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Antrųjų metų angoje
Tragiškas buvo Lietuvai 1940-1990 metų laikotarpis: 

nepatirtų sunkumų, fizinių ir dvasinių kančių, naujų 
vingių, posūkių ir bandymų žmogų alinanti sanplaka. 
Kai kam nepatinka, kai tasai laikotarpis vadinamas oku
pacija. Iš tikrųjų — tai daugiau negu okupacija, kokių 
visa eilė buvo II D. karo metu. Mūsų atveju betgi 1940 me
tų okupacija turėjo pavirsti plačia valstybine ir tautine 
savižudybe. Pasaulinės revoliucijos siekiuose okupan
tui buvo reikalingos mūsų pačių rankos rikiuoti ir rišti 
“reakcionierius” išnykimui. Kremliaus bendrininkai, 
bent jau pirmaisiais pokariniais dešimtmečiais, tikino 
žmones, kad Lietuvai jokios išeities nebelikę ir kad rei
kia gelbėti nors tai, kas dar įmanoma. Tada tylėjo pra
našai, kad vieną kartą bus plačiau pravertas langas, už 
kurio pasaulis be jokių revoliucijų daug geriau gyvena 
ir visaip toli pažengęs. Ir vieną nelauktą dieną užteko 
mažo naujųjų intelektualų barkštelėjimo, kad sugriūtų 
per septyniasdešimt metų statytas iliuzinis kortų name
lis. Užrūdijusį sunkiai bepasukamą vairą vis dėlto jau 
reikėjo sukti, užsimojus naujų krypčių ieškoti.

ŠITOJE vietoje ir Lietuva pakilo, tarsi per naktį su
siorganizavusi. Su iškelta trispalve Gedimino pi
lies bokšte stovėjo vieninga ir pasitikinti. Sąjūdžio 
gretos išsitiesė nuo Vilniaus iki Klaipėdos, nuo Joniškio 

iki Druskininkų. Kone kasdien vis naujais šuoliais ženg
ta laisvėjimo keliu. Niekas abejonių nekėlė, kad žen
giam į prarastos nepriklausomybės atstatymą. To pasi
ryžimo drąsus ir viešas pareiškimas įvyko prieš viene
rius metus — kovo 11 dieną. Kaip jau ne kartą buvo sa
kyta, Vakarų tyla labai apsunkino nepriklausomybės 
įgyvendinimą, nors plačioji įvairių tautų visuomenė, 
įskaitant nemažą dalį ir Sovietų Sąjungos gyventojų, 
nuoširdžiai ir tiesiai pasisako už mūsų siekius. Prabė
go jau gana sunkūs metai nuo nepriklausomybės paskel
bimo. Gorbačiovo užsispyrimas išlaikyti Stalino įsteig
tą raudonąją imperiją niekaip negali derintis su nepri
klausomybės siekiančiom respublikom, ir užtat dialo
gas kaip vienintelė taikinga išeitis, žiūrint į jį iš visiš
kai skirtingų taškų, vargu ar palengvina problemą, jei 
ji nebus rimtai perkelta tarptautinės teisės plotmėn, 
kur būtų svarstomas ne respublikos išstojimo iš Sąjun
gos ar įstojimo į naują sąjungą klausimas, bet— okupa
cijos užbaigimo.

TARP teisinių lūkesčių, Kremliaus grasinimų, įky
rėjusio “vidaus reikalo” kartojimo, tarp jau pa
aukotų gyvybių ir pralieto kraujo Lietuva žengia 

į antruosius nepriklausomybės įgyvendinimo metus. 
Pirmieji metai įvairiai aptariami. Dėl realios padėties 
įvertinimo, dėl darbų spartos, net reikalingumo, dėl me
todų ir laikysenos būta nesutarimų, nusivylimų, kalti
nimų, atsistatydinimų. Žiūrint iš tolo į kovojančią tėvy
nę dažnam nebuvo lengva visa tai matyti. Bet koks ne
sklandumas Vilniuje, tą pačią valandą ataidi išeivijo
je. Kartais net atrodo, kad jau nė pagalbos rankos nebe
galės pagerinti padėties. Tarsi paklydę nebežinome į 
kurią pusę geriau pasukti, kad į tą kankinančią nežinią 
švysteltų koks kelią rodantis spindulėlis. Toji nepriklau
somybė priklausomybėje kaip koks sunarpliotas rezgi
nys iškyla milžinišku pavidalu, kurio vieni patys nebe
galėsime įveikti. O vis dėlto į tą negailestingą lūkesčių 
ir spėliojimų tamsą skverbiasi, gal dar ne visiems ma
toma, dangaus šviesa: drąsus ir ryžtingas stovėjimas 
prieš bet kokią pabaisą tėra vienintelis laidas į laisvę. 
Nesuardyti šitų pamatų — didžioji visų pareiga. Visa ki
ta pasidarys vėliau. Būdami patys tvirti, galime tikėtis 
ir kitų pagalbos. Č.S.

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Pripažįsta okupaciją ir remia nepriklausomybę

Naujasis Kanados biudžetas
Kanados finansų ministeris 

M. Wilsonas, ruošdamas savo 
septintąjį biudžetą 1991-92 
metams, susidūrė su š. m. ko
vo 31 d. pasibaigiančio 1990- 
91 m. biudžeto padidėjusiomis 
išlaidomis. Jas padidino Ka
nados įsijungimas Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos vardu 
pernai pradėton Irako bloka- 
don Persų įlankoje, o pajamas 
sumažino sustiprėjęs ekono
minis atoslūgis. Planuotą $28,5 
bilijono deficitą teko padidin
ti iki $30,5 bilijono. Kanados 
valdžios skola š.m. kovo 31 d. 
pasieks $388,5 bilijono, jos me
tinės palūkanos — $43 bili
jonus.

Biudžeto staigmena
Tokiose aplinkybėse daug 

kas finansų ministerio M. Wil- 
sono septintajame biudžete, 
apimančiame biudžetinius 
1991-92 m., numatė pajamų mo
kesčių padidinimą, nes jie yra 
pagrindinis valdžios iždo įplau
kų šaltinis. Staigmena tapo M. 
Wilsono pasirinktas valdžios 
išlaidų apkarpymas, naujaja
me Kanados biudžete jas lei
dęs padidinti tik 6,9% iki bend
ros $159 bilijonų sumos su $30,5 
bilijono deficitu.

Į savo naująjį biudžetą fi
nansų ministeris M. Wilsonas 
įjungė papildomus $600 mili
jonus krašto apsaugos reika
lams, atneštus karo su Iraku 
dėl Kuveito išlaisvinimo. Į eko
nominius sunkumus patekę 
ūkininkai susilauks $1,3 bili
jono paramos, pensininkai ir 
seneliai — $1,6 bilijono, be
darbiai — $3 bilijonų.

Biudžetinių išlaidų sumaži
nime tenka paminėti trejų me
tų laikotarpiui federaciniams 
tarnautojams įvestą metinio 
atlyginimo padidinimą tik 3%, 
dabartinių algų užšaldymą 
vieneriems metams Kanados 
ministerių kabineto nariams. 
Algas parlamentarams tebus 
leista padidinti žemiau inflia
cijos nuošimčio. Išlaidoms su
mažinti buvo atsisakyta ir $88 
milijonų federacinės valdžios 
paramos iniciatorių planuoja
miems Toronto operos ir bale
to rūmams.

Finansų ministeris M. Wil
sonas taipgi nutarė penkerių 
metų laikotarpyje $4,5 bilijo
no sumažinti federacinės val
džios paramą provincijų svei
katos, švietimo ir gerovės rei- 

(Nukelta į 11-tą psl.)

Lietuvos nepriklausomybė, atgauta Vasario 16-sios žygiu, po ilgos vergijos atgaivinta
Kovo 11 -sios aktu Iliustracija dail. Laimučio Ločerio

ĮSIMINTINA DIENA. KLB krašto valdybos pareiškimas Kovo 11-tosios proga
Kovo 11-toji — tai diena, kada mūsų tauta nusprendė sugrąžinti Lietuvą į nepriklausomų valstybių tarpą. 

Penkiasdešimt metų vergavus grobuoniškai Sov. Sąjungos sistemai. Lietuvių tauta atstatė dėl II-ojo Pasaulinio 
karo prarastą nepriklausomybę. Nors dar ir šiandieną mūsų laisvai išrinktą prezidentą ir parlamentą dieną ir 
naktį saugo tautiečiai, Kovo 11-toji turi būti mūsų džiaugsmo ir ilgai kauptų vilčių išsipildymo diena. Matant 
Sov. Sąjungos diktatoriaus klastingumą ir jo karių necivilizuotus veiksmus Lietuvoje, aiškėja, kad mūsų darbas 
dar nepasibaigė. Raginame visus Kanados lietuvius kreiptis į savo parlamentarus raštu ir žodžiu, primenant 
jiems šios šventės reikšmę ir prašyti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Taip pat raginame rašyti sveiki
nimus Lietuvos parlamento vadovui Vytautui Landsbergiui, kuris gina demokratiją ir vykdo tautos valią. Vieny
bėje — galybė ir stiprybė! KLB krašto valdyba

A. LEMBERGAS

Per praėjusį pusmetį Švedi
jos vyriausybės politika ir pa
rama Baltijos kraštams labai 
suaktyvėjo, rašė neseniai Stock- 
holmo dienraštis Dagens Ny- 
heter (vasario 3). Konstatuo
jamas didelis diplomatijos 
žingsnis, kurį žengė užsienio 
reikalų ministeris Andersso- 
nas nuo 1989-jų rudens, kai jis 
apsijuokė su savo teigimu, kad 
Baltijos kraštai “nesą okupuo
ti”, iki dabartinių jo solidaru
mo pareiškimų Normalmo aikš
tėje, kur kiekvieną pirmadie
nį vyksta demonstracijos už 
Baltijos šalių laisvę. Bet drau
ge pabrėžiama, kad nereikia 
laukti, jog Švedijos vyriausy
bė atsisakytų savo ligšiolinio 
nusistatymo pripažinti Balti
jos valstybių prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos.

Ginčas dėl pripažinimo 
politikos atšaukimo

Kaip tik to neseniai reikala
vo 29 žymūs švedų rašytojai, 
tarp jų poetai Tomas Transt- 
roemeris, Gunnel Vallquist, 
garsioji vaikų rašytoja Astrid 
Lindgren ir kiti. Savo pareiš
kime jie sako: “Mūsų tėvai pa
darė negudrų sprendimą, kai 
prieš 50 metų Švedija, kone 
vienintelė Vakarų valstybė, 
pripažino Sovietų Sąjungos 
viršenybę trijose Baltijos res
publikose. Okupacija, kuri bu
vo tiesioginė Hitlerio ir Stali
no susitarimo išdava, priešta
ravo ir tolydžio prieštarauja 
tarptautinei teisei... Jeigu 
vyriausybė tikrai nori pateik
ti Sovietų Sąjungai teisingą 
švedų tautos nusistatymo vaiz
dą, ji turi aiškiai nurodyti, kad 
didžiulė dauguma mano, jog 
(1940 metų Švedijos) koalici
nės vyriausybės poelgis pripa
žinti Pabaltijo prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos buvo netei
singas. Sutinkamai su tuo vy
riausybė ir parlamentas turė
tų taip pat įsakmiai reikalau
ti, kad Estija, Latvija ir Lietu
va atgautų savo laisvę.”

Bet Švedijos užsienio reika
lų ministerija nenori keisti 
kurso. Kabineto sekretorius 
Pjeras Schori pareiškė, kad 
nesą jokio reikalo panaikinti 
pusės šimtmečio senumo nuta
rimą. Juo labiau, kad Švedija, 
pasak jo, “su visišku aiškumu” 
pareiškė remianti Baltijos res
publikų siekius.

Vertina Landsbergio žodžius
Vyriausybės sluoksniai pa

brėžia, jog šitas nusistatymas 
gerokai pasikeitė, ne paskutinė
je vietoje paties ministerio pir
mininko Carlssono dėka. Sau
sio 24-sios raštu Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas Lands

bergis padėkojo visų Riksda
go partijų vadovams už Lietu
vos reikalų rėmimą. Premje
rui Carlssonui tai reiškė “ma
lonų (jo) naujos aktyvesnės Pa
baltijo politikos pripažinimą”. 
Dabar Stockholmas tikisi, jog 
Lietuvos prezidentas nebekri
tikuos Švedijos socialdemok
ratų vyriausybės ir galutinai 
užmirš nelaimingą Andersso- 
no lankymąsi Baltijos kraštuo
se 1989-jų rudenį, kai jis lep
telėjo, jog Landsbergis “su sa
vo nepriklausomybės kova at
stovauja tik negudriai mažu
mai”. Gal net užmirš ir tai, kad 
užsienio reikalų ministeris ne 
kartą perspėjo opozicijos par
tijų vadovus parlamente, esą 
tiesioginė švedų parama tiktai 
pakenktų nepriklausomybei.

Priekaištai virto padėka
Dabar Švedijos vyriausybė, 

pasiremdama Landsbergio laiš
ku, gali įrodinėti savo opozi
cijai, kuri veikliau rėmė Pa
baltijo reikalus, kad ir ji pa
teisina baltiečių lūkesčius. 
Švedijai ypač nemalonūs buvo 
Landsbergio priekaištai. Ta
čiau asmeniškas Carlssono te
lefono skambutis Landsber
giui po kruvinosios nakties, 
sausio 13-ją, ir po to kabineto 
sekretoriaus Pjero Schori ap
silankymas pas jį apsuptame 
Vilniaus parlamente Lands
bergio toną sušvelnino ir prie
kaištus pakeitė į padėką. Raš
tas esąs toks įrodymas. Vilnius, 
Ryga ir Talinas ypač dėkingi 
už leidimą jų valstybių veikė
jams viešai politiškai veikti 
Švedijoje.

Istorijos negalima išskusti
Šiame sąryšyje Dagens Ny- 

heter pažymi: visiškai tikri ne
galime būti, nes spalvingas ir 
kontraversiškas muzikos pro
fesorius Landsbergis, dar kar
tą, po mandagių žodžių, laiš
ke klausia, ar nebūtų laikas 
Švedijos vyriausybei atšauk
ti sovietų įvykdytos Baltijos 
valstybių okupacijos pripaži
nimo. Stockholmo laikraštis 
mano, kad vargu ar toks klau
simas bus svarstomas, nes par
lamente jį remia tiktai maža 
“žaliųjų” partija. Netgi nuo
saikiųjų partijos vadovas Bild- 
tas, kuris labai uoliai kritikuo
ja vyriausybės Pabaltijo poli
tiką, tam nepritaria. Anot jo, 
tai reikštų “istorijos skutimą”, 
ir ji nebus skutama. Taip da
roma tik Sovietų Sąjungoje, 
kur iš istorijos vadovėlių iš
plėšiami ištisi puslapiai, kai 
istorija pasikeičia.

Visada rėmė baltiečius
Schori sako suprantąs Lands

bergio norą, tačiau Švedijos
(Nukelta į 2-rą psl.)
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Lietuva kitataučių spaudoje

D i cl i e j i i jr pavergti c ji
Didžiosios galybės prieš pavergtas tautas, nes neina “vien takais dorybės”

Kur lietuviai sutiks Šv. Tėvą
Krokuvos kataliku savait

raštis “Tygodnik Powszechny” 
vasario 3 d. laidoje rašo: “Sek
madienį, sausio 20, Seinų bazi
likoje Lomžos vyskupas Juli
jonas Paetz vadovavo Lietuvai 
skirtoms koncelebracinėms 
Mišioms. Bazilika buvo pilna 
lietuvių ir lenkų. Mišiose tarp 
kitų dalyvavo Lenkijos respub
likos senato vicepirmininkas 
A. Wielowieyski. Įeinančioje 
į baziliką procesijoje šalia 
kryžiaus buvo nešama juodu 
kaspinu perjuosta Lietuvos vė
liava. Vyskupą pasveikino lie
tuvių ir lenkų kalbomis abie
jų čia gyvenančių bendruome
nių atstovai”.

Vyskupas savo pamoksle ra
gino visuomenę morališkai ir 
materiališkai paremti Lietu
vą. Lomžos vyskupijoje yra 
įsteigtas pagalbos Lietuvai 
fondas. Vyskupas tarp kitko 
pasakė: “Pagaliau, mūsų die
cezijos sostinėje Lomžoje Šv. 
Tėvas Jonas Paulius II trokš
ta susitikti su Seinų ir Suval
kų krašto lietuvių bendruome
ne ir su visais mūsų broliais ir 
seserimis lietuviais, kurie 
galėtų iš Lietuvos atvykti į 
Lomžą”.

Karagandos katalikų gedulas
Tas pats Krokuvos savaitraš

tis vasario 17 d. laidoje daug 
vietos paskyrė š. m. sausio vi
duryje Karagandoje mirusiam 
jėzuitui kun. Albinui Dumb
liauskui.

1962 m. Lietuvos komunistinė 
valdžia uždraudė kun. Dumb
liauskui eiti klebono pareigas 
mažoje, netoli Trakų esančio
je parapijoje. Priežastis: per 
daug jaunimo ateina į pamal
das. Kun. Albinas gavo Kauno 
greitojoje pagalboje vairuo
tojo darbą. Sužinojęs iš dva
siškių, kuriuos sovietų saugu
mo organai grąžino į Lietuvą, 
kad ne visi Sibiro tikintieji tu
ri dvasiškių patarnavimą, jis 
susitvarkė taip, kad kas du mė
nesius gaudavo dvi savaites 
laisvalaikio. Jis savo menku 
automobiliu duobėtais Rusi
jos keliais pasiekdavo Sibirą. 
Paprastai išvykdavo trečiadie
nį ir sekmadienio vakare jau 
būdavo vietoje. Jis taip veikė 
šešerius metus, kol vyskupas 
Labukas pasiūlė jam pastovią 
vietą Kustanaj mieste, Ka
zachstane. Nors vietinė val
džia jam leido eiti dvasiškio 
pareigas, tačiau Maskva jam 
tokio leidimo nedavė ir pasiū
lė grįžti Lietuvon. Priežastis 
ta pati: per daug jaunimo atei
na į pamaldas.

Kun. Albinas į Lietuvą ne
grįžo, bet gavo darbą Kustanaj 
miesto greitojoje pagalboje ir 
savaitgaliais slapta ėjo kunigo 
pareigas. Po Helsinkio konfe
rencijos 1975 m. sovietų val
džia, norėdama parodyti, kad 
Sovietų Sąjungoje yra tikėji
mo laisvė, leido jam Karagan
doje legaliai eiti klebono pa
reigas. Šį kartą Maskvos leidi
mas pagal sovietišką tvarką 
buvo gautas greitai — per 10 
mėnesių. Per penkias savai
tes tikintieji pasistatė šven
tovę ir pirmosios Mišios buvo 
atlaikytos 1977 m. kovo 19 d. 
šv. Juozapo garbei.

AfA 
JULIJAI BANCEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn, 
liūdinčius sūnus - VYTĄ ir JUOZĄ su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame -

V. G. Berneckai A. S. Zim niekai

Kun. Albinas Dumbliauskas, 
SJ, buvo pirmuoju dvasiškiu, 
kuris po karo pasiekė Kara
gandos miestą. Karo metu čia 
darbavosi vokietis kunigas, 
bet po karo buvo sušaudytas. 
Kun. Albinas mirė, turėdamas 
63 metus. Jo darbas nesvetin
goje Karagandoje neliko be 
vaisių: jį pasekė 11 jaunuolių, 
pasirinkdami dvasiškių luo
mą. Keli jų tapo įšventinti į ku
nigus ir jau darbuojasi Kirgi
zijoje, Tadžikistane ir Kazachs
tane - Karagandoje.

Norvegų premija Landsbergiui
Paryžiaus rusų savaitraštis 

“Ruskaja mysl” vasario 16 d. 
laidoje rašo: “Praėjusių metų 
spalio mėn. norvegų visuome
nė pritarė, kad Nobelio taikos 
premija buvo paskirta Gorba
čiovui. Negausūs balsai, jų 
tarpe Norvegijos Helsinkio 
komitetas, kritikavo Nobelio 
premijos komiteto sprendimą.

Tačiau sausio mėn., po so
vietų agresijos prieš Lietuvą, 
norvegų nuotaikos radikaliai 
pasikeitė. Atsirado solidaru
mas su Baltijos respublikomis. 
Sprendimas įsteigti norvegų 
tautos taikos premiją ir pa
skirti ją Lietuvos prezidentui 
Vytautui Landsbergiui buvo 
aiškus šių nuotaikų pasikei
timo požymis. Per tpis savai
tes Norvegijoje buvo surinkta 
trys milijonai kronų (500.000 
dolerių). Premija prezidentui 
V. Landsbergiui bus įteikta 
š.m. kovo 11 d. su iškilmingo
mis apeigomis Vilniuje”.

Pinigų rinkimą pradėjo liu
teronų vyskupas Per Lenning, 
o po to tuoj prie jo prisidėjo 
parlamento pirmininkas D. 
Benkov.

Ukrainiečiai ir Lietuva
— Š.m. sausio 30 d. virš Lie

tuvos parlamento rūmų Vil
niuje buvo iškelta Ukrainos 
vėliava. Tai buvo padėkos ženk
las 30-čiai ukrainiečių jaunuo
lių, kurie yra pasiryžę ginti 
parlamento rūmus nuo galimo 
sovietų užpuolimo.

— Sausio 20 d. Ukrainos mies
tuose vyko demonstracijos ry
šium su Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
timi. (Tai buvo padaryta 1918 
m. sausio 20 d. Po dviejų lais
vės metų Ukraina buvo stip
resnių kaimynų okupuota). 
Demąnstrantai šalia Ukrai
nos nešė ir Lietuvos vėliavas, 
reikalaudami abiems kraštams 
laisvės.

— Sensaciją Kanados ukrai
niečių tarpe sukėlė jų komu
nistų organizacijos AUUC 
(Association of United Ukrain
ian Canadian) pasisakymas 
prieš sovietų agresiją Lietu
voje. Organizacija, neminė
dama tiesiogiai Gorbačiovo 
pavardės, apkaltino jį dėl jė
gos pavartojimo Lietuvoje. 
(Iš “Ukrainian News” vasario 
laidos). J.B.

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra.

ALG. STATKEVIČIUS

Jau K. Marksas ir F. Engel
sas neigiamai ir griežtai pasi
sakė prieš moralę. Lenino vieš
patavimo laikais moralė ir ko
munizmas buvo laikomi nesu
derinamais dalykais. O kas mo
ralę vertino labiau negu ko
munizmą, tas buvo laikomas 
pavojingu priešu. Todėl Leni
no viešpatavimo dienomis 
laikraštis “Krasnaja gazeta” 
(1918.X.1.) taip rašė: “Mes su- 
žiaurinsim ir sukietinsim savo 
širdis, kad jos nedrebėtų prieš 
pralietą priešo kraujo jūrą. 
Tegu liejasi priešų kraujas. Be 
pasigailėjimo, be baimės mes 
išnaikinsim priešą. Priešas 
turi savo paties kraujyje pri
gerti. Tegu liejasi upeliais 
kraujas. Daugiau kraujo, kaip 
galima daugiau kraujo!” (“Vai
ras”, 1934, nr. 1, 49 p.).

Todėl savotiškai normalu, 
jei tie, kurie vėliavai nerado 
geresnės spalvos, kaip kraują 
primenančią, visą laiką siekė 
pralieti kuo daugiau kraujo. 
Neatsitiktinai ir A. Sniečkus, 
kaipo liudija jo buvęs augin
tinis Aleksandras Štromas, “ti
kėjo teisingumu viso, kas da
roma, kad būtų išnaikinti “kla
siniai priešai” (“Tėviškės žibu
riai”, 1991.1.8.).

Nedaug ką nustebino, kai 
1991 m. sausio antros dekados 
pirmomis dienomis sunkieji 
tankai pradėjo triumfališkai 
gastroliuoti ramaus ir taikaus 
Vilniaus miesto gatvėmis, kai 
jie, demonstruodami laukinį 
žiaurumą, vikšrais traiškė 
vien žodžiu ir pasyviu stebė
jimu žmogaus ir tautos teises 
ginančius žmones, kai masiš
kai buvo liejamas kitų niekuo 
nekaltų lietuvių kraujas ir kai 
trumpai pagyvenusi demokra
tija buvo verčiama į savo prie
šingybę.

Tačiau labai nustebino at
kaklus “laisvojo pasaulio” ne
noras likviduoti prieš pusę 
amžiaus pasibaigusio Antrojo 
pasaulinio karo liekanas — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupaciją, kaip Hitlerio-Sta- 
lino slapto suokalbio rezul
tatą.

Pagaliau stebina viso “lais
vojo pasaulio” solidarumas at
sisakant pripažinti tų valsty
bių nepriklausomybės atstaty
mą bei vengiant užmegzti dip
lomatinius santykius. O taip 
pat visapusiškas rėmimas ko
lonijinio, komunistiškai im
perialistinio Kremliaus agre
soriaus, sistemingai darančio 
tokius piktybiškus nusikalti
mus prieš žmoniškumą, už ku
riuos Niurnbergo kartuvės ne 
vienam atėmė gyvybę.

Kyla tad klausimai: Kodėl 
XX-jo amžiaus pabaigoje visa 
tai vyksta? Kas dėl to kaltas? 
Kodėl “laisvasis pasaulis”, 
užuot stengęsis likviduoti ko
lonijinę vergiją, stengiasi ją 
išsaugoti? Kodėl pačiam pikty- 
biškiausiam bei pavojingiau
siam visuomeniniam režimui 
sudaromos galimybės nebau
džiamai eiti prieš “žemiškąjį 
dievą” — moralę? Kodėl Sovie
tų Sąjungoje siekiama vėl at
gaivinti neseniai likviduotą 
amoralizmo diktatūrą, turin
čią tikslą kurti antikultūrą?

Kadangi niekas neįvyksta 
be priežasties, tai reikia jos 
ieškoti ir būtinai rasti. Būtu
me labai blogi žmonijos socia
linio organizmo “gydytojai”, 
jei nepasistengtume išaiškin
ti pagrindinės šio labai sun
kaus susirgimo priežasties. 
Juk visi žino, kad labai nehi
gieniška gyventi nesveikoje 
aplinkoje, kad tai yra dauge
lio kitų, nemažiau sunkių pa
ties žmogaus susirgimų prie
žastis.

Taigi kur yra “šuo pakastas”?
Istoriją gerai žinoti yra la

bai svarbu. Tačiau žengti vien 
įvykių užpakalyje, ypač tada, 
kai virš visų yra pakibęs “Da
moklo kardas” nėra pats di
džiausias žygdarbis. Kur kas 
svarbiau yra žengti gyvenimo 
kolonos priekyje ir veikti taip, 
kad įvykių grandinė būtų pa
kreipiama žmonijai naudinga 
linkme. Tačiau pasaulinėje 
praktikoje taip buvo ne dažnai.

Kodėl taip yra? Manau, jog 
neklysta tie, kurie mano, kad 
žmonija į ateitį skuba ne iš
minčių nurodytu keliu, bet la
bai aiškiu sveiko proto priešų 
keliu.

Turbūt pasaulyje nėra ver
tingesnio žmogaus kaip išmin
čius. Talmude pasakyta: “Iš
minčius yra aukštesnis už ka

ralių: kai jis miršta, kitas jo 
pavaduoti negali, o kai miršta 
karalius, visi galėtų jo vietą 
užimti”.

Yra prieita išvados, jog tik
rieji išminčiai išminčiais yra 
vien tiktai todėl, kad jie gerai 
supranta, kokio elgesio iš žmo
gaus reikalauja gamta ir jos 
Kūrėjas, kad sugeba tai išreikš
ti trumpų, tikslių, taiklių, gy
vybiškai svarbių ir netgi pačią 
priekabingiausią kritiką išlai
kančių tiesų forma.

Tikrojo išminčiaus, gamtos 
ir jos Kūrėjo reikalavimai žmo
gui visados pilnai sutampa. 
Jeigu visus buvusių ir esamų 
pasaulio išminčių reikalavi
mus suglaustai bandysime iš
reikšti, pamatysime, kad jie, 
kaip gamta ir jos Kūrėjas, iš 
kiekvieno reikalauja labai 
“nedaug” — tiktai eiti “vien 
takais dorybės”.

Vertingesnio siekimo už ėji
mą “vien takais dorybės” žmo
nija niekados neturėjo ir netu
rės. Jeigu visi žmonės eitų 
“vien takais dorybės”, tai jiems 
tektų daug mažiau dirbti, daug 
mažiau kentėti, daug mažiau 
sirgti, daug mažiau sėdėti ka
lėjime ir t.t. O priminimai apie 
praeityje buvusius žiaurius 
karus galėtų tarnauti vien šiur
piomis, vaikams bauginti skir
tomis pasakomis.

Einant “vien takais dorybės”, 
ekonominė bei politinė visuo
menės mašina taptų vien svei
kos kūrybos veiksniu. Iš viso 
nustotų egzistuoti tautų ar 
žmonių teisių užtikrinimo 
problema. Savaime išsispręs
tų teisingumo ir taikos, lais
vės, dvasinės ir materialinės 
gerovės kėlimo problemos. 
Žmonija per visai trumpą lai
ką galėtų padaryti tūkstant
mečio ilgumo žingsnį garbin
gos pažangos linkme.

Einant “vien takais dorybės”, 
žmonija nustotų būti daugia
galve pabaisa, kurios vienos 
galvos nekenčia kitų, jas nuo
latos žaloja ir ryja. Nustotų 
būti avių kaimene, kurią gano 
keletas suvilkėjusių aviganių. 
Ji greitai išsivaduotų iš nesi
baigiančio chao$ox gėdos ir 
vis labiau gresiančios visuoti
nės pražūties. Per visai trum
pą laiką būtų pasiekta žmo
gaus — garbingo dvasios galiū
no pergalė prieš žmogų — ar
domosios jėgos galiūną.

Planingai kuriant tikrąją — 
nei į “kairę”, nei į “dešinę” ne- 
siblaškančią kultūrą, žmoni
jos “vežimas”, įgavęs sveiką

Pripažįsta okupaciją ir remia nepriklausomybę
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vyriausybei reikia nuolat lavi
ruoti santykiuose su Maskva. 
Turėti gerus santykius su di
džiuoju Rytų kaimynu yra svar
biausias Švedijos užsienio po
litikos klausimas. Schori ne
sutinka, kad jo vyriausybė stai
giai pakeitusi savo politiką Pa
baltijo atžvilgiu. Ir rimtai su
pyksta, jei kas sako, jog švedai 
socialdemokratai iki šiol nesi
rūpinę šiuo klausimu. Jis pats 
ir Anderssonas, būdamas par
tijos sekretoriumi, nuolatos 
palaikė ryšius su Pabaltijo pa
bėgėliais Stockholme. Nors 
buvęs užsienio reikalų minis- 
teris Undenas po Antrojo pa
saulinio karo buvo uždraudęs 
baltiečiams politiškai reikš
tis, tačiau socialdemokratų 
partija ekonomiškai rėmė jų 
leidinius ir keliones, kaip ir 
šiandien. Padėdavo, kad jų 
balsas būtų girdimas Socia
listu internacionale. 

AfA
ALFONSUI KRIKŠČIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną ONĄ, dukrą DAIVUTĘ, vaikaitę JULIJĄ ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Danutė Kušlikytė 
Nina Kušlikienė

AfA 
MARIJAI KIZIENEI-BITAUTAITEI 

mirus,
vyrui ANTANUI ir dukrai VIDAI reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Dr. Saulius Kizis su šeima 
Mikas ir Yoianda Kiziai

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.

judėjimo kryptį, nustotų būti 
vienų jėgų tempiamas aukštyn, 
kitų — žemyn, trečių — atgal 
ir beveik niekieno į ateitį to
kią, kokia ji, pagal moralės 
reikalavimą, turėtų būti.

Einant “vien takais dorybės”, 
beveik savaime išsispręstų 
energijos ir žaliavų, supančios 
aplinkos ir racionalaus ištek
lių naudojimo, vandenynų ir 
žemės gelmių, kovos su ligo
mis ir nusikaltimais bei dau
gybė kitų “neišsprendžiamų” 
problemų.

Kadangi “vien takais dory
bės” ėjo labai nedaug kas, tai 
ir žmonijos praeitis niekados 
nebuvo tikrai graži, sveika ar 
bent pakenčiamai garbinga. 
Todėl vietoje taip reikalin
gos vienybės žmoniškumo įtvir
tinime tarp Rytų ir Vakarų iš
augo solidarumas, pratęsian
tis vergiją.

Pagaliau, tuo remiantis, nė
ra sunku paaiškinti, kodėl va
dovavimą žmonijai amžių am
žiais turi paglemžę amoraliz
mo diktatūrą vykdą politiniai 
nutrūktagalviai, tautas, vals
tybes bei žmoniją vedą iš vie
nos kruvinos avantiūros į kitą.

Todėl visai suprantama, dėl 
ko mūsų amžininkas, Nobelio 
premijos laureatas Albertas 
Šveiceris teigia: “Taip vadi
namos kultūringos valstybės 
bankrotas kas dešimtmetį tam
pa vis aiškesnis, žmogus yra 
vis labiau žudomas. Jo demo
ralizacija vyksta pilnu tempu. 
Jis nelaisvas, jis pasmerktas 
vienišumui ir niūriai klaidžio
ja nežmoniškumo džiunglėse” 
(“Kultūra i etika”, M., 1973, 
69 p.)

Nesant pilnos ištikimybės 
nei dangiškojo Dievo, nei “že
miškojo dievo ” reikalą vimams, 
žmonija beveik baigiama už
kariauti tų, kurie nuėjo pas
kui negarbingą vėliavą. Savo
tiškai “normalu”, jei laikraš
tis “Pravda” perspėjo Vakarų 
valstybes nepadėti Lietuvos 
“nacionalistams”. Baltieji rū
mai taip pat neturi pasiduoti 
“dešiniųjų jėgoms”, kurios no
ri išardyti Sovietų Sąjungą. 
“Pravda” pagyrė prezidentą 
Bush’ą už “tvirtą laikyseną” 
(“Draugas”, 1990.IV.17.).

Todėl natūralu, visame pa
saulyje gamtos ir jos Kūrėjo 
reikalavimų nepaisant, nei Pa
baltijo, nei kitos pavergtosios 
tautos neturi kur kreiptis sa
vo išplėštų tautos teisių grą
žinimo klausimu.

Kai sovietinė kariuomenė puolė beginklius žmones, saugojančius Vilniaus 
televiziją, spaudos rūmus ir parlamentą, daugelis meldėsi aikštėje, vado
vaujant kunigui. Nuotrauka - iš prancūzu žurnalo “Figaro-Magazine”

AfA 
LINUI ŠEŠKUI 

mirus,

žmoną ALDONĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnų ALGĮ 
nuoširdžiausiai užjaučiame-

Genė ir Vincas Ankai, 
Čikaga, IL

Brangiam vyrui ir tėvui
AfA 

LINUI ŠEŠKUI
iškeliavus iš šio pasaulio, 

žmoną ALDONĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnų ALGĮ ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai,
skautininkių-kų draugovės

AfA
VLADUI KULPAVIČIUI 

mirus Floridoje,
sūnui skautininkui dr. ALFREDUI KULPAI-KULPAVI- 
ČIUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

“Romuvos” komitetas, “Šatrijos" ir
“Rambyno” tuntai, skautininkų-kių draugovės

Suomijos šaltumas
Šiaip ar taip šiandien Šve

dijos vyriausybė kur kas dau
giau Baltijos valstybių reika
lus remia negu Suomija. Ypač 
dabartiniam Suomijos prezi
dentui Koivistui dažnai už
kliūva baltiečiai. Suomių spau
da pastaruoju metu gana griež
tai peikė savo prezidentą, ku
ris kritikavo Baltijos respub
likų vadovus ir gynė Gorbačio
vą. Jis davė suprasti, kad bal
tiečiai nelauktų suomių para
mos ir aplamai per daug nedė
tų vilčių į užsienį. Vasario pa
baigoje Danijos sostinėje Ko
penhagoje Šiaurės taryba svars
tė įvairius pasiūlymus, kaip 
padėti Baltijos respublikoms. 
Bet ir tai nepatinka Koivistui. 
Suomijos prezidentas teigia, 
kad Šiaurės taryba per daug 
dėmesio skiria Pabaltijo klau
simams — tai galėtų pakenkti 
bendriems Šiaurės reikalams.

PADĖKA
AfA

PETRONĖLEI JAKIMAVIČIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojam klebonui kun. J. Liaubai, OFM, 
už ligonės lankymą, maldas laidotuvių namuose, Mišias ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Ypač dėkingi esam Teresei ir Jonui Povilauskams už jų 
didelę pagalbą ir rūpestį, o Elenai Gudinskienei už nuošir
džią pagalbą laidotuvių namuose ir šventovėje.

Ačiū visiems, kurie atėjo atsisveikinti su velione laido
tuvių namuose, už maldas, užprašytas Mišias, dalyvavimą 
gedulinėse Mišiose ir palydėjimą į kapines. Dėkojame karsto 
nešėjams ir ponioms už pyragus.

Jūsų parama suteikė mums didelę paguodą.
Liūdesy likę vyras Vincas, 

dukros - Irena ir Danutė

PADĖKA
AfA 

URŠULĖ MALINAUSKIENĖ
mirė 1991 m. vasario 11 d., palaidota vasario 15 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui 

kun. J. Liaubai, OFM, už maldas koplyčioje, gedulines Mišias 
šventovėje ir paskutinį patarnavimą kapinėse.

Gili padėka karsto nešėjams ir visiems atsilankiusiems 
atsisveikinti su velione koplyčioje, palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą, gausiai užprašiusiems Mišias, paskyrusiems 
aukas Kanados lietuvių fondui, už gražias gėles ir pareikštas 
užuojautas.

Nuoširdus ačiū mieloms ponioms už pyragus, D. Mačie
nei už paruoštus pietus.

Liekame visiems dėkingi -
Liūdinti duktė Aldona ir

Simas Karnas 
'

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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



Ištrėmėm savo sąžinę
J. Jevtušenko, Sov. Sąjungos parlamento nario, žyniaus poeto, 

dabar dirbančio Filadelfijos universitete, straipsnis, išspausdintas 
“The New York Times’’ š.m. sausio 19 d. laidoje

Aš nesirūpinu apie galutinę 
formą mūsų Babelio bokšto, 
bet jeigu sugriūtų, aš nenoriu, 
kad gabalai krisdami užmuštų 
mūsų vaikus.

Jie yra nekalti dėl Stalino 
nusikaltimų, Brežnevo sukty
bių arba Gorbačiovo klaidų, 
kurios dabar yra kraunamos 
viena po kitos ant istorijos 
svarstyklių, nuo kurių trofėjaus 
vertė už neužginčijamus persi
tvarkymo (“perestroikos”) lai
mėjimus menkėja.

Iš vienos pusės aš galiu su
prasti, kodėl Gorbačiovas taip 
rūpinasi išlaikyti Sovietų Są
jungą. Jeigu visos respublikos 
apsitvertų spygliuotų vielų 
tvoromis, turėtų savas kariuo
menes, atomines bombas, sa
vus pinigus ir nekęstų viena 
kitos, mes turėtume tikrą pra
garą. Tada XXI šimtmetyje vie
ningos Europos namuose, be 
sienų ir su viena valiuta mūsų 
byrantis Babelio bokštas įstrig
tų kaip kaulas Europos gerk
lėje.

Išsigelbėjimo nerasime sta
tydami sienas, bet palaipsniui 
įjungdami respublikas į bend
rą Europos prieglobstį. Ir jei
gu kai kurios respublikos gal
voja, kad yra pasiruošusios ir 
turi galimybę įsijungti anks
čiau negu kitos, ta galimybė 
negali būti iš jų atimta bruta
lia jėga. Geriau turėti palan
kiai nusiteikusį kaimyną, kaip 
Suomija, o ne respubliką, pa
siryžusią ištrūkti ir pilną ne
apykantos ant tų, kurie jai to 
neleidžia.

Nepamirškime, kad ši ne
apykanta turi istorines šaknis. 
Šią neapykantą pagimdė Sta- 
lino-Hitlerio sutartis ir po to 
masiniai suėmimai, kai lietu
viai, latviai ir estai buvo veža
mi ešalonais į Sibiro lagerius.

Bet ar nėra ta neapykanta 
prieš imperinį režimą, o ne 
prieš rusus aplamai? Vienas 
žymus vaikų ligų chirurgas Do- 
lecky, kai jis buvo studentas, 
pagelbėjo gimdant lietuvei 
moteriai tremtinių traukinio 
vagone. Daug metų vėliau, kai 
jis atvažiavo į Lietuvą egzami
nuoti daktarato laipsniui, pa
aiškėjo, kad kandidatė buvo ta 
pati mergaitė, kurią jis padėjo 
pagimdyti. Ar galėjo jie vienas 
kitą neapkęsti?

Mano draugai parlamente 
ir aš esame nekenčiami pata- 
logiškų šovinistų, antisemitis- 

Lietuvaitė Vilniuje puošia kapą a.a. Jono Tautkaus, peršauto sovietiniy 
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tų, “Pamiat” judėjimo narių ir 
militaristinių imperijos sau
gotojų, apie kuriuos Ševard
nadzė kalbėjo atsisveikinda
mas. Tai tie yra priešai “pe
restroikos” ir atvirumo (glas
nost).

1968 m. mes ne tik peržen- 
gėm su savo tankais Čekoslo
vakijos sieną, bet peržengėm 
ir moralės sieną. Mes ne tik pa
šalinėm Sacharovą į Gorkį; 
mes ištrėmėm ten savo sąžinę. 
Ne labai seniai mes oficialiai 
pasmerkėm mūsų invaziją į Če
koslovakiją. Kaip mes galime 
ir vėl vartoti tuos pačius veiks
mus? (. . .)

Logika remti su tankais pa
čių sudarytus išvadavimo ko
mitetus, vietoj, kad apginti le
galiai išrinktą parlamentą, ga
lės vieną dieną atsisukti su gra
sinimais prieš centrinį parla
mentą ir patį Gorbačiovą.

Ryti] Europa dabar pasikei
tė. Gorbačiovo vardas pasida
rė simboliu tų pasikeitimų, 
dėl kurių buvo įmanoma Vac- 
lavui Havelui pasidaryti pre
zidentu ir panaikinti atomi
nio karo grėsmės baimę.

Ar Baltijos respublikos at
siskirs ar pasiliks, jos vistiek 
amžinai bus mūsų kaimynės ir 
aš tikiu, kad geros kaimynės. 
Kaip mes galėsime joms pa
žiūrėti į akis? Kodėl dar didin
ti neapykantą, kuri susikrovė 
nuo Stalino laikų iki dabar ir 
dar ją pratęsti ateičiai.

Mes negalime kovoti už lais
vę visame pasaulyje ir tuo pa
čiu metu išlaikyti Sovietų Są
jungą, žudydami jos piliečius. 
Tokioje neva išvaduotojų prog
ramoje purvas ir kraujas yra 
broliai. Nutylėjimai, melagys
tės ir provokacijos. Nei šešė
lio gailesčio arba atgailos. Vi
sa kaltė mirusiems. Tai yra 
pradžia kažko daug blogesnio 
už geografinį sunaikinimą. Tai 
pradžia moralės sunaikinimo.

Sakoma — politika yra gali
mybių menas. Bet aukščiau
sia politikos forma yra ta, kur 
žiaurumams nėra jokių gali
mybių. Vertė St. Kėkštas

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jy. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madi)

Lietuvis - Maskvos klebonas
Kunigas Pranas Račiūnas nuo 1990 m. liepos mėnesio rūpinasi įvairių tautybių Maskvos katalikais

KUN, K. J. AMBRASAS, 
Vatikano radijo lietuvių 

skyriaus vedėjas
Nuo 1990 m. liepos 26 d. bu

vęs Tabariškių klebonas kun. 
Pranas Račiūnas paskirtas 
Maskvos Šv. Liudviko bažny
čios klebonu. Ši bažnyčia dar 
visai neseniai buvo vieninte
lė imperijos sostinėje katali
kų bažnyčia, atvira katalikams. 
Anksčiau ilgai šio didmiesčio 
klebono pareigas ėjo kun. Sta
nislovas Mažeika, kuris į Mask
vą dirbti išvažiavo 1967 m. 
“Anksčiau pastoracinis dar
bas buvo gerokai suvaržytas. 
Šiokiomis dienomis vakarais 
čia pamaldų neleisdavo, to
dėl bažnyčia ilgą laiką būda
vo uždaryta ...” — rašo savo 
laiške naujasis klebonas. Da
bar pamaldų tvarka visiškai 
pakeista. Šiokiadieniais Mi
šios būna 8 v.r. ir 18.30 v. Jei 
pasitaiko svečių kunigų, Mi
šios aukojamos ir 18 v. Sekma
dieniais šioje bažnyčioje 8 v. 
esti šv. Mišios lotynų ir rusų
k. , 14 v. — lenkų, o 11 v. užsie
niečiams — prancūzų, anglų, 
vokiečių ir kitomis kalbomis. 
Kadangi į vidudienio pamal
das susirenka gana nemažai 
jaunimo, suma 12 v. būna lo
tynų ir rusų kalbomis, 18 v. — 
rusų k.

Iš viso Šv. Liudviko bažny
čioje pastebimas labai džiu
ginantis reiškinys — du treč
daliai pamaldų dalyvių daž
niausiai jaunimas. Anot kuni
go klebono žodžių, “Tiesiog 
reikia stebėtis, kiek Maskvoje 
yra gero jaunimo, ieškančio 
Dievo. Iš 1990 m. 120 pakrikš
tytų asmenų du trečdaliai — 
suaugusieji. Visi jie buvo pa
krikštyti po katekizacijos!” 
Pasitaiko ir tokių, kurie iš pra
voslavų per kelis mėnesius 
priėmė katalikų tikėjimą.

Manoma, Šv. Liudviko baž
nyčia Maskvoje turi apie 50.000 
katalikų. Nemažai prisirenka 
iš įvairių pasiuntinybių asme
nų, kurie dirba vienokį ar ki
tokį diplomatinį darbą, tik, 
deja, didžiuma jų nėra įpratę 
lankyti bažnyčią pastoviai. 
Maskvoje prie lenkų, italų ir 
amerikiečių pasiuntinybių 
dirba katalikų kunigai. Ypač 
iš jų išsiskiria lenkų tautybės 
katalikai, kurių Maskvoje yra 
apie 10.000. Nemažai — apie
l. 000 — sekmadieniais ateina 
ir į Šv. Liudviko bažnyčią.

Paskutiniu metu padaugėjo 
ir rusų katalikų skaičius. Kai 
vienas rusas buvo paklaustas, 
kodėl nori tapti kataliku, at
sakė: jam norą pasirinkti ka
talikų tikėjimą sustiprino ru
siškos Vatikano radijo laidos.

Šv. Liudviko parapijos kle
bonas su šioje bažnyčioje dir
bančiais stengiasi, kad kata
likai būtų sąmoningi, verti gar
bingo šio tikėjimo nariai. Šiam 

tikslui bažnyčia turi parengu
si jau tam tikrą katekizacijos 
metodiką. Čionai esama kelių 
grupių: vieni rengiasi krikš
tui, kiti, — daugiausia lenkiš
kai kalbančių grupė, — lanko 
trejų metų katechetų kursus, 
o sekmadieniais po šv. Mišių 
esti tikybos pamokos mokslei
viams.

Kas vakarą į bažnyčią atei
na nemažai jaunimo, kurie no
ri pagilinti savo tikėjimo tie
sas. Šioje bažnyčioje kas va
karą yra sakomas per šv. Mi
šias katechetinis pamokslas. 
Bandoma organizuoti ir savo 
biblioteką, kur kaupiamos kny
gos įvairiomis kalbomis. Tik 
labai šiai besisteigiančiai bib
liotekai stinga knygų rusų ir 
anglų kalbomis. Kun. Račiū
nas jau keliskart kreipėsi į 
įvairių kraštų vyskupus, kad 
padėtų aprūpinti šios bend
ruomenės naujai besikurian
čią biblioteką reikalinga re
liginio turinio literatūra. 
Ypač pasigendama dvasinio 
turinio leidinių, maldakny
gių, katekizmų. Gal ateityje 
Šv. Liudviko bažnyčiai pasi
seks iš kur nors gauti spaudos 
dauginimo priemonių. Tai bū
tų didelis šios bendruomenės 
laimėjimas.

Paskutiniuoju metu Šv. Liud
viko bažnyčia būna atidaryta 
nuo ankstyvo ryto (6.30 v.) iki 
vėlyvo vakaro (iki 21 v.). Tai 
patogu šią šventovę aplankyti 
ne tik inaskviečimas, kurie 
anksti skuba į darbą ir vėlai 
vakare teturi šiek tiek laiko, 
bet ir gausiems užsienio turis
tams, ekskursijoms. Čia jie su
pažindinami su katalikų tikė
jimu, Kristaus mokslu, parapi
jos istorija, veikla ir šiuose 
maldos namuose esančiais 
meno paminklais — skulptū
romis ir paveikslais.

Kun. Račiūnas, kiek leidžia 
sąlygos ir laikas, mėgina bend
rauti su pravoslavų hierarchi
ja, dvasiškiais ir tikinčiaisiais. 
Tačiau pasitaiko ir tokių, ypač 
iš žemesnio intelektualinio 
lygio vienuolių, kurie bičiu
lystės su katalikais ne itin pa
geidauja, bet didžiuma tikin
čiųjų mielai suranda bendrą 
kalbą ir bendrų reikalų su šios 
bažnyčios vadovais bei lanky
tojais.

Šios bažnyčios klebonas ir 
tikintieji laukia paramos iš 
Vakarų šalių, kad galėtų apsi
rūpinti reikalinga dvasinio 
turinio literatūra anglų ir ru
sų k., taip pat būtinai reikalin
ga dauginimo aparatūra.

Kun. Pr. Račiūnio veikla ne
siriboja vien tik Šv. Liudviko 
parapija. Apaštališkojo nun
cijaus Frančesko Kolasuono 
pastangomis 1990 m. gruodžio 
5 d. Maskvoje įsteigtas “Kata
likų Bažnyčios krikščionių 
gailestingumo komitetas — 
Caritas”. Jo uždavinys — pri

imti ir išdalinti Vakarų šalių 
katalikų siunčiamą maisto ir 
kitokią pagalbą Rusijai. Šiam 
komitetui sudaryti gerą progą 
padarė Italijos “Caritas” di
rektorius Džiusepe Pažini ap
silankymas Maskvoje. Į šią 
maskviškę “Caritas” grupę įėjo 
iš įvairių Maskvos ir Leningra
do religinių bendruomenių — 
Šv. Liudviko parapijos, diplo
matinio korpuso, lenkų, Kras- 
nopresnės rajono klubo “Dva
sinis dialogas”, Motinos Tere
sės, labdaringų “Marijos na
mų” ir kitų organizacijų at
stovai.

Štai ką apie šios pagalbos or
ganizavimą pradėtame leisti 
“Dvasinio klubo” informaci
niame biuletenyje “Tiesa ir 
gyvenimas” (“Iština i žizn”) 
pasakoja pats šv. Liudviko baž
nyčios klebonas kun. Pr. Ra
čiūnas, kai gruodžio vidury iš 
Vokietijos buvo atgabenti 
1.500 siuntinių maisto ir pra
dėti dalinti gyventojams: “Mū
sų parapijiečiai, — apie 50 
žmonių, — iškrovė visą siun
tą į mūsų bažnyčios rūsį. Mes 
stengėmės, kad šie vokiečių 
dovanoti siuntiniai būtų iš
dalinti sąžiningai tiems, ku
riems toji pagalba iš tikrųjų 
reikalinga: pensininkams, li
goniams, invalidams ir daugia
vaikėms šeimoms. Šį darbą at
likome taip: pirmiausia pra
dėjome sąskaitybos knygą ir 
korteles, kur buvo surašyti vi
si anketiniai duomenys apie 
materialinę stokojančio padė
tį ir užrašyta tai, ką jis gavo. 
Mat tikintieji, kurie dirba mū
sų bažnyčioje, žino kuo pui
kiausiai visus, reikalingus pa
ramos. Be to, įvairios organi
zacijos atsiunčia sąrašus, kur 
sužymėti labiausiai šios pa
galbos stokojantieji. 125 siun
tiniai buvo išdalinti daugia
vaikėms šeimoms, 320 — kaip 
prašė Lidija Čiukovska, — ati
duota į vaikų ligoninę”.

Nuvykęs į pačią didžiosios 
imperijos sostinę, kun. Pr. Ra
čiūnas rūpinasi neturtingai
siais ar, tiksliau sakant, socia
lizmo suvargintais maskvie
čiais. Jis parūpina ne tik dvasi
nio, bet ir medžiaginio maisto. 
Linkime jam ir visiem, kas rū
pinasi šiais reikalais, išbris
ti ne tik iš materialinės, bet 
ir dvasinės suirutės, kuo grei
čiau paleisti tautas iš tos ver
govės, į kurią prievarta nori 
grąžinti agresyviai nusiteikę 
kai kurie Maskvos valdovai.

L'SAMOGniA'J Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai (riša
- knygas bei žurnalus.
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Didelis susidomėjimas Lietuva
Lenkijoje pradėtas leisti žurnalas “Lithuania”. Jame rašo lenkų ir 

lietuvių autoriai. Ieškoma abiejų tautų suartėjimo

KAZYS BARONAS

“Lithuania” — malonus ir 
skambus vardas, plačiai links
niuojamas šiandieną ne tik 
angliškai kalbančiuose kraš
tuose, bet ir mūsų kaimynės 
Lenkijos žemėje. Varšuvoje 
pasirodęs trimėnesinis žurna
las taip pat gavo “Lithuania” 
vardą.

Rašo įvade
Leidėjas — Lenkijos-Lietu

vos mylėtojų klubas Varšuvo
je. Red. Marija Stažynska įva
de rašo, kad “Lithuania" žodis 
yra įrašytas senų knygų pusla
piuose, dokumentuose, žemė
lapiuose, išraižytas švento
vių, rūmų, paminklų akmeny
se, sutinkamas Vilniuje, Kau
ne, Krokuvoje, Romoje, Pary
žiuje. Tas žodis savo lotyniška 
reikšme siekia idėjinius ir kul
tūrinius Europos pagrindus, 
jos krikščioniškas šaknis. Jis 
yra visų priimtas, nežiūrint 
vertimo į “Litva”, “Lietuva” 
ar kokio kito.

Žurnalas yra skiriamas len
kams ir lietuviams, gyvenan
tiems Lenkijoje. Prieš tūkstan
tį metų tos tautos gyveno kai
mynystėje, jų durys buvo pla
čiai atviros, nebuvo net ski
riančios sienos. Tačiau buvo 
laikotarpių, kai teko garsiai 
trenkti durimis, ar net užmū
ryti mažiausius langelius. Šian
dieną einama prie bendrų Eu
ropos namų, tad būtina pasta
ruosius polinkius pakeisti.

“Lithuania” numato supa
žindinti skaitytojus su šiandie
ninės Lietuvos politiniu, eko
nominiu, kultūriniu gyvenimu, 
jos istorija, lietuvių-lenkų san
tykių raida, problemom.

Reikia sveikinti Mariją Sta- 
žynską, išvengusią kontrover
sinių sakinių ar temų, nors to 
neišvengė Lietuvos lenkų s-gos 
valdybos nariai, Jaučiama 
“yla” lietuviams garsaus šovi
nisto Jono Ciechanovičiaus 
(Ivan Tichonovič, gimęs 1946
m. Varnionyse, 54 km. į rytus 
nuo Vilniaus, šiandieninėje 
Gudijoje), 1938 m. gimusio Tra
kuose H. Sosnovskio, Romual
do Brazio, Ričardo Maciejkia- 
nieco, Vilniuje gim. A. Plokš
to, kurio teigimu, Lietuvos len
kai inteligentijos atžvilgiu ap
lenkia tik čigonus, esą vyksta 
stiprus lietuvinimas, rusini
mas. (Kas kaltas? Patys lenkai! 
Vilniaus krašte lenkiškas mo
kyklas lanko 10.000 mokinių — 
tik 2% visų lenkų. Dauguma jų 
lanko nelenkiškas mokyklas. 
Pig. “Znad Wilii”, Vilnius, 1990 
m. lapkričio 25 - gruodžio 8 d.).

Istorija ir poezija
Varšuvos un-to prof. Tadas 

Vasilevskis nagrinėja Didžią
ją Lietuvos kunigaikštystę, įro
dydamas Lietuvos kilmingų- 
jų-bajorijos pastangas ir kovą 
už sulyginimą Lietuvos teisių 
su Karūna. Lietuva visą laiką 
pabrėždavusi savarankišku
mą (“odrebnosc” — atskiru
mą), sudarydavusi sutartis su 
caru Petru I ir tai be Lenkijos 
Karūnos dalyvavimo. Ir po tre
čiojo valstybių padalinimo 
Lietuvos šlėkta save laikiusi 
lietuvių tautybės. Tai esą liu
dija sukilimai, nes vėliavose 
buvo matomas lenkiškas Ere
lis ir Lietuvos Vytis.

Leidinyje randama daug 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščių vertimų bei pasikal
bėjimas su juo, pavadintas 
“Mūzų ratelyje”. Autorė Alvy
da Rolska (jos ir eilėraščių 
vertimai) supažindina skaity
tojus su lietuvio kūryba, jos 
vertimais. Pasirodo, J. Marcin
kevičius, studijuodamas Vil
niaus un-te, stengėsi išmokti 
Pabaltijo tautų kalbas. Latvių 
kalba “atėjo” gan lengvai, kiek 
sunkiau estų. Panašiai įvyko 
ir su suomių kalba. Tai rodo 
puikus suomių tautos epo “Ka
levala” (suom. “Kalevos tėvy
nė”) vertimas. Didžiausią sen
timentą esą poetas jaučia A. 
Mickevičiui, bet ne jo poemai 
“Ponas Tadas”, o “Vėlinėms”. 
“Pono Tado” vertimą pradėjo 
prof. Mykolaitis-Putinas, ta
čiau likusią dalį prieš pat mir
tį (net ir testamente) pavedė 
J. Marcinkevičiui.

Atsiminimai ir Kudirka
Daug atsiminimų iš vienuo

lių nazaretiečių globojamos 
gimnazijos Vilniuje. Tai buvo 
aukštesnio luomo tėvų dukros, 
išsiskiriančios gražia unifor

ma, didelėm skrybėlėm. Auto
rė gerai atsiliepia apie Lietu
vos laikotarpį bei direktorės 
pareigas einančią lietuvaitę 
vienuolę. Gimnazijai leista to
liau veikti, įvedus lietuvių kal
bą, Lietuvos geografiją, isto
riją. Brandos atestatą 1940 m. 
birželio mėn. gavo visos mer
gaitės.

Leidinyje rašo taip pat V. 
Landsbergis. Jo straipsnis — 
“Giesmė apie tai, kas esame” 
skiriamas Vincui Kudirkai. 
Muzikologas V. Landsbergis 
kreipiasi į leidinio skaitytojus, 
prašydamas jų pagalbos suras
ti Varšuvoje V. Kudirkos kū- 

, rinius, kurių dalis yra maža
me sąsiuvinyje “Tance war- 
szawskie - varšuvietiški šokiai” 
ir be jokių abejonių pasirašy
ti sulenkinta Wincenty Kudyr- 
ko pavarde. Čia pat lietuviškas 
himno vertimas, gaidos ir len
kiškas vertimas.

Lietuvos gamta
Prof. Česlovas Kudaba meta 

platų žvilgsnį į Lietuvos gam
tą, mūsų krašto upes, ežerus, 
pažymėdamas, kad dirbamos 
žemės plotas mažėja: prieš ka
rą vienam gyventojui teko 1,2 
ha, dabar tik 0,7 ha. Priežastis 
— miestų augimas, įmonių sta
tyba, keliai. Suprantama, kad 
ir savo straipsnį vilnietis prof, 
pavadino “Lietuviškos žemės 
grožis pavojuje”. Prie straips
nio pridėtas Lietuvos žemėla
pis su Pokroj (skliausteliuose 
Pakruojis), Posvol, Nowa Ok- 
miana, Škudy (tai Skuodas!), 
Jeziorosy, nekalbant jau apie 
“Kowno” ar “Wilno” (tik skliaus
teliuose Kaunas, Vilnius). Ar 
galėjo prof. Č. Kudaba tokį že
mėlapį leidiniui padovanoti, 
negalėčiau pasakyti, nes net 
Kudirkos Naumiestis turi dar 
“Wladislovovo” vardą, žemai
čių Kražiai — Krože, Wornie ir 
t.t. Tokiais vietovių pavadini
mais tikrai nepasitarnaujama 
lietuvių-lenkų draugystei!

Laiškai ir adresai
Nepamiršti Česlovo Mila

šiaus ir Tomo Venclovos laiš
kai, išspausdinti Paryžiaus 
“Kultūra” žurnale 1989 m. Įdė
ta ir Sąjūdžio programa, pri
imta Vilniuje 1988 m. spalio 
23 d.

Leidinyje išspausdinti Vil
niaus ir Vilniaus krašto mylė
tojų dr-jos, Gardino ir Vilniaus 
bičiulių dr-jos, Pagalbos fon
do lenkiškoms mokykloms Sov. 
Sąjungoje adresai. Plačiausią 
tinklą turi Vilniaus ir Vilniaus 
krašto mylėtojų dr-ja. Centro 
valdyba yra Torune, o dr-jos 
skyrių dauguma veikia Pama
ryje, buv. lenkų koridoriuje, 
taip pat Vroclave, Liubline, 
Poznanėje, Zielona Gora. Ši 
draugija turi per 10.000 narių. 
Jai priklauso visi Lietuvos re
patriantai lenkai. Kita Lenki
jos-Lietuvos mylėtojų klubo 
būstinė yra Varšuvoje. Ten gy
vena dauguma Gardino ir Vil
niaus bičiulių dr-jos valdybos 
narių.

Vieno Lenkijos un-to docen
tas (susirašinėju su juo, gau
nu spaudą, leidinius) man ra
šo, kad “Lithuania”, išleista 
10.000 egz. tiražu, buvo grei
tai išparduota, nes susidomė
jimas Lietuva Lenkijoje esąs 
labai didelis.

Leidinio adresas: “Lithua
nia”, Ksiagarnia “Optimus” 
00-551 Warszawa, ui. Mokotovs- 
ka 15, sk. poczt. 79, Poland, ar
ba “Lithuania”, 00789 Warsza
wa, ui. Sloneczna 24, Poland.

Kiniečio laiškas
Vilniuje leidžiamame dvi

savaitiniame lenkų laikrašty
je “Znad Wilii” 1990 m. lapkri
čio 25 - gruodžio 8 d. laidoje, 
buvo įdėtas laiškas: “Esu ki
nietis, gyvenu Šanchajuje, di
džiausiame mūsų krašto mies
te. Niekuomet nestudijavau 
Lenkijoje, tačiau domino len
kiški reikalai. Lenkui kalbą 
išmokau savarankiškai namuo
se, pasinaudodamas kuklia 
medžiaga. Tačiau mokiausi la
bai atidžiai. Pavergtųjų tautų 
tarpe lenkai buvo visuomet 
aktyvūs, reikalaudami nepri
klausomybės.

Mane domina taip pat lietu
vių-lenkų santykiai. Norėčiau 
pagilinti lietuvių kalbos mo
kėjimą, tad pageidaučiau dau
giau informacijos tuo reikalu, 
norėčiau gauti Lietuvos lenkų 
s-gos adresą, lenkiškų leidi
nių apie lietuvių kalbą”.
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<®> LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
LIETUVIŲ KAPELIONAS

Religiniais Rygos lietuvių ka
talikų reikalais rūpinasi Dievo 
Motinos bažnyčios klebonas 
kun. Leonardas Kazlauskas, 
ten gyvenantis jau penkiasde
šimt trejus metus. Į lietuviškas 
Mišias sekmadienio rytą susi
renka apie šimtą lietuvių, bet 
tarp jų būna tik keli jauni vei
dai. Lietuvių jaunimas eina į 
latviškas ii- dažniausiai į rusiš
kas mokyklas. Lietuvių kalba 
jam jau svetima. Tik dabar, kai 
Lietuva paskelbė nepriklauso
mybės atstatymą, vyresnieji į 
lietuviškas Mišias pradeda at
sivesti ir vaikus. Meldžiamasi, 
kad Lietuva greičiau atgautų 
laisvę ir ramybę. Kartais atva
žiuoja kunigų iš Lietuvos. Ry
gos lietuvius katalikus jie su
pažindina su tėvynėje gyvenan
čių tautiečių rūpesčiais, nerimu 
ir viltimis.

NAUJO VADO PLANAI
Atsistatydinusi Lietuvos mi- 

nisterė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė buvo pakeista Al
bertu Šimėnu, o dabar ir jį stai
ga pakeitė Gediminas Vagno
rius, Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos išrinktas jau trečiuo
ju ministeriu pirmininku. Ant
rąjį pasikeitimą atnešė minis- 
terio pirm. A. Šimėno trumpas 
dingimas, kai jis dar nebuvo 
spėjęs sudaryti pilno ministe
riu kabineto. Šį įvykį tiria Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
speciali komisija. Naujasis Lie
tuvos ministeris pirm. G. Vag
norius su savo vyriausybės pla
nais supažindino “Gimtojo kraš
to” vyr. red. Algimantą Čekuo- 
lį. Iš paskelbto pokalbio paaiš
kėja, kad ministeris pirm. G. 
Vagnorius, laukdamas derybų 
su Sovietų Sąjunga, nori pasi
rašyti ekonominę sutartį su fe
deracine Rusijos respublika. 
Tačiau didelės naudos iš jos 
nesitiki, nes Rusijos pramonę 
tvarko Sovietų Sąjunga. Cent
ralizuotą tiekimą bus stengia
masi keisti į tiesioginius įmo
nių ir ūkių mainus. Daugiau vil
ties teikia Lietuvos prekyba su 
Vakarais, šiuo metu apimanti 
tik 5%. Norima, kad ji prekybi
niame balanse padidėtų iki 15- 
20%. Valstybinio turto supriva- 
tinimui bus pasirinktas naujas 
metodas — kainas už perkamą 
turtą nustatys pirkėjai, kont
roliuojant vyriausybei. Žemė 
bus parduodama tik tiems, kurie 
nori ir gali ją dirbti. Kolchozus 
norima paversti akcinėmis 
bendrovėmis. Kai kuriais atve
jais jose savo dalį galės turėti 
ir vyriausybė.

NUOSAVYBIŲ PROBLEMOS
Nepriklausomos Lietuvos vy

riausybė negalės grąžinti viso 
1940 m. suvalstybinto turto ar 
už jį sumokėti pilnos kompensa
cijos. Vienas dalykas yra teisin
gumo atstatymas, kitas — gali
mybės tai padaryti. Ministeris 
pirm. G. Vagnorius aiškina: “Ne
turi nukentėti tie, kurie dabar 
naudojasi savininkams grąžina
mu turtu. Pirmiausia tai liečia 
gyvenamuosius namus. Arba gy
venančiam jame žmogui turės 
būti suteiktas tolygus butas, 
arba žmogus liks gyventi ten, 
kur gyvena, mokėdamas pastato 
savininkui tiek pat, kaip da
bar. Užsieniečiai galės preten

duoti j savo turto grąžinimą tik 
tada, kai gaus Lietuvos piliety
bę. Praktiškai šis reprivatizavi- 
mo procesas užtruks ne mažiau 
kaip penkerius metus. Ypač at
sargiai turime elgtis su žemės 
reprivatizavimu. Atgautos že
mės jos savininkas jokiu būdu 
negalės ne tik tuoj pat, bet ir 
netrukus parduoti. Akcijas bus 
galima parduoti, bet ne greičiau 
kaip po metų. Mus riboja tech
ninės galimybės ir politinė pa
dėtis. Šie du dalykai susiję. 
Praktiškas nepriklausomybės 
įgyvendinimas gali tęstis tam 
tikrą laiką, bet tai yra derybų 
objektas, ir mums dabar nenau
dinga atskleisti visas savo kor
tas. Savo pinigus turėsime, il
gai neužtrukus, bet variantų 
gali būti įvairių. Galime prisi
minti, kaip tai padarė Lietuva 
1918-1920 m., įvedusi pirma auk
sinus, o paskui jų pagrindu, kai 
dangus prasiblaivė, — litus”.
ATEITININKŲ KONFERENCIJA

Lietuvos ateitininkai 1990 
m. gruodžio 1-2 d.d. Vilniuje įvy
kusia konferencija pradėjo atei- 
tininkijos aštuoniasdešimtme
čio minėjimą, kurį tikimasi at
švęsti Vilniuje 1991 m. birže
lio mėnesį kartu su išeivijos 
ateitininkų atstovais. Tai su
kakčiai skirta įvadinė konfe
rencija buvo pradėta pamaldo
mis Vilniaus katedroje. Buvo 
meldžiamasi, kad Dievas vestų 
lietuvių tautą ir visą Lietuvą 
krikščioniško dvasinio atgimi
mo keliu. Arkiv. J. Steponavi
čius Mišias koncelebravo su 
vysk. J. Matulaičiu ir ateitinin
kų dvasios vadais. Profsąjungų 
rūmuose konferenciją pradėjo 
ASS pirm. V. Rastenis. Dalyvius 
sveikino abu Mišias koncelebra- 
vę vyskupai, švietimo ir kultū
ros ministeris D. Kuolys, Kau
no Vytauto Didžiojo universite
to rektorius prof. A. Avižienis, 
Lietuvos katalikų mokslo akade
mijos atstovė A. Kučinskaitė, 
organizacijų atstovai.

GVILDENTOS MINTYS
Konferencijoje buvo išklau

syta daug įdomių pranešimų: 
Lietuvos ateitininkų pirm. dr. 
A. Žygo — “Visa atnaujinti Kris
tuje”, Kauno kunigų seminarijos 
rektoriaus kun. S. Tamkevičiaus 
— “Antrosios Vatikano santary- 
bos kvietimas Lietuvos Bažny
čiai”, pirm. A. Pajarskaitės — 
“Caritas’ ir ateitininkija”, “XXI 
amžiaus” red. P. Plumpos — “At- 
eitininkijos uždaviniai XXI š. 
priešaušryje”, kun. A. Svarins
ko — “Lietuvos jaunimo dvasinis 
genocidas vakar ir šiandien”, 
D. Kuzmickaitės — “Jaunuome
nės Gyvosios Dvasios ugdymas”, 
G. Vitkaus — “Meilės dvasia ir 
pasaulio Kristocentriniai są
jūdžiai”, kun. R. Gudelio — 
“Ekumenizmo dvasios įgyvendi
nimas Lietuvoje”, D. Kamins
kaitės ir B. Ruzgienės — “Mū
sų dvasiniai ryšiai su broliais 
ir sesėmis išeivijoje”. Gruodžio 
2 d. Mišias atnašavo ir pamoks
lą sakė studentų ateitininkų 
dvasios vadas kun. J. Boruta. 
Posėdžių salėje filologas D. 
Urba kalbėjo apie ateitininki- 
jos aštuoniasdešimtmetį, teisi
ninkas P. Šilas — apie filosofo 
dr. Juozo Girniaus deimantinę 
amžiaus sukaktį. Naujai kaden
cijai perrinkta Ateitininkų sen
draugių sąjungos valdyba. V. Kst.

Viršuje: žymusis Suvalkų trikampio lietuvių veikėjas a.a. JUOZAS MAKSI
MAVIČIUS, kun. VACLOVAS ALIULIS iš Vilniaus, žmona ADELĖ MAK- 
SIMAVIČIENĖ su vaikaičiu Andriumi sodybos paunksmėje. Apačioje 
- prie Maksimavičių namo Oškinių kaime: dr. BRONIUS MAKAUSKAS 
(žentas), dr. VACYS MILIUS ir dr. REGINA MERKIENĖ (etnografai iš 
Vilniaus), JUOZAS MAKSIMAVIČIUS. Nekrologas apie jį išspausdintas 
“TŽ” 1991 m. 4 nr.

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

Hamilton, Ontario
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN

TĖ. Per 400 žmonių dalyvavo Va
sario 16-sios minėjime Hamilto
ne, sekmadienį, vasario 17, Scott 
Park gimnazijos salėje. Programa 
pradėta malda, kurią sukalbėjo 
Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. J. Liauba, OFM. Atidarymo 
žodį lietuviškai tarė Regina Bag- 
donaitė-Chiarelli — KLB HamiL 
tono apylinkės pirmininkė ir prog
ramos pranešėja. Jos žodžius į 
anglų kalbą išvertė Arūnas Ra- 
guckas — Hamiltono apylinkės 
vicepirmininkas. Buvo perskai
tyti Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininko V. Landsbergio 
ir ministerio pirmininko Brian 
Mulroney sveikinimai. Hamiltono 
lietuvių draugas burmistras Bob 
Morrow pasveikino visus šventės 
dalyvius. Minėjime buvo labai 
daug svečių ir visi norėjo sveikin
ti. Iš federacinio parlamento kal
bėjo Stan Keyes, liberalų parti
jos atstovas iš Hamilton West, pra
dėjęs ir užbaigęs kalbą su pora 
lietuviškų žodžių. Shirley Mar
tin, konservatorių partijos atsto
vė Otavoje, atsiuntė laišką. Iš On
tario provincinės valdžios daly
vavo NDP atstovai Richard Allen 
ir David Christopherson. Buvo še
ši atstovai iš Hamilton miesto val
dybos, pareiškę paramą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui. 
Sveikino Hamiltono apylinkės 
latvių, estų ir ukrainiečių bend
ruomenių valdybų atstovai.

Algis Juzukonis, Kanados lie
tuvių bendruomenės krašto tary
bos narys, skaitė paskaitą apie da
bartinę ekonominę padėtį Lietu
voje. Jis pažymėjo, kad Baltijos 
kraštams dabar reikia konkrečios 
pagalbos iš Vakarų. Meninę prog
ramą koordinavo Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė. Ši dalis buvo gra
žiai atlikta. Dainavo Hamiltono 
pensininkų choras, diriguojamas 
Aldonos Matulicz, ir Vysk. M. Va
lančiaus mokyklos choras, diri
guojamas Irenos Čerškienės ir 
Rūtos Valaitienės. Šoko tautinių 
šokių grupė “Gyvataras”. Studen
tų grupei vadovavo Elytė Tarvy
dienė ir Rūta Kamaitytė, vaikų 
grupei — Silvija Otto, Nijolė Otto 
ir Loreta Mačytė. Šokiams grojo 
“Žagarai”. Eilėraščius deklamavo 
Marytė Kalvaitienė, Ona Stanevi
čiūtė, Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė. Paskutinį eilėraštį gražiai 
padeklamavo jaunutė Erika Čerš- 
kutė. Solistas Edis Punkris ir To
ronto “Sutartinė”, vadovaujama 
muz. Nijolės Benotienės, atliko

renamas lietuvybės išlaikymo ži
dinys. Scenoje degė trys žvakutės 
kaip simboliai išeivių pasiryžimo 
neužgesinti šio židinio ir brangin
ti Lietuvos nepriklausomybę.

Regina Varanavičiūtė-Haggo
PAGERBDAMI MIRUSIUS, Ka

nados lietuvių fondui aukojo: A. 
a. Petronėlės Jakimavičienės at
minimui: $20 — A. Petraitienė, J. 
R. Pleiniai; $10 — A. Bungardienė 
ir A. Mačiulaitienė. A. a. Uršulės 
Malinauskienės atminimui: $25 — 
D. A. Jankūnai; $20 — A. Petrai
tienė, J. M. Ribių šeima, E. L. Kle
vai, P. Vitienė, A. Žemaitytė, J. E. 
Bajoraičiai; $10 — K. S. Karaška, 
A. Mačiulaitienė. Hamiltono šau
lių DLK Algirdo kuopa savo įnašą 
fonde padidino $100. KLF

PRIEŠVELYKINIS LAIMĖS 
RATAS, ruošiamas Hamiltono 
medžiotojų-meškeriotojų klubo 
Giedraitis, įvyks š. m. kovo 23, šeš
tadienį, 6.30 v.v. parapijos salė
je. Įvairūs laimėjimai, kava su 
užkandžiais. Visi kviečiami.

HAMILTONO MEDŽIOTOJŲ- 
MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS Gied
raitis dėl įvykių Lietuvoje savo 
tradicinį balių buvo atidėjęs vė
lesniam laikui. Šis balius įvyks 
š. m. balandžio 27 d. Jaunimo cent
re. Programą atliks Londono cho
ras “Pašvaistė”. Prieš programą 
bus įteiktos taurės geriausiems 
šauliams bei žvejams. Laimei iš
mėginti bus laimės staliukų lote
rija. Veiks įvairių gėrimų baras, 
o visi atvykusieji bus pavaišinti 
karšta žvėrienos vakariene. Klu
bas kviečia visus gausiai dalyvau
ti. J.P.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 
skautės-ai pasigedo tradicinių 
kūčių — skautiškos šeimos susibū
rimo prie kūčių stalo rimties ir 
susimąstymo valandėlei. Deja, nu
matyta data jos negalėjo įvykti, 
nes norėta dalyvauti garbingo sve
čio iš Lietuvos sutikime, o vėliau 
vyko kiti renginiai. Reikia pasi
džiaugti sesių ir ypač brolių en
tuziazmu dalyvauti demonstraci
jose, parašų rinkime ir panašiuo
se renginiuose, teikiančius pa
galbą kovojantiems tėvynėje. Gal 
todėl ir susilaukta ypatingai daug 
svečių iškilmingoję Vasario 16 su
eigoje. Poezijos ir dainų pyne bu
vo pavaizduoti nepriklausomybės, 
partizanų kovų, Sibiro tremties, 
išeivijos laikotarpiai. Svečiai 
atsidėję klausėsi poezijos dekla
mavimo ir noriai įsijungė į daina
vimą. Įspūdingas buvo sueigos už
baigimas, kai visiems sustojus 
ratu ir Lietuvą vaizduojančiai

sesei įnešus degančias tautinių 
spalvų žvakes, buvo sukalbėta Si
biro tremtinio malda, sugiedota 
“Viešpatie, sutelk mus būrin” ir 
tradicinė “Ateina naktis”. Ta pro
ga buvo įteiktos LSS 1990 m. raši
nių konkurso II ir III vietos, $125 
ir $75 premijos. Jas laimėjo vyr. 
sk. O. Stanevičiūtė ir prityr. sk. 
A. Gedrius. Premijos buvo skirtos 
iš prel. dr. J. Prunskio įsteigto 
fondo. Tuntas dar kiekvienam 
įteikė po knygą.

KAZIUKO MUGĖ — visų mėgia
mas tradicinis renginys įvyks sek
madienį, kovo 10 d. Jaunimo cent
re. Pradžia po 9 v. pamaldų. Kvie
čiame visus iš arti ir toli atsilan
kyti ir pabandyti laimę loterijose, 
šį tą nusipirkti. Jaunimui ir vai
kams veiks laimės šulinys ir įvai
rūs žaidimai. Besiklausant muzi
kos bus galima pasivaišinti tra
diciniais lietuviškais valgiais ir 
saldumynais. Lauksime!

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija

Edmonton, Alberta
PRIE KARIBŲ JŪROS į Cancun- 

Meksiką, dalį žiemos praleisti bu
vo išvykę Kostas ir Birutė Žolpiai, 
Juozas ir Ona Popikaičiai, į Hava- 
jus-Honolulu - Vladas ir Joan 
Bartkai. Kor.

Winnipeg, Manitoba
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo minėjimą KLB 
Winnipego apylinkės valdyba su
rengė vasario 15 ir 17 d.d. Vasa
rio 15 d. rytą Lietuvos trispalvė 
buvo iškelta prie miesto rotušės. 
Vėliava nuleista 5 v.p.p. Jos nu
leisti susirinko nemažas būrys 
lietuvių, kurie buvo pakviesti pas 
miesto burmistrą W. Norrie. Jis 
savo trumpoje kalboje pažymėjo, 
lietuvių pastangas vėl išsikovoti 
nepriklausomybę. Perskaitė pro
klamaciją, paskelbdamas Vasario 
16-ją Lietuvių diena. Visi susirin
kę burmistro buvo apdovanoti 
miesto herbo ženkleliais.

Sekmadienį, vasario 17 d., Šv. 
Kazimiero šventovėje minėjimas 
pradėtas Lietuvos ir Kanados vė
liavų įnešimu ir prel. J. Bertašiaus 
atlaikytomis Mišiomis bei pritaiky
tu pamokslu. Po pamaldų švento
vės salėje apylinkės valdybos 
pirm. R. Galinaitis pasveikino vi
sus susirinkusius ir perskaitė gau
tus sveikinimus. Po to buvo rodo
ma vaizdajuostė iš Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirmininko 
Vyt. Landsbergio lankymosi Kana
doje ir sausio 13 d. žudynes Vil
niuje. Pirmininko pakviestas kal
bėjo parlamento narys B. Blaikie, 
kuris pernai lankėsi Lietuvoje. 
Jis pasidalino rinkiminiais įspū
džiais ir pažymėjo - buvo labai 
nustebintas lietuvių pasiryžimu 
atgauti nepriklausomybę. Ypač 
gėrėjosi Sąjūdžio veikla, apjun
gusia visus lietuvius. Stebėjosi 
ir lietuvių tolerantiškumu, kuris 
gali būti pavyzdžiu kitoms tau
toms. Viešėdamas Lietuvoje, bu
vo nuoširdžiai globojamas dabar
tinio sveikatos ministerio J. Ole
kos, su kuriuo ir šiandien palai
ko ryšius. Būdamas Baltijos kraš
tų reikalams Kanados parlamen
to grupės komiteto vicepirminin
ku, gerai pažįsta ir kitų baltiečių 
problemas. Komitetas rūpinasi, 
kad Kanados valdžia padėtų atko
voti Lietuvių nepriklausomybę.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu, po kurio dalyviai buvo pavai
šinti užkandžiais ir kava; Pamal
dos ir minėjimas buvo filmuojami 
televizijos ir rodomi vakarinėse 
žiniose.

TAUTOS FONDUI per Vasario 
16-sios minėjimą aukojo: $50 - Z. 
Brazauskas, P. Ziminskas; $20 - A. 
Balčiūnas, P. Gūstys, E. K. Kala- 
sauskai, V. Kriščiūnas, V. Liauke- 
vičius, V. Urniežius, V. Zavadskie
nė; $10 - M. Bagdonienė, R. Bra
zauskaitė, O. Demereckienė, E. 
Fedaras, P. G. Galminai, V. Jaučiu
kas, A. Lingė, G. Stankevičienė, 
J. Timmerman; $5 — V. Šerkšnys, 
M. Vidrikienė. Iš viso $340. Nuo
širdus ačiū aukotojams.

T. Timmermanienė,
Tautos fondo atstovė Winnipege

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Petro lietuvių parapija Bos
tone baigė pirmąją savo bažny
čios remonto dalį, kainavusią 
beveik $230.000. Ši suma buvo 
padengta iš parapijos santau
pų. Kun. Alberto Kontauto va- 
dovajamos Šv. Petro parapijos 
antrajai bažnyčios remonto da
liai reikės $600.000, o trečiajai 
daliai — $200.000. Šias lėšas da
bar. teks sutelkti aukomis. Pil
nas bažnyčios atnaujinimas kai
nuos apie milijoną dolerių.

“Draugo” leidėjos Lietuvių ka
talikų spaudos draugijos posė
dis įvyko sausio 30 d. Tėvų mari
jonų svetainėje Čikagoje. Jame 
aptarti “Draugo” leidybos 1990 
m. reikalai ir ateities planai, 
pirmiausia prisiminus šios 
draugijos narį a.a. Bronių Kvik
lį. Posėdžiui vadovavo valdy
bos pirm. dr. Petras Kisielius. 
Palyginamąją ankstesniųjų ir 
dabartinių metų pajamų bei iš
laidų analizę, susietą su spe
cialiais renginiais, padarė ižd. 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC. 
Daug pagalbos buvo susilaukta 
iš “Draugo” renginių komiteto 
idealizmo ir noro padėti lietu
viškai spaudai. Posėdžio daly
viai betgi konstatavo nuolat ky
lančias kainas ir krintančią do
lerio vertę, labai blogas pašto 
paslaugas. Šių reikalų Lietuvių 
katalikų spaudos draugija nega
li sutvarkyti. Mat jie priklau
so nuo gyvenimo sąlygų ir aplin
kybių, kuriose JAV leidžiami 
laikraščiai svetimomis kalbo
mis. Posėdžio dalyviai nutarė 
palikti senąją Lietuvių katali
kų spaudos draugiją, kurią su
daro: pirm. dr. Petras Kisielius, 
vicepirmininkai dr. Antanas 
Razma, teisinis patarėjas adv. 
Algirdas Ostis ir inž. Juozas 
Polikaitis, ižd. kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, sekretorius ir 
“Draugo” administratorius kun. 
Petras Cibulskis, MIC.

Urugvajus
Montevideo lietuvių bažnyčia 

buvo pašventinta Kristaus Val
dovo dieną 1954 m. Dabar tas is
torinis įvykis yra tapęs metine 
lietuvių katalikų parapijos šven
te. 1990 m. lapkričio 25 d. buvo 
paminėtos trisdešimt šeštosios 
bažnyčios pašventinimo meti
nės. Iškilmingas Mišias konce
lebravo lietuviai jėzuitai — kun. 
Jonas Giedrys ir kun. Jonas Su
kackas su Urugvajaus jėzuitų 
provincijolo sekretoriumi kun. 
J. Martinez. Pamoksle jis lie
tuvių parapijos metinę šventę 
susiejo su jėzuitų ordino įstei
gimo 450 metų ir jo įsteigėjo šv. 
Ignaco 500 metų gimimo sukakti
mis. Giedojo Vytauto Dorelio 
vadovaujamas lietuvių parapi
jos choras. Bažnyčios pašven
tinimui 1954 m. V. Dorelis buvo 
suorganizavęs vyrų chorą, nes 
tada mišrūs chorai Urugvajaus 
bažnyčiose buvo nepageidauja
mi. To choro giesmėms tada jis 
pritarė fisharmonija, kurią da
bar jau yra pakeitę parapijos 
įsigyti vargonai. Metinės šven
tės vaišes parapijos salėje pa
ruošė Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Tautinių šokių progra
mą atliko “Jaunasis ąžuolynas” 
ir vaikų “Rintukų” grupė, dainų 
— 11-12 metų amžiaus mergaičių 
kvartetas.

Australija
Australijos lietuvių dienų pro

ga 1990 m. gruodžio 31 d. Melbur
ne buvo surengta lietuvių kalbos 
mokytojų konferencija. Ją su
rengė ir jai vadovavo Melburno 
parapijos lietuviškosios savait
galio mokyklėlės mokytoja Ieva

Arienė, po konferencijos pasi
traukusi iš mokytojos darbo, ku
riam atidavė 10 metų. Konferen- 
cijon įsijungė apie 20 mokytojų. 
Tarp jų buvo ir dvi viešnios — 
Vilniaus universiteto dėstytoja 
M. Čechavičienė ir Radviliškio 
mokykloje dirbanti mokytoja M. 
Kazakevičienė. Konferencijon 
buvo užsukusi Lietuvos minis- 
terė pirm. K. Prunskienė. Ji kal
bėjo apie ryšių stiprinimą, ku
riuo galėtų tapti Lietuvos moky
tojų ir mokinių apsilankymai 
Australijoje ir panašios Austra
lijos lietuvių viešnagės Lietu
voje. Mokytojų konferencijoje 
susipažinta su naujais mokymo 
metodikos pavyzdžiais, parodė
lėje sutelktomis knygomis. ALB 
švietimo tarybos pirm. Isolda 
Poželaitė-Davis padarė savo 
pusantrų metų veiklos apžval
gą, susietą su lietuvišku švie
timu Australijoje, knygų siun
timu į Lietuvą ir apsilankymu 
Lietuvoje. I. Poželaitė-Davis 
dabar yra įjungta Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministerijos 
ryšių su tautiečiais tarybon ir 
paskirta ministerijos atstove 
Australijai švietimo reikaluose.

Britanija
Savaitraštis “Europos lietu

vis”, 1991 m. pradėjęs Lietuvoje 
atspausdintu 1 nr., dėl pastarų
jų įvykių, atrodo, vėl spausdi
namas Londone. Vasario 8 d. lai
dos “Skaitytojų laiškų” skyriuje 
šiuo klausimu objektyvų žodį ta
ria Vokietijoje gyvenantis skai
tytojas V. Bartusevičius (Lietu
vių kultūros instituto vedėjas 
Vincas Bartusevičius?): “Mane 
pasiekė du ‘EL’ Nr. 1 egzemplio
riai, vienas iš Lietuvos, kitas 
iš Londono. Kalendorius — tuoj 
po Naujųjų Metų. Kas sugalvojo 
‘EL’ leisti Lietuvoje? Mums tai 
visiškai nesuprantama. Nežiū
rint to, kad ten padėtis yra ne
stabili, Lietuvoje ir taip jau iš
eina per daug laikraščių, tai 
kokiu reikalu pridedamas dar 
vienas? Mes ir taip gauname 
didelį kiekį mėnesį ir daugiau 
pasenusių laikraščių iš JAV, 
Kanados ir kitur, kuriuos pa
dėčiai labai greit keičiantis 
galima mesti lauk. Tai kodėl 
prie jų pridedamas ir ‘EL’? Ti
kiuosi, kad šis tikriausiai ne
apgalvotas sprendimas bus ati
taisytas”.

Vokietija
A. a. Angelika Dambrauskai- 

tė-Braner po sunkios ligos mirė 
Schwetzingene 1990 m. lapkričio 
26 d. Velionė gimė 1945 m. gruo
džio 19 d. Oldenburge. Iki vie
nuolikos metų amžiaus su tėvais 
gyveno Oldenburge. Pradinę 
mokyklą lankė Oldenburge ir 
Šveicarijoje, kur ją, nusiųstą 
dėl silpnos sveikatos, globojo 
viena šeima. Kai visa Dambraus
kų šeima 1956 m. persikėlė gy
venti Schwetzingenan, velionė 
įstojo Vasario 16 gimnazijon ir 
baigė šešias klases, kol ją atsi
ėmė pagalbos reikalinga mama. 
1966 m. velionė ištekėjo už Rolfo 
Branerio. Su juo išsiskyrusi 1978 
m. išaugino du sūnus. Velionės 
gyvenimas ypač pasunkėjo, kai 
1981 m. kovo 9 d. mirė mama Ju
dita. Velionė buvo religinga, 
lankydavo lietuviškas pamal
das, atvykus lietuviams kuni
gams. Palaidota 1990 m. lapkri
čio 30 d. Schwetzingeno kapi
nėse. Ten ją palydėjo apie 40 
laidotuvių dalyvių, kurių didžią
ją dalį sudarė lietuviai. Mat ve
lionė buvo VLB Schwetzingeno 
apylinkės narė. Apeigas atliko 
katalikų kun. J. Dėdinas iš Huet- 
tenfeldo ir ev. kun. Fr. Skėrys 
iš Mannheimo.

20 Hughson St. South, Suite 1003 Tol_f
(Union Gas Building) 1 eieTonaS
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462
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NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

tris dainas. Vienos dainos “Vasa
rio 16-ji” žodžiai parašyti Mato 
Bagdono, Bagdonaitės-Chiarelli 
senelio. Sceną paruošė Antanas 
Gudinskas. Į meninę programą 
buvo įtraukti visų kartų atstovai. 
Pabaigoje Regina Bagdonaitė- 
Chiarelli pažymėjo, kad nuo pir
mųjų išeivių Hamiltone buvo ku-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”

N Ft S WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montrealio.

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 34 MILIJONUS DOLERIŲ

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) Spf

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 8% 
santaupas.......................... 6.5%
kasd.pal.taupymo s-ta....... 6%
90 dienų indėlius ............. 9.5%
1 m. term, indėlius ...........  10%
1 m. term.ind.mėn.pal. 9.5% 
3 m. term.indėlius ............. 10%
RRSP ir RRIF (pensijos)....7.5% 
RRSP ir RRIF 1 m...... ;.......  10%
RRSP ind. 3 m.....................  10%

IMAME UZ: 
asmenines paskolas........ 15%
nekiln. turto pask. 1 m.. 11.25% 
nekil.turto pask. 3 m.......... 12%
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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Dvasiniai lietuvių žibintai Brazilijoje
Minčių trupinėliai, pagerbiant trigubą sukaktuvininką - buvusį 

Kinijos misijonierių kunigą salezietį Petrą Urbaitį

Pastabos apie Australijos lietuvių dienas

KLEMENSAS JŪRA

1928-1991 metai
Brazilijos lietuviai, džiung

lių paunksmėje besilepindami 
gausiai barstoma šiluma, nie
kad nebuvo Viešpaties užmirš
ti dvasine atgaiva. Kompaktiš
kai pradėję kurtis 1926 m. jau 
1928 m. sulaukė pirmojo kape
liono kun. Jeronimo Valaičio- 
Skruzdės (1887-), kuris tuojau 
suorganizavo (ir dabar tebe
gyvuojančią) Šv.Juozapo lietu
vių katalikų bendruomenę. De
ja, negalėjo priprasti prie bra
ziliško klimato . ..

Kun. J. Valaitį pakeitė (1931 
m.) gyviausias ir ryžtingiau
sias, kokį iš viso lietuviai kur 
nors turėjo, didysis mokslei
vių šalpos apaštalas, vieninte
lės Brazilijoje lietuvių kata
likų šventovės statytojas kun. 
BENEDIKTAS SUGINTAS 
(1895-1972). Jis organizavo pa
krikusius ateivius, dėstė pen
kiose lietuvių mokyklose, ka- 
tekizavo, kasmet parengdamas 
pirmajai Komunijai per 1000 
lietuviukų. Įsteigė, leido, re
dagavo savaitraštį “Šviesa”, 
ėjusį iki pat karo pradžios; iš
plėtė Šv. Juozapo lietuvių ka
talikų b-nę iki 1000 narių. 1937 
m. grįžo į Lietuvą, bet S. Paulo 
lietuviams paliko du jaunus 
energingus kunigus ...

Rio de Žaneire pažymėtini 
du ilgiau liepsnoję dvasiniai 
žibintai — Biržų gimnazijos 
steigėjas kun. Juozas Janilio- 
nis (1892-1974), per ištisus 36 
metus kapelionavęs Rio lietu
viams, ir įžymusis sielų skaid- 
rintojas mons. Zenonas Igno- 
nis-Ignatavičius (1909-1975). 
Abudu su krikščioniška mei
le, nuostabiu pasišventimu, 
uoliai darbavosi tarp (dėl kli
mato įtakos) gerokai sutingu
sių lietuvių, ypač jaunimo ir 
vaikučių. Po jų abiejų iškelia
vimo amžinybėn kasdieną tam
sėjanti migla apgaubė geruo
sius lietuvius “kariokus” ...

Sao Paulo lietuviai, dvasine 
prasme, buvo laimingesni: vos 
kun. Valaičiui išvykus, religi- 
nę-tautinę vėliavą aukštai iš
kėlė ryžtingasis skaudvilietis 
kun. B. Sugintas. Sunkių poli
tinių sąmyšių metais, suma
niai išlaviravo tarp chaotiškai 
augančios lietuvių ateivių ko
lonijos politinių aistrų ...

Įsteigęs lietuvišką parapi
ją, katalikišką savaitraštį, pa
statęs šventovę, išplėtęs cho
rą ir kitas organizacijas, pali
ko po jo sekusiems dvasiniams 
vadovams pusėtinai palengvė
jusias sąlygas. Lengva žengti 
milžino-pirmtako giliai įspaus
tomis pėdomis. Paskui galin
gą ledlaužį kiekvienas laive
lis mandriai plaukia.

Dar tektų paminėti nežy
miai tarp Sao Paulo lietuvių 
pasireiškusius — poetą prel. 
Aleksandrą Arminą (Venanci- 
jų Ališą, 1908-1975), Santo And
re vyskupijos kanclerį-gene- 
ralvikarą prel. Kazimierą Mi
liauską, po kelerius metus pa
sidarbavusius lietuvių tarpe.

Pažymėtinas ir mažu vaiku 
Brazilijon atvežtas vienuolis 
benediktinas kun. dr. Antanas 
Ausenka (1914-1958) — “Dom 
Estanislau”, lituanistas, lie
tuviškos spaudos mylėtojas, 
iki mirties profesoriavęs S. 
Paulo katalikų universitete — 
Universidade Pontificia.

Jaunam kunigui J. Šeškevi
čiui palikus V. Zelinos lietu
vius ir išvykus krikščioninti 

RELIGINIS KONKURSAS
Anksčiau paskelbta, kadprel. JuozasPrunskis skiria $5000 

premiją(s) naujam religiniam veikalui išleisti ar projektui 
vykdyti. Jau numatyta konkurso premijai paskirti komisiją. 
Ją sudaro: kun. dr. V. Cukuras, dr. Mirga Girniuvienė, Aldona 
Lingertaitienė, sesuo Igne Marijošiūtė ir Eligijus Sužiedėlis. 
Norintieji KONKURSE dalyvauti turi:
(1) įteikti savo parašytą ar išverstą religinį veikalą, skirtą vai

kams, jaunimui ar suaugusiems; arba
(1) paruošti projektą, ugdantį krikščionybės idealus. Toks pro

jektas galėtų būti seminaras kateketams ar liturgistams, 
kursas jauniems vadovams ar net stipendija religinių kur
sų studentui(tei), įsipareigojusiam vėliau dirbti lietuviš
koje parapijoje ar panašiai.

Konkurso medžiagą reikia prieš 1991 m. rugsėjo 1 d. įteikti 
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserims šiuo adresu: Sisters of 
the Immaculate Conception, Religinis konkursas, 600 Liberty 
Highway, Putnam CT06260, USA.

Veikalas ar projektas pasirašomas slapyvardžiu ir įde
damas atskiras vokelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu 
ir telefonu. Premijų įteikimas įvyks 1991 m. spalio 27 d. ir 
bus paskelbtas spaudoje.

Brazilijos indėnų, tenka per
šokti stagnacijos-tylos laiko
tarpį, iki vėl lietuviška veikla 
gyvai atkuto, atvykus Tėvams 
jėzuitams ir kardinolui Agnelo 
Rossi įsteigus lietuviams ne- 
teritorinę parapiją 1968 m. 
Jėzuitai perėmė vos vegetuo
jančios “Mūsų Lietuvos” sa
vaitraščio leidimą. Nesiekda
mi patogumų, kunigai —Jonas 
Bružikas (1897-1973), Jonas Ki
dykas (g. 1905), Ant. V. Saulai- 
tis (g. 1939), Vladas Mikalaus
kas (1918-1956) ir Jonas Gied
rys (g. 1921) nuostabiai paža
dino apsnūstančius Brazilijos 
lietuvius.

Be minėtų, turėjom ir kitų, 
ilgiau ar trumpiau blykstelė
jusių dvasinių vadovų, tarp ku
rių ypačiai pažymėtinas kun. 
Petras Daugintis, SJ, (g.1915), 
ilgiausiai tarp mūsų užsili
kęs ...

Darbštuoliai jėzuitai
Būta ir daugiau dvasinių va

dovų, čia ryškiai teigiamos 
reikšmės neturėjusių dėl įvai
rių priežasčių. Nepretenduo
ju neigiamai aptarti jau miru
sius šitos lietuvių kolonijos 
šviesuolius, gyvai pasireišku
sius nuotaikų drumstimu, įvė- 
lusius Tėvus jėzuitus į ilgame
tį beprasmį bylinėjimąsi dėl 
lietuviškų mokyklų pastatų, 
kurie jau seniai prarado tie
sioginę paskirtį.

Neabejotinai giliausią va
gą religiniuose lietuvių dirvo
nuose išarė darbštuoliai jė
zuitai, nepaisydami nuotaikų 
drumstėjų, kurie, patys nieko 
reikšmingo nenuveikdami, 
troško panaudoti lietuviškų 
mokyklų pastatus kitiem rei
kalam, nors tie rūmai buvo sta
tyti prieškariniais laikais vi
sų lietuvių aukomis kilniam 
lietuviško švietimo tikslui. De
ja, asmeninės ambicijos, tuš
čias pūtimasis ir religinių- 
tautinių institucijų niekini
mas laimėjo. Nuostabiai kles
tėjusi lietuviškos religinės 
atgaivos misija buvo suardy
ta. Tėvai jėzuitai išvyko, pa
likdami nebaigtus purenti lie
tuviškus varputynus. Aš galvo
ju ... ak, ne — giliai tikiu, kad 
kol bent vienas lietuvišką žo
dį suprantantis sanpaulietis 
lietuvis bus gyvas, niekad ne
užmirš uoliausio ir kukliausio 
pasišventėlio — Brazilijos lie
tuvių neteritorinės parapijos 
klebono, visų mylėto kun. JO
NO BRUŽIKO ir su lietuvišku 
jaunimu skautiškai jautriai su
sigyvenusio kun. ANTANO V. 
SAULAIČIO.

Kun. J. Kidyko sumaniai re
daguota “Mūsų Lietuva” buvo 
senų ir jaunų didžiai mėgsta
ma. Tik jų pastangomis (ypač 
kun. Saulaičio) su nuostabiu 
pasisekimu buvo surengtas 
Brazilijoje pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Ryškiai 
augo jaunų lietuviukų ir lietu
vaičių atlietuvėjimas. Tai gi
liu rūsčiu degino fariziejus 
“patriotus”, net savo šeimose 
nepajėgusius įteigti lietuvy
bės ...

Tėvai jėzuitai išvyko visų pa
doresnių tautiečių graudžiai 
apgailėti. Truputį ilgiau pasi
liko šventai tėviškas darbštuo
lis kun. dr. Petras Daugintis, 
SJ. Jis, iškeliaudamas, paliko 
toliau purenti mūsų didžiai 
usnėtus dirvonus iš Europos 
atvykusioms saleziečiams. Jau 
antras dešimtmetis jie vado
vauja neteritorinei parapijai. 
Jie tęsia savaitraščio (didžiai

Kun. PETRAS URBAITIS, SDB, pas Šventąjį Tėvą Romoje

gaila, dabar vos dvisavaitinio) 
“Mūsų Lietuvos” leidimą. Ir 
saleziečiai, pagal kuklias savo 
pajėgas, gražiai pasitarnauja 
tautiečiams.

Antras Bružikas
Iš saleziečių turime išskir

tinai pažymėtiną darbštuolį 
(a.a. kun. J. Bružiko stiliaus) 
dabartinį trigubą sukaktuvi
ninką kun. PETRĄ URBAITĮ 
(g. 1911): 80 m. amžiaus, 60 m. 
vienuolinio gyvenimo ir 50 m. 
kunigystės. Jis — nealsus op
timistas, dvasiškai drąsinan
čio šypsnio kupinas, praskaid
rina kartais senatviškai rūgs
tančias ne tik sanpauliečių lie
tuvių nuotaikas...

Kai kun. Urbaitis atvyko į 
Pietinio pakraščio keturių 
šimtmečių senumo bažnytėlę 
pas beveik abejingus parapi
jiečius, kurių nemaža dalis 
— vietinės indėnų kilties pa
likuonys, visus sudomino, jaut
resnius sukrėtė, vaizdingu pa
sakojimu apie apaštalavimą 
tarp plačiosios Kinijos žmo
nių per daugiau kaip 20 metų. 
Žinoma . . . gale sukalbėjo ki- 
nietiškai “Tėve mūsų ...” Pa
minėjo savo vargus kinų komu
nistų kalėjimuose, sumaniai 
įpindamas Lietuvą ir jos kan
čias bolševikinėje diktatūroje, 
kur buvo uoliai persekiojamas 
tikėjimas. Priminė, kad bus 
dalinamas Lietuvos Globėjo 
šv. Kazimiero paveikslėlis su 
malda už Lietuvą. Regėjau, 
kaip kiekvienas stengėsi gau
ti paveikslėlį. Buvo daug nu
siminusių veidų, kuriems neuž
teko ...

Vietos lietuvių laikraštyje 
nuolatos gausu koresponden
cijų iš įvairių tolimesnių vie
tovių, kur uolusis misijonie- 
rius lanko lietuviškus namus, 
dvasiškai tautiečius stiprin
damas, guosdamas ir amžiny
bei parengdamas liegstančius 
senelius, platina lietuviškus 
spaudinius, apdovanoja kalė
dine plotkele ir . . . palieka su
stiprintus, paguostus, besišyp
sančius, laukiančius vėl gero
jo misijonieriaus apsilanky
mo ... Tuo šventu uolumu, op
timistiniu dvasingumu jis dau
geliui primena neužmiršta
mąjį kunigą Joną Bružiką . . .

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

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

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

> Parūpinam 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.

Al MERFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLUIv IVILUULJU 296 Queen Street West, 
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. Turim dar vietų liepos 12 
d. kelionei su "Volunge". Norintiems parūpinam iškvietimus, vizas, ap
sistojimo 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!

Šalia dvasinių turtų skleidi
mo, jis yra darbavęsis su skau
tais. Jis — vienintelis lietuvis, 
leidžiantis-redaguojantis Bra
zilijos esperantininkų laik
raštį “Brazilą katoliko”. Šalia 
visų kitų darbų, renka liudiji
mus kanonizacijai Petriuko 
Perkumo, kuris net tarp bra
zilų garbinamas kaip šventa
sis, pagerbtas net šventovių 
vitražuose ir įvairiuose leidi
niuose. Kun. P. Urbaitis tarp 
daugelio savo raštų, yra paruo- 
šęš-išleisdinęs gausiai iliust
ruotą P. Perkumo biografiją.

Sveikiname
Daugelio mūsų senajai Tė

vynei dar tebegyvų Brazilijos 
lietuvių vardu aš kupina pa
garbos širdimi, sveikinu neal- 
sų jubiliatą misijonierių sale
zietį kunigą Petrą Urbaitį, 
melsdamas Visatos Kūrėją 
jam gausių malonių. Tebūnie 
išreikšta daugelio pagarba ir 
dėkingumas už misijonierišką 
meilę, besąlyginį aukojimąsi 
savo tautiečiams, ligų ar ne
laimių prislėgtiems.

Tik stambios apimties vei
kale pajėgtume aptarti kuni- 
go-misijonieriaus Petro Ur- 
baičio, SDB, apaštalavimą Ki
nijoje, pavojus ir vargus Kini
jos kalėjimuose ir vėlesnę ne- 
alsią daugelio metų veiklą. Gal 
busimieji biografai surinks 
bent dalį reikšmingiausių fak
tų, šeduviškio dvasios milžino 
atliktų darbų, kad busimosios 
kartos regėtų, kiek daug švie
sių veidų-vardų turime sava
me didžiųjų asmenybių pan
teone. Nei savo ūgiu, nei išvaiz
da garbusis sukaktuvininkas 
neturi nieko išskirtinai “mil
žiniško”, tačiau daugelis Bra
zilijos lietuvių jį bičiuliškai 
vadinam “Kinijos milžinu”, gal 
ir iš dalies dėl jo labai kruopš
čiai parašyto veikalo “Kinija — 
Azijos milžinas” ...

Ilgiausių metų!
Brazilija-Suarao 

1991 m. vasaris

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS

Vladimiro kalėjime

ALFONSAS NAKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Keletą dienų rungtyniau
jant, žaista krepšinis, tinkli
nis, golfas, lauko tenisas, bi
liardas (irgi sportas?), būta 
bėgimo ir plaukimo rungtynių. 
Sportininkai turėjo susipaži
nimo vakarus jaunimui bei su
augusiems, renginį, pavadintą 
“Skvošas” ir jau sausio 1 d. — 
pikniką, kurį jie vadina ieš- 
mine, nes vietoje kepama ir 
valgoma mėsa.

Man teko dalyvauti keliose 
krepšinio žaidynėse (ak, žiū
rovu, žinoma!), nes žaidė labai 
vikri dukterėčia. Net ir mote
rų kai kurios rungtynės buvo 
aukšto lygio. O kai lietuvių 
vyrų rinktinė gruodžio 31 žai
dė prieš australų rinktinę, 
rungtynes nebūtų buvę gėdos 
rodyti nė JAV televizijoje. 
Ir taškų vieni kitiems pri
krovė po arti šimto, ak, ir 
vienu tašku lietuviai laimė
jo. Tik publika simpatingiems 
australams buvo labai neman
dagi.

Gruodžio 31 pavakary, apie 
5 v., Sporto šventė buvo baig
ta. Parade vėl maždaug toks 
pat skaičius sportininkų. Vė
liavos, himnai, kalbos. Blok
noto net nebuvau pasiėmęs, 
tad dauguma detalių išgaravo. 
Tik gerai prisimenu, jog buvo 
išdalinta daugybė bronzos sta- 
tulėlių-trofėjų, jog jas kiek
vieno miesto sporto klubas kas 
sau nešėsi ir ant grindų krovė 
šalia savo vėliavų, kad publi
ka matytų ir stebėtųsi.

Nežinau, kaip kitose žaidy
nių vietose, bet mano lanky
tame beisbolo stadione nebu
vo vėsinimo, ir sportininkai 
žiauriai prakaitavo. Bet ateis 
laikas, kad prakaituos ir pub
lika ...

Dailės paroda
Ji įvyko Wool House patal

pose. Atidaryta XII. 27, užda
ryta XII. 30. Nei atidaryme, nei 
uždaryme man dalyvauti nete
ko, bet iš sporto šventės ati
darymo į ją užsukę, valandą ar 
kiek daugiau pabuvojome.

Dalyvavo apie 40 Australi
jos lietuvių dailininkų ir pus
tuzinis svečių iš Lietuvos. Ro- 
dinių — apie pusantro šimto. 
Tarp jų visų žanrų tapyba, gra
fika, fotografijos, keramika, 
papuošalai, skulptūra, net 
liaudies menas (audiniai, mu
zikos instrumentai). Susida
riau aukšto lygio parodos vaiz
dą. Jei laikas būtų leidęs, rei
kėjo joje bent pusdienį pasi
likti, bet aplinkybės kitaip 
lėmė.

Rašydamas vartau katalogą 
su kainom. Už kai kuriuos pa
veikslus norima po netoli tūks
tantį dolerių, o vienas įkaino
tas 1700 dol. Fotografinių at
spaudų buvo galima nusipirkti 
po 20 dol. Iš tos parodos du 
nedidelius aliejinius gamto
vaizdžius atsivežėme į Sunny 
Hills. Mums dovanojo kita duk
terėčia, dailininkė mėgėja ...

Jaunimo talentų pynė
Renginys įvyko National 

Theatre salėje, XII. 27 vakare. 
Taigi po sporto šventės atida
rymo ir krepšinio žaidynių vie
noj vietoj, meno parodos ap
žiūrėjimo kitoje, čia vėl tre
čias renginys tą pačią dieną.

Porą valandų užtrukusioje 
programoje dalyvavo Adelai
dės, Sidnio ir Melburno jau
nimas. Apie 30 jaunų žmonių, 
dar gerai ar pakenčiamai kal
bančių lietuviškai. Dainavo, 
deklamavo, improvizavo trum
pus vaidybinius dalykėlius. 
Labai gerai pasirodė viena če- 
listė, bet ji grojo ne daugiau 
kaip dvi minutes.

Programa planuota linksma, 
žaisminga. Bet žiūrovas juto, 
kad didžiausias atlikėjų rū
pestis tai lietuvių kalba. Dau
giausia juokino improvizaci
jos “Laukiu” šeši epizodai. 
Juose jaunuolis iš Lietuvos 
rengėsi lankyti Ameriką ar 
Australiją ir laukė vizos. 
Laukė, iki pražilo.

Juokingi buvo dar čikagiškio 
“Antro kaimo” pora fragmen
tų, bet ilgesnei improvizaci
jai “McDougall ir Maksvytis” 
trūko “druskos” ...

Nesisekė jiems ir su svečiais 
tvarkytis. Pasveikinę atsilan
kiusią premjerę K. Prunskie
nę, “nepastebėjo” šalia jos sė
dinčio vysk. A. Vaičiaus. Pro
gramos pranešėjas, prieš kelis 
mėnesius atvykęs iš Lietuvos, 
prieš publiką pasimesdavo, 
maišydavosi. Aplamai, ši “py

nė” buvo mėgėjiškiausias iš 
visų renginių. Sekančioms 
ALD jaunimas turėtų geriau 
pasiruošti.

Tautinių šokių šventė
Ji vyko Sports and Enter

tainment Centre gruodžio 28 
vakare. Salė erdvi, arenos ti
po, su kėdžių eilėmis, kylan
čiomis į palubes, tad matomu
mas iš visur labai geras.

Dalyvavo dvi Adelaidės, ke
turios Melburno ir dvi Sidnio 
tautinių šokių grupės. Nesu
skaičiau šokėjų, bet galėjo 
būti apie 200.

Žiūrėdamas lyginau su di
džiosiomis Šiaurės Amerikos 
lietuvių t.š. šventėmis. Keis
tai atrodė paradas. Kai mūsų 
paraduose žygiuojama labai 
sparčiai, čia jie vos vilko 
kojas. Gal taip todėl, kad jų 
dešimt kartų mažiau, negu mū
sų šventėse, tad turėjo laiko 
ir norėjo pasirodyti. O pasi
rodyti buvo ko: ir moterys, ir 
vyrai dėvėjo puikius tautinius 
drabužius, visi buvo gražūs ir 
tvarkingi.

Pirmoje dalyje atlikta 10 
šokių. Antrąją pradėjo įdomia 
dainų-šokių pyne, o paskui vėl 
pašoko 10 šokių. Abiejose daly
se po vieną šokį atliko šešios 
poros mažylių, Melburno “Gin
tarėliai”. Nelygiuodami, su
trikdami, labai stengdamiesi, 
keldami publikos juoką ir ova
cijas. Dauguma šokių gerai pa
žįstami ir mūsų t. š. šventėse 
šokami. Man nematyti buvo Vy
ža, Šėltinis, Medinis žirgelis. 
Programą baigė garsiuoju Ma
lūnu. Mūsų akimis, nebuvo 
jis labai tobulai sušoktas, bet 
draugai australai, su kurias 
atėjome, plodami šnabždėjo 
“fantastic, fantastic!”

Šokių programos, neskai
tant parado ir pradinių kalbe
lių, pirmoje dalyje buvo 38 
minutės, o antroje net 64. Taigi 
kone dvi valandos “grynos 
esencijos”.

Trumpai vertinant pasakyti
na, jog tai buvo labai gerai 
suorganizuotas, labai gerai 
atliktas renginys, neapvylęs 
maždaug 1200 žiūrovų ir turbūt 
pačių rengėjų. Renginio meno 
vadovė — Dalia Antanaitienė, 
garsas ir techninė ruoša Al
gio Karazijos, scenos koordi
natorius Zigmas Jokūbaitis. 
Grupes paruošę mokytojai- 
choreografai Vytas Straukas, 
D. Antanaitienė, V. Mockus, 
Marina Cox ir Jonas Bireta. 
Naudotasi muzika Vido Alek
sandravičiaus vadovaujamo 
Vilniaus universiteto ansamb
lio. Akordeonu grojo Martin 
Lucas, smuiku Vytas Strau
kas, būgnu Aleksas Gubas. 
Liaudies dainų mokytojos — 
Marina Cox, B. Staugaitis ir A. 
Patupas. Taktiškai ir oriai pra
nešinėjo Viva Alekna (kad ne
klaidinčiau — vyras).

Ir šiam renginiui praside
dant ovacijom bei atsistojimu 
pagerbta atsilankiusi Kazi
miera Prunskienė.

Dainų šventė
Kaip iškilmingam ALD ati

darymui, taip ir Dainų šventei 
pasirinkta miesto rotušė (Mel
bourne Town Hall) 1990 m. 
gruodžio 29 d.

Dalyvavo keturi chorai: Ade
laidės “Lituania” (vadovai N. 
Masiulytė-Stapleton ir V. 
Straukas), Geelongo (G. Pra- 
nauskienė), Melburno “Dainos 
sambūris” (D. Levickienė ir B. 
Prašmutaitė), Sidnio “Daina” 
(B. Aleknaitė ir J. Ankus). Kau

1990 m. vasarą Prancūzijos katalikų jaunimo grupe - 40 asmenų lankėsi 
Lietuvoje, reikšdami užuojautą šio krašto jaunimui, kentėjusiam religijos 
ir tautinės veiklos persekiojimą. Nuotraukoje - Paryžiaus geležinkelio 
šiaurinėje stotyje maldininkų grupė Lenkijos vagone pasiruošusi kelionei 
į Vilnių. Ši nuotrauka buvo atspausdinta savaitraštyje “La famille chre- 
tienne” 1990.X.18 laidoje

no vyrų chorą “Perkūną”, va
dovaujamą A. Viesulo, ištiko 
tipiško sovietų chaoso nelai
mė: turėjo vizas 50 žmonių, o 
kai reikėjo skristi, atsirado 
vos 10 bilietų lėktuvui. Užtat 
į sceną beatėjo tik kvartetas.

Dainuoti pradėjo mišrus 
choras. Sekė kiekvieno miesto 
chorų pasirodymai atskirai. 
Kai pirmosios koncerto dalies 
gale turėjo išeiti jungtinis 
mišrus choras antrą kartą, nei 
pakarta nei paleista publika 
jo laukė geras 20 minučių, 
rengėjams kaip pelytėms ty
lint. Pasirodo, prieš oficia
lią pertrauką moteriškės pa
noro balines suknias pakeisti 
tautiniais drabužiais, nors 
antroje dalyje mišriam cho
rui teko programą užbaigti, 
tad persirengimui tiko per
trauka. Po šios nereikalin
gos pauzės 4 dainas padaina
vus, skelbta 15 min. pertrau
ka vėl išsitęsė į pusvalandį.

Nebeturiu vietos įvardyti 
visiems dirigentams, akompo- 
nuotojams, pranešėjoms ir ki
tiems dalyviams. Tik galiu pa
sidžiaugti, kad koncertas ap
lamai buvo aukšto lygio. Tru
putį nuvylė į kvartetą išvirtęs 
Kauno “Perkūnas”. Iš trijų jo 
dainų dvi buvo beveik Tautos 
himno pakaitalai: J. Naujalio/ 
Maironio “Jaunimo giesmė” 
(kitaip “Lietuva brangi”) ir 
St. Šimkaus / J. Sauerweino 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Niekas neginčija puikaus jų 
atlikimo, bet tokioje šventėje 
svarbu ir repertuaras.

Ir čia dalyvavo premjerė, 
vyskupas, būrys aukštų svečių 
australų.

Du “Ku-kū” spektakliai
Melburno Jaunimo teatras, 

baigdamas veiklos 10-metį, 
ALD proga suvaidino Anatoli
jaus Kairio komediją “Ku-kū”. 
Sekmadienį, gruodžio 30, Lie
tuvių namų scenoje įvyko du 
jo spektakliai, 2.00 ir 8.00 v. 
Mačiau pirmąjį.

Vaidino Jonas Mašanauskas, 
Rasa Lipšienė, Vida Jokubai- 
tytė, Andrius Pranckūnas, 
Laura Baltutytė, Ričardas Di
delis, Loretta Tigani, Arūnas 
Bruožis, Algis Karazija (jis 
ir režisierius), Aidas Antanai
tis.

Gal kad veikalo neskaitęs, 
niekaip nepagavau jo idėjos, 
kurią juk turi turėti net ir 
farsai. Kad publikai būtų 
linksma, pasirūpino kai kurie 
veikėjai, ypač Raudienės vaid- 
meny L. Baltutytė. Dauguma 
veikėjų buvo tipiški mėgėjų 
scenos vidutiniokai. Šiaip ar 
taip, spektaklis visais atžvil
giais pranoko anksčiau aprašy
tą talentų pynę, nors beveik 
visi tie patys Melburno jau
nuoliai reiškėsi ten ir čia.

Programos aplankėly sura
šytas visas šio teatro dešimt
mečio derlius. Būta dešimties 
pastatymų.

Suvažiavimai
Šalia čia mano parašytų dau

giau ar mažiau publikos sulau
kusių renginių, programoje 
sužymėti dar aštuoni suvažia
vimai: Kultūros popietė, ALB 
krašto tarybos, ALK federaci
jos, Jaunimo sąjungos, karių 
ramovės, inžinierių / architek
tų, mokytojų ir šaulių.

Apie kultūros popietę suži
nojau tik iš programos. Netu
riu supratimo, kokio pobūdžio 
ji buvo. Į ją eiti manęs niekas 
nepaskatino. Gaila. (Bus daugiau)
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Dailininkė ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ Nuotr. Vyt. Maželio

“\^iltis tamsoje77 A- kalnius
Dienoraštis Lietuvoje gimusio autoriaus, pergyvenusio žydų tragedijų vokiečių okupacijos 

metais, vėliau tapusio Izraelio valstybės diplomatu

Turtingo gyvenimo sukaktis
Dail. Anastazijos Tamošaitienės veikla ir kūryba

ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Dailininkės Anastazijos Ta
mošaitienės kūrybingo amžiaus 
sukaktis suteikia progą stab
telėti ir trumpai peržvelgti šios 
daugiapusiškos ir nepaprastai 
produktyvios menininkės reikš
mę, darbus ir įnašą į lietuvių 
meną, kultūrą ir istoriją.

Jeigu kiekvieno mūsų dai
lininko kūryba yra daugiau ar 
mažiau kuo nors praturtinusi 
lietuvių meną, tai be A. Tamo
šaitienės įnašo jo nebūtų ga
lima įsivaizduoti. Jos kūrybi
nis talentas, vedamas pionie
riškos dvasios, tiriančio inte
lekto ir istorinio pajutimo, pa
lietė kiekvieną tautodailės at
žvilgį. Tapytoja, kilimų, gobe
lenų, tautinių drabužių kūrėja, 
dekoratyvinių audinių, juostų 
specialistė, ji apsaugojo ir iš
ryškino mūsų tautodailės cha
rakterį, davė jai veidą. Jos me
no darbai pasiliks visiems lai
kams iš vienos pusės gilių tra
dicijų, iš kitos - modernaus 
abstrakto pavyzdžiai.

Pirmieji užmojai
Dar jaunystėje drauge su 

savo vyru ir pirmuoju meno 
mokytoju Antanu Tamošaičiu 
trisdešimtais metais pradėjo 
Lietuvos kaimuose rinkti liau
dies rankdarbius ir namų apy
vokos reikmenis: audeklus, 
mezginius, drabužius, juostas, 
medžio drožinius, sakralinius 
objektus ir viską, kas patraukė 
jų pastabią menišką akį. Su
rinktus pavyzdžius studijavo, 
etnografiškai grupavo, aprašė 
ii- saugojo. Jau tais laikais jie 
suprato, kad šie nepretenzingi 
liaudies dirbiniai yra vienas 
ryškiausių mūsų tautos kultū
ros ir savitumo bruožų.

Pasiruošimas ir kūrybos 
pradžia

Anastazija Tamošaitienė-Ma- 
žeikaitė gimė Vainuto mieste
lyje, Tauragės apskrityje. Ten 
išėjo pradinę ir vidurinę mo
kyklas. Baigusi Kauno dailės 
darbų mokyklą ir gavusi sti
pendiją, vyksta Švedijon, vė
liau Austrijon studijuoti au
dimo meną. Žemės ūkio rūmų 
pakviesta, 1932 m. apvažinėja 
eilę Lietuvos miestų, steigda
ma audimo kursus ir studijas. 
Nuo 1939 m. Vilniuje ir Kaune 
taikomosios dailės instituto 
dėstytoja, dailiojo audimo ir 
tautinių drabužių projektuo
toja. Jos audiniai Paryžiaus 
(1937) ir Berlyno (1938) paro
dose pažymimi medaliais.

Užklausta kuo prasidėjo jos 
susidomėjimas tautodaile, ji 
pasakojo: “Namuose nebuvo 
nieko pirkto. Viską, kas buvo 
reikalinga namų apyvokai ar 
drabužiams, turėjo pasidaryti 
patys: susikirpti, pasisiūti, 
susiverpti, išsiausti, nusidažy
ti, susikalti. O aš iš pat mažens 
turėdavau padėti audėjoms vi
suose darbuose”. Nenuostabu, 
kad tokios sąlygos skatino bū
simos menininkės išradingu
mą ir kūrybinį instinktą pa
čia pozityviausia linkme.

Šakota veikla
Kanadoje abu su A. Tamo

šaičiu 1950 m. persikėlę iš 
Montrealio į Kingstoną, įstei
gia Dailės studiją ir privačią 
meno galeriją, norėdami dau
giau atsidėti kūrybiniam dar
bui. Tačiau neužsidaro, nes 
jos socialumas ir pedagoginis 
talentas reikalauja kontak
to su žmonėmis. Iš prigimties 
apdovanota nepaprasta fizine 
ir dvasine energija, judrumu 
ir darbštumu, per tą laiką iki 
dabar yra suruošusi per tris
dešimt individualių ir grupi
nių parodų įvairiuose Š. Ame
rikos miestuose; išaudusi šim
tus tautinių drabužių komplek
tų, kuriais puošiasi ištisi folk
loro ansambliai; davusi eilę 
kursų ii- seminarų kilimų riši
mo, dailiojo audimo, šiaudinu
kų, emalio papuošalų. Viene
rius metus dėstė gobelenų 
meną MacDonald institute, 
Guelph, Ont.; periodikoje iš
spausdino daugybę straipsnių. 
Yra parašiusi eilę knygų, ku
rios tebėra išsami iliustruota 
rankdarbių dokumentacija.

Natūralu, kad pasisavinusi 
visas dailiojo audimo rūšis bei 
techniką, ieškodama naujų 
ekspresijos kelių, savo kūry
binę energiją ir meilę spalvai 
sutelkia kilimuose. Šiaurės 
kraštuose vilna labai populia
ri ir patraukli priemonė, nes 
natūralus pluoštas, maloni 
tekstūros šiluma ir spalvų sub
tilumas įgalina įvairiausių 
kompozicijų derinius. Netenka 
abejoti, kad kilimuose jos ta
lentas randa pilnutinę išraiš
ką. Kokį kūrybos periodą re
prezentuotų, jie yra išimtinio 
grožio ir meistriško atlikimo 
darbai, pareikalavę nesuskai
tomas valandas kruopščiausio 
darbo.

Ryškioji kūryba
Ankstyvuosiuose rištiniuose 

- kaimų peizažai su šventovė
mis, kryžiais, sodais, kapinai- 
tėmis, gyvuliais, augmenija - 
visas gamtos ir žmogaus gyve
nimo ritmas supintas į harmo
ningą, nesibaigiančio įvairu
mo audinį, dvelkiantį giedria 
tėviškės ir sodžiaus idilija.

Įdomūs savo rimtimi didelio 
formato istoriniais siužetais 
kilimai “Mortos krikštas”, šv. 
Pranciškus ir kiti.

Vidurinio periodo (1950-1970) 
gobelenuose vyrauja pajūrio 
legendų ir pasakų tematika. 
Čia pilys, povandeniniai rū
mai, Eglė, žaltys, Jūratė, Kasty
tis, juodvarniai. Šiame kūry
bos laikotarpyje griežti realis
tiniai kontūrai minkštėja, tar
si šydu aptraukti. Supamos 
vandens figūros mirguliuoja, 
lūžta, atsispindi gilumoje. Iš 
jų dvelkianti ramybė ir misti
nė nuotaika veda stebėtojo akį 
pro paviršių į giluma, kelia 
mitoliginės praeities nostal
giją, meditacijos ilgesį.

Naujausiame, paskutinių 
dviejų dešimtmečių laikotar
pyje ji tolsta nuo ikonografi
jos. Šie gobelenai jau pusiau 
abstraktai. Jie kalba savo spal
vomis ir nuotaika. Čia išryškė-

Aba Gefen, Lietuvos žydas, gi
męs 1920 m. Simne, parašė kny
gą “Hope in Darkness”, kurioje 
aprašo savo gėlą ir graudulį, 
netekus savo tėvų ir dviejų bro
lių žydų žudynmetyje, o taip pat 
ir savo jaunesniojo brolio Jo
seph vargus, slapstantis Simno 
apylinkėse.

Visų pirma reikia šiek tiek 
susipažinti su Simnu, nes, pa
sirodo, ne visi lietuviai žino, 
net kur jisai yra. Tai mažutis 
Dzūkijos miestelis, stūksantis 
šiek tiek į pietryčius nuo Aly
taus. 1940 m. Simne buvo apie 
1600 gyventojų, kurių tarpe — 
apie 400 žydų. Iš 93 miestelyje 
buvusių krautuvių 89 priklausė 
žydams. Vieną iš jų turėjo auto
riaus tėvas Max Veinstein. Žy
dai turėjo savo sinagogą, banką 
ir mokyklą.

Idant geriau suprastumėm 
knygos autoriaus ir jo brolio 
slapstymosi sunkumus, reikia 
žinoti, jog Simno apylinkės ūki
ninkai ne visi buvo iš turtingųjų, 
ypač vokiečių okupacijos me
tais. Pietinė apylinkės dalis yra 
kalvota ir nederlinga. 1921-1923 
m. iš šios apylinkės kalvų buvo 
kasamas žvyras (ne juodžemis!) 
ir vežamas Šeštokų — Kazlų Rū
dos geležinkelio statybai. Tad 
šios apylinkės žmonės gyveno 
vargingai, tačiau su Gefenu jie 
dalindavosi paskutiniu kąsniu.

Knygos sandara ir jos kėslai
Knyga parašyta dienoraščio 

forma. Dienoraščio aprašomuo
se įvykiuose visados dalyvauja 
ir pats autorius bei aprašo sa
vo paties patirtus faktus. Tik 
tada dienoraštis įgyja istorinę 
vertę. Žinoma, jei autorius yra 
ištikimas tiesai. Deja, Gefenas 
savo dienoraštyje dažnai mini ir 
bet kokias nuogirdas, ypač ku
rios tarnauja jo kėslams.

Antai, kai jis aprašo savo san
tykius su gelbėtojais, yra pusė
tinai santūrus, nors už suteiktą 
jų pagalbą bent knygoje jo dė
kingumas beveik nejaučiamas. 
Ogi aplamai lietuvių atžvilgiu 
jis yra aršus ir net, sakyčiau, 
koktus. Jis žino, kad daugybė 
žydų žuvo, jų tarpe ir jo artimie
ji, bet jis pats tų žudynių nema
tė, o teigia, kad žudė lietuviai, 
policininkai, partizanai, ultra- 
nacionalistai ir t.t. Tiesa, vie- 
nur kitur pamini, girdi, ir vokie
čiai šaudė. Bet šiaip visur šau
dė lietuviai, lietuviai, lietu
viai . . . Niekur neužsimena, kad 
nemažai lietuvių buvo vokiečių 
priversti arba apgaulingai pri- 

ja tapytojos talentas. Norėda
ma pasidaryti detalizuotas dia
gramas arba taip vadinamus 
“kartonus”, ji nutapo paveiks
lą, vartodama aliejaus ar gua
šo techniką, vėliau kaip raštą 
pavartodama gobelenams.

Jos tapyba - intensyvi, dra
matiški linijų sprogimai, dina
miški momentų švystelėjimai, 
užfiksuoti laike, juda, veržia
si kokia tai vidine energija. 
Spalvos žėri, spinduliuoja 
brangakmenių grynumu.

Išgelbėjo tradicijas
Užklausta, kokie jos ateities 

planai, dailiriinkė išreiškė 
viltį užbaigti pradėtus ir už
planuotus darbus, nes “kol dir
bi ir kruti - jauti kad gyveni”. 
Norėtų kiek galima daugiau 
darbų perduoti Lietuvos mu
ziejams. O į klausimą, kur dau
giausia kreiptų savo dėmesį, 
jei galėtų laiko ratą atsukti 
atgal, ji atsakė: “mažinčiau 
visuomeninius išsiblaškymus 
ir daugiau susikoncentruo
čiau grynajai kūrybai”.

A. Tamošaitienės reikšmė 
lietuvių menui laikui bėgant 
vis didėja. Drauge su dailinin
ku Antanu Tamošaičiu ji pada
rė svarbiausią žingsnį - išgel
bėjo lietuvių tautodailės išta
kas bei tradicijas nuo išnykimo 
grėsmės, nuo svetimų šablonų.

Savo intelektą ir kūrybinę 
jėgą sukoncentravę tapyboje, 
audiniuose, kilimuose, gobe
lenuose, tautiniuose drabu
žiuose, aštuoniuose “Sodžiaus 
meno” tomuose, monografijo
se ir eilėje kitų leidinių, jie 
padarė tautodailę neatskiria
ma mūsų gyvenimo dalimi. Iš
saugota ir perduota ateinan
čioms kartoms ji yra kūrybi
nės inspiracijos šaltinis, dva
sinės ir kultūrinės rezisten
cijos bei tautinio išlikimo 
laidas.

Tegalima palinkėti Anasta
zijai ir Antanui Tamošaičiams 
stiprios sveikatos ir giedrių 
dienų pasidžiaugti savo na
šaus ir turtingo gyvenimo dar
bo vaisiais. 

kalbinti neva nekaltoms sargy
binių pareigoms eiti, o vėliau 
nugirdyti ir pagaliau įsakyti 
žydus šaudyti.

Jis taip pat nemini, kad iš vie
no, kito, gal trečio šimto lietu
vių, talkinusių vokiečiams žydų 
naikinime, dauguma pačių talki
ninkų buvo nuo žydų žiauriai 
nukentėję: išsilaisvinę kaliniai, 
Sibiran ištremtųjų palikuonys, 
kurių galbūt net dauguma ten 
pateko iš žydų “malonės”. Žino
ma, tuo nenorima pasakyti, kad 
ir lietuvių komunistų tarpe ne
buvo tautos išdavikų.

Aplamai reikia pasakyti, kad 
kai kurie lietuviai žydams ker
šijo. Tačiau, turint galvoje, kad 
kerštas yra blogio apraiška, tai 
tie lietuviai, kurie žydams ker
šijo, net juos žudydami, lietuvių 
tautos yra nepateisinti. Betgi, 
antra vertus, kodėl žydai ne tik 
nusikaltėliams keršija, bet ir vi
sai mūsų tautai?

Gefeno tūžis
Iš Gefeno knygos lengvai ga

lima patirti, kad jo kraujas kerš
to gyslomis sruvena, ypač lietu
vių atžvilgiu. Štai kaip jis savo 
knygos pratartyje apibūdina pa
sauliui lietuvius: “. . . 200.000 
žydų sunaikinimui Lietuvoje ne
reikėjo nei krematoriumo, nei 
dujų kamerų. Lietuviai turėjo 
paprastesnį naikinimo būdą: 
kankinti auką primityviai, kai
miškomis priemonėmis, kol ji 
netekdavo sąmonės ir žmogiško 
įvaizdžio bei jėgų ilgiau prie
šintis, netgi dvasiškai. Tada 
toji auka jau galėjo būti veda
ma mirtin kaip ėriukas”.

Idant dar įspūdingiau vaiz
das atrodytų, autorius jį piešia 
žiauriais pavidalais: esą vokie
čių karininkai ir lietuviai tal
kininkai pirmiau pasilinksmin
davo ant nuogų žydžių ir tik po 
to įstumdavo jas į pakasynų duo
bę. Be to, žydams, kartais gy
viems, kartais mirusiems būda
vę išlupami auksiniai dantys, 
moterims geležinės vinys įdu
riamos į jų akis, nulupami pirš
tų nagai, nukerpamos kasos, vai
kams įšvirkščiamos džiovos ba
cilos, kūdikiai, tarytum karve
liai, išmetami į orą, kaip šau- 
dimo taikiniai. Iš lavonų ver
damas muilas.

Vadinasi, po 600 metų ramaus, 
sotaus ir pelningo gyvenimo 
Lietuvoje Gefenas ir kiti sio
nistiniai veikėjai kerštingai 
ir vulgariškai atsiskaito su lie
tuvių tauta, kurios teritorijoje, 
kaip ir kituose Europos kraštuo
se Vokietijos nacių patvarkymu, 
įvyko žydų tragedija. Jis neieško 
šios tragedijos šaknų nacinėje 
Vokietijoje, o rausiasi po Lie
tuvos miestų, miestelių ir kai
mų pamatais.

Aš niekad negirdėjau, kad ne
priklausomoje Lietuvoje būtų 
buvęs nužudytas bent vienas žy
das! Gefenas ir jo vienminčiai 
taip pat apie tai nė iš tolo neuž
simena, nes nieko panašaus ne
buvo įvykę net ir anų 600 metų 
būvyje. O kad ta baisioji žydų 
naikinimo banga atkilo iš sve
tur, tai ar lietuvių tauta yra 
kalta? Taip pat, jeigu apie vie
na dešimttūkstantoji dalis lie
tuvių talkino naciams žydų nai
kinime, tai tik nesąžiningas žmo
gus galėtų apkaltinti visą tau
tą. Juk ar galima kaltinti pen
kių asmenų šeimą, kurios vienas 
narys apsivogė? Žinoma, ne. 
Joks pasaulio teismas neteis 
šeimos, o tik vagį.

Ir to dar neužteko
Autorius sako, kad šio dieno

raščio viešas paskelbimas turė
jęs tikslą informuoti pasaulį 
apie žydų kančias. O tempora, 
o mores! Iki jo knygos pasiro
dymo anglų kalba 1989 m. nuo žy
dų žudynių įvykio praėjo 46 me
tai. Per tą laiką žydai prirašė 
gausybę straipsnių ir per 50 kny
gų. O kiek paskleista televizi
jos ekranuose ir radijo bango
mis . . .

Taigi Gefeno knyga greičiau
siai tarnauja kitiems jų porei
kiams. Kadangi joje rašoma tik 
apie žydų žudynes Lietuvoje, tai 
reikia manyti, kad čia norima 
apjuodinti lietuvių tautą sve
tur, o ne priminti jau seniai iš
garsintą savo tautos tragediją. 
Greičiausiai tuo tikslu ji yra 
išleista net šešiomis kalbomis: 
hebrajų, prancūzų, ispanų, vo
kiečių, portugalų ir anglų. Argi 
šios tautos iki šiol dar nežinojo, 
kas darėsi II D. karo metais, 
ypač Hitlerio vokiečiai, kurie 
buvo žydų žudynių sumanytojai 
ir jų vykdytojai? Be Vokietijos 
nacių galbūt nebūtų žuvęs nė 
vienas Europos žydas. Ogi iš 
viso dabar žydų yra žuvę net 33- 
juose kraštuose (žiūr. “The Mac
Millan Atlas of the Holocaust”, 
by Martin Gilbert, psi. 242). Taigi 

Gefenas supažindino vokiečius 
su lietuviais žydų žudikais, ku
rie faktinai daugeliu atvejų 
priešinosi jų kėslams. .

Šią mano mintį patvirtina dar 
ir kitas faktas: beveik visos lie
tuvių pavardės Gefeno dieno
raštyje yra sulenkintos, suru
sintos ar kitaip iškraipytos. Pvz. 
Matulevitch, Zhinak, Zhuk, 
Tchapun, Smidzun ir t.t. Pana
šiai pasielgta ir su vietovar
džiais: Glosnik, Dzingishok, 
Tcherniukishok, Shostakova ir 
pan. Negi autorius, ėjęs mokslus 
Lietuvoje, nežinojo, kaip lietu
viškai rašomos pavardės ir gy
venvietės? Tiesa, dauguma Lie
tuvos žydų daug geriau kalbėjo 
rusiškai, negu lietuviškai. Betgi 
Gefenas greičiausiai turėjo kit
ką galvoje, būtent žydus gelbėjo 
ne lietuviai, o lenkai, rusai ir 
kažkokie kiti.

Kai kurios ištraukos
1941. VII. 22 —IX. 12, psl.5-9.

Jau pačioje dienoraščio pra
džioje autorius parodo stoką 
žinijos ar norą pakenkti Lietu
vai. Jis sako, kad ultranaciona- 
listiniai lietuviai sudarė pro- 
vokišką vyriausybę ir šaudė bė
gančius sovietų kareivius, gro
bė žydų turtą ir žudė pačius žy
dus.

Tai melas per akis. Jeigu ta vy
riausybė būtą buvusi provokiška, 
tai vokiečiai po kelių savaičių bū
tų jos nenušalinę. Ne, ji buvo gry
nai lietuviška, patriotiška ir nešo
kanti pagal vokiečių politinę mu
ziką.

Taip pat netiesa, kad lietuviai 
būtų specialiai šaudę j bėgančius, 
rusų kareivius. Lietuviai partiza
nai kovojo su raudonąja armija, 
vydama ją lauk iš Lietuvos. Savai
me aišku, kad vykstant mūšiui, žu
vo ne tik sovietų, bet ir lietuvių 
kovotojai. Antai 1941. VI. 22-29 su
kilimo dienomis krito 2000 parti
zanų. Nuo kieno kulkų? Aišku nuo 
sovietų, kurių tarpe galėjo būti ir 
šiek tiek žydų. O 1944-1954 m. ko
vose žuvo 36.000 lietuvių partiza
nų. Taigi lietuviai partizanai bu
vo susiorganizavę ne žydams ir so
vietų “bėgantiems” kareiviams šau
dyti, bet ginti savo tėvynei. Jie dau
giausia kovojo su istrebiteliais, 
kurių tarpe galėjo būti ir vienas 
kitas žydas. Gaila, kad Gefenas pa
darė juos žydšaudžiais, o ne tėvy
nės laisvės gynėjais. O jeigu vie
nas kitas ar trečias partizanai bu
vo įsivėlę žydų šaudyme, tai Gefe- 
nui nebūtinai reikėjo visą laiką 
šaukti — partizanai, partizanai, 
partizanai, žydus šaudė partizanai. 
Tai yra šauksmas žmonių, neteku
sių sąžinės.

Aš Gefenui patarčiau pasiskai
tyti Jono Matulionio dienoraštį 
“Neramios dienos”, kur įvykiai yra 
jo paties patirti ir faktai ne iš pirš
to išlaužti. Yra ilga eilė straipsnių 
bei knygų, kurios jam būtų padėję 
susiorientuoti, skelbiant savo die
noraštį spaudoje. (Bus daugiau)

• Garantuotai žemiausios kainos, siuntinius pristatome į namus - 
patikimas, patikrintas patarnavimas.

• Visos kainos įskaitomos į persiuntimą, gavėjas nieko nemoka.
• Siunčiame naujų ar senų drabužių siuntinius, nemažesnius 5 kg 

ar 12 svarų.
• Siunčiame maisto siuntinius - reguliariai ar skubiai, pristatoma 

per 2-3 savaites.
• Persiunčiame pinigus - tiesiog iš rankų į rankas jūsų norimam 

asmeniui.
• Pasiunčiame gėles.
• Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos draudą ($121.50 

trims mėnesiams).
• Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
Esant blogai padėčiai jūsų gimtuose kraštuose, mes mažiname 
persiuntimo ii' patarnavimo kainas JAV, kiek sąlygos leidžia.

Mūsų patvirtinti prekybininkai

UNIVERSAL TRAVEL 
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R&R INTERPOSTMIR CO.
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UKRAINIAN GIFT SHOP 
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Ml 48212, Detroit 
Tel. (313) 892-6563

BOMAR INC. 
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Chicago 60641 (ILL) 
Tel. (312) 736-3136

UNIPOL TRAVEL
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Florida 34656
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ANN JILLIAN - JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ

Muzikos šventės žvaigždė
Filmų aktorė Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė — dainų šventės 

ir kitų renginių Čikagoje pranešėja

AURELIJA M. BALAŠAITIE N Ė

Muzikos šventės organizaci
nis komitetas Čikagoje deda 
visas pastangas, kad didžioji 
dainų ir muzikos šventė taptų 
išeivijos patriotinių jausmų 
ir lietuviškos kultūros mani
festacija, kad sukeltų mumyse 
pasididžiavimo jausmus ir at
gaivintų mūsų dvasią. Įvairūs 
renginiai, koncertai, opera ir 
parodos teiks malonumą kiek
vieno skonio lankytojui. Džiu
gu patirti, kad televizijos ir 
Hollywood’o žvaigždė, lietuvių 
kilmės talentinga ir populiari 
aktorė Ann Jillian (Jūratė 
Nausėdaitė) sutiko būti šven
tės pranešėja ir turbūt daly
vaus operos pastatyme.

Prieš keletą metų susipaži
nusi su jos tėvais Los Angeles 
mieste, nuvykau į Lake Tahoe 
kurortinį miestą, kurio didžia
jame pastate “Sahara” ji su 
populiariuoju komiku Rich 
Little gastroliavo, linksmin
dama daina ir šokiu gausią 
atostogautojų publiką. Susi
pažinus patyriau, kad ji ma
loni, kukli, šilta asmenybė ir 
gražiai kalba lietuviškai. Taip 
pat yra žinoma, kad ji dalyvau
ja lietuvių renginiuose ir pri
klausė neolituanams, specia
lios sueigos metu gavusi kor
poracijos spalvas.

Ann Jillian (arba Jūratė) 
didžiuojasi savo lietuviška 
kilme, kiekviena proga ją pa
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Canadian European Export-Import Co. 
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brėžia ir net įterpia lietuviš
kus sakinius savo filmuose, 
su pasididžiavimu apie tai kal
ba spaudos konferencijose. 
Ji dažnai pasirodo su lietu
viškais tautiniais drabužiais, 
savo gražia nuotrauka papuo- 
šusi net vieno Kalifornijoje 
leidžiamo žurnalo viršelį.

Gimusi Bostone, ji nuo pat 
ankstyvų vaikystės dienų ro
dė palinkimą teatrui. Šeimai 
persikėlus į Los Angeles, ji 
per savo dešimtą gimtadienį 
konkurso būdu laimėjo Walt 
Disney klasiško filmo “Babes 
in Toyland” pagrindinį vaid
menį ir taip pradėjo savo sėk
mingą karjerą.

1979 m. su garsiuoju Mickey 
Rooney ji debiutavo Broadway 
“Sugar Babes” pastatyme, o iš 
ten buvo pakviesta į Holly- 
wood’ą. Jos partneriais yra to
kios garsenybės, kaip Richard 
Burton, Charlton Heston, Mi
chael Keaton ir kiti. Jai teko 
garbė linksminti Amerikos ka
rius Beirute su garsiuoju ko
miku Bob Hope, su kuriuo ji 
yra daug kartų gastroliavusi. 
Ji dalyvavo jo aštuoniasdešimt 
šešto gimtadienio programoje 
Paryžiuje. Buvo filmuojama 
Romoje, Meksikoje ir kitur.

Ann Jillian nuolat matome 
televizijos vaidinimuose, o 
1987-88 m. sezono metu jos 
dviejų valandų filmas “The 
Ann Jillian Story” susilaukė 
aukščiausio kritikų įvertini
mo ir daugelio milijonų žiū
rovų. Tai autobiografinis fil
mas, kuriame vaizduojama jos 
herojiška kova su vėžiu. Ji bu
vo pristatyta įvairioms premi
joms, o 1988 m. jai buvo suteik
ta “geriausios aktorės” Gol
den Globe garbė ir premija.

Tai sėkminga karjera, kuri 
jos asmenybėje nenustelbė 
įgimtų humanizmo jausmų. Ji 
aktyviai dalyvauja labdaros 
veikloje, kaip Šv. Judo vaikų 
ligoninės, Amerikos vėžio są
jungos ir senelių “maisto ant 
ratelių” fondų renginiuose.

Jos populiarumą patvirtina 
faktas, kad plačiai skaitomas 
“Good Housekeeping” žurna
las, atlikęs skaitytojų apklau
sinėjimą, ją įtraukė į žymiau
sių asmenų sąrašą šalia Moti
nos Teresės, Barboros Bush, 
Margaret Thatcher, Lech Wa- 
lensos, Ronald Reagan ir kitų. 
Dvidešimties asmenų sąraše ji 
yra penkta iš eilės.

Abejonės nėra, kad Ann Jil
lian dalyvavimas lietuvių mu
zikos šventėje, jei bus tinka
mai išreklamuota, pritrauks 
ir kitataučių publikos. Mums 
yra malonu, kad Jūratė-Ann 
Jillian (tas profesinis vardas 
jai buvo duotas, gavus pirmą 
vaidmenį), pasiekusi Ameriko
je karjeros aukštumų, ne tik 
neišsižada savo kilmės, bet 
net ja didžiuojasi.

Ji gali būti puikiu pavyzdžiu 
mūsų jauniausiai kartai, ku
rios dalis taip “asimiliavosi”, 
kad nebejaučia savo šaknų ir 
nebegerbia savo kilmės, su
tirpdami jau savo populiaru
mo nustojusiam “tirpdymo ka
tile”. O jos patraukli išvaizda, 
švelnus balsas ir sugebėjimas 
žavėti žiūrovus bus malonus 
kiekvienam šventės dalyviui.
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Plunksna yra galingesnis 
įrankis už kalaviją. Kalavijas 
gali paliesti fizinį žmogaus 
gyvenimą, o rašytas žodis for
muoja asmens protą ir dvasią, 
daro likiminę įtaką visam žmo
gaus gyvenimui. Nenuostabu, 
kad žmonija vertina savo raš
tijos klasikus. Ir nūdienį mū
sų tautos atgimimą žadino ir 
ugdė rašytas žodis — pogrin
džio “Kronika”.

Šv. Rašte Dievas kalba žmo
nių būdu (Dei verbum, III, 12). 
Taigi Šv. Raštas yra Dievo žo
dis, išreikštas žmonių žodžiais, 
“įsiraidinęs Šventraštyje” (A. 
Maceina). Šią tiesą atspindi 
pats Šv. Raštas ir liudija Die
vo tauta. Izaijo knygoje Die
vas per pranašą užtikrina:

... kaip lietus ir sniegas nu
krinta iš dangaus ir negrįžta at
galios, kol nepalaisto žemės, 
kad dygtų ir želtų joje augalai, 
kad neštų sėklą sėjėjui ir duo
ną alkanam, — taip ir žodis, iš
einantis iš mano burnos: jisai 
negrįš pas mane bergždžias, 
bet įvykdys, ko trokštu, ir at
liks, ko siųstas (Iz 55,10-11).

Laiške žydams Dievo įkvėp
tas autorius rašo:

Dievo žodis yra gyvas, veiks
mingas, aštresnis už bet kokį 
dviašmenį kalaviją. Jis prasi
skverbia iki sielos ir dvasios 
atšakos, iki sąnarių ir kaulų 
smegenų, ir teisia širdies su
manymus bei mintis (Žyd 4,12).

Žmonės, per kuriuos Dievas 
savo žodžiu kreipėsi į žmoniją, 
kalbėjo hebraiškai, aramėjiš- 
kai ir graikiškai. Dievo žodis, 
kurio ką tik klausėmės, Izaijo 
knygoje buvo įraštintas hebra
iškai, o Laiške žydams — grai
kiškai. Į mus šis Dievo žodis 
kreipėsi lietuviškai žemaitiš
ka tarme — Dievo žodžio klau
sėmės sava kalba. Vertimas 
yra vienos kąlbos teksto iš
dėstymas kita kalba. Nūdien 
Šv. Rašto vertimai yra gausūs: 
visas Šv. Raštas — abu Testa
mentai — yra išverstas į 301 
kalbą, o pridėjus dalinius ver
timus— į 1848 kalbas.1

Mūsų tema siekia aptarti ir 
susipažinti su trim labai reikš
mingais — epochiniais Šv. 
Rašto vertimais: Septuaginta, 
Vulgata ir Martyno Liuterio. 
Šv. Rašto vertimai buvo ir yra 
reikalingi dėl to, kad tikintieji 
arba nebesupranta, arba ne
moka šventraštinių kalbų.

SEPTUAGINTA
1. Vertimo kilmės istorija

Septuagintos vardu yra va
dinama žydų išeivijos — juda
izmo Šv. Raštas. Žodis “sep
tuaginta” reiškia “septynias
dešimt”. Vardas “Septuaginta” 
siejasi su legenda, pasak ku
rios septyniasdešimt (ar sep
tyniasdešimt du) žydų Šv. Raš
to žinovai atliko hebraiškojo 
Šventraščio vertimą į graikų 
kalbą Egipte, Faros salelėje, 
Aleksandrijos uoste. Legendos 
šaltinis yra “Aristėjo laiškas 
Filokratui” iš II prieškristi- 
nio amžiaus.2 Aristėjas dedasi 
esąs vertėjų amžininkas ir ap
rašo karaliaus Ptolemėjo II 
Filadelfo (285-246 m. prieš 
Kristų) bibliotekininko De- 
metrijo Falerono pastangas 

ALDONA KAROSAITĖ

Malda į Rūpintojėlį
Pakelės Rūpintojėli!
Tu rymai tėviškės laukuos.
Matei, kiek daug ši žemė iškentėjo — 
Išmelsk jai laisvę,
Lai vėl taika žydės namuos.
Motinų ašaros ją plauna,
Liejas kraujas, ne vanduo,
O kai beginklius brolius tankai traiško, 
Pravirksta grindinio akmuo.
Kryžių kalne nauji kryžiai išdygo,
Jų nepajėgia nuskinti šventvagiška ranka, 
Jie kalba lūpomis, kurios sustingo. 
Stiebias į dangų kankinio malda.
Šiandieną Rožinio vainiką
Dedame prie kojų Karalienės Taikos, 
Nes negirdėta, kad Motina Gailestingoji 
Neišklausytų savo vaikų maldos.
Mes tikime į Laisvės rytą - 
Sutraukiusi grandines kelsis Lietuva. 
Nors sužeista, sunkiai alsuoja
Negali mirt, kol mūsų meilė jai gyva.
Kai po audrų sugrįžę suklupsim padėkoti, 
Tėvynė pasitiks mus rankom išskėstom, 
O žemė, partizanų kūnais soti,
Vėl augins duoną ateinančiom kartom.

parūpinti judaizmo Įstatymo 
vertimą garsiajai Egipto ka
raliaus bibliotekai Aleksand
rijos mieste. Falerono skati
namas, Filadelfas paprašęs vy
riausiąjį kunigą Jeruzalėje at
siųsti į Egiptą septyniasdešimt 
du Įstatymo žinovus (po šešetą 
iš kiekvienos giminės!), kad 
atliktų vertimą. Jų atliktas 
darbas patenkinęs visus, net ir 
gausią Aleksandrijos žydų 
bendruomenę.

Nors ši legenda buvo dažnai 
minima žydi) ir krikščionių, 
tačiau tik vienas žymus fak
tas joje nekelia abejonių, bū
tent — Tora, mūsų vadinama 
Penkiaknyge, buvo išversta iš 
hebrajų į graikų kalbą pirmoje 
III š. prieš Kristų pusėje. Ki
tų dviejų šimtmečių eigoje bu
vo išversta ir Pranašai bei li
kusios Palestinos žydų bend
ruomenės hebraiškojo Šv. Raš
to knygos. Be to, žydų išeivija 
įsijungė į šventųjų knygų sąra
šą — kanoną septynetą savų 
knygų ir intarpus į dvi Pales
tinos kanono knygas. Ilgainiui 
šis visas rinkinys gavo Septua
gintos vardą ir buvo išeivijos 
Šv. Raštas.3 Tuo būdu susida
rė judaizme du norminiai 
šventųjų knygų sąrašai — ka
nonai: Palestinos ir Aleksand
rijos Egipte.4 Tačiau jie dar 
nebuvo nei griežtai aptarti, 
nei užbaigti.5 Šis faktas pade
da suprasti krikščionių Seno
jo Testamento kanoną.

2. Krikščionys ir Senojo 
Testamento kanonas

Faktas, kad Krikščionių 
Bendrijos formavimosi metu 
Senojo Testamento kanonas 
nebuvo nei griežtai aptartas, 
nei užbaigtas, yra svarbus. Žy
dai krikščionys skaitė, aiški
no ir naudojo pamaldų liturgi
joje savo šventuosius Raštus 
Jėzaus Kristaus mirties ir Pri
sikėlimo šviesoje, Sekminių 
Dvasios jėga švęsdami išgany
mą — Naująją Sandorą.

Apaštalo Pauliaus laiškai, 
Evangelijos, Apaštalų darbai 
liudija, kad jie vartojo ir he- 
braiškąją knygą bei knygas, 
kurias randame Septuaginto- 
je. Prisikėlimo įvykis ne tik 
apreiškė Jėzaus, Dievo Mesi
jo, žodžių bei darbų ir mirties 
prasmę, bet ir Dievo žodžių 
bei darbų prasmę šventose 
knygose.

Šv. Augustinas šią tiesą įam
žino taikliu pasakymu: “In Ve
tere Testamento Novum latet, 
in Novo Testamento Vetus pa- 
tet!” (Senajame Testamente 
slypi Naujasis, Naujajame gi 
Senasis išryškėja).

Įkvėptieji Naujojo Tėsta- 
mento autoriai rašė graikiškai. 
Jie cituoja šventąsias knygas, 
kurios yra Palestinos kanone, 
ir šventąsias knygas, kurios 
yra Aleksandrijos kanone. 
Apaštalas Paulius, duodamas 
korintiečiams nurodymus apie 
Eucharistinę vakarienę, rašo:

. . . Viešpats Jėzus tą naktį, 
kurią buvo išduotas, paėmė 
duoną ir, sukalbėjęs padėkos 
maldą, sulaužė ir tarė: “Tai 
yra mano kūnas, kuris už jus 
duodamas. Tai darykite mano 
atminimui”.

Taip pat po vakarienės jis 
paėmė taurę ir tarė: “Ši tau
rė yra Naujoji Sandora mano 
kraujyje .. ."(1 Kor 11, 23-25).

Apaštalas Paulius Eucharis
tinę vakarienę sieja su Jere
mijo pranašyste apie Naująją 
Sandorą. Pranašas Jeremijas 
skelbė:

Tikėkit manim, ateina die
nos, — tai VIEŠPATIES žodis,
— kada aš sudarysiu naują san
dorą su Izraelio namais ir Ju
do namais. Ne tokią sandorą, 
kokią buvau sudaręs su jų tė
vais tą dieną, kada paėmiau 
juos už rankos, idant išvesčiau 
juos iš Egipto žemės. Nors aš 
buvau jų valdovas, jie manąją 
sandorą sulaužė... Šitokia 
gi yra sandora, kurią sudary
siu su Izraelio namais, atėjus 
toms dienoms ... Įdiegsiu sa
vo įstatymą juose, jį įrašyda
mas jiems į širdį. . . (Jer 
31, 31-34).

Krikščionys iš pagonijos 
pirmykštėje Krikščionių Bend
rijoje, nemokėdami hebrajų 
kalbos, naudojosi tik graikiš
kąja Septuaginta. Septuagin- 
tai tapus krikščionių Knyga, 
žydai jos išsižadėjo ir pasi
ruošė keletą naujų Šv. Rašto 
vertimų.8

VULGATA
1. Vertimo kilmės istorija

Vulgata yra Šv. Rašto verti
mas lotynų kalba, kurį paruo
šė Jeronimas IV š. pabaigoje 
Vakarų krikščionijai. Žodis 
“vulgatus” reiškia “visuotinis, 
visiems prieinamas”, — vadi
nasi Vulgata siekė būti normi
niu, visiems prieinamu Šv. 
Rašto tekstu.

Krikščionybei pasiekus 
Šiaurės Afriką, Galiją ir Ita
lijos bei Ispanijos kaimus, 
graikiškoji Septuaginta nebe
buvo suprantama, nes čia buvo 
kalbama lotyniškai. Atrodo, 
kad jau II š. pabaigoje Sena
sis Testamentas buvo išvers
tas iš graikų kalbos į lotynų 
Šiaurės Afrikoje. O III š. ke
letas lotyniškų Šv. Rašto ver
timų plito Europoje.7

Skirtingi to paties teksto 
vertimai pateisina Jeronimo 
nusiskundimą, kad esama be
maž tiek variantų, kiek verti
mų. Anot Augustino, ši loty
niškųjų vertimų įvairovė at
sirado dėl to, kad pradžioje 
kiekvienas tikintysis, kuris 
tik turėjo graikišką rankraš
tį, įsivaizdavo, kad moka abi 
kalbas, ir ėmė versti.8 Šiuos 
vertimus įprasta vadinti Se
naisiais lotyniškais vertimais.

Senųjų vertimų lotynų kalba 
trūkumai ir netobulumai, IV š. 
baigiantis, buvo akivaizdūs 
Romos popiežiui Damazui. Ne
nuostabu, kad jis paprašė Je
ronimą, tuomet pajėgiausią 
Šv. Rašto mokslininką, imtis 
vertimo darbo. Jeronimas ne
bevertė iš graikų Septuagin
tos, bet grįžo prie hebraiško
jo Senojo Testamento, prie 
teksto, kurį tuomet naudojo 
žydai, prie Hebraica veritas
— prie hebraiškojo teksto tie
sos. Jeronimas išvertė Senąjį 
Testamentą šešiolikos metų 
laikotarpyje (389-405).

Naujojo Testamento Jeroni
mas iš naujo nevertė, bet per
žiūrėjo Senąjį lotynišką Evan
gelijų vertimą ir jį pataisė, 
panaudodamas gerus rankraš
čius graikų kalba. Kaip ir ka
da buvo peržiūrėtos bei patai
sytos kitos Naujojo Testamen
to knygos, nėra aišku.9

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
LIETUVA, Filatelistų draugijos 

biuletenis nr. 2(209), Čikaga, 1990. 
Biuletenis apima filateliją, nu
mizmatiką, istorinę lituanistiką 
ir kitas kolekcionierių artimas 
sritis. Metinė prenumerata - $10. 
Administracijos adresas: Kazys 
Rožauskas, 3450 W. 62nd. St. Chi
cago, IL 60629.

NEMUNO KRAŠTAS. Lietuvių li
teratūros meno informacinis 
iliustruotas žurnalas. Redakto
rius: Hans Masalskis. Spaudžia G. 
Wollenhaupt spaustuvė, 3432 Gros
salmerode, W. Germany. Metinė 
prenumerata - Vokietijoje DM 24, 
JAV - $12, Kanadoje — $14 ir Aust- 
ralijoje-$10.

HEIMATGRUSS. Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen, 1991. Lei
dėjas - Landsmannschaft der Deut
schen aus Litauen. Redaktorius - 
Alfred Franzkeit, P.i.R. Adresas: 
“Heimatgruss”, In den Wiesen 3, 
2839 Wehrbleck, Germany. Tai Lie
tuvos vokiečių sukaktuvinis leidi
nys, minintis 50 metų repatriaci
jos sukaktį. Šis numeris yra 35- 
tas. Jame išspausdintas ir Česlo
vo Senkevičiaus straipsnis “Kai 
du stos” iš “Tėviškės žiburių” 1990 
m. gegužės 29 d.

Kanados Lietuvių Bendruomenės lėšomis skulptoriaus ALBERTO BELE- 
VIČIAUS sukurtas paminklinis kryžius ir 1990 metų rugsėjo mėnesį 
pastatytas Kryžių kalne, Meškuičiuose (prie Šiaulių), su šiuo įrašu: 

Prisimindami sava gimtosios šalies nueitą kelią ir giliai tikėdami Lietu
vos prisikėlimu, pastatėme šį kryžių savo tėvynėje Lietuvoje, nes čia yra 
visų mūsų vieninteliai ir tikrieji namai. KANADOS LIETUVIAI

Dailės darbus vertinant
Atsiliepimas į VI. Šaltmiro pastabas straipsnyje apie 

eilėraščių rinkinį “Mechaninė mūza”

EDITA NAZARAITĖ

Straipsnyje “Nazaraitės mū
za” (“TŽ” 1991 m. 8 nr.) gerb. 
Šaltmiras abejoja dėl mano 
kūrybinio palikimo Lietuvoje. 
Jis turbūt nepastebėjo, kad 
“Akiračiuose” buvo rašyta, jog 
minėtas kiekis dailės kūrinių 
buvo sukurtas maždaug pen
kiolikos metų laikotarpyje, 
apytikriai nuo paauglystės 
metų.

Lietuvos kultūros fondas, 
priimdamas iš mano motinos 
visą mano kūrybinį palikimą, 
su teisininko pagalba sudarė 
didžiulį aktą, kuriame viskas 
smulkiai surašyta, kaip kad 
buvo iš mano motinos reika
lauta. Paliktų dailės kūrinių 
pagrindą sudaro aliejinės ta
pybos darbai, pastelės, gua
šai, akvarelės, mišri techni
ka, koliažai, grafikos lakštai, 
miniatiūros, iliustracijos, pie
šiniai, freskų projektai, eski
zai, kita smulkioji grafika.

Žodis “paveikslas” yra įvai
riai suprantamas. Nemažai 
kam atrodo, kad iškankintas, 
išprakaituotas tapybos kūri
nys ir yra tas paveikslas, ypač 
jei jis atrodo “kaip gyvas”. Tai 
plati populistinė nuomonė. 
Tačiau paveikslo sąvoka yra 
kur kas platesnė, ir paveiks
lu yra vadinamas dviejų di
mensijų dailės kūrinys: akva
relė, nuotaikingas piešinys, 
iliustracija, miniatiūra. Net 
ištapytos durys ir pakabintos 
ant sienos modernaus meno 
parodoje taip pat yra paveiks
las.

Gerb. Šaltmiro paminėtas 
dailininkas Velasquez yra ne
produktyvaus kūrėjo pavyzdys. 
Galime prisiminti Mykolą An
gelą, kurio kūrybinis paliki
mas savo gausumu ir įvairia
pusiškumu glumina ne vieną 
meno žinovą. Mykolas Angelas 
buvo tapytojas, freskų kūrė
jas, skulptorius, architektas 
ir rašė visai neblogas eiles. 
Didžiūnų ir dvasininkijos eli
to buvo nuolatos garbinamas, 
buvo turtingas, giminėms pri
pirko dvarų ir didybės manija 
nesirgo.

Kitas neregėto produktyvu
mo kūrėjas — Pablo Picasso, 
kuris nė pats nebegalėjo su
skaičiuoti savo kūrinių gau
sybės.

Senosios Japonijos grafikas 
Hokusajus irgi geras stebėtino 
darbštumo pavyzdys. Rusų 
dail. N. Rerichas taip pat ypa
tingai daug yra sukūręs, buvo 

labai įvairiapusė asmenybė. 
Galima paminėti ir šiuolaikinį 
produktyvų rusų dailininką II- 
ją Glazunovą.

Pasidairykime po lietuvius. 
Bene pats produktyviausias, 
gan jauno amžiaus dailinin
kas, kuriantis Lietuvoje — ta
pytojas Leonardas Gutauskas, 
kuris yra ir daug dirbantis 
iliustratorius, rašo puikią 
poeziją vaikams ir suaugu
siems, taip pat prozą. Pati at
simenu, kaip pavydūs kolegos 
Lietuvoje negražiai apšnekė
davo šio nuostabiai kūrybingo 
menininko produktyvumą.

Kanados vakaruose gyvena 
ir kuria buvusi baleto šokėja 
Jonė Kvietytė-Yong, kuri ne 
itin seniai pradėjo reikštis 
dailėje ir, per palyginti trum
pą laiką, sukūrė stebėtinai 
daug grafikos, tapybos kūri
nių, freskų ir vitražų, suruošė 
galybę personalinių parodų.

Kiek man yra žinoma, visi 
suminėti asmenys nėra didy
bės manijos apsėsti, o jeigu 
ir žino savo vertę, tai gėdos 
jiems šitai nedaro.

Meno pasaulis, ko gero, yra 
viena iš nedaugelio žmogiško
sios veiklos sričių, kur nevei
kia jokios taisyklės, ir ačiū 
Dievui. . . Gal todėl apie meną 
ir menininkus yra prirašyti 
kalnai studijų bei traktatų.

Ta pačia proga norėčiau pa
sakyti, kad kažkodėl yra labai 
populiarus toks menininko 
stereotipas masėse: būtinai 
skurde skęstantis, kankina
mas menkavertiškumo kom
plekso, prasigėręs, laukiąs 
pomirtinio pripažinimo, tik 
jau jokiu būdu ne normalus 
žmogus, su džiaugsmu dirban
tis savo darbą ir Dievo duotu 
jam talentu besidalinantis su 
kitais. Šitoks kūrėjo “imidžas”, 
deja, nieko gero nepasako 
apie tą visuomenę, kuri tokį 
jį įsivaizduoja.

Baigdama noriu pridurti, 
kad žmogaus pagyrimas už jo 
darbštumą didybės manijos 
neišugdo. Visokiomis manijo
mis (taip pat didybės) papras
tai serga tie individai, kurie 
savo gyvenime nesugeba nieko 
pasiekti. Ligos priežastis — 
neišsipildę troškimai ir ambi
cijos. Šitai patvirtins bet kuris 
patyręs psichiatras.

P. S. Nenorėčiau sutikti su p. 
Šaltmiru, kad bulvės skaičiuo
jamos tūkstančiais. Jos skai
čiuojamos svorio matais, kaip 
antai centneriais, kilogramais, 
svarais ir 1.1.

Klivlando “Grandinėlė” 1990 
m. lapkričio 30 d. dalyvavo tau
tybių festivalyje, kurį suorganiza
vo Klivlando tautinių grupių cent
ras ir jo direktorius Algis Rukšė
nas. “Grandinėlei” dabar vado
vauja Renė Motiejūnaitė-Booth. 
Šokius padeda paruošti Audra 
Gedrytė. Šokėjų aprangos reika
lus tvarko Janina Motiejūnaitė 
ir Birutė Vedegienė.

Pirmoji 1991 m. penktadienio 
vakaronė sausio 4 d. Jaunimo 
centro kavinėje Čikagoje buvo 
skirta susitikimui su žurnalistu 
Stasiu Kašausku, daugelio publi
cistinių knygų autoriumi. Ji| lig
šioliniam sąrašui priklausė “Žmo
nės didelėje žemėje” (1977), “Gy
venimo vagos” (1980), “Negrįž- 
tantis bumerangas” (1980), “Gy
venimo paveikslai” (1982), “Mes, 
Adomo vaikai” (1983), “Nekas
dieniniai pasimatymai” (1985). 
Dabar jį papildė naujoji knyga 
“Leisk, Viešpatie, numirti”, su
sieta su Molotovo-Ribbentropo 
sutarties atnešta vergija Lietu
vai, suimtų lietuvių kankinimais 
ir žudynėmis. Vakaronę įvadiniu 
žodžiu pradėjo ją globojusio Jau
nimo centro moterų klubo pirm. 
Salomėja Endrijonienė. Su Stasiu 
Kaškausku, svečiu iš Vilniaus, 
vakaronės dalyvius supažindino 
Stasys Žilevičius. Knygos “Leisk, 
Viešpatie, numirti” autorius S. 
Kašauskas, pirmiausia priminęs, 
kad dar taip neseniai už tokią 
knygą jam būtų tekę atsidurti bal
tųjų meškų karalystėje, kalbėjo 
apie Rainių miškelį. Ten nukan
kintų 74 vyrų atminimui dabar 
jau statoma paminklinė koply
čia. Visoje Lietuvoje tvarkomi, 
prižiūrimi kitų kankinių ir par
tizanų kapai. S. Kašauskas rodė 
Rainių miškelio ir statomos ko
plyčios skaidres, atsakinėjo į va
karonės dalyvių klausimus.

| XVI-tąsias Australijos lie
tuvių dienas Melburne buvo 
įtraukta dailės ir tautodailės pa
roda 1990 m. gruodžio 27-30 d.d. 
Šįkart įvairiais darbais jon įsijun
gė ir šeši Lietuvos dailininkai — 
L. Gutauskas, L. Lagauskas, A. 
Puipa, R. Savickas, V. Valius, M. 
Šilinskas. Tapybos, grafikos ir 
piešimo skyrius susilaukė 24 vie
tinių dalyvių. Skulptūrai ir kera
mikai atstovavo D. Antanaitienė, 
J. Janavičienė, L Pocienė, R. Gvil
dys ir M. Savickaitė, vitražui — 
E. Zdanė. Mažiausiai dalyvių tu
rėjo tautodailės ir rankdarbių sky
riai. Parodą atidarė dr. Genovaitė 
Kazokienė, jos įsteigto fondo pre
mijas prof. Vytautas Doniela įtei
kė Linui Vaičiulevičiui ir Daliai 
Antanaitienei.

Vinco ir Genovaitės Kazokų 
dailės fondą įsteigė Sidnyje 1984 
m. spalio 30 d. mirusio poeto ir 
“Mūsų pastogės” red. V. Kazoko 
našlė dr. G. Kazokienė — dantų 
gydytoja ir meno istorikė. 1988 
m. vasario 16 d., kai Sidnyje bu
vo minimas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo septyniasdešimt
metis, ji velionies ir savo vardu 
į specialų Australijos lietuvių fon
do skyrių įnešė $10.000 neliečia
mą kapitalą. Vinco ir Genovaitės 
Kazokų dailės fondas už jį gautas 
palūkanas kas dveji metai panau
dos dviem tūkstančio dolerių pre
mijom. Jos bus paskirtos už ge
riausius paskutiniųjų dvejų me
tų darbus lietuviška tema: viena 
— už tapybos ar grafikos, kita — 
už skulptūros ar keramikos. Pre
mijų paskyrimui bus pasinaudota 
kas dveji metai rengiamų Austra
lijos lietuvių dienų dailės paro
domis. Taisyklėse pabrėžiama, 
kad šias premijas tegalės laimėti 
Australijoje gyvenantys lietuviai 
ir lietuvių kilmės dailininkai. Jas 
paskirs trijų vertintojų komisija: 
Kazokų šeimos atstovas, lietuvių 
visuomenei atstovaujantis kultū
rininkas ir vienas latvių ar estų 
kultūrininkas objektyviam spren
dimui užtikrinti. Tolimesnę atei
tį liečiančios fondo taisyklės nu
mato jo sujungimą su kitomis pa
našius siekius turinčiomis lietu
vių institucijomis, perkėlimą į 
JAV ar į nepriklausomą Lietuvą.

Parodos aprašymuose trūksta 
išsamesnių duomenų apie Vinco 
ir Genovaitės Kazokų dailės fondo 
premijų paskyrimą Linui Vaičiu
levičiui iš Tasmanijos ir Daliai 
Antanaitienei iš Melburno. At
rodo, kad L. Vaičiulevičius pre
miją laimėjo už tapybos ar grafi
kos darbą, D. Antanaitienė — už 
skulptūrą ar galbūt keramiką. 
Trūksta ir tų premijuotų kūrinių 
pavadinimų, atskleidžiančių jų 
lietuviškas temas. Nėra ir premi
jas paskyrusios vertintojų komi
sijos trijų narių pavardžių. Tikė
kimės, kad šie duomenys bus at
skleisti atskirame pranešime.

Žalgirio mūšiui skirtų konkur
sinių knygženklių paroda buvo 
surengta Šv. Jono bažnyčioje Vil
niuje. Knygnešių klubas, vadovau
jamas A. Čepkausko, šiuo konkur
su pernai vasarą paminėjo Žalgirio 
mūšio 580-tąsias metines. Kon- 
kursan įsijungė Lietuvos, Lenki
jos, Latvijos, Gudijos ir Ukrai
nos grafikai. Šešias premijas pa
skyrė V. Jucio vadovaujama ver
tintojų komisija. Pirmoji premi
ja įteikta G. Didelytei, dvi ant
rosios — E. Kriaučiūnaitei ir J. 
Antimonovai, trys trečiosios — M. 
Liugailai, ukrainiečiui V. Tara
nui ir lenkui J. Walkienicziui.

Grafikas Konstantinas Doč
kus, gimęs 1920 m. kovo 11 d. 
Veliuonoje, 1950 m. baigęs Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės dai
lės institutą, mirė 1990 m. lapkri
čio 27 d., beveik visą gyvenimą ati
davęs knygoms. Jam ilgus metus 
teko būti “Minties” ir “Vagos” 
leidyklų meniniu redaktorimi, 
apipavidalinusiu ar iliustravusiu 
porą šimtų knygų. Iš jų minėtinos 
— Simono Stanevičiaus “Dainos 
Žemaičių” (1954), A. Jovaišo 
“Liudvikas Rėza” (1969), Prano 
Mašioto “Nepaprastos atostogos” 
(1970), Kazio Binkio “Atsisky
rėlis Antanėlis” (1976), Antano 
Baranausko “Šilas nubunda” 
(1978).

Rež. R. Tumino vadovaujamas 
Mažasis teatras, sukrėstas Kruvi
nojo sekmadienio įvykių, vilnie
čiams beveik savaitę nemokamai 
rodė spektaklį “Čia nebus mir
ties”. Žiūrovų aukos buvo skirtos 
prie Vilniaus televizijos bokšto 
sausio 13 d. žuvusių lietuvių šei
moms. Kauno dailininkai joms su
rinko 1.000 rublių. Panevėžyje 
gyvenantys 45 dailininkai atsisakė 
Sovietų Sąjungos pilietybės ir pa
aukojo 2.018 rublių Lietuvos ne
priklausomybės gynimo fondui. 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
Kauno ir Vilniaus skyriai suor
ganizavo dailės kūrinių pardavi
mą varžytinių būdu, gautus rub
lius taip pat atiduodami Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo fondui.

Lietuvos operos ir baleto teatre 
Vilniuje už Lietuvos laisvę žuvu- 
siems lietuviams skirta G. Verdžio 
“Requiem” atliko Lietuvos simfo
ninis orkestras, solistai ir Kauno 
choras. Žuvusiuosius tylos minute 
pagerbė ir žiūrovai, ir “Requiem” 
atlikėjai. Šis G. Verdžio kūrinys 
buvo išklausytas be jokių plojimų. 
Kruvinojo sekmadienio aukoms 
prisiminti Vilniaus sporto rūmuo
se buvo pakartota A. Honeggerio 
ir P. Claudelio draminė oratorija 
“Joana Arkietė ant laužo” (“Jean
ne d’Arc au bucher”), premjerą 
turėjusi prieš Naujuosius metus. 
Šią draminę oratoriją, pastatytą 
Vilniaus dramos teatro vyr. rež. 
J. Vaitkaus, atlieka aktoriai, G. 
Rinkevičiaus diriguojamas simfo
ninis orkestras, P. Gilio vadovau
jamas Lietuvos konservatorijos 
Vilniuje choras ir “Ąžuoliuko” 
choras su vadovu V. Miškiniu. Pa
grindinį Joanos Arkietės (Orleano 
Mergelės) vaidmenį yra sukūrusi 
Vilniaus dramos teatro aktorė J. 
Dapkūnaitė. Pakartoto spektaklio 
dalyviai žuvusiųjų lietuvių atmi
nimui įamžinti paaukojo 5.206 
rublius, pridėdami ir kelis bank
notus užsienietiška valiuta.

Įspūdingomis poezijos valan
domis “Gyvuosius šaukiu, miru
sius apraudu” vasario 2 d. Vilniaus 
sporto rūmuose buvo prisiminti ir 
pagerbti sausio 13, Kruvinąjį sek
madienį, sovietų parašiutininkų 
prie televizijos bokšto nužudyti 
lietuviai. Renginys buvo pradėtas 
susikaupimo minute, kurią papil
dė R. Katiliaus smuiko garsai, 
pavadinimui pasirinkto V. Myko
laičio-Putino eilėraščio posmai, 
rašytojų V. Sventicko, R. Šave- 
lio, žurnalisto E. Ganusausko 
tarti žodžiai, R. Ozolo mintys 
apie nepriklausomybės esmę ir 
Lietuvos ateitį. Savo kūrinius 
skaitė okupacinio sovietų režimo 
už eilėraščius bausti tremtiniai 
poetai — G. Iešmantas, S. Račiū
nas, V. Ardžiūnas, V. Cinauskas, 
L. Matuzevičius, A. Kanoversky- 
tė-Sučylienė, palydėti L. Jonu
tytės dainos ir V. Gelgoto fleitos 
melodijos. Širdies gelmes palietė 
dail. Augustino Savicko nutapytas 
septynių paveikslų ciklas “Skaus
mas”, sausio 13-tosios naktį prie 
Aukščiausiosios tarybos rūmų bu- 
dėjusios moksleivės J. Abraitytės 
įspūdžiai. Poezijos valandas “Gy
vuosius šaukiu, mirusius apraudu” 
surengė kūrybinės-sąjungos, Lie
tuvos knygos bičiulių draugija ir 
Vilniaus sporto rūmai. Renginin 
įsijungė pusšimtis įvairių kartų 
lietuvių poetų. Aktoriai L. No
reika, O. Dautartaitė ir P. Venc
lovas su kitais skaitovais. v. Kst.
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Lietuviškų filmų festivalis Kanadoje
Dabarties įvykiai Lietuvoje

Kovo 13-20 d.d. į Kanadą at
vyksta grupė jauny režisieriu 
bei aktorių iš Lietuvos (A. Pui
pa, P. Abukevičius, R. Banio
nis ir kt.). Kanada — tai tik tę
sinys jų ilgos kelionės užsie
nyje, pradėtos Tarptautiniame 
Berlyno festivalyje, pratęstos 
JAV miestuose ir užsibaigsian
čios Kanadoje.

Festivalio programa įvairi: 
bus parodyti 8 filmai: vieni 
dokumentiniai-istoriniai, kiti 
— meniniai.

Kino menas — tai viena iš 
populiariausių ir labiausiai 
prieinamų meno šakų moder
niame pasaulyje. Jame visuo
met atsispindi gyvenimo ak
tualijos, kultūros ir politi
niai pakitimai.

Lietuvos kova už nepriklau
somybę, praeities kančių ir 
skriaudų iškėlimas į viešumą, 
paskutiniųjų metų istoriniai 
įvykiai — visa tai atsispindi 
filmuose, kuriuos turėsim pro
gos pamatyti Toronte bei Ha
miltone.

Festivalio metu demons
truojami dokumentiniai fil
mai, įgiję tarptautinį pripa
žinimą įvairiose pasaulio ša
lyse, bus įdomūs ne tik lietu
viams, bet ir kitiems. Mūsų, 
lietuvių pareiga tuo pasirūpin
ti, kad kuo daugiau kitataučių 
susipažintų su šiais filmais, 
kurie padės dar geriau su
prasti lietuvio laisvės troš
kimą, drąsą ir pasiaukojimą. 
Filmas “Sugrįžimas”, pasako
jantis apie Sibiro tremtį, bu
vo rodytas Anglijoje ir paliko 
gilų įspūdį anglų žiūrovams. 
Šio filmo autorius P. Abukevi
čius yra dalyvavęs daugely 
tarptautinių festivalių, laimė
jęs II-ją (sidabro) premiją Niu
jorko tarptautiniame festiva
lyje. Jo dokumentinius filmus
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KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA!
Remdamiesi šiuo šūkiu, mes patikriname savo klientų kiekvieną atvejį, žiūrime tikras ir užslėptas gali

mybes, kaip sumažinti mokesčius jūsų naudai. Tokioje situacijoje, kaip nuo kuklaus $28,275 uždarbio, rei
kia mokėti 42%(!) nuo kiekvieno uždirbto dolerio. Esant sudėtingom mokesčių taisyklėm, kiekvienais metais 
milijonai mokesčių mokėtojų permoka jau ir taip aukštus mokesčius (atminkite Kanados mokesčių įstaiga 
nežiūrės, kad jums būtų geriau), bet mūsų TAX-PRO kompiuterinė sistema lengvai apskaičiuos jūsų naudai

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

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

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

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

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

čiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtingumų, praktiškai 
savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukščiausios 
kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų - “chartered accounting companies” - naudojasi mūsų 
patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų užpildymas - $26.00, statistiniu 
lapų užpildymo vidurkis - tarp $29.00 ir $39.00). ų
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 25% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

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

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

DĖMESIO VERSLININKAI! Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami 
nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mokesčius arba padidi
nant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų “BUSINESS 1” programos, 
mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą: e knyg- 
vedyboje, 0 pajamų ir išlaidų lapuose, 0 balanso lapų paruošime.

(staiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. - 19.30 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. - 16 v.v.

yra įsigiję apie 100 pasaulio 
šalių.

Dokumentinio-politinio ki
no atstovas Edm. Zubavičius 
supažindins festivalio žiūro
vus su paskutiniaisiais savo 
filmais — “Dosjė” ir “Dar sykį 
Lietuva”. Jo kūriniuose objek
tyviai vaizduojamas istorinis- 
politinis Lietuvos gyvenimas, 
pateikiama rimta analizė pra
ėjusių ir šiandieninių vyksmų.

Lietuviško meninio filmo 
žanrui atstovaus A. Puipa ir 
R. Banionis.

A. Puipa — tarptautinių kino 
festivalių, vykusių Locornoje, 
Glasgowe, La Rosely, laureatas. 
Jo filmai pasakoja apie lietu
vių tautos žmones, jų dvasinę 
stiprybę, išsaugotą sudėtin
gais istorijos laikotarpiais. 
Vienas žymiausių jo darbų 
“Moteris ir jos keturi vyrai”, 
yra apkeliavęs daugelį pasau
lio šalių. A. Puipa jaunas, ta
lentingas režisierius, pajė
giantis spręsti temas, kurių 
kartais neįveikia už jį vyres
ni režisieriai. Kiti jo vertingi 
filmai — “Arkliavagio duktė”, 
“Amžinoji šviesa”, “Velnio sėk
la”, “Žuvies diena”. Festivalio 
metu bus rodomas ir naujau
sias režisieriaus darbas “Bi
lietas į Taj mahalą”.

Jauniausias festivalio dar
bų autorius R. Banionis (žy
maus lietuvių aktoriaus Dona
to Banionio sūnus) tęsia šei
mos tradicijas kino mene. R. 
Banionis dalyvauja festivalyje 
su 2 filmais: dokumentiniu 
“Romas Kalanta” ir vaidybiniu 
“Vaikai iš viešbučio ‘Amerika”. 
Su šiuo filmu R. Banionis atsto
vauja Lietuvai Tarptautiniame 
Berlyno festivalyje. Tai filmas 
apie Lietuvos jaunąją kartą, 
jos kovą prieš terorą, smurtą, 
KGB persekiojimus.

Filmas “Lietuva — žodžiai į 
sąžinę” - Lietuvos kino studi
jos dokumentinis filmas, kuris 
parodys kruvinus sausio įvy
kius Lietuvoje. Lietuviško ki
no festivalis - svarbus kultūri
nis įvykis išeivijos lietuvių 
tarpe.

Dail. J. Račkus festivalio me
tu organizuoja Toronto Lietu
vių namuose kovo 16 d. Lietu
vos grafikų ir tautodailės paro
dą. Žiūrovai turės progą ne tik 
pasižiūrėti įdomių filmų, bet ir 
susipažinti su kitos rūšies me
nu - grafika bei tautodaile, bet 
ir įsigyti meno kūrinių.

Aktyviai dalyvaukime šiame 
renginyje. Danguolė Šerienė

KGB tardymo scena filme “Bilietas į “Taj Mahal”

“SOS Lietuvos vaikai”
Vaikai yra didžiausias mūsų 

rūpestis. Kokius užauginsime- 
tokius žmones ir turėsime ne
priklausomoje Lietuvoje. Di
džiausio dėmesio laukia vaikų 
namų gyventojai, ypač pagal
binių mokyklų auklėtiniai (lė
čiau besivysiantys vaikai).

Elenos Kubilienės įsteigtos 
organizacijos “SOS Lietuvos 
vaikai” tikslas - palengvinti 
vaikų dalią neturtingose šei
mose, vaikų namuose, pagalbi
nėse mokyklose, kūdikių na
muose. Tikslas, kad nė vieno 
vaiko neliktų valstybiniuose 
vaikų namuose, kur viena auk
lėtoja prižiūri 30-35 vaikus. Ji 
negali jiems atstoti motinos, 
kiekviename išugdyti gėrį, gai
lestingumą, paslaugumą. Sie
kiama, kad po 5-7 vaikus pa
imtų auginti šeimos. Joms ski
riama parama. Vaikai, augda
mi šeimose, geriau pasiruošia 
savarankiškam gyvenimui, bū
na darbštesni, geresni. Siekia
ma jiems surasti krikštatėvius, 
juos pakrikštyti ir auklėti krikš
čioniškai.

Vilniuje atidarytas paramos 
centras, kur žmonės atneša iš
augtus vaikų drabužėlius, ba
tus ir t.t. Tokie centrai steigia
mi ir kituose miestuose.

Trečia problema - motinos ir 
kūdikio būklė. Lietuvoje daug 
jaunų merginų daro abortus 
arba atsisako kūdikio ligoni
nėje, nes neturi paprasčiau
sių sąlygų jį užauginti. Neturi 
butų, pinigų, pašalpos tokios 
mažos, kad neužtenka net 
maistui. “SOS Lietuvos vaikai” 
organizacija steigia motinos ir 
kūdikio namus, kur motina po 
gimdymo galės prisiglausti su 
kūdikiu, kad atgautų jėgas, su
sirastų kur gyventi.

Organizacijos “SOS Lietuvos 
vaikai”, Toronto skyrius įsteig
tas šių metų vasario 4 d. Tiks
las - teikti pagalbą Lietuvos 
vaikams. Dabar yra organizuo
jamas pagalbos Lietuvai vai
kams vajus. Renkami išaugti ir 
nauji vaikiški drabužiai, kū
dikių drabužėliai, batai, auli
nukai, švarkai, kojinės, marški
nėliai, kelnės, pižamos, žais-
lai ir t.t., taipogi naujus daik
tus: čiulptukus (pacifiers), me
džiagines palutes (cloth dia
pers), buteliukus ir t.t.) Taip 
pat labai reikalingi vaikiški 
vitaminai, bei vaistai nuo tem
peratūros ir kt. Viską galima 
pristatyti pas Romą Sapijo- 
nienę, 30 Poplar Heights Dr., 
(Islington-Eglinton rajone), 
Toronte. Tel. 241-0753. Daiktai 
renkami iki š.m. balandžio 15 d.

Šiuo metu Lietuvoje trūksta 
visko. Negalima nusipirkti nei 
kojinių, apatinių ar viršuti
nių drabužių, batų. Vaistinė
se visai neliko vitaminų, o kai 
trūksta šviežių vaisių ir dar
žovių vaikams jų ypatingai rei
kia.

Jūsų parama labai laukia
ma Lietuvoje. Ji bus išdalin
ta neturtingoms šeimoms per 
paramos centrus. Renkamos 
aukos persiuntimo išlaidoms 
padengti. Atidaromos sąskai
tos “Paramos” ir Prisikėlimo 
bankuose.

Ateityje planuojama veiklą 
plėsti, stiprinti ryšius tarp 
Maironio šeštadieninės mo
kyklos ir Lietuvos mokslei
vių, padėti įsteigti motinos 
ir kūdikio namus, surasti krikš
tatėvius vaikų namų auklėti
niams ir t.t.

Kviečiami visi įsijungti į 
“SOS Lietuvos vaikai” Toron
to skyriaus darbą. Platesnę 
informaciją galima gauti pas 
Juliją Ruslienę tel. 625-8964, 
Romą Sapijonienę tel. 241- 
0753, Laimutę Gaižutienę tel. 
233-9144.

Laimutė Gaižutienė,
“SOS Lietuvos vaikai” 

Toronto skyrius

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

“TŽ” leidėjai ,

Balsavo už nepriklausomybę
Kovo 3, sekmadienį, Latvi

joje ir Estijoje vyko apklausos 
balsavimai už nepriklausomy
bę. Kovo 4 d. spauda skelbė — 
dar nesuskaičiavus visų bal
sų, ryškėja, kad už nepriklau
somybę Latvijoje balsavo 73% 
(85% kaime ir 61% miestuose), 
Estijoje — 75%. Už šių kraštų 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjun
gos balsavo ir gausios rusų ma
žumos žmonės.

Aukščiausiosios tarybos 
nutarimas

Ryšium su tebevykstančiais 
sovietų agresijos veiksmais 
Lietuvoje ir aktyvios okupaci
jos grėsme Lietuvos aukščiau
sioji taryba vasario 28 d. pa
skelbė tokius nutarimus:

Sovietų Sąjungos ar jų kola
borantų steigiamas valdymo 
struktūras Lietuvoje laikyti 
neteisėtomis, o visus įstatymus 
ir potvarkius, teismo sprendi
mus, taikomus Lietuvai, nega
liojančiais. Visos Lietuvos res
publikos institucijos ir jų pa
reigūnai privalo nebendradar
biauti su okupantais ir jų re
žimą vykdančiais asmenimis. 
Lietuvos respublikos piliečiai 
aktyvios okupacijos atveju ragi
nami nepaklusti okupantui ir 
priešintis taikiomis priemonė
mis. Lietuvos respublikos pilie
čiai turi teisę gintis, ginti kitus ir 
Lietuvos nuosavybę nuo smur
tinių ar kitų okupantų veiks
mų. Taip elgtis, pasak nutari
mo, jei įsigalėtų aktyvi okupa
cija. (LIC)

JAV kongresmenų viešnagė
Vasario mėnesio vidury, 

kaip praneša LIC, Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje lankėsi 
vienas JAV senatorius ir 13 
kongresmenų, tiek pat ir jų pa
lydovų. Jie susitiko ir su Rusi
jos aukščiausiosios tarybos 
pirmininku B. Jelcinu.

Delegacijai vadovavo S. Hoy
er (demokratas iš Marylando), 
JAV kongreso Helsinkio komi
sijos pirmininkas. Pasak jo, 
delegacija turėjo du tikslus: 
parodyti Sov. Sąjungos val
džiai ir pasauliui, kad kongre
so narių ir Amerikos visuome
nės dėmesys tebėra sutelktas 
į Baltijos šalis, net kai Persi
jos įlankoje vyksta karas; susi
tikti su Baltijos kraštų vado
vais ir Borisu Jelcinu. Taip pat 
norėta parodyti, kad kongre
sas remia Baltijos tautų troš
kimą atgauti nepriklausomybę.

Delegacija aplankė Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ką V. Landsbergį ir ministerį 
pirmininką G. Vagnorių. Dele
gacijos garbei buvo surengti 
pietūs. Vilniuje ji išbuvo tik 
penkias valandas, tris iš jų pra
leido su Vytautu Landsbergiu.

V. Landsbergis ir kiti Balti
jos valstybių vadovai pageida
vo, kad JAV vyriausybė viešai 
reikštų paramą jų kraštų poli
tinėms institucijoms. Grįžęs S. 
Hoyer tuojau pasiuntęs Valsty

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100-J. Žiūraitis, A. Kantvydas, 

N. A. Ankai, J. Baron-Baranaus- 
kas; $50 - dr. A. Pacevičius; $30 
- KLB Sudburio apylinkė, B. Sap- 
lys; $25 - S. A. Karnas, Medžiotojų 
ir meškeriotojų klubas “Ešerys”; 
$14 - Pr. Ročys; $10 - M. Mickevi
čienė, O. Liutkevičienė, I. Girdze- 
vičius, V. Juodis, E. Vaitkūnienė, 
L. Einikis, G. Virpša; $6 - E. Gum- 
belis; $5 - J. Andrukaitis, L. Žeb
rauskas, S. Neniškis, L. Vaitkevi
čius, G. Andruškevičius, St. Žvirb- 
lys, G. Vidmantas, A. Astravas, I. 
Kriaučiūnas, J. Mikulionis, J. Nau
jokaitis, O. Ziminskienė, K. Radze
vičius, M. Stankaitis; $1 - F. Meš
kauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$40 - J. Žadavičius, V. Miškinis, 

L. Plečkaitis, V. Žemaitis, J. Moc
kevičius, M. Mogenis, dr. E. Mal
kus, B. Misevičius, A. Krakauskas, 
P. Žilinskas, O. Krygeris, kun. R. 
Krasauskas, Č. Žilionis, A. Karo
sas, V. Katelė, M. Galinauskas, A. 
Stonkus, K. Martinkus, V. Kuprys, 
J. Kutka, E. Šiurna, A. Paulionis, 
G. Tetmajeris, Br. Kupcikas, B. Ge
ležiūnas, H. Adomonis, A. Vaičiū
nas, J. Graužinis, S. Vaičiūnie

bės departamentui laišką, kad 
būtų viešai pareikšta, jog Bal
tijos valstybių parlamentai yra 
teisėti tų šalių atstovai ir jų 
vyriausybės kalba Baltijos tau
tų vardu.

V. Landsbergis prašęs, kad 
JAV pripažintų Lietuvos par
lamentą “kaip teisėtą pagrin
dinę įstatymų leidimo institu
ciją Lietuvoje”.

Taipogi jis pageidavo, kad 
JAV kongresas reguliariai 
siųstų savo atstovus Lietuvon. 
Jie galėtų būti “gyvu parlamen
tiniu šydu” prieš naująją so
vietinę agresiją. V. Landsber
gis ir G. Vagnorius dar pagei
davo, kad būtų plečiami tiesio
giniai ryšiai tarp Lietuvos ir 
JAV įvairių institucijų.

Kongresmanui Hoyer didelį 
įspūdį padaręs V. Landsber
gis, ypač savo moralinių įsiti
kinimų tvirtumu. Jis jį lygino 
su Čekoslovakijos V. Haveliu 
ir Lenkijos L. Walensa. Iš jų 
nė vienas nesąs profesionalus 
politikas, bet visi yra tapę sa
vo kraštų vadais dėl savo mora
linių įsitikinimų.

Į sovietų įspėjimą, kad JAV 
neperžengtų tarpvalstybinių 
leistinų santykių ribą, S. Hoyer 
atsako —JAV turi teisę domė
tis ne tik žmogaus teisėmis Pa
baltijyje, bet ir kitais atvejais, 
nes jos nepripažįsta sovieti
nių pretenzijų į tas šalis. Bal
tijos kraštų nelaimė yra susie
ta su Stalino-Hitlerio nusikal
timu. Apie dabartinę Sov. Są
jungą S. Hoyer pastebėjo: “Vie
nintelis būdas išlaikyti Stali
no valstybės sienas yra stali
nistinė tironija”.

Pasirašė sutartį
Vasario 28 d. LIC pranešimu, 

Lietuvos ir Danijos užsienio 
reikalų ministerial Kopenha
goje pasirašė sutartį, kuria 
tvirtinama, kad ateityje Dani
ja atstatys diplomatinius san
tykius su Lietuva. Tai bus pa
daryta, kai atsiras palankios 
sąlygos. Sutartį pasirašė Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
teris Algirdas Saudargas ir Da
nijos užsienio reikalų minis- 
teris Uffe Elleman-Jensen.

Baltiečiai Šiaurės 
tarybos sesijoje

Šiaurės tarybos, kurią suda
ro Danijos, Norvegijos, Švedi
jos ir Suomijos valstybių at
stovai, sesijoje vasario 26 - ko
vo 1 d.d. svečių teisėmis daly
vavo ir Baltijos valstybių at
stovai. Lietuvai atstovavo vi
ceprezidentas Bronius Kuz
mickas, Aukščiausiosios tary
bos užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas Emanuelis 
Zingeris ir tarybos narys Al
binas Januška. Sesijoje sve
čių teisėmis dar dalyvavo Eu
ropos tarybos ir Benelux kraš
tų atstovai. Buvo svarstomi ir 
Baltijos kraštų klausimai. Pvz. 
Švedijos parlamento opozici
jos atstovas Kari Bilt pareiš
kė — skandinavai nepasiduos 
sovietų spaudimui nutraukti

nė, G. Dirsė, P. Radzevičiūtė-Kli- 
mienė, P. Bersėnas, L. Leparskas, 
J. Urbonas, K. Matkevičius, B. Ne- 
verauskas, A. Latvaitis, V. Gečas, 
J. Dransutavičius, J. Mikonis, J. 
Račius, J. Černauskas, G. Bunti- 
nas, K. Radzevičius, G. Žaldokas, 
D. Karosas, J. Ažubalis, J. Mickus, 
V. Kramilius, dr. K. Rimkus, M. 
Rutkevičienė, J. Stankus, K. Beiga.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$100 - dr. J. Sungaila, A. Kantvy

das; $60 - M. Tumaitis, V. Kazlaus
kas, St. Šalkauskas; $50 - A. Urbo
nas, M. Mickevičienė, K. Budrevi- 
čius, dr. A. Pacevičius, H. Lapas, N. 
Kardelis, A. Stalionis, H. Butkevi
čius, V. Jokūbaitis, K. Bulvičius, L. 
Bajorūnas, I. Ross, P. Kitra, I. Šat- 
rienė, E. Steponas, J. Žiūraitis, J. 
Karasiejus, A. Budzilas, J. Macke
vičius, A. Mažiulis, G. Rodke, St. 
Latviūnas, kun. J. Burkus, P. Petro
nis, H. Bitneris, J. Olšauskas, P. 
Lukoševičius.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką. 

tiesioginius ryšius su Baltijos 
valstybių vyriausybių atstovais.

Kitos žinios
— Moldovoje įsisteigė drau

gija “Lietuva”. Ten jau veikia 
lietuvių sekmadieninė mokyk
la. Norima įsigyti savus na
mus. Galvojama įstoti į Pasau
lio lietuvių bendruomenę. Mol
dovoje gyvena apie 60 lietuvių.

— Telšių kunigų seminarijo
je mokosi 55 klierikai. Labai 
sunku atstatyti nuniokotus se
minarijos rūmus. Prašo išeivi
jos pagalbos.

— Vasario 23 d. Vilniuje prie 
Sporto rūmų vyko “Jedinstvo” 
organizacijos komunistų ir so
vietų karių mitingas. Sovietų 
kariuomenė šventė savo die
ną. Dalyvavo 3 sovietiniai ge
nerolai ir 5,000 žmonių. Susi
rėmimų nebuvo. Po mitingo 
“jedinstvininkai” ėjo į kareivi
nes padėkoti sovietų kariams. 
Pasak jų, “be armijos — mes 
niekas”. Tikra teisybė — paste
bėjo Vilniaus radijo pranešė
jas.

— Europos parlamentas pri
ėmė rezoliuciją, pripažįstan
čią vasario 9 d. Lietuvoje vy
kusią apklausą. Parlamentas 
reiškia pageidavimą, kad grei
čiau prasidėtų derybos tarp 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos.

— Lietuvos vyriausybė už
draudė Lietuvą šmeižiančius 
komunistų laikraščius ir radi
jo stotį “Tarybų Lietuva”, vei
kiančią iš sovietinės bazės. 
Tai esąs tik simbolinės reikš
mės draudimas.

— Lietuvos parlamentas ir 
vyriausybė laikysis demokra
tinių principų ir leis Sov. Są
jungos piliečiams balsuoti ko
vo 17 d. referendume.

— Latvijos ministeris pirmi
ninkas I. Godmanis buvo Vo
kietijoje, kur susitiko su kanc
leriu H. Kohliu, užsienio rei
kalų ministeriu H. Genscheriu 
ir socialistų partijos garbės 
pirmininku W. Brandtu. I. God
manis ragino Vokietijos vy
riausybę, kad ji spaustų Mask
vą pradėti derybas ir remtų 
Latvijos dalyvavimą Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje.

— Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos vicepirmininkas Č. 
Stankevičius ir Lietuvos at
stovas Maskvoje E. Bičkauskas 
buvo priimti Prancūzijos am
basadoriaus. Buvo tartasi 
Lietuvos ir Prancūzijos santy
kių reikalais. Į Vilnių greitu 
laiku atvyks Prancūzijos par
lamento grupė. J-A.

HALLING CONTRACTING 
(Estonian)

• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tile) (dėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044

OFFORD
REALTY LTD

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

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

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954



SVEIKINIMAS LIETUVAI
Didžiai gerbiamas Aukščiausiosios tarybos 
pirmininke, parlamente, ministerių kabinete 
ir visi narsieji Lietuvos žmonės!

Su Kovo 11-ja sveikiname Jus — didvyrių tautą, kovojan
čią už šventą siekį — mūsų tautos nepriklausomybę.

Su nerimu ir baime mes sekėme 1991 metų sausio mėne
sio įvykius Lietuvoje. Matėme sovietų armijos kruvinas sker
dynes prieš beginklės Lietuvos žmones. Jūsų Ekscelencija 
Prezidente, ypatingai buvome nustebinti Jūsų drąsa, pasiau
kojimu ir ryžtu. Esame sujaudinti tautos vieningumu bei išti
kimybe vieni kitiems iki mirties. Jų vardai bus nemarūs mūsų 
istorijos lapuose.

Jūs visi kartu padarėte tai, kas atrodė neįmanoma —paskel
bėte ir gynėte mūsų tautos nepriklausomybę. “Nėra senesnio 
už gamtos įstatymą ir visagalio Dievo privilegiją, kuri visiems 
žmonėms duoda teisę būti laisvais ”.

Su pagarba lenkiame galvas žuvusiems ir sužeistiesiems 
už mūsų tautos ir tėvynės laisvę. Jie mirdami laimėjo mums 
pergalę viso pasaulio žmonių širdyse, kurie pasiryžę mums 
padėti.

Per mūsų tautos sūnų ir dukterų pralietą kraują ir visų pa
siaukojimą Dievas teduoda mums tą pergalės valandą, kai 
sveikinsime vieni kitus besidžiaugdami pilna Lietuvos nepri
klausomybe.

“Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi”.
Su nuoširdžiausiais sveikinimas bei geriausiais linkėji

mais —
St. Catharines lietuviai, 

sekretorius Jonas Lianga,
7 Dawn Road, St. Catharines, Ontario 

Canada, L2N 4M6
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Pabaltijo informacijos centras

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖS 

minėjimas vyko vasario 16, šešta
dienį, ir vasario 17, sekmadienį. 
Šeštadienį prie miesto rotušės 
buvo iškelta Lietuvos vėliava. 
Miesto burmistras perskaitė šiai 
progai skirtą proklamaciją. To
limesnė programa vyko rotušės vi
duje. Čia išsirikiavo aštuonios 
vėliavos, atstovaujančios tauty
bėms bei organizacijoms. Kalbėjo 
miesto ir valdžios atstovai, tarp 
jų ir buvęs ministeris J. Bradley. 
Reikšmingą žodį tarė Ukrainiečių 
bendruomenės pirmininkas, pažy
mėdamas - Lietuva ir Ukraina šimt
mečiais darniai gyveno kartu. 
Visi kalbėjotai Lietuvai linkėjo 
pilnos nepriklausomybės. Iškil
mėms vadovavo Joana Zubrickie- 
nė, pasipuošusi tautiniais dra
bužiais. Dai’ į šventės iškilmes 
buvo įsijungusios P. Kalainienė 
ir K. Dervaitienė, o taip pat ramo- 
vėnai ir kiti.

Sekmadienį gražiai tautinėm vė
liavom išpuoštoje šventovėje buvo 
atlaikytos pamaldos. Klebonas 
kun. K. Butkus, OFM, gausiems pa
maldų dalyviams pasakė gražų 
tautinės minties pamokslą. Po 
pamaldų prie laisvės paminklo, 
pagerbiant žuvusius už Lietuvos 
laisvę, buvo padėta gėlių, per
skaitytos sausio 13 d. Vilniuje 
žuvusiųjų pavardės, uždegtos tau
tinių spalvų žvakutės. Pažymėti
na, kad ir jaunesnioji karta jun
giasi į tautinę veiklą.

Vasario 16-sios proga dienraš
tis “The Standard” išspausdino S. 
Šetkaus laišką, nušviečiantį lie
tuvių kovą su carais ir raudonai
siais komisarais. Kor.

Windsor, Ontario
VASARIO 16-Ją Windsoro apy

linkės lietuviai minėjo vasario 24, 
sekmadienį. Šv. Kazimiero šven
tovėje kun. K. Simaitis pasakė mi
nėjimui pritaikytą pamokslą. Mi
nėjimas vyko parapijos salėje. 
V. Tautkevičienė, KLB apylinkės 
pirmininkė, atidarė minėjimą ir 
pakvietė kun. Simaitį sukalbėti 
invokaciją. Pirmininkė paaiški
no šios dienos reikšmę ir tautie
čių kovas Lietuvoje. Meninėje 
programoje dainininkės V. Taut
kevičienė ir O. Vindašienė padai
navo keturias dainas: “Tėvyne ma
no”, “Aukštaičių šulnys”, “Pava
saris gimtinėje”, “Baltų beržų kal
va”. Buvo ir vaišės, kurias paruo
šė p. Giedriūnienė. M. Kizis

Calgary, Alberta
VILNIUJE IR RYGOJE žiaurie

ji įvykiai paskatino mūsų koloni
jos lietuvius vėl išeiti į viešumą. 
Š.m. sausio 26 d. prie Kalgario 
miesto rotušės susirinko lietu
viai, latviai ir estai su vėliavomis, 
transparantais ir žvakėmis. Prie 
jų prisidėjo lenkai, čekai, vengrai, 
ukrainiečiai ir afganistaniečiai. 
Viename plakate trispalvės fone 
buvo žuvusių Vilniuje didvyrių 
pavardės, o šalia buvo padėtos gė
lės ir degančios žvakės. Demonst
racijos metu kalbėjo baltiečių bei 
kitų tautybių atstovai, parlamen
tarai ir vengrų kunigas. KLB Kal
gario apylinkės valdybos pirm. dr.
A. Šlekys perskaitė laišką, skirtą 
ministeriui pirm. B. Mulroney, kur 
reikalavo, kad Kanados valdžia 
greičiau pripažintų demokra
tiškai išrinktas Baltijos valsty
bių vyriausybes, pritaikytų atitin
kamas Sov. Sąjungai sankcijas, o 
taip pat paskatintų Jungtines Tau
tas sušaukti Saugumo tarybos po
sėdį ir iškelti baltiečių klausimą. 
Šią demonstraciją surengė nese
niai įsisteigusi demokratinė koa
licija - “Calgary Coalition for De
mocracy”. Kor.

> • Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Rodney, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS 73-ji sukaktis buvo paminė
ta vasario 16 d. 6 v.v. Lietuvių klu
bo patalpose. Minutės tyla pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos laisvę: 
savanoriai, partizanai ir sausio 
13 d. aukos Vilniuje. Po to sekė 
apibūdinimas didvyrių kovose už 
nepriklausomybę, padeklamuota 
eilėraščių, perskaitytas laiškas 
iš Lietuvos apie žudynes Vilniu
je. Pabaigoje sugiedotas Tautos 
himnas. Po programos vyko visų 
susirinkusiųjų vakarienė. Surink
ta aukų Kanados lietuvių bend
ruomenei ir Tautos fondui.

Z. Mockus

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS 73-ioji sukaktis mūsų apylin
kėje paminėta š.m. vasario 17 d. iš
kilmingomis pamaldomis, daly
vaujant vietos šauliams su vėlia
vomis ir paradinėmis uniformo
mis. Po pamaldų parapijos salė
je įvyko meninė minėjimo dalis, 
vadovaujant apylinkės bendruo
menės pirm. S. Beržiniui. Labai 
jautrią kalbą pasakė A. Vaičiū
nas, svečias iš Toronto, kviesda
mas paremti brolius tėvynėje, ko
vojančius už laisvę. Meninę dalį 
pasigėrėtinai atliko V. Pavilio
nis, taip pat iš Toronto, dainoms 
pats sau pritardamas gitara ar 
akordeonu, protarpiais įtraukda
mas dainuoti ir žiūrovus. Į jo prog
ramą buvo įterptos ir vietos jau
nimo labai tinkamos deklamaci
jos. Jas atliko S. Pargauskaitė, 
A. Pociūtė ir M. Mickevičienė. 
Dalyviai labai džiaugėsi pasise
kusia minėjimo programa. Aukų 
Lietuvai iš viso per minėjimą su
rinkta $2.700. P.A.

A.A. DOMAS ŽIOGAS mirė 1991 
m. vasario 2 d. Simcoe slaugos na
muose. Gimė 1905 m. birželio 3 d. 
Gruzdžiuose Šiaulių apskrityje. 
Mokėsi Gruzdžių pienininkystės 
mokykloje, baigė jos pirmąją lai
dą drauge su savo mirusia žmona 
Juze Vaitkute (mirė 1990 m. kovo 
21 d.). Buvo religingas ir patrio
tinės sielos žmogus. Gausiai auko
davo lietuvių organizacijoms ir 
savo giminėms Lietuvoje. Vasa
rio 4 d. 7 v.v. laidotuvių namuose 
buvo kalbamas Rožinis. Atsisvei
kinimo žodį šaulių vardu tarė Ge
diminas Rugienius. LAS vardu — 
Juozas Vitas. Kitą dieną 10 v.r. 
Šv. Kazimiero šventovėje Delhi 
kun. Kemėšis už mirusiojo sielą 
atlaikė Mišias ir pasakė pamoks
lą, primindamas velionies gerus 
darbus. Po to parapijiečių buvo 
palydėtas į Delhi kapines. Kapi
nėse atsisveikinimo žodį KLB apy
linkės vardu pasakė Stasys Ber
žinis. Delhi ir Tillsonburgo lie
tuviai ir giminės liūdi netekę bran
gaus tautiečio. Mielas Domai, il
sėkis ramybėje. Tebūna tau leng
va Kanados žemelė. L.V.

PAGERBDAMI a.a. DOMĄ ŽIO
GĄ, mirusį 1991 m. vasario 2 d., jo 
atminimui aukojo: Pagalba Lietu
vai: $50 - M. Rudokienė; $40 - D. 
Bartulienė; $25 — M. J. Rimkai, Al
dona Aleliūnienė; $20-A.K. Ratavi- 
čiai, A. J. Mačiuliai, E. Vindašie
nė, P. Augaitis, O. Čeikienė, A. B. 
Stonkai, M. V. Miceikos, B. Gudins- 
kas, A. Martinkevičius; $15-J. Vie- 
raitis; $10 - M. Stankaitienė, J. Ju
rėnas, A. J. Vieraičiai, J. Lingai- 
tis, D. M. Norkai, V. Zadurskas, A. 
Budreika, P. Vežauskas, O. D. Šiur- 
nos, V. Galeckas, S. Beržinis, V. Ja- 
kubickienė, S. Vilimienė, B. Lu
košienė; $5-A. Tamašauskienė. Iš 
viso $480. Tautos fondui: $20 - G. 
Rugienius; $10-J. Jurėnas, B. Ger- 
čienė, J. Vieraitis. Iš viso $50. 
“Tėviškės žiburiams”: $20 - A. Mar
tinkevičius; $10 - P. Lapienis, P. 
Pekarskienė, A. Kairys, J. Vitas; 
$5 - M. Obelėnienė. Iš viso $65.

Nuoširdi padėka aukotojams.
J. Vitas, įgaliotinis

Klivlando lietuviai, švenčiant Nepriklausomybės šventę, vasario 17 d. su vėliavomis prie Laisvės paminklo
. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16-sios proga, KLB kraš

to valdybos veiklai paremti auko
jo: $600 - J. Šileikis; $500 - A. M. 
Bumbulis, dr D. S. Paskovičius; 
$400 - P. J. Malis; $300 - St. Pus- 
vaškis, dr. J. Sungaila; $250 - C. K.; 
G. Ignaitytė; $200 - V. Stankus, J. 
Vaskela, L. Kirkilis, R. Žiogarys; 
$175 - D. Simanavičiūtė; $150 - Tė
vai pranciškonai, E. J. Čuplinskai, 
D. Zulonienė; $125 - J. Karka, V. 
Matulaitis; $120 - P. Basys.

$100 - O. Krasauskienė a.a. vyro 
Tado atminimui, P. L. Murauskai, 
V. J. Plečkaitis, J. B. Vaidotai, B. 
Pakštas, A. Andrulis, I. A. Jurevi
čius, V. T. Gražuliai, A. Jagėla, S. 
P. Ročiai, A. Kazilis, P. Dalinda, 
V. I. Ignaičiai, E. K. Šlekys, I. L. 
Kongats a.a. V. Narkevičiaus atmi
nimui, M. Vaškevičienė, G. M. Šer
nas, G. A. Sakus, B. Naudžiūnas,
I. Vadauskienė, V. S. Aušrotai, S. 
Kuzmickas, F. Barzdžius, E. S. Če
pai, V. P. Melnykas, J. Linkūnaitis, 
V. Montvilas, E. Jasiūnienė, I. M. 
Ehlers, P. B. Sapliai, L. Daunienė, 
V. Matulevičius, M. Duliūnas, V.
A. Kulniai, L. G. Vyšniauskai, B. 
Malis, J. Žakas, J. M. Uleckai, prel. 
P. Gaida, A. K. Vaidila, V. D. Si
monaitis, A. E. Abromaitis, A. Dir
žys, A. Saulis, A. Plėnys, A. Maša- 
lienė, M. S. Petruliai, H. Stepai- 
tis; $75 - J. B. Banaičiai; $70 - B. 
Dicevičius; $60 - D. V. Šaltmirai.

$50 - A. E. Abromaitis, I. Meikle- 
john, L. Dūda, J. Dabrowski, T. J. 
Gustainiai, M. Raila, J. Pikelis, 
M. V. Tamulaitis, Al. Kuolas, p. 
Jonynienė, M. Gečienė, J. Budrys,
B. Stalioraitis, J. Puteris, Z. O. 
Girdauskai, L O. Turczyn, H. I. Ma- 
tušaitis, O. P. Dabkus, V. K. Stir- 
biai, D. Barzdžiūtė, M. P. Besąspa- 
ris, J. Bukšaitis, L. Rudaitis, M. 
Putrimas, V. M. Kazlauskai, N. 
Preibienė, V. B. Vaičiūnai, V. A. 
Šukys, F. Mockus, A. Zalagėnas, P.
A. Tutlys, A. Aperavičius, L. V. 
Sendžikai, V. O. Taseckai, M. S. 
Bušinskai, V. Dailydė, V. Jasinevi- 
čius, V. Balčiūnas, V. Petraitis, 
F. Juzėnas, K. P. Budrevičius, P. 
Stauskas, J. Ališauskas, S. V. Knei- 
tai, J. Andrukaitis, V. V. Baliūnai,
C. Deltuvaitė, J. Palys, V. Pečiulis,
B. Galinienė, E. Juzėnas, J. Morkū
nas, I. Baltakienė, V. Rudaitis, J. 
Andrulis, J. Gustainis, S. Radzevi
čius, J. Pacevičius, V. P. Gudaitis, 
A. Lemežys, I. Punkrienė a.a. vyro 
Edvardo atminimui, L. Simanavi
čiūtė, M. P. Krilavičiai, A. Štuo- 
pienė, S. Vaitekūnas, V. Bubelis, 
E. Dubininkas, A. Zarembaitė, B. 
Trukanavičius, V. M. Marcinkevi
čius, E. Radavičiūtė, J. Ignatavi
čienė, V. Naras, A. Kantvydas, V. 
Puodžiūnas, L. A. Čepai, J. H. La- 
siai.

$40 - A. S. Steigvilas, V. Stukas, 
A. Paškevičius, V. Zentins, S. J. Ro- 
vai, G. Balčiūnienė, K. Bubliaus- 
kienė, A. S. Sakus, R. L. Kuliavas, 
L. V. Balaišis, K. J. Batūros, M. E. 
Zabulioniai, L. G. Kurpiai; $35 - J. 
Vitkūnas, $30 - A. Ciplijauskas, J. 
Kirvaitis, L. Tamošauskas, A. Ma
tulionis, E. Žolpis, V. Otto, J. Staš
kevičius, A. Žilėnas, V. V. Paškus,
J. Petravičius, S. Gudaitis, V. Sku- 
kauskas, B. Mackevičius, P. L. Ju
rėnas, S. Mazlaveckas, J. O. Bal
siai, B. Kišonas, J. Rimšaitė, A. 
Augaitis, J. Zenkevičius, J. J. Dir
geliai, I. Ross. P. Puidokas, V. Du- 
bickas, G. Baltaduonis, J. Kaspe
ravičius. G. Kaulius. V. N. Liačas,
J. Z. Didžbaliai.

$25 - O. Ažubalienė, A. Ledas, S. 
E. Markauskas, A. Kalendra, O. Ra- 
žauskas, J. I. Mickevičius, A. A. 
Lukošius, G. J. Neumann, O. Jaki
mavičius, A. Bliūdžius, J. R. Juo
dis, E. Simonavičius, J. M. Zub- 
rickas, V. Kolyčius, J. Pargauskas, 
A. Jankaitis, P. Jurkšaitis, A. Pet- 
ryla, A. Kalinskienė, A. Kilinskas, 
P. Skablauskas, T. D. Burokai, S. 
Remeikaitė, A. Morkūnas, R. A. Si
manavičiai; $22 - M. Dausienė.

$20 - J. Rinkimas, A. S. Petrai
tis, P. O. Karaliūnas, J. Bartnikas,
K. Kaminskas, E. Ališauskas, A. 
Kazanavičius, B. G. Čižikas, J. Moc
kevičius, A. Padolskis, S. Valic- 
kis, F. Mačiulis, P. Kudreikis, P. 
V. Šturmą, B. J. Sriubiškiai, A. 
Petkevičius, K. D. Batūros, V. Šei- 
žys, J. A. Empakeris, O. Stravins
kas, I. Stasiulis, J. Valiukienė, A. 
Gaidelis, E. P. Kripas, A. V. Rama
nauskai, E. Miliauskas. A. Kairys,
L. Balsys, A. Bacevičius, B. Trin

ka, A. Vanagas, M. Povilaitienė, 
I. Antanaitis, V. Birštonas, J. Liut
kus, J. Rugys, E. Senkuvienė, K. B. 
Žutautai, J. Stravinskas, J. Augus- 
tinavičienė, J. M. Dambrauskas, VI. 
Morkūnas, J. Bacevičius, A. Žol
pis, V. K. Gaputis, A. Sagevičius,
M. Z. Romeika, P. R. Serepinas, 
A. Sprainaitis, A. Pūkas, V. Rus- 
lys, J. Petronis, -Z. Kučinskas, A. 
M. Radžiūnas, V. Vaidotas, M. L. 
Malinauskas, L. Strumila, G. Petry- 
la, J. Zabulionis, A. Rūkas, S. Z. 
Povilenskis, B. Girčys, M. Gečienė, 
P. Vilutis, A. G. Kuzmarskis, K. 
Žulys, A. P. Pranaitis, B. Degutis, 
I. S. Girdzijauskas, J. Petrauskas, 
E. Valeška, J. A. Ranonis, U. B. 
Bleizgys, H. Sukauskas, V. Butkys, 
R. Rožanskas, J. J. Valiuliai, I. 
Patašienė, J. Janušas, V. Stabas, 
A. Statulevičius, E. Jaškus, D. Ka
rosas, J. Poška, A. Masiulis, S. Kra- 
šauskas, A.E. Bubulis, A. Zimnic- 
kas.

$10-Z. A. Underys, S. Ruibys, P.

Pagalbos Lietuvai vajaus aukos
$5000 - M. J. Uleckai, Tėvai pran

ciškonai; $1000-D. Žiogas, Hamil
tono lietuvių pensininkų klubas, 
Ig. Gabalis; $500 - A. Paulionis,
L. O., E. G. Kuchalskiai, J. Prišas, 
B. Balaišis, S. Kėkštas; $300 - J. 
Baran-Baranaūskas; $200 - J. E. 
Mažulaičiai, C. Jaffe; $100-J. Ruk- 
ša, K. Juknevičius, P. Jukna, V. V. 
Anysas, S. G. Noreika, VI. Girčys,
M. Macevičius, P.- Šeirys, S. Meš
kauskas, V. Lesčius, P. Kirstukas; 
$70 - D. W. Kuleczynski; $50 - A. 
Deksnienė, O. S. Žvirblys, V. 
Skrinskas.

A. a. P. Bražuko atminimui: $100
- A, V. Ramanauskai, I. M. Ehlers, 
J. Stankaitis; $50 - D. A. Zakare- 
vičiai, K. Budrevičius, L. Strumi
la, M. Putrimas, V. R. Kuzmas, V. 
Jasinevičius; $30 - E. Mitalienė, 
J. Lukošiūnas; $25 — A. J. Sungai- 
los, S. Pacevičius, A. S. Petraitis, 
E. Petrus; $20 - I. P. Girniai, B. 
R. Jonienė, V. M. Marcinkevičius, 
J. Klevinas, G. Balčiūnienė, J. Pa- 
cevičienė, G. R. Paulioniai, J. A. 
Vanagas, E. S. Kuzmickas, L. Ru
daitis, V. G. Jankaitis; $10 - P. B. 
Sapliai, J. S. Bubuliai, B. J. Ake
laitis.

A. a. Bartkaus atminimui: $100 - 
V. Karpavičius, $50 - M. G. Bender; 
$25 - P. Sakalas, E. Apanavičius; 
$20 - M. J. Gimžauskai.

A. a. T. Krasausko atminimui: 
$30 - E. Vindašius; $20 - M. Stan
kaitis.

A. a. E. Punkrio atminimui: $100
- A. S. Kazlauskai, R. Z. Punkris; 
$50 - V. L. Dauginis, R. R. Bliud- 
nikas; $40 - A. Jagėla, J. D. Siuri- 
los, R. D. Lapai, $30 - J. B. Kazlaus
kai, O. Krasauskienė; $25 - M. P. 
Besąspariai, K. Budrevičius; $20 - 
G. A. Sprainaičiai, N.N.; G. H. La
pai, J. Pacevičienė, P. B. Sapliai, 
St. Valickis, K. B. Čepaičiai, P. 
Čiurlys, O. V. Senkus, V. V. Valiu
liai, V. Vaidotas, P. G. Stauskai, 
R. L. Kymantai, V. M. Vaitkevičiai, 
O. Ažubalienė, J. Ažubalis, H. L. 
Sukauskai, J. Krasauskas, S. V. 
Vaitkus, V. E. Stanaitis, J. J. Va
liuliai; $10 - I. Mickevičienė, J. 
Z. Klevinas, J. A. Mickevičius, B.
J. Sriubiškis, L. Dargienė, E. R. 
Namikai, T. Zaleskis, P. Simkevi- 
čius, J. Bubelis, p. Janušas, V. J. 
Laurinavičiai, A. E. Bubuliai, K.
K. Kaminskai, A. Skučas; $5 - V. 
Karnilavičius, M. Povilaitienė, E. 
Abromaitis, A. Vingevičienė, 
G.A.S., P. Sukauskas, S.K., V. V. 
Baliūnai; $2 - K. Bartnikienė.

A. a. D. Žiogo atminimui: $50 - 
M. Rudokienė; $40 - D. Bartulie
nė; $25 - M. J. Rimkai, A. Aleliū- 
nas; $20 - A. K. Ratavičiai, E. J. 
Mačiuliai, E. Vindašienė, P. Augai
tis, O. Čeikienė, A. B. Stonkai, V. 
M. Miceikos, B. Gudinskas, A. Mar
tinkevičius; $15 - J. Vieraitis; $10
- M. Stankaitis, J. Jurėnas, A. J. 
Vieraičiai, J. Lingaitis, D. M. Nor
kus, V. Zadurskis, P. Vėžauskas, 
A. Budreika, O. D. Šiurnos, V. Ga
leckas, S. Beržinis, V. Jakubic- 
kienė, S. Vilimienė, B. Lukošius; 
$5 - A. Tamašauskienė.

Medicininei Lietuvos pagalbai: 
$500 - Wasagos lietuvių moterų bū
relis, A. Valiūnas, J. Vaskela; $100
- B. Grinius, J. Jonaitienė, L. Jo- 

Lukošius, L.P.T., J. Yurkus, A. M. 
Pranevičiai, K. Konkulevičius, O. 
Govėdienė, A. N. Dromantas, S. 
Škėma, A. Pažeriūnas, A. Vingevi
čienė, B. Jonušienė, V. Sonda, A. 
Z. Dobilas, S. O. Dackus, D. Ker
šienė, L. Stosiūnas, J. Gegužis. 
VI. Eižinas, S. Kryževičius, P. 
Jonikas, J. V. Janulaitis, A. Stan
kus, V. Karnilavičius. Kiti aukojo 
po mažiau.

Vasario 16 proga aukotojų sąra
šas bus tęsiamas vėliau.

Šia proga Lietuvos medicininei 
pagalbai aukojo: $100-J. B. Vaido
tas: $50 - L. G. Vyšniauskai, B. Če
paitienė, V. L. Pevcevičiai a. a. Ta
do Krasausko atminimui.

Ankstyvesniuose paskelbtuose 
sąrašuose buvo praleista: Pagal
bos Lietuvai vajui - J. Yurkus au
kojo $300.

Visiems aukojusiems KLB kraš
to valdybos darbams bei kitiems 
tikslams nuoširdus ačiū.

nelis, A. Bernotas, V. Gudaitis, 
A. A. Tamošaičiai, P. Kirstukas, 
Dophes Ltd., J. V. Plečkaitis, N. 
Preibienė, G. B. Čižikai, P. Mor
kūnas, O. Dabkienė, S. Dabkus, J. 
Jakubauskas, B. Jonušienė, B. Sta
lioraitis, S. Kneitas, E. Gaputis, 
J. Grabošienė a.a. St. Meškauskie
nės ir a.a. J. Meškausko atmini
mui; $60 - A. Mašalienė; $50 - dr. 
A. Tinginys, R. G. Stepulaitis, A. 
Deksnienė, V. I. Ignaitis, A. M. 
Bumbulis, Z. O. Girdauskas, I. Lu
koševičienė, A. Gontas, J. Z. Stra
vinskas, J. O. Kirvaitis, A. Danai- 
tis, K. Manglicas, A. E. Šelmys, A. 
Seliokas, V. Beniušis, S. Petryla, 
J. Sičiūnas, D.S., A. Satterthwaite; 
$40 - A. J. Puteris, T. E. Sweeting 
a.a. Danilevičienės atminimui; $30
- Ed. Heike; $25 - J. Mažeika; $20
- J. Rukša, J. Žvirgždienė, V. Rač
kauskas, J. Dobilas, A. Rūkas, K. 
Lukošius, A. Štuopienė, V. Dauge- 
lavičienė, G. Baltaduonienė, A. 
Pūkas, P. Vytas, A. Čepienė, V. 
Kecorius, S. Bodis a.a. T. Kra
sausko atminimui, S. Kalvaitienė, 
A. Deksnienė; $10 - A. Žilėnas, J.
M. Astrauskas, J. Didžbalis, J. Za
bulionis, P. Misevičius. Kiti au
kojo po mažiau.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės valdybos veiklai: $1022 - A. M. 
Dudaravičius; $200 - V. Šapka, M. 
Andrulevičius; $100 - Č. Vaivada,
N. Jukna, St. Kupsc, P. J. Kalai- 
niai; $60 - V. Matulaitis; $50 - S. 
J. Sendžikai; $30 - A. Gurevičius, 
P. Jukna; $25 - A. A. Dzieciolows- 
ki, A. Jankaitienė; $20 - B. A. Ste
phenson, A. Gatautis.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoju
siems šiems svarbiems reikalams.

Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vaj'us, 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PLV

MILIJONAS DOLERIU

Kremliaus įsakytos ir Rau
donosios armijos įvykdytos žu
dynės Vilniuje š.m. sausio 
mėn. 13 d. susilaukė masinio 
protesto iš viso demokratinio 
pasaulio ir visų laisvės trokš
tančių žmonių. Tokios reakci
jos nesitikėjo nei Gorbačiovas, 
nei visi stalinistai.

Kanada buvo viena iš pirmų
jų valstybių, šokusių užtarti 
Lietuvą. Užsienio reikalų mi
nisteris J. Clark ne tik viešai 
pasmerkė sovietų brutalumą, 
bet ir nutraukė žadėtą 150 mil. 
dolerių paramą. Jis taip pat 
sovietų ambasadoriui R. Ovi- 
nikovui įteikė griežtą pareiš
kimą, protestuojantį prieš žu
dynes Vilniuje. Atrodė, kad 
Ovinikovas buvo sukrėstas to
kia Kanados valdžios aštria ir 
tiesiogine kritika.

Sausio 21 d. Kanados parla
mentas vienbalsiai nutarė 
svarstyti Baltijos valstybių 
klausimą. Tris valandas ir dvi
dešimt minučių užtrukusiose 
diskusijose kalbėjo ne tik mi
nisterial, bet ir opozicinių par
tijų atstovai, kiti parlamento 
nariai. Visi smerkė Lietuvai 
padarytą kruviną skriaudą. 
Šie debatai buvo transliuoja
mi per televiziją.

Teko patirti, kad Kanados 
vyriausybė yra pasirengusi 
steigti Pabaltijo informacijos 
centrą Toronte. Iš patikimų

London
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS 

įvyko vasario 3 d. po 11 vai. pamal
dų. Salėje susirinkimą atidarė pa
rapijos tarybos pirm. A. Petrašiū- 
nas, susirinkimui pritarus pakvie
tęs pirmininkauti S. Kerą ir sek
retoriauti L. Naujokaitį. Klebo
nas savo pranešime pasidžiaugė, 
kad religinė ir finansinė būklė 
parapijoje iki šiol buvo gera. Vis
kas buvo atliekama reikiamu lai
ku. Įvyko 6 krikštai ir 11 mirčių. 
Parapijoje yra užregistruota 61 
vienetas (šeimos ir pavieniai as
menys). Prie šių prisideda kele
tas atsitiktinių aukotojų. Jis pa
dėkojo parapijos tarybai ir prašė 
ją pasilikti pareigose dar nors 
vienerius metus. Taip pat padė
kojo “Pašvaistės” chorui, jo va
dovėms ir visiems, prisidėjusiems 
prie parapijos išlaikymo bei šven
tovės pagražinimo, kad ji būtų 
miela vieta maldininkams. Pirm. 
A. Petrašiūnas nurodė atliktus 
darbus ir dar atliktinus ūkinėje 
srityje. Jis paminėjo, kad litua
nistinė mokykla pažadėjo nemoka
mai išdažyti parapijos salę. Mo
kyklos vedėja R. Kurienė padėko
jo už parapijos nemokamai duo
damas patalpas mokyklai. “Paš
vaistės” seniūnas A.J. Švilpa kvie
tė choran įsijungti naujus daini
ninkus. Buvo paskaitytas buv. kle
bono kun. Igno Mikalausko, OFM, 
padėkos laiškas klebonui kun. 
Kazimierui Kaknevičiui ir tary
bai už jų sveikinimą jo 80-ojo gim
tadienio proga. Vienas dviejų pag
rindinių parapijos steigėjų Jonas 
Butkus ir jo žmona Paulina atsiun
tė sveikinimus parapijai iš Flo
ridos.

NAUDINGA PILIETINĖ DRĄ
SĄ. Š.m. sausio 26 d. CBC “On the 
line” TV programoje buvo disku
tuojamas klausimas, ar demokra
tėjimas Sov. Sąjungoje yra miręs. 
Buvo pareikštos įvairios nuomo
nės, bet ypač įsidėmėtinas pareiš
kimas buvo londoniškio Edmundo 
Petrausko. Jis pabrėžė, kad Gor
bačiovo kruvinoji agresija Balti
jos valstybėse lyg ir nurodo į tai, 
kad tikroji demokratija yra jau 
mirusi. Jis taip pat priminė, kad 

šaltinių patirta, kad užsienio 
reikalų ministerija žada iš da
lies centrą finansuoti.

Be abejonės, mes visi mielai 
priimame tą Kanados valdžios 
mostą. Gal bus į diplomatinį 
korpusą įtraukti ir Baltijos 
valstybių konsulai bei užmegz
ti diplomatiniai ryšiai su Lie
tuvos vyriausybe.

Nelabai aišku, kodėl infor
macijos centro vieta parink
tas Torontas. Tinkamesnė vie
ta, atrodo, būtų Otava. Ji yra 
Kanados politinio ir kitokio 
gyvenimo centras. Čia, iš tik
rųjų, turėtų rasti prieglobstį 
ir Baltijos valstybių informa
cijos centras.

Reikia neužmiršti — Otavoje 
KLB valdyba turi savo raštinę, 
vadovaujamą Vyto Čuplinsko. 
Raštinė atlieka įvairių gerų 
darbų, ypač palaikydama kon
taktą su valdžios pareigūnais 
ir parlamento nariais.

KLB valdybos raštinę, įjun
gus į numatytą informacijos 
centrą Otavoje, žymiai suma
žėtų KLB išlaidos.

Šį klausimą turėtų atsidėju
siai svarstyti KLB valdyba, 
net ir visuotiniame suvažiavi
me, nes jis yra labai svarbus. 
Bendruomenės vadovybės tvir
ti pasisakymai galėtų turėti 
įtakos valdžios nutarimuose.

Algimantas Eimantas

Vakarų pasaulis remia ne refor
mas demokratijos kryptimi, bet 
tik patį reformatorių, kuris nėra 
net sovietų žmonių rinktas. Vaka
rai nekreipia jokio dėmesio į res
publikų teisėtai išrinktų atstovų 
pastangas, dažnai Vakarams iš
reiškiamas pagalbos šauksmu 
SOS. Jie visus nuopelnus priski
ria tik Gorbačiovui, o ne respub
likoms, siekiančioms tikrosios 
demokratijos. Edmundo nuomo
nę palaikė ir kai kurie iš diskusi
jų pagrindinių dalyvių. Tenka 
sveikinti mieląjį Edmundą, kuris, 
atrodo, buvo vienintelis lietuvis, 
išdrįsęs aiškia ir svaria kalba pa
sakyti tiesą. Ne kartą teko įsitikin
ti, kad Edmundas Petrauskas turi 
nepaprastą pilietinę drąsą pasa
kyti karčią tiesą. Jis, jo žmona Gra
žina ir dar keletas Londono lie
tuvių “The London Free Press” 
dienraštyje primena lietuvių 
problemas sovietų okupacijoje.

IŠVYKO LIETUVON. Labai pa
slaugus ir nuoširdus žemaitis Jus
tinas Šakinis, einantis 92-uosius 
metus, ilgametis parapijos tary
bos narys, sausio 29 d. ilgesniam 
laikui išvyko Lietuvon. Jo dvi duk
ros atvyko į Londoną ir paėmė jį 
savo globon. Visą laiką lankė lie
tuvių pamaldas iki pat išvykimo 
dienos. Kiek anksčiau jam buvo 
surengtas atsisveikinimo pobū
vis. Parapijos vardu su juo atsi
sveikino parapijos tarybos pirm. 
A. Petrašiūnas ir kleb. K Kakne
vičius, įteikęs jam gražų rožinį. 
Pensininkų vardu žodį tarė pirm, 
ir buvęs ilgametis parapijos tary
bos pirm. V. Gudelis, įteikęs jų 
vardu jam dovaną. Atsisveikini
mą organizavusi I. Daniliūnienė 
įteikė jam susirinkusiųjų dova
ną. Pasivaišinta, pasišnekėta, pa
linkėta daug sveikatos ir gero po
ilsio gimtojoje žemėje. D.E.

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

HAILING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190
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Parafuos kredito kooperatyvas 
. ■

i 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v .v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

LTOK įgaliotojo komiteto nariai. Iš kairės: Valdas Adamkus, Jurgis Jonavičius, Valdemaras Chomičius, Šarūnas 
Marčiulionis ir Arvydas Sabonis

YvMvfc LIETUVIŲ--1—1 aT Ju a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......... 91/«%

180-185 d. term, ind......... 974%
1 metų term, indėlius..... 872%
2 metų term, indėlius..... 83/a%
3 metų term, indėlius..... 9 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 91/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 93/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 9 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 91/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 9%% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.10 % 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 81/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 1272%
Sutarties paskolas 

nuo ................ 121/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 111/4%
2 metų ................. 111/4%
3 metų ................. 111/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 111/4%

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

T.V.

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

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

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto nutarimas

Dėl Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto veiklos tęstinumo 

ypatingomis sąlygomis
(1991 m. sausio 10 d., nr. 3, Vilnius)

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki /5% 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 47 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

CHOICE
ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

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

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

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

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

Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto įgaliojimų ir veiklos tęstinumui 
garantuoti, jeigu Lietuvos Respub
likoje susidarytų ypatingos sąlygos 
prieš Lietuvos valstybės ir tautos 
valią, kuriomis:

Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto veikla Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taptų neįmanoma,

Lietuvos tautinis olimpinis komi
tetas būtų sunaikintas, prieš Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto va
dovybę ir narius būtų panaudota 
prievarta ir jie būtų izoliuoti, pra
rasdami galimybę veikti,

Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto veikla būtų nutraukta dėl kitų 
nuo Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto nepriklausančių priežas
čių,

Lietuvos tautinis olimpinis komi
tetas nutaria:

1. Įkurti Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto Įgaliotąjį komitetą ir 
perduoti jam Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto teises ir pareigas 
ir suteikti įgaliojimus be atskiro 
įpareigijimo veikti LTOK statusu 
sutinkamai su LTOK Įstatais, toliau 
palaikyti ryšius su Tarptautiniu 
olimpiniu komitetu, tarptautinėmis 
ir nacionalinėmis sporto ir kitomis 
organizacijomis bei atstatyti Lie
tuvos tautinį olimpinį komitetą de 
facto Lietuvos Respublikoje, kai 
tam bus sąlygos.

2. Paskirti Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto Įgaliotojo komiteto 
nariais:

Valdą Adamkų, LTOK atstovą 
Amerikoje (JAV), Valdemarą Cho
mičių, LTOK Generalinės asamblė
jos narį (Dalija), Jurgį Jonavičių, 
LTOK atstovą Australijoje (Austra
lija), Šarūną Marčiulionį, LTOK Ge
neralinės asamblėjos narį (JAV), 
Arvydą Sabonį, LTOK Vykdomojo 
komiteto narį (Ispanija).

3. Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto nariai dėl jų persekiojimo, 
grėsmės jų saugumui ar gyvybei Lie
tuvoje priversti išvykti į užsienį, 
išsaugo LTOK Įgaliotojo komiteto 
nariais.

4. Prašyti Lietuvos Respublikos 
diplomatines misijas užsienyje, 
Australijos lietuvių fizinio auklė
jimo sąjungą, Šiaurės Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto są
jungą, kitas išeivijos organizacijas 
padėti LTOK Įgaliotajam komitetui 
vykdyti jo funkcijas.

Artūras Poviliūnas, Lietuvos TOK 
prezidentas; Kazimieras Motieka, 
Lietuvos TOK viceprezidentas, Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojas

Laiškas Tarptautiniam 
olimpiniam komitetui

Kruvinų įvykių Lietuvoje 1991 m. 
sausio 13 d. pasekmėje Lietuvos tau
tinis olimpinis komitetas pasiuntė 
laišką Tarptautiniam olimpiniam 
komitetui ir padarė nutarimą dėl 
Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto veiklos tęstinumo ypatingose 
sąlygose. Laiškas spausdinamas 
ištisai.
Tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidentui ponui Ch. A. Samaranch
GERBIAMAS PREZIDENTE,

Pranešame Jums, Tarptautinio 
olimpinio komiteto nariams ir pa
saulio sporto visuomenei, kad šio
mis dienomis Sovietų Sąjungos re
guliariosios kariuomenės daliniai 
tankais traiško ir žudo žmones Lie
tuvos Respublikos civilius gyven
tojus. Nauja SSSR agresija prieš 
Lietuvą tolygi įvykiams Kuveite. 
Agresoriai jau sužeidė ir nužudė 
nemažai mūsų valstybės piliečių, 
tarp jų daug jaunimo. Lietuvos spor
tininkai ir Lietuvos tautinio olim-

ARTŪRAS POVILIŪNAS, 
Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto pirmininkas

pinio komiteto nariai kartu su tau
ta stojo ginti Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės.

Po SSSR kariuomenės įvykdyto 
vandalizmo Lietuvos sportininkų 
atstovavimas Sovietų Sąjungos rink
tinėms Olimpinėse žaidynėse ir ki
tose tarptautinėse varžybose yra 
ne tik neįmanomas, bet būtų ir amo
ralus. To neleidžia sąžinė, nužudy
tųjų atminimas, pareiga savo Tėvy
nei Lietuvai ir pagarba olimpiniams 
taikos ir humanizmo idealams.

Nėra jokių garantijų, kad agresi
ja ir žudynės nebus tęsiamos, kad 
Lietuvos olimpinis komitetas nebus 
sunaikintas, kaip tai SSSR jau yra 
padariusi 1940 metais. Dėl to pra
šome atsižvelgti į mūsų specialų nu
tarimą dėl Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto veiklos tęstinumo, 
kurį Jums siunčiame.

Jūs suprantate, kad po įvykdytos 
žvėriškos agresijos Lietuvos spor
tininkų dalyvavimas tarptautinėse 
varžybose ir tarptautinių sporto or
ganizacijų veikloje toliau negali 
priklausyti nuo SSSR sporto organi
zacijų valios. Tikime, kad tai paga- 

. liau supras visi. Mes prašome Jus, 
gerbiamas pone Prezidente, tarp
tautinio olimpinio komiteto narius 
ir viso pasaulio sporto visuomenę 
moralinės paramos. Mes nepraran
dame vilties, kad Tarptautinis olim
pinis komitetas suras galimybę ar
timiausiu metu išspręsti Lietuvos, 
kaip ir Latvijos bei Estijos, olimpi
nių komitetų bei mūsų valstybių 
sportininkų dalyvavimo Olimpinėse 
žaidynėse klausimą, paskatins to
kiam žingsniui ir tarptautines spor
to federacijas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sporto federacijų atžvilgiu. 
Kitaip Lietuvos olimpinis judėji
mas ir mūsų sportininkų ateitis bus 
vėl ilgam sužlugdyta.

Su pagarba Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas

Artūras Poviliūnas

Skautų veikla
• Vasario 10 d. Lietuvos ne

priklausomybės šventės iškilmin
goje sueigoje įžodį davė jaunesni 
skautai: Darius Karka ir Saulius 
Simanavičius; jūros bebrai: Jonas 
Birgiola, Andrius Dunphy, Kristo- 
pas Dunphy, Darius Juknevičius, 
Ričardas Kulikauskas ir Antanas 
Pacevičius; jaunesnių skaučių: • 
Jesika Thor, Anna Kaminskaitė, 
Ramona Kaminskaitė, Rūta Radt
ke, Vilija Radtke, Audra Sede
ravičiūtė, Alisa Sederavičiūtė ir 
Ramy Vanagaitė; jūros ūdryčių: 
Viktorija Bernotaitė, Angelė Ber
notaitė, Lina Jaglowicz, Valen
tina Juzukonytė, Veronika Kuli- 
kauskaitė, Aleksa Pacevičiūtė, 
Audrytė Pacevičiūtė, Karolina 
Šiaučiulytė, Stefanija Žilinskai
tė. Geriausios sėkmės jaun. skau- 
tams-tėms, gero vėjo jūros beb
rams ir ūdrytėms.

• Auga jūros skautų vienetas, 
vadovaujamas j.b. v.vi. Simono Na- 
miko, ką tik baigusio mechanikos 
inžineriją. Sueigos vyksta kas 
antrą savaitę. Artėjant vasarai, 
rūpinamasi įsigyti laivą, kuriuo 
būtų atliekama praktika Ontario 
ežere. Norintys įstoti į jūros skau
tus prašomi teirautis pas Simoną 
tel. 534-3763.

• V.vi. Audriaus Stundžios su
organizuota jūros skautų bebrų 
valtis-skiltis augą į laivą-drau- 
govę. Jis baigia paruošti dakta- « 
ratą ir dirba su jaunais jūrų skau
tais. Audriaus tel. 247-5634. M.

MOKA:
91/4% už 90 dienų term, indėlius 
91/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
872% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
972% už 1 m. GIC invest, pažym.
93/4% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
972% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
93/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.

10 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
874% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
674% už kasd. pal. čekių sąsk.

y-

1991.01.14

Vienu smūgiu į skylę 
(hole in one)

Torontiškiai golfininkai, Elzbie
ta ir Stasys Kėkštai pora mėnesių 
praleido golfuodami Myrtle Beach 
vasarvietėje Pietų Karolinoje. 
Waterway Hills golfo laukuose 1991 
m. sausio viduryje. Elzbieta pasie
kė vienu smūgiu 6-tos žaliosios sky
lę. Tai antras jos toks pasiekimas 
(pirmą kartą, ji skylę vienu smūgiu 
pasiekė žaisdama Toronte 1989 m.). 
Waterway Hills savininkai, laikyda
miesi tradicijų, už šį retai pasi
taikantį įvykį, įteikė golfininkei 
žymenį ir vaišino. Sig. K.

Nori susirašinėti
Norėčiau susipažinti su vieni

šu lietuvių tautybės vyriškiu, ne 
jaunesniu kaip 40 metų, pageidau
tina gyvenančiu Kanadoje. Esu 35- 
rių metų, mokytoja. Gyvenu Lie
tuvos sostinėje. Rašyti adresu: 
Manavičiūtė Laima, Žėručio g-vė 
24-59, Vilnius 232043, Lithuania.

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ) Homeopatinė ir akupunktūros klinika 

D. Turčinskienė, N.D. (medicinos mokslų daktarė iš Lietuvos) 
Priėmimo valandos kasdien nuo 10 v.r.-6 v.p.p., šeštadieniais 11 v.r.-3 v.p.p. 
.3425 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6S 2S4, tel. (416) 760-9445.

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

ZHIr»totO® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) /ilISldlG Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Gydomi įvairūs artritai, astma, bronchitai, skrandžio, žarnyno, 
kepenų ir tulžies pūslės susirgimai, moterų įvairūs susirgimai, 
depresija, nuovargis, nemiga, vidurių užkietėjimas, galvos skausmai 
ir kiti staigūs bei chroniniai susirgimai. Homeopatiniai vaistai 
neturi jokio pašalinio veikimo.

Dar daugiau: 1. Atliekamas veido elastingumo atstatymas (non 
surgical face lift), veido raukšlių išlyginimas, naudojant akupunk
tūros metodiką, bei veido ir kaklo raumens elektrostimuliaciją.

2. Šlapimo tyrimas.
Sveikata priklauso ne tik nuo maisto kokybės, bet nuo virški

nimo. Atliekami 18 metodinių šlapumo testų, kurie nurodo ne tik 
inkstų funkciją, bet ir medžiagų apykaitą, žarnyno, kepenų toksiš
kumą, baltymų, angliavandenių, riebalų virškinimą, maisto medžia
gų pasisavinimą, kai kurių medžiagų trūkumą ar perteklių.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo......... 1272%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ......
2 metų ......
3 metų ......

(fixed rate)

1 1 1/4%
1 1 1/4%
1 1’/2%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ..... 11 ’/4%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI virš 83 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).

Masti Kredito kortelė su PARAMOS vardu

Aukos Lietuvos skautams
• A.a. Lino Šeškaus atminimui 

aukojo: $25 - I. P. Lukoševičiai, 
R. P. Kūrai, S. Kuzmas; $20 - D. 
Barzdžius, D. Barzdžiūtė, E. M. Ka
zakevičiai, I. Meiklejohn, J. Pleč
kaitienė, A. J. Simonavičius, G. 
Tarvydienė, M. Vasiliauskienė; $10 
- D. Keršienė, G. Baltaduonienė, 
V. Grybienė, P. Saplienė, E. Sen
kuvienė, G. A. Valiūnai. Valdyba

Port Colborne, Ont.
A.A. ANTANO STANKEVIČIAUS 

atminimui vietoje gėlių Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $25 - A.B. 
Pivoriūnai; $20 - P.V. Šidlauskai, 
A.M. Čepukai, J.A. Skaisčiai.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU! 

Skambinkite tel. 244-1822.

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) 41 6-773-9591, 

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

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

Telefonas (Toronto linija):
41 6-773-3779 FAX 1 -416-836-1 029
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 

DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

LUAZJEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

O

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


