalėdinį 
koncertą, kurio programoje taipgi 
dalyvavo sol. Slava Žiemelytė, sol. 
Rimas Strimaitis, sol. Rimas Pau- 
lionis ir trompetistė Holly Tem
pleton.

— Vaikučių choras giedojo Ka
lėdų dieną per 9.30 v.r. Mišias 
ir Jaunimo choras pei' 11 v.r. Mi
šias. Abiems chorams vadovauja 
muz. Nijolė Benotienė. Abu cho
rai giedojo ir Naujų metų dieną.

— Wasagoje Kalėdų dieną Mi
šias 11 v.r. laikė svečias iš Vokie
tijos kun. Edmundas Putrimas.

— Floridoje mirė a.a. Bronius 
Ščepanavičius, 78 m. amžiaus. 
Palaidotas iš mūsų šventovės 
gruodžio 28, Šv. Jono lietuvių ka
pinėse.

— Pakrikštyti Vaclovo ir Laurie 
(Williams) Verikaičių dukrelė 
Eliza-Elena; Rimo ir Jeannine 
(Poirier) Rovų sūnus Tylor-Jo- 
kūbas.

— Šv. Kazimiero kolegija Ro
moje dėkoja mūsų parapijai už 
prisidėjimą prie kolegijai nu
pirkto autobusiuko. Šiam reikalui 
mūsų parapija buvo pasiuntusi 
$1,000. Per šiuos metus mūsų pa
rapijiečiai kolegijai suaukojo 
$2,800. Čekis bus išsiųstas Romon 
Naujųjų metų pradžioje.

— Šv. Kazimiero kolegijai au
kojo: $1,000 — A. Aulinskas; $100
— A. G. Sprainaičiai, V. V. Balio
nai; Relig. Lietuvos šalpai: $200
— O. Jakimavičienė, V. V. Balio
nai; $100 — L. O. Rimkai; Sudbury 
apylinkėje surinkta $497, $100 au
kojo P. M. Venskai; Šv. Jono kapi
nėms: $100 — V. T. Gražuliai, M. 
Andrulevičienė, L. O. Rimkai, J. J. 
Zenkevičiai; $20 — A. S. Gineitis; 
Anapilio sodybai: $450 — V. L. 
Morkūnai; “Share Life”: $50 — dr. 
A. A. Valadkos; “Caritas”: $200 — 
J. R. Žiūraičiai, F. Juzėnas; $100
— N. Budrienė; parapijai: $650 — 
E. Čuplinskas; $500 — V. T. Gra
žuliai, B. Savickas; $400 — J. J. 
Zenkevičiai; $300 — E. Galiaus- 
kienė; $200 — A. Urbaitis, A. R. 
Pacevičiai, dr. A. V. Valiuliai, 
A. Kanapka, dr. A. A. Valadkos; 
$150 — L. V. Morkūnai; $120 — E. 
R. Stravinskai; $100 — P. Bridic- 
kas, Č. Javas, A. S. Kalūzos, V. 
Matulevičius, A. R. Pacevičiai, S. 
Sinkienė, J. O. Kirvaičiai, dr. M. 
D. Valadkos, D. N. Marijošiai, dr.
R. D. Stas, G. Kocienė, dr. A. V. 
Valiuliai, P. A. Vilučiai, D. Zulo- 
nienė, A. E. Sagevičiai, J. M. Ra- 
dzevičiai, A. A. Lukošiai, dr. G. 
Ginčauskaitė, J. K. Rugiai, V. 
Morkūnas, V. Ottienė, V. R. Ake
laičiai, A. A. Naruševičiai, E. Va- 
leška, A. Bajorinas, V. Šlenys; 
$80 — R. J. Karasiejai, K. R. Poš
kai; $75 — dr. A. L. Pacevičiai; 
$60 — J. K. Povilaičiai; $50 — A. 
Stančikai, D. V. Paškai, dr. R. Za- 
bieliauskas, S. Tolvaišą, J. J. Va
liuliai, G. Jonaitienė, R. D. Petro
niai, A. R. Pacevičiai, Kalūzos, 
V. Matulevičius, A. R. Pacevičiai, 
V. R. Kaknevičiai, A. G. Sprainai
čiai, G. L. Kurpiai, R. R. Kakne
vičiai, J. Jonušaitis, A. S. Petrai
čiai, V. V. Baliūnai, V. Kubilienė, 
O. Dementavičienė, A. Z. Vaičeliū- 
nai.

— Mišios sausio 6, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Stanislovą Permi
ną, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Eleną Večerskienę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $2000 - A. Kantvydas, J. Aniol, 
J.O. Petrauskai; $1000 - J. Preik- 
šaitis, L. Balsienė, E. Ulickienė, 
A. Masiulis, J. Paškevičius, J.I. 
Meiklejohn, J. Janušas (perkelta 
iš paskolos), O Juodišienė, Hamil
tono lietuvių kredito koopera
tyvas.

$500 - E. Zakarževskienė, B.V. 
Palilionis, J. Poška, J.J. Varkavi- 
čiai, I. Antanaitis, O. Urnavičie- 
nė, I. Kondratienė, S. Dervinie- 
nė, J.P. Ivanauskai, V. Žukauskas; 
$300 - B. Saplys; $250 - P. Čečys; 
$200 - A. Urbaitis, R. Bakevičie- 
nė, R.J. Sapočkinai, V. Paulionis; 
$161.28 - S. Kulmatickienė; $100 -
S. Ruibys, S. Remeikaitė, F. Moc
kus, A. Pakalnis, R. Šalna, M.S. Ca
binet, K. Pakalniškis, B. McKenny, 
J. Tamulionis, V.M. Tamulaičiai, 
A. Peleckis; $50 - S. Kalytis. Iš vi
so statybos fonde yra $255,130. Au
kos priimamos “Paramos”, Prisi
kėlimo parapijos ir “Talkos" kre
dito kooperatyvuose. Aukos atlei
džiamos nuo valstybinių mokes
čių. Aukas galima siųsti ir tiesio
giai šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6.

— LN valdybos posėdis šaukia
mas sausio 10 d., 7.30 v.v.

— Medžiotojų ir žūklautojų klu
bo “Tauras” balius įvyks sausio 
19 d. Žvėrienos vakarienė ir kt., 
žiūrėkite skelbimą.

— LN vedėjas T. Stanulis sau
sio 2-16 d.d. atostogauja. Jo parei
gas eina J.V. Šimkus.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis; Šv. valanda ir Mišios — 
7 v.v. Išpažintys — prieš Mišias 
rytą ir vakarą. Ligoniai ir sene
liai lankomi namuose ir prieglau
dose su sakramentais, iš anksto 
susitarus. Šis šeštadienis — mėne
sio pirmasis. Gyvojo rožinio drau
gija renkasi 10.30 v.r., Mišioms
— 11 v.r. “Vilniaus” namuose Mi
šios pensininkams — 5 v.p.p.

— Tretininkų Mišios — šį ketvir
tadienį, 10 v.r., susirinkimas po 
Mišių Parodų salėje; kalbės kun. 
Z. Degutis.

— Susituokė Patricija Girčytė 
su Paul Bartha.

— Pakrikštyti: Sebastian, Ona- 
Birutė ir Emilija-Audra, Audros 
(Čeponytės) ii- Grinham Johnston 
vaikai.

— Seminaras (10 Dievo įsakymų) 
tęsiamas sausio 9 d. Prasidės Mi- 
šiomis 7 v.v. Vadovaus kun. Z. De
gutis.

— Parapijai aukojo: $625 — M. B. 
Romeikos; $552.05 — latviai katali
kai; $500 — A. U. Kartavičiai; $400
— Č. B. Joniai; $300 — A. V. Bal
niai; $250 — A. A. Laurinaičiai, 
A. A. Raudžiai; $200 — V. I. Bis- 
kiai, H. D. Elliott, J. Janušas, T. 
Senkevičius, D. Simanavičiūtė, 
E. P. Bersėnai, D. A. Vaidilos, M. 
Statulevičius, S. Tumosienė, A. 
Urbaitis; $150 — V. Žemaitis; $140
— V. Kobelskis; $125 — B. Kačiu- 
lis; $104 — K. Juknevičienė; $100
— E. S. Čepai, V. Augėnas, M.S. 
Bušinskai, A. Katelienė, P. F. Do- 
vidaičiai, S. Dabkus, A. A. Kuolai, 
J. J. Kriščiūnai, A. J. Bušinskai,
O. Juodviršienė, G. A. Laurinaitis, 
R. D. Juknevičiai, D. Barakauskas, 
J. O. Gustainiai, Ir. Kairienė, M. 
V. Kriščiūnai, W. N. Liačai, V. J. 
Kulikauskai, A. A. Lukošiai, K. Lu
košius, V. I. Normantai, V. P. Mel- 
nykai, J. Melnykaitė, B. V. Saulė- 
nai, D. V. Šaltmirai, B. Sapijonie- 
nė, E. J. Sičiūnai, R. Styra, E. Ste- 
paitienė, A. R. Šileikos, A. V. Šipe- 
liai, J. Rimšaitė, G. D. Rocca, V. M. 
Vaitkevičiai, J. M. Vaseriai, A. K. 
Vaidila, B. D. Vaidilos, E. Valeška,
P. Žiulys; $77 — T. Bernatavičiai; 
$75 — A. R. Rygeliai; $70 — B. Mac
kevičius; $60 — I. Smalenskienė, 
V. N. Tamulaičiai; $54 — J. Karka; 
$50 — E. Dubininkas, J. B. Banai
čiai, A. M. Bumbuliai, S. Barčai- 
tis, J. Z. Dabrowski, L. V. Balai- 
šiai, R. Bakevičius, J. M. Astraus
kai, V. Birštonas, J. O. Didžbaliai, 
A. D. Beresnevičiai, I. J. Miklin
tai, V. O. Marcinkevičiai, V. Mic
kevičius, P. Gorys, A. A. Jushka, V. 
Dunderienė, I. V. Ignaičiai, K. Au- 
gaitis, T. V. Gražuliai, A. Z., O. P. 
Karaliūnai, J. T. Kiškūnai, M. Ra- 
guckas, E. Radavičiūtė, St. Račic- 
kienė, L. Paulauskienė, P. K. Povi
lonis, J. J. Kulikauskai, P. L. Mu
rauskai, S. J. Poškos, St. Prancke- 
vičius, G. Kaulienė, W. Kiškūnas, 
L. Juzukonienė, A. Kavaliauskie
nė, A. Saplys, L. Simanavičiūtė.

— Mišios sausio 6, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Kazimierą ir 
Matildą Venskaičius, 9.20 v.r. — 
už a.a. Helen Spilchak, 10.15 v.r.
— už a.a. Vaclovą Bartusevičių, 
Juzę Rakauskienę, 11.30 v.r. — 
prašant Lietuvai laisvės.

VIETOJ KALĖDINIŲ SVEI
KINIMŲ atvirukais įsirašė į 
bendrą sveikinimą ir paaukojo 
“Tėviškės žiburiams”: $30 - 
Viktorija Daugelavičienė; $25
— E. Lengnikas su šeima; $10 - 
V. Jasiūnienė; $5 - A. Lapins
kienė.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui aukojo $500 dr. Juozas ir 
Angelika Sungailos.

Toronto Lietuvių namuose 
š. m. sausio 6, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. rengiama paskaita 
“Lietuvos respublikos ekono
minės, socialinės problemos 
ir santykiai su Sovietų Sąjun
ga”. Paskaitę skaitys ir į klau
simus atsakys Vilniaus univer
siteto mokslinė bendradarbė 
docentė Zita Pagirskienė-Ja- 
nuškytė. Ji yra Lietuvos res
publikos pramonės ministeri
jos vyriausia patarėja pertvar
komų įmonių vadovų rengime. 
Paskaitininke yra susipaži
nusi su Lietuvos ir Sov. Są
jungos ekonominiais bei so
cialiniais klausimais. Šiomis 
temomis dažnai rašo moksli
nius straipsnius, kurie spaus
dinami Lietuvos ir Sov. Sąjun
gos spaudoje. Ji palaiko arti
mus ryšius su Vakarų pasaulio 
sociologinėmis institucijomis, 
tyrinėjančiomis Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos jaunosios kar
tos nuotaikas. Savo paskaitoje 
docentė Zita Pagirskienė pa
lies Lietuvos ekonominius, so
cialinius, politinius klausi
mus bei diktatūros grėsmę. 
Bus vartojami Vilniaus univer
siteto sociologijos laborato
rijos dešimties metų (1980- 
1990) sociologinių tyrimų duo
menys. Visi kviečiami šioje 
reikšmingoje paskaitoje daly
vauti. V.K.

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS” 
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu. Šokiams gros "Good Time Boys 
įėjimas - $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse, pas J. Šimkų 
tel. 231-9425, V. Drešerio draudos įstaigoje tel. 233-3334, pas klubo narius 
ir prie įėjimo. Rengėjai

1991 m. 
sausio 19, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose. 
(1573 Bloor St.W.)

Masti 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.

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

KLB Oakvilės apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1991 m. sausio 13 d., 
3.30 v.p.p., Reginos ir Jono Žiū
raičių namuose, 110 Selgrove 
Cr., Oakville, Ont. Apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

Inf.
Kanados lietuvių katalikų 

centras kartu su evangelikų 
liuteronų Išganytojo parapija 
rengia Šv. Rašto vertimo į lie
tuvių kalbą 400 metų sukakties 
minėjimą, kuris įvyks 1991 m. 
sausio 20 d. 3 v.p.p. Toronto 
Lietuvių namuose. Paskaitas 
skaitys katalikų kunigas dr. 
Antanas Rubšys ir evangelikų 
kunigas dr. Algirdas Jurėnas. 
Iš anksto prašome visus Toron
to apylinkės lietuvius šią da
tą įsidėmėti ir gausiai minėji
me dalyvauti. Rengėjai

“Tėviškės žiburiai” Kalėdų ir 
Naujų metų proga gavo daug 
sveikinimų; iš Kanados min. 
pirmininko, Ontario premje
ro, Lietuvos respublikos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ko, “Lietuvos aido”, “Tėviškės” 
draugijos, Lietuvos nacionali
nės Martyno Mažvydo bibliote
kos, Lietuvos žurnalistų sąjun
gos, Vilniaus universiteto bib
liotekos, daugelio kitų oficia
lių ir privačių asmenų. Mažvy
do bibliotekos direk. dr. V. Bu
lavas rašo: “Likimas mylimai 
Tėvynei Lietuvai atvėrė Lais
vės vartus — dirbkime jos la
bui visomis galiomis”. “Tėviš
kės” draugija skatina: “Svies
kite kaip iki šiol, kad Lietuvos 
vaikai svetur matytų savo gim
tą žemę ir dirbtų jos naudai”. 
Visiems sveikinusiems reiškia
me nuoširdžią padėką už ska
tinančius linkėjimus — steng
simės ir toliau tesėti savo pa
skirtyje. Visi pradėkime Nau
jus metus su naujomis vilti
mis!

Ekumeninės kunigų Kūčios 
1990 m. gruodžio 24 d. įvyko 
p.p. Steponų namuose Toron
te. Dalyvavo 9 katalikų ir 2 
evangelikų kunigai. Maldoms 
vadovavo ev. Išganytojo para
pijos klebono pareigas einan
tis kun. P. Dilys. Tokios Kū
čios kasmet rengiamos paei
liui trijose lietuvių parapijo
se Toronte ir Mississaugoje. 
P. Steponas yra ev. Išganytojo 
parapijos tarybos pirminin
kas.

1990 metų iškilioje Kūčių 
vakarienėje Anapilyje įžan
ginį žodį apie Kūčių prasmę 
pasakė Vytautas Balčiūnas, 
pakviesdamas prelatą d r. Pra
ną Gaidą maldai. Kūčių vaka
rienę paruošė O. Derliūnienė 
su talkininkėmis. Šiam vaka
rui bendram Kūčių giesmių 
giedojimui vadovavo muz. N. 
Benotienė su “Sutartinės” dai
nininkėmis — sesutėmis Gurk- 
lytėmis. Kalėdų senelio parei
gas gerai atliko V. Balčiūnas, 
apdovanodamas vaikučius do
vanėlėmis, o vyresniuosius 
— saldainiais iš Lietuvos.

Dalyvavęs

A.a. St. Jonaičio atminimui 
Elena ir Kazys Simaičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A.a. Marijos Naujokienės at
minimui Jonas Miltenis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Edmundo Sendžiko atmini
mui D. ir A. Keršiai, užjausda
mi sūnų Vytautą su šeima, “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Liudo Einikio atminimui 
vietoje gėlių Janina Vingelie- 
nė “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” “Tėviš
kės žiburiams” atsiuntė $1000 
auką.

A.a. Broniaus Ščepanavičiaus 
atminimui “Tėviškės žibu
riams” aukojo: $30 - Bronius 
ir Ema Gudinskai; $20 - A. ir G. 
Repčiai.

A.a. Broniaus Ščepanavičiaus 
atminimui, užjausdami žmo
ną Zuzaną, dukrą ir artimuo
sius, vietoje gėlių Petra ir Vla
das Jankaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZI
JAI: $1,000 — dr. M. Arštikaitytė- 
Uleckienė; $500 — Kazys Dulkys; 
$300 — Išganytojo parapijos mote
rų dr-ja; $250 — N.N.; $100 — Vy
tautas Liuima, Tefa Ciparienė, 
Aušra Karkienė, Elena Senkus; 
$50 — Irena Meiklejohn, dr. G. 
Bijūnienė, Juozas Vaškela, K. 
Batūra; $40 — Gytis Šernas; $30 — 
Janina Pacevičienė; $25 — A. M. 
Bumbulis, A. Matulionis, P. Sap
lys, T. Z. Didžbalis.

$20 — Helen Bailey, Ada Mont
vilas, Marija Dambaras, Ernest 
Steponas, Irene Delkus, J. O. Kir
vaičiai, p. Abromaitis, p. Biršto
nas, Vyt. Gudaitis, p. Saulis, B. 
Sriubiškis, J. Maziliauskas, T. 
Stanulis, E. Bersėnas, N. Banelis, 
A. I. Augustinavičius; $10 — Mari
ja Reinertas, Kazys Stulpinas, A. 
Vingevičius, p. Misevičius, Bronė 
Jonynienė, A. Lemežys, V. Bireta, 
O. Velemas, K. Daunys, J. Danai- 
tis, L. Sukauskas, J. Bacevičius; 
$5 — p. Kalytis, A. Lukošius, p. 
Kiršinąs; $4 — K. Smilgys; nevar- 
dinės aukos — $27. Iš viso $3,306.00. 
1990 m. gruodžio rriėn.

Leidinėlį “The Newcomers’ 
Guide to Services in Ontario 
gali gauti nemokamai suaugę 
imigrantai bei pabėgėliai, jų 
mokytojai ir patarėjai; taipogi 
institucijos bei organizacijos, 
kurios rūpinasi naujaisiais 
ateiviais. Rašyti ar susisiekti: 
Newcomers’ Guide, Ministry of 
Citizenship, 15th Floor, 77 
Bloor Street West, Toronto, 
Ontario M7A 2R9, tel. (416) 
965-9919. Inf.

Milijoninio tiražo amerikie
čių savaitraštis “Time” 1990. 
XII. 3 laidoje išspausdino 
straipsnį “Challenge in the 
East” apie moterų dalyvavimą 
kylančiose Rytų demokratijo
se. Tarp Estijos parlamento 
vicepirm. M. Lauristin, buvu
sios R. Vokietijos parlamen
to pirm. S. Bergmann-Pohl iš
kelta ir Lietuvos premjerė K. 
Prunskienė, įdėta jos nuotrau
ka kabinete su keturiais tele
fonais. Straipsnyje ji apibū
dinama kaip racionali, sava
rankiška politikė, apsukri de
rybininke, linkusi į praktinę 
pusę, mokanti kalbėti su Gor
bačiovu, bet nesutinkanti su 
V. Landsbergiu dėl derybų su 
Maskva. V. Landsbergis esą at
stovauja “mistinėms lietuvių 
svajonėms”, o K. Prunskienė 
— praktiniams ėjimams. Dau
gelis lietuvių esą remia V. 
Landsbergį ir reiškia nepasi
tenkinimą dėl K. Prunskienės 
taikių mostų. Nepaisant takti
nių skirtumų, pagrindinis jos 
siekis — Lietuvos nepriklau
somybė.

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).

MILIJONAS DOLERIU
LIETUVAI

ar
jau atidavei savo dali?

MONTREAL
Skautų-čių tradicinės Kūčios 

buvo surengtos gruodžio 13 d. AV 
parapijos salėje. Dalyvavo nema
žas būrys skautų-čių, jų tėvų ir 
net Kalėdų senelis. Programą pra
vedė nauji tuntininkai Rima Jur- 
kutė-Piečaitienė ir Gintaras Na- 
gys. Klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas palaimino dalyvius bei 
vaišes ir kartu su visais dalinosi 
plotkelėmis. Per tunto sueigą bu
vo atsisveikinta su aktyvių skautų 
šeima — Drešeriais, kurie nuo 
Naujų metų išsikelia į Sarniją, 
Ont. Šis atsisveikinimas ir dova
nėlės buvo labai įvertintos Almos 
ir Petro Drešerių bei jų vaikų: 
Adomo, Maikos, Natalijos ir Emos.

Montrealio lituanistinė mokykla 
gruodžio 16 d. suruošė Kalėdų 
eglutę AV parapijos salėje. Susi
rinko artipilnė salė mokinių, jų 
tėvų, senelių ir mokyklą dar nelan
kančių vaikučių. Visi grožėjosi 
mokytojų surežisuotu Justino 
Marcinkevičiaus “Grybų karu”. 
Puikiai išpuoštoje scenoje buvo 
įvairių medžių, dar įvairesnių 
grybų, o kartais perbėgdavo “lū
šis” arba “vilkas”. Artistai mokėjo 
savo vaidmenis gerai, tik gaila, 
kad sunku buvo girdėti ką jie kal
ba, nors ir buvo jiems skirtas mik
rofonas. Mokyklos chorelis pagie
dojo keletą kalėdinių giesmių. At
vykęs Kalėdų senelis, pasikalbė
damas su kiekvienu vaikučiu, iš
dalino dovanėles. Pabaigoje visi

buvo pavaišinti dešrelėmis, pyra
gais ir kava.

Šv. Kazimiero parapijos metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 16 d. 
Po įvairių pranešimų, vietoj bai
gusių savo kadencijas, buvo per
rinkti trys parapijos komiteto 
nariai. Dabar komitetą sudaro 
Petras Bunys. Rapolas Polišaitis, 
Mykolas Taparauskas, Aurelija 
Tušienė ir Jonas Zenka.

Vytas Staškevičius jau kelintą 
kartą iš Toronto atsiunčia savo 
darytą vaizdajuostę “Rūtos” klu
bui. Paskutinį kartą prisiuntė 
Vytauto Landsbergio sutikimą ir 
jo kalbą Anapilio didžiojoje sa
lėje. Nemažas būrys klubo narių 
ir svečių, žiūrėdami šią vaizda
juostę gruodžio 12 d. klubo patal
pose, jautriai priėmė V. Lands
bergio kalbą, net paplodami ten, 
kur torontiškiai entuziastiškais 
aplodismentais sutikdavo jo pa
brėžtas mintis. “Rūtos” klubas 
yra labai dėkingas Vytui už mielą 
patarnavimą.

A. a. Elena Gerhardienė, 76 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 9 d. Palai
kai sudeginti. Liūdi dvi dukterys 
su šeimomis ir kiti artimieji.

A. a. Alfonsas Tušas, 68 m. am
žiaus, mirė gruodžio 10 d. Po pa
maldų šv. Kazimiero šventovėje 
palaidotas gruodžio 14 d. Cote 
dės Neiges kapinėse. Liūdi žmona, 
dvi dukterys ir sūnus su šeimomis, 
sesuo ii- kiti giminės Lietuvoje. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus .......... ........ 11’/2% Taupymo - special................ 7 %

Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........... 6'/2%
1 metų .......... ........ 103/4% Taupymo - kasdienines...... 6’/4%
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.

...... 101/2%

...... 1O'/4% Einamos sąsk......................... .. 41/2%
60d. - 119d. ...... 10 % RRIF-RRSP-term............ 113/4%

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 131/4%, asmenines - nuo 141/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 99

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

10- 2Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3.00- 7.00
2.00- 6.00

ROMAS PŪKŠTYS, TRANSPAK sa
vininkas, vėl važiuoja į Lietuvą va
sario mėnesio pradžioje. Perveda 
PINIGUS doleriais, tvarko PALI
KIMUS, perka AUTOMOBILIUS 
“Lada” pigiai nuo $4,000-$5,500 
JAV valiuta. Užsakymus priima iki 
vasario 6 d.: TRANSPAK, 2638 W. 
69th St., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. 1-312-436-7772.

PARDUODU tautinius drabužius 
ir gintarinius karolius. Skambinti 
tel. 533-4912 Toronte.

“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
rodyta adresą. Teirautis tel. (416) 
536-4742. TORONTAS-RŪTA

NORIME SUSITARTI dėl darbo 
pavasariui arba tolimesnei atei
čiai ir dėl kambario apsigyvenimui. 
Vyras ar moteris atskirai gali pri
žiūrėti vaikus arba senelius, dirbti 
namų ruošos, priežiūros ir remonto 
darbus. Toronte turime ankstesnių 
darbų rekomendacijas. Skambinti 
tel. 259-9940 darbo laiku, arba va
karais ir savaitgaliais tel. 621-7767 
Antanui.

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

NORINTIEJI užsisakyti laikraštį 
“Literatūra ir menas” bei žurna
lą “Švyturys”, gali kreiptis į tų lei
dinių atstovą Kanadoje ir JAV, Liu
dą Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, 
Duvernay,. Laval, Que. II7G 4K7, 
tel. (514) 669-8834.

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.

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

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

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

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

RAIMONDAS JARECKAS
tel. (416) 536-8390 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.


