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Negi nebegalėtume daugiau?
Mūsų pastangos pagelbėti Lietuvai įgyvendinti nepri

klausomybę, atrodo, negali išvengti lietuviško kuklumo 
ir atsargumo. Ne iš kur kitur, o iš mūsų tarpo išsiskiria ir 
tų pastangų planuotojai bei derintojai.

V
ISI žinome, kad reikia ką nors daryti gimtojo kraš
to laisvei. Mes pergyvename ir jaudinamos dėl 
kiekvieno okupacijos sunkumo. Tampame byran
čių ašarų ir laužomų rankų paveikslais. Žmoniškumo var

du maldaujame pagalbos, mūsų supratimo ir skriaudos 
atitaisymo. Meluose murkdomą tiesą stengiamės į pavir
šių kelti ir kelti. Plušame tartum dėl to būtume kalti, pra
šome pasigailėjimo ir pasauliui deklamuojame, kad to
kia sena tauta, kaip lietuvių, negali išnykti. Ne — ji turi 
būti savarankiška, laisva kaip ir kitos, niekuo negeresnės 
už mus, tautos. Kodėl mes pasmerkti tempti okupacijų ir 
išnaudojimų naštą? Pasauliui tiek daug tos teisybės dės- 
tom, o jis apkurtęs ir užsimerkęs. Kažkokia bloga nuojau
ta ir neviltis spaudžiasi širdin. Ir viskas virpa kaip sau
lės perkaitintas oras. Ir kaip ilgai tasai tvaikas tęsis? Nė
ra ko paklausti — esame vieni ir dairomės vienas į kitą. 
Pasigirsta “raminančių” balsų, kad požiūris į valstybines 
struktūras smarkiais šuoliais ima keistis. Nauju idealu 
tampa nebe atskiros tautų apsisprendimo pagrindu eg
zistuojančios valstybės, bet jų vienokios ar kitokios uni
jos politinių, o ypač ekonominių, ateities perspektyvų pla
nuose, kuriuos betgi praktiškai sudaro visą pasaulį tvar
kančios didžiosios galybės.

D
IDŽIŲJŲ užmojis besikeičiančias pažiūras įgyven
dinti turi skirtingus atramos taškus. Vakarų demo
kratijos, kad ir Europoje, glaudesnių ryšių ir vie
nijimosi siekia ramiu tarimosi ir artėjimo būdu, nepra- 

rasdamos nei tautinių, nei valstybinių savitumų. Tuo tar
pu komunistiniai diktatūrų kraštai, nenorėdami prarasti 
savo ideologinės misijos, kartu užtikrinančios ir partie
čių gerovę, vienijimąsi vykdo prievarta. Šiandien tai ypač 
ryšku Sovietų Sąjungoje, išėjusioje ieškoti ne tiek rimtų 
permainų, kiek naujų pavadinimų, gražiau uždengiančių 
imperialistinį leninizmą. Dienos švieson vis daugiau iš
lenda faktų, rodančių kaip demokratinio vardo užuolan
kom grįžtama prie kietosios autokratinės sistemos. Mūsų 
nelaimė, esame tos sovietinės imperijos “pertvarkose”. 
Vakarų demokratijų iškabos apie Baltijos valstybių dar 
nuo 1940 metų neprarastą statusą, nors dar nenukabin
tos, vis dėlto nedaug jau ką bereiškiančios, greičiausiai 
yra tų naujųjų požiūrių dulkėmis apneštos. O visa tai atpa
laiduoja rankas sukti vairą Gorbačiovo planuojama kryp
timi. Kiek, kas ir kaip tėvynėje gali siekti nepriklausomy
bės įgyvendinimo, mums aiškiai matoma ir suprantama. 
Nestebina mūsų nė iškylantys nesutarimai, ieškojimas 
kelių, kaip eiti toliau, nepraradus to, kas jau pasiekta. 
Greičiau mes, išeivijos darbuotojai, kai kada atrodo ne
suprantame aiškiau savęs — to uždavinio, kurį, laisvi bū
dami, galėtume geriau atlikti, o ne tik apie jį kalbėti ar 
dėl jo ginčytis. Pasigirsta balsų, kad per mažai veikiame 
kaip šių laisvų kraštų piliečiai, nepakankamai remiamės 
savo teisine padėtimi, kuri įgalintų lengviau varstyti sos
tinių duris, gal ir ne tuščiomis grįžti. Mūsų tautiniai tel
kiniai nėra vien tik bendruomeniniai uždari “getai”, bet 
ir lygiateisių piliečių grupės, galinčios balsuoti, kritikuo
ti, spausti ir reikalauti. Nors piliečių grupė negausi, bet 
jei ji vieninga ir aktyvi, gali daug padaryti. Reikėtų ta link
me smarkiau pajudėti. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Žvilgsnis Kvebeko ateitin
Didžiausiu galvosūkiu Kana

dai 1991 m. gali tapti jos ryšiai 
su nepriklausomybės siekian
čia Kvebeko provincija. Tuos 
siekius išjudino ir sustiprino 
angliškosios Kanados dalies 
atmesta Meech Lake sutartis, 
Kvebeką turėjusi įjungti Ka
nados konstitucijon. Šios pran
cūziškos provincijos proble
mas jau svarsto premjero R. 
Bourassos sudaryta Kvebeko 
politinės ir konstitucinės atei
ties komisija. Jos vadovai — 
bankininkas Michael Belan
ger ir “Domtar” bendrovės 
pirm. Jean Campeau. Komisi
ja, dabar atliekanti kvebekie- 
čių apklausinėjimus, patari
mus provinciniam parlamen
tui turės paruošti iki š.m. kovo 
28 d.

Prieš Kalėdas savo mintis 
komisijai išdėstė naujasis Ka
nados liberalų vadas J. Chre- 
tienas, kuris yra federacinės 
Kanados šalininkas, Kvebeko 
provinciją laikantis neatski
riama jos dalimi. Jo populia
rumą Kvebeke susilpnino Ka
nados liberalų ministerio 
pirm. P. E. Trudeau 1982 m. 
parsivežtas Britų Š. Amerikos 
aktas ir iš jo paruošta naujoji 
Kanados konstitucija, nesusi
laukusi oficialaus Kvebeko vy
riausybės pritarimo. Kvebe- 

kiečiai neužmiršo, kad J. Chre- 
tienui tada teko būti Kanados 
teisingumo ministeriu, dėl to 
nepareiškusiu jokio protesto. 
Pernai J. Chretienas neprita
rė ir Meech Lake sutarčiai, ku
ria Kvebeką buvo norima įjung
ti pertvarkyton Kanados kons
titucijon.

Kvebeko politinės ir konsti
tucinės ateities komisijoje J. 
Chretienas dabar gynė Kvebe
ko pasilikimą Kanados fede
racijoje, pabrėždamas, kad vi
sas problemas galima išspręs
ti atitinkamais konstitucijos 
pakeitimais. Kvebeko nepri
klausomybė nėra stebuklingas 
sprendimas, o tik rizikingai 
neaiškus žingsnis. Nepriklau
somybės paskelbimas Kvebe- 
kui atneštų ekonominį ne
pastovumą, ilgas derybas dėl 
naujos Kvebeko valstybės sie
nų. Jose Kvebekas prarastų 
didelę dalį dabartinės šiauri
nės savo teritorijos ir netgi 
dalelę pietinės, tampančios 
Kanados koridoriumi ryšiams 
su Atlanto provincijomis.

Nelengvas būtų ir finansinis 
atsiskyrimas, nes reikėtų pasi
dalinti ir dabartinę Kanados 
vyriausybių skolą. Pasak J. 
Chretieno, Kvebekui tektų

(Nukelta j 9-tą psl.)

Lietuvos prezidentas - Aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS, lankydamasis Kana
doje, 1990 metų gruodžio 9 dieną aplankė ir lietuvių kapines Mississaugoje, kur ilsisi per 2000 tautiečių, jų tarpe 
ir jo žmonos giminės. Prezidentą pasitiko ir jj lydėjo Toronto Maironio mokyklos mokiniai su Lietuvos vėliavė
lėmis ir kiti tautiečiai Nuotr. O. Burzdžiaus

Vokietis vienuolis sielojasi Lietuva
Kun. HANS-FRIEDRICH FISCHER išmoko lietuvių kalbą ir rūpinasi lietuviais 

Rytų Vokietijoje. Čia jis atsako į kun. E. Putrimo pateiktus klausimus

— Girdėjome, kad esate vie
nuolis, kuris rūpinasi lietu
viais ir jų tėvyne Lietuva. Ko
kiais keliais atėjote į vienuo
linį gyvenimą, būdamas Rytų 
Vokietijos piliečiu, kuriam 
marksizmas buvo privalomas?

— Gimiau 1946 m. Udere kai
me prie Eichsfeldo — vienoje 
iš katalikiškų sričių Erfurto 
rajone. 1965 m. baigiau Heili- 
genstadto gimnaziją ir pradė
jau studijuoti slavistiką ir ang
listiką Leipcigo universitete. 
Baigęs studijas, vienerius me
tus dirbau rusų ir anglų kalbų 
mokytoju Wittenbergo apylin
kėje. Norėjau tapti mokytoju, 
bet greitai supratau, kad Rytų 
Vokietijoje tai nebus įmano
ma, nes mano supratimu mo
kytojo darbas bei jo tikslas ne
siderino su oficialia linija. 
Tada nutariau pereiti į teolo
giją. Studentų kapelionai 
anais laikais Leipcige buvo 
šv. Pilypo Neriečio vienuoliai 
oratoriečiai. Man labai patiko 
jų darbo būdas ir jų bendravi
mas su mumis.

— Visą laiką gyvenote tarp 
n e tiki n čiąjų m a rksis tin ėję
aplinkoje. Kaip radote kelią 
į katalikybę ir ją pamilote?

— Turiu prisipažinti, kad 
tikrą savo tikėjimą suradau 
Leipcigo studentų sielovado
je. Mat tame diasporos mieste 
galėjau pagilinti savo tikėji
mą aplinkoje, kur dauguma 
žmonių buvo netikintys. Ta 
diasporos atmosfera padėjo 
man surasti aiškią poziciją 
ir savo vietą. Tai paskatino 
mane kreiptis į Leipcigo ora- 
toriją-vienuolyną dėl įstoji
mo į jų vienuoliją. Po viene- 
rių metų noviciato buvau pri
imtas į vienuoliją, kuri tada 
pasiuntė mane į Erfurto kuni
gų seminariją. 1978 m. balan
džio 9 d. buvau įšventintas ku
nigu Švč. Mergelės Marijos 
šventovėje Leipcige. Nuo to 
laiko dirbu sielovadžiu para
pijoje.

— Kokio pobūdžio darbais 
daugiausia rūpinatės?

— 1990 m. balandžio gale 
mano vienuolijos broliai iš-

Kun. HANS-FRIEDRICH FISCHER, 
išmokęs lietuvių kalbą, rūpinasi jų 

sielovada Rytu Vokietijoje

rinko mane Leipcigo vienuoly
no vyresniuoju. Nuo 1980 m. 
esu narys buvusios darbo gru
pės ir dabartinės komisijos 
“Justitia et paz” (Teisingumas 
ir taika), kurią įsteigė mūsų 
vyskupų konferencija. Kaip 
tos komisijos atstovas daly
vavau ekumeniniame suvažia
vime už teisingumą, taiką ir 
kūrybos tiesumą (Justice, 
Peace and Integrity of Crea
tion) 1988 m. Rytų Vokietijoje 
ir 1989 m. gegužyje Šveicari
jos Bazelyje. Nuo 1990 m. lap
kričio 3 d. esu narys visos Vo
kietijos komisijos “Justitia 
et pax” Bonoje, kur tenka 
bendradarbiauti žmogaus tei
sių darbo grupėje.

— Kaip pergyvenote sun
kiuosius Saugumo policijos 
STASI siautėjimo metus?

— Tai gana sudėtingas daly
kas. Komunistinė sistema Ry
tų Europoje ir Rytų Vokieti
joje galėjo taip ilgai laikytis 
dėl gyventojų daugumos pasy
vios nuostatos taikiai gyventi 
su ta sistema. Kovoti su ja at
rodė beprasmiška. Be to, ne
reikia pamiršti, kad pirmasis 
bandymas kovoti prieš komu
nistinę sistemą 1953 m. birže
lio 17 d. Rytų Berlyne ir Rytų 
Vokietijoje buvo žiauriai nu
malšintas sovietinių tankų. 

Keli šimtai žmonių buvo su
šaudyti. Gili baimė liko žmo
nių sielose. Prisimintina ir 
tai, kad tie, kurie buvo nusi
teikę prieš komunistinę siste
mą iki 1961 m., pabėgo į Vaka
rų Vokietiją.

Gyvenantieji Čekoslovakijo
je arba Lenkijoje turėjo ieš
koti politinių alternatyvų sa
vo šalyse, jeigu komunistinė 
sistema nebuvo priimtina. Ry
tų vokietis savo alternatyvą 
įžiūrėjo V. Vokietijoje. Poli
tinė opozicija R. Vokietijoje 
iki pat galo buvo silpna. Ho- 
neckerio valdžiai septintame 
dešimtmetyje pasisekė užtik
rinti gyventojams patenkina
mą gyvenimo lygį.

Antras svarbus dalykas — R. 
Vokietijoje nebuvo ryškaus 
krikščionių persekiojimo. Tie
sa, tikintiesiems buvo užkirs
tas kelias kilti karjeroje, dar
be, moksle. Evangelikų ir Ka
talikų Bendrijos buvo vienin
telės viešos institucijos, ne
priklausomos nuo valstybės. 
Daug kitaip galvojančių ieš
kojo minėtų Bendrijų globos. 
R. Vokietijoje tai buvo Evan
gelikų Bendrija, nes katali
kai čia gyvena diasporoje. Sep
tintojo dešimtmečio gale daug 
kur susidarė taikos grupės 
evangelikų bendrijose. Jos 
aštuntojo dešimtmečio pra
džioje svarstė ekologijos ir 
žmogaus teisių problemas. 
Katalikų tarpe tokių grupių 
buvo labai mažai. Viena pir
mųjų buvo sudaryta mūsų 
parapijoje. Ji veikia ir dabar, 
turi apie 30 narių nuo 30 iki 65 
metų amžiaus. Pradžioje buvo 
svarstomi klausimai, susiję 
su “SS20” ir “cruise missiles”, 
paskui iškilo į pirmą vietą 
klausimai žmogaus teisių ir 
pagalbos užsieniečiams, pas 
mus gyvenantiems. Mūsų gru
pė visus tuos metus teikė pa
galbą studentams ir darbinin
kams iš Mozambiko. Vienas jų 
priėmė Sutvirtinimo sakra
mentą mūsų šventovėje. Da
bar, grįžus jiems į savo kraš
tą, mes padedame ir toliau.

— Ar saugumiečiai nekliudė 
jūsų veiklos?

(Nukelta į 2-rą psl.)

Atšaukiamas moratoriumas
Reuterio agentūros praneši

mu, Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsbergis, prieš iš
vykdamas į Norvegiją, pareiš
kė, kad Lietuvos respublika 
atšaukia 100 dienų nepriklau
somybės moratoriumą. Lietu
vos parlamentas nutarė atsi
sakyti išankstinių sąlygų ir de
rybas su Maskva pradėti nuo 
pradžios.

Landsbergis Norvegijoje
Ta pati Reuterio agentūra 

sausio 3 d. skelbia — preziden
tas Vytautas Landsbergis Nor
vegijoje pažymėjęs, kad Lietu
vos vyriausybė imasi žygių gin
ti pastatus, kuriuos galėtų už
imti sovietų kariuomenė. Jis 
Maskvą palygino su smaugliu, 
kuris nori pasmaugti Baltijos 
respublikas. Vakariečių dip
lomatija galėtų reikšmingai 
padėti baltiečiams.

Kai lankėsi JAV-se, jis pra
šęs tokios pagalbos preziden
to G. Busho. Jis tą patį kartoja 
ir dabar.

Maskva didina provokacijas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je. Maži incidentai neseniai 
buvę Lietuvos sostinėje Vil
niuje. Latvijoje sovietų para
šiutininkai užėmė spaustuvės 
pastatą Rygoje.

Lietuva praeitų metų kovo 
11 d. paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Vė
liau paskelbimą įšaldė, kad 
galėtų pradėti derybas su 
Maskva. Praeitą savaitę Lie
tuva sušvelnino derybų sąly
gas, norėdama įsitikinti Mask
vos rimtumu. Lietuva norinti 
patirti, ar Maskva tikrai nori 
rimtai derėtis.

V. Landsbergis konferenci
joje, kurioje buvo aptariamos 
Europos reformos, savo kalbo
je pažymėjęs, kad Vakarai M. 
Gorbačiovo yra klaidinami — 
Sov. Sąjungoje tebėra dikta
tūra.

Delegacija į Pabaltijį
“The Toronto Sun” sausio 4 

d. laidoje paskelbė, kad Onta
rio provincijos valdžia siun
čia trijų asmenų delegaciją į 
tris Baltijos republikas. Prem
jero Bob Rae įstaigos prane
šimu, delegacija įvertins esa
mą padėtį ir nustatys galimą 
pagalbą baltiečiams jų sie
kiuose atgauti nepriklausomy
bę. Komisiją sudaro: vadovas 
NDP parlamentaras Richard 
Johnston, ministerio pavaduo
tojas John Sloan ir Tom Zizys, 
buvęs Ontario liberalų val
džios patarėjas.

Pasiektas susitarimas
Reuterio agentūra praneša, 

kad M. Gorbačiovas pasiekė 
susitarimą su respublikomis 
dėl laikino ekonominio plano. 
Susitarimo tekstas artimiau
siomis dienomis bus pasiųstas 
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Pokalbis su prof. Aleksandru Štromu 
Šeima - pagrindinė ląstelė

Lietuvos vyskupai 1991 metus paskelbė krikščioniškos šeimos metais
Kelionės į Rytprūsius

Vokiečių įspūdžiai, gimtąjį kraštą aplankius
Kamberoje su vyskupu ir poetu 

įspūdžiai iš Australijos
Kitataučių spaudos balsai 
Lenkų spaudoje pasižvalgius 

Literatūros šventė Niujorke
Lietuvių rašytojų draugijos literatūros premijos įteikimas 

“Vyturio” traliavimas - “esi tik viena” 
Motinoms išleista knyga Lietuvoje

respublikų valdžioms pasira
šyti. Federacinis ir respubli
kų biudžetai bus paremti pa
jamų mokesčiais ir kitais šal
tiniais, kaip nurodo sovietų 
įstatymas. Respublikų vado
vai pasirašė ir maisto prista
tymo susitarimą.

K. Prunskienės pareiškimas
Lietuvos ministerė pirm. 

Kazimiera Prunskienė, Reute
rio agentūros pranešimu, Aust
ralijoje pareiškusi, kad M. Gor
bačiovui suteiktos naujos pre
zidentinės galios neturėtų būti 
pavartotos prieš Baltijos vals
tybes. Vis naujų galių suteiki
mas esąs pavojingas procesas, 
galįs būti sunkiai kontroliuo
jamas ir paties Gorbačiovo. 
Pareiškimas buvo padarytas 
po to, kai K. Prunskienė susi
tiko su Australijos ministeriu 
pirm. Bob Hawke. Ji dar pažy
mėjusi — Vakarai, teikdami 
ekonominę pagalbą Sov. Są
jungai, turi reikalauti iš M. 
Gorbačiovo, kad būtų vykdo
mos demokratinės reformos.

Žuvo vicepremjero sūnus
LIC pranešimu, Lietuvos vy

riausybės vicepremjero Ro
mualdo Ozolo sūnus Džiugas 
žuvo neaiškiose aplinkybėse. 
Pastarasis negyvas rastas Nau
jųjų metų dieną Vilniaus apy
linkėje. Lietuvos vidaus rei
kalų ministerijos policijos in
formacija, Džiugą Ozolą užmu
šė pasigėrusių žmonių gauja. 
Vienas kaltininkas jau suim
tas. “Nėra reikalo kalbėti apie 
kokį politinį žmogžudystės mo
tyvą, nes užpuolikų grupė ne
žinojo jo vardo ir tautybės”, — 
pareiškė policijos atstovas Ig. 
Surinimas.

A.a. Džiugo Ozolo laidotuvės 
įvyko sausio 4 d. Palaidotas 
Vilniaus Antakalnio karių ka
pinėse.

Pasitarimas
Vysk. Paulius Baltakis, talki

nant Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos vedėjui kun. Ka
zimierui Pugevičiui, gruodžio 
20 d. sušaukė lietuvių katali
kų organizacijų ir vienuolijų 
pasitarimą koordinuoti pla
nuojamą paramą Lietuvos Ka
talikų Bendrijai.

Pasitarime dalyvavo 20 su 
viršum asmenų, atstovaujan
čių Lietuvių katalikų religinei 
šalpai, Nekalto Prasidėjimo 
seserims, jėzuitams, pranciš
konams, kazimieriečiams, ku
nigų vienybei, vyčiams, “Krikš
čionis gyvenime” leidyklai, 
Katalikų mokslo akademijai, 
Amerikos katalikų federaci
jai. Taipogi į pasitarimą buvo 
atvykęs JAV katalikų vyskupų 
naujai paskirtas darbuotojas 
Europos Katalikų Bendrijų 
šalpos reikalams kun. Jurgis 
Šarauskas iš Vašingtono. Buvo 
aptarta, kaip taikliausiai pa
dėti atsistatančiom katalikiš
kom institucijom Lietuvoje.J.A.

t. s
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Vokietis vienuolis sielojasi Lietu va

Iš marksizmo varžtų /’ 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

(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Komunistinė valdžia bijo
jo bet kokios opozicijos, kaip 
velnias kryžiaus. Todėl kiek
viena tokia grupė buvo seka
ma. To neišvengė ir mūsų gru
pė. Bet atėjo toks laikas, kad 
nebebuvo ko bijoti. Likvidavus 
Leipcigo Saugumo centrą, bu
vo rastas sąrašas su pavardė
mis tų žmonių, kurie 1989 m. 
lapkrityje turėjo būti inter
nuoti. Ten buvo ir mano pavar
dė. Turiu betgi pasakyti, kad 
aš kažkodėl nejaučiau jokios 
baimės. Man padėjo įsitikini
mas, kad reikia gyventi pagal 
Jėzaus Kristaus pamokslą nuo 
kalno. Esu tikras, kad tas įsi
tikinimas įkvėpė visuomeni
nius pasikeitimus mūsų šalyje. 
Šūkis “Jokios jėgos” išėjo iš 
mūsų ekumeninių taikos mal
dų Šv. Mikalojaus šventovėje 
Leipcige. Esu tikras, kad be 
Evangelikų ir Katalikų Bend
rijų tvirtos pozicijos nebū
tų įvykę jau žinomi pasikei
timai.

— Buvote veiklus vietinia
me savo tautos gyvenime, rū
pinotės dvasiniais savo tautos 
reikalais bei jos gerove. Kas 
paskatino Jus domėtis lietu
viais ir jų kalba ?

— Lietuvių kalba pradėjau 
domėtis po antros kelionės į 
Lietuvą 1976 m. Tada supra
tau — jeigu tikrai noriu bend
rauti su savo lietuviais drau
gais, reikia išmokti gimtąją 
jų kalbą. Imperatorius Karo
lis IV yra pasakęs: “Kiekviena 
kalba yra nauja siela”. Kad 
suprasčiau lietuvių sielą, pa
siryžau išmokti jų kalbą, nes 
turiu nemažai lietuvių draugų. 
Ir juo arčiau pažinau Lietuvą 
bei lietuvius, juo labiau pa
milau tą šalį ir jos žmones. 
Juo toliau, juo stipriau žavi 
mane Lietuva ir jos žmonės.

— Ar dabartiniai įvykiai, su
siję su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo pastangomis, 
nejaudina Jūsų?

— O taip! Lietuvos kovos dėl 
nepriklausomybės bei valsty
binio suvereniteto atstatymo 
mane labai jaudina. Manau, 
kad mes, vokiečiai, turime 
ypatingą atsakomybę už Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą. Juk sutartis tarp Hitle
rio ir Stalino buvo viena pa
grindinių priežasčių, dėl ku
rios Lietuva prarado savo ne
priklausomybę bei laisvę. Iš to 
kyla ypatinga vokiečių atsako
mybė už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

— Sakėte, kad turite nema
žai lietuvių draugų. Kokios jų 
pagrindinės problemos dabar
tinėje Vokietijoje?

— Viena pagrindinių Vokie
tijos lietuvių problemų yra 
Lietuvos problema. Neretai 
girdime neapgalvotas politi
nių vadovų kalbas beveik vi
sose Europos valstybėse, esą 
“pokarinės Europos istorija 
yra baigta”. Atrodo, lyg Bal
tijos tautų suvereniteto at
statymo klausimas visai ne
egzistuotų. Manau, visų dorų 
žmonių pareiga dabar primin
ti tą klausimą savimi patenkin
tai Europai: kol Baltijos tau
tos nėra nepriklausomos, tol 
negali būti jokios kalbos apie 
“pokarinės Europos istorijos 
pabaigą”. Negalima statyti 
taikos ant neteisės.

Antra svarbi lietuvių pro
blema Vokietijoje - pilietybė. 
Nemažai lietuvių, gyvenančių 
buvusios Rytų Vokietijos teri
torijoje, turi dar Sov. Sąjun
gos pilietybę. Klausimas, ko
kia bus jų būklė suvienytoje 
Vokietijoje? Pvz. mano brolio

žmona, lietuvė iš Vilniaus, jau 
beveik metai laukia Vokieti
jos pilietybės. Buvusios R. Vo
kietijos įstaigos visą laiką 
trukdo. Ir ne vienam iš lietu
vių, gyvenančių su sovietiniu 
pasu dabartinėje Vokietijoje, 
tai vienas pačių svarbiausių 
klausimų.

Trečia problema - pagalbos 
organizavimas Lietuvai: po
litinės, medicininės, labda
rinės (maisto, drabužių . ..). 
Tikra laimė, kad yra nemažai 
norinčių padėti. Mes savo pa
rapijoje bandėme organizuo
ti siuntinius. Buvo daug davė
jų. Jie suprato, kad neužten
ka vien kalbėti apie solidaru
mą bei žmogaus teises - reikia 
ir konkrečiai pagelbėti.

— Minėjote politinę pagal
bą Lietuvai. Ar toje srityje kas 
nors daroma?

— Taip. Pvz. aš parašiau spe
cialų raštą Vokietijos kance- 
leriui dr. Helmutui Kohliui. 
Jame 1990.XI.22 rašiau: “Esu 
katalikų kunigas, Šv. Pilypo 
Neriečio oratorijos Leipcige 
vyresnysis. Jau ištisi metai 
kaip sielovadis rūpinuosi lie
tuviais, gyvenančiais buvu
sioje Demokratinėje Vokieti
jos respublikoje. Tai, ką aš 
bendraudamas su lietuviais ir 
Lietuva patyriau, skatina ma
ne Jums parašyti.

Su daugybe žmonių Vokieti
joje ir visoje Europoje džiau
giuosi Paryžiaus konferenci
jos pasekmėmis, prie kurių 
laimėjimo ir jūs prisidėjote 
politiniu savo įnašu. Mane 
betgi liūdina tai, kad už poli
tinę Europos vienybę turi bū
ti sumokėta paneigimu negin
čijamos teisės Baltijos vals
tybių - Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos - į atstatymą jų vals
tybinės nepriklausomybės bei 
suverenumo. Mane slegia tai, 
kad šiuo būdu Hitlerio-Stalino 
sandėriu padaryta skriauda 
gali būti patvirtinta. Šiuo at
veju reikalas eina ne apie “at
gal žvelgiančią tautybę, o apie 
teisę ir teisingumą. Aš manau, 
kad mes, vokiečiai, kaip tik tu
rime pareigą padėti Baltijos 
tautoms jų politinėje kovoje 
už valstybinės nepriklauso
mybės atstatymą, nes dėl pas
tarosios praradimo tose tri
jose valstybėse Vokietijos 
Reichas yra taip pat kaltas. 
Dabar Vokietija neturėtų ir 
vėl prisidėti prie sovietinės 
didgalybės politikos. Todėl 
prašau Jus ir poną užsienio 
reikalų minister} panaudoti 
reikšmingą savo politinę įta
ką minėtų trijų Baltijos vals
tybių naudai.

Ryšium su tuo prašyčiau Jus 
pasirūpinti, kad Sov. Sąjungai 
siunčiami maisto gaminiai bū-

Šv. Pilypo Neriečio oratorija-vienuolynas Leipcige, kuriam vadovauja 
kun. HANS-FRIEDRICH FISCHER, mokantis lietuviu kalbą ir dirbantis 
lietuvių katalikų sielovadoje R. Vokietijoje

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— O kokie buvo A. Sniečkaus 
santykiai su M. Suslovu, atsiųs
tu iš Maskvos tvarkyti Lietuvą ?

— M. Suslovas A. Sniečkų ne
paprastai gerbė kaip revoliu
cionierių komunistą, išėjusį 
sunkią pogrindžio mokyklą. 
Manau, kad M. Suslovas dau
giau klausė A. Sniečkaus negu 
A. Sniečkus M. Suslovo. A. 
Sniečkus buvo toks žmogus, 
kuriam niekas negalėjo nuro
dinėti ar įtikinėti. Jisiš prigim
ties buvo tikras šeimininkas. 
Net J. Stalinas gerbė bei ver
tino A. Sniečkų. Liudininkai 
pasakojo, kad kartais J. Stali
nas net sakydavo: “Mudu, An
tanai, likome tik du tikri komu
nistai visoje Tarybų Sąjungo
je”, Ir kai M. Suslovas vėl grį
žo į Maskvą, tapo VKP (b) (o vė
liau ir TSKP CK) sekretoriumi, 
jo pagarba A. Sniečkui nesu
mažėjo. Visuomet stengdavosi 
jam padėti, ne kartą gynė nuo 
Chruščiovo ir Brežnevo užsi
puolimų. 1953 m. pavasarį, mi
rus J. Stalinui, kai susitikau 
su A. Sniečkumi Maskvoje, jis 
pasakė: dabar, kai numirė Sta
linas, daugiau galėsime nu
veikti respublikos labui. Tai 
mane pritrenkė: A. Sniečkus, 
kuris buvo J. Stalino garbin
tojas, staiga sako, kad gerai, 
jog jis numirė. A. Sniečkus no
rėjo, kad jo ūkis — Lietuva — 
klestėtų. O Stalino vienvaldys
tė trukdė jo vienvaldystei. Ap
skritai vertinti A. Sniečkų ne
lengva. Jis — daugelio žmonių 
požiūriu — lietuvių tautos bu
delis, kruvinas monarchas, pa
daręs daugybę nusikaltimų 
lietuvių tautai, Lietuvai. Vė
liau, kai tuo savo fanatizmu ir 
nusikaltimais išsikovojo auto
ritetą Maskvoje, pasinaudojo 
juo, kad Lietuvoje būtų vie
nas aukščiausių TSRS pragy
venimo lygių, mažiau negu kai
myninėse respublikose įsiga
lėtų rusai, rusų kalba, būtų iš
ugdyta nemažai gabių nacio
nalinių mokslo ir kultūros kad
rų. Tačiau aš, iš tiesų turintis 
A. Sniečkui daug gerų jausmų, 
privalau būti ir objektyvus — 
su niekuo jis nesitaikstė, buvo 
ištikimas savo principams, 
nors jie ir buvo priešingi tik
riesiems Lietuvos interesams; 
jis tikėjo teisingumu viso, kas 
daroma, kad būtų išnaikinti 
“klasiniai priešai”.

— Bolševikinė ideologija bu
vo užtemdžiusi jo protą ...

— Ideologija ne tik užtemdo, 
bet ir savotiškai pertvarko 
žmogaus protą, sukeičia jame 
ideologiniais pagrindais gė
rio ir blogio sampratas. Taip 

tų teisingai paskirstomi vi
soms sovietų respublikoms, ne 
tik Rusijai. Prašau pasirūpin
ti, kad ši dosni ir tauri pagal
ba sovietinės valdžios nebūtų 
panaudota kaip politinio spau
dimo priemonė prieš tautas, 
kovojančias už savo nepri
klausomybę”.

— Malonu buvo girdėti apie 
Jūsų rūpestį lietuviais ir Lie
tuva. Tikriausiai visi lietuviai 
Jums yra dėkingi už tą rūpestį 
ir ligšiolines pastangas. Ačiū 
už nuoširdų pokalbį. Linkiu 
Jums geriausios sėkmės besi
rūpinant ir toliau R. Vokieti
jos lietuviais.

Kun. E. Putrimas 

ilgą laiką buvo “pertvarkytas” 
ir mano protas. Tačiau praė
jus mėnesiui po Stalino mir
ties, kai buvo reabilituoti “gy
dytojai kenkėjai”, mano pro
tas vienu ypu grįžo į normalią 
struktūrą. Staiga supratau, 
kad dėl visų neteisybių, skur
do, represijų kalti ne atskiri 
vykdytojai, bet pati sistema, 
jos principiniai pagrindai. Pa
sinėriau į modernių, nemark- 
sistinių filosofų darbų studi
jas ir pamačiau, kad yra kur 
kas daugiau pagrįstų mokymų 
apie visuomenę ir žmogų. Mark
sizmas, nenagrinėdamas svar
biausios substancijos — indi
vido, — negali būti teisingas 
ir pretenduoti į rimtą filoso
finę teoriją.

— Paradoksas. Marksizmo 
teorija, atsiradusi kaip žmo
gaus išsilaisvinimo teorija, už
miršo jį, tapo savotišku jo pa
vergimo, nužmoginimo priemo
nių teoriniu pagrindu.

— Remdamasis savo nauja 
sovietinės sistemos analize, 
aš parašiau nemažai straips
nių, memorandumų, kurie pa
sirašyti slapyvardžiais, buvo 
paskelbti Vakarų spaudoje. 
Daugiau kaip 20 metų saugu
mas ieškojo, kas jų autorius. 
Nors keletas draugų žinojo, 
tačiau neišdavė — morališkai 
tvirtų žmonių buvo visais lai
kais. Savo teoriniais sampro
tavimais prisidėjau prie disi
dentų sąjūdžio TSRS ir Lietu
voje. Kartu su L. Pinskiu, G. 
Pomerancu, A. Amalriku Mask
voje ir T. Venclova, J. Tume
liu, P. Morkum ir kitais Lietu
voje padėjau A. Ginzburgui 
leisti pirmąjį TSRS savilaidos 
žurnalą “Sintaksė”, į kurį ra
šė ir minėti, ir kiti disidentai. 
Dėl “Sintaksės” 1961 m. per vi
są TSRS nusirito disidentų 
areštų banga, papuoliau ir aš. 
Saugumas reikalavo, kad prisi
pažinčiau, jog esu tas “pilka
sis kardinolas” — disidentų 
ideologas. Tačiau to įrodyti ne
pasisekė. Laimė, tuo metu N. 
Chruščiovas visam pasauliui 
pasakė, kad Tarybų Sąjungoje 
nėra ir negali būti politinių 
nusikaltėlių. Turėjo ir mus pa
leisti, nes sudaryti kriminali
nių bylų nepasisekė. Tik A. 
Ginzburgas buvo nuteistas už 
tariamą dokumentų padirbi
nėjimą — mat universitete iš
laikė stojamąjį egzaminą už 
savo blogai pasiruošusį drau
gą. A. Ginzburgas toks, kad ga
li visur ir bet kada gerai išlai
kyti bet kokį egzaminą.

— Vis dėlto kada galutinai 
atsisveikinote su marksizmu?

— Dar prieš prasidedant mū
sų tardymui, jau turėjau sukū
ręs gan aiškią, nors ir eklekti- 
nę filosofinę sistemą. Žinoma, 
nesitikėjau čia rasiąs atsaky
mus į visus klausimus. Žmogus 
negali visiškai pažinti pasau
lio, o ką jau kalbėti apie save 
patį. Tik Dievui tai įmanoma. 
Man artimiausia liberalizmo 
filosofija, nes ji nagrinėja ab
soliučios individo laisvės idė
jas; bet kadangi visuomenėje 
niekuomet negali būti absoliu- 
čios’laisvės, tai ir tos filosofi
jos idealas niekuomet nebus 
pasiektas. Tačiau artėti prie 
jo galima iki begalybės. Tuo ta 
filosofija yra amžina, niekada 
negalėsianti pasenti.

— Ar Sniečkus žinojo, kad jo 
augintinis visiškai išsižadėjo 
marksizmo?

— Nei Sniečkui, nei Bordo- 
naitei aš nieko neaiškindavau, 
nes buvo beviltiška: jie, kaip 
jau minėjau, buvo tos filosofi
jos idealistai ir fanatikai.

— Tiek Lietuvoje, tiek Tary
bų Sąjungoje nemažai kas jus 
žino kaip mokslininką, ypač 
pasidarbavusį ir teisės srityje.

— Norėjau nors kiek padėti 
atstatyti teisingumą. Tad pir
miausia ir sprendžiau įrodimi- 
nės ir palyginamosios teisės 
problemas. Tiek savo straips
niuose, tiek knygose propaga
vau teisės sistemas, paplitu
sias demokratinėse Vakarų ša
lyse.

— Tačiau juk TSRS teisė ir
gi buvo “klasinė”, kitaip sa
kant, tarnavo partiniam apa
ratui, nomenklatūrai.

— Taip. Bet vis dėlto man pa
sisekė paskelbti nemažai dar
bų apie Vakarų baudžiamąją 
teisę ir procesą, tarp jų ir tris 
Lumumbos universiteto išleis
tus tomus, skirtus užsienio ša
lių baudžiamosios teisės bend
rajai daliai. Taip pat nagrinė
jau, kaip galima būtų kompiu
terinę techniką pritaikyti teis
minėje praktikoje. Didelėmis 
pastangomis, kaip žinote, man 
pasisekė Vilniuje įkurti ir Teis
mo ekspertizės tyrimo institu
tą. Bet dėl nuolatinių saugumo 
persekiojimų 1966 m. teko pa
likti Vilnių. Labai neilgai dir
bau Ivanove, paskui po tam tik
rų gudrybių persikėliau į Mask
vą, kur buvau priimtas dirbti 
į Sąjunginį tarybinių įstatymų 
leidybos institutą palyginamo
sios teisės skyriaus vyr. moks
liniu bendradarbiu. Maskvoje, 
be anksčiau minėtų ir kitų di
sidentų, ypač susidraugavau 
su A. Galičiumi ir A. Sacharo
vu. Tačiau dirbti mokslo tiria
mąjį darbą visaip trukdė mano 
įsikūrimu Maskvoje pasipikti
nę saugumiečiai, kurių pastan
gomis 1970 m. buvau pašalin
tas iš instituto ir pasodintas 
kitame institute įrašinėti tei
sinę informaciją į perforaci- 
nes korteles. Mėginau protes
tuoti. Bet kartą “kompetentin
gi organai” — partiniai ir sau
gumo — pasiūlė nešdintis iš 
TSRS. Buvo aišku, kad toles
nis gyvenimas ir kūrybinis dar
bas TSRS bus nebeįmanomas. 
Taigi nors ir nenoromis, bet 
sutikau emigruoti.

— Kur geriau sekėsi kurti: 
TSRS ar Vakaruose?

— Kūrybai reikia laisvės. Va
karuose esu laisvas ne tik nuo 
saugumiečių ir partiečių, bet 
ir viduje. Tiesiog fiziškai pa
jutau, kaip atsitiesė nustojusi 
baimės ir būtinybės prisitaiky
ti dvasia. Be to, pasijutau esąs 
pasaulio pilietis, atsivėrė vi
sos galimybės pažinti įvairias 
politines sistemas, įvairius 
gyvenimo būdus, ir ne tik iš 
knygų: aplankiau daugelį pa
saulio šalių. Teko skaityti pa
skaitas net Kinijoje, Pietų Af
rikoje. Beje, po pasaulį ilgai 
keliavau su Lietuvos Respub
likos pasu, kurį man išdavė 
Lietuvos atstovas Londone 
Vincas Balickas. Be to, teoriš
kai tebesu ir TSRS pilietis. Tu
riu ir Anglijos pilietybę. JAV 
turiu teisę dirbti ir gyventi, 
nors ir neturiu šios šalies pilie
tybės. Ar grįšiu Lietuvon? Ne
manau. Viena, nebeturėčiau 
čia ką veikti — Lietuvoje jau 
yra pakankamai daug visai ge
rų politikų. Antra, gyvenda
mas užsienyje galiu daugiau 
padėti Lietuvai negu gyvenda
mas Lietuvoje. Net padėti 
ruošti Lietuvai politologus 
man bus lengviau Amerikoje 
nei Lietuvoje. Tiesa, esu Vy
tauto Didžiojo universiteto Se
nato narys ir tikiu, kad kartais 
galėsiu dėstyti tame universi
tete vieną kitą specialų poli
tologijos kursą. Be to, iš tolo 
ir daugelį įvykių ir procesų ga
lima kur kas objektyviau įver
tinti. Pritariu V. Landsbergio 
vykdomai politikai ir tikiu, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė bus išsaugota ir įtvirtinta. 
Nemanyčiau, kad būtų grieb
tasi karinių priemonių. Su dur
tuvais daug ką galima padary
ti, tik negalima ant jų sėdėti. 
Nemanau, kad ilgai ant jų pa
sėdės ir tokie kolaborantai 
kaip M. Burokevičius ar į jį pa
našūs.

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas prof. Vytauto Landsber
gio pagerbime Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone 1990.XII.10 iš kai
rės: prof. V. LANDSBERGIS, DANIELA LOZORAITIENĖ, Lietuvos at
stovas STASYS LOZORAITIS Nuotr. Broniaus Čikoto

AfA
BRONIUI SCEPANAVICIUI 

mirus,
žmoną ZUZANĄ, Anapilio moterų būrelio narę, dukrą 
NIJOLĘ, vaikaičius ir visą giminę giliai užjaučiame bei
kartu liūdime -

Anapilio moterų būrelis

AfA 
SOFIJAI JUREVIČIENEI

mirus,

jos vyrą, sūnų EDį, dukrą DAINĄ, seserį ir brolį su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Janina ir Stasys Bu buliai 
Aldona ir Edis Bubuliai 
Diana ir Claus Wiese

AfA 
LIUDVIKUI EINIKIUI

mirus, 
jo žmoną LINĄ EINIKIENĘ užjaučiame ir liūdime
kartu -

Izidorius Antanaitis
Vytautas Montvilas

MYLIMAM BROLIUI 
a. a. VLADUI 
Lietuvoje mirus,

ANTANĄ PETRAITĮ ir žmoną STEFĄ 
nuoširdžiai užjaučiame-

E. Draudvilienė 
K. L. Draudvilai 
T. Kobelskienė

E. R. Stravinskai
A. E. Underiai
J. Vingelienė

Canabian &rt jftlemorialš Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius -• 
Bank of Canada, Bank of Montreal, ,t.

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 pasirinkim
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

— O ką jaučiate vėl vaikščio
damas Vilniaus gatvėmis?

— Lyg būčiau sugrįžęs iš dau
giau kaip 17 metų trukusios ko
mandiruotės. Tikiuosi, kad 
mano kolegos iš Lietuvos vis 
dažniau aplankys mano žmo
nos Violetos ir mano namus 
JAV, Hilsdale. Jų durys jiems 
atviros . ..

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

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

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

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

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

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



Čikagos kardinolas BERNARDIN, lankydamasis 1990 m. Lietuvoje su JAV vyskupu delegacija, aplankė ir Kai
šiadoris. Nuotraukoje - garbingasis svečias su dabartiniu Kaišiadorių vyskupu JUOZU MATULAIČIU Kaišiado
rių katedros kriptoje prie a.a. arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kapo

Seimą - pagrindinė ląstelė
Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė 1991 metus krikščioniškos šeimos metais

Penki milijonai parašų Lietuvai
TFP pranešimas iš Paryžiaus, 1990 m. lapkričio 17 d.

“Šeima — tautos ir Bažny
čios ląstelė”. “Šeima — namų 
Bažnyčia”.

Šie plačiai paplitę neginči
jami posakiai išreiškia tvirtą 
žmonių įsitikinimą šeimos 
svarba asmeniui, visuomenei, 
tautai, valstybei ir Bažnyčiai. 
Šeimoje — tėvų, brolių, sese
rų meilės aplinkoje darniai 
skleidžiasi vaiko asmenybė. 
Vyresniųjų pavyzdys, bendra
vimas su jais išmoko žmoniš
kai gyventi ir dorai apsispręs
ti. Darni šeima padeda sėkmin
gai pereiti per brendimo aud
ras, kai nebe vaikas ir dar ne 
suaugusis ir maištauja, ir glau
džiasi, ir nori būti suprastas, 
pats savęs gerai nesuprasda
mas.

Kas, išsiugdęs jaunystės me
tais kilnią pasaulėžiūrą, gerą 
ir tvirtą charakterį, susiranda 
tokį patį gyvenimo draugą ar 
draugę ir sukuria naują Dievo 
palaimintą šeimą — laimin
gas! Kartu su rūpesčiais ir pa
reigomis jam teks ir daug la
bai gražių džiaugsmų. O palin
kęs po metų ir darbų našta, ne
liks vienišas, nes iki pat am
žinybės slenksčio ir dar toliau 
palydės jį gerų vaikų globa ir 
meilė.

Nuostabi yra Viešpaties Die
vo meilė žmogui. Šv. Rašte ji 
jautriai pavaizduota tėvo ir 
motinos meilės kūdikiui vaiz
dais. “Kaip tėvas kad kūdikį 
kelia prie skruosto . . . Argi ga
li motina kūdikį savo užmiršti, 
— bet jeigu ir ji jį užmirštų, 
aš tavęs neužmiršiu . ..” (Plg. 
Iz 49,15).

Kęstučiui ir Birutei dėkoja
me už Vytautą Didįjį, Kazimie
rui ir Elzbietai — už šventąjį 
Kazimierą, Karoliui Juozapui 
ir Emilijai Vojtyloms — už Jo
ną Paulių II. Dėkojame spau
dos draudimo laikų motinoms, 
prie ratelio iš maldaknygės iš
mokiusioms savo vaikus lietu
viškas raides pažinti, ir tė
vams, maldaknygę, kalendo
rių, elementorių per sieną ne- 
šusiems, slėpusiems ir už juos 
kentėjusiems. Tvirtoms, do
roms šeimoms esame dėkingi

Canadian European 
Export Import Co. 
Siunčiame siuntinius

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

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

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

Mūsų patvirtinti prekybininkai
Kazan Overseas Parcels 
83 Shanley St., Kitchener, Ont. 
Tel. (519) 743-7653 
Silesia Co.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ont.
Tel. (416) 734-4487

R & R Interpostmir 
1055 Broadway, Buffalo, 
NY 14212, USA
Tel. 1-716-894-9880 

už perteiktą protėvių dvasią 
ir šiandieninio Atgimimo dar
bininkams; dėkingi ištvermin
goms katalikiškoms šeimoms, 
išpuoselėjusioms tikėjimo ug
nelę žvarbiems valstybinio 
ateizmo vėjams pučiant.

Šiandien, atkuriamos Ne
priklausomos valstybės slenks
tyje, istorinę Bažnyčios nau
jų užduočių valandą, mes, Die
vo Apvaizdos sutvarkymu, Lie
tuvos vyskupai, laikome di
džios svarbos reikalu pabrėž
ti krikščioniškos šeimos reikš
mę mūsų tautos ateičiai, pri
minti mūsų tikintiesiems ir vi
sai tautai bei visuomenei pri
gimtinius ir krikščioniškus 
šeimos kūrimo, jos paskirties 
ir ugdymo pagrindus, ir todėl 
1991-uosius metus skelbiame 
KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
METAIS.

Kuo juos pažymėsime?
Bažnyčia stengsis Lietuvos 

žmones supažindinti su labai 
kilnia krikščioniškąja santuo
kos ir šeimos samprata; tai da
rysime Ganytojų laiškais, ku
nigų pamokslais, krikščioniš
kų organizacijų renginiais, ka
talikų spaudos straipsniais bei 
leidiniais, pagal galimybę ir 
per kitas informacijos priemo
nes. Pakviesime priimti San
tuokos sakramentą poras, lig 
šiol gyvenusias šeimos gyveni
mą be Bažnyčios palaiminimo, 
nors nebuvo jiems bažnytinės 
teisės kliūčių. Raginsime grįž
ti prie savo vaikų tėvus ir mo
tinas, juos palikusius. Ragin
sime taikintis susipykusius su
tuoktinius ir visus, kas tik ga
li, padėti jiems nesugriauti 
šeimos židinių. Kviesime į 
kantrybę, pakantumą, atsižvel
gimą vienų į kitus, kad šeimos 
taptų atgaivos vieta, ramybės 
ir vilties oazėmis, tarpusavio 
pagalbos ir paguodos židiniais.

Didžiulę svarbą šeimos lai
mingumui turi būsimų sutuok
tinių pasirengimas jai. Todėl 
raginame ir raginsime tėvus, 
auklėtojus, kunigus, informa
cijos priemonių darbuotojus 
išmintingai prisidėti, kad jau-

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

nimas įgytų garbingą draugys
tės, santuokos bei šeimos gy
venimo, vyro ir moters intymu
mo sampratą, kad norėtų ir mo
kėtų tvardyti savo polinkius, 
visada jaustų atsakomybę už 
jaunystės ar viso gyvenimo 
draugės ir draugo likimą. 
Kvieskime patį jaunimą ug
dyti save pagal taurias lietu
viškas bei krikščioniškas tra
dicijas, nesivaikyti menkaver
čių pavyzdžių, vis tiek, ar iš 
Rytų, ar iš Vakarų jie ateitų.

Šeimoje sūpuojamas tautos 
gyvybės lopšys. Todėl remsi
me medikų, pedagogų ir visų 
Tėvynės mylėtojų rūpinimąsi 
gyvybės išsaugojimu nuo pat 
jos pradžios ir teisingu toles
niu jos išugdymu. Remsime 
pastangas suteikti motinoms 
galimybę kuo daugiau atsidė
ti vaikučių auginimui, tėvams
— galimybę deramai šeimą iš
laikyti ir taip pat kuo daugiau 
vaikų ugdyme dalyvauti.

Lig šiol daugiausia kalbėjo
me apie vyresniosios kartos pa
reigas jaunesniajai. Neužmirš
kime ir antros medalio pusės
— tiesioginio IV Dievo įsaky
mo skambesio: “Gerbk savo tė
vą ir motiną!” Norėtume kart
kartėmis priminti Lietuvos vai
kams ir mielajam jaunimui, 
kad jie neužmirštų, kas yra 
jiems Dievo duoti ištikimiausi 
draugai visam gyvenimui. Kas 
gi kitas, jei ne “tėvelis, motinė
lė”, kaip sako liaudies daina.

Brangus jaunime, Tėvynės 
viltie! Nuoširdžiai pasverk 
visa, ką tau duoda tėvų namai, 
jų išmintis ir meilė, jų rūpes
tis ir pasiaukojimas. Ilgėda
masis būti suprastas, vis mė
gink ir pats juos suprasti. Jei
gu rastum juose bruožų ir 
veiksmų, kurių gerbti tu nega
li, — tai tau rodiklis bei įspė
jimas, ko neturėtum kartoti. 
Bus gražu ir garbinga, jei mo
kėsi savo tėvus ir taikinti, ir 
raminti, prireikus padrąsinti 
bei paguosti ir į Dievo namus 
nusivesti. Tavo dora sąžinė 
tikriausiai neleis tau suaugu
siam nusisukti nuo savo gim
dytojų, palikti jų vienišų. Žmo
gaus branda juk matuojama jo 
pagarba vyresniajai kartai.

* * *
Šeima — pagrindinė tautos 

ir Bažnyčios ląstelė. Šeima — 
namų bažnyčia.

Šeima — Dievo kūrinys, ir ji 
gražiausiai skleidžiasi Die
vo tiesos ir meilės spinduliuo
se. Sugrąžinkime mūsų šeimas 
į bažnyčią: ne kas sau, o šeimo
mis sekmadieniais eikime į Mi
šias! Parsiveskime bažnyčią į 
savo šeimas: ne tik pavienė, 
bet ir bendra malda, bendras 
Evangelijos skaitymas, bend
ras Dievo akyse šeimos prob
lemų sprendimas.

Tada ir vėl mūsų namai taps 
namų palaimos židiniais.

Su meile laiminame visas 
mums brangias Lietuvos šei
mas!

Vincentas Kard. Sladkevičius,
Lietuvos kardinolas, 

arkivyskupas ir vyskupai

e šv. Bernardas iš Clairvaux rašė 
apie popiežiaus rinkimus: “Šis yra 
šventas? Tegu meldžiasi už mus. 
Anas mokytas? Tegu moko mus ir 
rašo mokslingas knygas. Trečiasis 
yra išmintingas? Tegu valdo mus. 
Rinkite jį popiežiumi”.

Naujos viltys
Visame pasaulyje visuome

nė labai domisi pokyčiais Ry
tų Europoje, o ypatingai Sovie
tų Sąjungoje. Berlyno sienos 
griuvimas ir “geležinės uždan
gos” pakėlimas atidengė nau
jų vilčių sulaukti permainų so
vietų režime — teisinės vals
tybės sukūrimo.

Agresijos aukos
Tačiau laisvėjimo procese 

Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimas nerado vietos. 
Lietuva, Estija ir Latvija — 
1939 m. Ribbentropo-Molotovo 
pakto aukos — nesulaukė nė 
iš vienos laisvos valstybės kal
tinimų agresoriui. Ir dabar 
progai atsiradus, Lietuva pa
reiškė atstatanti nepriklauso
mybę. Vakarų vyriausybės, de
ja, laikėsi dėl to neutraliai ir 
atsisakė paremti laisvės sie
kiančias tautas.

Didžiausioji peticija
Ir vis dėlto plačioji laisvųjų 

tautų visuomenė masiškai pa
rodė pritarimą Lietuvos nepri
klausomybei. Sambūris tradi
cijų, šeimų ir nuosavybių gy
nimui (TFP), veikiąs jau dau
giau kaip ketvirtį šimtmečio 
dvidešimtyje pasaulio kraštų 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu sudarė pačią didžiau
sią ligi šiolei žinomą peticiją, 
surinkdamas 5.201.274 para
šus. Per keturis mėnesius 
(1990.VI.1 — X.1) daugiau kaip 
300 organizacijai dirbančių 
savanorių paskyrė savo laiką, 
diena iš dienos rinkdami pa
rašus gatvėse. Vien tik Pietų 
Amerikoje surinkta 3.550.588 
parašai, JAV 833.534. Parašų 
rinkimo vajų remia visa eilė

Kelionės į Rytprūsius
KAZYS BARONAS, Vokietija

Iki šiol mūsų senoji Rytprū
sių žemė vokiečiams buvo tik
ras tabu, kadangi daugumas jų 
tuoj po karo buvo ištremti į 
Vakarų Vokietiją, ten užaugo, 
sukūrė šeimas. Tačiau gimtojo 
krašto ilgesį 'jie ir toliau ne
šioja savo širdyse. Palengvėjus 
apsilankymo sąlygoms, Ryt
prūsių vokiečiai užsirašo į 
kelionių įstaigų rengiamas 
ekskursijas, pirmiausia su
stodami Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Iš šio mūsų uos
tamiesčio jie pasiekia už
draustą Prūsuose karinę zoną.

Grįžę Vokietijon jie savo 
įspūdžius aprašo “Das Ost- 
preussenblatt” savaitraštyje, 
gerai atsiliepdami apie lie
tuvius, kadangi “Litauer” vi
suomet noriai padeda jiems 
aplankyti buv. tėviškes.

Dauguma ekskursantų prašo 
taksi vairuotojų pagalbos. 
Lietuviai, jiems žinomais ir 
saugiais keliais, nuveža vo
kiečius į tėvų gyventus mies
tus ir miestelius, tačiau di
džiausiam nusivylimui, neran
da jau gyventų namų, pamato 
vien tik griuvėsius.

Štai Inga Zscheischler ap
rašo kaip ji pasinaudojo Miun
cheno kelionių įstaigos pa
slauga, praleido trumpas ato
stogas Kuršių Neringoje ir 
“Schwarzort” (skliausteliuose 
rašo lietuviškai Juodkrantė) 
viešbutyje. Iš čia su apsukriu 
lietuviu, taksi vairuotoju, 
gerai kalbančiu vokiškai ir 
rusiškai, ji su vyru pradėjo 
kelionę į Labguvę (vok. La
biau, rus. Polesk), norėdama 
aplankyti Gilgės kaimą. Di
džiausias nusivylimas — ne
rado daugumos medinių na
mų! Tik viename name surado 
apie 60 m. amžiaus rusišką 
šeimą, kuri vasaros metu čia 
gyvena, o žiemą praleidžia 
Karaliaučiuje. Nuo karo pra
džios tai penkta šeima, apsi
gyvenusi šiuose namuose.

Lietuvis vairuotojas iš Gil
gės žvejų kaimo (rus. Motro- 
sovo) pasuko į Karaliaučių. 
Tačiau ir ši Rytprūsių sosti
nė atrodo labai niūriai.

Kiti vokiečiai, aplankę Ryt
prūsius, padaro labai daug 
nuotraukų, išleisdami atskirą 
albumą. Prie tokių priklauso 
Ronaldo Heidemanno “Verbo- 
tenes Ostpreussen” (uždrausti 
Rytprūsiai). Tai 128 psl. albu
mas, kuriame 176 spalvotos ir 
58 juodai-baltos nuotraukos. 
Albumo kaina — 78 markės 
(apie 50 dol.).

Kiek blogiau kelionėje se
kėsi Rosemarie Neufang. Ji 
fotografuodama “in Schillen” 

vyskupų ir daug įvairių kraš
tų parlamentarų.

Ir protesto ženklas
Vajus buvo vykdomas visose 

didžiosiose Vakarų Europos 
valstybėse, taipogi Šiaurės ir 
Pietų Amerikoj, siekiant net 
Indiją, Filipinus, Australiją, 
Naująją Zelandiją ir Pietų Af
riką. Šitose valstybėse turis
tai iš įvairių kraštų, kuriuose 
nėra TFP skyrių, jungėsi taip 
pat prie peticijos. Didelis skai
čius Rytų europiečių, gyvenan
čių Vakaruose ar juos lankan
čių, pareiškė norą tapti lais
vais ir nusikratyti komunizmo 
jungu. Parašų rinkimo vajus, 
nors tiesioginiai skirtas Lietu
vos nepriklausomybės parė
mimui, savo veikla išreiškė 
nepasitenkinimą vakariečių 
bendradarbiavimo pobūdžiu 
su Kremliaus ponais. Snk.

Tarptautinė TFP (Tradition, 
Family, Property) draugija, su
rinkusi per penkis milijonus 
parašų už Lietuvos nepriklau
somybę, turi savo skyrių ir To
ronte. Du jos atstovai Kalėdų 
išvakarėse lankėsi Anapilyje, 
įteikė parapijai sveikinimą 
ir papasakojo apie minėtų pa
rašų įteikimą Kremliuje ir Vil
niuje. Parašų lapai buvo mik
rofilmuoti ir nugabenti į Mask
vą. Kremliuje organizacijos 
atstovus priėmė vienas iš M. 
Gorbačiovo padėjėjų ir pasi
rašė priėmimo dokumentą. 
Vilniuje parašų kopija buvo 
įteikta Lietuvos aukšč. tary
bos pirmininkui. Klebonas J. 
Staškus apsilankiusius svečius 
apdovanojo Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties me
daliais.

(Šilėnuose?) susitiko su rusu 
valdininku. Jis tuoj pat liepė 
vokietei vykti atgal į Lietuvą, 
nes toji vietovė priklauso už
draustai karinei zonai. Pasie
kusi Tilžę ir perėjusi Luizos 
tiltą, vokietė lengiau atsikvė
pė Lietuvoje, kadangi jai nie
ko blogo Lietuvoje negalėjo 
atsitikti. Mat Vokietijos gy
ventojai Lietuvoje yra “Will- 
kommen — mielai laukiami”, 
lietuviai mielai patarnauja 
vokiečiams, tačiau prašydami 
ne rublių, už kuriuos jie nie
ko negali pirkti, bet vokiškų 
markių.

Įspūdžius aprašęs N. S. pa
žymėjo, kad jo motina iš ba
daujančių Rytprūsių išvyko į 
Lietuvą ir ten rado globą.

Laikraščio skelbimų sk. ran
damos ekskursijų datos ir kai
nos. Pvz. 15-kos dienų atosto
gos Nidoje iš Hannoverio — 
2298 markės (1 Kanados dol. 
— 1 m. 27 pf.) plius 50 m. vizos 
ir 20 m. draudos mokestis; Pa
langa (taip pat 15 dienų) — 
2198 m., Juodkrantė — 2198 m.

Tas pats Rytprūsių vokiečių 
savaitraštis, pasiremdamas 
“Wall Street Journal”, rašo, 
kad Kazachstano vokiečiai 
jau “sėdi” ant lagaminų, 
laukdami kelionės į šiaurinius 
Rytprūsius, šiandieną vadi
namus Kaliningrado apygar
da, kuri netrukus praras sa
vo egzistencijos pagrindą. 
Mat Pabaltijo valstybės — 
Estija, Latvija ir Lietuva 
vis arčiau stumiasi prie ne
priklausomybės. Tokiu būdu 
šiauriniai Rytprūsiai taps 
izoliuota sovietine apsuptimi. 
Tačiau ir lenkai reiškia pre
tenzijas į šią sritį. Juk jie 
panašiai pasielgė su Rytų Lie
tuva, okupuodami ją 1920 m. 
Minėtas straipsnis pavadintas 
“Prie ketvirtos Pabaltijo vals
tybės”.

UELMIH PE1TSCH

Ich war in 
Konigsberg

Granz ■ Wehlau • I’r. Eylau

RAUTENBEHG

Vienas iš gausių vokiečiu leidiniu 
apie Rytprūsius ir jų sostinę Kara
liaučių
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Prie Beja pilies Portugalijoje jauni portugalai, kurie visame krašte rinko 
parašus po peticija už Lietuvos nepriklausomybę

ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS

Kanberoje su vyskupu ir poetu
ALFONSASNAKAS

Esu Australijoje pirmą kar
tą. Į Sidnį (Sidney) atskridome 
su žmona 1990 m. gruodžio 15 
ankstų rytą. Už poros valandų 
propelerinis lėktuvėlis nešė 
į sostinę Kanberą. Giedru dan
gumi jis skrido tik 12,000 pėdų 
aukštyje, tad mačiau 300 km. 
Australijos ploto. Vyravo kaž
kas panašaus į milžinišką žals
vą paklodę, nubarstytą rugi
niais miltais. Toje žalsganoje 
pilkumoje draikėsi šviesiai ža
li eukaliptų plotai, pamaino
mis su tamsiai žaliomis man 
nežinomų išlakių medžių gi
raitėmis. Daubose, tartum du
beniuose, blizgėjo vanduo. 
Kai giminėms Kanberoje ste
bėjausi dėl gamtovaizdžio pil
kumo, jie priminė, kad dabar 
pats vidurvasaris, kaip mūsų 
biržely ir zenitą pasiekusi 
saulė daro savo. Sakė, kad 
prieš porą mėnesių buvo ir už 
trejeto bus daug žaliau . ..

Kengūrų tarp Sidnio ir Kan- 
beros nemačiau. Jų nemačiau 
per keturias dienas nė po sos
tinę slampinėdamas. Man ne
patinka, kai šį kontinentą 
“kengūrų žeme” pravardžiuo
ja, tartum kitokių gyvių čia 
nė nebūtų.

Bet ne apie žvėris pirmame 
reportaže iš Australijos noriu 
pakalbėti, o apie žmones. Ir 
ne apie bet kokius, o apie pa
čius geriausius, savo tautie
čius bei du garbingus jų sve
čius. Pirma — apie Vyskupą, 
paskui — apie Poetą.

Turbūt telefonais susišaukę, 
1990 m. gruodžio 17 popietę apie 
50 Kanberos lietuvių sugužėjo 
į savo klubą susitikti su Tel
šių vyskupu Antanu Vaičiumi. 
Susitikimas, su dviem neilgom 
pertraukom, truko apie septy
nias valandas. Kun. Povilo 
Martūzo ir poros ponių, dėvin
čių tautinius darbužius, lydi
mas, vyskupas atėjo truputį 
po trečios valandos. Po vaišių, 
programos vadovo prof. dr. Al
gimanto Kabailos pakviestas, 
jis pasakė penkių minučių kal
bą. Per penkias minutes gali
ma daug, daug pasakyti, ko, 
deja, nežino daugelis sekma
dienių pamokslininkų. Perda
vęs kard. Vincento Sladkevi
čiaus sveikinimą, pradžioje 
jis pasidžiaugė tautos atgimi
mu, nuostabiu idealizmu, vi
sais būdais veržimusi į pilną 
išsilaisvinimą, nepaisant di
džiausių okupanto trukdymų ir 
visokių nepriteklių. Po to iš
kėlė ir komunizmo sužalotų, 
sudemoralizuotų tautiečių 
ydas: baisų girtavimą ir beato
dairišką negimusių kūdikių 
žudymą (po 60,000 kasmet!). 
Gyrė išeivijos lietuvių pastan
gas tautai padėti. Skatino ir 
toliau jungtis į bendrą tautos 
riksmą už laisvę, nes išeivijos 
balsas ne mažiau, o daug dau
giau girdimas laisvose demo
kratinėse šalyse. Mūsų tauta, 
sakė vyskupas, neturtinga ir 
baisiai nualinta. Ji negali iš 

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

okupanto išsipirkti pinigais, 
kaip Vokietija ...

Kalbą baigus, prof. Kabaila 
ragino tautiečius pateikti vys
kupui klausimų. Klausėjų atsi
rado keletas. Ganytojas vi
siems mielai atsakinėjo. Gai
la, klausimų-atsakymų atpasa
kojimas mano rašinį labai pra
ilgintų.

Antroji susitikimo dalis — 
St. Mary’s šventovė. Kun. Mar
tūzo asistuojamas, vyskupas 
laikė šv. Mišias, prieš tai dar 
klausęs tautiečių išpažinčių. 
Trumpame pamoksle kvietė 
aukoti savo maldas Lietuvai, 
vėl priminė ir tautos dorybes, 
ir ydas.

Trečiajam tarpsniui dar kar
tą susirinkome į Lietuvių klu
bą. Toje pačioje saliukėje, ku
rioje popietės vaišėse daly
vavo apie 50 tautiečių, dabar 
jau buvo ir keliolika stačių, 
nes atėjo anksčiau nedalyvavę 
dirbantieji. Kartojosi vaišės, 
pokalbiai tarpusavy, visus jun
gė jaukus šurmulys. Vyskupas 
formaliai jau nebekalbėjo. 
Tik vienu metu sėdėdamas pa
pasakojo apie vieno vaikučio 
išpažintį, kai religija buvo 
žiauriai persekiojama, ir mo
tinos bijodavo savo mažylius 
išpažinčiai paruošti. Tas pa
sakojimas kėlė juoką, bet juo
ką pro ašaras.

Apie 10 v.v. vysk. A. Vaičius 
turėjo Kanberos lietuvius pa
likti.

Visą laiką, per visus apra
šytus tris tarpsnius, dalyvavo 
ir antrasis svečias iš Lietuvos 
— Kauno teatro aktorius poe
tas Kęstutis Genys. Jis turėjo 
dvi savo eilėraščių knygas: 
1988 m. Lietuvoje išleistą “Ug
nies kryžius” ir 1990 m. — “Lie
tuva — tai sąžinė”. Turiu šias 
kuklias, prasto popieriaus 
knygeles savo rankose. Dar 
nespėjau visų eilėraščių per
skaityti. Bet ką poetas-akto- 
rius pats dviem atvejais sa
lėje deklamavo, ir dar kai ką 
daugiau leidiniuse susiradau, 
tai disidentinis dinamitas, 
patriotinė ir religinė tiesa 
be pataikūniškos vatos. O dau
guma eilėraščių turi Stalino 
ir Brežnevo laikų datas. Už
tat ir išvydo dienos šviesą 
tik dabar, užpernai ir pernai.

Norėčiau kai ką cituoti. Bet 
“kai kas” turėtų būti po posme
lį ar du iš kiekvieno jo dekla
muoto eilėraščio. To mano re- 
portažėlio apimtis neleidžia. 
Bet, patikėkite, kai aktorius 
deklamavo savo eilėraščius, 
juos išgyvendamas beveik iki 
ašarų, su juo visa auditorija 
buvo ekstazėje ...

Kalėdų dieną daugelis iš 
Kanberos traukėme į Melbur
ną, į Lietuvių dienas. Ten ke
liavo ir trims mėnesiams vizą 
turintis poetas Kęstutis Ge
nys. Jį išgirdo Melburne visi 
veržlieji Australijos lietuviai. 
Jis labai vertas didelės audi
torijos. Ne tik Australijoje, 
bet ir Kanadoje, ir Amerikoje.
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©LAISVĖJAKIOJ TEVM ® LIETUVIAI PASAULYJE
PAVOGĖ ALEBARDĄ

Atrodo, Lietuvoje jau pradeda 
ginkluotis vagys. Iš Vytauto Di
džiojo karo muziejaus Kaune 
kažkas pavogė XVII š. alebardą 
— senovinį kertamąjį ir duria
mąjį ginklą su ašmenimis ir ieti
galiu ant medinio koto.

BAŽNYČIA ELEKTRĖNUOSE
Elektrėnai yra naujas miestas, 

išaugęs su elektros jėgaine Tra
kų rajone prie Vilniaus-Kauno 
plento. Trejų-penkerių metų lai
kotarpyje jis susilauks Marijos 
Kankinių Karalienės bažnyčios, 
pastatytos kairiajame Elektrė
nų marių krante. Paminklinį 
akmenį jau pašventino apašta
linis Kaišiadorių vyskupijos 
administratorius vysk. Juozas 
Matulaitis. Jis ir kancleris 
vysk. Jonas Jonys, garbės sve
čiai, bažnyčios statybos komi
teto atstovai, projekto autoriai 
ir statybininkai pasirašė tes
tamentinį raštą ateisiančioms 
kartoms. Kapsulė su tuo raštu 
nuleista į paruoštą lizdą pa
šventintoje vietoje. Iškilmėje 
dalyvavo Elektrėnų gyventojai, 
kaimyninių parapijų tikintieji, 
statybininkai ir inžinieriai.

ĮTAMPOS KURSTYTOJAI
1990 m. gruodžio 1 d. Vilniuje 

įvyko Maskvai ištikimų LKP 
(TSKP) komunistų visuotinis 
centro komiteto posėdis. Pra
nešimą apie antidemokratinius 
aktus ir žmogaus teisių pažei
dimus Lietuvoje skaitė komiteto 
sekr. Juozas Kuolelis. Pasak jo, 
antisocialistinių jėgų didinama 
politinė įtampa yra pasiekusi 
pavojingą lygį. Esą Lietuvos 
aukščiausioji taryba ir vyriau
sybė stiprina kursą Lietuvai 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. 
Savo pranešime J. Kuolelis tei
gė, kad oficialūs Lietuvos val
džios organai “skatina politinį 
šantažą ir moralinį terorą prieš 
komunistus, sovietinės valdžios 
šalininkus, internacionalinės 
orientacijos žmones, sovietinės 
armijos karius”. Posėdžio daly
viai priėmė rezoliuciją, reika
laujančią Lietuvos aukščiausio
sios tarybos atleidimo, grąžini
mo sovietinės Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos konstitucijų į Lie
tuvos teritoriją.

RUSIŠKAS SAVAITRAŠTIS
Kaune buvo pradėtas leisti 

savaitraštis rusų kalba “Kau- 
naskij vestnik” (“Kauno žinios”). 
Jį įsteigė grupė rusų inteligen
tų, remiančių Lietuvos nepri
klausomybę ir telkiančių savo 
tautiečius į Kauno miesto rusų 
kultūros bendriją. Savaitraš
čio redaktorė Žana Korsukova 
pabrėžia, kad Lietuvos respub
likos atkūrimas skatina ir kitų 
tautų gyventojus prisiminti be
veik užmirštus papročius ir tra
dicijas, rūpintis savų tautiečių 
dvasingumu bei jų kultūriniu 
išprusimu. Esą bus siekiama, 
kad įvairių tautų žmonės Lie
tuvoje vieni kitus teisingai 
suprastų ir gerbtų. Rusų inte
ligentų savaitraščiui pasirink
tas Kaunas, turintis senas lie
tuvių ir rusų kūrybinės inteli
gentijos bendravimo tradicijas. 
Primenama, kad Kaune gyveno 
ir dirbo dail. Mstislovas Dobu- 
žinskis, architektas Vladimiras 
Dubeneckis, daug gražių pusla

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

Įvairus patarnavimai Lietuvoje.
> Pervežam palaikus, palikimus « Prižiūrim kapus a Perduodam 

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

a Parūpinami jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio 
a “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam 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 lUIFnFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd,
MLUIU IVILUL.LIU 296 Queen Street West, 
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS I. 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!

pių Vytauto Didžiojo universi
teto metraštyje paliko profe
soriai kultūros istorikas Levas 
Karsavinas, finansininkas Ni
kolajus Pokrovskis, teisininkas 
Michailas Jaščenka, senajame 
Kauno teatre aidėjo galingas 
boso Fiodoro Šaliapino balsas. 
Propagandai skirta sovietinė 
tautų draugystė nutylėdavo tų 
žymių rusų kultūros veikėjų 
vardus. Savaitraštis “Kaunas- 
kij vestnik” rūpinsis jų gero 
vardo ir atminimo sugrąžinimu.

MOKYTOJU SĄJUNGA
Lietuvos mokytojų profesi

nės sąjungos atkuriamasis su
važiavimas Vilniuje 1990 m. spa
lio 27-28 d.d. susilaukė apie 500 
atstovų iš visos Lietuvos bei 
svečių iš Latvijos ir Gudijos. 
Atkurtoji visuomeninė organi
zacija tęs 1905 m. įsteigtos Lie
tuvių mokytojų sąjungos ir 1919- 
40 m. veikusios Lietuvos mokyto
jų profesinės sąjungos tradici
jas. Mokytojų suvažiavime kal
bėjo Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo pirm. Vy
tautas Landsbergis ir švietimo 
ministeris Darius Kuolys. Lie
tuvos mokytojų profesinė są
junga jungs visus švietimo įstai
gose dirbančius pedagogus, rū
pindamasi jų socialiniais rei
kalais, profesinėmis teisėmis, 
pagrindinį dėmesį skirdama de
mokratinei švietimo sistemos 
reformai Lietuvoje. Sąjungos 
pirmininku buvo išrinktas Vil
niaus pedagoginio instituto fi
losofijos katedros docentas Juo
zas Uzdila. Suvažiavimo daly
viai aplankė ir gėlėmis papuošė 
tautos šviesuoliais tapusių 
mokytojų kapus Vilniaus Rasų, 
Antakalnio ir Saulės kapinė
se. Žuvusiems ir mirusiems mo
kytojams skirtas Mišias Šv. Mi
kalojaus bažnyčioje atnašavo 
kun. Vaclovas Aliulis.

SUOMIJOS ŠVENTĖ
Atsikūrusios Lietuvos-Suo- 

mijos draugijos iniciatyva Me
nininkų rūmuose Vilniuje buvo 
paminėta Suomijos nepriklau
somybės diena, sutapusi su suo- 
mių-sovietų žiemos karo pabai
gos penkiasdešimtmečiu ir Hel
sinkio universiteto 300 metų 
sukaktimi. Minėjimą įvadiniu 
žodžiu pradėjo draugijos vice- 
pirm. V. Čaplikas, eilėraščiais
— poetė M. Kudarauskaitė. Vil
niaus pedagoginio instituto do
centas L. Truska skaitė prane
šimą “Žiemos karas 1939-40 m. 
ir Baltijos valstybės”, buvo ro
domas suomių filmas “Žiemos 
karas”. Po I D. karo ir Spalio 
revoliucijos nepriklausomybę 
atgavo keturios Rusijos varž
tus pralaužusios Baltijos šalys
— Suomija, Lietuva, Latvija ir
Estija. Tačiau 1939 m. tik viena 
Suomija drįso atmesti Sovietų 
Sąjungos peršamą savitarpio 
pagalbos sutartį ir ginklu ginti 
nepriklausomybę. Meniniame 
filme “Žiemos karas” yra atkurti 
didvyriškos suomių kovos vaiz
dai. Suomiai jaunuoliai, gink
luoti I D. karo šautuvais, drą
siai priešinasi sovietinių tan
kų, lėktuvų, keleriopai gauses
nės armijos antplūdžiams. Žie
mos kare Suomija neteko 11% 
savo teritorijos ir apie 20.000 
karių, bet apgynė nepriklauso
mybę. V. Kst.

Auga kapitalas - auga pagalba
“Talka” lietuvių kredito koope

ratyvas Hamiltone užbaigė 1990 m. 
lapkričio mėn. su $33.760.000 ba
lansu. Per metus balansas paaugo 
virš $2.500.000 daugiau negu pra
eitais metais. Padidėjo 8,25% dau
giau. Visose pozicijose per šiuos 
metus gerokai paaugta, padidėta. 
Dabar nariai turi akcijų (šėrų) 
sąskaitoje $54.250, čekių sąskai
tose $1.398.359, taupomose sąskai
tose $5.483.815, terminuotų indė
lių 90 d, 1 metų ir 3 metų laiko
tarpiams $15.820.508, sąskaitose 
su kasdien prirašomom palūka
nom $784.319, registruotų pensijų 
taupymo planas $6.614.562, regis
truotų pensijų pajamų sąskaita 
$363.128,1990 m. pelnas $455.131.

Nariams išskolinta ameninių 
paskolų $1.529.042 ir nekilnoja
mo turto (pirmųjų morgičių) 
$21.999.385. Laisvų pinigų, kurie 
padėti trumpam laikui bankuose 
ir kooperatyvų centre yra $8.945.- 
138. Jie nešė geras palūkanas, 
nes šiais metais buvo mokami 
gan aukšti nuošimčiai.

“Talka” dabar turi atsargos ka
pitalo kartu su nepadalintu pel
nu $1.767.212, kas sudaro 5,3% vi
so turimo kapitalo. Tuo būdu ko
operatyvas pasiekė Komercijos 
departamento reikalaujamą mini- 
malinę atsargos kapitalo normą.

Kredito komitetas leido išduoti 
naujų paskolų per lapkričio mėn. 
$697.450 ir per spalio mėn. $692.- 
100. “Talka” šiuo metu turi 2170 
narius ir 544 skolininkus. Kai ku
rie nariai per eilę metų, nedary
dami jokių įnešimų, laikė tokias 
mažas sumas, kad jų sąskaitų tvar
kymas nešė nuostolius, todėl gruo
džio mėn. 22 nariai buvo iš narių 
sąrašo išjungti.

Narių eiles praretino ir mirtis. 
Metų eigoje mirė: Balys Kronas, 
Jonas Adomauskas, Juozas Kane- 
va, Jonas Dambrauskas, Bronė 
Banionis, Heinrich Ristau, Olga 
Zabarauskas, Vanda Tirilis, Bro
nius Vengris, Frank Pargauskas, 
Teodora Koyelaitis, Miras Chai- 
nauskas, Vladas Perkauskas, Mar
tin Keiner, Eleonora Prunskus, 
Witold Agurkis, Adolfas Šetikas, 
Benediktas Racevičius, Felicija 
Cyzius, Mary Samson, John Van- 
Dewall, August Mansch (Endzai- 
tis), Sofija Elvikis ir Jeronimas 
Žukauskas.

Valdyba nutarė pakelti narių 
akcijų (šėrų) normą, nes, pinigų 
vertei krintant, $25 pasidarė per 
maža suma. Todėl valdyba nutarė, 
/kad iš gauto šių metų pelno vi
siems nariams gruodžio mėn. bus 
prirašoma po $10, tuo būdu pake
liant akcijų (šėrų) normą iki $35. 
Šis patvarkymas patiems nariams 
nieko nekainuos, nes bus prira
šoma iš pelno sąskaitos.

Taip pat “Talkos” valdyba nuta
rė įsteigti stipendijų fondą pa
remti besimokantiems studen
tams, kurie gerai mokosi, jų tė
vai yra “Talkos” nariai ir patys 
studentai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Pradžiai paskirtos trys 
stipendijos po $1.000 — iš viso 
$3.000. Prašymus studentams rei
kia įteikti iki 1991 m. sausio 15 d., 
o stipendijų čekiai paskirtiems 
bus išdalinti per metinį narių 
susirinkimą 1991 m. kovo mėn. 2 d.

“Talkos” valdyba savo posėdyje 
gruodžio mėn. 17 d. svarstė ir pa
skyrė paramą lietuvių organizaci
joms ir spaudai: Vasario 16 gimna
zijai Vokietijoje $6.000, Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinei mokyklai 
Hamiltone $4.000, studentų stipen
dijoms — $3.000, KLB krašto valdy
bai $3.000, Lietuvių muziejui-ar- 
chyvui Toronte $2.000, sporto klu
bui “Kovas” Hamiltone $2.000, 
laikraščiui “Nepriklausoma Lie
tuva” 50 metų sukakties proga 
$1.500, slaugos namams Toronte 
$1.000, “Tėviškės žiburiams” 
$1.000, žurnalui “Pasaulio lietu
vis” $1.000, Kanados lietuvių fon-

[vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

dui $500, Hamiltono lietuviams 
skautams $250, Hamiltono ateiti
ninkams $250, “Lituanus” žurna
lui $300, “Speak up” laikraščiui 
$300, radijo programai “Gintari
niai aidai” $300, Lietuvos pagal
bos vajui paskirta $15.000. Viso 
šiame posėdyje paskirta $41.400.

Anksčiau metų bėgyje buvo pa
skirta ir išmokėta $13.150, iš ku
rių didžiausia suma — $10.000 per
vesta KLB krašto valdybai, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai $1.000, o kitiems ma-
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ŽŪKLAUTOJU klubo Giedraitis 
zuikių balius įvyks 1991 m. sausio 
26 d., 6.30 v.v. Jaunimo centro sa
lėje. Meninę dalį atliks Londono 
choras “Pašvaistė”, vad. Reginos 
Audėt. Šis choras nuo jo įsteigimo 
1977 m. ir tada vadovaujamas Ri
tos Vilienės, gausiuose pasirody
muose visada būdavo publikos šil
tai priimtas. Po šio koncerto visi 
galės pasivaišinti šilta žvėrie
nos vakariene. Bus įteiktos laimė
jimų taurės, organizuojama loteri
ja, veiks įvairių gėrimų baras. 
Klubo valdyba tikisi, kad jo veik
la ir šį kartą bus paremta gausiu 
dalyvavimu.

Klubas Giedraitis remia lietuviš
kąją veiklą bei spaudą. Paskyrė 
auką “Tėviškės žiburiams” ir “Ne
priklausomai Lietuvai - po $75. 
Taip pat papildė savo įnašą Ka
nados lietuvių fonde - $50. Pirma
sis iš visų organizacijų Hamilto
ne paaukojo Pagalbos Lietuvai va
jui - $500. Klubas gražioj gamtoj 
prie Kaledonijos turi nuosavą šau
dyklą su puikiai įruoštu pastatu, 
kuriuo naudotis leidžia visoms or
ganizacijoms. Prieškalėdinis lai
mės ratas gruodžio 15 d. parapi
jos salėje praėjo su labai geru 
pasisekimu. J.P.

SVEČIUOSE PAS DAILININ
KUS TAMOŠAIČIUS. Vysk. M. Va
lančiaus aukštesnieji skyriai (7-10; 
lapkričio 24, šeštadienį, 8 v.r. buvo 
išvykę į Kingstoną. Mus visus ge
rai vežė Ona Stanevičiūtė ir p. Sta
nevičienė. Nuvykom į Gananoque 
pas dailininkus Anastaziją ir An
taną Tamošaičius. Pas juos paval
gėm, p. Tamošaitis mus palinks
mino juokais. Kiekviename kam
baryje kabo dideli ir gražūs pa
veikslai. Po to nuvažiavome į il
gai, nekantriai laukiamą vietą - 
Tamošaičių sodybą! Jie čia mums 
parodė, kaip verpia ir audžia lie
tuviškus tautinius drabužius, 
juostas .. . Taip pat parodė daug 
gražiai nutapytų paveikslų, papuo
šalų bei lėlių. Vėlai vakare grį
žome namo, parsiveždami daug 
gražių ir įspūdingų prisiminimų.

Vida Žukauskaitė, 8 sk.
* * *

Tamošaičių sodyboje buvo ne
paprastai smagu. Jų menas labai 
gražus ir kūrybingas, o ponia pui
kiai ir greitai moka austi. Aš ne-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 33 MILIJONUS DOLERIŲ

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

žesnės sumos. Tad iš viso per 1990 
m. aukų paskirta $54.550.

“Talkos” valdyba nutarė šaukti 
metinį narių susirinkimą 1991 m. 
kovo 2 d., šeštadienį, 4 v.p.p. Jau
nimo centro salėje (48 Dundurn 
St. N.). Tai bus 36-tas metinis 
narių susirinkimas, kuriam bus 
pateiktos apyskaitos bei balan
sas, bus svarstomi “by-laws” kai 
kurių paragrafų pakeitimai bei 
papildomai išrenkami valdomieji 
organai.

Ir šiais metais išspausdinti 
1991 m. sieniniai lietuviški ka
lendoriai. Juos prašome atsiimti 
“Talkos” raštinėje. Paštu jie ne
bus siuntinėjami. Stasys Dalius 

su mačiusi savo gyvenime tiek 
daug lietuviško meno. Buvo labai 
smagu, visuomet prisiminsiu po
nus Tamošaičius. Grįždami iš 
Kingstono, sustojome valgyklo
je ir ten pavalgėme.

Julytė Enskaitytė, 8 sk.

ĮDOMUS SVEČIAS. 1990 m. lap
kričio 17 d., pas mus į Vysk. M. Va
lančiaus mokyklą atvyko kun. Šul
cas iš Afrikos. Mes labai laukėm 
su juo susitikti. Visi nuėjom į bib
lioteką, kur kunigas rodė labai 
daug įdomių skaidrių iš Afrikos. 
Jis pasakojo apie Afrikos žmo
nes, gyvulius, gamtą ir savo dar
bus. Matėm jo ir jo jaunuolių pa
statytą šventovę. Po pasakojimo 
kunigas visus nufotografavo. Jis 
nusiveš mūsų nuotrauką į Afriką 
prisiminimui.

Tomas Kubaras kunigui pado
vanojo lietuvišką vėliavėlę, o 
Renata Valaitytė kanadišką meš
kiuką. Mums buvo labai gaila su 
juo atsiskirti. Visa Vysk. M. Va
lančiaus mokykla palinkėjo kun. 
Šulcui laimingos kelionės.

Martynas Grigėnas, 8 sk.
* * *

Afrika, angliškai pavadinta 
“The Dark Continent”, yra dau
giausia džiunglės. Ten gyvena 
daug įvairių gyvulių ir žmonių. 
Tiems žmonėms reikia pagalbos. 
Juos reikia pakrikštyti, duoti 
maisto ir drabužių. Tam reikalui 
yra misionieriai, kuriuos paren
ka Dievas. Vienas tokių yra ku
nigas Šulcas. Jis aplankė mus 
mokykloje. Kun. Šulcas yra pa
šventęs 12 metų savo gyvenimo 
Afrikos jaunimui. Jis ten daug 
pasiekė, bet dar daug metų rei
kia, kol Afrika bus civilizuota. 
Tokie pasiaukoję žmonės, kaip 
kun. Šulcas, gerina žmonių gy
venimą. Ačiū kun. Šulcui “Mu ra 
be ho”-sudiev. Paulius Repšys

PAGERBDAMI MIRUSIUS, Ka
nados lietuvių fondui aukojo: a.a. 
Marijos Naujokienės atminimui 
$25 B. Grinius; $20 - J. E. Bajorai
čiai, P. Žulys, J. M. Ribių šeima; 
a.a. Otono Stasiulio atminimui - 
$20 F. A. Rimkai; a.a. Antano Va
siliausko vienerių metų mirties 
atminimui $100 B. Grinius; a.a. Po
vilo Dagio atminimui $200 Laima 
Deksnytė-Simpson. Kanados lietu
viu fondas nuoširdžiai dėkoja. KLF

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

JA Valstybės
Lietuvių fronto bičiulių 

Čikagos sambūrio susirinkime 
1990 m. lapkričio 14 d. įdomų 
pranešimą apie Lietuvos žemės 
turtus padarė geologijos ir mi
neralogijos mokslų kandidatas 
Vincas Korkutis. Svečias iš Vil
niaus kalbėjo apie aukštos ko
kybės Lietuvos naftą, iš kurios 
būtų galima gauti apie 2.500 
įvairių gaminių, net ir vitami
nų. Lietuvoj rasti naftos šalti
niai šiuo metu nenaudojami. 
Mat nenorima užteršti Lietuvos 
klimato, vandens ir dirvožemio. 
Lietuvai tapus nepriklausoma 
valstybe, tos naftos pilnai pa
kaktų vietiniams poreikiams, 
įvedus užtikrintą apsaugos 
kontrolę. Iš kitų Lietuvos tur
tų brangiausias yra gint&ras, 
kuriuo bene labiausiai susido
mėjo japonai. LFB Čikagos sam
būrio valdybos pirm. Povilas 
Vaičekauskas susirinkimo da
lyvius supažindino su atliktais 
darbais. Sambūrio naujon val- 
dybon buvo išrinkti: Jonas Am- 
brizas, dr. Kazys Ambrozaitis, 
Apolinaras Bagdonas, Vita Ba- 
leišytė ir Elena Baltrušaitienė.

Omahos lietuviai Nebraskoje 
specialiu vakaru parapijos salė
je 1990 m. spalio 27 d. paminėjo 
savo vienintelės tautinių šokių 
grupės “Aušra” veiklos dvide
šimtmetį. “Aušra” buvo suorga
nizuota iš kitų grupių likučių 
1970 m. Jai vadovavo ir dabar 
tebevadovauja Gražina Reškevi- 
čienė su talkininke Laima An- 
tanėliene. “Aušros” veiklos ap
žvalgą padarė ilgametis šokėjas 
Rimas Reškevičius. Pagrindinę 
“Aušros” grupę dabar sudaro 
studentai — 12 merginų ir 11 
vaikinų. Tačiau “Aušra” turi 
ir nemažą veteranų grupę. An
gelė Sičiūnaitė perskaitė “Auš
ros” šokėjų padėką vadovei G. 
Reškevičienei, dėl staigios li
gos negalėjusiai atvykti į su
kaktuvinį pobūvį. “Aušrą” svei
kino JAV LB Omahos apylinkės 
valdybos vicepirm. V. Prišman- 
tienė. Programą atliko “Aušros” 
studentų grupė, pašokusi Žioge
lį, Grandinėlę, Oželį, Mikitienę, 
Blezdinginį Jonkelį, Gyvatarą. 
Tada prasidėjo amerikiečių 
Halloween stiliumi surengtas 
kaukių vakaras.

Pasaulio lietuvių centro Le- 
monte reikalai buvo aptarti me
tiniame narių susirinkime 1990 
m. lapkričio 4 d. Pranešimus pa
darė centro tarybos pirm. Be
nius Grigaliūnas ir lėšų telkimo 
vadovas Jurgis Riškus. Centras 
buvo nupirktas prieš dvejus me
tus už $800.000. Aukų jam buvo 
surinkta $617.489,40. Jų dalis 
panaudota paskolos procen
tams, centro remontams, pato
bulinimui ir išlaikymui. Specia
liame vajuje gauta $225.000 be- 
procentinių paskolų, kurias atei
tyje reikės grąžinti. Centro sko
los palūkanoms padengti per dve
jus metus teko išleisti $130.000. 
“Kasos” bankeliui kas mėnesį 
reikia grąžinti $6.800 procenti
nės paskolos, kurios dar yra 
apie $475.000. Šią sumą paden
gus beprocentinėmis paskolo
mis, centras galėtų išsilaikyti 
pajamų nuoma ir narių mokes
čiais. Valdybos pirm. Rimas Do- 
manskis susirinkimo dalyvius 
supažindino su didėjančia cent
ro veikla, nes jo paslaugomis 
ima naudotis vis daugiau Čika
gos lietuvių organizacijų. Pal. 
Jurgio Matulaičio misija su kun. 
L. Zaremba, SJ, įsikūrusi nedi
delėje centro bažnytėlėje, at
lieka visus religinius patarna
vimus. Centro administratoriai 
yra Romas Kronas ir Dalia Gy
lienė. Metiniame narių susirin
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FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

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

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

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

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

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

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

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

1-312-436-7772

kime buvo išrinkta padidinta 
centro valdyba, kurią dabar su
daro: Rimas Banys, Vacys Gar- 
bonkus, Gražina Liautaud, Ze
nonas Petkus, Rimvydas Rimkus 
ir Algis Stepaitis dvejų metų ka
dencijai, Ričardas Burba, Ri
mas Domanskis, Albinas Marke
vičius, Nijolė Maskeliūnienė, 
dr. Albina Prunskienė ir Jurgis 
Riškus vienerių metų kadenci
jai. 1991 m. naujam stogui, sie
nų, pamatų, langų ir bažytėlės 
remontams reikės apie $120.000.

Urugvajus
Tautybių mugėje Montevideo 

mieste 1990 m. lapkričio 13-14 
d.d. Lietuvos kioską turėjo lie
tuvių tautodailės grupė “Ainis”. 
Pirmo mugės vakaro programoje 
lietuviams atstovavo jaunieji 
“Ąžuolyno” šokėjai, kuriems da
bar vadovauja Stefa Štendelytė- 
Aguilar. Kioske pardavinėja
mus lietuviškus suvenyrus mie
lai pirko mugės lankytojai.

Australija
Melburno lietuvių sporto klu

bas “Varpas” veiklos keturias
dešimtmetį 1990 m. spalio 27 d. 
paminėjo specialiu baliumi Lie
tuvių namuose. Baliun buvo pa
kviesti klubo pirmosios valdy
bos nariai V. Lazauskas ir J. Žal- 
kauskas, kiti klubo veikėjai, rė
mėjai ir svečiai. Su “Varpo” klu
bo istorija baliaus dalyvius su
pažindino dabartinis valdybos 
pirm. Rimas Mickus, padėko
damas visiems talkininkams. 
Baliaus dalyviai išgėrė po tau
rę “Varpo” sukakčiai skirto šam
pano.

Pavergtų tautų N. S. W. taryba 
1990 m. lapkričio 11 d. surengė 
tarptautinį koncertą Sidnio Lid- 
kombės priemiestyje, Ukrainie
čių jaunimo namuose. Programą 
atliko estų, latvių, lietuvių, 
slovakų ir ukrainiečių grupės, 
jon įjungusios savo dainas ir 
tautinius šokius. Pavergtų tau
tų N. S. W. taryboje lietuviams 
atstovauja Albinas Giniūnas ir 
Antanas Kramilius. Aštuonio- 
mis dainomis programon įsijun
gė Sidnio lietuvių moterų an
samblis “Sutartinė”.

Britanija
Paskutinį 1990 m. susirinkimą 

DBLS Derbio skyriaus valdyba 
turėjo spalio 28 d. Jame aptarti 
veiklos planai, išklausytas įdo
mus iš Lietuvos sugrįžusio pirm. 
J. Levinsko pranešimas. Vasario 
16 minėjimą nutarta rengti 1991 
m. vasario 24 d. Negausius Der
bio lietuvius kiekvieno mėnesio 
trečią sekmadienį aplanko ir 
jiems Mišias laiko kun. dr. Ste
ponas Matulis, MIC. Derbyje bu
vo surengtas 1990 m. rudeninis 
Britanijos lietuvių sąskrydis.

“Europos lietuvis” 1990.XII.7 
laidoje praneša Vidos Gasperie- 
nės, DBLS centro valdybos ir 
Londono lietuvių namų bendro
vės direktorių valdybos narės, 
pasitraukimą iš šių pareigų nuo 
tų metų lapkričio 18 d. Savait
raštis cituoja V. Gasperienės 
laišką šių institucijų vadams. 
Jame rašoma: “Mano atsistatydi
nimo priežastis yra asmeniška. 
Kita prie to prisidedanti labai 
svarbi priežastis yra nesugyve- 
nimas valdybų darbuose, ypač 
posėdžių metu, kuri trukdo sėk
mingai lietuviškai veiklai. Jau
čiu, kad mano sąžinė man nelei
džia dirbti tokioje dvasioje, kur 
garbės ir jėgos troškimas virši
ja tautinius jausmus. Todėl, ne
norėdama apvilti už mane bal
savusius Didž. Britanijos lietu
vius, turiu pasitraukti. Lietu
višką darbą tęsiu kitu keliu”.



Būkime vilties žiburėliu!
Naują žingsnį žengiant lietuviškoje veikloje

Po ilgo poilsio vėl atgyja 
“Jaunimo žiburiai” puslapis 
šiame savaitraštyje. Jaunimo 
tikslas yra palaikyti ryšį su vi
so pasaulio lietuvių jaunimu. 
Visas lietuviškas jaunimas yra 
nuoširdžiai kviečiamas jame 
reikštis — siųsti žinias ar nuo
traukas apie savo veiklą, savo 
poeziją, rašinius, straipsnius. 
Rašykime, kurkime, dalyvau
kime! Dalinkimės savo žinio
mis bei gabumais! Parodykime 
pasauliui, kad mes nepamir- 
šome savo lietuviškumo, nepa- 
miršome Lietuvos, kad mūsų 
lietuvybė nėra palaidota mū
sų gyvenamo krašto žemėje,

Lietuva pasiryžo išeiti iš kalėjimo
Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas - prezidentas 
Vytautas Landsbergis kalbėjo angliškai Toronto universiteto salėje.

Buvo nemažai lietuviu studentų, bet mažai kitataučių kanadiečių
Prasidėjęs atgimimas Sov. 

Sąjungoje pamažu kelia ją il
gai slėpusią geležinę uždan
gą. Po truputį visi nešvarumai, 
puvėsiai, susikaupę per tokį 
ilgą laiką, pamažu išvalomi, 
iškeliami viešumon, kad pa
saulis pagaliau pažintų komu
nizmą tokį, koks jis iš tiesų yra.

Truks ilgą laiką, kol tie visi 
nešvarumai bus pašalinti. Šio 
darbo neįvykdysim be pagal
bos iš Vakarų. Tam ir Vytautas 
Landsbergis, pirmasis naujai 
paskelbtos nepriklausomos Lie
tuvos prezidentas, atvyko į 
Šiaurės Ameriką.

Gruodžio 7 d., po savo susiti
kimo su Ontario premjeru Bob 
Rae, Landsbergis buvo prista
tytas visuomenei Toronto uni
versiteto salėje Convocation 
Hall. Jį pristatė prof. R. Vaš- 
tokas, pasveikino pats Toron
to universiteto prezidentas 
Robert Pritchard. Landsbergis 
prabilo anglų kalba, nors jo 
klausėsi daugiausia Toronto 
lietuviai. Atėjo jo paremti taip 
pat gausus skaičius lietuvių 
studentų. Dėl skelbimų plati
nimo stokos atsilankė tik sau
jelė kanadiečių, kuriems šis 
susitikimas su Landsbergiu 
buvo skirtas.

Landsbergis visų pirma iš
reiškė savo džiaugsmą vėl būti 
universiteto salėje. Šis muzi
kologas, būdamas studentu, iš
moko branginti meilę gyveni
mui, mokslui, ištvermei. Ši 
meilė nesvetima visiems pa
saulio studentams. Tik ne vis
kas pasaulyje yra žinoma. Pats 
Landsbergis atvyko iš mažai 
Vakaruose žinomo pasaulio, 
kuris 70 metų buvo slepiamas 
už melo ir vergijos sienos. Jis 
laiko savo pareiga padėti Va
karams suprasti Sov. Sąjungą.

Sovietų imperija tebėra pa
grįsta baime ir jėga, tačiau jos 
galia pradeda silpnėti. Joje 
vyksta ne suskilimo procesas, 
o dekolonizacijos. To Vakarai 
nesupranta.

Landsbergis palygino Lietu
vą su vienu iš 15 žmonių, užra
kintų viename kambaryje. Stai
ga kambario durys atsiveria po 
50 metų. Pagaliau ateina ilgai 
lauktoji proga iš to kalėjimo 
ištrūkti. Ši laisvė yra neapsa
komai viliojanti, ypač kai žmo
gus vis dar tebeprisimena lais
vės laikus. Pagaliau neberei
kės kalėti, bus galima pačiam 
pasirinkti savo kelią į ateitį.

Todėl Lietuva ir pasirinko 
išeiti pro tas duris į laisvę, ne
paisant rizikos. Patys lietuviai 
nubalsavo rizikuoti ir tokiu 
būdu parodė pavyzdį kitoms 
respublikoms. Lietuvai dabar 
tenka pergyventi sunkias pa
sekmes: ekonominę blokadą, 
smurto grėsmę ir Maskvos pa
nieką. Tačiau Lietuva nepasi
duos, nes lietuviai savo vyriau
sybei neleido eiti kitu keliu. 

Kelios JAV LJS centro valdybos narės dalyvavo JAV LB surengtame se
minare “Darbas Lietuvai” Vašingtone 1990 m. rugsėjo 27-30 d.d. Iš kairės, 
sekretorė RŪTA KALVAITYTĖ, vicepirmininkė REGINA KULBYTE 
pirmininkė SIGUTĖ ŠNIPAITĖ, iždininkė GAILĖ RASTONYTE

kad nepasidavėme stiprioms 
nutautėjimo įtakoms! Būkime 
taip pat vilties žiburėliu Lie
tuvos jaunimui, kad jis irgi ne
pasiduotų, o toliau kovotų už 
savo laisvę, už savo teises. 
“Jaunimo žiburiais” švieski
me kelią savo lietuviškai kul
tūrai į šviesesnę ateitį.

“JŽ” ketina pasirodyti “Tė
viškės žiburiuose” maždaug 
kas du mėnesiai. Mūsų adre
sas: “Jaunimo žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont. L5C 1T3, Canada.

L. Mockutė, 
“Jaunimo žiburių” redaktorė

Landsbergis vėl palygino Sov. 
Sąjungą su verdančiu uždeng
tu puodu, kuris būtų sprogęs, 
jei Lietuva per savo nepriklau
somybės atstatymą nebūtų da
lies tos milžiniškos įtampos 
numalšinusi. Kovo 11 Sov. Są
jungos istorija pasuko nauju 
keliu. Šiuo metu Lietuva rodo 
kelią į demokratiją ir taiką ki
toms respublikoms, nes lietu
viai dar tebeprisimena buvu
sios pirmosios nepriklausomy
bės laikus.

Gorbačiovas nori pastoti ke
lią Lietuvai, nori sutramdyti 
jos laisvėjimo raidą. Jis pasky
rė konservatyvius komunistus 
į pačias aukščiausias savo val
džios vietas, tokiu būdu norė
damas “pamokyti” Lietuvą de
mokratijos. Lietuvai jo priemo
nės yra nepriimtinos nei lega
liai, nei moraliai.

Gorbačiovas grasino Lietu
vai, kad sausio 1 d. prasidės 
antroji ekonominė blokada. 
Vakarai žada padėti visai Sov. 
Sąjungai atsistatyti. Kanada 
žadėjo siųsti grūdų. Tačiau 
Lietuvai gali nieko netekti, jei 
ji nemaldaus Maskvos atleidi
mo, nesugrįš pas savo “moti
ną”! Landsbergis dėkojo už 
dosnumą, bet perspėjo, kad 
Gorbačiovas gali juo pasinau
doti kaip ginklu prieš Lietuvą.

Landsbergis išreiškė prašy
mus Vakarams: 1. įpareigoti 
Gorbačiovą jų siunčiamą pa
ramą išdalinti visoms respub
likoms; 2. siųsti pagalbą tiesiai 
į jai skirtas vietas; 3. laikyti 
blokadą pavojinga visos Euro
pos saugumui ir bendradar
biavimui. Juo mažiau dėmesio 
Vakarai kreips į Gorbačiovą, 
juo daugiau jis galės pakenkti 
Lietuvai.

Baigdamas Landsbergis sa
kė, kad būdamas konservatori
jos profesoriumi išmoko kant
rybės. Lietuviai nepasiduos, 
nes jie pasitiki Dievu. Lietuva 
bus laisva, bet šis tikslas bū
tų lengviau pasiektas su Vaka
rų parama. Lietuva praeityje 
yra buvusi tiltu tarp Rytų ir Va
karų. Ji ne vieną kartą yra bu
vusi nusiaubta svetimų kariuo
menių. Ji vis dar laukia, kad 
paskutinioji okupacinė armija 
pasišalintų. Ateityje Lietuva 
tikisi būti draugystės tiltu tarp 
Rytų ir Vakarų.

Landsbergis kvietė visus at
vykti į Lietuvą, kuriai dabar 
mūsų, jaunų žmonių, labai rei
kia. Jo atsisveikinimo žodžiai 
buvo: “Telaimina jus Dievas”.

Po Landsbergio kalbos jį Lie
tuvos konsulo vardu pasveiki
no ir padėkojo A. Pacevičius. 
Tada Landsbergis išėjo iš sa
lės, lydimas gausių plojimų. 
Savo buvimu mūsų tarpe Lands
bergis mus suartino su Lietu
va. Užtat gaila, kad jo atėjo pa
siklausyti tiek mažai kanadie
čių. Jis būtų lengvai laimėjęs 
jų simpatijas. Klausovė

Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS, lankydamasis Kana
doje 1990 m. gruodžio 9 d., susitiko ir su jaunimu. Nuotraukoje jis pasirašo ZITAI GURKLYTEI

Nuotr. O. Burzdžiaus

Išeivij os vaidmuo
“Keičiasi Lietuva, keičiasi musų veikla” - tokia tema įvyko Toronte svarstybos, kuriose buvo 

ryškinama dabartinė padėtis Lietuvoje ir išeivijos jaunimo vaidmuo

Kanados lietuvių bendruo
menės tarybos suvažiavimo pro
ga 1990 m. gruodžio 8 d. Toronto 
Bishop Morocco/Thomas Merton 
gimnazijos auditorijoje įvyko 
simpoziumas, kuriame buvo dis-
kutuojama, kaip išeivijos veik
la turėtų keistis ryšium su taip 
greitai besikeičiančia Lietuva. 
Dalyvavo 5 kalbėtojai: dr. P. Lu
koševičius, agronomas, prof. R. 
Vaštokas, antropologijos profe
sorius, P. Žumbakis, advokatas 
iš JAV, G. Petrauskienė, PLB 
valdybos vicepirm. ir Arūnas 
Degutis, •”<«iosios tarv-
bos deputatas. Diskusijų mode
rator buvo adv. Joana Kuraitė- 
Lasienė. Klausytojų tarpe buvo 
tik saujelė jaunimo, nors jiems 
šis klausimas yra labai aktualus.

Pirmasis kalbėjo P. Lukoševi
čius. Jis visiems priminė, kad 
po kovo 11 d. pasaulis atsuko nu
garą Lietuvai. Sov. Sąjungos mi
licijos organizavimas kartu su 
žaliavų siuntimo į Lietuvą nu
traukimu sukėlė įvairių proble
mų Lietuvoje, kurios ugdo žmo
nėse panikos ir nepasitenkini
mo jausmus, juo labiau, kad Va
karai į šias baimės priemones 
nekreipia dėmesio. Tačiau lie
tuviai vis dėlto su viltimi žvel
gia į ateitį.

Kaip jaunimas gali šiuo metu 
padėti Lietuvai? P. Lukoševi
čius ypač pabrėžė jaunimo vaid
menį Lietuvos laisvinimo darbe. 
Jis ragino jaunimą kaip galint 
daugiau prisidėti prie šio dar
bo, juo susidomėti ir tuo būdu 
išlaikyti savo lietuvybę. Tik ge
rai organizuota išeivija galės 
padėti Lietuvai, o tolimesnę iš
eivijos veiklą kaip tik ir turės 
perimti jaunimas. Lietuvai da
bar ypač reikia kvalifikuotų pro
fesionalų iš Vakarų, kurie savo 
žiniomis jai padėtų vėl atsistoti 
ant savo kojų. Šie specialistai 
turės ateiti iš jaunimo gretų.

Prof. R. Vaštokas apibūdino 
kliūtis dabartiniam Lietuvos 
laisvinimo darbui išeivijoje. 
Lietuvos padėtis su kitais pa
saulio kraštais keičiasi kasdien, 
todėl išeivija turi visą laiką bū
ti pasiruošusi bet kokiam atve
jui. Jaunimas prie šio budėjimo 
taip pat prisidėjo krizės centro 
įsteigimu Toronto Lietuvių na
muose. Kai pasaulio politiniai 
interesai keičiasi kasdien, išei
vijos lietuviai neturi pastovių 
draugų politikos srityje. Todėl 
išeivijos lietuviai turi vienytis, 
jungti savo pastangas su kitomis 
komunizmo skriaudžiamomis 
tautomis ir taip pat stengtis pa
tiems kuo labiau įsijungti į ak
tyvią politinę veiklą, kelti Lie
tuvos reikalus. Jaunimas taip 
pat gali prie šio darbo prisidė
ti, rašydamas asmeninius laiš
kus savo valdžios atstovams. Pa
saulio spauda yra nepalanki 
Lietuvai, laiko jos susikirtimą 
su Gorbačiovu etninės grupės 
konfliktu vietoje dekolonizaci
jos. Todėl šiuo metu tiek mažai 
girdisi apie Lietuvą spaudoje. 
Išeivija todėl privalo geriau iš
aiškinti spaudai tikrąją konf
likto tarp Lietuvos ir Gorbačio
vo priežastį ir tokiu būdu keisti 
viešosios opinijos pažiūras į Lie-

“Mūsų vieiė - tautos stiprybė"
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pasaio lietuviu 
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tuvos klausimu. Jaunimas gali 
prisidėti rašydamas laiškus 
pagrindinių savo gyvenamo 
krašto laikraščių redaktoriams.

Adv. P. Žumbakis kalbėjo apie 
nepagražintą Lietuvos dabarti-

priešui, kai jis pats save naiki 
na”.

Gabija Petrauskienė pareiškė 
kad didžiausia parama Lietu 
vai yra sąmoninga ir aktyvi išei
vija. Po tokių didelių pasikeiti-

nę padėtį. Lietuvai gresia toks 
pat didelis smjrto pavojus kaip 
1939 m., Rusija 1917 m. ir Veng
rijai 1956 m., jio labiau, kad Lie
tuva yra izolimta, iš Vakarų ne
gali tikėtis jokos pagalbos.

Kalbėtojas jripažino, kad Ka
nados lietuvia yra daug vienin
gesni už Ame'ikos lietuvius, to
dėl jai sunkiai laimėti savo vy- riausyi)c.,>^. fir KeTTl Liėtu- 
vos klausimąLietuvai dabar la
biausiai reiki pripažinimo. Va
karai jos nepipažino todėl, kad 
ji dar nepardė, kad gali pati 
kontroliuoti ivo sienas bei te
ritoriją ir kaeugeba valdytis.

Išeivija tai pat turi spausti 
savo valdžia kad duotų Lietu
vai pinigų, n< Lietuva pati kont
roliuoja savsienas ir stengiasi 
savarankišk. tvarkyti savo rei
kalus. Išeivi turi stebėti Lie
tuvos pažan ir jai padėti, bet 
nemėginti j diktuoti. Lietuvai 
yra labai pojingas Gorbačio
vas, kuris bar yra net galin
gesnis už Sliną 1939 m. Išeivi
jos pareigLietuvai — iškelti 
jos klausinviešumon. Baigda
mas P. Žmakis citavo Napo
leono žodž, turėdamas galvo
je Sov. Sąigą: “Netrukdykite

mų Lietuvoje paskutiniu metu 
išeivija dabar save nuvertina, 
nebesijaučia tokia reikalinga, 
kaip anksčiau. Šis nusivertini- 
mas yra klaidingas todėl, kad 
išeivija yra tiek pat reikalinga 
Lietuvai, kaip ir anksčiau. Ta
čiau išeivija turi savo veiklą dar 
labiau išvystyti, kad galėtų to
liau teikti Lietuvai reikalingą 
paiduių. sąmoninga išeivija tu
ri suprasti kas Lietuvai 
kalinga.

Naujausias ir didžiausias pa
sikeitimas išeivijos veikloje yra 
tai, kad ji nebeturi teisės kalbė
ti už Lietuvą. Lietuva nuo šiol 
turi kalbėti pati už save. Išeivi
ja daug daugiau padės Lietuvai 
dirbdama su ja, o ne už ją. Mes 
turime Lietuvai įkvėpti sava
rankiškumo ir pasitraukti jai iš 
kelio, kad ji galėtų toliau veikti 
pati. Mūsų darbas Lietuvai nuo 
šio laiko yra antraeilis. Nors 
mes esame Lietuvai labai reika
lingi, turime jai dirbti, nesitikė
dami padėkos ar atlyginimo, ku
rio ji negali duoti. Ji yra kaip 
vaikas, kuris mokosi vaikščioti 
— jis nesugeba įvertinti savo 
tėvų pastangų jam padėti. Jau
nimas greičiau pritaps prie sa
vo naujo vaidmens Lietuvai, ne
gu senesnės kartos, todėl dabar 
ypatingai svarbu kuo daugiau 
jaunimo sudominti Lietuva.

Arūnas Degutis į išeivijos 
vaidmenį žvelgė iš Lietuvos pers
pektyvos. Jis atvirai pasakė, kad 
Lietuvai naudingesnė išeivijos 
pagalbos kokybė, o ne kiekybė. 
Kai tiek išeivijoje, tiek Lietuvo
je kuo mažiau lietuvių dirba 
vieną darbą, tuo geriau jie tą 
darbą atlieka. Nors Gorbačio
vas dar vis tebenaudoja propa
gandą apgaudinėti pasaulio vi
suomenei, jį vis dėlto reikia rem
ti, nes Vakarai jį mėgsta. Lietu
vai todėl reikia vengti susidūri
mo su Gorbačiovu, nes kitaip 
Lietuva gali visai prarasti bet 
kokią galimybę išsivaduoti. Esą 
Lietuvai dabar labai reikalingi 
profesionalai iš Vakarų.

Diskusijose buvo pabrėžtas 
išeivijos išsilaikymo klausimas. 
Išeivija negali pamiršti rūpin
tis savo reikalais, kitaip ji nebe
galės padėti Lietuvai. Šiam tiks
lui jaunimas turi pats uždegti 
savo bendraamžius, kad išlaiky
tų lietuvišką kultūrą Vakaruo
se. Tie, kurie šiuo metu atsižada 
Vakarų patogumų ir važiuoja į 
Lietuvą dirbti, yra puikūs pa
vyzdžiai visam išeivijos jauni
mui.

Mes, išeivijos jaunimas, gali
me prisidėti prie Lietuvos atei
ties kūrimo. Jei mes Lietuva ne
sirūpinsime, nesidarbuosime 
jos labui dabar ir ateityje, ji ga
li išnykti ir mus palikti be šak
nų. Kaip mes tada patys išsilai
kysime? Mūsų išsilaikymas yra 
susijęs su Lietuvos išsilaikymu. 
Jei mes apleisime savo tautą, 
išnyksime visi. L.M.
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Prezidento Landsbergio knlbi
Rašo Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokinės, dalyvavusio! 

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininko susitikime su Kanados 
lietuviais 1990 m. gruodžio 9 d. Anapilyje, Mississaugoje, Out.

Prezidentas Vytautas Lands
bergis paliko man labai gerą, 
bet kartu ir labai liūdną įspū
dį. Kai jis mums kalbėjo, atvi
rai visiems pasakė, — ateina 
vėl laikai labai sunkūs Lietu
vai. Prezidentas paminėjo tris 
punktus: pirmiausia, kad Lie
tuvai gresia iš Sovietų Sąjun
gos ekonominė blokada. Antra, 
kad Lietuva neturės pakanka
mai maisto, bus jo didelis trū
kumas, Trečia, kad sovietai 
trukdys Lietuvai atgauti pilną 
nepriklausomybę ir norės iš
laikyti visas žemes, kurias jie 
užėmė.

Svarbus buvo jo pareiški
mas, kad Lietuva pirmoji išėjo 
į priekį, reikalaudama laisvės. 
Visos Lietuvos atstovų rinki
mai parodė — Lietuva nori bū
ti laisva ir niekada nesitrauks 
iš šitos pozicijos. Preziden
tas Landsbergis taipogi papa
sakojo jaudinančius prisimini
mus, kai Estijoje ir Latvijoje 
priešiškai nusiteikę būriai 
apgulė Aukščiausiųjų tarybų 
rūmus, lietuviai jautė, kad 
ir jiems taip gali atsitikti. 
Rinkosi žmonės iš visos Lie
tuvos į gretimą aikštę, kad ap
gintų savo Aukščiausiąją ta
rybą. Atėjo ten ūkininkai, stu
dentai, tremtiniai, bet pir
mieji atskubėjo Lietuvos inva
lidai. “Kaip džiaugėsi jie į mus 
žiūrėdami, o mes jiems tegalė
jome pasakyti ačiū”. Lankantis 
Kanadoje prezidentas išreiš
kė norą, kad už suaukotus Ka
nadoje pinigus būtų nupirkti 
Lietuvos invalidams protezai 
ir kėdės.

Savo kalboje prezidentas 
paminėjo problemas, su kurio
mis reikia šiandien grumtis:

Lietuvos prezidentas Anapilyje
Jo sutikime dalyvavo mokiniai, studentai, ansamblių nariai

Lietuvos prezidentui Vytau
tui Landsbergiui Toronte-Mis- 
sissaugoje buvo suruoštas iš
kilmingas sutikimas 1990 m. 
gruodžio 9 d., 1 v.p.p., Anapilio

Žmonių prisirinko pil
na salė. Daug kas stovėjo, nes 
nerado kėdės atsisėsti. Visi ne
kantriai su dideliu nuoširdu
mu ir entuziazmu laukė pasi
rodant žmogaus iš už Atlanto.

Išgirdę prie durų Maironio 
mokyklos mokinius dainuojant 
“Mūsų šūkis — Lietuva”, žino
jome, kad Landsbergis jau čia. 
Jam įėjus, visa salė “Volungės” 
choro vadovaujama, sudainavo 
“Balnokim, broliai, žirgus”. 
Prie scenos lietuviškų juostų 
vartus, pro kuriuos Landsber
gis praėjo, sudarė “Gintaro” ir 
“Atžalyno” ansamblių nariai. 
Salę paruošė Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba.

Landsbergiui užlipus ant 
scenos, visa auditorija atsisto
jusi sugiedojo Kanados himną. 
Po KLB krašto valdybos pirmi
ninko Juozo Krištolaičio svei
kinimo ir “Volungės” choro at
liktos “Džiaugsmo giesmės” 
prabilo Kanados lietuviams 
Landsbergis.

Jo balse jautėsi nuovargis, 
kuris tačiau negalėjo nuslėpti 
jo ryžto, jo vilties, jo stiprybės, 
geležinės valios. Jo balse skam
bėjo visa Lietuva. Jis sakė, kad 
Lietuva dabar išgyvena bandy
mo laikotarpį, kurio pabaiga 
nenumatoma. Nors Gorbačio

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBER
GIS 1990.XII.9. kalba Anapilio salėje Kanados lietuviams, kurių buvo 
apie 1.500, jų tarpe daug jaunimo Nuotr. O. Burzdžiaus

tai privatizacijos problema 
pasikeitimas nuo valdžios kon
trolės į pačių žmonių nuosavy 
bę; antra, ūkininkai ima žemę 
į savo rankas, bet jiems trūks
ta traktorių ir kitų priemonių, 
būtinų Lietuvos ūkiui kurti, ir 
trečia, Lietuva turi laužti le
dus, kad pati galėtų išduoti lei
dimus įvažiuoti į Lietuvą. So
vietai dar vis daro įvairius 
trukdymus: kam nori duoda, 
kam nori neduoda. Visi turi 
turėti teisę atvažiuoti ii- ap
lankyti savo tėviškę. Kai pre
zidentas kalbėjo, jis tvirtai 
pasakė, kad mes, išeiviai, taip 
pat turėtume reikalauti pagal
bos iš mūsų valdžios, kuri pa
dėtų netrukdomai lankytis sa
vo gimtinėje.

Prezidentas sujaudino visą 
publiką, kai jis mums pasakė 
sekančius žodžius apie kovo 
mėnesio vienuoliktą dieną: 
“Kada mes paskelbėme Lietu
vos nepriklausomybę, žinojo
me savo padėtį ir jautėme lie
tuvių sutikimą, taipogi žino
jome, kad galime kurti valsty
bę ir žinojome, kad stosime 
už savo žemę”.

Prezidentas ragino mus at
likti savo dalį: daugiau kreip
tis į savo krašto parlamenta
rus, aiškinant Lietuvos reika
lus. Jis taip pat prašė mūsų 
paramos — palaikyti stiprius 
ryšius su Lietuvos žmonėmis. 
Jaunimo jis prašė, kad dau
giau bendrautumėme su Lietu
vos jaunimu, rašytumėme 
jiems laiškus. Jaunimui Lie
tuvoje yra labai svarbu žinoti 
ir apie mūsų lietuviškumą.

Audru Paulionytė
(Nukelta į 6-tą psl.)

vas sutiko kalbėtis su Lietuvos 
vyriausybe, juo lietuviai nepa
sitiki. Šis noras kalbėtis nura
mino Vakarus, kurie todėl at
suko nugaras Lietuvai, palik
dami šį reikalą jai vienai su 
Sov. Sąjunga išspręsti. Lands
bergis tam ir atvažiavo į Vaka
rus, kad vėl patrauktų Vakarų 
dėmesį Lietuvai, kuri dabar 
labai vargsta. Lietuvai iki šiol 
brangiai reikėjo mokėti už tai, 
kad ji pirmoji žengė žingsnį 
laisvės link.

Landsbergis dėkojo Kana
dos lietuviams už suteiktą pa
ramą Lietuvai. Jis taip pat pra
šė, kad mes toliau spaustame 
savo valdžią, jai aiškintume, 
kokia pavojinga Lietuvos pa
dėtis yra, kad šis pasauliniu 
mastu Sov. Sąjungos kursto
mas psichologinis karas paga
liau pasibaigtų.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
Landsbergis išėjo gausių plo
jimų lydimas.

Jaunime, nepalikime Lie
tuvos. Nenuvilkime jos ypač 
dabar, kai jai mūsų labai rei
kia. Nors mes vargo nematę, 
niekada nebuvę alkani, užau
gę laisvame pasaulyje, sunkiai 
galintys užjausti ar suprasti 
Lietuvos dabartinę padėtį — 
darykime tiek, kiek įmanoma 
jai padėti. Juk ten mūsų šak
nys, tėvų žemė! Jei visi duosi
me jai kiekvienas pagal savo 
galimybes, niekas iš mūsų dau
giau negalės reikalauti.

Dalyvė
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Toronto Lietuvių namuose, nutarimai

L Padėkos ir sveikinimai
1. Sesijos dalyviai sveikina Lie

tuvos respublikos prezidentą Vy
tautą Landsbergį ir ponią bei vi
sus jo palydovus. Džiaugiamės Jū
sų apsilankymu Kanadoje ir lin
kime Jums darbingos viešnagės 
mūsų krašte. Perduokite mūsų 
nuoširdžiausius linkėjimus bro
liams ir sesėms tėvynėje Lietu
voje.

Didžiuojamės Jūsų darbais ir 
pasiekimais tautos atgimimo ir 
Lietuvos laisvės atstatymo istori
nėje kovoje. Tegu ši kova mus vi
sus dar labiau sujungia, sustipri
na mūsų ištvermę, susiklausymą 
ir padidina mūsų įžvalgą į Lietu
vos priešo kėslus Jūsų darbams 
pakenkti.

2. Sveikina Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę ir džiaugiasi jos 
valdybos sėkmingais darbais. Dė
koja pirmininkui dr. Vytautui 
Bieliauskui ir visiems valdybos 
nariams už pastangas ir atsilan
kymą suvažiavime.

3. Dėkoja visiems prisidėju- 
siems prie prezidento V. Lands
bergio priėmimo ir jo viešnagės 
suorganizavimo Kanadoje. Dėko
ja simpoziumo pranešėjams: Arū
nui Degučiui, dr. Petrui Lukoše
vičiui, Gabijai Petrauskienei, dr. 
Romui Vaštokui, Povilui Žumba- 
kiui, moderatorei Joanai Kurai- 
tei-Lasienei už iškeltas mintis iš
vystyti tolimesnei KLB veiklai.

5. Dėkoja Lietuvos generaliniam 
konsului Hariui Lapui, JAV LB 
valdybos pirm. dr. A. Razmai ir 
visiems Tarybos sesiją sveikinu
siems raštu ar žodžiu.

Pagalbos Lietuvai vajaus aukos
$1,050 - S. P. Jauniai; $1,000 - A. 

Štreimikis, J. Gustainis, E. Senku
vienė, J. E. Karosai, B. Paliūnaitė 
a.a. Vac. Paliūno atminimui, J. Va
laitienė ir šeima mirusio vyro ir 
tėvo Kazimiero Valaičio atmini
mui; $900 - A. E. Prialgauskai 
(anksčiau $100).

$500 - A. A. Tamošaičiai, J. Va
liulis, E. A. Abromaitis, J. Liau- 
kevičius, J. Šileikis, J. A. Luko
šiūnas, S. J. Poška, V. Kecorius, V. 
Daugelavičienė, J. Poška, V. Bal
sys, Br. Saplys (anksčiau $500), L. 
Kirkilis; $400 - A. Arelis, A. Lau
rinaitis, A. F. Povilauskai, J. And- 
rukaitis; $300 - A. Mašalas, A. V. 
Karauskas, P. Lapienis, K. J. Ša- 
počkinai, L. V. Nakrošiai; $250 - V.
J. Normantas, M. O. Yčas, J. Bud
rys, P. Vilutis, I. M. Sungaila (vie
toj kalėdinę dovanų giminėms), 
Ed. Valeška; $200 - E. Ališauskas,
K. Dulkys, D. Simanavičius, Z. A. 
Stančikai, A. A. Paškevičiai, L. V. 
Morkūnas, Z. Stonkus; $150 - J. Ta- 
mulionis; $120-J. Vaškevičius.

$100 - A. Spranaitis, B. G. Čiži
kai, B. Danaitis, V. Paulionis, V. 
Zujus, J. K. Žabas, J. A. Ranonis, 
M. Putrimas, Kaliukevičius, M. V. 
Tamulaitis, L. Tamošauskas, Ch. 
Anderson, A. Jakaitis, J. Petro
nis, J. Pargauskas, J. Mockevičius, 
P. A. Skilandžiūnas, A. G. Lauri
naitis, L.G. Vyšniauskai, T.V. Gra
žuliai, B. B. Tamošiūnas, A. Didž- 
balienė, VI. Jokubauskas, A. A. 
Erštikaičiai (iš viso $1040), A. Za
rembaitė, M. Pranaitienė, V. L. Ko- 
lyčiai, J. Krasauskas, Violeta Seib, 
Gr. Soltys, P. L. Murauskai, K. Ga-

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus, 

1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PLV

Viešėdami Čikagoje, _ ... \
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNEL.Ų K

č ia gausite lietuviškų, knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

6. Dėkoja Kanados lietuvių fon
dui už jo nuolatinę finansinę pa
ramą Kanados Lietuvių Bendruo
menei. Taipgi didelė padėka pri
klauso lietuvių bankams, parapi
joms ir visoms kitoms organizaci
joms bei pavieniams asmenims už 
jų pastangas bei rėmimą lietuvy
bės išlaikymo ir politinės veiklos 
darbų Kanadoje.

7. Dėkoja Kanados lietuvių mu- 
ziejaus-archyvo tarybai ir vedė
jai dr. Rasai Mažeikaitei už kruopš
tų muziejaus-archyvo vedimą.

8. Dėkoja Pagalbos Lietuvai va
jaus komitetui, pirm. Vytautui Bi- 
retai už pastangas telkiant lėšas 
Lietuvai.

9. Dėkoja lituanistinių mokyk
lų mokytojams už švietimo darbą, 
ugdant sąmoningą jaunąją lietu
vių kartą.

10. Dėkoja Toronto Lietuvių na
mams už leidimą Tarybos sesijai 
pasinaudoti patalpoms.

II. Konkretūs darbai
1. Įgalioja valdybą pasamdyti 

revizorių Bernard Nayman viene- 
riems metams, susitariant su juo 
dėl atlyginimo.

2. Įpareigoja valdybą sudaryti 
vaizdinę programą, kurios tikslas 
informuoti visuomenę, ypač jau
nąją kartą, apie dabartinius įvy
kius Lietuvoje, sužadinant sąmo
ningą apsisprendimą tapti akty
viais LB nariais. Šią programą pa
skleisti visose apylinkėse, lietu
viškose mokyklose, organizacijose 
ir kultūriniuose vienetuose.

3. Įpareigoja valdybą, pasitarus 
su PLB, JAV LB ir Kanados kultū
riniais vienetais, išvystyti kultū- 

putis, St. Senkus, A. Gutauskas, F. 
Mockus, S. A. Kalūza, S. Gudaitis, 
Prisikėlimo parapijos Gyvojo roži
nio draugija; $80 - J. Augustina- 
vičienė; $75-J. Karka, A. Paškevi
čius; $70 - E. Petrus; $60 - A. Pet
kevičius.

$50-0. Kavaliauskienė, V. Bace
vičius, B. E. Liškauskas, J. Buk- 
šaitis, F. Timukas, S. Vaitkus, J. 
Kasakaitis, Eglė Vair, V. Timo- 
šenko, K. Lukošius, M. Reinert, 
A. Kavaliauskas, M. E. Zabulio- 
niai, V. Vaitkus, F. Mačiulis, M. 
Drevininkas, A. Zubrickas, Vyt. 
Montvilas, P. O. Zimenskai; $40 - 
J. Mickevičius, J. Dabrowski; $30 
- O. Juodišius; $25 - A. A. Kicins- 
kai; $20 - I. Rimkus, I. J. Micke
vičius, J. Miltenis, E. A. Underys,
L. Baziliauskas, I. Urbonas; a.a. 
Bronės Rudokienės atminimui au
kojo: $50 - A. K. Ratavičiai, F. 
Rohrer; $20 - P. Augaitis, V. Ga- 
leckas, A. Budreika, A. Aleliū- 
nas, J. Jurėnas, J. Mačiulis, V. 
Čiuprinskas, A. Martinkevičius, 
V. Vytas; $15 - B. Gudinskas, A. 
Vieraitienė; $10 - M. Norkus, A. 
Čaikienė, S. Beržinis, I. Lingai- 
tis, S. Oleka, M. Vieraitienė, G. 
Rugienius, V. Jakubickienė, S. 
Mažeika, D. Šiurna, T. Lapenas,
M. Stankaitienė, L. F. Gurkliai.

$50 - p.p. Abromaičiai a.a. A. 
Vasiliausko atminimui.

$15,000 - Hamiltono “Talka”; 
$3,000 Hamiltono “Talkos” auka 
KLB valdybos darbams.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
KLB valdyba ir PLV komitetas 

rinių švenčių veiklos planą, įjun
giant kursus, seminarus ir naujas 
programas; informuoti apylinkes 
apie besilankančius kultūros dar
buotojus iš Lietuvos, kad visi ga
lėtų pasinaudoti jų atvykimu.

4. Įgalioja valdybą pavesti ta
rybos atskiriems nariams svars
tyti bei vykdyti specifinius užda
vinius bei pristatyti savo išvadas 
valdybai, kad ji galėtų aktyviau 
įjungti tarybos narius j bendruo
meninius darbus bei pasidalinti 
įsipareigojimų našta.

5. Įpareigoja valdybos narius 
bent kartą į metus pakaitomis ap
lankyti visas lietuvių apylinkes.

6. Įpareigoja valdybą nustatyti 
nuolatinę datą tarybos suvažia
vimams ir pagal sąlygas keisti su
važiavimo vietovę. (Taryba siūlo 
spalio savaitgalį, tuoj po Padėkos 
savaitgalio).

7. Įpareigoja valdybą paruošti 
planą, kad Kanados lietuvių apy
linkės galėtų užmegzti ryšius su 
Lietuvos miestais bei jų gyvento
jais.

8. Įgalioja valdybą dviejų mėne
sių laikotarpyje nustatyti 1992 m. 
Kanados lietuvių dienų vietovę.

9. Ragina apylinkių valdybas už
megzti stiprius ryšius su kitų pa
vergtų tautų atstovais.

Pastaba: Taryba nustato, kad val
dyba atkreiptų ypatingą dėmesį 
į nutarimus, planuodama savo 
veiklą bei darydama pranešimus 
metiniuose suvažiavimuose. Val
dybos kvietimai nariams turėtų 
būti išsiuntinėti kartu su suva
žiavimo darbotvarke.

Nutarimų komisija: dr. Judita 
Matulionytė-Čuplinskienė (To
rontas), Ramūnė Sakalaitė-Jo- 
naitienė (Torontas), Rasa Luko- 
ševičiūtė-Kurienė (Londonas).

KLB dėkoja visiems, kurie dar
bais prisidėjo prie Lietuvos pre
zidento V. Landsbergio apsilanky
mo Kanadoje. Pirmas jo atsilanky
mas Kanados lietuviams labai 
svarbus. Mus dar labiau įpareigo
ja būti vieningais ir dirbti Lie
tuvos šviesesniai ateičiai.

Praeitais metais išduota per 
3,000 pakvitavimų atleidimui nuo 
pajamų mokesčių 600,000 dolerių 
sumai. Norint pasinaudoti pakvi
tavimais, visos aukos turi eiti per 
KLB valdybą.

Po Naujų metų į KLB valdybos 
raštinės vedėjos pareigas grįž
ta Darija Deksnytė.

Dabar KLB valdybos žinioje yra 
keturios raštinės su trim tarnau
tojais. Seniausia ir pirmutinė raš
tinė yra Toronto Prisikėlimo para
pijos patalpose, jau 30 metų ja 
naudojamasi nemokamai. Antra 
atsirado “Krizės centro” vardu 
Lietuvių namų trečiame aukšte. 
Tuo pačiu laiku Otavoje lietu
viai studentai pradėjo Lietuvos 
garsinimo darbą! Tarybos suvažia
vimas leido įsteigti ten informa
cijos raštinę su apmokamu tarnau
toju. Kanados lietuvių kultūros 
muziejus-archyvas Anapilyje tvar
kosi savarankiškai, bet visa fi
nansinė atsakomybė tenka valdy
bai.

Labai gera rūpintis kitais, kai 
pats esi sotus. Visokios labai ge
rų tikslų rinkliavos sumažino au
kas krašto valdybai, blogiausia, 
kad mūsų šakos - apylinkės valdy
bos kasmet vis mažiau remia cent
rą. Tik vieningai veikdami, ge
riau padėsime Lietuvos laisvė
jimui. J.K.

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.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tradicinė dainų šventė, tu
rėjusi įvykti 1990 m. vasarų, 
buvo atšaukta dėl įvairių jos or
ganizavimų apsunkinusių prie
žasčių. Taip pat buvo jaučia
mas ir visuomenės nuovargis 
nuo iš Lietuvos atvykstančių 
meno grupių antplūdžio. Ta
čiau išeivija nepasidavė apa
tiškoms nuotaikoms, todėl 1991 
m. gegužės 15-28 d.d. Čikago
je rengiama vienuolikos gran
diozinių renginių grandis, pa
vadinta muzikos švente.

Bene sudėtingiausia ir gal 
publikai įdomiausia to mil
žiniško renginio dalis yra dai
nų šventė, kurioje tikimasi 
arti 800 dainininkų, net aštuo- 
nių dirigentų iš Kanados ir 
JAV, jų tarpe ir pasižymėju
sio dirigento Gedimino Purlio 
iš Lietuvos.

Šventė rengiama bendro
mis Kanados LB ir JAV LB jė
gomis. Jau dabar patartina 
mūsų visuomenei įsidėmėti 
šventės renginių datas ir ei
gų, kad suplanuotų savo atos
togas ir jas galėtų suderinti 
su šventės programa.

Gegužės 15, trečiadienį, 
7.30 v.v., Brighton parko Šv. 
Mergelės Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje - religinis koncer
tas Sibiro trėmimų paminėji
mui. Gegužės 17, penktadienį. 
Jaunimo centre - poezijos va
karas. Gegužės 18, šeštadie
nio vakare premijų šventė Jau
nimo centre. Gegužės 19, sek
madienį, 3 v.p.p., “I Lituani” 
opera Morton auditorijoje, 
3801 Central Avė., Cicero. Ge
gužės 22, trečiadienį, 7.30 v.v., 
Maria High School auditorijoje 
(67-tos ir California Ave., kam
pas) baleto koncertas, kuria
me dalyvauja Lietuvos valsty
binės operos ir baleto artis
tai ir orkestras. Gegužės 24, 
penktadienį, 7.30 v.v., Morton 
auditorijoje - antras “I Litua
ni” operos pastatymas. Gegu
žės 25, šeštadienį, 10 v.r., Ili
nojaus universiteto paviljone - 
bendra šventės chorų ir šokė
jų repeticija. Gegužės 25 die
nos vakare Jaunimo centre šo
kiai jaunimui. Gegužės 26, sek
madienį. 10.30 v.r., iškilmin
gos pamaldos Marquette parko 
Šv. Mergelės gimimo šventovė
je, 10 v.r. liet, evangelikų liu
teronų pamaldos “Tėviškės" 
šventovėje Marquette parke 
(6640 South Troy).

Tų pačią dienų, 2 v.p.p., Dai
nų šventė Ilinojaus universi
teto paviljone. Dalyvauja JAV 
ir Kanados lietuvių chorai, Či
kagos ir apylinkių tautinių šo
kių grupės ir Lietuvos valsty
binės operos orkestras. 7 v.v. 
pokylis dviejose patalpose jau
nimui ir suaugusiems Condes- 
sa del Mar restorane (12200 So.

Prezidento Landsbergio kalba
(Atkelta iš 5-to psl.)

Man atrodė, kad Vytautas 
Landsbergis yra labai geras 
kalbėtojas ir labai geras Lie
tuvos prezidentas. Jis žino, 
apie ką jis kalba ir labai ge
rai supranta, kas vyksta Lie
tuvoje ir ką galima pakeisti ir 
pagerinti krašte. Didžiausią 
įspūdį paliko, kai pasakojo 
apie Lietuvos invalidus. Vi
sokie žmonės ateidavo prie 
Aukščiausiosios tarybos rūmų 
budėti, tarp jų ir Lietuvos in
validai, nors jie beveik paeiti 
nagalėjo. Man irgi atrodė liūd
na, kad prezidentas Landsber
gis negalėjo jiems nieko padė
ti, tik pasakyti ačiū. Jis turi 
labai didelę širdį, nes jiems 
padovanos dalį 400,000 dole
rių, kurie buvo surinkti iš Ka
nados lietuvių, nupirkti inva
lidams kėdutes ir protezus.

Vilija Leknickaitė 
* * *

Prezidento Vytauto Lands
bergio kalba man padėjo su
prasti, kas tikrai vyksta Lie
tuvoje. Jis kalbėjo apie daug 
rūpesčių, kurie liečia gyveni
mų Lietuvoje. Mano manymu, 
svarbiausias dalykas yra jų 
dabartinės problemos: priva
tizacija, ūkininkams trūku
mas traktorių ir kitų ūkinių 
įrengimų, sovietų trukdymas 
laisvai įvažiuoti į Lietuvą.

Daina Batūraitė 
♦ * *

Įspūdingiausia prezidento 
Landsbergio kalbos dalis buvo 
ta, kai jis padėkojo Kanados 
lietuviams už suaukotus pini
gus ir paaiškino, jog didelę 

Cicero Ave. Alsip, IL). Gegu
žės 28, antradienį, 7.30 v.v., 
Maria HS auditorijoje atsisvei
kinimo koncertas.

Šventės metu vyks meno ir 
tautodailės parodos Jaunimo 
centre, Čiurliono galerijoje, 
PL centro meno galerijoje ir 
Balzeko muziejuje.

Ši šventė pareikalaus iš ren
gėjų daug darbo ir pastangų, 
iš visuomenės - lėšų. Bus pini
ginis vajus, ir visuomenė yra 
prašoma šių šventę remti lėšo
mis, juo labiau, kad iš Vilniaus 
atvyksta 81 asmuo. Atvykstan
čių tarpe yra geriausi Lietu
vos operos solistai, 47 simfo
ninio orkestro nariai, 18 cho
ristų, technikinis personalas 
su dekoracijomis.

Patirtis rodo, kad tokie gran
dioziniai renginiai pakelia 
išeivijos nuotaikas, jų vieni
ja, jungia ir įtraukia jaunimų, 
kurio lietuviškume glūdi mūsų 
viltys. Šventė dar ypatinga ir 
tuo, kad joje pirmų kartų daly
vauja Lietuvos menininkai.

Savo gyvenimo laisvėje svar
biausiu uždaviniu privalome 
laikyti kovą už Lietuvos lais
vę. Ją laimėsime tik būdami 
dvasiškai stiprūs, gaivinda
mi kaip tik tokių lietuviškos 
kūrybos bei meno manifestaci
jų, kaip numatytoji muzikos 
šventė. Planuokime j jų atsi
lankyti ir, kas svarbiausia, sa
vo dosnia auka ją paremti.

Skaitytojams patariu išsi
kirpti šventės programą ir jų 
įrašyti į savo naujų kalen
dorių.

Chorai, dėmesio!
Visi chorai, kurie ruošiasi 

dalyvauti dainų šventėje Čika
goje 1991 metų gegužės 26 die
nų, privalo skubiai registruo
tis pas šventės leidinio redak
torę šiuo adresu: Danutė Bin- 
dokienė, 7155 South Homan 
Ave., Chicago, IL 60629, USA.

Registruojantis reikia pa
teikti sekančią informaciją: 1. 
choro pavadinimas ir veiklos 
vietovė, įsisteigimo data, 2. 
choro muzikinė vadovybė (diri
gentai, chormeisteriai ir t.t.), 
3. choro valdybos sudėtis, 4. na
rių sąrašas abėcėlės tvarka, 
vardus išrašant pilnai, be ini
cialų, 5. svarbesnieji choro 
renginiai paskutinių penke- 
rių metų laikotarpyje, 6. dvi 
nuotraukos - viena viso choro 
su muzikiniais vadovais, antra 
- dirigento su visais muziki
niais vadovais, 7. mokyklinių 
chorų nuotraukose neįtraukti 
mokyklų vedėjų, tėvų komite
tų ir kitų asmenų, fotografuo
ti tik chorą ir muzikos moky
toją.

Visa minėtoji informacija 
turi pasiekti šventės leidinio 
redaktorę ne vėliau 1991 m. 
kovo 1 dienos. Inf.

dalį pinigų skirs invalidams 
nupirkti kėdes ir protezus.

Man yra labai sunku tikėti, 
kad tokių dalykų, labai svar
bių žmonėms, nėra Lietuvoje. 
Kodėl Amerikoje ir Kanadoje 
mes turime visko per daug, o 
kituose kraštuose žmonės ne
turi pagrindinių reikmenų? 
Mums visiems reikia siųsti į 
Lietuvą aprangą, maistą, vais
tus ir bet kokius kitus reika
lingus dalykus. Aš žinau, kad 
nuo dabar stengsiuos pagelbė
ti giminėms ir draugams Lie
tuvoje.

Mes čia, Šiaurės Amerikoje, 
esame tokie laimingi —turime 
visko, ko mums reikia. Padėki
me visi daugiau mūsų tėvynei!

Julija Pranaitytė

Taip mato Lietuvos grumtynes su Maskva norvegų laikraštis “Dagbladet”
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Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas prof. Vytauto Landsbergio 
pagerbime Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone 1990.XII.il) iš kairės: 
JOANNE KEMP, sekretorius bendruomenių planavimo ir vystymo rei
kalams JACK KEMP ir prof. V. LANDSBERGIS Nuotr. Broniaus Čikoto

Kitataučių spaudos balsai
Skorinos sukaktis

UNESCO 1990 metus paskel
bė Pranciškaus Skorinos me
tais. Tais metais jo 500 metų 
gimimo sukaktis buvo paminė
ta Minske, Paryžiuje, Niujor
ke, Romoje, Sofijoje, Varšuvo
je ir Vilniuje. Skorina 1521 me
tais įsteigė pirmų spaustuvę 
Vilniuje, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sostinėje. Šio
je spaustuvėje 1522 m. buvo iš
spausdinta pirmoji Lietuvoje 
knyga “Mažoji kelionių knyge
lė” ir 1525 m. “Apaštalas”. Abi 
šios knygos buvo parašytos tuo 
metu LDK naudojama slavų 
kanceliarine kalba. Kadangi 
ši kalba yra labai panaši į gu
dų kalbą, gudai laiko Skorinų 
jų literatūrinės kalbos pradi
ninku.

Lenkų savaitraštis “Žycie 
Warszawy” 1990 m. gruodžio 
4 d. laidoje rašo, kad “didysis 
brolis” nėra patenkintas Sko
rinai rodoma pagarba, kadan
gi pirmoji rusų kalba knyga 
buvo išspausdinta Maskvoje 
tik 1566 metais. Ji buvo caro 
paskelbta eretiška ir sudegin
ta, o jos leidėjas Ivan Fedo
rov turėjo bėgti į Lietuvą. 
Maskvai taip pat nepatinka 
Skorinos ryšys su dabartiniu 
gudų tautiniu atgimimu. “Ra
dio Liberty” biuletenis lapkri
čio 30 d. laidoje rašo, kad gu
diškas spausdintas žodis Gu
dijoje yra visokiais būdais ko
munistinės valdžios persekio
jamas: populiariam savaitraš
čiui “Literatūra i mastatsva” 
(“Literatūra ir menas”) buvo 
pasakyta susirasti kitas patal
pas arba sustabdyti spausdi
nimą, o biuleteniui “Naviny” 
buvo pranešta, kad jo šešių 
kvadratinių metrų kambarys 
turi būti visų pirma pasiūly
tas kaip butas invalidui.

Skorinos knygą “Apaštalas” 
galima pamatyti didelėje Vil
niaus Šv. Jono šventovės zak
ristijoje, kurioje yra mokslo 
muziejus. Nors ši šventovė jo
kio remonto nereikalauja, ji 
vis dar nėra perleista tikin
tiesiems.

Jaruzelskiai Lietuvoje
Vilniuje leidžiamas rusų 

kalba savaitraštis “Golos Lit- 
vy” (“Lietuvos balsas”) išspaus
dino Domo Šniuko straipsnį 
“Nuo Hitlerio pabėgo, nuo Sta
lino — ne”.

Jaruzelskių šeima, tėvas 
Vladislovas, motina Vanda, 
duktė Teresė ir sūnus Woj
ciech 1939 m. rugsėjo 24 d. pa
liko savo dvarą Lenkijoje, per
žengė Lietuvos sieną ir užsi
registravo kaip pabėgėliai. 
Jie apsigyveno pas savo bičiu
lį Bartininkų valsčiuje, Vinkš- 
nupių dvarelyje. Pabėgėlio pa

žymėjime Lietuvos valdinin
kas parašė, kad apie juos jo
kių neigiamų duomenų neras
ta. Kitaip galvojo Lietuvą oku
pavę sovietai, kurių NKVD lei
tenantas Gorodkov ant pareiš
kimo Sov. Sąjungos pilietybei 
gauti pažymėjo, kad Vladislo
vas Jeruzelskis yra buvęs "buo
žė” ir esąs "socialiniai pavo
jingas elementas”. 1941 m. bir
želio 14 d. pas Jaruzelskius bu
vo padaryta krata, atimti pini
gai ir vertingi daiktai, o jie pa
tys iš Vilkaviškio stoties išvež
ti į Rytus. Būsimam Lenkijos 
prezidentui buvo tada 17 me
tų. D. Šniuko suminėti faktai 
yra paremti neseniai Lietuvos 
archyvuose rastais dokumen
tais.

Ką W. Jaruzelskis veikė nuo 
1941 ligi 1943 metų lenkų šal
tiniai nieko nesako. 1943 m. 
jis atsirado sovietų organizuo
jamoje komunistinėje lenkų 
kariuomenėje. Kai ši kariuo
menė, stumdama vokiečius į 
Vakarus, peržengė Lenkijos 
sieną, Jaruzelskio dalinys, 
pagal lenkų duomenis, nežy
giavo pirmyn grumtis prieš 
vokiečius, bet pasiliko fronto 
užnugaryje kovai su lenkų Ar- 
mia Krajowa. Yra gandų, kad 
1941-1943 m. Jaruzelskis bend
radarbiavęs su NKVD. 1990 m. 
vienas kandidatų į Lenkijos 
prezidentus apšaukė jį esant 
karo nusikaltėliu ir reikalavo 
patraukti teismo atsakomybėn.
Lietuva, Švedija ir Prunskienė

Paryžiaus lenkų žurnalo 
1990 m. paskutinėje laidoje 
Švedijos korespondentas Nor
man Žaba rašo:

“Lietuvos-Švedijos santy
kiai buvo žymiai mažiau nuo
širdūs, negu Švedijos ir Esti
jos. Apie tai neseniai kalbėjo 
Lietuvos prezidentas Lands
bergis. Baltiečiai pamena, kad 
Švedija ir Vokietija buvo pir
mieji kraštai, kurie pripažino 
trijų Baltijos valstybių prijun
gimą prie Sov. Sąjungos. (. . .) 
1940 m. liepos 18 d. Švedijos 
bankas, kuriame Lietuva lai
kė dalį savo aukso (1,274 kg, o 
Estija 2,906 kg), pasiskubino 
perleisti jį sovietams. Forma
li šių kraštų aneksija įvyko tik 
trimis savaitėmis vėliau. Švei
carija, Prancūzija ir JAV atsi
sakė išduoti auksą rusams. Da
bar šį faktą pasauliui priminė 
estų kilmės Švedijos parla
mento narys liberalas Anders 
Kueng, kuris taip pat yra Šve
dijos estų kongreso pirminin
kas. Jis pasiūlė grąžinti Lietu
vai auksą, arba bent suteikti 
jai paskolą, kuri atitiktų ne
teisėtai sovietams išduoto auk
so vertę. Anders Kueng pava
dino tuometinį Švedijos pasi
elgimą “amoraliu ir priešta
raujančiu tarptautinei teisei”. 
Dviejų Lietuvos ministerės 
pirmininkės Prunskienės vizi
tų Švedijoje dėka Lietuvos - 
Švedijos santykiai žymiai pa
gerėjo.”

Viešėdama Švedijoje, Pruns
kienė priėmė 20 lenkų organi
zacijų atstovus, kurie jai įtei
kė Lietuvos nepriklausomybės 
rėmimo deklaraciją. Sujaudin
ta Prunskienė pasakė, kad jos 
senelis Stankiewicz buvęs len
kas ir gyvenęs Lenkijoje. Su 
Švedijos vyriausybe Prunskie
nė daugiausia svarstė ekologi
nius klausimus. J.B.

QsAMocmA Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

1990.XII.il


Litera turos šven tė Niujorke PAULIUS JURKUS

Lietuvių rašytojų draugijos premiją laimėjo poetė Edita Nazaraitė
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C1 KI1LTMĖJE VEIKLOJE
Literatūros šventė nėra pa

prastas solistų ar ansamblių 
koncertas. Jų sukelta nuotai
ka greitai išblėsta, palikdama 
tik bendrą įspūdį. Literatūros 
šventė yra lietuviškojo žodžio 
manifestacija. Tas žodis mus 
prikėlė ir surikiavo į lietuvių 
tautą. Tas žodis atskleidžia ir 
mūsų buities rūpesčius, ir sa
vo mintimi mus stiprina.

Niujorke lapkričio 17 d. Kul
tūros židinyje įvyko tokia li
teratūros šventė, kurios daly
viai jos neužmirš. Neužmirš to
dėl, nes į literatūros sceną at
ėjo jauna poetė Edita Nazarai
tė, laimėjusi Lietuvių rašyto
jų draugijos grožinės literatū
ros premiją už 1989 m. išleis
tą eilėraščių knygą “Mechani
nė mūza”.

Taip yra: tautos kūryba pra
siveržia kaip šaltinis ir suran
da savo takus. Praeityje ar ne
buvo džiaugsmas, kad atėjo 
Bernardas Brazdžionis, Jonas 
Aistis, Kazys Bradūnas ir ki
ti. Dabar vėl literatūros sce
noje pasirodė jaunystė.

Kiekviena kartą reiškiasi 
savitu žodžiu, išsako savo kar
tos lūkesčius, ir dabartinė lau
reatė kalba apie šio technikos 
amžiaus šiurpius rūpesčius. 
Prabyla kartais šiurkščiu žo
džiu, bet juk toks ir mūsų am
žius su “džinsais”, roko muzi 
kos trenksmu, grubiu menu 
Tai ne romantika, ne pastora 
line idilija.

Poetė yra ir dailininkė, ir 
savo aštriu piešiniu papildo 
savo knygos mintį.

Kaip skiriamos tos premijos?
Nepriklausomos Lietuvos 

laikais nuo 1935 metų buvo ski
riamos valstybinės literatūros 
premijos — 5000 litų. Respub
likai žlugus, tautai išsiblaš
kius pasaulio plotuose, Vokie
tijoje pokario metu buvo atgai
vinta Lietuvių rašytojų drau
gija, kuri buvo įkurta 1932 m. 
Kaune. Lietuvių rašytojų drau
gija ir ėmė rūpintis pagyvinti 
literatūrinį gyvenimą, ėmė or
ganizuoti įvairias premijas.

---------- :-------------------------------------  
ČESLOVAS VALDAS OBCARSKAS

“The Lady from Cornwall”
Sidabrinis vėjas ir žvaigždės. 
Pasenėjus visata plati.
Nežinia iš kažkur ji atėjo, - 
Baisiai šniokštė jūra gili, 
Įsiskverbus į tavąją širdį 
Su pražydusiais jūros žiedais. 
Tavo akys ir mėlyna meilė 
Man paliko širdy amžinai.
Ant kieto kelio, sustojęs nakty, 
Nematau išeities, nematau aukso žvyro.
Nykūs vieškeliai toliais nubėga — 
Širdy ramu ir tyra.
Pašauta žuvėdra aplieja krauju 
Senas Kornvolo uolas ir jūrą.
Sudaužyti durų stiklai 
Man kankina širdį ir miegą.

Taip sugrįžta naktis ir numiręs rytas. 
Nemiga tartum gaisras širdy palieka.
Lieka meilė didžiulė. Pasenę liepos 
Ir tavo liemuo rudeniniuose vėjuos.
Taip gyvenime nieko nelieka.

Vis tik jūrai ir žvaigždėms žėruojant, 
Vis mąstysiu tave - sudaužytas šukes.
O, koks platus vandenynas daužo tavo krantus! 
Ir tavo šauksmas mano širdy per amžius palieka.

Vėl pražysta saulėj alėjos, 
Ir tu pas mane ateini.
Nežinau, iš kur meilė atėjo 
Begalinio skausmo nakty.

Bet iliuzijos greitai sudūžta.
Lieka vienas žilvitis vandens pakrašty. 
Net galingi ąžuolai audroje palūžta, — 
Ir palieka tik meilė kaip žvaigždė toli.
Įsi remsiu kaip Kornvolo uola į jūrą 
Ir per amžius į žvaigždynus žiūrėsiu, 
Pavirtęs į medį, skaldomą vėjų.
O tavo akys ir meilė bekraštė
Bus mano gyvenimo tikslas ir pabaiga.
Skausminga kryžkelėj tu stovi, 
Krauju ir sniegu šaltu aptaškyta. 
Praeina metai, laiko srovės, 
Bet neišaušta laisvės rytas.
Ir vėl žengi tą kelią begalinį, 
Paskendus skausmo ir kraujų klane, - 
Bet per erdves pavasariai jau teka, 
Ir tu, numetusi grandis, jau grįžti pas mane.
Daina surakinta kaip paukštis, 
Daina visą žemę pereis.
Nematuoti ir tolimi aukščiai, - 
Ir sužvilga širdy ežerai,
Tartum akys taip žydros ir tyros, — 
Jos kaip meilė per amžius gyvens!
Grįžta vėjas, ir Kornvolo uolos 
Tartum peiliai man sminga širdin. —
Anglija

EDITA NAZARAITĖ skaito savo 
poeziją Nuotr. Vyt. Maželio

Iš Vokietijos draugija 1950 me
tais buvo perkelta į Ameriką ir 
tais 1950 metais ji ėmė pati 
skirti premijas, tuo pratęsda- 
ma nepriklausomos Lietuvos 
skirtą valstybinę premiją. Tai 
yra simbolinė, prestižinė pre
mija. Pradžioje buvo 500 dol., 
paskui 1000 dol., o dabar — 
2000 dol. Jos mecenatas — Lie
tuvių fondas.

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba sudaro tais metais iš-
leistų knygų sąrašą. Valdybai 
čia patalkina poetas Alfonsas 
Tyruolis-Šešplaukis, kuris at
sidėjęs seka lietuvių literatū
ros plėtotę.

Draugijos valdyba sudaro ir 
vertinimo komisija (jury). Šie
met ji buvo sudaryta Čikagoje. 
Į ją įėjo Česlovas Grincevičius, 
Kazys Bradūnas, Aušrelė Liu- 
levičienė, Danutė Bindokienė 
ir Nijolė Užubalienė. Ši komi
sija balsų dauguma ir pasky
rė premiją poetei Editai Na- 
zaraitei.

Premiją įteikti stengiamasi 
iškilmingai, kad tuo būtų pa
gerbtas lietuvis kūrėjas, su
stiprinta lietuviškojo žodžio 
įtaka visuomenei.

Laureatei premiją įteikė 
Lietuvių fondo atstovė Niujor

ke Lilė Milukienė. Sveikinimo 
kalbas pasakė Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, LB 
Niujorko apygardos pirminin
kas Vytautas Alksninis. Raštu 
laureatę sveikino dailininkai 
Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai iš Kanados.

Laureatė padėkojo už jos 
įvertinimą, padėkojo ir poetui 
Kaziui Bradūnui, kuris ją su
rado ir protegavo.

Į šią šventės dalį įvadą pada
rė dabartinis Lietuvių rašyto
jų draugijos pirmininkas Pau
lius Jurkus, ryškindamas šven
tės prasmę, primindamas jos 
istoriją. Tai buvo jau 46 tokia 
literatūros šventė — premijos 
įteikimas.

Literatūrinė dalis
Šią dalį pradėjo laureatė 

poetė Edita Nazaraitė. Paskai
tė pluoštą savo eilėraščių iš 
premijuotos knygos “Mechani
nė mūza”. Paskaitė labai aiš
kiai, tiksliai, apvaldydama 
garsiakalbį, todėl jos kiekvie
nas žodis kuo geriausiai gir
dėjosi.

Į šventę specialiai buvo pa
kviestas poetas Kazys Bradū
nas, kuris atstovavo vertinimo 
komisijai. Ir jis paskaitė pluoš
tą eilėraščių, iš kurių ryškėjo 
gražioji Lietuva, Suvalkija, mo
numentalus Donelaitis, tautos 
praeitis. Paskaitė labai aiš
kiai ii- sklandžiai.

Du poetai, abu skirtingi, bet 
sudarė bendrą turtingą poezi
jos pasaulį.

Koncertinė dalis
Prie tokių švenčių prijungia

ma solistė arba solistas, nes 
lietuviai poetai yra sukūrę 
daug gražių eilėraščių, kurie 
patraukė lietuvius kompozi
torius ir jie pavertė juos dai
nomis. Tuo lietuviškoji poezi
ja susijungia su daina, su mu
zika.

Šiam koncertui buvo pakvies
ta solistė Gina Čapkauskienė 
iš Montrealio. Ji atvežė dvie
jų dalių repertuarą. Pirma da
lis buvo grynai lietuviška, ant
roji — tarptautinė lengvesnio 
žanro dainos. Akompanavo 
lietuvių bičiulis William 
Smiddy. Solistė gražiai papil
dė šventės nuotaiką.

Tokie renginiai pareikalau
ja ir daug darbo, ir daug išlai
dų. Čia atsirado du mecenatai: 
Juozas Matiukas iš Woodhave- 
no, N.J. paskyrė 500 dol., JAV 
LB kultūros taryba — 300 dol. 
Rėmėjam-mecenatam dėko
jama už dosnias aukas.

Į šventę buvo atsiųsta poe
tės knygų. Jų tą vakarą parduo
ta 24.

Tegu sklinda lietuviškoji 
poezija, lietuviškasis žodis, 
nes tai yra mūsų stiprybė!

Atsiųsta paminėti
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Lietuviu meno parodos atidaryme Lincoln centre Niujorke kalba fotomenininkas ALGIMANTAS KEZYS
Nuotr. V. Maželio

Pianistas Povilas Stravinskas iš Lietuvos koncerto metu Ntr. Vyt. Maželio

“Vyturio”traliavimas - “esitik viena”
O. B. AUDRONĖ

Ką tik gavau iš Lietuvos šią 
rinktinę, skirtą motinom. Vir
šelyje — senuliuke gal Dzūki
jos grikių žydėjime, už kluo
no. Tai jau aišku, ne iš senelių 
namų senuliuke, su tų pat žie
dų puokšte saujoje, balta ska
rele, vientisu, trumparanko- 
viu, juodu apdaru, sulinkusių 
po gyvenimo našta pečių ir pla
čia šypsena veide, šalia gyslo
tos, darbų darbais numyluotos 
dešinės rankos, nuogos nuo už- 
alkūnio. Ir galvoji — tai lie
tuviškoji Motina Teresė.

Knyga išleista 1990 m., 414 
pusi., labai šmaikštaus forma
to 14,5 x 24,5 centimetrų, mums 
neįprasto, bet labai patogaus. 
Aišku, smulkutis raštas labai 
daug turinio sutalpina. Gaila, 
kad knygos gale, turinyje, ne
gali greit susirasti norimą au
torių ar susivokti — yra toks ar 
ne, nes surašyta ne alfabetine 
tvarka. Čia puslapių eilės tvar
ka surikiuoti visi autoriai, pra
dedant Žemaite, baigiant Mar
čėnu. Kad taip būtų nors pora 
eilučių apie autorius. Pvz. ne
aišku, ar tai viename kieme su 
mumis Vilniuje gyvenusių 
Marčėnų sūnaus (Rimo-Rimu- 
lės ar brolio sūnus ...). Žaiz- 
davo su mūsų Algučiu, turėjo 
malonius tėvus ir simpatingą 
virėją Marytę. Teko “Gimtaja
me krašte” skaityti Rimo Mar
čėno išsamų straipsnį dabar
ties svarstybų temomis. Atro
do, kad mes vieno kiemo “gi
minės”.

Autoriuose yra Antanas Ma
sionis. Vėl svarstai žmogus 
— ar tai dabartinis iš čia, 
Patersono, mokytojas, žurna
listas, veikėjas, ateitininkas, 
veiklus vietinis parapijietis, 
jau nebe jaunystės vežime? O 
gal jo giminaitis? Kai pameti 
kurį autorių, tai norint susi
rasti reikia vėl kone visus per
bėgti, nes vardas, pavardė, 
nors didžiojom raidėm sąraše, 
bet jų nemažai. ..

Mielas Vyturėli, mano gal
vojimu, rinktinė laimėtų, jei 
autoriai būtų surašyti pagal 
alfabetą su atitinkamomis 
nuorodomis. Taip mes dary
davome bibliotekos instruk
cijose, mokykloje, redakcijoje.

Nepažymėta, kiek knyga kai
nuoja, tai tegaliu mielai siun

tėjai atsidėkoti tik maždaug 
apgraibomis. Šitai ir supran
tama, nes dabartinėje padėty
je sunku kurio vieneto pinigi
nį matą Lietuvoje numatyti, 
ypač rinktinės.

Pirmiausia, aišku, puolu 
skaityti Žemaitę, po jos Ku
dirką, toliau einu sunkiau be- 
atgaudama kvapą. Lazdynų Pe
lėda pribloškia ir jau bėgu 
pas Vaičiūną, Santvarą, Tu- 
lauskaitę, ieškodama atokvė
pio, pas Miškinį ir jau laikas 
poilsio, po kurio atposmuoja 
jaunimas savo spalvingumu, 
įmantrumu ir madomis.

Po Žemaitės ir Lazdynų Pe
lėdos apima tokia nykuma, 
kad pameti žemę po prisimini
mų kojomis ir galvoji, ko il
gėjaisi visus šiuos dešimtme
čius? Ko ilgėjaisi? Betgi ne
tenka ilgai būti toje pakibu
sioje tarp daugaus ir žemės 
būsenoje, imi suvokti, kad tai 
ir yra šios rinktinės esmė — 
pajusti motinos meilę, jos au
ką, viską nugalintį veržimąsi 
išnešti savo vaiką pro visus 
gyvenimo verpetus. Sustoji 
prie dabartinių Vaikų namų, 
Senelių namų ir belieka mal
dauti Dievulį, kad naujoji kar
ta sugrįžtų į savus namus, sa
vas šeimas, savo židinio jau
kumą ir Lietuvoje, ir po pa
saulį pabirusios.

Aišku, leidėjų teisė tuos ar 
kitus autorius parinkti, bet 
šioje Vyturėlio giesmių spal
vingoje, simpatingoje rinkti
nėje labai pasigendu Nelės 
Mazalaitės, Kotrynos Grigai- 
tytės, Karolės Požėraitės, O. 
B. Audronės, Bindokienės, 
Jankutės, ir daugelio dauge
lio kitų išeivijos autorių, 
guodusių žemiškos ar dvasinės 
motinos traliavimais mūsų 
kartas.

Tokioje rinktinėje reikėtų 
apimti lietuvių autorių visu
mą, ne vien pirštu duriant tą 
ar aną, kuris jau po ranka pa
sitaikė. Reikėjo pasitelkti as
menis, kaip “Knygnešys” pa
darė. Pasigendi išeivijos ra
šytojų talkos. Dabar išeina 
rinktinė, o joje taip išranku 
— negali suprasti, kaip buvo 
daroma atranka.

Ačiū Vyturiui už vertingą 
leidinį su mano mažais norais 
dar tobulesnės giesmės.

Pianisto Povilo Stravinsko re
čitalis, skirtas Niujorko ir apylin
kių lietuviams, 1990 m. spalio 14 
d. įvyko Kultūros židinio salėje. 
Svečias iš Vilniaus yra baigęs 
Maskvos konservatorijos J. Milš- 
teino fortepijono klasę, pasižymė
jęs savo rečitaliais ir dalyvavimu 
koncertuose. Šiuo metu jis dėsto 
fortepijoną Lietuvos konservato
rijoj Vilniuje ir yra Lietuvos fil
harmonijos solistas. Niujorko re
čitaliu buvo įjungęs dvi L. Beetho- 
veno sonatas. C. Debussy etiudą ir 
F. Šopeno sonatą. Už šiltą sutiki
mą ir plojimus atsilygino kitais 
klasikiniais kūriniais.

Įvadu į VIII-jį teatro festivalį 
Čikagoje 1990 m. lapkričio 15-18 
d.d. tapo Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje lapkričio 9 d. prof, 
dr. Broniaus Vaškelio skaityta 
paskaita “Išeivijos teatras: iliu
zija ir realybė”. Paskaitininkas 
yra Ilinojaus universiteto Čikago
je lituanistikos katedros vedėjas. 
Jo paskaita turėjo tris dalis — pir
mąjį teatro dešimtmetį 1889- 
99 m., žydėjimo laikotarpį 1909- 
19 m. ir pokarinį teatro suklestė
jimą Čikagoje 1949-69 m. Kai Pa
langoje 1899 m. rugpjūčio 20 d. 
buvo suvaidinta Keturakio “Ame
rika pirtyje”, išeivijoje buvo jau 
14 teatro būrelių, turėjusių ke
turias Keturakio “Amerikos pirty
je” premjeras. Žydėjimo laikotar
pyje Čikagoje veikė daug teatro 
būrelių, keliaujančių grupių, ap
lankančių kitas lietuvių koloni
jas, atsidarė durys net operečių 
spektakliams, bet nepavyko suor
ganizuoti nuolatinio teatro. Ši 
idėja nebuvo įgyvendinta ir po
kariniais klestėjimo metais, at
eivių eilėse susilaukus profesinių 
aktorių ir režisierių iš Lietuvos. 
Prof. dr. B. Vaškelio paskaitą 
papildė Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje surengta paroda, 
skirta lietuvių teatrui.

Čikagos lietuvių opera naująjį 
sezoną pradėjo lėšas telkiančiu 
rudeniniu baliumi 1990 m. lap
kričio 3 d. didžiojoje Jaunimo 
centro salėje. Baliui skirtą dai
nų ir operų ištraukų programą 
atliko Alvydo Vasaičio diriguo
jamas Čikagos lietuvių operos 
choras, solistai — sopranas Aud
ronė Gaižiūnienė, tenoras Julius 
Savrimas su akompaniatoriumi 
Manigirdu Motekaičiu. Žymeni
mis buvo pagerbti trys choro na
riai: dvidešimt penkerius metus 
dainavusi Valerija Žadeikienė, 
dešimtį metų dainavę Eglė Rūkš- 
telytė-Sundstrom ir Vladas Žu
kauskas. Naujam sezonui reikės 
nemažai lėšų, nes Čikagos lietu
vių opera 1991 m. gegužės 18-26 
d.d. dalyvaus ten įvyksiančioj lie
tuvių muzikos šventėj. Jai bus 
paruoštas naujas A. Ponchiellio 
operos “Lietuviai” pastatymas, 
kurin įsijungs 80 talkininkų iš 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
Vilniuje. Šią grupę sudarys reži
sierius, dirigentas, solistai, cho
ro, baleto ir orkestro nariai. Či
kagoje bendromis jėgomis paruoš
ti A. Ponchiellio “Lietuviai” tu
rės premjerą ir Vilniuje, Lietu
vos operos ir baleto teatre, šį se
zoną švenčiančiame veiklos septy
niasdešimtmetį.

Latvis kalbininkas Janis Za- 
rinš, baltistas, lietuvių bičiulis 
ir jų kūrinių vertėjas į latvių kalbą, 
mirė 1990 m. lapkričio 30 d. JAV 
Kelso mieste, Vašingtono valsty
bėje. Velionis, gimęs Latvijoje 
1907 m. kovo 26 d., Latvijos uni
versitete Rygoje studijavo baltis
tiką, su lietuvių kalba susipažino 
pas prof. J. Endzelyną, prof. J. 
Plakį ir dėstytoją A. Raulinaitį. 
Nuoširdžiu Lietuvos ir lietuvių 
bičiuliu velionis tapo po nepri
klausomoj Lietuvoj praleistų va
saros atostogų. Janis Zarinš, pa
sirašinėjęs Zarinių Janiu, lietu
vių rašytojų knygų bei kitų kūri
nių vertimus pradėjo išeivijoje. 
Jis yra išvertęs dr. Juozo Girniaus 
veikalą “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”, Birutės Pūkelevičiūtės ro
manus “Aštuoni lapai” ir “Rugsė
jo šeštadienis”, Algirdo Lands
bergio dramą “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”. Velionies dėka 
latviai susipažino ir su kitų lietu
vių rašytojų — Aloyzo Barono, 
Alės Rūtos, Anatolijaus Kairio, 
Mariaus Katiliškio, Kazimiero 
Barono kūriniais. Jo išverstas 
lietuvių rašytojų knygas išleido 
latvių leidykla “Gramatu draugs”. 
Trumpesnius vertimus ar jų iš
traukas paskelbė latvių laikraš
čiai, ypač latvių, lietuvių ir estų 
susipažinimui skirtas žurnalas 
“Treji varti”, kuriame Janis Za
rinš redagavo lietuvių skyrių. Su 
jo mirtimi nutrūksta lietuvių ra
šytojų kūriniams praskintas ke
lias pas latvius skaitytojus.

Žurnalas "Tautinė mokykla” 
1990 m. savo puslapiuose skaity
tojams pateikė prof. dr. Zenono 
Ivinskio (1908-1971) “Lietuvos 
istorijos" I tomą, apgailestauda
mas, kad šis veikalas nutrūksta 
su Vytauto Didžiojo mirtimi. 1991 
m. “Tautinė mokykla” žada per
spausdinti prof. dr. Z. Ivinskio 
“Senovės lietuvių tikėjimą ir kul
tūrą”.

Konferenciją "Lietuvininkų 
kalba amžių bėgyje” surengė Ie
vos Simonaitytės biblioteka Klai
pėdoje ir lietuvininkų bendrija 
"Mažoji Lietuva". Ji pradėta 1990 
m. lapkričio 30 d. prie Herkaus 
Manto paminklo nuskambėjusio
mis Mažosios Lietuvos religinė
mis evangelikų liuteronų giesmė
mis. Jas atliko Lietuvos konser
vatorijos Vilniuje Klaipėdos fa
kultetų religinės muzikos ansamb
lis ir prekybos darbuotojų cho
ras. Klaipėdos krašto dainomis 
įsijungė etnografinis “Vorusnės” 
ansamblis. Konferencijoje buvo 
nagrinėjama Kristijono Donelai
čio kalba ir jo rašytinė tradicija, 
kitų Mažosios Lietuvos autorių 
rašybos ypatybės, Klaipėdos kraš
to lingvistika. Konferencijos da
lyviai taipgi aptarė Jono Bretkū
no įtaką lietuvininkų kalbos rai
dai, jon patekusius vokiečių kal
bos elementus. Pranešimus skaitė 
Lietuvos kalbininkai, istorikai, 
pedagogai ir žurnalistai, Klaipė- 
don atvykęs JAV Mažosios Lietu
vos fondo pirm. Vilius Pėterai- 
tis. Konferencijos proga buvo 
surengta literatūros paroda “Iš 
Mažosios Lietuvos kalbotyros”.

Lietuvos knygnešių draugija 
paskelbė du konkursus. I pirmąjį 
konkursą “Knygnešio genties me
dis” kviečiami įsijungti jaunieji 
knygnešių ainiai. Iš jų bus laukia
ma pasakojimų bei apybraižų apie 
prosenelius ir senelius, nuotrau
kų, grafiškai pavaizduotų savos 
genties medžių. Konkurso rezul
tatus žadama paskelbti 1991 m. 
kovo 16 d., kai bus minimas di
džiojo knygnešio Jurgio Bielinio 
šimtas keturiasdešimt penktasis 
gimtadienis. Konkursas baigsis 
jam skirtų darbų paroda Vilniaus 
pedagoginiame institute ir didžią
ja knygnešių ainių krivūle pava
dinta sueiga. Antruoju konkursu 
norima prisiminti ir pagerbti kun. 
Silvestrą Gimžauską (1845-1897), 
poetą, lietuviškos spaudos gynė
ją, “Aušros” bendradarbį ir jos 
kritiką dėl katalikybės dogmų 
nevertinimo, tautosakos rinkė
ją. Aukštaitijos knygnešių pa
likuonių suvažiavimas buvo su
rengtas Panevėžyje. Apie knyg
nešių takus Aukštaitijoje kal
bėjo kraštotyrininkai, buvo ro
domos skaidrės, skambėjo senos 
dainos. Lietuvos knygnešių drau
gijos valdybos pirm. I. Kubilie
nė, su simboliniu knygnešio mai
šu keliaujanti po Lietuvą, iš žmo
nių užmaršties ištraukia daug pa
vardžių knygnešio medžiui.

Lietuvos literatūros, meno 
ir architektūros tautines 1990 m. 
premijas paskyrė trejiems metams 
sudarytas vertintojų komitetas, 
turintis 23 narius, vadovaujamas 
Dainiaus Trinkūno. Balsavimuose 
dalyvavo 20 komiteto narių. Mat 
du buvo išvykę užsienin, o kino 
kritikas S. Macaitis atsisakė bal
suoti dėl nepakankamo susipažini
mo su pasiūlytų kandidatų dar
bais. Komisija balsavo tris kar
tus, pirmajame balsavime išrink
dama du laureatus, antrajame — 
taip pat du ir trečiajame — vie
ną. Balsų skaičiavimo komisijai 
vadovavo kun. R. Mikutavičius. 
Galutinis sprendimas buvo pada
rytas ir laureatų sąrašas paskelb
tas 1990 m. lapkričio 28 d. Pen
kias tautines Lietuvos literatūros, 
meno ir architektūros 1990 m. pre
mijas po 5.000 rublių laimėjo: 
kompozitorius Julius Juzeliūnas
— už simfoniją “Lygumų giesmės” 
mergaičių chorui ir kameriniam 
orkestrui (1982), architektūros 
mokslų kandidatas inž. Napoleo
nas Kitkauskas — už 1989 m. iš
leistą monografiją “Vilniaus pi
lys (statyba ir architektūra)”, foto
menininkas Romualdas Požerskis
— už nuotraukų rinkinius “Atlai
dai” (1974-1989), “Atminties so
dai” (1976-1989) ir “Paskutinieji 
namai” (1983-1987), dail. Algir
das Steponavičius — už iliustra
cijas P. Cvirkos knygai “Nemuno 
šalies pasakos” (1988), dailėty
rininkė Zita Žemaitytė — už mo
nografijas “Lionginas Šepka” 
(1984) ir “Paulius Galaunė” 
(1988). Iškilmingą premijų įtei
kimą planuojama susieti su Vasa
rio 16-tąja. Laureatai taipgi gaus 
jas lydinčius diplomus ir dail. Pet
ro Repšio sukurtus medalinius 
ženklus. V. Kst.
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Krapuos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.3G v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.........  10 %

180-185 d. term, ind.........  10 %
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.. 10'/2% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 91/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term, ind.11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.103/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.103/4% 
Taupomąją sąskaitą ......... 81/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

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.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

CHOICE 
IN THE ttšSS

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ 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

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 j NAMUS
------------------------------ o-------------------------------

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

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas

Tel. 231-5641, namų 766-5857
Zlllofotn® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 

z iIISTciIg Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

nuo ........................ 13’/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.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

“AU THE

Toronto “Vyčio” jaunučių D klasės krepšinio komanda, dalyvaujanti prie
auglio turnyruose. Iš kairės: S. Klimas, Andrius Muzynskis, Tomas Zales
kis, M. Akelaitis, Paulius Marijošius, Justas Šimonėlis, Taras Chornomaz, 
Viktoras Kušlikis, Lina Jaglowitz. Antroje eilėje treneriai: Tomas Ake
laitis ir Edis Stravinskas Nuotr. Sig. Krasausko

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

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

Marčiulionis NBA lygos 
pirmenybėse

Garsusis Lietuvos krepšininkas 
Šarūnas Marčiulionis pradėjo ant
rąjį sezoną JAV NBA profesionalų 
krepšinio lygos pirmenybėse. Mū
siškis, kuris žaidžia Golden State 
Warriors komandoje (jo namai -Oak- 
landas, prie San Francisco, Kalifor
nijoje), ir šiemet gauna 1 milj. 300 
tūkst. dolerių (kai kuri spauda rašo 
dar daugiau — milijoną ir 400 tūkst.). 
Jis yra vienas iš nedaugelio krepši
nio milijonierių Amerikoje.

Naujasis krepšinio sezonas prasi
dėjo lapkričio 2 d. Marčiulionio ko
manda, žaisdama tą dieną Denvery
je, įveikė vietinę Nuggets komandą 
rekordine pasekme 162:158. Pats 
Marčiulionis žaidė neblogai, pelnė 
9 taškus, tačiau daug prisidėjo prie 
komandos pergalės. Po kelių dienų 
Warriors rungtyniavo Los Angeles 
prieš Clippers komandą ir čia, pas
kutinėse sekundėse įmestu varžovų 
krepšiu, pralaimėjo dviejų taškų 
skirtumu. Tačiau lapkričio 6 d., kai 
ta pati komanda atvyko žaisti į Oak- 
landą, ji buvo įveikta 130:109. Ir Ša
rūnas čia buvo vienas iš geriausių 
taškų medžiotojų — jis sukalė 21 taš
ką. Ypatingai daug įmetė baudų — 
11 iš 15 mestų. Kadangi tai buvo pir
mosios rungtynės namuose, visi War
riors žaidėjai buvo pagerbti, išskir
tinai pažymėtas Šarūnas.

Rašant šias eilutes, Šarūno ko
manda buvo sužaidusi 6 rungtynes, 
iš kurių 4 laimėjo. Taigi pirmenybių 
pradžia yra žymiai geresnė negu pra
eitais metais, kai po 11 rungtynių 
turėta tik viena pergalė.

San Francisco, Oaklando ir arti
mųjų miestų spauda Marčiulioniui 
skiria daug vietos: rašo apie jo pa
sirodymus, diskutuoja jo ateitį ir 
numato mūsiškiui neblogą sezoną.

Paskutiniu metu dėmesio centran 
pateko ir Šarūno žmona Inga (Ingri
da). Anksčiau ją spauda minėdavo 
tik kaip gero krepšininko malonią 
ir gražią žmoną, kuri naujame kraš
te vis labiau įsitvirtina. Dabar gi 
- ją jau pristato kaip aktyvią krep
šininkę, kuri pradėjo žaisti Merritt 
kolegijos krepšinio rinktinėje. Kaip 
rašoma, ji šiemet užsiregistravo toje 

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1 960 Ellesmere Road, Unit 6 

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

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

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

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

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE
SONY NATIONAL PANASONIC

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

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

kolegijoje studijoms (ima tik jai pa
tinkančius kelis kursus) ir tokiu bū
du turi teisę rungtyniauti kolegijos 
komandoje. Pažymima, kad šios ko
legijos moterų komandoje visos žai
dėjos yra juodukės, su kuriomis In
ga greitai susidraugavo, nors pra
džioje Ingos draugės nežinojo, kad 
jos vyras yra garsus profesionalas 
krepšininkas ir kad pati Inga yra 
žaidusi pasaulio čempionatą laimė
jusioje komandoje. Inga už kitas ko
mandos drauges yra kiek vyresnė - 
jai 25-eri metai, ir ji žais gynime pag
rindiniame penketuke. Beje, ji yra 
gana aukštoka moteris — 5 pėdų ir 
11 colių aukščio, jau augina vieną 
dukrelę, kurios vardas Krista (Kris
tina).

Dar reikia pridėti, jog Marčiulio- 
nių šeima persikėlė į nuosavą namą 
- Lafajette miestelyje prie San Fran
cisco. Kaip spauda rašo — jai namuo
se visą laiką būti ir rūpintis vien tik 
namais ir savimi nusibodo, tai ji no
ri vėl grįžti į aktyvų sporto gyve
nimą.

Reikia manyti, jog Ingai krepši- 
nyje seksis neblogiau kaip Šarū
nui, nors ji milijonų ir neuždirbs. 
Tačiau bent įrodys, kad ji ne vien 
tik garsaus krepšininko žmona, bet 
ir pati gerai gali žaisti.

E. Šulaitis

Inga Marčiulionienė per treniruo
tę su Merrit kolegijos krepšinio 
komandos drauge

Ruošiamės PLS žaidynėms
Kanados sportininkai intensyviai 

ruošiasi Pasaulio lietuvių IV-sioms 
žaidynėms Lietuvoje. Jos vyks 1991 
m. liepos 27 - rugpjūčio 4 d.d.

Toronto “Vyčio” sporto klūbo dar
buotojai savo posėdyje 1990 m. gruo
džio 11 d. aptarė pasiruošimo ir vy
kimo į Lietuvą galimybes. Buvo daug 
klausimų ir pasiūlymų, kaip geriau 
suorganizuoti kelionę ir varžybų pa
sirodymą. Tarp kitų kilo klausimas 
dėl studentų sportininkų finansavi
mo - sutelkimo pinigų jiems ten nu
vykti. Aplamai pasisakyta už daly
vavimą šiose žaidynėse ir galimai 
geresnį pasiruošimą varžyboms.

Kanados išvykos į IV-sias PLS žai
dynes komiteto posėdyje 1990 m. 
gruodžio 17 d. aptarta tie patys pasi
ruošimo planai (Kanados sportinin
kų išvyką koordinuoja šis komite
tas). Nutarta 1991 m. sausio 14 d. su
sirinkti posėdžiui ir galutinai per
žvelgti vykstančiųjų sąrašus, kurie 
tuoj pat turės būti išsiųsti IV-jų PLS 
žaidynių organizaciniam komitetui 
Lietuvoje. Kaip žinoma, 1991 m. sau
sio 24-26 d.d., Vilniuje galutinai ap
tarti žaidynių organizavimo reika
lus vyks žaidynių komiteto posėdis, 
į kurį yra pakviestas ir Kanados at
stovas.

Kelionė planuojama per “Fin Air” 
ar “Audra Travel” agentūras. Pasi
rinkimas paaiškės po pasitarimų su 
kiekviena iš jų.

Suinteresuotieji sportininkai ir 
svečiai išvykos reikalais prašomi 
teirautis pas Kanados išvykos komi
teto narius: R. Sondą tel. 769-0671, 
R. Kuliavą tel. 766-2996, A. Šileiką 
tel. 767-6520, E. Stravinską tel. 767- 
9306 ar Sig. Krašauską tel. 766-5367.

Sig. K.

Vilniaus radijo žiniomis, iš 1991 m. 
Lietuvos biudžeto yra skiriama pus
antro milijono rublių IV-jų PLS žai
dynių reikalams. J. Grinbergas, žai
dynių organizacinio k-to pirminin
kas, galvoja, kad to neužteks. Tiki
masi paramos iš įmonių ir kitų šalti
nių.

Pajieškojimai
Ieškomas Vilius Bertulaitis (Vi

lli Bertoleit), gimęs 1906 ar 1908 m. 
tiksliai nežinoma, Klaipėdos kraš
te, 1944-45 m. pasitraukė į Vaka
rus. Apie jį žinančius prašome 
pranešti šiuo adresu: Rūta Augu- 
tienė, Žirmūnų 23-42, Vilnius, Li
thuania, Europe.

Ieškau pusbrolių Čibirkų. Jų tė
vas Motiejus Čibirka, s. Vinco, su 
žmona ir vienu sūnumi 1926 m. iš
vyko iš Lietuvos, Marijampolės ap
skrities, Višakio Rūdos valsčiaus, 
Kazliškių kaimo į Kanadą. Vėliau 
gimė dar trys sūnūs. Susirašinė
jimas netrūko apie 1961 metus.

Susirašinėdavome tokiais adre
sais: Miss Molly Čibirka, RR 2, 
Box 18, Ontario LOL 2M0 arba 
RR 2, Tottenham, Ont., Canada. 
Mano adresas: Lietuvos Respubli
ka, Vilnius 232038, Šaltkalvių g-vė 
26-24, Čibirka Gintautas.

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

Future.I
REAL ESTATE LTD.REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

TTTT lietuvių _-J' T -T T _ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

■ . •

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.
91/z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

91/z% už namų planą - OHOSP 
(variable rate)

81/z% už taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:

už asmenines
paskolas nuo.......... 13’/2%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .............. 12'/2%
2 metų .................. 121/2%
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 82 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. GARBENS REAL ESTATE INC. 
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1, 
Telefonai: (Toronto linija) 416-773-9591, 

(Newmarket linija) 41 6-836-1 41 5.
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

LUAZ JEEP 4x4 SAMARA 1.5-5 greičių
$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



SKAITYTOJAI PASISAKO
BŪTŲ BUVĘ GERIAU

Tenka apgailestauti, kad Kana
dos visuomenei buvo beveik neži
noma apie Lietuvos AT pirminin
ko V. Landsbergio apsilankymą. 
Labai trūko pranešimų prieš vi
zitą. Po visko tik maža žinutė pa
sirodė “The Ottawa Citizen” 10-me 
puslapyje. Nei radijas, nei tele
vizija nieko neminėjo apie jo lan
kymąsi.

Buvo sakyta, kad spaudos ir in
formacijos reikalus tvarkys KLB

centras iš Toronto. Deja, tos pa
stangos buvo labai nežymios.

Į AT pirmininko palydą buvo 
įtraukti du spaudos patarėjai iš 
Kanados. Gal dar išryškės, ką jie 
nuveikė, bet viena yra aišku — 
didžioji dalis Otavos informacinio 
tinklo net nežinojo apie Vyt. Lands
bergio atvykimą pasitarimams 
su Kanados valdžia.

Vėl prarasta labai gera proga 
apšviesti Kanados visuomenę apie 
kenčiančią Lietuvą. Jei KLB pa-

A.a. BRONIUI ŠČEPANAVIČIUI
mirus,

žmoną ZUZANĄ, dukrą NIJOLĘ ir jos šeimą nuo
širdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Marytė ir Vacys Vaitkai

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

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

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

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

Lina Kuliavienė

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 
$1126-81414 kan.+ mokesčiai (tax).

Mūsų rekomenduojamos lėktuvų bendrovės grupinėms ir 
individualioms kelionėms:

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

UŽSAKYMUS PRIIMAME DABAR!
ARTĖJANT NAUJIESIEMS METAMS, SIŪLOME UŽSAKYTI 

DOVANAS SA VO ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!
Užsakymus priimame ir smulkesnę informaciją suteikiame 

mūsų įstaigoje:

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

Vilniuje,
Lietuvoje

VMS

220 s

VMS

PAl-M

H0/220 Volt MultisystemsĮ

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

reigūnai yra apmokami, tai iš jų 
lauktina atitinkamų pastangų.

Būtų buvę geriau, jei visa infor
macinė užduotis Otavoje būtų bu
vusi pavesta Otavos KLB apylin
kės valdybai. Praeityje taip da
rant buvo patirtas daug našesnis 
žinių paskleidimas Kanados vi
suomenėje ir spaudoje. Reikėtų 
daugiau pasinaudoti ir pasitikė
ti vietinėmis Otavos lietuvių pa
jėgomis.

Algimantas Eimantas, Otava

IŠ LENKIJOS
Dėkoju už “Tėviškės žiburius”. 

Skaito tautiečiai, ne tik aš. Daž
nai atvažiuoja svečiai iš Lietuvos 
apsipirkti pas mus, nes Lietuvoje 
tuščios krautuvės. Jie aplanko ma
ne ir susipažįsta su jiems nežino
ma užsienio spauda. Lenkijoje 
krautuvės pilnos, bet kainos — 
milijonieriams... _Julius Sanvaitis

RAŠO IŠ LIETUVOS
Sveikas dėde! Mačiausi trum

pai su Jūsų gimine! Jam prekybi
ninkas ir spekuliantas reiškia tą 
patį. O mums tai ne. Visuotinio 
deficito sąlygose jie baigia mus 
pražudyti. Spekuliantai — tai žmo
nių kasta, kuri nieko nesukuria, 
o visus apvagia. Dabar žmonės 
dėl tragiškų įvykių labai suirzę, 
pikti ir vietoje to, kad vienytųsi 
ir kartu nugalėtų sunkumus, ima 
kivirčytis. Taip yra ir šeimose, ir 
darbuose, ir visuomenėje. O bai
siausia, kad kivirčai persiduoda 
į aukščiausius administracijos 
centrus.

Nei milijonais dolerių, nei mar
kių, kiek yra Rytuose alkanų gerk
lių, Vakarai neužkiš. Pas mus so
vietai nori sukelti suirutę ir tikrą 
badą, viską atimdami, ir nieko ne
duodami.

Daro žmonės ūkio reformą, bet 
visi sunerimę, nėra tų žmonių, ku
rie ją anksčiau dirbo (liko nedaug). 
Iš tų buvusių žemių daug miškais 
užėję, švendrais, ir, norint jas įsi
savinti, reikia kaip lietuviams 
barzdočiams kastis kelis metrus 
į žemę. Mano kaimo pusė žemės, 
o gal ir daugiau, jau neįžengiamas 
šabakštynas. Ir šita vieta pas mus 
labai silpna — daugiau išvedžio
jimų, pjautynių negu gero.

Rudenį liko daug neįsėtų dirvų, 
nes neįvažiavo technika dėl drėg
mės. Todėl kiti metai bus liūdni. 
Bulvės šiemet nugėrė. Daug kas, 
kiek šiemet pasodino, tiek ir pri
kasė. Dar ne bėda, mėnesiui gau
name: 1 kg kruopų, 1 kg cukraus, 
1 butelį “snapso”. Sviestas jau ei
na iš mados. Aliejaus yra tokio, 
kur putoja, putoja be saiko (dau
gėja pats). Taigi viskas labai ge
rai!Irena

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Kanadoj
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ketvirtadalis tos skolos. Prie 
jos pridėjus valdines Kvebeko 
skolas, ji pasiektų apie $114 
bilijonų, Kvebeką paversdama 
viena labiausiai įsiskolinusių 
valstybių pasaulyje. Kanada 
tikriausiai pareikalautų ir 
kompensacijos už Kvebeko te
ritorijoje paliekamus federa
cinės vyriausybės pastatus. 
Kyla klausimas — kas atsisky
rimo atveju įvyktų su federa
cines valdžios tarybas turėju
siais kvebekiečiais? Šiai biu
rokratų armijai reikėtų parū
pinti kitus gerai apmokamus 
darbus. Šiuo metu 53% visų 
Kvebeko eksportuojamų gami
nių iškeliauja į federacinės 
Kanados provincijas. Ar jos 
tuos gaminius norės įsivežti 
iš nepriklausomo Kvebeko? 
Prekybai tarp federacinės Ka
nados ir nepriklausomo Kve
beko reikės naujų muito sutar
čių, kurios jam ne visada bus 
palankios.

Kanados konsulatas netru
kus bus atidarytas Ukrainos 
sostinėje Kijeve. Jo generali
niu konsulu jau yra paskirtas 
profesinis diplomatas Nesto
ras Gayowskis, pastaraisiais 
metais vadovavęs Kanados 
prekybiniams ryšiams su So
vietų Sąjunga. Konsulato ati
darymą Kijeve Kanados ukrai
niečių kongresui pažadėjo mi- 
nisteris pirm. B. Mulroney. At
rodo, šis pažadas yra susietas 
su pirmųjų ateivių iš Ukrainos 
atvykimu Kanadon prieš šim
tą metų. Apie Kanados konsu
lato atidarymą Kijeve 1991 m. 
pradžioje pranešė užsienio 
reikalų ministeris J. Clarkas.

Šia proga prisiminta ir skau
di nelaimė Ukrainos Černobi- 
lio atominėje elektrinėje 1986 
m. Prie Kijevo esančio Černo- 
bilio reikalams Kanada pasky
rė $15.000. Šią kuklią sumą sa
vo programoms panaudos vie
tinis Raudonasis kryžius ir 
Raudonasis pusmėnulis. Ten 
taipgi bus nusiųsta 500 Kana
doje pagamintų aparatėlių, už
registruojančių radiacijos pro
veržius. Jų bendra vertė — 
$25.000.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

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.

ST. W. (I VAKARUS NUO KEELE GATVĖS)2938 DUNDAS
TEL.:769 0631 TORONTO 
FAX:769 0586 '.ONTARIO

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

M7 &M9 220 VOLTS
VIDEO CAMERA/RECORDER

I PL-W I I pL \ Į SECAM I IMSC Į iPAĮ-M Į

ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje

įvykiai
Geriausiu ir objektyviausiu 

laikraščiu Izraelyje buvo lai
komas prieš penkiasdešimt 
aštuonerius metus anglų kal
ba pradėtas leisti dienraštis 
“Jerusalem Post”. Objektyvus 
įvykių aprašymas ne visada su
tikdavo su oficialia Izraelio 
vyriausybių versija. Dienraš
tis “Jerusalem Post” buvo ta
pęs rakštimi ir dabartiniam 
Izraelio premjerui J. Šamirui. 
Jam visi palestiniečiai, sie
kiantys nepriklausomybės Iz
raelio okupuotoje vakarinėje 
Jordano pakrantėje ir Gazos 
juostoje, yra teroristai. 1989 
m. tą Izraelio dienraštį už $17,5 
milijono nupirko Toronte su
daryta bendrovė “Hollinger 
Inc.”. Nedelsiant buvo pradė
tas laipsniškas redakcijoje 
dirbančių žurnalistų atleidi
nėjimas. Prieš Kalėdas jie pa
skelbė streiką, sužinoję, kad 
dar bus atleisti 27. Dabar lei
dėjai dėl nelegalaus streiko 
atleido 57 tarnautojus. Atro
do, laisvo žodžio kritika prem
jerui J. Šamirui bus nutildyta.

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

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. lls.

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS

Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 
Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Juozas (Joseph)

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCEI J I VlL O 11 IL I V BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TO RO l\l T O H MONTREAL
Anapilio žinios

— Sausio 6 d. mūsų parapijoje 
ir Gerojo Ganytojo misijoje pa
mokslus sakė svečias iš Lietuvos 
kun. Zenonas Degutis.

— Palaidoti: sausio 4 d. iš Pri
sikėlimo parapijos šventovės a.a. 
Leonas Bates, 68 m. amžiaus; sau
sio 7 d. a.a. Teresė Puodžiūnaitė, 
89 m. amžiaus.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos pradedamos atei
nantį sekmadienį po 9.30 v.r. Mi
šių klebonijoje. Pamokas prave
da sės. Loreta.

— Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje statybos va
jui aukojo: $2.000 — I. G.; $1.000
— P. Sidaras.

— Aukojo Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $100 — J. Šeperys; $75 — 
E. Simonavičienė; parapijai: $300
— J. M. Zubrickai; $200 — B. Gali
nienė; $150 — P. Z. Jonikai; $125
— V. Mikšys; $100 — V. I. Pečiu
liai, A. Aulinskas, J. Pacevičie- 
nė (a.a. dr. Stasio Pacevičiaus 
XI mirties metinių proga), N. A. 
Benotai, P. A. Augaičiai, G. B. 
Trinkos, dr. A. S. Pacevičiai, A. 
S. Kalūzos; $80 — dr. A. V. Daily- 
džiai; $75 — E. Girėnienė; $50 — S. 
Grigaliūnai, V. Jasiūnienė, P. E. 
Žuliai, S. A. Gotceitai.

— Mišios, sausio 13, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vincentą Vaitke
vičienę, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už Gerojo Ganytojo 
misiją.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $5000 - J.A. Šulcai; $2000 - 
O.S.; $1000 - J. Slivinskas, V. Dai- 
lydė; $200 - V.A. Petraitis, M.A. 
Garkūnai, V.L Normantas, V. Mar
cinkevičius; $100 - W. Biskys, J. 
Pūkas, E. Dickson, P.A. Adomavi
čius, J. Poška; $50 - N. Uogintie- 
nė; $25 - J. Stravinskas; $20 - V. 
Karauskas, Z.P. Sakalai, O. Juod- 
viršienė, V.P. Melnykai, G.P. Roc
ca, A. Langas, E. Bartminas, M. 
Dambarienė, L. Balsienė, E. Ulic- 
kienė; $10 - P.L. Murauskas, D.M. 
Regina, H.L. Sukauskai, L. Juzu- 
konis, V.O. Marcinkevičiai, E.J. 
Steponai, B.J. Sriubiškiai. Iš viso 
statybos fonde yra $265,775. Kai 
kurios aukos buvo duotos a.a. Šče- 
panavičiaus ir a.a. Šukšterienės 
atminimui. V. Dailydės tūkstan
tinė buvo atsiųsta net iš tolimos 
Viktorijos, Britų Kolumbijoje.

— Aukos priimamos “Paramos”, 
Prisikėlimo parapijos ir “Talkos” 
kredito kooperatyvuose. Jas gali
ma pasiųsti ir tiesiogiai šiuo adre
su: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6. Aukos at
leidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

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

— Medžiotojų ir žūklautojų klu
bo “Tauras” balius - žvėrienos va
karienė įvyks sausio 19 d Bilietai 
platinami ir Lietuvių namų rašti
nėj tel. 532-3311. Žiūrėkite skel
bimą.

— LN vedėjas T. Stanulis atosto
gauja iki sausio 16 d. Jo pareigas 
eina valdybos narys J. V. Šimkus.

— Jau dvejus metus iš eilės Lie
tuvių socialinių reikalų tarnyba, 
vykdoma sociologo V. Luko Lie
tuvių namuose ir Vilniaus rūmuo
se, kaip auką gavo kalėdines do
vanėles vaikams, pasirūpinus Al
fonsui Alsbergiui. Pastarasis pri
klauso Burlingtono Knights of Co
lumbus ložei ir turi “Grand Knight" 
titulą. Dovanėlės buvo paskirsty
tos vienišų motinų, imigrantų, sve
čių iš Lietuvos ir “Paramos” jau
nų šeimų vaikučiams. Šypsena ir 
džiaugsmas vaikučių veiduose — 
tai pati geriausia padėka A. Als
bergiui ir V. Lukui už jų rūpestį. 
Tikimės, kad ateity ši naujovė pa
virs tradicija.

Pagerbimas. Prof. dr. Marijos 
Gimbutienės, jos 70-ties metu 
amžiaus sukakties proga, ren
giamas 1991 m. vasario 10, sek
madienį, 12.30 v.p.p. Lietuvių 
tautiniuose namuose, 3356 Glen
dale Blvd., Los Angeles, Kali
fornijoje. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

BONCUVAltl* CHAMU 436 RonCMVdlM Ava.

767-31S1

ęjumer- į įfortir waM —wrma

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kun. Z. Degutis, porą mėnesių 

viešėjęs pas mus, sausio 11 d. iš
vyks iš Toronto.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos — po 10.15 v.r. Mišių (seselių 
patalpose, 57 Sylvan Ave.).

— Sausio 3 d. palaidota a.a. So
fija Jurevičienė, 65 m.; sausio 5 d. 
palaidota a.a. Petronėlė Barškė- 
tienė, 86 m.; sausio 7 d. palaidota 
a.a. Jadvyga Galskienė, 84 m.

— Parapijos seminaras — sausio 
9 d., 7 v.v., šventovėje.

— Tretininkų Mišios ir susirin
kimas — sausio 10 d.

— Vaikų Mišias organizuoja 
parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija sausio 13, sekmadienį, 
4 v.p.p., šventovėje. Po Mišių — 
suneštinė vakarienė Parodų sa
lėje.

— Parapijai aukojo: $400 — E. R. 
Girdauskai, H. V. Gumauskai; 
$300 — V. B. Biretos, J. O. Mickai; 
$250 — G. J. Neįmanai; $200 — A. 
Genys, V. Jurevičius, C. A. Pyly- 
pin; $150 — J. D. Valaičiai, P. J. 
Juteliai; $120 — E. R. Stravinskai; 
$100 — R. Girdauskaitė, S. V. Liut
nios, J. Pažemeckas, B. V. Misevi- 
čiai, J. Nešukaitis, J. M. Vaseriai, 
A. Šlekienė, A. J. Viskontai, M. E. 
Zabulioniai. Vyskupo fondui: $100
— P. B. Sapliai, B. Sapijonienė, 
J. Z. Didžbaliai; $50 — M. Matuse- 
vičienė ir dukra Irena; $30 — B. 
Mackevičius; Religinei šalpai: 
$150 — V. Žemaitis; $100 — L V. 
Ignaičiai. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šventovės statybai: 
$50 — B. Mackevičius; pranciš
konams Lietuvoje ir klierikų fon
dui: $50 — M. Matusevičienė ir 
dukra Irena, B. V. Misevičiai; 
Šv. Kazimiero kolegijai: $500 — 
J. Šileikienė; $100 — L. V. Balai- 
šiai; $50 — M. Matusevičienė ir 
dukra Irena; “Caritas”: $50 — M. 
Povilaitienė; parapijos vaikų 
chorui: $50 — M. Povilaitienė; 
vaikams Lietuvoje; $50 — J. P. Ba- 
rakauskai, V. Jegelevičius; $150
— VI. Žemaitis.

— Mišios sausio 13, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Pranciškų Kuš- 
likį, 9.20 v.r. — a.a. Barborą Lu- 
kauskienę, 10.15 v.r. — a.a. Stasį 
Vaitiekūną, Juozą Skinkį, Brazių 
mirusius, 11.30 v.r. — prašant Lie
tuvai laisvės.

Kun. Ignas Mikalauskas, 
OFM, atšventė 80-jį savo gim
tadienį 1991 m. sausio 2 d. Pri
sikėlimo par. patalpose, gau
siai dalyvaujant evangelikų ir 
katalikų kunigams. Sveikini
mo kalbas pasakė Londono 
liet. par. klebonas kun. K. Kak
nevičius, St. Catharines liet, 
klebonas kun. K. Butkus, OFM, 
ir Toronto Prisikėlimo par. kle
bonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, kuris šį parengimą orga
nizavo. Sukaktuvininkas yra 
gimęs Lietuvoje. Keletą metų 
darbavosi JAV-se, redagavo 
“Lietuvių žinias”. Ilgiausiai 
darbavosi Kanadoje — Winni- 
pege dvejus metus, St. Catha
rines — dvylika metų, Londo
ne — aštuonerius metus. Visi 
dalyviai palinkėjo sukaktuvi
ninkui ilgiausių ir sveikiau
sių metų. Sukaktuvininkas, ta
ręs padėkos žodį, grįžo į kuni
gų prieglaudą, kur apsigyve
no prieš pusmetį.

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės suvažiavimas 
1990 m. rudenį išrinko dvejų 
metų laikotarpiui naują val
dybą, kuri šiomis dienomis pa
siskirstė pareigomis, laikyda
masi rotacinės tvarkos: pirm, 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, sekr. kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas, ižd. kun. Jonas 
Staškus.

Dana Gailiūnienė iš Lietuvos 
ieško iškvietimo ir įsidarbini
mo JAV, Kanadoje, Australijo
je. Yra vaikų darželio mokyto
ja, bet dirbti galėtų bet kokį 
darbą. Susikalba angliškai. 
Rašyti adresu: Dana Gailiūnie
nė, Basanavičiaus g-vė 1-10, 
Birštonas 234490, Lithuania.

Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro taryba išrinko tris 
naujus narius: Teodorą Blinst- 
rubą, Birutę Kviklytę ir dr. Fe
liksą Palubinską. Taryba dėko
ja kadenciją baigusiems na
riams prof. Mečislovui Macke
vičiui ir Ramojui Vaičiui už 
įdėtą darbą bei mirusio nario 
a.a. Broniaus Kviklio šeimai 
už paramą. Arūnas Zailskas

Dr. J.J. Stuko įsteigtos radi
jo programos “Music of Lithua
nia” ir “Lietuvos atsiminimai” 
nuo 1990 m. gruodžio 23 d. bus 
girdimos sekmadieniais nuo 
1-3 v.p.p. FM 89.5 banga.

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

~H ----------... ....— >t H

Kanados lietuvių katalikų centras drauge su evangelikų liuteronų Išganytojo parapija rengia

400 metu nuo Jono Bretkūno Sv. Rašto išvertimo į lietuviu kalbą

MINĖJIMĄ
1991 m. sausio 20, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namų Mindaugo menėje. 
Programoje: Paskaitininkai - kun. dr. Algirdas Jurėnas, kun. dr. Antanas Rubšys. 
Manhattan College profesorius. Meninė dalis, po jos kavutė. Visuomenė kviečiama šiuo 
svarbiu ir įdomiu įvykiu susidomėti ir gausiai atsilankyti. įėjimas - laisva auka. Rengėjai

M — - W- - M — - M ... M 4« ... »« . — M - «« ..... - »«- M —■ —M...... ............M.

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

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, 
Lietuvių namų raštinėje tel. 532-3311 ir prie įėjimo. Rengėjai

(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS - 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP s-tą.
• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI! LITAS

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

Kalėdų atostogoms pasibai
gus, pamokos Toronto Mairo
nio mokykloje prasidės sausio 
12, šeštadienį, 9 v.r. —12 v.p.p.

Vedėja
Prisikėlimo parapijos jaunų 

šeimų sekcija kviečia visus į 
vaikų Mišias sausio 13, sekma
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje. Po Mišių 
įvyks “pot luck” vakarienė pa
rodų salėje. Snaigė Šileikienė

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirm. V. Landsbergis Ka
lėdų ir Naujųjų metų proga pa
sveikino Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungą perjos pirminin
ką Alvydą Saplį.

Docentė Zita Pagirskienė-Ja- 
nuškytė, Vilniaus universite
to mokslinė bendradarbė ir 
pramonės ministerijos vyriau
sioji konsultantė sausio 6 d. 
Lietuvių namuose gana gau
siai auditorijai vaizdžiai pa
pasakojo apie Lietuvos ekono
mines problemas, ypač pramo
nės srityje. Lietuvoje veikia 
17 ministerijų ir 9 atskiri de
partamentai. Labai daug yra 
aukštuosius mokslus baigusių 
žmonių, bet nedaug gerai pasi
ruošusių specialistų. Tarnau
tojų perkvalifikavimas esanti 
didelė problema. Ekonominiai 
ryšiai su Rytais neišvengiami. 
60% įmonių dar yra sąjunginio 
pavaldumo. Produktų kokybė 
negali lygintis su Vakarų ga
miniais, todėl rinkų Vakaruo
se kol kas neįmanoma gauti. 
Aplamai požiūris į darbą esąs 
apverktinoj padėty. Visi išmo
kę tinginiauti, nesistengti, 
vengti darbo, nors bedarbių 
nesą. Papasakojo juoką pro 
ašaras keliančių pavyzdžių — 
traktorininkas gaunąs atlygi
nimą pagal traktoriaus skait
liuką. Kai kurie paleidžia juos, 
kad suktųsi net naktimis ... 
Žiauri problema — tarša. Net 
raudono sniego kai kur iškren
ta. Įmonės valymo įrenginiams 
pinigų neturi. Po gerą valan
dą užtrukusio pašnekesio vieš
nia mielai atsakinėjo į klausi
mus, kurių buvo nemažai. Nors 
daug dalykų jau žinoma iš 
spaudos, vistiek buvo įdomu 
išgirsti praktiškai susidurian
čią su dabartiniais sunkumais 
atsistatančioje Lietuvoje.

Paskaitą surengė Lietuvių 
namų kultūros komisija, vado
vaujama V. Kulnio. S.

“Paramos” kredito koopera
tyvas primena nariams, studi
juojantiems pirmus metus uni
versitete, kad jau laikas pa
duoti prašymus gauti “Para
mos” stipendijai (iki $1000). 
Stipendijų prašymai priima
mi iki 1991 m. kovo 1 d. Vedėja

A.a. Br. Ščepanavičiaus atmi
nimui Lietuvos dukterų drau
gijos St. Petersburgo skyrius, 
užjausdamas žmoną, šios drau
gijos narę, “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. dr. Stasio Pacevičiaus 
11-ųjų mirties metinių prisi
minimui žmona Janina “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Sofijos Jurevičienės at
minimui, užjausdami vyrą, šei
mą, seseris ir brolius J.K. Der- 
vaičių šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A.a. Sofijos Jurevičienės at
minimui Sonija ir Vincas Pau- 
lioniai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A.a. Edvardo Simono atmini
mui vietoje gėlių Vincas Ika- 
sala “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20 ir Antanas Mingėla
— $15.

A. a. Edmundo Sendžiko atmi
nimui, užjausdami sūnų Vytau
tą su šeima, S. ir A. Draugeliai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

KLK kultūros draugijos “Ži
buriai”, kuri leidžia savaitraš
tį “Tėviškės žiburiai”, valdy
bos pasiskirstymas pareigo
mis: pirm. Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė, vicepirmininkai
- kun. Jonas Staškus, kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
Antanas Bumbulis, sekr. Aldo
na Aušrotaitė-Šimonėlienė, 
ižd. Jonas Danaitis, reprezen
tacijos reikalams dr. Silvest
ras Čepas, renginių vadovas 
Jonas Andrulis.

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).

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

• “Parama” tuoj pat vietoje išduoda 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. - 11 %, 2 m.-103/4%, 3 m. - 103/«%. 
su keičiamu nuošimčiu 
(variable rate) 97z%.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti į RRIF, nemokant 
valdžiai jokių mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1990 metus

1991 m. KOVO 1 d.
Tel. 532-1149

Ontario pilietybės, kultūros 
bei komunikacijos ministerija 
praneša, kad šiais metais as
menys 24 metų amžiaus ar ma
žiau, atlikę bent dvejų metų sa
vanoriškus darbus, gali būti 
nominuoti gauti valdžios žy
menims — Volunteer Service 
ar Outstanding Achievement 
Awards. Nominacijos pasku
tinė data — 1991 m. sausio 15 d. 
Rašyti ar teirautis šiuo adre
su: Awards Office, Ministry of 
Citizenship, 77 Bloor St. W., 
15th Floor, Toronto, Ont. M7A 
2R9, tel. (416) 965-7505.

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

HAMILTON - S. Fredas prisiun
tė $300 (pakėlė įnašą iki $1,500).

WEST LORNE - Koyelaitis Alek
sas savo ir žmonos a.a. Teodoros 
vardu įsteigtam stipendiją fondui 
prisiuntė $6,000. Viso jų įnašai 
fondui pasiekė $97,165.48.

MONTREAL - a.a. Elenos Ger- 
hardienės atminimui aukojo: $50- 
A. Stripijauskas (amerik.), S. Vaš- 
kys; $30 - J. P. Žukauskas, M. Ma
kauskas; $20 - V. Augustinas (ame
rik.), P. Gerhardas, A. Keblys, V. 
Murauskas, O. Sitkauskienė, E. J. 
Dalmotas, E. P. Jurgutis, I. Vat- 
kutienė; $5 - V. Litvinas.

Dėkojame už aukas. KLF

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

Iš anksto dėkingi -
“TŽ” leidėjai

RITA BARTUSEVIČIŪTĖ, Vasario 
16 gimnazijos abiturientė, 19 metų 
amžiaus, nori rasti Kanadoje šei
mą su vaikais, kuriai reikalinga 
pagalba (ypač tokią lietuvių šeimą, 
kurioje nekalbama lietuviškai). 
Norėtų tokioje šeimoje pasilikti 
pusmetį arba ištisus metus nuo’ 
1991 m. liepos mėnesio. Jai prašo
ma rašyti bei sąlygas siūlyti šiuo 
adresu: Rita Bartusevičiūtė, Anne- 
Frank Str. 31, 5560 Wittlich, W. 
Germany.

MOTERIS GALI DIRBTI ten, kur 
reikalingas anglų-lietuvių kalbų 
žinojimas, atlikti namų ruošos dar
bus, prižiūrėti vaikus ar vyresnio 
amžiaus asmenis. Skambinti Kristi
nai tel. 760-9494 nuo 6-10 v.v.

IŠNUOMOJAMAS penkių kamba
rių vienaaukštis namas Bloor-Kip- 
ling rajone, Etobicoke, Ont. Skam
binti tel. 239-4113.

Berneliu Mišias AV šventovėje 
koncelebravo klebonas kun. Juo
zas Aranauskas su klebonu-eme- 
ritu kun. Jonu Kubilium ir kun. 
Izidoriumi Sadausku. Šalia nuo
latinių šv. Rašto skaitovų — dr. 
Jono Mališkos ir Albino Blauz- 
džiūno — dar dalyvavo dr. Rai
mundas Zabieliauskas. atvažia
vęs aplankyti savo tėvų. Pamoks
lą pasakė kun. J. Aranauskas. Pa
rapijos choras pusvalandį prieš 
Mišias ir per jas giedojo kalėdi
nes giesmes. Sol. Antanas Keblys 
ir sol. Gina Čapkauskienė gražiai 
papildė koncertą, pagiedodami po 
giesmę solo; pastaroji dvi giesmes 
atliko kartu su choru. Dirigavo ir 
vargonais palydėjo kompozitorius 
Aleksandras Stankevičius. Pamal
dose dalyvavo Lietuvos generali
nis konsulas Haris Lapas su po

G neitas ir tikslus patą mūvimas

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. H1X 1L7

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%
Term, indėlius:

1 metų .................. 103/4%
180 d. - 364 d........  10’/2%
120 d. - 179 d........  1O’/4%
60 d.-119d........  10 %
30 d.- 59 d........  10 %

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

NORINTIEJI užsisakyti laikraštį 
“Literatūra ir menas” bei žurna
lą “Švyturys”, gali kreiptis j tų lei
dinių atstovą Kanadoje ir JAV, Liu
dą Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, 
Duvernay, Laval, Que. H7G 4K7, 
tel. (514) 669-8834.

“PASLAUGA RŪTA” (Labdaros 
tikslu). Įmokėjus $100 į “Paramos” 
banką, jūs galite aprūpinti kiaulie
nos skerdiena Lietuvoje gyvenan
čius giminaičius, draugus, sene
lių ir vaikų namus. Grynos švie
žios skerdienos gaus 70 kg. Mėsa 
bus pristatoma į namus pagal nu
rodytą adresą. Teirautis tel. (416) 
536-4742. TORONTAS-RŪTA

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

KALENDORIUS-KNYGA 1991 me
tams su sveikatos patarimas, kam
peliu šeimininkėms, juokų sky
riais. Novelės ir įvairenybės. Gavę 
bent $10, kalendorių siunčiame nu
rodytu adresu. Užsakymus priima 
St. Prakapas, 49 Norseman St., To
ronto, Ont. M8Z 2P7.

MOTERIS IEŠKO bet kokio darbo. 
Skambinti Liudai tel. 536-6662 
Toronte.

PIGIAI PARDUODU NAUJUS tau
tinius suvalkiečių moteriškus dra
bužius (13-14 išm.) ir natūralaus 
lapės kailio kailinukus. Skambinti 
tel. 421-0982 Toronte. 

nia, atvažiavę Kalėdas švęsti gi
minių tarpe. Buvo matyti daug 
jaunimo. Po pamaldų parapijos 
salėje pasisveikinta su pažįsta
mais švenčių proga. Čia parapi
jos komitetas susirinkusius vai
šino vynu ir kava.

Iš Lietuvos yra gautas kvietimas 
ten atlikti kantatą “Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva". Kadangi į tą 
išvyką turėtų būti įtrauktas ir Auš
ros Vartų pastiprintas choras, at
siranda daug sunkumų apsispręsti.

Vasario 16-osios minėjimas nu
matomas pradėti pamaldomis AV 
šventovėje. Po jų parapijos salė
je — oficialioji dalis. Paskaitą 
skaitys PLB valdybos vicepirm. 
Gabija Petrauskienė. Pasižadė
jo dalyvauti ir sol. M. Bizinkaus- 
kaitė-Bildienė. Minėjimas įvyks 
vasario 17 d. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr.......... 61/ž%
Taupymo - kasdienines..... 6’/4%
Einamos sąsk......................... 4’/z%
RRIF-RRSP-term...........  113/4%
RRIF-RRSP-taup............ 7’/2%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

ROMAS PŪKŠTYS, TRANSPAK sa
vininkas, vėl važiuoja j 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.

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

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

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

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

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.


