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Vienas iš šimto
Kad galima būtų sėkmingiau atlaikyti aplinkos įtakų 

spaudimą, organizuotumas išeivijoje labai reikalingas. 
Bet prie jo reikia priprasti. Ir jei tasai pratinimasis pra
sideda vaikystėje, vėliau jau nebebūna sunku būti kokios 
nors organizacijos nariu. Sakoma, kad pripratimas yra 
antras prigimimas. Irtai tiesa.

POKARINĖ išeivija jau nuo pat pradžios buvo šako
ta ir organizuota. Plačioje įvairovėje kiekvienas ga
lėjo surasti sau vietą, kur priklausyti. Nebuvo nei 
per jauno, nei per seno, kad organizuotumas nebūty ga

lėjęs visy apimti. Per dešimtmečius beveik viskas išliko 
iki šiy dieny. O didžiausias dėmesys visada būdavo ski
riamas jaunimo organizacijoms, nes jaunimas — ateitis, 
senesniyjy pamaina, tautinio gyvenimo tęsinys. Pirmai
siais dešimtmečiais išeivijoje, kai dar ir vyresnieji buvo 
gana pajėgūs dirbti organizacinį darbą, tikėjosi iš priau
gančios kartos daug daugiau negu iš tikrųjų išsivystė. Ga
limas dalykas, kad vyresnieji pagal savo modelį lipdė bu
simųjų veikėjų figūras. Prileidžiama, kad modelis buvo 
labai gerai pažįstamas, bet molis — ne. Todėl viskas ir iš
ėjo kiek kitaip. Ir gerai, kad taip išėjo — atsirado pakan
kamai realiai jaunimo padėtį ir naująsias sąlygas supran
tančių vyresniųjų, skatinusių prieauglį: eikite ir dirbki
te. Nusivylę dingo veiklos horizontuose su sopuliu, kad 
nebėra taip, kaip būdavo Lietuvoje. Kaip ten bebūtų, šian
dien jau matome jaunimo įsijungimą į organizacijų veik
lą, didžiuojamės pamaina tokiose srityse, kur vyresnieji, 
nors ir su didele visuomeninio gyvenimo praktika, nedaug 
ką geriau beįstengtų pądaryti. Tiesa, nemažai lietuviško
je aplinkoje laikyto jaunimo dingo gyvenamojo krašto 
platybėse arba susitraukė į siaurų, dažniausiai sociali
nių ar pramoginių, užsiėmimų kiautą, iš kurio tik retai 
teišlenda pasidairyti. Tik naivuoliai tegalėjo galvoti, kad 
čia užaugę jaunieji bus visi kaip vienas. O kas tikėjo, kad 
reikia dirbti su šimtu, norint gauti vieną, tam šiandien 
atrodo, kad tikslas pasiektas. Ir tais išrinktaisiais dabar 
remiasi visa mūsų pamaina.

JAUNESNIŲJŲ žmonių polėkiai su sparnais. Kur 
lėkti, ką sudrebinančio padaryti? Stovėti vietoje, 
kartoti kas jau padaryta — ne jaunam žmogui. Užtat 
nėra nieko nuostabaus, kad ir lietuviškame gyvenime, ku

riame jaunimas ima aktyviau reikštis, netrūksta naujų 
sumanymų, įdomesnių planų, kartais ir daugiau lėšų pa
reikalaujančių bandymų. O veiklos metodus dažnai atre
mia į gyvenamųjų kraštų panašaus darbo pavyzdžius. Ši
tai teikia daugiau pasitikėjimo savimi, nes plačioj aplin
koj akivaizdu, kas jau pasiekta, veikiant tokiais būdais. 
Pamatęs konkretų didesnį uždavinį, jaunimas pereitais 
metais smarkiai pajudėjo — Lietuvos laisvėjimas ir ne
priklausomybės atstatymo paskelbimas tarsi organiškai 
susijungė su kilme ir dar stipreniu savo tautybės pajau
timu. Kai kurie jauni žmonės visai nelauktai, net ir vyres
niuosius maloniai stebindami, iškilo į paviršių, ėmėsi 
iniciatyvos, pradėjo judėti ir kitus judinti. Kai kurie net 
tapo tiesioginiais, Vilniuje apsigyvenusiais talkininkais, 
atsistatančios Lietuvos savanoriškose tarnybose. Pana
šios talkos Lietuvai reikia ir daugiau. Jos reikės ir reikės. 
Šiuo metu konkrečiai kreipiamasi į mokytojus ant mark
sistinio švietimo bei auklėjimo griuvėsių padėti statyti 
naują žmogaus ugdymo padangtę, kuri tolydžio turės pa
virsti stipriais tautos atgimimo pamatais. Jaunimui svars
tant metinės veiklos planus, reikėtų jau drąsintis su įsi
pareigojimais Lietuvai, reikėtų mobilizuotis polėkių spar
nus atitinkančia kryptimi. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Atšaukė pradedamą bylą
Toronte staiga buvo atšaukta 

karo nusikaltimais kaltinamo 
slovako S. Reistetterio byla. 
Pagal naująjį įstatymą tokie 
kanadiečiai dabar teisiami 
Kanadoje, nors nusikaltimai 
padaryti už jos ribų. Slovakas 
Š. Reistetteris, jau 76 metų am
žiaus, buvo kaltinamas 3.000 
žydų išvežimu iš Slovakijos 
Bardejevo miestelio į nacių 
stovyklas 1942 m. Atrodo, jis 
priklausė nepriklausomybės 
Slovakijai siekusio A. Hlinkos 
(1864-1938) įsteigtai tautinei 
gvardijai. Žydų surinkimą ir 
išvežimą Vokietijon organiza
vo Čekoslovakiją užėmę vokie
čiai.

S. Reistetteris Kanadon at
vyko 1948 m. ir jos pilietybę 
gavo 1954 m. Dirbo “General 
Motors” automobilių gamyklo
je ir dabar yra St. Catharines 
gyvenantis pensininkas. Jis 
buvo suimtas 1990 m. sausio 
mėnesį, kaltu neprisipažino ir 
buvo paleistas už $100.000 už
statą. Kanados teisingumo mi
nisterija padengė daug išlai
dų pareikalavusį pasiruošimą 
bylai. Mat net du kartus kalti
namoji medžiaga buvo renka
ma Čekoslovakijoje.

Tose išvykose Čekoslovaki- 
jon, trukusiose po dvi savaites, 
dalyvavo pats kaltinamasis S. 
Reistetteris su tuzinu pareigū
nų, kurių grupę sudarė šiai by
lai kaltinamąją medžiagą rin
kęs advokatas Gilles Renaud, 
RCMP policijos atstovai ir ver
tėjai. Pradiniame teismo posė
dyje Toronte kaltintojas G. Re
naud pareiškė teisėjui J. Whi- 
te’ui, kad jis šiai bylai neturi 
pakankamai medžiagos ir ne
gali įrodyti S. Reistetteriui 
mestų kaltinimų.

Esą apklausa Čekoslovaki
joje neatnešė numatytų rezul
tatų. Pagrindinis liudininkas 
mirė 1990 m. pabaigoje, antras 
liudininkas teisman negali at
vykti dėl ligos, o trečiasis, pa
rūpinęs daugiausia informaci
jos, dabar atsisakė būti liudi
ninku šiame teisme. Visi kiti 
liudininkai kaltinimuose S. 
Reisteteriui rėmėsi tik nuo
girdomis, patys nematę jo nu
sikaltimų. Susidūręs su tokio
mis aplinkybėmis, teisėjas J. 
White sustabdė tolimesnę pra
dedamos bylos eigą.

Tokiu teisėjo nuosprendžiu 
yra nepatenkinti Kanados žy-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Lietuvos krašto apsaugos nariai, gynę savo krašto parlamentą nuo sovietinės kariuomenės grėsmės ir toliau bu
dintys tėvynės apsaugoje. Ją apranga civilinė, išskyrus kepures su ženklu - Lietuvos valstybės vyčiu. Nuotrauka iš 
prancūzą laikraščio "Liberation" 1991.1.11 laidos

PRANEŠIMAS IŠ PARYŽIAUS

Nesitikėjo tokio pasipriešinimo
Vilniaus universiteto rektoriaus pareiškimai prancūzų spaudai • Nobelio laureatas Česlovas Milašius smerkia 

Kremliaus išpuolius Vilniuje • Jeigu pasaulio galybės būtų teisingos, Lietuva būtų nepriklausoma

Įvykiai, pakeitę galvoseną
Įtakingasis Prancūzijos dien

raštis “Le Monde” 1991.11.10-11 
paskelbė Vilniaus un-to rek
toriaus Rolando Povilionio pa
reiškimus dienraščio kores
pondentei Silvijai Kaufmann, 
apsilankiusiai Vilniuje.

Pradžioje primenama, kad 
R. P. yra buvęs kompartijos na
rys, kartą dalyvavęs delegaci
joje pas Gorbačiovą Kremliu
je, vėliau pasitraukęs iš kom
partijos. Jis buvęs vienas tų 
intelektualų, kurie pasirašė 
memorandumą, smerkiantį 
Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos bei jo pirmininko V. 
Landsbergio kai kuriuos radi
kalius veiksmus.

Po sovietinio išpuolio 1991 
m. sausio 13 d. jo nuomonė, 
kaip ir daugelio kitų, pasikei
tusi, t.y. pasukusi į dešinę. 
“Tarp nepriklausomybės ša
lininkų yra žmonių, — sakė R. 
P., — kurie buvo laikomi kraš
tutiniais dešiniaisiais, bet po 
minėto sovietų išpuolio, ši pa
žiūra keičiasi. Centro šalinin
kai pakrypo dešinėn. Ir aš pats 
taip padariau. Prieš tai nepri
klausomybė bet kokia kaina ne 
visiems buvo priimtina, tačiau 
dabar dalykai pasikeitė”.

R. P. tikėjęs į pasikeitimus 
demokratiniu keliu, bet sau
sio 13 įvykiai parodę, kad so
vietinė pusė esanti kitaip nu
siteikusi. Dabar esą aišku, kad 
sausio 13 karinis išpuolis buvo 
Maskvos planuotas. Jis nepavy
kęs iš dalies dėl to, kad Krem
lius nesitikėjo tokio lietuvių 
pasipriešinimo ir Vakarų reak
cijos. Esą sovietai padarė klai
dą. Juk parlamentą jie būtų ga
lėję užimti per vieną naktį. M. 
Gorbačiovas, pamatęs tai, kas 
įvyko, nusiplovė rankas. Esą 
pik. Alksnis buvo beveik tei
sus, kai pareiškė, kad Gorba
čiovas, pradžioje pritaręs kie
tiesiems kariškiams ir partie
čiams, bet vėliau paliko juos 
vienus pusiaukelėje. Valsty
bės prezidentui esą reikėjo 10 
dienų, kol prabilo tuo klausi
mu viešumai.

Tai apgailėtina. Juk jis bū
tų galėjęs pvz. atvykti Lietu
von, prabilti į tautą per televi
ziją, kreiptis į karius . . . Deja, 
jo pareiškimai Maskvoje sau
sio 22 d. parodė, kad jo nusi
statymas nepasikeitęs, kad jis 
ir toliau pasilieka imperijos 
šalininku.

Vilniaus drama, pasak R. P., 
pagreitino prasidėjusį proce

są visoje Sov. Sąjungoje, pa
skatino jo ritmą. Be to, ji atvė
rė akis Vakararūs, kurie pama
tė Gorbačiovo* imperializmą, 
kuris yra sistemos šaknis.

Lietuvos ateitis po vasario 
9-sios apklausos daug priklau
sysianti nuo Gorbačiovo ir iš 
dalies nuo JAV prezidento G. 
Bush’o.

Iš maskvinės derybų komisi
jos nesą pagrindo daug ko ti
kėtis, nes ir jos sudėtis esanti 
labai konservatoriška. Dau
giau galima tikėtis iš Jelcino 
ir demokratinio rusų sąjūdžio. 
Jelcinas esąs mažai kuo geres
nis už Gorbačiovą, bet jis re- 
miąs demokratinį sąjūdį. “Mes 
per mažai vertinome ryšius su 
demokratiniu rusų judėjimu, 
— pareiškė R. P. — Galbūt mes 
buvome per daug užsidarę sa
vo rate. Drauge mes būtume 
galėję pasiekti daugiau”.

Nobelio laureato žodis
Minėtasis “Le Monde” 1991. 

11.23 išspausdino Nobelio li
teratūros premijos laureato 
Česlovo Milašiaus (Milosz) pa
sisakymą Lietuvos nepriklau
somybės reikalu. Č. Milašius 
laiko save lenkų rašytoju, bet 
yra gimęs bei augęs Lietuvoje 
ir jos kovas gerai supranta. 
Įvykiai Vilniuje sausio 13 pa
skatino jį tarti savo žodį, smer
kiantį Kremliaus politiką, ku
rią jis vadina “didžiuoju me
lu”. Savo pasisakyme jisai ta
ria:

“Reakcinės sovietų jėgos, 
kurios dabar bando palaužti 
baltiečių respublikas, jas te- 
rorizuodamos, mato, kad pli
kos jėgos neužtenka; nebėra 
ideologijos, kuri sunyko; liko 
dar galimybė paleisti dūminį 
dezinformacijos ekraną, kuris 
demokratiškai išreikštą lietu
vių, latvių ir estų nepriklauso
mybės valią parodytų kaip kri
minalinį nusikaltimą, kaipo 
tamsią Vakarų machinaciją, 
kaip ir 1968 m. sovietų kariuo
menei užimant Čekoslovakiją 
buvo sakoma, kad tai apsauga 
nuo vokiškojo imperializmo. 
Labai abejotina, ar toks ban
dymas grąžinti Stalino meto
dus bus sėkmingas pasikeitu- 
siame pasaulyje. Kokie bebū
tų pesimizmo motyvai, per pas
taruosius dešimtmečius pa
saulis pasikeitė, nes pamatė 
milijonų žmonių kančias gula
guose, apie kuriuos tylėjo tiek 
Rytai, tiek Vakarai”.

Dabartinė Europa esanti ki
tokia, pasikeitusi ir galima ti

kėtis, kad neliks kurčia Lietu
vos šauksmui. Vis dėlto tebe
są daug naivumo Vakaruose, 
kaip rodo “Gorbimanija”. Nor
vegai, paskyrę Nobelio taikos 
premiją Gorbačiovui, turėtų 
jaustis nepatogiai. Ta proga 
jie turėtų pakeisti premijos 
statutą, kad apsisaugotų nuo 
panašių atvejų ateityje. Gerai 
pasakęs vienas latvis: “Nobe
lio premijos komitetas turėjo 
jam (Gorbačiovui) paskirti ne 
taikos, o komedijos premiją”.

Suminėjęs istorinius faktus 
apie sovietinę Baltijos vals
tybių okupaciją, Č. Milašius 
rašo:

“Pasiturinti, vieninga Euro
pa, nebebijanti Rytų imperi
jos, galėtų parodyti savo ryž
tą bei savo nepriklausomybę 
veiksmais, užuot pasitenkinu
si apgailestavimu civilių žmo
nių žudymu Lietuvoje”. Tokie 
veiksmai galėtų būti ekonomi
nio ir politinio pobūdžio. Toks 
Vakarų spaudimas parodytų 
Kremliui, kad “didžiojo melo” 
metodai dabarties pasaulio 
yra smerkiami, kad tai yra 
klaida.

Baltijos kraštai savo praei
timi, tradicijomis, architektū
ra esą priklauso Europai. Jie 
turi teisę laukti jos pripažini
mo kaip suverenių Europos 
tautų bendruomenės narių.

Jeigu . ..
“Le Figaro” 1991.11.11, ry

šium su įvykiais Vilniuje, iš
spausdino šias eilutes:

“Jeigu demokratijos taip rū
pintųsi savo principais, kaip 
savo interesais; jeigu Jungti
nės tautos gerbtų teisę visur, 
o ne vien Persų įlankoje; jeigu 
Rusija laikytųsi savo konstitu
cijos ir Helsinkio nutarimų, 
kuriuos pasirašė; jeigu Vokie
tija, pasmerkusi savo praeitį, 
stengtųsi užmiršti gėdingą 
Ribbentropo-Molotovo sandė
rį...

.. . Tai demokratijos jau bu
tų pripažinusios Baltijos vals
tybių suverenitetą; Jungtinės 
tautos jau būtų įteisinusios 
lietuvių apklausą, kurioje de
vyni iš dešimties pasisakė už 
nepriklausomybę; Maskva 
liautųsi skleidusi melą, sakan
tį, kad balsavimas buvo netei
sėtas, kuris toks nėra; Vokie
tija būtų pasiuntusi dar tą ry
tą savo pasiuntinį į Vilnių”.

Šių eilučių autorius — And
re Frossard, skiltį pavadinęs 
“Vienišas riteris”. G.

Laisvės šauksmas
Tokiu pavadinimu “The To

ronto Sun” kovo 5 d. laidoje iš
spausdino vedamąjį. Jame ra
šoma — baltiečių apklausos 
balsavimo rezultatai neturi le
galios reikšmės, bet jie turi di
delę simbolinę vertę. Tai netu
rėtų ignoruoti bei Gorbačio
vas, nei visas pasaulis.

Ne vien latviai ir estai, o 
prieš tai lietuviai, triuškinan
čiai balsavo užbaigti 50 metų 
sovietų komunistų priespau
dą, bet ir kitų tautybių žmo
nės balsavo už atsiskyrimą nuo 
Sov. Sąjungos. Latviai maž
daug sudaro tik pusę visų gy
ventojų, tačiau trys ketvirta
daliai balsuotojų pasisakė už 
Latvijos nepriklausomybę. Taip 
atsitiko ir Estijoje. M. Gorba
čiovas negali dabar teigti, kad 
mažumos Baltijos kraštuose 
yra priešingos nepriklauso
mybei.

Apklausos rezultatai aiškiai, 
pasak vedamojo, byloja ir Va
karams, kad jie negali užsi
merkti Baltijos žmonių sie
kiams.

Kanada, pasisakiusi prieš 
sovietų karinius veiksmus Pa
baltijyje, buvo apkaltinta ki
šimusi į Sov. Sąjungos reika
lus. Vedamasis pažymi — jei 
toks kišimasis yra naudingas 
Baltijos valstybių nepriklau
somybei, tai reikia daugiau 
tokių veiksmų.

Valstybinės delegacijos posėdis
LIC pranešimu, kovo 5 d. įvy

ko Lietuvos respublikos valsty
binės delegacijos posėdis, ku
riam pirmininkavo Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis. Posėdyje daly
vavo ir įvairių sričių eksper
tai. Buvo peržiūrėti ankstyves
nieji pasitarimai su Sov. Są
junga, aiškintasi kliūtys, iš
klausyti pranešimai apie pasi
rengimą tolimesnėm derybom, 
rūpintasi, kad būtų atgauti so
vietų kariuomenės užimti pa
statai, atnaujinti abiejų kraš
tų ekspertų susitikimai.

Rusai balsavo už baltiečių 
nepriklausomybę

“The New York Times” kovo 
5 d. laidoje rašo, kad rusų ma
žumos dauguma Latvijoje ir 
Estijoje balsavo už šių kraš
tų nepriklausomybę. Pvz. Daug
pilio mieste, kur tik 12% gyve
na latvių, dauguma gyventojų 
pasisakė už atsiskyrimą nuo 
Sov. Sąjungos. Abiejose res
publikose 80% dalyvavo rinki
muose. Latvijoje už nepriklau
somybę balsavo 73.6%, o Esti
joje-77.8%.

Pasak laikraščio, balsavimo 
rezultatai sugriovė Gorbačio
vo teigimą, kad tik tam tikra 
visuomenės dalis nori nepri
klausomybės. Estijos užsienio 
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reikalų ministeris L. Meri pa
reiškė, kad nepriklausomybės 
išsikovojimo idėja buvo estų 
širdyse gyva nuo 1940 metų. 
Latvijos prezidentas A. Gorbu
novs galvoja, kad balsavimo 
pasekmės turėtų paveikti 
Kremlių atitaisyti politines 
klaidas Baltijos kraštų atžvil
giu.

Menka paguoda
Reuterio kovo 5 d. praneši

mu, Britanijos ministeris pir
mininkas J. Major lankėsi Mask
voje ir tarėsi su M. Gorbačio
vu. Pasitarimuose vyravo Vidu
rinių Rytų reikalai. M. Gorba
čiovas žadėjo įsijungti į taikos 
planą. Abi pusės sutiko, kad 
Palestinos klausimo sprendi
mas yra pats kritiškiausias.

Buvo paliesti ir Baltijos 
kraštai. J. Major prieš tai buvo 
susitikęs su Baltijos valstybių 
vyriausybių atstovais. Pasak 
ministerio pirmininko, svar
biu Baltijos valstybių klausi
mu vyko intensyvios diskusi
jos. M. Gorbačiovas pareiškęs, 
kad baltiečiai galį atgauti ne
priklausomybę derybomis, sek
dami sovietų konstituciją. Tai 
esą padrąsinantis pareiški
mas, į kurį baltiečiai atkreips 
dėmesį — galvoja J. Major. Ta
čiau Baltijos kraštų vadovams 
iš tokio pareiškimo menka pa
guoda. Visi trys Baltijos kraš
tai 1940 m. įjungimą į Sov. Są
jungą laiko nelegaliu veiksmu, 
ir sovietinė konstitucija jiems 
negalioja.

Kitos žinios
— Vilniaus radijo praneši

mu, Lietuvos tautinis olimpi
nių žaidynių komitetas nutarė 
1992 m. Tarptautinėje olimpia
doje Barcelonoje dalyvauti tik 
po Lietuvos vėliava arba Tarp
tautinių žaidimų vėliava.

— Lietuvoje nutarta 1991 m. 
pavadinti Gedimino metais. 
Yra numatyta daug renginių 
pagerbti prieš 650 metų miru
sį Lietuvos didįjį kunigaikštį. 
Svarbiausios iškilmės įvyks 
rugsėjo 28 d. Vilniuje, Kated
ros aikštėje. Rudenį taipogi 
rengiama mokslinė konferen
cija “Gedimino laikų Lietuva”.

— Pasak KGB pareigūnų Vil
niuje, Lietuvoje niekad nebu
vo įsteigtas Tautinio gelbėji
mo komitetas. Jis būtų buvęs 
suorganizuotas, jei būtų įvy
kęs valdžios perversmas. Ne
są numatyta smurtinių veiks
mų. Priešiškos jėgos kurstys 
žmones prieš Lietuvos parla
mentą ir sieks sukiršyti tautą.

— V. Katkus, Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio pava
duotojas, buvo susitikęs su 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Už dviejų savaičių 
Lietuva ir Lenkija pasikeis in
formacijų biurais. Lenkija pa
tenkinta tautinių mažumų rei
kalų sprendimu Lietuvoje. J.A.
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Informacijos svetimiesiems tinklas

Nėra kalno per aukšto, slėnio per gilaus
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

V. SEMAŠKA

Ne kartų mūsų spaudoje ten
ka skaityti, jog rašymas į savo 
gyvenamo krašto spaudų Lie
tuvos bylos reikalu yra be galo 
svarbus ir būtinas. Todėl ne 
vienas mūsų, galįs išdėstyti 
savo mintis Lietuvos bei lietu
vių tragiškame laikotarpyje 
laiške redaktoriui, šitokių daž
nai susidarančių spragų vis 
bando užpildyti arba užpildo.

Šios informacijos reikšmę 
netiesiogiai patvirtino Kana
doje neseniai apsilankęs Lie
tuvos respublikos aukščiau
siosios tarybos vicepirminin
kas Bronius Kuzmickas. Pa
klaustas, kokia parama Lietu
vai šiuo metu yra svarbiausia, 
atsakė: visokeriopa parama 
reikalinga, bet svarbiausia yra 
politinė, propagandinė ir hu
manitarinė. Taigi rašantysis 
šiandienų automatiškai gelbs
ti Lietuvai politinėje ir propa
gandinėje srityse.

Malonu rašyti apie konkre
čių veiklų Floridoje, kurios 
reikšmė buvo pramatyta prieš 
keliolika metų, užsimojimai 
įgyvendinti — suorganizuotas 
Informacijos svetimiesiems 
tinklas (1ST).

1ST iki šiol veikė kaip laiš
kų “bankas”. Jeigu rašančiojo 
laiškas redaktoriui yra iš
spausdintas, laiško kopija su 
data, laikraščio ar žurnalo pa
vadinimu ir vietove siunčia
mas į 1ST laiškų bankų (1ST - 
P.O. Box 2565, Bonita Springs, 
Fl. 33959). Šio “banko” įsteigė
jas žurnalistas Vilius Bražė
nas, surinkęs daugiau tokių 
atsiųstų laiškų kopijų, jas pa
daugina ir išsiuntinėja vi
siems 1ST dalyviams. Tai da
roma, kad rašantysis susipa
žintų su kitų rašančiųjų min
timis (dažnai pasitaiko puikių 
deimančiukų), galėtų “pasi
skolinti” net atskirus sakinius 
arba savaip pakeitęs išsireiš
kimų perduotų tų pačių mintį. 
Laiškai gaunami ir iš kitų vals
tijų. Šitoks laiškų bankas yra 
prieinamas visiems, todėl nie
kas negalės dabar sakyti, kad 
nerašo, nes angliškai negali 
minčių sumegzti. Jau parašyta 
— naudokitės! Žinoma, atsiųs
kite sau adresuotų vokų ir ke
lis pašto ženklus. Šitoks nemo
kamas patarnavimas išsilaiko 
iš aukų (pašto ženklams, popie
riui, vokams, kopijoms ir kt.) 
arba apmoka pats V. Bražėnas 
iš savo “storos” žurnalistinės 
kišenės.

Informacijos svetimiesiems 
tinklo žiniaraštis “Šauklys” 
sukvietė Floridos lietuvių ko
lonijų atstovus-aktyvistus 1991 
m. vasario 24 d. Sebring’o mies
telyje, centrinėje Floridoje.

Susirinko per 20 žmonių, be
veik visi rašantieji į amerikie-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

čių spauda. Buvo pasigesta di
džiausios Floridos kolonijos 
atstovų. Kažkas išsitarė, kad 
turbūt negalėjo atvažiuoti, nes 
dalyvauja tautybių kulinarijos 
festivalyje. Susirinkime buvo 
įdomu klausytis, kaip vienam 
ar kitam teko “prastumti” laiš
kų, kaip teko rašyti net leidė
jui ir reikalauti “equal time” 
jo žurnalo puslapiuose, kaip 
sužinoti ar laiškų spausdins 
ir 1.1.

Reikia sutikti, jog rašantieji 
Lietuvos klausimu per daug 
nesijaudina dėl nuomonių 
skirtumų. Jeigu rašantysis su
galvoja pavadinti Gorbačiovų 
“The bloody dictator”, “The 
great con artist” ar “Gorby the 
benevolent”, taip ir rašys. Jis 
jau žino savo vietų, stilių ir 
redaktorių skonį... Jo pen
kių, dešimties ar dvidešimties 
metų praktika įstato jį į tam 
tikras savimi pasitikėjimo vė
žes ir nuojautų. Su šypsena te
ko pritarti: Vive la differance!

1ST koordinatorius ir “gal
va” V. Bražėnas kalbėjo apie 
laiškų įtakų ne tik skaityto
jams, bet ir redaktoriams. Pri
minė esą nustatyta, kad penkis 
kartus daugiau žmonių skaito 
laiškus redakcijai negu laik
raščio vedamuosius. V. Bražė
nas, stipriai besireiškiantis 
amerikiečių spaudoje, televi
zijoje, radijuje bei buvęs “Lee 
Constitution” redaktoriumi, 
puikiai supranta ir perduoda 
propagandos reikšmę bei poli
tikų.

Įdomiai apie komunikacijų 
su vyriausybės nariais kalbė
jo Sigita Ramanauskienė. Ji 
taip pat kalbėjo apie telefak
so bei kompiuterio reikšmę ir 
skirtumus šios aukštos techno
logijos gadynėje, reikalaujan
čioje žaibiškos komunikaci
jos. Turėdama namuose savo 
“faksų”, S. Ramanauskienė 
kartais užbėga skelbiamiems 
įvykiams “už akių”, t.y. kol įvy
kis atsiduria laikraštyje. Jos 
laiškas “Lithuania and Kuwait 
are victims”, išspausdintas 
“The Orlando Sentinel”, yra 
pažymėtas žvaigždute kaip ge
riausias nustatytame laikotar
pyje, ir pati autorė pakviesta 
į laikraščio redakcijų susipa
žinimui bei diskusijom.

1ST dalyviai, pasikeitę adre
sais ir telefono numeriais, nu
tarė daryti didesnį spaudimų 
redaktoriams bei prieš Balti
jos valstybes nusistačiusiems 
asmenims. Šių eilučių auto
rius išdalino kopijas laiško, 
išspausdinto jo rajone leidžia
mame laikraštyje. Tame laiške 
šaipomasi iš Baltijos valsty
bių troškimo tapti nepriklau
somomis. Kų gi, iš šio tinklo 
laikraščiui bus pasiųsta ma
žiausiai 10 laiškų rašančiam 
asmeniui “pagydyti”. Tikima
si, kad bent 3 laiškai bus iš
spausdinti. Tai va, tokiu tai 
būdu pasireiškia organizuo
tumas ir jo pliusai.

Galbūt čia iškeltos kelios 
mintys paskatins ir kitus orga
nizuoti panašius tinklus ar 
nors 3-jų žmonių “tinklelius”, 
nes “Šauklys” štai kų sako: 
“Dažnai girdisi kritikos apie 
konkrečios veiklos štokų. Štai 
konkreti veikla, kurion kiek
vienas gali įsitraukti. Mūsų 
didvyriškos sesės ir broliai, 
šiandien tiek rizikuoju Lietu
vos laisvei tenai, bus dėkingi 
už kiekviena mūsų laiškelį, 
kad ir mažiausiame laisvojo 
pasaulio laikraštyje. Neapvil
kime jų”.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 100 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Pastarųjų poros metų laiko
tarpiu Lietuvos vardui vėl iški
lus į masinės informacijos prie
monių pagrindines antraštes, 
vis daugiau dėmesio susilaukia 
ir Lietuvos pasiuntinybė JAV 
sostinėje. Kartas nuo karto Lie
tuvos atstovas Stasys Lozorai
tis surengia spaudos konferen
cijas, kuriose dalyvauja ne tik 
amerikiečių spaudos, radijo 
bei TV atstovai, bet ir iš įvai
rių pasaulio šalių, ypač iš Eu
ropos.

Š.m. vasario 7 d., devyniom 
dienom likus iki Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 73- 
iųjų metinių, į Lietuvos pa
siuntinybę Vašingtone, iš anks
to apie tai painformavęs, apsi
lankė buvęs JAV prezidentinis 
kandidatas, kovotojas už juo
dųjų ir kitų pilietines teises, 
baptistų pastorius Jesse Jack- 
sonas. Susitikime, šalia Lietu
vos atstovo St. Lozoraičio ir 
pasiuntinybės štabo narių, da
lyvavo kelių lietuviškų organi
zacijų pirmininkai ir radijo 
atstovai. Po pusvalandžio drau
giško pokalbio, svečio garbei 
pakėlus šampano taures, J. 
Jacksonas buvo paklaustas, 
kaip jis vertina Lietuvos žmo
nių pastangas atgauti laisvę.

Jacksonas atsakė: “Mes no
rime išreikšti didelę pagarbų 
Lietuvos žmonėms. Su dideliu 
susirūpinimu stebime persi
tvarkymų ir viešumų Sovietų 
Sųjungoje. Mes buvom padrų- 
sinti, matydami griūvant Ber
lyno sienų, Vokietijų susivie
nijant. Tas procesas turi tęs
tis, jis turi būti taikomas ir 
Lietuvai. Mes su tam tikru 
skausmu stebime Lietuvos 
žmonių triuškinimų. Mes Lie
tuvos gyventojams sakome: ne
nustokite melstis, nepasiduo
kite tironijai. . . Mes esame 
už tarptautinę teisę, laisvę, 
apsisprendimų, žmogaus tei
ses. Taigi, mes stengiamės pa
daryti pasaulį saugesnį ir Lie
tuvoje, ir Tiananmeno aikštė
je, Kinijoje, ir Pietų Afrikos 
respublikoje, ir skriaudžia
moms tautoms visame pasauly
je”, sakė buvęs JAV preziden
tinis kandidatas.

Paklaustas, ar jo nuomone 
Lietuvos žmonėms pavyks at
gauti laisvę, atsakė: “Lietu
vos žmonių laisvės siekimas 
bus sėkmingas, kadangi ten, 
kur esama ryžto siekti laisvės, 
jokia priespauda negali jos 
sustabdyti.. . Pagaliau ten, 
kur žmonės yra pasiryžę būti 
laisvi, nėra kalno per aukšto, 
slėnio per gilaus ir upės per 
plačios”.

Lietuvos atstovas Vašingto
ne ir prie Šv. Sosto St. Lozorai
tis Lietuvos vyriausybės var
du pakvietė pilietinių teisių 
gynėjų Jacksonų apsilankyti 
Lietuvoje.

Paklaustas, ar jis iš tikrųjų 
numato lankytis Lietuvoje, at
sakė: “Tikiuosi netrukus ga
lėsiu nuvykti į Lietuvų, pama
tyti Lietuvos žmones, pavalgy
ti su jais ir pasikalbėti, pa
vaikščioti gatvėmis ir kartu 
pasimelsti”. Rašant šį prane
šimų J. Jacksonas į Lietuvų dar 
nebuvo išvykęs, nors, kaip ma
tyti iš jo žodžių, įrašytų į mag
netofono juostų, Lietuva jis yra 
susidomėjęs.

Minia prie Sovietų Sąjungos 
ambasados

Šeštadienis, vasario 16-ji, 
buvo pati šalčiausia šios žie
mos diena Vašingtone. Tačiau 
iš anksto buvo skelbiama (kai 
kur neoficialiai pranešimai iš
kabinėti ir sostinės gatvėse), 
kad vidurdienį vėl įvyks bal- 
tiečių demonstracija prie Sov. 
Sųjungos ambasados rūmų to
je gatvėje, kurių JAV vyriau
sybė pavadino žinomo sovietų 
disidento Andriejaus Sacharo
vo vardu. Nuostabu, kad nepai
sant šalčio ir žvarbaus vėjo, 
prie ambasados su vėliavomis 
ir plakatais susirinko keli 
šimtai ne tik lietuvių, bet ir 
bendro likimo brolių latvių. 
Trispalvių masėje taip pat ma
tėsi Estijos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Kroatijos vėliavos, ro
dant solidarumų Lietuvai.

Skersai gatvės nuo Sov. Sų
jungos ambasados stovi Ameri
kos elektrikų profsųjungos rū
mai su vėliavų stiebu priešais 
juos. Jau kuris metas ant to 
stiebo plevėsuoja Lietuvos tri
spalvė, kuria nuolat mato so
vietų amsabados štabo parei
gūnai. Vasario 16 d. elektrikų 
profsųjungos vadovybė vėl pa
rodė demonstrantams gražų 
patarnavimų: į gerai prišil- 

dytų rūmų priesalį įleido de
monstrantus ne tik sušilti, bet 
ir nemokamai vaišino šilta ka
va. Užtat keli šimtai demonst
rantų, susirinkę ne tik iš Va
šingtono ir jo apylinkių, bet ir 
atvažiavę iš Baltimorės, Fila
delfijos bei kitų miestų per 
dvi demonstracijų valandas 
nesušalo.

Tradiciją teko sulaužyti
Pagal tradicijų vasario 16- 

sios vakare Lietuvos pasiunti
nybėje Vašingtone būna pri
ėmimai užsienio diplomatams, 
aukštesnio rango amerikiečių 
pareigūnams ir sostinės lie
tuvių organizacijų vadovams. 
St. Lozoraičiui perėmus Lie
tuvos atstovo Vašingtone pa
reigas, į tuos priėmimus gali 
ateiti bet kuris Vašingtone, 
jo apylinkėse ar kur kitur, taip 
pat ir pasisvečiuoti iš Lietuvos 
atvykęs, tautietis. Prieš dve
jus metus tokio priėmimo me
tu buvęs tų rūmų šeimininkas

Venezueliečiai talkina lietuviams
Vasario 16-ji krašto sostinėje • Šalia uolių veikėjų netrūksta ir 

dezertyrų • Paminėta ir Kovo vienuoliktoji

JULIUS VAISIŪNAS

Vasario šešioliktoji Caracas 
sostinėje sutelkė pusšimtį lie
tuvių, tačiau minėjimas buvo 
gražiai parengtas ir iškilmin
gas. Mišias už galutinį Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mų ir už Vilniuje kritusias vė
liausias agresijos aukas atna
šavo Caracas vyskupas-pagal- 
bininkas Miguel Delgado Avi
la. Pamaldos ir minėjimas vy
ko seselių saleziečių puošnio
je Dievo Motinos — Krikščio
nių pagalbos koplyčioje ir sve
tainėje. Pamaldas tvarkė inž. 
Šulcas, pagelbstimas skaitovų 
Ričardo Zavadzko ir dr. Jad
vygos Klovaitės. Vargonavo 
dr. V. Dambrava. Jų metu pri
siminta lietuvių tauta ir nau
jieji jos kankiniai, paskutiniu 
laiku mirusieji kolonijos na
riai: Vilis Nelsas, teisininkas 
Kazimieras Nausėda, Raimun
das Biskys, Juozas Zavadzkas 
ir Leonas Šulcas (mirties me
tinės) bei visi Bendruomenės 
mirusieji. Vyskupas Mišių ka
nonų skaitė ispaniškai, litur
giniai skaitiniai, maldos ir 
giesmės buvo atliekamos lie
tuvių kalba. Altorių ir pirmų
jų suolų eilę puošė septynios 
tautinės vėliavos.

Ispaniškai ir lietuviškai
Po pamaldų toje pat koply

čioje įvyko iškilmingas minė
jimas. Šį kartų vyskupui ir sve
čiams pagerbti, minėjimas bu
vo atliekamas ispanų kalba 
Baltiečių unijos Venezuelo- 
je spaudos reikalų atstovo ve- 
nezueliečio lie. Armando Luis 
Moreno. Jis paprašė sugiedoti 
Tautos himnų ir tarė gerai pa
ruoštų atidarymo žodį, kuria

AfA 
ALFONSUI KRIKŠČIŪNUI

mirus,

žmoną ONĄ, dukrą DAIVUTĘ, vaikaitę JULIJĄ bei 
kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
liūdesio valandoje -

Rimantė Kaknevičienė
Gražina Soltys
Judita Jurcevičiūtė
Alina ir Inocentas Jurcevičiai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

. ' • < - ,_____________________ ■____________________ .

- diplomatijos šefas dr. S. Bač- 
kis kartu su savo įpėdiniu St. 
Lozoraičiu net baiminosi, kad 
nuo svečių krūvio neįlūžtij 
antrojo aukšto, kur yra sve
čių priėmimo kambariai, lu
bos. Tačiau, ačiū Dievui, ne- 
įlūžo ir pernai vėl toks pri
ėmimas įvyko.

Tačiau šiemet Lietuvos at
stovas tradicinio priėmimo at
sisakė. Pagrinde dėl kruvino
jo sausio 13 d. sekmadienio Vil
niuje, pareikalavusio 14 gyvy
bių. Ar dera šampano taures 
kelti, kai dar nenudžiūvęs lie
tuvių pralietas kraujas?

Tikėkim, kad tokiam Lietu
vos atstovo elgesiui pritaria 
didžioji dalis išeivijos ir gy
vosios tautos Lietuvoje narių. 
Antra vertus, iškilus finansi
niam sunkumui, pavojuje atsi
dūrė ir Lietuvos diplomatijos 
egzistencija. Tačiau apie tai, 
tikiu, netrukus painformuos 
aukštesnės sferos.

me buvo pasveikinti vyskupas 
Delgado, gen. konsulas dr. V. 
Dambrava, latvių bei lenkų 
bendruomenių atstovai ir mi
nėjimo dalyviai.

Po to žodį tarė iš Maracay 
miesto atvykęs Venezuelos lie
tuvių bendruomenės pirminin
kas, trumpai nušvietęs nau
jausius tragiškus įvykius Lie
tuvoje ir liūdnas nuotaikas 
krašte, keldamas rūpestį dėl 
tolimesnio tėvynės likimo. 
Nuotaikų pakėlė lie. Marius 
Kvedaras venezuelietiškai 
skaitęs šventei pritaikytų žo
dį, kuris bus išspausdintas 
svarbiausiame krašto dienraš
tyje “El Universal”.

Po minėjimo buvo vaišės, 
gyvai šnekučiuojantis ir pa
gerbiant minėjiman atsilan
kiusius. Vėl pasijutome glau
dūs tos pačios lietuviškos šei
mos nariai.

Dezertyrai
Visi dalyviai buvo minėjimu 

patenkinti. Belieka padaryti 
išvadas. Kaip neretai, taip ir 
šiais metais Vasario 16-oji iš
puolė trim dienom praėjus po 
karnavalo, kuris venezuelie- 
čius vilioja į pajūrio gamtų ar 
kalnuotas apylinkes. Išviliojo 
jis ir visų eilę lietuvių, kuriems 
poilsis ir privatus pasilinks
minimas buvo svarbesni už 
tautinę pareigą. Jie paliko nuo
šaly tebevargstančių tėvų že
mę, kuri šiandien kovoja ir 
mirtimi įprasmina išsilaisvi
nimo pastangas. Garbė daly
vavusiems, gėda tiems, kurie 
pataikaudami sau, nenulenkė 
galvos tautos karžygiams. Liūd
niau yra tai, kad karnavalo 
atostogas prailginti ryžtasi 
tie, kurie Bendruomenėje fi-

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBER
GIS, lankydamasis Kanados Toronte 1990 m. gruodžio 7 d., priėmė kana
diečiu organizacijos TFP (Tradition, Family, Property) delegaciją, kuri 
jam įteikė papildomą sąrašą parašu už Lietuvos nepriklausomybę. Iš viso 
ta organizacija Kanadoje surinko 100,374 parašus, o visame pasaulyje - 
per penkis milijonus. Mikrofilmuose jie buvo įteikti M. Gorbačiovo įstai
gai Maskvoje ir V. Landsbergiui Vilniuje Nuotr. iš “TFP Newsletter”

gūruoja kaip susipratę lietu
viai. Jų elgesys yra klaida, nu
sikaltimas tautai.

Bendruomenėje buvo palan
kiai sutikta moterų iniciatyva 
talkinti. Tai vertingas žings
nis. Nors moterys tarpusavy 
posėdžiavo ir nutarimus darė, 
atėjus valandai, tik trys pasi
rodė ir šventei talkino. Tai ir
gi venezuelietiška liga: sutik
ti, įsipareigoti, pažadėti, o po 
to — neištesėti.

Nusilpusi veikla
Planuojant Bendruomenės 

veiklų, iškyla tas pats klausi
mas: o kų gi daro rinktieji cent
ro valdybos ir apylinkių valdy
bų nariai? Jų kadencija seniai 
baigėsi. Balansas lygus nuliui. 
Jei retkarčiais ir blyksteli 
veiklos kibirkštėlė, tai, vos 
įsižiebus, jau blėsta neveikios 
pelenuose. Ne be pagrindo sa
koma, jog venezueliečiai ir ki
tataučiai lietuviams daugiau 
talkina negu mes patys. Per 
paskutines tris Venezuelos 
lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos kadencijas pirm. Juo
zo Kukanauzos vadovautoji 
valdyba merdėjo ir veiklos ne- 
išvystė, Bendruomenę net skal
dė. Jis net dukart buvo VLB 
garbės teismo sudrausmintas. 
Dr. Vytauto Dambravos vado
vautoji valdyba visų laikų vei
kė aktyviai ir energingai, įtrauk
dama jaunimų. Dabartinė val
dyba, vadovaujant pirm. Hen
rikui Gavorskui, veikloje ne
išjudėjo daugiausia dėl nusi
tęsusios pirmininko ligos, nors 
jis protarpiais atsilanko į pa
rengimus ir aukomis remia ak
tyvistų darbų.

Jaunimas irgi dingo, lyg jo 
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URŠULEI MALINAUSKIENEI
mirus,

dukrą ALDONĄ KARNIENĘ ir jos vyrą SIMĄ, seserį 
ADELĘ PAULIUKONIENĘ, visus gimines bei artimuo
sius JAV-bėse nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono pensininkų klubas ir dainos vienetas

AfA 
ZIGMUI LABUCKUI 
iškeliavus į amžinybę,

žmoną JADVYGĄ, sūnus su šeimomis, gimines 
Kanadoje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime -

Janina ir Povilas Juteliai 
Juzefą ir Antanas Gataučiai

PADĖKA
AfA

EMILIS HERMANAS
iš Wasaga Beach vietovės, mūsų mylimas tėvelis, 87 metų 
amžiaus, po ilgos ligos 1991 m. vasario 21 d. mirė General 
Marine ligoninėje Collingwoode. Palaidotas 1991 m. vasario 
23 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams, kurie da
lyvavo laidotuvių namuose. Nuoširdi padėka už užprašytas 
Mišias, aukas Lietuvos medicinos pagalbai ir gėles. Taip 
pat dėkojame kun. Sadrinin, vargoninikui P. Šturmui ir Emai 
Šturmienei.

Giliam liūdesy likusios dukros —
Elena L. Kanschat
Alma G. Budreckienė
Gerda R. Brigmantienė 

ir šeimos

nebūtų buvę. Vienas tautietis, 
prieš kiek metų vadovavęs lie
tuvių choreliui, aktyviai vei
kia venezueliečių parapijoje. 
Jis ir šeima lietuviams laiko 
nebeturi.. . lietuviška para
pijėlė jam esanti per menkas 
reikalas.

Visų atrama
Kaip anksčiau, taip ir šį kar

tų paskutiniu momentu tautie
čių akys krypo į diplomatinės 
tarnybos atstovų, kuris taip 
pat vadovauja Venezuelos bal
tiečių unijai, gen. konsulų dr. 
V. Dambravų. Jis buvo ir yra 
mūsų tikrosios veiklos cent
ras. Apie jį telkiasi įvairių sri
čių atstovai. Su jais jis regulia
riai tariasi, juos skatina dar
bui ir jiems padeda.

Šiais metais Vasario 16-sios 
išvakarėse iškilusios proble
mos buvo paliktos jo įstaigo
je, o jis, kaip visuomet, jas iš
sprendė, likdamas užnugary, 
rodydamas vieningo ir nesa
vanaudiško bendruomeninio 
darbo pavyzdį. Visa jis daro 
greitai, lengvai, natūraliai ir 
išradingai draugiškoje atmos
feroje.

Pasiruošta minėti Kovo vie
nuoliktąją. Dr. V. Dambrava 
painformavo aktyvistus apie 
“plakatų programą”, parašų 
rinkimo intensyvinimą, o Ve
nezuelos vyskupų konferenci
ja pažadėjo skelbti Maldos 
dienų už Lietuvų ir Mišias te
levizijoje. Sutarta dėl specia
lios programos televizijoje. 
Labai dažnai girdimas Lietu
vos vardas ir radijo komenta
ruose stotyje “Radio Rumbos”. 
Vadovauti dr. V. Dambrava 
pakvietė Actualidad Venezo- 
lana fondas.



Trylikos metru kryžius, kuris turėjo būti pastatytas prie Vilniaus televi zijos bokšto, bet okupantas neleido

Per tris okupacijas laisvės link
Lietuvos žingsniai i prarastos nepriklausomybės atkovojimą per pastaruosius metus ir 

netolimos ateities perspektyvos

VYTAUTAS SKUODIS

Prieš trejus metus Lietuvoje, 
sovietų aneksuoto krašto sąlygo
mis, Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventė — Vasario 
16-ji pirmą kartą buvo atvirai 
ir plačiai paminėta, nepaisant, 
kad sovietų valdžia Lietuvoje 
pasirengė jai, tarytum tą dieną 
Vilniuje arba Kaune turėtų įvyk
ti sukilimas.

1988 m., šventės išvakarėse, 
vasario 14 d., Kaune didelė mi
nia žmonių susirinko Rotušės 
aikštėje prie Maironio pamink
lo, giedojo Lietuvos himną. Mi
licija, vadovaujama KGB, rei
kalavo, kad žmonės išsiskirsty
tų. Vakare, po pamaldų Kauno 
bazilikoje, šimtai milicininkų 
blokavo Maironio kapą nuo žmo
nių, kurie čia norėjo surengti 
demonstraciją ir mitingą. Tą 
dieną Vilniuje įvyko susirėmi
mai su milicija.

Vasario 16 dieną prie Vilniaus 
arkikatedros susirinko apie 4000 
žmonių, bet juos išvaikė milicija 
ar milicininkais persirengę ka
riškiai, kurie naudojo gumines 
lazdas. Vakare daugelyje Lietu
vos šventovių vyko pamaldos už 
Lietuvą, prašant Dievą sugrąžin
ti jai laisvę. Į tas pamaldas, 
kaip niekada anksčiau šiokia
dieniais, gausiai suplaukė il
tie žmonės, kurie nepraktikavo 
tikėjimo.

Prieš trejus metus Lietuvoje 
daug kam buvo aišku, jog sovie
tų imperija tikrai braška, ir jos 
sugriuvimo jau nebeteks ilgai 
laukti. Buvo aišku ir tai, kad 
“pertvarka” (“perestroika”) ne
duos Sovietų Sąjungos vadovui 
M. Gorbačiovui geidžiamų rezul
tatų, jeigu Vakarai neparems.

Tada Amerikoje, įvairiuose 
savo pasisakymuose ne kartą 
pabrėždavau, jog gyvename ne
paprastai įdomų laikotarpį ir 
galime laukti visokių netikė
tumų, net ir naujo Lietuvos 
laisvės stebuklo.

Ir tas stebuklas Lietuvoje 
įvyko, kartu irstant Varšuvos 
socialistiniam blokui ir griū
vant Berlyno sienai. 1990 m. ko
vo 11 d. Lietuva visam pasau
liui paskelbė, jog ji vėl atkūrė 
savo nepriklausomybę, kuri iš 
jos buvo atimta prieš 50 metų.

Praėję Lietuvos vergijos de
šimtmečiai buvo ne vien tik kan
čios, ašaros ir kraujas, bega
linis fizinis ir dvasinis prie
vartavimas, bet ir nuolatinė 
kova už Lietuvos laisvę bei ne
priklausomybę. Toji kova, pagal 
laiką ir aplinkybes, buvo įvai
raus pavidalo ir intensyvumo, 
tačiau niekada nebuvo sustojusi.

Dabar galime išskirti keletą 
labai ryškių periodų. Iš jų ap
žvalgos pamatysime, kad dabar
tiniai įvykiai Lietuvoje nėra 
atsitiktinumas.

KOVOS UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ PERIODAI

I periodas, pirmoji 1940-1941 
m. okupacija, Lietuvoje prasi
dėjusi 1940 m. birželio 15 d. Tai 
masinių suėmimų, trėmimų, žu
dymų ir kitų didelių nelaimių 
laikotarpis. Tačiau tie metai 
buvo ir kovos už laisvę metai. 
Šiandien su didele pagarba pri
simename įvairias tada pogrin
dyje susikūrusias Lietuvos lais
vinimo organizacijas, ypač Lie
tuvos aktyvistų frontą (LAF).

II kovos už Lietuvos laisvę pe
riodas prasidėjo kilus karui tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos — 
1941 m. birželio 22 d. Tada Lietu
vos aktyvistų frontas visoje Lie
tuvoje įvykdė sukilimą prieš so
vietinius okupantus ir savo 
kraujo kaina įtvirtino laikiną
ją Lietuvos vyriausybę.

Deja, Lietuvos aktyvistų fron
to ir Lietuvos laikinosios vyriau
sybės veikla naujiesiems vokiš
kiesiems Lietuvos okupantams 

nepatiko, ir jų veikla buvo nu
traukta. Tačiau vietoje Lietuvos 
aktyvistų fronto pradėjo steig
tis naujos politinės organizaci
jos: Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga, Lietuvių frontas ir ki
tos, kurių tikslas buvo atstatyti 
Lietuvos valstybę. Iškilus ant
rosios bolševikinės okupacijos 
grėsmei, 1943 m. pabaigoje susi
organizavo Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas (VLIK), 
kurio pagrindinis uždavinys bu
vo suburti visas patriotines Lie
tuvos jėgas ir koordinuoti jų 
veiklą kovoje su esamais vokiš
kaisiais ir būsimais raudonai
siais okupantais.

Iš Lietuvos savanorių buvo 
sudaryta vietinė Lietuvos rink
tinė, vadovaujama generolo P. 
Plechavičiaus. Tačiau šią rinkti
nę, gelbstint jos vyrus nuo vo
kiečių karinės vadovybės sava
naudiškų kėslų, netrukus teko 
paleisti. Artėjant frontui, tuo
jau pat buvo pradėta organizuo
ti Lietuvos laisvės armija.

1940-1944 m. laikotarpiu dau
gelis dabar Vakaruose gyvenan
čių vyresniosios kartos lietuvių 
buvo įvairių pasipriešinimo 
okupantams grupuočių dalyviai.

III kovos už Lietuvos laisvę 
periodas prasidėjo 1944 m. so
vietams antrą kartą okupuojant 
Lietuvą. Tai ne tik pogrindžio 
veiklos, bet ir ginkluoto pasi
priešinimo periodas. Tai beveik 
10 metų užtrukęs žiauraus tero
ro laikotarpis, kurio metu ne
lygioje kovoje žuvo maždaug 
30.000 partizanų, šimtai tūks
tančių žmonių buvo ištremti, 
suimti, nuteisti arba nužudyti.

Tada Lietuva neteko apie 
60.000 pačių geriausių lietuvių 
— lietuvių tautinės kultūros 
žiedo, kurie, prieš prasidedant 
naujai bolševikinei okupacijai, 
pasitraukė į Vakarus, būdami 
įsitikinę, kad, karui pasibaigus 
vėl galės grįžti į tėvynę ir kad 
sovietai bus priversti iš Lietu
vos pasitraukti. Tuo tikėjome ir 
mes, likę Lietuvoje. Deja, vil
tys nepasitvirtino. Tačiau įvai
riapusė veikla užsienio kraštuo
se visada davė tvirtą moralinį 
pagrindą tiems, kurie, pasilikę 
Lietuvoje, kovojo su nauja, iš 
eilės jau trečia okupacija.

IV kovos už Lietuvos laisvę 
periodas prasidėjo 1953 m., kai 
Sovietų Sąjungoje pasireiškė 
pirmosios demokratėjimo ten
dencijos po KPSS XX suvažia
vimo. Buvo atvirai kalbama apie 
pragaištingą Stalino diktatūrą 
ir terorą. Šiuo ilgu, apie 20 me
tų trukusiu, laikotarpiu Lietu
voje keitėsi žmonių kartos, ta
čiau laisvės siekimas neišblėso. 
Beveik visose srityse jis reiš
kėsi teisėtu, pusiau teisėtu ir 
neteisėtu pasipriešinimu komu
nistinei ideologijai bei propa
gandai, stengimusi išlaikyti ir 
stiprinti tautinę sąmonę.

V kovos už Lietuvos laisvę pe
riodas prasidėjo 1972 m., kai 
Lietuvoje suliepsnojo gyvoji Ro
mo Kalantos gyvybės auka, iš
šaukusi Kaune dideles riaušes 
ir karinės ypatingos padėties 
stovį. Nuo tų metų Lietuvoje 
labai suintensyvėjo pogrindžio 
veikla. Jos regimoji išraiška 
buvo gausi ir nuolatos gausė
janti pogrindžio spauda. Ji tu
rėjo ypatingai svarbų vaidmenį 
tolesniuose Lietuvos įvykiuose.

Kaip tik šiuo laikotarpiu, ku
ris truko beveik 16 metų, per 
pogrindžio spaudą išeivija vėl 
priartėjo prie Lietuvos. Lietu
vių išeivijos vaidmuo dauginant 
ir platinant pasaulyje Lietuvos 
pogrindžio spaudą, o ypač “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kroni
ką”, savo reikšme prilygo po
grindžio spaudos leidėjų darbui 
Lietuvoje. Deja, šį darbą mūsų 
išeivijos veiksniai neužbaigę 
nutraukė. O r dabar labai svar
bu, kad jis )ūtų užbaigtas, nes 

to laikotarpio pogrindžio spau
da yra labai svarbi medžiaga 
Lietuvos istorijai ir dabar vyks
tančių Lietuvoje įvykių suvoki
mui, jų interpretacijai ir įpras
minimui.

VI kovos už Lietuvos laisvę pe
riodo pradžia reikėtų laikyti 
1987 m. rugpjūčio 23 d., kai pir
mą kartą Vilniuje prie Šv. Onos 
šventovės ir Adomo Mickevi
čiaus paminklo įvyko Lietuvos 
disidentų suorganizuotas viešas 
protesto mitingas, skirtas prisi
minti Molotovo-Ribbentropo 
slaptų sutarčių 48-sioms meti
nėms.

Tai buvo beveik stebuklas, 
kad šio mitingo neišvaikė mili
cija, MVD kariuomenė ir KGB. 
Šis pasisekęs mitingas paska
tino po pusmečio, t. y. sekan
čiais 1988 m., daugelyje Lietu
vos vietų surengti viešus Vasa
rio 16-sios paminėjimus, prieš 
kuriuos, kaip jau buvo minėta, 
Kaune ir Vilniuje buvo panau
dota KGB ir milicijos prievarta.

Tie minėjimai pažadino atgi
mimo viltį ir svajonę. Po 100 
dienų Vilniuje susiorganizavo 
“Lietuvos persitvarkymo sąjū
dis”. Jis sujungė įvairių pa
žiūrų bei įsitikinimų žmones 
ir per labai trumpą laiką sukėlė 
plačią ir galingą lietuvių tau
tinės sąmonės viešo pasireiški
mo bangą. Ėmė atsisteigti 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais veikusios partijos, sąjun
gos ir kitokios organizacijos. 
Atsirado daug naujų organizaci
jų. Šiuo, tiktai pustrečių metų, 
arba apie 1000 dienų, trukusiu 
laikotarpiu šimtatūkstantinės 
minios žmonių rinkosi į mitin
gus, pasisakydami už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Vil-

Neaiškus Vokietijos žingsniai
KAZYS BARONAS

Po abiejų Vokietijų sujungi
mo Europa ir pasaulis laukė 
iš jos aiškaus ekonominio, o 
ypač politinio kelio. Deja, Vo
kietijos sąjungininkai gerokai 
Vokietija nusivylė, kai Persi
jos įlankos kare Bonna atsuko 
šaltus pečius, pasitenkindama 
piniginiais įnašais užsienio 
reikalų ministerio kelionėms.

Persijos įlankos karas spau
doje buvo labai dažnai jungia
mas su Baltijos valstybėmis, 
ypač Lietuvos įvykiais. Spau
da dažnai lietuvius vadina kie
tasprandžiais.

Nežino kaip elgtis
Vokietijos politika yra labai 

neryžtinga. Vokiečiai patys ją 
dažnai vadina “išsisklaidžiu
sia”. Tokiu pavyzdžiu gali būti 
Lietuva, jos laisvės siekiai. Už
sienio reikalų ministeris D. H. 
Genšerio vedama politika neži
no kaip reikia reaguoti į Lietu
vos klausimą. Tiesa, Vokietija 
taip pat nepripažįsta Baltijos 
kraštų aneksijos. Bet Lietuvos 
nepriklausomybės Bonna ne
gali pripažinti, nes ji esanti 
paskelbta vienpusiškai (ein- 
seitige Erklaerung). Diploma
tiškas atsakymas! Dienraščiai 
priminė, kai Islandija pripa
žino laisvą Lietuvą, V. Lands
bergis džiaugsmingai pareiš
kęs, kad tai jau įvyko pasikei
timas vakariečių galvojime. 
Tačiau vokiečiai ir toliau dai
rosi į Vašingtoną, Londoną ir 
Paryžių. Tos sostinės taip pat 
tyli. Dėl Bonnos nusistatymo 
spaudoje yra įvairių spėlio
jimų.

niuje, Gedimino pilies bokšte 
ir visoje Lietuvoje suplevėsavo 
Lietuvos tautinė ir valstybinė 
vėliava. Visur buvo giedamas 
Lietuvos himnas, dainuojamos 
uždraustos patriotinės dainos. 
Atgijo Lietuvos vytis ir kiti 
tautiniai bei valstybiniai sim
boliai. Pagaliau gyvasis “Bal
tijos kelias”, nusidriekęs nuo 
Vilniaus iki Talino visam pa
sauliui parodė Pabaltijo tautų 
bendrą ir tvirtą ryžtą taikiomis 
priemonėmis siekti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kraštų ne
priklausomybės.

VII kovos už Lietuvos laisvę 
periodas prasidėjo 1990 m. kovo 
11 d. Pirmą kartą demokratiniu 
būdu išrinktas Lietuvos parla
mentas paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. Tai 
buvo nepaprastai drąsus iššū
kis okupantui. Tą dieną buvo 
pradėta atvira ir atkakli kova 
valstybinėmis priemonėmis. Ji 
tebesitęsia ir šiandieną. Siekia
me faktinio Lietuvos nepriklau
somybės įgyvendinimo.

(Bus daugiau)

1990 m. pajamŲ mokesčio patarimai
"Kodėl aš turėčiau užpildyti mokesčių mokėjimo 

blankus, jei aš nieko neturiu mokėti?”
Kanados pajamų įstaiga (Revenue Canada) ne tik renka mokesčius, 
bet taipgi skiria federacinius bei provincinius kreditus, kurie jums 
gali pagelbėti, tai yra pirkimo ir patarnavimo mokesčių kreditas, 
vaiko mokesčių kreditas ir federacinis pardavimo mokesčių 
kreditas, paskutinį kartą naudojamas dar šiems metams. Bet jeigu 
jūs neužpildysite mokesčių mokėjimo blankų vien dėl to, kad nieko 
neturite mokėti, jūs prarasite kreditų teikiamus laimikius.

Ar mokesčiu blankų užpildymas yra 
paprastesnis šiais metais?
Revenue Canada yra įvedusi naują suprastintą blankų užpildymo 
tvarką. Nurodymai yra aiškesni, paprastesnė kalba. Specialūs 
blankai yra sumažinti iki dviejų naujų apskaičiavimų, nereika
laujančių (“no calculation”) lapų. Vienas yra skirtas pensininkams, 
65 m. sulaukus, gaunantiems tik pensijas arba pajamų nuošimčius. 
Kitas baltas “Short” blankas skirtas žmonėms, kaip studentams, 
kurių mokesčių padėtis nekomplikuota. Jeigu jūs pasirinksite 
vieną iš tų blankų, mes padarysime visus apskaičiavimus, federa
cinius ir provincinius, kad gautumėte jums priklausančius kreditus.

Ką nors laimėti?
Pirmiausia žiūrėkite į informaciją, gaunamą su visais mokesčių 
blankais. Tai suteiks jums pagal eilę nurodymus su naudingais 
mokesčių laimikiais. Skaitykite tas eilutes, kurios jus liečia ir ne
kreipkite dėmesio į kitas. Jeigu jūsų mokesčių padėtis nepasi
keitusi nuo pernai metų, jūs galite naudoti pereitų metų blankus 
kaip pagrindą.
Ką daryti, jei turite klausimų?
Jei jūs negalite rasti jums rūpimų atsakymų informacijos knygutėje, 
jūs turite skambinti į Revenue Canada įstaigą. Geriausias laikas 
prieš 10 vai. ryto ir po 2 vai. popiet. Nuo vasario 25 d. per visą

Vis dar bijo pakenkti
Gal tiksliausią atsakymą da

vė mano artimo miesto laikraš
tis “Suedhessische Morgan”. 
Esą, Bonnai pripažinus Lietu
vos nepriklausomybę bei kitas 
Baltijos valstybes, Vokietija 
pakenks Gorbačiovui, šiuo me
tu kovojančiu su išsilaikymu 
Kremliaus soste. Ar gali prie 
Gorbačiovo sunaikinimo pri
sidėti ir Bonna? Juk jis pado
vanojo Vokietijai suvienijimą, 
nežiūrint kariškių pasiprie
šinimo! Bet šiuo metu pasikei
tė Sov. Sąjungos politika. Sun
ku pasakyti - ar “perestroika” 
padarė tik pertrauką, ar ji yra 
jau mirusi. Bet aiškiai pastebi
mas posūkis į dešinę, nukrei
piant piktus žvilgsnius į Vil
nių ir Rygą. Tuo klausimu rašė 
visi didieji Vokietijos dien
raščiai.

Peržengė ribą
Nėra klausimo — rašo vėl vo

kiečiai — Baltijos valstybėm 
priklauso laisvo apsisprendi
mo teisė. Juk ir sovietų par
lamentas Maskvoje praeitais 
metais Stalino-Hitlerio sutar
tį pripažino negaliojančia. 
Tačiau lietuviai esą prarado 
kantrybę, išprovokuodami 
Gorbačiovą. Tačiau pastara
sis savo grasinimais sustip
rinęs baltiečių nepriklauso
mybės laikyseną. Manding, 
Gorbačiovas savo kariniais 
veiksmais Pabaltijyje peržen
gė ribą. Lietuviams, latviams 
bei estams kelio atgal nėra. Vo
kietija taip pat turi didelę atsa
komybę už Hitlerio-Stalino su
tartį, — rašė daug dienraščių.

Negali iškelti Lietuvos 
vėliavos

Vokietijos baimę patyriau 
savo gyvenamam 33 tūkst. gy

ventojų Viernheimo mieste, 
prašydamas Vasario 16-sios 
proga iškelti Lietuvos, Vokie
tijos ir Europos bendruome
nės vėliavas. Esu to miesto gy
ventojas, moku nekilnojamojo 
turto mokestį, atlieku visus 
potvarkius ir įstatymus, tad 
turiu teisę kreiptis į miesto 
tarybą su prašymais. Pradėjęs 
nuo miesto burmistro sekreto
rės, užbaigiau pas tarybos na
rį Rolfą Weissą. Išdėstęs vi
są reikalą, gavau atsakymą: 
ateikite rytoj su raštišku pra
šymu.

Pasirodo, kad miesto tary
ba po posėdžio nutarė kreip
tis į Vizbadeno vidaus reikalų 
ministeriją (Vizbadenas-Hes- 
seno krašto sostinė), kuri vėl 
nukreipė Viernheimą kreiptis 
į Bonnos vidaus reikalų mi
nisteriją. Žodžiu ir tai tik po 
kelių dienų tarybos narys man 
davė tokį atsakymą: Lietuva

balandžio mėnesį iki 30 dienos Revenue Canada įstaigos telefoninio 
ryšio valandos prailgintos iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio kiekvieną savaitę. Yra taipgi ir automatinio telefono 
patarnavimas, vadinamas T.l.P.S. atsakymams į bendruosius 
klausimus gauti. Visą informaciją, telefonų numerius ir apie kitus 
jūsų apylinkėje patarnavimus surasite informacijos knygutėje 
(“Guide”).

Kokie patarnavimai yra dar gaunami?
Jūs galite aplankyti “Seasonal Tax Assistance Centres" patogiai 
prieinamose vietose kaip prekyvietėse (shopping malls). Ten 
gausite nurodymų, informacijų ir blankų. Žiūrėkite (vietinius 
laikraščius, kuriuose skelbiamas laikas ir vietovės. Taipgi yra 
ir vaizdajuosčių “Stepping Through Your Tax Return”, kurias jūs 
galite pasiskolinti iš bibliotekų ar jūsų apylinkės mokesčių 
įstaigų (district taxation office).

Į ką kreipti dėmesį?
Labai svarbu, kad jūsų asmeninė informacija, išspausdinta jūsų 
grąžinamame blanke būtų teisinga, ypatingai jūsų adresas. Prieš 
pradėdamas pažiūrėkite ar turite visus reikiamus kvitus ir infor
macijos lapukus. Patikrinkite savo apskaičiavimus ir pridėkite 
visą informaciją, kuri yra prašoma grąžinti. Visa tai padės jums 
išvengti atidėliojimo gauti jums priklausančius kreditus.

Jei aš persikelsiu gyventi kitur, 
ar aš vistiek gausiu savo čekį?
Jeigu jūs keliatės į kitą vietovę, paskambinkite ar parašykite 
Revenue Canada įstaigai, pranešdami savo naują adresą taip, kad 
mes galėtume pasiųsti jums čekį. Jei jūs turite daugiau klausimų, 
kreipkitės į Revenue Canada įstaigos tarnautojus. Jie yra žmonės 
su atsakymais.
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Demonstracija Maskvoje 1991 m. sausio 20 d. pasisakiusi už Lietuvą. Pla
kate matyti Gorbačiovas su Stalino ūsais

nėra nepriklausoma valstybė, 
nėra JT ar Europos bendruo
menės narė. Mes negalime ga
dinti santykių su kitom vals
tybėm, tad ir negalime iškel
ti Lietuvos vėliavos miesto ro
tušės aikštėje. Nepadėjo mano 
įrodymai (buvau atnešęs Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nisterio Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo raštą) aiškini
mai Lietuvos vėliavos gerbi
mą Australijoje, JAV, Kanado
je. D. Britanijoje ir t.t. Galų 
gale, miesto taryba sutiko iš
kelti Lietuvos vėliavą kartu su 
Hesseno krašto ir Viernheimo 
miesto. Tą pasiūlymą atme
čiau. Taip pasielgė ir Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba.

Parašiau atvirą protesto laiš
ką vietos dienraščiui. Labai 
prašau taip pat, kad protesto 
raštą parašytų VLIKas, ALTa, 
PLB, Lietuvos konsulai ir pa
vieniai asmenys ne tik miesto 
tarybai, bet ypač Vokietijos 
vidaus reikalų ministerijai. 
Aišku, galima rašyti angliškai 
šiuo adresu: Herrn Bundes- 
minister des Inneren Dr. Wolf
gang Schauble, 5300 Bonn 1, 
Graurheindorfer Str. 198, Ger
many. Herrn Burgermeister 
Norbert Hofmann, Rathaus, 
Krettelerstr 3, 6806 Viernheim, 
Germany.

Vasario 16-sios šventė
Tačiau Lietuvos nepriklau

somybė buvo atšvęsta Viern- 
heime! Vietos CDU-krikščio- 
nių demokratų partijos susi

rinkime apie Lietuvą kalbėjo 
VLB krašto valdybos vicepirm. 
Vincas Bartusevičius. Mišias 
Šv. Apaštalo šventovėje atlai
kė kun. dr. K. Gulbinas, OFM, 
Cap, kun. J. Dėdinas, kun. E. 
Putrimas ir Šv. Apaštalo para
pijos klebonas dek. G. Ludvig. 
Procesijoje Vasario 16-sios 
gimnazijos auklėtinės tauti
niais drabužiais nešė 14 žva
kučių, pagerbdamos 14 lietu
vių žuvusių už Lietuvos lais
vę. Tai priminė ir paaiškino 
parapijos klebonas. Žvakutės 
buvo pastatytos prie Marijos 
altoriaus.

Klebonas G. Ludvig pasveiki
no lietuvius ir apie 400 savo 
parapijiečių, kartu priminda
mas, kad šios Mišios yra auko
jamos už Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Evangeliją vokiškai skai
tė kun. K. Gulbinas, OFM, Cap, 
lietuviškai - kun. E. Putrimas, 
kartu pasakydamas pamokslą, 
nušviesdamas Lietuvos katali
kų katakombinį gyvenimą nuo 
1940 m. Mišių metu giedojo sol. 
N. Paltinienė.

Už palankumą Lietuvai Va
sario 16 gimnazijos mokiniai 
parapijos klebonui įteikė lie
tuvišką juostą. Atsidėkodamas 
dek. G. Ludvig, paprašė savo 
parapijiečių pasirašyti pro
testo rezoliuciją, smerkiančią 
karinius veiksmus bei reikalau
jančią Lietuvai nepriklauso
mybės. Visi parapijiečiai kant
riai laukė eilėje, išpildydami 
klebono prašymą. Šventovę 
puošė Vatikano ir Lietuvos vė
liavos.
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BAŽNYČIA KALTINĖNUOSE
Kaltinėnai yra senas mies

telis Šilalės rajone. Ten jau 1416 
m. buvo pastatyta viena pirmųjų 
bažnyčių Žemaitijoje. Dabar 
Kaltinėnus bene labiausiai gar
sina kapinėse palaidotas Dio
nizas Poška ir jo antkapis. Me
dinės Kaltinėnų bažnyčios kelis 
kartus degė. Paskutinioji sude
gė 1988 m. Dabar jau sumontuoti 
pamatai ir mūrijamos sienos 
naujos bažnyčios. Naujoji mūri
nė bažnyčia bus sudėtingas sta
tinys su dviem bokštais. Projek
to autoriai yra Regimantas And
riuškevičius, Diana Butkutė, 
Gediminas Bulavas ir Virginija 
Bukšėnienė. Statybos darbams 
talkina kaltinėniškiai, remian
tys savo parapiją. Statyba truks 
ilgesnį laiką. Tad pirmiausia 
planuojama požemyje įrengti 
salę, kurioje laikinai bus lai
komos pamaldos.

TIESA IR MELAS
“Literatūros ir meno” vasa

rio 2 d. paskelbtas rašytojo Vy
tauto Martinkaus žodis “Tiesos 
tragedija” sugriauna melagin
gas M. Gorbačiovo idėjas, pri
dengtas tariamos demokratijos 
apgaulinga skraiste. V. Martin- 
kus, dabartinis Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas, rašo: “Tačiau iš melo ki
lęs melas jau laukė savo pasku
tinės valandos, kai turi paaiš
kėti, kas yra tikrieji Tiesos pa
siuntiniai, o kas tik apsimeta 
tokiais. Sausio tryliktosios tam
sybėje, sausio tryliktosios krau
jyje skendintis varpas išmušė to
kią valandą. Užsiplieskė amži
nosios ugnies šviesa, atitolin
dama neesminius ginčus, parla
mentarų ir vyriausybės narių 
nesutarimus, ir paaiškėjo: ‘per
tvarka’ neveda laisvėn, ‘viešu
mas’ nėra teisingumas, sąžinėn 
tebešaudoma tomis pačiomis 
kulkomis, nuo kurių liejosi krau
jas Budapešte', Prahoje, Afganis
tane, Tbilisyje, Baku ... O Lie
tuva, Latvija ir Estija tebever- 
čiamos žingsniuoti Ribentropo- 
Molotovo slaptomis kortomis iš
grįstu keliu. Netiesos keliu . ..”

AR TIK VIENA?
V. Martinkus nesutinka, kad 

Lietuva yra viena tame netie
sos kelyje: “Česlovas Milošas, 
tiktai radijo bangomis atskubė
jęs Lietuvon, nustėro ir tarė: 
‘Klaikiai vieniša tauta, ji ir vėl 
pajuto, kad pasaulis paliko ją 
vieną’. Ar tikrai — vieną? Šalia 
juk ir Latvija, ir Estija. Šalia 
ir Rusija su savaisiais milijo
nais Tiesos ieškotojų. Šalia ir 
Lenkija, - Danija, Islandija, vi
sas pasaulis, kuris jau išgirdo 
ar dar tik turi išgirsti, kaip 
skamba mūsų Tiesos varpas. 
Eteris žadina viltį tokios Tie
sos, kuri, būdama nuo niekieno 
nepriklausoma, pasidarytų visų 
Tiesa, visų Šviesa. Tačiau ša
lia ir tie, kurie melą pasirinko 
(matyt, negalėjo nepasirinkti) 
kaip savo gyvybės sąlygą. Tie, 
kurie melavo per televiziją, ra
diją, laikraščius. Melavo penke
rius metus, meluoja ir šiandien, 
o po sausio tryliktosios skerdy
nių Vilniuje melas jau toks, kad 
net sunku įsivaizduoti jo mastus 
— viskas niekinama, viskas juo
dinama, viskas skandinama me
le. Taigi jis liko. Jis tebėra 
toks pat realus kaip ir sausio

tryliktąją ant Vilniaus kalvų 
pralietas kraujas, kurį tuo me
lu norima nuplauti . . .”

PAVĖLUOTA SUTARTIS?
Belgijos flamandiškosios da

lies Flandrijos viešųjų darbų ir 
susisiekimo ministeris Johan 
Sauwens lankėsi Lietuvoje, ver
tėja atsivežęs lietuvių veikėją 
Bronę Gailiūtę-Spies. Šiuo apsi
lankymu buvo norima sustiprin
ti draugiškus ryšius tarp Fland
rijos ir Lietuvos, tęsti abipusį 
bendradarbiavimą techninėse 
srityse, sumoderninti Klaipėdos 
uostą Belgijos jūrininkystės 
technika. Sutartis Klaipėdos 
reikalu buvo pasirašyta 1990 
m. lapkričio 24 d. Pasirašyme 
Lietuvai atstovavo jos aukščiau
siosios tarybos prezidiumo pirm. 
V. Landsbergis ir susisiekimo 
ministeris J. Biržiškis, Fland
rijai — viešųjų darbų ir susisie
kimo ministeris J. Sawens ir jo 
kabineto viršininkas Martens. 
Sutartis įpareigojo Flandrijos 
atstovus Klaipėdos uosto sumo- 
derninimo planus paruošti iki 
1991 m. balandžio mėnesio. Juos, 
atrodo, sugriaus dabartiniai 
įvykiai, Klaipėdos gatvėse jau 
1990 m. gruodžio 19 d. įvestas 
karinis patruliavimas. Sovietų 
Sąjungos žvejybos ministerija 
nuo š. m. sausio 1 d. Klaipėdos 
uosto avarinius jūros laivų gel
bėjimo vilkikus, nupirktus Lie
tuvos lėšomis, atidavė Rusijos 
respublikos prisijungtam ir Ka
liningradu pavadintam Kara
liaučiaus uostui. Liko tik gra
žūs Flandrijos ministerio J. Sau- 
wenso žodžiai: “Flandrija remia 
Lietuvos savarankiškumo sie
kius”.

LIETUVAITĖ MOKYTOJA
Gudijos Astravo rajono Gi

rių devynmetėje mokykloje jau 
dirba iš Lietuvos atvykusi jau
na mokytoja Renata Greimaitė. 
“Tiesos” atstovui Bernardui 
Šakniui ji džiaugiasi įveiktais 
pradiniais sunkumais — susi
lauktu pripažinimu ne tik iš lie
tuvių, bet ir gudų bei rusų, su
pratusių, ko siekia Lietuva. Dar
bas nėra lengvas: “Savaitės krū
vis — 31 pamoka. Tai labai daug, 
savaitgalio beveik nelieka, nes į 
kiekvieną pamoką reikia ateiti 
gerai pasiruošus. Juk mokykla 
labai savita — vaikai lietuviai, 
o mokomi rusiškai. Vadovėliai 
skirti rusų mokykloms. Galvoju, 
Lietuvos leidyklos turėtų kuo 
sparčiau parengti specialius 
lietuvių kalbos vadovėlius mo
kykloms, esančioms už Respub
likos sienų. Manau, jų neatsi
sakytų Rusijos, Latvijos lietu
viškos klasės, tokiais vadovė
liais galėtų naudotis ir Lenki
jos lietuviai”. Mokytoja Rena
ta Greimaitė džiaugiasi su mo
kiniais rasta bendra kalba: “Aš 
juos pamilau. Tai labai geri vai
kai, darbštūs, sumanūs, juose 
gyva tautos dvasia. Važinėjame 
į ekskursijas po Lietuvą, lan
kome parodas, muziejus. Įdomią 
kelionę turėjome pas Lenkijos 
lietuvius. Čia suprato mūsų da
lią. Jiems patiko etnografiniai 
vaidinimai, kuriuos kūriau pati, 
remdamasi Gervėčių krašto tau
tosaka. Man padėjo vaikai, mo
čiutės, tėvukai". Lietuvaitę mo
kytoją Renatą Greimaitę pas Gu
dijos lietuvius nusiuntė jauni
mo bendrija “Lituanica”. y Kst

Dr. Č. Vaičys su Vilija (kairėje) ir Vitalija (dešinėje) Niujorko orauostyje 
po varginančios kelionės iš Lietuvos 1991 m. vasario 7 d.

Lietuvos Siamo dvynės
Vitalija ir Vilija laukia operacijos

Kaip esu rašęs, sesutės Vita
lija ir Vilija Tamulevičiūtės 
1991.II.7 d. atvyko į Dalias 
miestą. Čia, Childworks Inter
national ligoninėje planuoja
ma atlikti gyvybiškai svarbias 
operacijas: ryškių veido ir kau
kolės deformacijų atstatymą, 
didelio kaukolės skliauto de
fekto uždengimą, galvos sme
genų atrofinių procesų pasek
mių likvidavimą. Šiuo metu 
mergaitės tiriamos įvairių 
specialistų: pediatrų, dantis
tų, antropologų, reabilitologų, 
neuropsichologų ir kitų. Visi 
stebisi geru mergaičių vysty
musi, pažymi palankiasgalimy- 
bes gyventi pilnaverčiu gyve
nimu. Jau atlikti priešopera
ciniai diagnostiniai tyrimai: 
aksialinė rentgeninė ir tri
matė kompiuterinė tomografi
jos.

Deja, operacijos data dar 
nenustatyta, nes nėra sutelkta 
pakankamai lėšų.

Childworks International 
fundacija, suprasdama sunkią 
finansinę mūsų padėtį, sten
giasi sudaryti palankias sąly

gas greitesniam mergaičių gy
dymui. Tuo tikslu Vitalijos 
ir Vilijos problema buvo skel
biama Dallaso spaudoje bei 
rodoma televizijoje. Šiuo me
tu, kad būtų atliktos operaci
jos, trūksta apie $10.000.

Negailėdamos jėgų nuošir
džiai padeda čia gyvenančios 
gerbiamų Gylių, Vygantų, Žu
kų, Naksonų šeimos bei funda
cijos kolegos. Nuoširdžiai dė
koju visiems tautiečiams, siun- 
čiantiems aukas.

Dar kartą atsiprašydamas, 
Vitalijos, Vilijos ir jų mamos 
Daivos vardu prašau jūsų pa
galbos.

Dr. Česlovas Vaičys

P.S. Aukas, kurios JAV atlei
džiamos nuo mokesčių, galima 
siųsti: Childworks Internatio
nal, Post Office Box 515838, 
Dallas, Texas 75251-5838, USA. 
Tel. (214) 788-6669; Lithuanian 
Catholic Charities, 2636 W. 71 
St., Chicago, Ill. 60629, USA; 
“Parama”, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6, Ca
nada. Sąskaitos nr. 9759.

Aukos KLB-menei
Aukos KLB krašto valdybos veik

lai Vasario 16-osios proga Hamil
tone: $1,000 - KLB Toronto apy
linkės valdyba; $300 - E. Bubnys, 
A.A. Jasiukas, B. Čepauskienė; 
$220 - St. Dalius; $200 - J. Astas; 
$100 - E. Lengnikas, E.J. Mažulai- 
tis, E. Bersėnienė, F. Urbaitis, 
A. Kerutytė, S.S. Rakščiai, J. Yčas, 
V. Stanaitis, Aug. Senkus, P.J. 
Gabrėnai, V. Mockus; $75 - T. Sta- 
nulis; $55 - A. Cibas; $50 - B. Ma
čys, A.V. Stanevičiai; P. Kareckai; 
A. Kamaitis; F.L. Ankus.J.G. Skais- 
tys, B. Venslovas, H. Rimkevičius, 
A. Repčys, kun. J. Liauba, OFM, 
V. Kezys, V. Linčiauskas, E. Ka- 
zickienė, A.M. Garkūnai, P. Vo
lungė, J. Kežinaitis, J.R. Piciniai,
A. Obcarskis, K.E. Gudinskai, A.J. 
Gedrimas, Z. Bersėnaitė-Cers, P.S. 
Kanopai, B. Perkauskienė, B. Jur- 
cevičius, A.M. Pusdešriai, A. Min- 
gėla; $40 - V. Lukoševičienė, R. 
Bulovas, B. Orvydas, Z. Stonkus; 
$30 - J. Miltenis; A. Keliačius, J.E. 
Bajoraičiai, J. Aniol; $25 - St. Do
meikienė, V. Pilkauskas, E. Apa
navičius, St. Senkus, J.M. Gimžaus
kai, K. Meškauskas, K.H. Norkai, 
E.V. Sakai, V. Akelaitis, A. Mik
šys, P. Kaziukonis.

$20 - A. Erštikaitis, M. Jonikas, 
V. Grikietis, E. Ramanauskienė, 
V. Kežinaitis, M. Repečka, V. Ky
bartas, P. Žulys, O. Savickienė,
B. G. Grajauskai, M. Tarvydas, A. 
Dziemian, J. Januškevičius, J. Če- 
gys, L. Paškus, V. Blauzdys, A. Piet- 
rantonio, E. Repčytė, M. Vegertai- 
tė, A.B. Pareštis, E. Kudabienė, 
S. Stanevičius, J. Stankus, J.L. 
Stungevičiai, A. Lukos, A. Jusys, 
A. Grajauskas, J. Stanius, A. Ma- 
čiulaitis, J. Rudaitis, A. Liškaus- 
kas, P. Sakalas, Ig. Varnas, A. Ju- 
raitis, A. Patamsis, J. Sabaliaus
kas, A. Langas, E. Bartminas, U. 
Žilinskienė, C. Anderson, K. Gir- 
nys; $10 - A. Leščius, J. Kareckas, 
Z. Orvidas, D. Stukas, J. Kamaitis, 
E. Beržaitienė, J. Stanaitis, P. Lu
košius, A. Stasevičius, V. Apanavi
čius, P.A. Adomaitis, A. Samson, 
M. Jankus. Kiti aukojo mažiau.

Pagalbos Lietuvai vajaus aukos
$1,000 - a.a. vyro Tado atm. O. 

Krasauskienė; $500 - U. Paliulis, 
A. Kazilis (iš viso $1,000), A. Seko
ms; $400 - S.J. Sinkevičius, Toron
to ansamblis “Gintaras”; $201.61 - 
sol. V. Noreikos koncerto rengi
mo komitetas; $200-V. Kalendrie- 
nė; A.B. Ledas, H. Butkevičius, K. 
Meškauskas; $160 - B. Jogi; $150 - 
H. Naruškienė; $100-M.S. Bušins-

@ LIETUVIAI PASAULYJE

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

London, Ont.: a.a. Edvardo Punk- 
rio atminimui E. G. Petrauskai 
aukojo $20.

Kelowna, B.C.: Valerija Sapkos 
atsiuntė $300, pakeldama savo įna
šą iki $500.

Ottawa, Ont.: B. Vilčinskienė 
savo vyro a.a. Kazio Vilčinsko vie- 
nerių mirties metinių proga at
siuntė $100, pakeldama įnašą iki 
$1,180. KLF

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas) sžr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

HALLING ELECTRICAL
( Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Sudbury, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS minėjimas įvyko Heart Break 
Cafe patalpose. Dalyvavo per 70 
lietuvių, taip pat keletas svečių. 
Pirmiausia 4 v.p.p. dalyviai susi
rinko vakarienei. Prieš valgį mal
dą sukalbėjo KLB Sudburio apy
linkės pirm. Jonas Petrėnas, po va
karienės atidaręs ir patį minė
jimą. Sugiedoti Lietuvos ir Kana
dos himnai. Kalbėjo žymus Sudbu
rio visuomenininkas, šalpos orga
nizacijų darbuotojas J. Lougheed, 
jn. Kalboje pabrėžė Lietuvos ne
priklausomybės siekius. Tuo daly
viai buvo sužavėti ir patenkin
ti. Vėliau kalbėjo estų ir latvių 
atstovai, užtikrindami, kad Lietu
vai, Latvijai, Estijai laisvės ry
tas jau švinta. Pirm. J. Petrėnas 
savo žodyje prisiminė kaip Vil
niaus TV bokštą ginant buvo nužu
dyta 14 lietuvių. Juos nužudę Lie
tuvos išdavikai, priklausą Maskvos 
komunistų partijai kaip Buroke
vičius, Jarmalavičius ir kt. Žu
vusieji lietuviai pagerbti daly
vių atsistojimu ir tylos minute. 
Baigiant minėjimą, KLB apyl. 
pirm. J. Petrėnas bendruomenės 
vardu padėkojo Fernandui Al
brechtui už “The Sudbury Star” 
dienraštyje per penkis numerius 
skelbtus Baltijos kraštų nepri
klausomybę ginančius straips
nius. Tuo ir baigtas gražus minė
jimas. J. Kr.

kai, P. Dalinda, J. Derceville, A. 
Pivoriūnas, J.G. Skaistys, R. Gei- 
dukytė, S. Geidukytė; $50 - R.G.K.; 
$20-E. Žemaitaitis.

A.a. L. Šeškaus atminimui: $100- 
M. Augustinavičius; $50 - A.J. Au- 
gustinavičius, M. Raila; A.J. Par- 
šeliūnai, Al. Jasinevičius, L. Ber- 
žinytė, J.V. Šimkus, G. Ignaitytė; 
$25 - I.V. Ignaičiai, T. Trakymie- 
nė, J. Dabrowski, L.A. Čepai, R.G. 
Petrauskai, D. Juozapavičiūtė; 
$20 - A. Jankaitienė, V. Petraitis, 
D. Breen, C. August, J. Augustina- 
vičienė, A. Senkus, R. Halina, B. 
Abromaitienė; $10-K.P. Abromai
tis, V. Foslett, Z. Stravinskas; V. 
Kečorius.

Medicininei Lietuvos pagalbai: 
$100 - A. Palvenis, J. Zakarevičius; 
$50 - a.a. V. Riškaus atm. A. Deks- 
nienė, A. Saulis, G. Kaulius; $30 - 
a.a. M. Skučienės atm. S.T. Burns.

KLB krizės centro išlaidoms pa
dengti $100 aukojo Toronto lietu
vių pensininkų klubas.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoto
jams.

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.

JA Valstybės
Hanau lietuvių gimnazijos 

pirmosios abiturientų laidos 
suvažiavimas rengiamas Čikago
je gegužės 24-26 d.d. Abiturien
tams bus proga prisiminti moks
lo dienas pokarinėje Vokietijo
je, vargingą gyvenimą Hanau 
stovykloje. Suvažiavimo daly
vius registruoja ir jiem papil
domą informaciją teikia Anato
lijus Milūnas, 440 Roe Ct., Dow
ners Grove, IL 60516, USA.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba Kalifornijoje 
buvo palikta sekančiai trejų me
tų kadencijai. Naujos valdybos 
rinkimų atsisakyta, nariams ne
pasiūlius kandidatų. Dabartinę 
centro valdybą sudaro: pirm. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, vice
pirmininkai Vladas Bakūnas ir 
Ignas Mediukas, sekr. Vytautas 
Šeštokas ir ižd. Rūta Šakienė. 
Kandidatas — Valdas Gilys. Val
dybos adresas: 23500 Via Galera, 
Valencia, CA 91355. Šiemetinį 
laureatą JAV LB kultūros tary
bos 1990 m. žurnalistikos pre
mijai paskirs vertintojų komi
sija, kurią sudarė trys žurna
listai — kun. Pranas Garšva, 
MIC, Balys Gaidžiūnas ir Stasys 
Garliauskas. Premijos mecena
tas — JAV lietuvių fondas. Kan
didatus galima siūlyti centro 
valdybos adresu arba tiesiog 
komisijos nariams.

ALKOS patalpose Putname, 
Conn., 1990 m. gruodžio 16 d. po
sėdžiavo Romoje centrą turin
čios Lietuvių katalikų mokslų 
akademijos finansinis skyrius. 
Slaptu balsavimu jo naujon val- 
dybon buvo išrinkti: pirminin
ku — dr. Vytautas Vygantas, vi
cepirmininku — dr. Česlovas 
Masaitis, sekretoriumi — prel. 
Vytautas Balčiūnas, iždininku 
— kun. Rapolas Krasauskas, na
riais — kun. Valdemaras Cuku- 
ras, dr. Juozas Kriaučiūnas ir 
Juozas Rygelis. Akademijai dr. 
J. Balio dovanotas sklypas Flo
ridoje jau parduotas. Gautos lė
šos naudojamos knygų leidybai. 
Problemų turima su dr. K. Almi
no Nebraskoje padovanoto ūkio 
administravimu. Dabartiniai 
metai yra sunkūs ūkininkams. 
Tad šiuo metu tą ūkį parduoti 
būtų nuostolinga. Informaci
nius pranešimus padarė iš Lie
tuvos neseniai grįžę dr. Č. Ma
saitis ir dr. S. Goštautas. Lietu
vių krikščionių demokratų są
jungos pirm. dr. Č. Masaitis tris 
mėnesius skaitė paskaitas Kau
no technologijos institute ir 
Vytauto Didžiojo universitete, 
o dr. S. Goštautas turėjo pasi
tarimus prekybos ir pramonės 
reikalais.
Argentina

Kalėdinę eglutę lietuvių vai
kams Buenos Aires mieste 1990 
m. gruodžio 16 d. surengė Lie
tuvių centras. Programai vado
vavo B. Daratienė. Su Kūčių 
reikšme ir tradicijomis supa
žindino Klaudija Taller. Kūčių 
stalą su namie paruoštais suneš
tiniais šios dienos patiekalais 
palaimino kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC. Kalėdinį vaiz
delį paruošė “Spindulio” an
samblis, įjungdamas vaikų su
giedotą giesmę “Tyli naktis”. 
Programon lietuviškomis kalė
dinėmis giesmėmis su gitaros 
palyda įsijungė Paulė Rama
nauskaitė. Kūčios baigtos tra
diciniu Kalėdų senelio atvyki
mu ir dovanėlių išdalinimu vai
kams.

Susivienijimas lietuvių Ar
gentinoje 1990 m. veiklą baigė 
jau aštuntam vasaros sezonui 
skirtu maudymosi baseino ati
darymu. Šia proga buvo surengti

bendri pietūs. Baseiną ir pietų 
patiekalus palaimino Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
Augustinas Steigvilas, MIC, pa
kviestas SLA valdybos pirm. 
Ratilo Stalioraičio. Pietų metu 
aptarti nuveikti darbai ir atei
ties planai.

Australija
ALB Brisbanės apylinkė iš

rinko naują valdybą, kurion įsi
jungė: pirm. Anicetas Permi
nąs, I vicepirm. Petras Zabukas, 
II vicepirm. Vladas Musteikis, 
sekr. Mikas Rudys, ižd. Balys Ma
linauskas, meno ir renginių va
dovė Elena Klimienė, jos padė
jėjos Monika Stankūnienė ir Ge
nė Žigytė-Ralph. Revizijos ko- 
misijon įsijungė Juozas Kiškū- 
nas ir Robertas Pomeringas, gar
bės teisman — kun. dr. Petras 
Bačinskas ir Stasys Einikis.

Britanija
Vasario 16 minėjimas Londone 

buvo pradėtas išvakarėse su
rengtu svečių priėmimu Lietu
vių namuose. Priėmime kalbėjo 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteris A. Saudargas ir lor
das Ennalds. Dalyvių eilėse bu
vo Lietuvos atstovas Britanijo
je V. Balickas, Švedijos ir Da
nijos ambasadų pareigūnų, estų, 
latvių, lenkų, ukrainiečių bei 
kitų tautybių atstovų. Sekančią 
dieną Bishopsgate institute su
rengtą Vasario 16 minėjimą įva
diniu žodžiu pradėjo DBLS cent
ro valdybos pirm. J. Alkis, tra
dicine kalba — Lietuvos atsto
vas Britanijai V. Balickas. Me- 
ninėn programon Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių dekla
macijomis įsijungė aktorius R. 
Abukevičius, dainomis — litua
nistinės Maironio mokyklėlės 
Londone mokiniai ir vyrų triju
lė, šokiais — jaunieji “Lietuvos” 
grupės šokėjai. Staigmena buvo 
anglų aktorių padainuotos dai
nos iš Wolverhamptone ruošia
mo spektaklio “Laiškai iš Lie
tuvos”. Vasario 17, sekmadienį, 
nepriklausomybės Lietuvai pra
šančias Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje atnašavo kun. R. 
Repšys, MIC.

A. a. Domas Banaitis, ilgametis 
DBLS Rochdale skyriaus valdy
bos pirmininkas, mirė vietinėje 
ligoninėje sausio 19 d. Velionis, 
gimęs 1912 m. spalio 21 d. Taura
gės srityje, buvo baigęs Taura
gės mokytojų seminariją, karinę 
tarnybą atlikęs Lietuvos karo 
aviacijoje. Mokytojavo Deme- 
niškių, Būdos, Burtrimonių, 
Jiezno, Krikštonių mokyklose 
Dzūkijoje. Į Vakarus su moky
toja žmona Antanina ir sūne
liu Vaidotu pasitraukė 1944 m. 
Pokarinėje Vokietijoje gyveno 
britų zonos Greveno stovyklo
je, kur buvo suorganizavęs di
delę lietuvišką mokyklą, turė
jusią penkis mokytojus, daugiau 
kaip 100 mokinių. Emigracijai 
velionis pasirinko Angliją, nors 
ten jam teko dirbti fizinį dar
bą fabrike. Visuomeninėje veik
loje pagrindinis velionies dė
mesys buvo skirtas visus Brita
nijos lietuvius jungiančiai 
DBLS organizacijai. Jam teko 
būti jos tarybos nariu ir pirmi
ninku ir net 34-rius metus DBLS 
Rochdale apylinkės valdybos 
pirmininku. Velionis rūpinosi 
vaikais, neturtingomis šio sky
riaus lietuvių šeimomis, pri
klausė Pavergtųjų tautų komi
tetui, Mančesterio lietuvių klu
bo valdybai ar revizijos komi
sijai, skaitydavo paskaitas įvai
riomis temomis. Žmonai Antani
nai mirus prieš keturiolika me
tų, velionis paliko sūnų Vaido
tą, marčią Heidi, dukraites Kris
tiną ir Angelę.

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ
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

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dų vadovai. Jų pastangų dėka 
buvo pravestos teisėjo J. De
schenes karo nusikaltėliu pa
ieškos Kanadoje ir priimtas 
įstatymas čia leidžiantis jų 
teisinus. Žydų organizacijos 
“B’nai Brith” vicepirm. F. Di- 
mantas ir Kanados žydų kong
reso pirm. L. Scheiningeris 
reikalauja, kad Kanandos vy
riausybė paspartintų tokias 
kanadiečių bylas, kol dar nė
ra numirę paskutinieji liudi
ninkai ir kol jų eilėse yra ga
linčių atvykti teisman. Jiems 
pritaria ir žydų kilmės libera
lų parlamentaras R. Kaplanas, 
kuriam teko būti Kanandos vi
daus reikalų ministeriu P.E. 
Trudeau vyriausybėje. Jis rė
mė karo nusikaltėlių paieškas 
ir jau konservatorių vyriausy
bės priimtą jų teismų Kanado
je įstatymą.

Pagal tą įstatymą buvo teistas 
ir išteisintas 78 metų amžiaus 
Imre Fintą, vengrų kilmės to- 
rontietis, taip pat kaltintas 
8.000 žydų išsiuntimu Vokie
tijon, kai Vengriją jau buvo 
okupavę vokiečiai. Turbūt ne
be žydų protesto I. Fintos iš
teisinimas dabar atsidūrė ape
liaciniame Ontario teisme. 
Esą jį gynęs advokatas D. Chris
tie savo baigminiame žodyje 
prisiekusiųjų tarybai neturė
jo priminti, kad jų priesaikai 
buvo panaudotas Šv. Raštas, o 
žydai liudininkai buvo prisaik
dinti be jo.

Lig šiol Ontario provincijo
je buvo paskelbtos trys karo 
nusikaltimais kaltinamų kana
diečių bylos. I. Fintą, dabar 
laukiantis apeliacijos, buvo 
išteisintas, S. Reistetterio by
lą sustabdė teisėjas J. White. 
Sprendimo tebelaukia dar ne
pradėta gudų kilmės kanadie

Homeopatinė ir akupunkturos klinika
D. Turčinskienė, N.D. (M.D. Lietuva)

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.

Gydomi įvairūs artritai, astma, bronchitai, skrandžio, žarnyno, 
kepenų ir tulžies pūslės susirgimai, moterų įvairūs susirgimai (me
nopause syndrom), prostata, impotencija, depresija, nuovargis, 
nemiga, vidurių užkietėjimas, galvos skausmai ir kiti ūmūs ir chro
niniai susirgimai. Homeopatiniai vaistai neturi jokio pašalinio 
veikimo. Norint išvengti dažnų persišaldymų, bronchitų vaikų ir 
suaugusių amžiuje, yra specialus profilaktinis homeopatinių vais
tų kursas.

Nauja: 1. Atliekamas veido elastingumo atstatymas (non surgical 
face lift), veido raukšlių išlyginimas, naudojant akupunktūros me
todiką ir kiekvieno veido bei kaklo raumens elektrostimuliaciją. 
2. Paros šlapimo tyrimas. Sveikata priklauso ne tik nuo maisto koky
bės, bet nuo virškinimo. Atliekamas 18 metodinių šlapimo testų, ku
rie nurodo ne tik inkstų funkciją, bet ir medžiagų apykaitą, žarny
no, kepenų toksiškumą, baltymų, angliavandenių, riebalų virškini
mą, maisto medžiagų pasisavinimą, kai kurių medžiagų trūkumą ar 
perteklių. Sutrikusią funkciją galima atstatyti naudojant augalų en
zimus (enzymes).

AMERICAN EXPORT-IMPORT INC.
OjKSfc t) )Chicago, III. 60441, U.S.A.PLL SB Ty 

Canadian European Export-Import Co.
Centrinė įstaiga - 597A Annette St., Toronto, Ont. M6R 2M9 Canada. 

Tel. (416) 604-4602, FAX (416) 604-7361.
404 Roncesvalles Ave..Toronto, Canada M6R 2M9 

Tel. (416) 534-3860, FAX (416) 533-4910.

Siunčiame siuntinius į Ukrainą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Gudiją, Moldaviją, Krymą, Leningradą, Maskvą 
Tikra naujiena - niekad nebuvo taip daroma
• Garantuotai žemiausios kainos, siuntinius pristatome į namus - 

patikimas, patikrintas patarnavimas.
• Visos kainos įskaitomos į persiuntimą, gavėjas nieko nemoka.
• Siunčiame nauju 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 ir patarnavimo kainas JAV, kiek sąlygos leidžia.

NAUJOVĖ-UŽ ONTARIO RIBŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NEMOKAMAS TEL. 1-800-661-0210 už Ontario ribų. 

Siųskite į 597A Annette St., Toronto, Ont. M6S 2C3.

Musų patvirtinti prekybininkai

R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 
Buffalo NY 14212 

Tel. (716) 894-9880

1
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UKRAINIAN GIFT SHOP 

11758 Mitchell, Hamtramck 
Ml 48212, Detroit 

Tel. (313) 892-6563 <
<

BOMAR INC. 
4754’/? W. Belmont Ave. 

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

u< z
UNIPOL TRAVEL

8831 49th St., Pinellas Park 
Florida 34656 

Tel. (813) 544-8700

<
UNIVERSAL TRAVEL 

4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 
Florida 34233 

Tel. (813) 377-9025

čio M. Pawlowskio byla. Šis 
Renfrew vietovėje gyvenantis 
73 metų amžiaus pensininkas 
kaltinamas 490 žydų nužudy
mu viename Gudijos mieste
lyje 1942 m. Tenka sutikti, kad 
miršta senatvės pakirsti liu
dininkai, bet mirties neišvengs 
ir prie jos priartėję kanadie
čiai, kaltinami karo nusikal
timais. Kažin ar tokiu atveju 
verta spartinti bylas, kai mir
ties šešėlyje yra ir kaltinamie
ji, ir juos kaltinantys liudinin
kai?

Sensacija tapo pranešimas 
spaudoje, kad gegužės 21-23 d.d. 
Joyceville kalėjime prie Onta
rio Kingstono bus surengta ne 
tik Kanadoje, bet ir turbūt vi
same pasaulyje pirmoji žmog
žudžių konferencija. Jai Kana
dos vidaus reikalų ministeris 
Pierre Cadieux paskyrė $20.000 
ir pažadėjo iš visų Kanados ka
lėjimų atgabenti daugiau kaip 
100 nuteistų žmogžudžių, ku
rių eilėse yra ir 13 moterų. Ka
nada, neturinti mirties baus
mės, žmogžudžius baudžia ka
lėjimu iki gyvos galvos. Tačiau 
nuteisti už pirmo laipsnio žmog
žudystę būna išleidžiami po 25 
metų, nuteisti už antro laipsnio 
žmogžudystę — po 15 metų.

Vidaus reikalų ministeris P. 
Cadieux žmogžudžių konferen
ciją atšaukė, susilaukęs protes
to balsų spaudoje. Mat paaiškė
jo, kad žmogžudžiai šioje kon
ferencijoje planavo ginti savo 
teises ir reikalauti bausmės su
mažinimo. Nuteistieji už pirmo 
laipsnio žmogžudystes norėjo, 
kad minimali 25 metų bausmė 
būtų sumažinta ir kad jos pil
ną dovanojimą būtų galima gau
ti po 15 metų. Pasigirdo pašai
pių balsų, kad pirmojoje žmog
žudžių konferencijoje jiems 
turbūt bus leista susipažinti ir 
su naujausiais žudymo meto
dais. V. Kst.

PIAST ENTERPRISES LTD.
121 Roncesvalles Avė. 

Toronto. Ontario M6R 2K9
Tel. (416) 531-8786

ARKA LONDON 
680 Dundas St. E. 
Tel. (519) 438-5271

BIG WIN CENTER 
760 Brant St., 

Burlington, Ontario 
Tel. (416) 639-7547

KAZAN TRADING CO.
83 Shanley St. 
Kitchener, Ont.

Tel. (519)743-7653

SILESIA CO.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario 

Tel. (415) 734-4487

Užgavėnių karnavalo popietėje Toronte “Atžalyno” jauniausieji šokėjai atlieka programą Nuotr. B. Tarvydo

Pastabos apie Australijos lietuvių dienas
ALFONSAS NAKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

ALB krašto taryba Lietuvių 
namuose posėdžiavo gruodžio 
28-29, jei tikėti programa. Bet 
mano užrašai rodo, kad ją po
sėdžiaujant dar užtikau ir sek
madienį, gruodžio 30. Posė
džių klausytis leido visus. Bu
vau pasėdėti porą kartų po 
pusvalandį, o XII. 29 neištrū- 
kau ištisas dvi valandas. Tai 
premjerės K. Prunskienės ten 
lankymosi proga. Ji atvyko po 
pusės vienuoliktos ir pasakė 
64 minučių kalbą. Tuo metu 
jos kalba buvo įdomi, nes ne 
tik nušvietė paskutinius įvy
kius tėvynėje, bet ir papasa
kojo apie savo susitikimą su 
Australijos premjeru Bob 
Hawke. Dabar, žinant, kas atsi
tiko Vilniuje ir Rygoje po jos 
kelionės Australijon, ir kas at
sitiko su ja pačia, apie aną va
landos kalbą nebėra ko rašyti.

ALB tarybos posėdžiai man 
atrodė labai panašūs į JAV LB 
ir PLB posėdžius, kuriuose 
daug teko prasėdėti. Tik Mel
burne nepastebėjau tokių ašt
rių ginčų, kaip pas mus. De
legatai atrodė oresni, vieni 
kitus labiau gerbė. Deja, ir 
čia dauguma seneliai . . .

O viename suvažiavime bu
vau nuo pradžios iki galo ir 
apie jį noriu plačiau papasa
koti. Tai karių ramovėnų su
važiavimas, įvykęs sekmadie
nį, gruodžio 30, Lietuvių na
mų Bendruomenės kambary. Į 
tą suvažiavimą mane nusi
tempė svainis Liudas Budzi- 
nauskas, Kanberos ramovėnų 
atstovas. Jaučiau pareigą jam 
padėti nusigabenti atvežtus 
parodai eksponatus, o į ramo
vėnų šurmulį patekęs jau ne
benuobodžiavau.

Suvažiavimą jie pradėjo pa
maldomis Lietuvių namų labai 
šventiškai įrengtoje koplytė- 
jėje. 8.30 v.r. veteranams Mi
šias laikė pats vysk. Antanas 
Vaičius, asistuojamas kun. dr. 
Prano Dauknio. Koplyčią ap
žvelgęs, suskaičiau 25 vyrus 
ir tris moteris. Kun. dr. Dauk
nys pasakė trumpą pamokslė
lį. Dvi gražiabalsės moterys 
(nesužinojau pavardžių) pa
giedojo tris giesmes, o po pa
maldų visi — Tautos himną.

Beveik trijų valandų posėdį 
atidarė Melburno ramovėnų 
pirm. Vladas Bosikis, labai 
žvalus, didelio takto vyras. 
Pasveikinęs trumpam užsuku
sius vyskupą ir kunigą bei ke
lių miestų ramovėnų atstovus, 
pirmininkauti pakvietė Vaclo
vą Šimkų. Išrinktas pustuzi
nio narių prezidiumas. Vienas 
asmuo pakeltas į garbės na
rius. Buvęs Lietuvos karo 
aviac. kpt. Juozas Seliokas 
skaitė nepaprastai įdomią pa
skaitą apie Lietuvos aviaci
jos vystymąsi ir jos likvidavi
mą. Vėliau, su kpt. Selioku 
susipažinęs, primygtinai siū
liau, kad paskaitą siųstų JAV 
išeinančiam “Kariui”.

Kuo gi šie žili seneliai ilga
me posėdyje sirgo? Jaunimu, 
jo nutautimu! Ne vienas kitas, 
o bent keliolika siūlė visokių, 
net fantastiškų, planų jauni
mui atlietuvinti. Žadėjo nesi
gailėti pinigų. Man patiko siū
lymas keliems geriausiais pa
žymiais besimokantiems jau
nuoliams pažadėti apmokėt 
kelionę į Lietuvą už pusme
čio ar už metų po to, kai čia 
pramoks lietuvių kalbos.

Keturių skyrių nariai pada
rė pranešimus: Adelaidės — 
Dumčius, Kanberos — Liudas 
Budzinauskas, Melburno — VI. 
Bosikis ir Sidnio — Antanas 
Kramilius. VI. Bosikis apgai
lestavo, kad, narių skaičiui 

iki 8 sumažėjus, Perto (Perth) 
skyrius užsidarė. Sumažėjimo 
priežastis — mirtys. Bet 8 ra- 
movėnai neturėję veiklos nu
traukti. L. Budzinauskas at
vežė miniatiūrinę repliką už 
Lietuvos laisvę žuvusiems pa
minklo, kurį, pagal Kauno Ka
ro muziejaus modelį, Kanbe
roj pastatė Feliksas Borumas, 
padedamas kelių ramovėnų, 
įskaitant ir patį L. Budzinaus- 
ką. Paminklas tikrai puikiai 
atkurtas.

Kartą neiškenčiau nepasi
sakęs ir šio reportažo autorius. 
Vienas gerų norų atstovas pa
tarė neberemti JAV lietuvių 
“Kario”, visą paramą teikti tik 
Lietuvos žurnalams, apie ka
rius rašantiems, “Kario” net 
nebeprenumeruoti. Pasisakęs, 
kad esu JAV lietuvis, “Karį” 
prenumeruoju ir juo gėriuosi, 
patariau neskubėti jo likvi
duoti, iki Lietuvoj nebeliks 
sovietų kariuomenės ir jos 
spauda tikrai bus laisva. Pri
miniau, kad spaudos iš Lietu
vos dar galime ne kartą netek
ti. Jei ne tą mielą tautietį, 
tai bent kelis kitus tikrai įti
kinau. O “pranašo” manęs bū
ta! Po N. metų į Sunny Hills 
nebeatėjo nė vienas Lietuvos 
laikraštis ir žurnalas, ku
riuos už pusantro šimto dole
rių užsiprenumeravau . . .

Tiek tirštimų iš ramovėnų 
posėdžio. Jį iškilmingai, su 
Himnu, užbaigus, nusileidome 
į didesnę salę, kurioje vyko 
skoningai paruošti pietūs. Vai
šes glaustu žodžiu pradėjo VI. 
Bosikis. Po trumpą kalbelę 
pasakė premjerė K. Prunskie
nė ir vysk. A. Vaičius. Pirmoji 
priminė, kad čia ji jaučianti 
Lietuvos karių dvasią ir kad 
kariuomenė Lietuvai bus rei
kalinga — ne kam nors pulti, 
o palaikyti tvarkai ir gintis. 
Vyskupas prisipažino, kad ir 
jis turįs karių dvasios, nes 
tėvelis Lietuvos kariuomenė
je tarnavęs apie 10 metų. Jam 
VI. Bosikis įteikė Melburno 
skyriaus ramovėnų ženklelį ir 
visiems plojimu pritarus, pa
kėlė šio skyriaus garbės nariu.

Pietaujančius linksmino du 
dainininkai. Bet ir minėti gar
bingieji svečiai, ir mes dauge
lis kitų, prie vaišių stalų ne
užsisėdėjome, nes antrą valan
dą laukė “Ku-kū” spektaklis.

Kiti specifiniai suvažiavi
mai manęs nedomino, o jei ir 
būtų dominę, jiems jokiu būdu 
nebebūčiau turėjęs laiko.

Naujų metų sutikimas
Aštuoni vienos giminės na

riai važiavome į Melburno Go
vernment Pavillion. Karšta, 
alpi, paraudusi saulė kabojo 
per sprindį nuo akiračio. Oras 
buvo tvankus, net kasdieniniai 
australiški vėjai pritilę.

Stebino besirenkantys žmo
nės. Ir moterys, ir vyrai apsi
rengę taip, kad nors visus dėk 
į vitrinas. Bet visi vyrai ir kai 
kurios ponios, tempė po vieną 
ir po du kilnojamus šaldytuvė- 
lius, kaip kai kurie mūsų tau
tiečiai tempia į Dainavos pa
plūdimį. Tik ten trumpakel
niai, kai kurie su glaudėmis, 
o čia vyrai tamsiomis eilutė
mis, įmantriais kaklaryšiais, 
dekoltuotos, išsikvėpinusios 
damos. Vaizdas, kokio gyveni
me nebuvau matęs. Ak, ir mū
sų dukterėčių vyrai nešėsi ne 
du, o tris šaldytuvėlius, pri
krautus vaisvandenių, alaus, 
saldžių ir karčių gėrimų bu
telių, apkrautų ledo gabalė
liais. Visa tai buvo sukišta 
po stalais. Neslepiant, tik kad 
nesimaišytų. Iš vaišintojų, 
kuriem nuo galvos sumokėta 
po kelias dešimtis dolerių, 

tegavome vienintelį skystį — 
kavą.

Salė milžiniška. Vienas 
aukštas, ir ne ką mažesnis lyg 
balkonas, neuždengiąs tik šo
kių aikštės. Grindys pilko ce
mento. Niūrios, masyvios, irgi 
bene cementinės kolonos. Jau
kumo teikė tik baltai dengti 
apvalūs stalai ir, žinoma, žmo
nės, su kuriais sėdi.

Programa? Šokiai, labai in
tensyviai, trankiai muzikai 
grojant. O nuo 11.15 v. beveik 
iki vidurnakčio balkone, prie 
savo stalo, mūsų premjerė vi
siems kuo nors pasižymėju
siems ALD dalyviams, o gal ir 
ne dalyviams, dalino iš Lietu
vos atvežtas dovanėles. Apie 
15 min. stebėjau, nes per gar
siakalbį buvo paskelbta, kvies
ta dalyvauti. Vieni gavo po 
didelį, į tūtą susuktą grafikos 
atspaudą, kiti po gintarėlį ar 
ką kita dėželėse, daugelis po 
juostą, ar tik juostelę į knygą 
įsidėti. Į vidurnaktį pavojin
gai artėjant, dar krūvą neiš
dalintų žaislų palikęs, grįžau 
prie savo stalo.

N. metus sutikome Tautos 
himnu. Ir dar beveik dvi valan
das šokom. Šitaip gražiai galė
čiau reportažą baigti. Bet taip 
gražu nebuvo. Vos į salę įžen
gę smarkiai jutome karštį ir 
drėgmę. Iki susiradom stalą 
jau mirkome prakaite. Greit 
nusimetėm švarkus. Tik di
džiausi užsispyrėliai liko su 
švarkais šokti, ir stebėjausi, 
kad niekas neapalpo (o gal?). 
Pikčiausia, kad vėsinimo įren
gimų būta, bet rengėjai, pano
rėję po kelis dolerius nuo gal
vos sutaupyti, atsisakę. Tą 
karštą, gličią drėgmę ilgai at
siminsime. Juoba, kad niekur 
kitur Australijoj nuo jos ne
teko kentėti, net ir Seelonge, 
kai pusantros paros buvo po 
42°C, tad po 105, ar 106°F.

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

Nėra muito! Pristatymas nuo durų iki durų!
Pristatoma per penkias dienas Maskvos rajone ir 
per 15-20 dienu Lietuvoje bei kitur Sov. Sąjungoje.FOOD KIT # 1 

(imported foods) 
$152 including delivery

1. Imported Ham 1 lb.
2. Imported Sausage 2.2 lb.
3. Mincemeat 0.75 lb.
4. Frankfurters 1 lb.
5. Danish cheese 0.88 lb.
6. Beef stew 1.1 lb.
7. Meat in white sauce 1.1 lb.
8. Ground coffee on 1.1 lb.

Instant coffee 0.44 lb.
9. Condensed milk 0.75 lb.
10. Imported Tea 1.1 lb.
11. Cocoa 1.1 lb.
12. Dry spices 1 box
13. Imported chocolates 1 box
14. Chocolate-dipped zephyrs 1.1 lb.
15. Buckwheat or Spaghetti 2.2 lb.

ALSO AVAILABLE:
French medications
* Family health care kit $109
• Kids’ health care kit $70
* Children’s foods (kit) $87
• Cars fl ADA") from $5.600
• Refrigerators from $500
* Health spa packages CALL
* Condominiums CALL
• Dishwashers from $500
• laundry machines from $550
• Minitractors from $2.000
• Other items CALL
• Electronics 220W

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

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511
Sun Francisco, CA 94102

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

Beneficiary’s full name_______________________________ _ _________________________
Street address, apt #_______________________________ ______ ____________________
City, region, postal axle _______________________________ _________________________

Sender’s name:_____________________________________ _ ______ _________________
Address: _________________________________________ __ ______ ________________

Daytime phone # () Signature:__________________ _______________________

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

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511 

San Francisco, CA 94102 
Tel.: (415) 781-6655; (415) 386-0180; (415) 752-5546
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100,000 dolerių Lietuvos pagalbai
Toronto Prisikėlimo para-

pijos kredito kooperatyvo, vei
kiančio 27-rius metus, metinis 
narių susirinkimas įvyko š.m. 
kovo 3 d. parapijos salėje. Ja
me buvo išklausyti valdybos ir 
komisijų pranešimai, patvir
tintos metinės apyskaitos, at
likti rinkimai į valduomuosius 
organus.

Susirinkimą atidarė koope
ratyvo valdybos pirm. dr. S. Če
pas, paminėdamas, kad praei
tais metais mirė 30 kooperaty
vo narių. Jie buvo prisiminti 
pavardėmis ir pagerbti minu
tės tyla. Praeitų metų susirin
kimo protokolą skaitė sekr. V. 
Vaičiūnas.

Dr. S. Čepas valdybos prane
šime pasidžiaugė praėjusių 
metų itin sėkminga koopera
tyvo veikla, nežiūrint blogų 
ekonominių sąlygų. Bendra 
Kanados ekonomika kėlė ne
mažą baimę. Labai sumažėjo 
namų statyba, o dėl aukštų kai
nų ir jų pardavimas. Tai galė
jo neigiamai atsiliepti koope
ratyvo veiklai. Nežiūrint to, 
paskolų išdavimas nesustojo. 
Lietuvių jaunos šeimos pirko 
namus kad ir aukštomis kaino
mis ir stengiasi juos išlaiky
ti. Jos pastoviai moka namų 
skolas. Kooperatyvas neturėjo 
nuostolių ir padaryta $600,000 
pelno.

Kooperatyvas kiekvienais 
metais iš savo pelno skiria au
kas lietuvybės išlaikymui. Re-

Užsklandai
Mano giriančias ir peikian

čias užuominas susumavę, 
skaitytojai be abejonės su
pras, kad 16-sios Australijos 
Lietuvių dienos buvo reikš
mingas tenykščių tautiečių 
įvykis. Ir kad jo surengimui 
reikėjo daugelio rankų bei. 
galvų.

Reportažą pradėdamas neti
kėjau, kad jis taip nusitęs. Ra
šydamas laikiausi chronologi
jos. Apie pirmuosius renginius 
parašiau išsamiau, tad pasku
tiniesiems išryškinti pristi
gau vietos ir drąsos, nors tu
riu visas programas ir iš trijų 
kelionės bloknotų vieną tik 
apie ALD pastabomis pripildy
tą. Plačiau rašydamas drąsi- 
nausi tuo, kad šiuose ALD iš 
JAV tedalyvavo, be mudviejų 
su žmona, tik Algis Raulinai- 
tis su ponia iš Los Angeles. 
Nesutikau nė vieno Kanados 
lietuvio. Tautiečių iš tėvynės 
buvo ne dešimtys, o gal vienas 
kitas šimtas, gal dar daugiau.

Apie Australijos lietuvių 
gyvenimo kai kurias apraiš
kas, nieko bendro neturinčias 
su čia aprašytomis Lietuvių 
dienomis, gal bus progų pasi
sakyti kita kartą. ,v (Pabaiga) 

mia lietuvių institucijas ir or
ganizacijas, kurios tarnauja 
tautiniams poreikiams. Tam 
reikalui pernai paskirta per 
$47,000. Didžiausia suma $18,000 
teko KLB krašto valdybai, ku
rios veikla buvo susijusi su 
įvykiais Lietuvoje.

Pačios didžiausios aukos su
silaukė Pagalbos Lietuvai va
jus. Kooperatyvo valdyba nu
tarė šiam vajui skirti $100,000 
auką. Valdybos nutarimui en
tuziastiškai pritarė ir susirin
kimo dalyviai.

Pagalbos Lietuvai vajaus ko
mitetas yra iki šiol surinkęs 
apie $600,000. Iki milijono dar 
gerokai trūksta. Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperaty
vo valdyba šiam svarbiam va
jui nutarė ateiti į pagalbą. Ji 
paskyrė $100,000 ir tikisi, kad 
ir kiti lietuvių panašūs koope
ratyvai Kanadoje atkreips dė
mesį ir vajui skirs reikšmin
gas aukas. Tik tokiu būdu tik
rai bus pasiektas tikslas — su
rinkti Kanadoje 1,000,000 do
lerių Lietuvai.

Pagalbos Lietuvai vajaus ko
miteto vardu kooperatyvo val
dybai ir nariams nuoširdžiai 
padėkojo Daunora Juozapavi
čiūtė. Vajaus pirmininkas V. 
Bireta perskaitė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pir
mininko V. Landsbergio padė
kos laišką. Jame rašoma, kad 
Lietuvos prezidentas jaučia 
lietuvių kanadiečių didelį rū
pestį ir paramą. Tai duoda jė
gų dirbti Lietuvos ateičiai. 
Kartu išreiškė linkėjimus Ko
vo 11-sios dienos proga.

Iždo reikalais kalbėjo E. Gir- 
dauskas. Kooperatyvo aktyvas 
pasiekė $46,773,837, metų pel
nas — $627,019, atsargos kapi
talas — $3,376,516. Iždininkas 
pažymėjo, kad valdyba, skir
dama $100,000 Pagalbos Lietu
vai vajui, lietuvių reikalams 
sutaupė didelę pinigų sumą. 
Reikės mažiau mokėti valdžios 
mokesčių.

Paskolų komisijos praneši
mą padarė jos pirmininkas A. 
Nausėdas. Asmeninių pasko
lų iš viso yra išduota $2,346,572, 
nekilnojamo turto (mortgičių) 
— $34,569,458.

Revizijos komisijos aktą 
skaitė pirm. J. Freimanas, o 
revizoriaus — G. Kalba.

Į valdybą perrinktas J. Pa
lys, paskolų skirstymo komi
siją — A. Nausėdas ir revizi
jos komisiją — J. Freimanas. 
Susirinkimui pirmininkavo dr. 
S. Čepas ir E. Girdauskas.

Po susirinkimo, kuriame da
lyvavo 217 nar ių , visi dalyviai 
buvo pavaišinti skanumynais.

PI.
• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.
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Didžioji lietuvių muzikos šventė
į pateiktus klausimus atsako Lietuvių muzikos šventės rengėjų 

komiteto pirmininkas solistas STASYS BARAS Čikagoje

“’Viltis tamsoje” A kalnius
Dienoraštis Lietuvoje gimusio autoriaus, pergyvenusio žydų tragediją vokiečių okupacijos 

metais, vėliau tapusio Izraelio valstybės diplomatu

— Kaip įvyko, kad pradžioje 
planuota rengti dainų šventė 
išaugo į tokios plačios apim
ties muzikos šventę?

— 1990 m. liepos mėnesį Či
kagoje turėjo įvykti dainų 
šventė, kuri, dėl tuo pačiu me
tu rengiamos dainų šventės 
Vilniuje, buvo nukelta į šių 
metų gegužės 26-tosios savait
galį. Paprastai balandžio mė
nesį Čikagoje vyksta ir Lietu
vių operos pastatymai. Lietu
vių bendruomenės krašto val
dyba, susitarusi su dainų šven
tės komiteto pirm. V. Mom- 
kum, nutarė abu tuos rengi
nius sujungti į vieną šventę. 
JAV LB pirm. Antanas Razma, 
kartu su tuo metu Kanados 
LB pirm. Algiu Pacevičium, 
pakvietė mane koordinuoti 
šventę. Lietuvių opera dėl 
stokos solistų, kaip ir pernai, 
pakvietė Lietuvos valstybinės 
operos solistus iš Lietuvos 
ir nutarė vietoje anksčiau 
numatytos K. V. Banaičio ope
ros “Jūratė ir Kastytis”, sta
tyti Ponchielli operą “I Litua
ni”. Buvo sutarta, kad Lietuvos 
valstybinė opera pagamins rei
kalingus pastatymui drabu
žius, dekoracijas, rekviziciją 
ir pristatys konteineriu iki 
Niujorko, apmokės pagamini
mo ir transporto išlaidas. Dai
nų šventei ir dviem operos pa
statymams reikalingas orkest
ras, kurį samdant unijos kai
nom, susidaro nemaža pinigų 
suma. Tada pakvietėme iš vals
tybinės operos Vilniuje 47 as
menų orkestrą, 8 baleto artis
tus, 18 choristų dalyvauti ope
roje ir dainų šventėje, 3 solis
tus, režisierių, dailininką ir 
dirigentą. Rugpjūčio mėnesį 
mūsų opera vyks į Vilnių, kur 
dalyvaus premjeroje (Lietuvo
je “I Lituani” dėl politinių su
metimų niekad nebuvo stato
ma). Tai bus pirmas abiejų 
operų jungtinis pastatymas 
Lietuvoje. Turėdami savo dis
pozicijoje simfoninį orkest
rą, nutarėme rengti religinės 
muzikos koncertą, 50 metų į Si
birą trėmimams paminėti, ba
leto ir solistų koncertus su 
simfoninio orkestro palyda.

— Šventės motto “kad būtum 
tu gyva ” savyje yra mįslingas ir 
reikalingas paaiškinimo. Ką 
juo norima pasakyti?

— Šventės motto buvo pasi
rinktas “Kad liktum Tu gyva.'”, 
nes Lietuva tiek daug išken
tėjo okupacijų metu ir patyrė 
tiek daug paniekinimo ir 
skriaudų. “Kad liktum Tu 
gyva”, kur broliai kenčia vien 
dėl to, kad nori būti laisvi, kur 
liejamas nekaltų žmonių krau
jas ir žudomi beginkliai tėvy
nainiai. “Kad liktum Tu gyva” 
ir mes čia kartu su tavim, tavo 
pavėsyje išliksim, nes visi esa
me vienos tautos vaikai... 
Rengdami tą šventę, norime 
parodyti sau ir kitiems, kad 
gyvendami svetimame krašte 
dar nesame dingę, bet išau
ginome kelias susipratusias 
lietuvių kartas ir kad mums 
visiems rūpi Lietuvos likimas. 
Parodykime, kad esame civili
zuoti žmonės, mokame ir nepa- 
miršome dainuoti mūsų gra
žių, skambių lietuviškų dai
nų, parodykime aukštą operi
nį lygį, kurio taip stinga žy
miai didesnių tautų tarpe.

— Koks maždaug dalyvių 
skaičius atliks programą?

— Dainų šventėje dalyvaus 
apie 700 choristų, 300 jaunų 
dainininkų ir apie 200 tauti
nių šokių šokėjų, kuriuos pa
lydės simfoninis orkestras. 
Operos pastatymuose, be lietu
vių operos 60 asmenų, daly
vaus 80 svečių iš Lietuvos vals
tybinės operos.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

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

— Koks bus Kanados muzikų 
ir choristų tiesioginis įnašas 
į šią šventę?

— Kanados muzikų ir chorų 
dalyvavimas dainų šventėje 
turi labai didelę reikšmę. 
Muzikė Dalia Viskontienė yra 
dainų šventės komisijos re
pertuaro pirmininkė ir “Vo
lungės” choro dirigentė bei 
vadovė. Ji yra atsakinga už 
dainų parinkimą ir programos 
sustatymą. Ji yra viena iš šven
tės dirigenčių ir žada atsivež
ti būrį jaunų dainininkų. Kom
pozitorius Jonas Govėdas — 
Anapilio parapijos choro ir 
“Aro” vadovas, daug dainų yra 
suorkestravęs ir yra vienas iš 
šventės dirigentų. Be suminė
tų chorų, šventėje dalyvaus: 
Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos choras, vadovaujamas 
A. Stankevičiaus, Londono 
“Pašvaistės” choras, vad. Ri
tos Vilienės, Toronto “Aras”, 
vad. J. Govėdo, Jaunimo cho
ras iš Mississaugos, vad. N. Be- 
notienės.

Solistas STASYS BARAS

— Ar ruošiate naujų kūrinių, 
parašytų specialiai šiai šven
tei?

— Nukėlus dainų šventę į 
šiuos metus, liko ir praėjusių 
metų šventės repertuaras. Bū
tų tikrai gera, kad tai progai 
būtų sukurta kantata. Tai pa
skatintų mūsų kūrėjus parašy
ti naują veikalą ir praturtin
tų mūsų lietuviškos muzikos 
lobyną.

— Pasirinkote ne lietuvišką, 
bet itališką Ponchielli operą 
“I Lituani”. Ar ji kuo nors lietu
viams svarbi, ypatinga ?

— “I Lituani” opera buvo 
Lietuvių operos pasirinkta 
vien dėl to, kad savo turiniu 
yra labai artima šių dienų įvy
kiams Lietuvoje. Žiaurūs kry
žiuočių žudymai, apgaulė, me
las . . . Tikiu, kad šį rudenį, 
bendrame išeivijos ir Lietuvos 
operos pastatyme veikalas tu
rės gerą pasisekimą.

— Ar atvyksta muzikai ir 
chorai iš Lietuvos? Kiek jų ir 
kokiame sąstate?

— Jau anksčiau minėjau, 
kad atvyksta menininkų iš Lie
tuvos į muzikos šventę. Dainų 
šventėje dalyvaus Kanados ir 
JAV lietuvių chorai, kuriuos 
palydės Vilniaus operos or
kestras. Šį kartą chorai iš Lie
tuvos dainų šventėje nedaly
vaus. Tai tik būtų įmanoma 
įgyvendinti, jeigu dainų šven
tė būtų rengiama atskirai. 
Mums jau ir taip daug rūpes
čių kelia 81 asmens apgyvendi
nimas 3-4 savaičių laikotar
piui, sveikatos drauda ir da
linis kelionių apmokėjimas.

— Ar manote, kad ši šventė 
bus paskatinimas mūsų jauna
jai kartai studijuoti lietuvių 
muziką, kelti jos lygį ir verž
tis su ja į tarptautines meno 
plotmes?

Toronto gintarietės, attikusios programą KLB Londono apylinkės valdybos 
surengtame Vasario 16-sios minėjime vasario 10 d. Šiluvos Marijos para
pijos patalpose

— Tikėkim, kad šventė turės 
teigiamą įtaką mūsų jaunajai 
kartai. Lietuviškų dainų gro
žis, tautiniai šokiai, chorų di
rigentai, operos solistų gražūs 
balsai turėtų būti paskata jau
niems žmonėms. Dažnas iš mū
sų turėjo pasirinkęs meninin
ką, muziką ar solistą, kurį se
kė ir net kartais norėjo imi
tuoti jo balsą ar atlikimo bū
dą. Šventėje dalyvauti yra pa
kviestas Lietuvos respublikos 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Dainų šventės pranešėja suti
ko būti populiari Hollywood’o 
žvaigždė — lietuvaitė Jūratė 
Nausėdaitė — Ann Jillian, ku
rią amerikiečių publika pamė
go dėl jos didelių meninių su
gebėjimų ir lietuviško nuošir
dumo. Istorija galės atsakyti, 
kiek iš muzikos šventės jaunų 
dalyvių paseks Landsbergį, 
dirigentus, solistus, dailinin
kus, poetus, filmų aktorius 
ir šokėjus.

— Šventės išlaidos ir ren
gėjų finansiniai įsipareigo
jimai bus dideli. Kokiais bū
dais manote telkti lėšas ir pa
veikti visuomenę, kad atsiliep
tų dosniai į rengėjų prašymą ir 
sugestijas?

— Nė vienas didesnės apim

GYDYTOJAS PATARIA

NTiško terapija
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Miško deguonis yra labai pri
sodrintas neigiamo elektros krū
vio — lengvųjų jonų, o tai didina 
jo biologinį aktyvumą. Jame 
lengvųjų jonų yra 5-10 kartų dau
giau negu miestų ore ir 30-300 
kartų daugiau negu uždarose pa
talpose. Jaunų miškų oras dau
giau jonizuotas negu senų. Ma
noma, kad miškų oro jonizaciją 
nulemia iš augalų išsiskirian
tys įvairūs cheminiai junginiai, 
aromatinės medžiagos. Augalai 
išskiria labai daug įvairios che
minės sudėties organinių me
džiagų — terapenų, aldehidų, 
ketonų ir kitų junginių. Šios 
veikliosios medžiagos pasklinda 
gana toli.

Jonizuoto deguonies poveikis 
reikšmingas gydant hipertoni
nę ligą, aterosklerozę, bronchi
nę astmą, plaučių tuberkuliozę, 
nemigą, pervargimą ir kt.

Ne mažiau svarbią reikšmę 
turi augalų išskiriami fitonci
dai. Tai labai įvairios cheminės 
sudėties biologiškai aktyvių, 
dažniausiai organinių junginių 
kompleksai. Ypač svarbios yra 
jų bakteriocidinės savybės. Jie 
sterilizuoja orą. Kai kurie fiton
cidai naikina net vabzdžius. Nu
statyta, kad miesto oro kubinia
me metre yra vidutiniškai 30-40 
tūkstančių bakterijų ir kitų mik
roorganizmų, o miško ore — nuo 
30 iki 400, tai yra šimtus kartų 
mažiau. Daugiausia fitoncidų 
miške būna pavasarį ir vasarą, 
kai augalai žydi ir intensyviai 
auga.

Spygliuočiai išskiria daugiau 
fitoncidų negu lapuočiai. Ypač 
daug fitoncidų išskiria kadagys. 
Per dieną 1 ha kadagyno išskiria 
net apie 30 kg šių lakiųjų me
džiagų (6-10 kartų daugiau negu 
1 ha pušyno). Daug fitonc.idų iš
skiria kedras, maumedis, tuo
pos. Vyresnio amžiaus medynų 
ore fitoncidų būna gausiau ne
gu jauno. Lietuvoje daugiausia 
fitoncidų yra paprastosios pu
šies su kadagių traku medynų 
ore. Čia jų veikiami žūva beveik 
visi mikrobai. Fitoncidai, su oru 
patekę į žmogaus plaučius, steri
lizuoja jų audinius. Net visai 
menkos spygliuočių sakų dervų 
koncentracijos užmuša difteri
to bakterijas efektyviau negu 
penicilinas.

Pušynų oras veikia kaip gy
dantis kvėpavimo takų dirgik
lis. Vaikščiojant tokiame miške 
ir giliai kvėpuojant, sustiprėja 
organizmo medžiagų apykaita, 
oksidaciniai procesai. Tačiau 
nereikia pamiršti, kad ne vi

ties kultūrinis renginys pats 
savaime nepadengia išlaidų, 
tad ir šios reikšmingos šven
tės išlaidų sąmata bus žymiai 
didesnė už pajamas. Žinome, 
kad mūsų visuomenė finansiš
kai išsisėmė, aukodama Lietu
vos reikalams ir remdama iš
eivijos pastangas. Telksime 
lėšas visais įmanomais būdais. 
Jau esame išsiuntę 13.000 laiš
kų, prašydami aukoti muzikos 
šventei. Platinsime dovanų 
paskirstymo bilietus, mezga
me asmeninius kontaktus, pra
šydami tapti šventės mecena
tais. Kreipiamės į visuome
nę, kad gausiai dalyvautų šven
tės renginiuose. Prašome ir 
jus, mieli Kanados tautiečiai, 
dalyvauti šventėje ir dosnia 
auka prisidėti prie šventės 
pasisekimo.

Būtų labai gerai, jei spauda 
ir radijo laidos dažniau ir pla
čiau informuotų apie mūsų 
renginius. Kartais mes neįver
tiname spaudos reikšmės.

Lietuvių muzikos šventės 
komiteto vardu nuoširdžiai 
prašau gausiai dalyvauti vi
suose muzikos šventės rengi
niuose ir savo auka prisidėti 
prie šventės pasisekimo. Ren
gėjai yra Kanados ir JAV Lie
tuvių bendruomenės. Tad ir 
dirbkime bendrai!

A. Sungailienė

siems rekomenduotini pasivaikš
čiojimai pušyne. Išemine širdies 
liga, galvos smegenų kraujota
kos sutrikimu sergančius žmo
nes pušynų oras veikia blogai: 
atsiranda širdies perplakimai, 
silpnumas, ima svaigti galva.

Kvapai — neatskiriama aug
menijos dalis. Eterinių aliejų 
garai, kuriuos išskiria lapai ir 
žiedai, veikia žmogaus organiz
mą. Tyrimais įrodyta, jog kai ku
rie kvapai didina raumenų jė
gą ir darbingumą. Nemalonūs 
kvapai gali padidinti kvėpavimo 
ir pulso dažnumą, padidinti 
kraujospūdį, o malonūs — iš
plėsti odos kraujagysles, suma
žinti kraujospūdį, pagerinti 
klausą bei regėjimą.

Kvapai turi įtakos ir centrinei 
nervų sistemai: jie mus ir jaudi
na, ir ramina, ir žvalina. Apskri
tai, organizmą gerai veikia ma
lonūs, neaštrūs ir neintensyvūs 
kvapai. Sodų, laukų, pievų ir pu
šynų aromatas vadinamas oro vi
taminais. Tačiau reikia žinoti, 
jog yra žmonių, kuriems kvapai 
gali sukelti ir alergines reakci
jas. Vieni žmonės mėgsta stip
rius ir aštrius kvapus (pavyz
džiui, gvazdikų), kiti — subti
lius, švelnius (rožių, narcizų, pa
kalnučių). Kartais tas pats kva
pas vienomis aplinkybėmis bū
na malonus, kitomis ne. Taigi 
psichologinis kvapo kokybės 
apibrėžimas yra labai reliatyvus.

Pabaltijo augalai ne tokie kva
pūs kaip pietų, jie žydi trumpai. 
Tačiau ir Lietuvos flora turtin
ga vaistingaisiais, eteriniais, 
aliejiniais augalais, turinčiais 
lakių junginių. Pavyzdžiui, čiob
reliai, raudonėlis, kmynai, ka
dagiai, erškėčiai, juodieji ser
bentai, šeivamedis, beržai, eg
lės, liepos, gudobelės, pušys ir 
kt. Iš atvežtinių augalų vaistingi 
diemedis, kalendra, melisa, pi
pirmėtės, krapai, juozažolė, dau
gelis kitų.

Šiuolaikinė farmacijos pra
monė iš augalų gamina apie 40% 
gydomųjų vaistų. Nemažai vais
tažolių prisirenka ir patys gy
ventojai, poilsiaudami gamto
je. Vaistams Lietuvoje naudo
jama apie 150 rūšių augalų, iš 
jų daugiau kaip 20 rūšių auga 
tik miškuose. Tai meškauogės 
lapai, šaltekšnio žievė, islandi- 
nė kerpena, kadagio uogos, pa
taiso sporos ir t.t.

Racionalu vaistingųjų auga
lų sodeliuose aerofitoterapijos 
procedūras derinti su gydomą
ja kūno kultūra. Gydymas vais
tingų augalų kvapais ypač efek
tyvus, kai taikomas su aerohid- 
rojonoterapijos procedūromis.

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
1941.X. 18, psl. 13.

Autorius rašo, esą žinoma, jog 
žydų tauta visados buvo ken
čianti, bet niekad taip, kaip da
bar, ypač apie tai, kas atsitiko 
su Lietuvos žydų bendruomene 
per paskutiniuosius tris mėne
sius.

Kad žydai visais amžiais yra daug 
kentėję, tai ir lietuviams yra žinoma. 
Bet kodėl jie yra daug kentėję, tai 
patiems turėtų būti geriausiai ži
noma. “Gnoti seauton" — senosios 
Graikijos išminčiai jiems patartų. 
Taigi “pažink pats save”, nes, kaip 
yra žinoma, daug kas ir nuo žydų 
yra nukentėję ir dar nukenčia.

O kai dėl žydų žiauraus likimo 
Lietuvoje, tai ar jiems nereikėtų 
savo kančiomis susidomėti ir anuose 
minėtuose 33-juose kraštuose? Ko
dėl žydai užsipuola tik lietuvius 
ir jų tautą? Juk yra kraštų, kur žu
vo milijonai, o Lietuvoje pagal Mar
tin Gilbert—135.000.

“Pradedant Lietuvos valdovu 
Vytautu Didžiuoju . . . ligi II D. karo 
Lietuvoje visada buvo tarp lietu
vių ir žydų gyvenimo harmonija”.

“Daugelis įžymių žydų vadų, jų tar
pe ir Izraelio prezidentas Esecol, 
pripažįsta, kad sąmoningu žydu ga
lėjai tapti tik Lietuvoje”.

Taip kalbėjo dr. Petras Vileišis 
1977 m. sausio 5 d. B’Nai Shalom 
sinagogos salėje vykstančiose dis
kusijose lietuvių žydų klausimu. 
Koks skirtumas tarp ano meto Izrae
lio prezidento ir šiuolaikinio kny
gos autoriaus Aba Gefeno!

Dar tame pačiame puslapyje 
yra rašoma, kad “Simną” kuni
gas savo parapijiečiams yra pa
sakęs: “Katalikai, nepersekio
kite žydų! Palaimintas yra tas, 
kuris nepakels prieš juos ran
kos. Žydai apmoka savo Dievui 
už savąsias nuodėmes, o mes pri
valome melstis, kad Viešpats 
jiems atleistų”.

Tai pirmas atvejis, kad autorius 
pasakė savo nuomonę apie kata
likų kunigą. Čia dar tenka pridurti, 
kad dauguma visų Lietuvos katali
kų parapijų kunigų per pamokslus 
smerkė vokiečių elgesį su žydais 
ir ragino parapijiečius jiems pa
dėti. O vysk. V. Brizgio vieši pareiš
kimai aiškiai pasmerkia Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios vardu nacių 
pasikėsinimo pragaištingus užmo
jus prieš Lietuvos žydiją.
1941.X. 30, psl. 29

Čia autorius kalba apie įvy
kius, kurių jis nematė, iš ko nors 
nugirdo. Esą, kažkuris lietuvių 
policijos viršininkas, ant savo 
gražios uniformos užsivilkęs 
baltą palaidinę, sistemingai 
daužęs žydų kūdikių galvutes 
į krikščionių kapinių akmeni
nę sieną, esančią netoliese žu
dynių vietos. Po to jis ramiai 
sugrįžęs pas savo žmoną ir ketu
ris vaikus, o sekmadienį jis nu
ėjęs į bažnyčią ir vėliau daly
vavęs klebono draugiškoje kom
panijoje.

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 769-4558 )

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, statistinių 
lapų užpildymo vidurkis — tarp $29.00 ir $39.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 25% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

• Ištisų metų mokesčių apskaičiavimo pagalba.
• Vienkartinis patarimas pradedant arba parduodant savo verslą.
• Investavimo patarimas, arba
• nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
• 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: • knyg- 
vedyboje, • pajamų ir išlaidų lapuose, • balanso lapų paruošime.

Įstaiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. - 19.30 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. - 16 v.v.
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Šis autoriaus pasakojimas tren
kia bjauriu cinizmu. Tokiu nepa
tirtu įvykiu net šešiomis kalbomis 
bjauroti lietuvio vardą ypač išsi
mokslinusiam žydui neleistina. 
Esu šiek tiek susipažinęs su žydų 
talmudu, krikščionybės niekintoju, 
bet jame tokio baisaus atvejo ne
teko pastebėti. Aš manau, kad tokį 
policininką už tokį žiaurų elgesį 
vietos gyventojai būtų nulinčiavę. 
Kodėl autorius nepaskelbė to poli
cijos vado pavardės, dalinio pava
dinimo ir adreso?
1941. XI. 2, psl. 30

“Mrs. Matulevitch” ir kiti kai
miečiai buvę kažkokio burmist
ro įspėti, kad kažkoks girtas po
licininkas Marijampolėje nušo
vęs vokiečių kareivį. Dėl to vo
kiečiai pasmerkę mirčiai 100 lie
tuvių. Autorius prasitarė, esą 
jam būtų buvę labai malonu, 
kad tokių vokiečių patvarkymų 
prieš lietuvius būtų daugiau 
įvykę.

Marijampolėje mokiausi aštuo
nerius metus ir turėjau daug pažįs
tamų, bet tokio atsitikimo man ne
teko girdėti. Tačiau ne tai čia svar
bu, o svarbu, kad autoriaus kerštas 
lietuviams liejasi, kaip iš duonku
bilio. Kad lietuviai nekaltai žūsta, 
jam linksma ir malonu, bet žydai.. . 
Skirtumas — lietuviai ne tik nekal
tų žydų gailėjosi, o kai kas net ir ver
kė bei gelbėjo.

O vis dėlto kiekvieną žinią reikia 
ištirti, ypač ją skelbiant net šešio
mis kalbomis.
41.XI.29, psl. 35

“Sebiastas” papasakojo, kad 
Marijampolėje buvęs sušaudy
tas vienas žydas ir visa jį gelbė
jusi šeima.

Taip, tokių įvykių yra buvę daug 
ne tik Marijampolėje, bet ir kitur.
41.XII.8, psl. 36

Autorius išgirdęs, kad Lietu
voj ekonominė padėtis labai pa
blogėjusi ir kad Marijampolėje 
esama tik dviejų rūšių maisto 
produktų, o pavasariop numa
tomas badlaikis. Esą jis norėtų 
matyti tuos žudikus lietuvius, 
kenčiančius alkį. Bet dar dėl 
visa ko priduria, kad tik vienas 
iš dešimties esąs padorus žmo
gus, o likusieji yra tik neišma
nėliai, storžieviai, kurie norė
tų kiekvieną žmogų parduoti už 
bet ką.

Šitaip Lietuvos žydas pristato pa
sauliui 90% lietuvių ! 1 ! Žydams rei
kia pasakyti: kas kardu kovoja, nuo 
kardo ir žūsta, bet taip pat, kas kerš
tu kovoja, nuo keršto ir žūsta. Ta
čiau lietuviai iš viso nelinki žydams 
žūti, nes jie dar vis nežino, ką daro.

41.XII.10, psl. 37
Šiandien skelbiamas toks gan

das: Latvijoj žydai buvę ne šau
domi, o perkeliami į Kauną.

Manding, geriau nieko nedaryti, 
jeigu nežinai, ką darai. Taigi supo
nuoti Latvijos žydų šaudymą Lietu
voje, yra visiškas absurdas. Faktas 

yra toks: yra apskaičiuota, kad Lat
vijoje nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. iki 
1945 m. gegužės 8 d. žuvo 80.000 žy
dų. Tai maždaug Latvijoje jų tiek ir 
buvo (žiūr. Macmillan Atlas of the 
Holocaust, by Martin Gilbert, psl. 
244).

Dar tame pačiame puslapyje 
autorius nusiskundžia, kad “Ma
tulevitch” ir jos dukra suvalgo 
daug duonos, o šeimai ir jos tar
pe autoriui bei jo broliui vis pri
trūksta.

Iš šio pasisakymo tik paaiškėja, 
kokiose sąlygose gelbėtojai gyveno. 
O vis dėlto savo įnamių neatsisakė 
ir pagal išgales gelbėjo.
41.XII.18, psl. 39

Gefen’ui labai blogą įspūdį 
padarė, matant šeimininkų sker
džiamą kiaulę. Girdi, jis už viso 
pasaulio pinigus nesutiktų gyvu
lio žudyti.

Tai labai žmoniškas pergyveni
mas ir gera išvada. Betgi jis 111 psl. 
yra šiek tiek kitaip išsireiškęs: esą 
kažkokį žydšaudį jis kaip šunį nu
dėtų.
41.XII.26, psl. 41

Šią dieną rašoma, kad Latvi
jos žydai, atvežti į Kauną, nesu
tiko būti nuogi palaidoti, tai lie
tuviai juos nužudė apsirengu
sius ir taip juos palaidojo.

Šis nuogirdos “faktas” yra išlauž
tas iš vienos rankos “šeštojo piršto”, 
bet jis autoriui buvo labai naudin
gas užpilti verdančio vandens lietu
viams už apikaklės.
42.1.2, psl. 43

Čia autorius pasakoja apie 
kažkokį kaimietį, kuris pliopė, 
jog lietuviai žydų atžvilgiu yra 
blogi. Girdi, kai jie įgauna šiek 
tiek galios, tai netenka pusiau
svyros ir elgiasi kaip lunatikai.

Matyt, tas kaimietis buvo komunis
tų pataikūnas arba nežinojo, kad 
Simno “didmiestyje" galėjo būti 
gal vienas, gal du, o gal net trys lie
tuviai, kurie talkino vokiečiams nai
kinti žydus. Bet tai dar nereiškia, 
kad visi Simno gyventojai yra luna
tikai. Gefen’ui to “kaimiečio” pasi
sakymas tapo nesugriaunamu argu
mentu lietuvių daugumai apkaltinti 
žydžudyste. Jam turbūt būtų labai 
skaudu sužinojus, kad 99,99% lietu
vių žydams nenusikalto. Jei ne ji
sai, tai ateinančios kartos sužinos.

42.III.8, psl. 53
Čia kalbama, kad Monika Au

gis sakiusi, jog viename kaime 
kažkuriam partizanui buvę įsa
kyta sušaudyti dvi žydų mergi
nas, bet jis atsisakęs. Tai paty
ręs vokietis nutarė jį sušaudy
ti už žydaičių pasigailėjimą. Ta
čiau jo draugai jį išgelbėjo.

Jeigu Aba panorės, tai ilgainiui 
sužinos, kad ne tik daug partizanų, 
bet ir karių, ir policininkų, ir kitų 
lietuvių buvo atsisakę žydus šaudy
ti. Taip pat sužinos, kad tūkstančiai 
lietuvių žydus gelbėjo, ne tik tie, 
kuriems Jeruzalėje medeliai paso- 
d*nt*' (Bus daugiau)



Dievo žodis žmonių kalbomis 
TrysŠv. Rašto vertimai: Septuaginta, Vulgata, Martyno Liuterio

Kun. prof. ANTANAS RUBŠYS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

2. Vulgata ir Katalikų Bendrija
Jeronimo bičiuliai ir ger

bėjai jį sveikino, bet tikinčių
jų bendruomenė jo vertimų 
laikė įtartinu ir net jam prie
šinosi. Kai kurie radikalūs pa
keitimai ir skirtumai nuo senų
jų vertimų atstūmė tuos, kurie 
buvo pamėgę senuosius verti
mus ir negalėjo suprasti pakei
timų bei skirtumų.

Net Augustinas buvo susi
rūpinęs dėl to, kad Jeronimas, 
imdamas pagrindu hebraišką- 
jį tekstų vietoje Septuagintos, 
kėlė abejonių dėl Septuagin
tos įkvėptumo! Jeronimas, bū
damas iš prigimties staigaus 
būdo, nerodė kantrybės. Laiš
ke vienam bičiuliui jis savo 
kritikus pavadino “dvikojais 
asilais”.

Sekančių amžių būvyje buvo 
atpažinta tikroji Jeronimo 
vertimo vertė. Ilgainiui jis 
tapo Vakarų krikščionijos 
“Vulgata” — visuotiniu ir pla
čiai naudojamu Šv. Rašto ver
timu.

Vulgatos tekstų gausinant 
perrašinėjimu, neišvengiamai 
įsivėlė nesųmoningų klaidų ir 
sųmoningų pataisymų. Perra
šinėtojo nuovargis ar nerūpes
tingumas, o kartais ir sųmonin- 
gas įjungimas variantų bei se
nųjų lotyniškų vertimų, darė 
Jeronimo Vulgatų nepatikima. 
Viduramžiais pradėjo atsiras
ti peržiūrėtos ir pataisytos 
Vulgatos laidos.10 Tik vėl bėda
— bandymai išvalyti Vulgatų 
nuo nesųmoningų klaidų ar 
sųmoningų pataisymų tik dar 
labiau sugadino Jeronimo Vul
gatų. Dėl to nūdien Vulgatos 
teksto kritikai žino bent aš
tuonis tūkstančius Vulgatos 
rankraščių su sunkiai suskai
čiuojama teksto variantų įvai
rove.11

Tridento susirinkimas XVI š. 
nutarė paruošti autentiškų 
Vulgatos laidų. Popiežius Siks
tas V šį nutarimų įgyvendino 
1590 m., tačiau po poros metų, 
Sikstui mirus, jo įpėdinis Kle
mensas VIII ėmė šių Vulgatos 
laida taisyti.12 Popiežiaus Kle
menso dėka paruoštoji Vulga
tos laida tapo oficialiu Kata
likų Bendrijos Šv. Rašto teks
tu. Jos vardas — Vulgata Cle
mentina.

1907 m., mūsų amžiaus pra
džioje, popiežius Pijus X įstei
gė Popiežiškųjų komisijų Vul
gatos teksto peržiūrai Romo
je, San Girolamo abatijoje. 
Paulius VI įsakė išleisti nau
jų Vulgatos laidų, pagrįstų ne 
tik moksliniu tyrinėjimu, bet 
ir pritaikytų liturgijai, viešam 
skaitymui bei giedojimui. Ši 
užbaigta laida Naujoji Vulgata
— Neo Vulgata buvo išspaus
dinta Vatikane 1979 m.13

MARTYNO LIUTERIO 
VERTIMAS

1. Martyno Liuterio 
vertimo kilmė

Martyno Liuterio vertimas 
buvo ne tik epochinis Dievo žo
džio išdėstymas vokiečių kal
ba, bet ir epochinis įvykis vo
kiečių kalbos raidoje. Liuteris 
nebuvo pirmasis Šv. Rašto ver
tėjas į vokiečių kalba. Nuo go
tų apaštalo Ulfilo vertimo IV 
š. Dunojaus provincijų gotams 
iki XVI š. Reformacijos buvo 
daug vokiškų Šv. Rašto verti
mų. Prieš Liuterio vertimų 
buvo net aštuoniolika spaus
dintų viso Šv. Rašto laidų vo
kiečių kalba. Liuterio verti
mas buvo epochinis, nes visas 
Šv. Raštas buvo išverstas iš 
pradinių kalbų į šnekamųjų 
europietiškų kalbų.

M. Liuteris viename “pokal
byje prie stalo” išsireiškė: 
“Šv. Raštai yra beribis ir ga
lingas miškas, tačiau jame nė
ra medžio, kurio nebūčiau pur
tinus savo rankomis”.14 Anot 
M. Liuterio, Evangelija atėjo 
ir ateina kasdien vien per Šv. 
Dvasių, bet ji buvo apreikšta 
per kalbas, plito per kalbas 
ir turi būti palaikoma per kal
bas .. . Kadangi Evangelija 
yra mums brangus dalykas, sa
ko Liuteris, mes privalome 
kreipti daug dėmesio į kalbas, 
kuriomis ji ateina. Evangelija
— be kalbos. Kalba yra dėklas, 
kuriame slypi Šv. Dvasios kala
vijas; kalba yra dėžė, kurioje 
nešama ši brangenybė; kalba 
yra kambarys, kuriame laiko
mas šis maistas; kalba yra tau

rė, iš kurios geriame šį gėri
mų .. -15

Nenuostabu, kad Reformaci
ja laikė būtinu poreikiu duoti 
žmonėms Šv. Raštų — patiki
mų ir lengvai skaitomų verti

mų. Liuterio Šv. Rašto verti
mas buvo jo akademinio darbo 
dalis. Savo akademinį darbų 
jis pradėjo su paskaitomis 
apie psalmes. Pirmasis jo vo
kiškas Šv. Rašto vertimas, iš
spausdintas su paaiškinimais, 
kaip tik ir buvo Septynios at
gailos psalmės. Tai įvyko bent 
pusę metų prieš paskelbiant 
devyniasdešimt penkias tezes 
1517 m. Vadinasi, M. Liuteris 
pradėjo savo viso gyvenimo 
užmojį duoti žmonėms Šv. Raš
tų dar prieš Reformacijos pra
džių.16

Šv. Rašto vertimų M. Liute
ris paruošė tarp 1522-1534 me
tų Wartburge. Jis gerai žino
jo savo užmojo sunkumus, nu
jautė, kad vertėjo darbas pa
reikalaus iš jo metų metus, 
nepaprasto hebrajų, graikų, 
vokiečių kalbų žinojimo ir teo
loginių žinių. Tačiau reikalas 
buvo būtinas, nes “Evangelija 
lieka nepažįstama krikščio
nims. Šv. Raštas pats save pa
aiškina. Senasis Testamentas, 
dažnai taip užmirštas, rodo 
kelių į Naujųjį ir į Bendrijos 
atnaujinimų”. Anot M. Liute
rio, “jei nustumsime į šalį Šv. 
Raštų, Dievas mus atiduos 
žmonių melams” (Eyn kleyn 
unterricht, was man ynn den 
Evagelijs suchen und gewart- 
ten soil).

Naujojo Testamento verti
mų M. Liuteris paruošė per tris 
mėnesius 1522 m. Tais pačiais 
metais jis buvo ir išspausdin
tas. Tuo tarpu M. Liuteris jau 
galynėjosi su Senojo Testa
mento vertimu. Laiške vienam 
savo bičiuliui jis rašė: “Ver
čiu Senųjį Testamentų, esu 
Kunigų knygoje . . . Nutariau 
užsidaryti namie ir paspartinti 
darbų taip, kad Mozė būtų 
spaudoje sausio mėnesį. 
Spausdinsime jį atskirai, po 
to — istorines knygas, ir galų 
gale — Pranašus . . ,17

Senojo Testamento verti
mas užėmė daugiau negu de
šimtmetį. Pranašų knygos kė
lė jam ypač daug sunkumų. 
M. Liuteris skundėsi vienam 
iš savo bičiulių: “Prakaituo
jame perkeldami pranašus į 
vokiečių kalbų. O Dieve, kiek 
to prakaito ir kaip sunku pa
daryti, kad šie žydų pranašai 
kalbėtų vokiškai! Jie mums 
priešinasi ir nenori atsisaky
ti savosios hebraiškos kal
bos . . . Tarytum verstum lakš
tingalų atsisakyti savo švel
nios giesmės ir pamėgdžioti 
monotoniškų gegutės balsų”.18

Pagaliau 1532 m. M. Liuteris 
išspausdino pranašų knygas 
“Die Propheten alle deutsch”. 
Už poros metų buvo sutelkti 
visi jo Šv. Rašto vertimai ir 
išspausdinti kaip Liuterio 
vertimas vienoje knygoje — 
Biblijoje. Sekdamas pradinės 
Krikščionių Bendrijos pavyz
dį, M. Liuteris prijungė gale 
savo knygos — Biblijos ir deu- 
terokanonines Septuagintos 
knygas su pastaba, kad šitos 
knygos nėra laikomos Šv. Raš
to knygomis, bet yra naudin
gos ir geros pasiskaityti.19

M. Liuterio Šv. Rašto verti
mas tuojau pat tapo populia
rus. Vienuolika laidų buvo 
išleista dar jam gyvam esant. 
Be to, aibė perspausdinimų. 
Jis tapo pagrindu vertimams 
į kitas kalbas: švedų, danų, 
islandų, slovėnų, lietuvių .. .
2. Liuteris vertėjas ir teologas

M. Liuteris pridėjo įžangas 
į atskiras Šv. Rašto knygas. 
Jos yra asmeniškas M. Liuterio 
liudijimas, kad Dievo žodis 
Šv. Rašte yra nuolat gyvas 
tikėjimo šaltinis. Šv. Raštas 
jam buvo nepaprasta Dievo 
dovana. Laiškas romėnams 
tapo jam norma ir raktu į visų 
Dievo žodį. Anot Liuterio, vi
sa Šv. Rašte turi būti suvokta 
ar suprasta ryšium su Kristu
mi, šventųjų knygų Viešpačiu 
ir Valdovu.

M. Liuterio įžanga į Senųjį 
Testamentų pasako daug ir 
mūsų laikams. Liuteris apgai
lestauja, kad yra žmonių, ne
gerbiančių Senojo Testamen
to. Mat, jų mųstymu, tai kny
ga, kuri buvo duota žydų tau
tai, ir jos pasakojimai neturi 
nieko bendro su dabartimi. Jie 
galvoja, sako Liuteris, kad pa

kanka Naujojo Testamento, o 
Senųjį reikia suprasti tik dva
sine prasme. Liuteris pripažįs
ta, kad ir senovėje buvo žmo
nių, kurie panašiai galvojo. 
Čia jis atkreipia dėmesį į Kris
taus mokymų: “Jūs tyrinėjate 
Raštus, nes manote juose rasti 
amžinųjį gyvenimų. Tie Raštai 
ir liudija už mane” (Jn 5, 39). 
M. Liuteris primena apaštalo 
Pauliaus laiško romėnams pir- 
mųjį skyrių:

Paulius, Jėzaus Kristaus 
tarnas, pašauktasis apaštalas, 
išskirtas (skelbti) gerąją Die
vo naujieną, kurią Dievas buvo 
iš anksto pažadėjęs per savo 
pranašus šventuose Raštuose. 
O ji kalba apie jo Sūnų, kūnu 
kilusį iš Dovydo giminės .. .

(R o m 1, 1-3).
Savo įžangoje M. Liuteris 

prašo ir įspėja Šv. Rašto skai
tytojų neužsigauti dėl Šv. Raš
to kalbos paprastumo ar pasa-

Aukuriečiai ir aitvariečiai 1990.VIII.17 Kryžių kalne, netoli Šiaulių, pastatę savo kryžių su užrašu: “Dieve, čia radome 
tėvynės meilės paslaptį, saugok šią brangią šalelę! Kanados lietuvių teatrai “Aukuras” ir “Aitvaras” 1990.8.17”

Čia radom tėvynės paslaptį
Prisimenant Kanados lietuvių teatrų “Aukuro” ir “Aitvaro”gastroles Lietuvoje

ONUTĖ STANEVIČIŪTĖ

Skrendam iš Kopenhagos į 
Rygų. Kai pamatėm žemę, mū
sų širdys ėmė stipriai plakti; 
klausinėjom, ar ten Lietuvos 
miškai, upės, ežerai? Rygos 
orauostyje mus pasitiko dau
gybė lietuviškų besišypsan
čių veidų, žibančių akių. Jų 
rankos pilnos gėlių. Įlipam į 
autobusų ir keliaujam į Lie- 
tuvų.

Rokiškio link
Autobusas lėtėja. Žiūrim pro 

langų — didelė žmonių minia. 
Ar įvyko nelaimė? Matom žmo
nes, pasipuošusius tautiniais 
drabužiais. Jų rankose gėlės, 
midus, sūris, duona. Tai atva
žiavę mūsų pasitikti laukuose 
prie Rokiškio miesto sienos! 
Irena ir Algis su palydovais, 
liaudies instrumentinio muzi
kinio vieneto nariais, mus ve
žioja ir vaišina iki paskutinės 
išvykimo minutės.

Aplankom Šv. Mato švento
vę, vienų gražiausių ir labiau
siai išpuoštų šventovių Lietu
voje, ir grafų pastatytus, da
bar atnaujinamus rūmus.

Vakarieniaujame, šokame 
poilsiavietėje prie gražaus 
Sartų ežero. Ten prausiamos 
saunoje, vanojamės vantom 
lietuviškoje pirtyje. Rokišky
je pajuntam, kų mus Lietuvos 
istorijos pamokose mokė, bū
tent lietuviai kaimuose išlai
kė lietuvių kalba ir papročius. 
Atvažiavom nemiegoję ir išva
žiuojam nemiegoję.

Šiauliuose
Aplankom Biržų, Panevėžio 

miestus, kur matome atnauji
namas didingas šventoves, mis
tiškus ežerus, upes.

Įvažiuojame į Šiaulių mies
tų. Vaizdas staiga pasikeičia. 
Kadangi miestas buvo beveik 
visas karo metu sunaikintas, 
vietoj senų pastatų iškilo di
deli, modernūs daugiaaukš
čiai. Atrodo kaip cementinės 
dėžės, bejausmiai. Bet kai ce
mentiniais, neapšviestais laip
tais užlipi ir įeini į kurį nors 
butų, pasaulis sušvinta lietu
viškumu, šiluma, vaišingumu.

Šiaulių miesto meras mus 
šiltai priima su keliais tarybos 
nariais miesto rūmuose. Kaip 
ir visur, miesto merai su mu
mis pasikeičia dovanomis. 
Šiaulių meras dar pasveikina 
Hamiltono miestų, pirmų Ka- 

kojimų, bet būti atviru Dievo 
išminties bei galybės žodžiams 
ir darbams.

Jonas Bretkūnas buvo vienas 
iš mūsų pirmūnų — pasiryžė
lių duoti mūsų tautai Dievo 
žodį sava kalba. Tai buvo 
prieš keturis šimtmečius. 
Minėdami šių garbingų sukak
tį, gėrimės jo tikėjimu ir 
dėkojame apvaizdžiam Die
vui už Jonų Bretkūnų — do
vanų mums.

IŠNAŠOS
1. SCRIPTURES OFTIIE WORLD 

(London — New York — Suttgart: 
United Bible Societies, 1986, p. 7.). 
Apie lietuviškuosius Šv. Rašto 
vertimus išsamiai rašo NAUJA
SIS TESTAMENTAS, vertė kun. Č. 
Kavaliauskas. Kaunas-Vilnius: 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
leidinys, 1988, p. 665-683.

2. Žr. Kevin G. O’Connell, TEXTS 
AND VERSIONS, veikale NEW 
JEROME BIBLICAL COMMEN
TARY, kurį redagavo R. E. Brown, 
J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, En
glewood Cliffs: Prentice-Hall, 
1990,67:32-33.

3. B. M. Metzger, VERSIONS, 
ANCIENT, veikale THE INTER
PRETER’S DICTIONARY OF THE

nadoje, pripažinusį Lietuvos 
paskelbtų nepriklausomybę 
1990 m. kovo 11 d.

Šiaulių gyventojai ypatingai 
didžiuojasi Kryžių kalnu, kur 
tikisi sulaukti Šv. Tėvo apsi
lankymo. Klaidingai įsivaiz
davome, kad tai labai aukštas 
kalnas. Nebuvome pasiruošę 
matyti jūrų kryžių ir rožinių. 
Randame prieš dienų pastaty
tų p.p. Ulbinų rūpesčiu septy
nių pėdų ųžuolinį kryžių, ku
riam parenkame žodžius: ‘ Die
ve, čia radom tėvynės meilės 
paslaptį. Saugoki šią brangią 
šalelę. Kanados lietuviu teat
rai— “Aukuras”ir “Aitvaras”.

Tuo metu Lietuvoj pradėti 
šalinti Lenino ir kitų Lietuvos 
“išlaisvintojų” paminklai. Vie
nų rytų praeinam pro Lenino 
statulų, o grįždami vakare ran
dam tik tuščių vietų. Koks 
džiaugsmas! Aplankom netoli 
Ginkūnų ežero sovietinei ar
mijai pastatytų trijų kareivių 
geležinį didžiulį paminklų. 
Nors statytas tik 1977 m. jo pa
matai tokie silpni, kad nerei
kės griauti — pats nugrius.

Uostamiestyje
Klaipėdoje vaidinom pui

kiuose prieš porų mėnesių at
naujintuose teatro rūmuose. 
Šalia matom balkonų ir pajun
tame Hitlerio 1939 m. grasini
mų, kad šis kraštas buvo ir vi
suomet bus vokiečių. Aikštė
je — Anikės paminklas (toj 
vietoj kadaise stovėjo Lenino 
statula). Tai Lietuvos mergai
tė, simbolizuojanti Lietuvos 
jaunystės grožį.

Šioje aikštėje, mūsų gastro
lių laukia minia žmonių, ne
pasirūpinusių bilietais iš 
anksto. Per šimtų žmonių mė
gina įsibrauti į teatrų stebėti 
mūsų vaidinimo. Per pertrau
ką visus įleido. Po spektaklio 
uždegė šviesas. Nustebę mato
me: susiglaudę žmonės seka 
mūsų vaidinimą. Tai buvo 
nuostabus jausmas.

Visa kelionė buvo pilna 
įspūdžių. Kai kurie niekad ne
išdils. Sekmadienį surandame 
šventovę, kur per šimtą įvai
raus amžiaus vaikučių, apsi
rengę puošniais drabužiais, 
priima pirmąją Komuniją. Vai
kučių veidai šviečia meile Die
vui ir tėvynei.

Grįždami į Klaipėdos vieš
butį, praeinam pro kareivių 

BIBLE, kurį redagavo George A. 
Buttrick et al. Nashville, TN: 
Abingdon Press, 1962, IV, 749-760.

4. R. E. Brown, F. Collins, CA- 
NONICITY, veikale NEW JE
ROME BIBLICAL COMMENTA
RY. 68:5.19.31-39.

5. Ten pat, 68:40.
6. B. M. Metzger, ten pat, p. 750.
7. Ten pat, p. 752. K. G. O’Con

nell, ten pat, 68:131-140.
8. Augustinas, DE DOCTRINA 

CHRISTIANA, II, 11.
9. B. M. Metzger, ten pat, 753.
10. Ten pat.
11. Ten pat.
12. K. G. O’Connell, ten pat, 68: 

147-148.
13. Ten pat, 68:138-144.
14 MARTIN LUTHERS WERKE. 

Tischreden 1, No. 674. Weimar, 
1912-1921.

15. Gerhard Ebeling, LUTHER. 
An Introduction to his Thought. 
Philadelphia, PA: Fortress Press, 
1964, p. 29-30.

16. LUTHER’S WORKS. Word 
and Sacrament I. Philadelphia, 
PA: Muhlenberg Press, 1960, 35- 
asis tomas, p. 205-206.

17. Ten pat, p. 228.
18. Ten pat, p. 229.
19. LUTHER’S WORKS. Word 

and Sacrament 1. 35-asis tomas, 
p. 337-354.

ligoninę. Pro atdarus langus 
niūriuose kambariuose spokso 
jauni kareiviukai — kaip ka
lėjime. Aiškiai matome: pagal 
veidų spalvą ir bruožus susi- 
būriavę tautybėmis.

Prie Baltijos
Tos dienos vadovė Jūratė sa

ko, kad akmuo viską žino. Esą 
lietuvis prabyla medžiu, akme- 
nimi. Tai tikrai tiesa. Nerin
goj koptam į 100 paminklų ar
chitektūrų kalną. Jūratė aiš
kina lietuvių mistišką dvasią, 
atvaizduotą paminkluose. Klai
pėdos sode matom 110 akmeni
nių skulptūrų. Druskininkuo
se lankom medinių skulptūrų 
miestelį. Lietuvos pakelėse 
dygsta daugybė koplytstulpių 
ir kryžių. Jūratė sujaudina 
mus energinga patriotiška dva
sia. “Gelbėkit mūsų kopas, — 
ji maldauja, — smėlis slenka 
i jūrą!”

Kopiam į Birutės• kalnų. 
Džiaugiamės kopų milžiniš- 
kumu, šiltu smėliu, merkiam 
kojas į Kuršių marias, į Balti
jos jūrą. Apgailime iš Lietu
vos išvežtą gintarą, tos šilu
mos, meilės simbolį.

Sustojam Palangoje. Ten vėl 
ima noras bristi į Baltijos jū
rą. Stebime mūsų statytų vai
dinimų skulptūras: Eglė ir Žil
vinas, Jūratė ir Kastytis. Tą pa
tį vakarą matėm Šiaulių teatre 
vaidinta veikalų “Pulkininko 
našlė”. (Bus daugiau)

Atsiusta paminėti
Kęstutis Trimakas, ŠTAI JŪSŲ 

MOTINA. Marijos vaidmuo šių lai
kų krikščioniškajame atsinauji
nime Antrojo Vatikano susirin
kimo, popiežių enciklikų ir Mari
jos apsireiškimų šviesoje. Paran
kaus formato 72 psl. leidinys iš 
trijų dalių: 1. Šių dienų Bažnyčia 
apie Švč. Mariją; 2. Švč. Marija 
šių laikų apsireiškimuose; ir 3. 
Švč. Marija mūsų gyvenime. Lei
dinys nedidelis, tačiau jame daug 
informacijos su parinktomis taik
liomis citatomis, santraukomis 
bei pritaikymu mūsų gyvenimui. 
Parankus skaityti, naudingas pa
siųsti į Lietuvą. Išleido “Židinys” 
1990 m. Tekstą surinko T. Bogu- 
tienė, “Kovas Descop Publishing”. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė Či
kagoje. Kaina $3 JAV (siunčiant, 
paštu - $3.80). Leidinys gaunamas 
šiuo adresu: “Židinys”, c/o R. ir S. 
Kunstmanai, 8000 Tapper Place 
Dyer, IN. 46311, USA.
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KULTMĖJE VEIKLOJE
A. a. kun. Karolis Fulstas, SJ, 

1934-40 m. dėstęs graikų, lotynų ir 
vokiečių kalbas Kauno jėzuitų 
gimnazijoje, graikų ir biblinę 
graikų kalbą Kauno kunigų semi
narijoje, biblinę graikų kalbą 
doktorantams Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos-filosofi
jos fakultete, mirė vasario 24 d. 
Vokietijoje, sulaukęs 88-rių metų 
amžiaus. Velionis buvo talentin
gas kalbininkas, gerai išmokęs lie
tuvių kalbą, jos taisyklingą tartį 
ir netgi kitiems vokiečiams neįkan
damas kietąsias “L" raides. Lietu
viams buvo daug padėjęs sovietų 
ir vokiečių okupacijos metais. 
Senatvės dienas leido St. Blasieno 
jėzuitų kolegijoje, iki mirties do
mėdamasis Lietuva ir, kiek akys 
leido, skaitydamas “TŽ”, anks
čiau ir kitą lietuvių spaudą.

Dramaturgas Algirdas Lands
bergis 1990 m. susilaukė kū
rybinio debiuto Afrikos žemyne. 
Jo vienaveiksmė pjesė “Sudie, 
mano karaliau” gegužės 10 d. bu
vo suvaidinta Malio respublikos 
sostinėje Bamake, Prancūzų kul
tūros centre. Prancūzų kalba su
vaidintą pjesę režisavo ten gy
venanti Viktoriją Prieskenytė- 
Djavara. Kūrybinį A. Landsber
gio debiutą teigiamai įvertino 
Bamake leidžiamas prancūziškas 
dienraštis “L’Essor”.

Niujorkietis fotografas Vytau
tas Maželis planuoja išleisti port
retinių nuotraukų albumą “Veidai 
išeivijoje”. Šiam leidiniui jis jau 
turi sutelkęs apie 200 portretų. 
Prieš Kalėdas V. Maželis aplankė 
ir nufotografavo Kanadoje, Onta
rio provincijoje prie Kingstono, 
gyvenančius ir tautodailę garsi
nančius dailininkus Anastaziją ir 
Antaną Tamošaičius. V. Maželio 
nuotraukų paroda, surengta Vil
niuje ir Kaune, šiuo metu vyksta 
kituose Lietuvos miestuose.

Klivlande “Vilties” draugijos 
leidžiamas tautinės minties savait
raštis “Dirva” 1990 m. atšventė 
deimantinę sukaktį. Centriniam 
jubiliejiniam komitetui Čikago
je vadovavo Irena Kriaučeliūnie- 
nė, tvarkiusi ir aukų rinkimo va
jų. Sukaktuvinės “Dirvos” atei
čiai užtikrinti buvo užsimota su
telkti $100.000. Sukakties minėji
mais ir aukų rinkimu didžiosiose 
JAV lietuvių kolonijose rūpinosi 
Amerikos lietuvių tautinės sąjun
gos skyrių sudaryti pagalbiniai 
komitetai. Dabartinės “Dirvos” 
ilgą kelią pradėjo A. Bartoševi
čiaus iniciatyva Klivlande 1915 m. 
lapkričio 25 d. išleistas tautinės 
minties laikraštis “Santaika”, 
“Dirva” pavadintas 1916 m. rug
pjūčio 26 d. “Dirvą” redagavo: 
Vincas Jokūbynas — 1916-17 m., 
Juozas Gedminas — 1917-19 m., 
Kazys Karpius — 1919-48 m., 
Vincas Rastenis — 1948-51 m., 
Balys Gaidžiūnas — 1951-62 m., 
Jonas Čiuberkis — 1962-68 m. ir 
jį pakeitęs Vytautas Gedgaudas, 
redakcijoje dirbęs nuo 1958 m. 
Leidėjai keitėsi, kol “Dirvos” 
leidybą perėmė 1951 m. balandžio 
26-27 d.d. Klivlande įsteigta Ame
rikos lietuvių spaudos ir radijo 
draugija “Viltis”.

Tautinės minties savaitraštis 
“Dirva”, atšventęs deimantinę 
sukaktį ir sutelkęs kapitalą atei
čiai, susilaukė redakcinės krizės, 
iš redaktoriaus kėdės sausio 31d. 
pasitraukus žurnalistui Vytautui 
Gedgaudui. Su juo iš redakcijos 
išėjo ir jon įsijungusi žmona Ste
fa Juodvalkytė-Gedgaudienė. 
Vyr. red. V. Gedgaudo pasitrau
kimas, planuotas jau pernai, bet 
atidėtas dėl “Dirvos” deimanti
nės sukakties, suprantamas, nes 
jis yra gimęs 1912 m. balandžio 
5 d. ir jau beveik sulaukęs 79-rių 
metų. Iš Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos ir “Vilties” draugi
jos valdybų vasario 3 d. praneši
mo sužinojom, kad redakcijon lai
kinai grįžo B. Gaidžiūnas, “Dir
vą” redagavęs 1951-62 m., nepilnu 
pusmečiu vyresnis už pensijon 
išėjusį V. Gedgaudą. Talkininke 
buvo pakviesta iš Lietuvos Kana- 
don atvykusi dabartinė torontietė 
Edita Nazaraitė. Red. B. Gai
džiūnas nusiskundžia, kad jis liko 
vienas ir kad “Dirvai” reikės kito 
kandidato. Mat E. Nazaraitė JAV 
imigracijos įstaigas anksčiau bu
vo prašiusi leidinio iš Kanados 
persikelti į Los Angeles. Tas lei
dimas jai bus duotas, bet atvykti 
Klivlandan reikėtų pradėti naują 
bylą, trunkančią porą metų. “Vil
ties” draugijos valdyba su savo 
naujuoju pirm. dr. Vytautu Mau
ručiu nuo vasario 1 d. tvarko vi
sus administracinius “Dirvos” rei
kalus ir ieško jauno, energingo, 
darbštaus redaktoriaus, kurio 
laukia laikinai darban grįžęs re
dakcijos veteranas B. Gaidžiūnas.

Antano Škėmos (1911-1961) ro
manas “Balta drobulė” tapo pir
mąja Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidyklos knyga. Tarpininkaujant 
“Vagai”, ji perfotografuota ir iš
leista Vilniuje 70.000 egzemplio
rių tiražu.

Kauno radiofonas savo stoties 
signalui sausio 15 d. pradėjo nau
doti Maironio ir Juozo Naujalio 
dainos “Oi neverk, motušėle” mo
tyvus. Po Kruvinojo sekmadienio 
Vilniuje naująjį signalą paruošė 
ir įrašė kaunietis kompozitorius 
Giedrius Kuprevičius, Vytauto Di
džiojo karo muziejaus bokšto var
pininkas.

Klaipėdos moksleiviu eilėraš
čių ir literatūrinių miniatiūrų rin
kinėlį “Tą baisiąją naktį”, sudary
tą L. Ruseckienės, išleido J. Mar
cinkaus leidykla “Eldija”. Nedide
lė knygutė atspindi vaikų nuotai
kas, susietas su sausio 13, Kruvi
nojo sekmadienio, skaudžiaisiais 
įvykiais Vilniuje. Kuklūs klaipė
diečių vaikų kūrybiniai puslapiai 
yra kupini sielvarto, vilties ir iš
tikimybės Lietuvai.

Kultūros ir meno institute Vil
niuje surengta mokslinė konfe
rencija “Prūsijos kultūra” susi
laukė nemažai kalbininkų, istori
kų ir kraštotyrininkų, susidomė
jusių dabar Karaliaučiaus sritimi 
pavadintos Mažosios Lietuvos li
kimu. Konferencijoje kalbėta apie 
pirmuosius Prūsijos gyventojus, 
jų kalbą, senųjų krašto vietovar
džių kilmę, germanizacijos įtaką. 
Dalyvių eilėse buvo svečių iš ma
žosios Lietuvos ir Vokietijos.

Juozo Baltušio (Alberto Juo- 
zėno) mirtį, neminėdamas jos 
datos, “Literatūros ir meno” vasa
rio 9 d. laidoje savo rašiniu “Pa
lydint Juozą Baltušį” pranešė Vy
tautas Martinkus. Velionis, gimęs 
1909 m. balandžio 14 d. Rygoje, 
savarankiškai mokydamasis, tapo 
Maskvos propagandai tarnavusiu 
rašytoju ir politiku. Iš gausių jo 
raštų didesnį svorį turbūt teturi 
dvitomis novelių romanas “Par
duotos vasaros”, dvi beletrizuotų 
atsiminimų knygos “Su kuo valgy
ta druska” ir baladinio siužeto 
romanas “Sakmė apie Juzą”. Ra
šytojas V. Martinkus nekrologe 
pasakoja: “ Velionio, kaip ir kiek
vieno žmogaus, žemiškajame kely
je visko rasdami, prisiminkime ir 
tai, kad tie, kas budėjo, kas susi
tiko su Juozu Baltušiu jam jau 
sunkiai, nepagyjamai sergant, ne 
tiktai patys jam dovanojo gal ne 
vieną atlaidumo lašelį, o ištisas 
jo marias, bet ir atsisveikindami 
išeidavo ne su tuščia širdimi: su 
nedrąsiu, bet viltingu jo prašymu 
pritildyti audras dvasioj, su iš
pažintimi jei ne Dievui, tai geram, 
jį prisiminusiam lankytojui, su itin 
dramatišku jausmu — vadinkime 
jį meile! — savajam kraštui, jo 
žmonėms, nešiojusiems talentą 
ant rankų, tomis pačiomis ranko
mis užtverusioms kelią į kapui 
nusižiūrėtą kertelę . . V. Mar
tinkus, dabartinis Lietuvos ra
šytojų sąjungos pirmininkas, ne
krologinį rašinį baigia pastaba: 
“Tegu mūsų širdis aplanko krikš
čioniškoji susitaikymo malonė. 
Juk Lietuva — tikrai krikščioniš
kųjų tradicijų kraštas. Tegu būna 
lengva velioniui rašytojui Juozui 
Baltušiui Vilniaus kalvų žemė”.

Augančią muzikantų pamainą 
atskleidė Vilniaus J. Tallat-Kelp- 
šos aukštesniosios muzikos mo
kyklos penkiasdešimtmečiui skirti 
koncertai 1990 m. lapkričio 19-23 
d.d. Pirmajame koncerte mišrus 
moksleivių choras, vadovaujamas 
J. Talžūno, padainavo lietuvių 
ir užsienio kompozitorių dainų, 
tarp kurių buvo ir negrų “Riedanti 
karieta”. Moksleivių liaudies in
strumentų orkestro vadovai V. 
Mikutavičius, J. Slipkuvienė ir 
R. Auksoriūtė koncertan įjungė 
A. Lapinsko, R. Zigaičio, V. 
Montvilos, A. Kubiliūno pjeses, 
o pučiamųjų orkestras, diriguo
jamas A. Imbraso, atliko E. Bal
sio, J. Štrauso, E. Kelverto bei 
kitų kompozitorių kūrinius. Iškil
mingame penkiasdešimtmečio su
kakties minėjime koncertinę pro
gramą atliko V. Lopo diriguoja
mas moksleivių simfoninis orkest
ras ir mišrus choras su vadovu J. 
Talžūnu. Orkestras buvo paruošęs 
J. Andrejevo “Divertismentą”, K. 
Stamico “Koncerto dviem klarne
tam” pirmąją dalį su solistais D. 
Ligeika ir R. Čiupkovu, L. Beet- 
hoveno “Antrąją simfoniją D- 
dur”. Koncertas užbaigtas orkest
ro ir choro atliktomis W. A. Mo- 
zarto “Karūnavimo Mišių” ištrau
komis. Nors J. Tallat-Kelpšos 
aukštesnioji muzikos mokykla yra 
paruošusi pusketvirto tūkstančio 
muzikantų, jai vis dar trūksta šiam 
darbui pritaikytų patalpų, y
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KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais-nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p. Pasaulio lietuvių sporto konferencija 1990 m. liepos 11-13 d.d. Vilniuje. Kalba ROMUALDAS OZOLAS, Lietuvos 

respublikos aukščiausiosios tarybos atstovas, IV PLS žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas. Jo kairėje 
sėdi: LTOK pirm. A. POVILIŪNAS, Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius A. RASLANAS, LTOK 
generalinis sekretorius ir žaidynių štabo pirm. J. GRINBERGAS, V. AUGUSTINAVIČIUS iš Sidnio ir “Tėviš
kės” draugijos pirm, pavaduotojas A. KUSTA Nuotr. R. Kojros

' ■ - y yy'

/MvM) LIETUVIŲ J T T T KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 91/<%
180-185 d. term, ind......... 9'/4%
1 metų term, indėlius..... 8’/2%
2 metų term, indėlius ..... 83/4%
3 metų term, indėlius..... 9 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 9’/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 93/4%
3 metų GlC-met. palūk. ..10 %
1 metųGlC-mėn. palūk.. 9 %
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 9’/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 93/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.10 % 
Taupomąją sąskaitą ......... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 81/<i% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 121/2%
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.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki r5 % įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo 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 Roncesvolles 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.

ALL THE

IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

CHOICE

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

P Kokia 
jūsų namo 

vertė?
Skambinkite dar šiandien dėl 1
nemokamo jūsų namo įkainojimo, ANTANAS GENYS

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

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

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

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

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

5233 Dundas St. W. (arti Kipling)
AlilSlClIC Islington, Ontario M9B 1A6 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

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

Kvietimas dalyvauti IV 
PLS žaidynėse

Rašo Romualdas Ozolas, IV-jų PLS 
žaidynių organizacinio komiteto 

pirmininkas
Neseniai įvyko organizacinio ko

miteto posėdis. Gauname laiškų, kur 
klausiama, ar galės įvykti žaidynės, 
jeigu stiprės Tarybų Sąjungos pre
tenzijos Lietuvos respublikai, jei
gu bus bandoma įvykdyti pradėtą
jį mūsų jaunos valstybės okupavimą.

Be abejo, pavojaus žaidynėms esa
ma. Jos galėtų būti visiškai kitokios, 
jeigu vyktų tolydinio Lietuvos kaip 
lygiateisės nepriklausomos valsty
bės įsitvirtinimo pasaulyje sąlygo
mis. Deja, yra priešingai — mes jau
čiame, kad naujos okupacijos grės
mė didėja. Jei ji bus įvykdyta, žai
dynės negalės įvykti. Riba, kuri aiš
kiai rodys šitą negalimumą, bus Lie
tuvos vyriausybės ir Aukščiausio
sios tarybos veiklos sulaikymas. Ta
da okupacija bus akivaizdi ir vargu 
kas panorėtų žaidynėse dalyvauti, 
jeigu žaidynės net ir kokios apsišau- 
kusios organizacinės grupės toliau 
būtų skelbiamos rengiamomis. Aš, 
kaip Lietuvos respublikos aukščiau
siosios tarybos patvirtinto organi
zacinio komiteto pirmininkas, pa
skelbčiau žaidynių rengimą esant 
nukeliamą tolimesniam patogiam 
laikui, t.y. tam metui, kada Lietu
vos respublika būtų vėl atkurta kaip 
nepriklausoma valstybė, ir tai turė
tų būti vienintelis teisingas ir tei
sėtas sprendimas. Jeigu vis dėlto iki 
galutinio Lietuvos okupavimo nebus 
ateita, žaidynės bus bandomos su
rengti nepriklausomai nuo to, ko
kio sunkumo sąlygos Lietuvoje su
sidarytų. Ir kuo nepalankesnės są
lygos žaidynėms bus, tuo atkakliau 
reikėtų stengtis jas įvykdyti, nes 
tai būtų dar viena pasipriešinimo 
okupacijai banga - pilietinio ir kul
tūrinio tautos pasipriešinimo oku
pacijai būdas. Nė kiek neabejoju, 
kad Lietuvoj būtent taip ir bus sup-

ir labai neramia širdimi, turėtų pri
tarti šitam savo vaikų siekiui, šitam 
jų norui įvykdyti savo kaip lietuvio 
pareigą ir paremti juos morališkai 
ir materiališkai. Suprantama, jie 
rizikuotų labiau negu vykdami į jau 
pripažintą ir karinės grėsmės neka
muojamą Lietuvą, tačiau, matyt, tuo 
vertingesnis ir būtų jų pasiryžimas 
jiems bandant atvykti į Lietuvą ta
da, kada jai ypatingai sunku. Aš sup
rasčiau jų atvykimą kaip jų įsijun
gimą į pasipriešinimą okupantui, 
kaip jaunosios kartos priedermės 
atlikimą Lietuvai.

Manau, kad žaidynių surengimą 
parems ir visos pasaulio lietuvių 
organizacijos. Ne tik sporto, bet ir 
kitos, su sportu susijusios ir nesu- 
sijusios institucijos ir, ko gero, ne 
tik tautinės. Netrukus mes, matyt, 
specialiai susirinksime aptarti vi
sų šių paramos galimybių klausi
mus. Kviečiu kiekvieną asmeniškai 
prisidėti kuo kas gali, o labiausiai 
— atvykstant Lietuvon ir dalyvau
jant — kaip senovės Graikijoje — 
taikingiausiame dvasios pilnatvės 
ir sveiko gyvenimo akte — Pasaulio 
lietuvių žaidynėse. Tikiu, tai bus ne 
tik mums visiems naudingas ir labai 
viltingas įvykis.

KAZIMIERAS MOTIEKA, Lietu
vos respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirm, pavaduotojas ir Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
viceprezidentas

siekiančiam nuversti teisėtai iš
rinktą Lietuvos respublikos valdžią, 
atstatyti TSRS konstitucijos ir kitų 
TSRS įstatymų veikimą Lietuvoje. 
Tokiems nusikalstamiems veiks
mams Lietuvos žmonės vieningai 
tarė savo ryžtingą “Ne”.

Žaidynės reikalingos, ir tikime, 
kad 1991 metų vasarą jos įvyks. Jos 
simbolizuos mūsų vienybę ir panie
ką okupantams. Kas žino — gal va
sarą jau būsime laisvi arba daugiau 
laisvesni negu šiandien?

Linkiu Laisvės, Taikos ir Žaidy
nių. Mes tikrai nugalėsime.

Vykstame į Lietuvą
Kanados išvykos komitetas į IV- 

sias pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes Lietuvoje š.m. vasario 25 d. po
sėdyje svarstė žaidynėms pasiruo
šimo ir jose dalyvavimo klausimus. 
Niekas neabejoja, kad reikia vykti. 
Komitetas kviečia sportininkus ir 
svečius, kurie yra apsisprendę da
lyvauti žaidynėse Lietuvoje, nedel
siant pristatyti sekančią informa
ciją: vardas ir pavardė, gimimo da
ta, adresas, kurioje sporto šakoje 
dalyvaus, pridėti vieną fotografiją 
(paso formato). Ši informacija rei
kalinga Lietuvai, tvarkant iškvieti
mo reikalus. Kitais reikalais teirau
tis pas komiteto narius: R. Sondą tel. 
769-0671, A. Šileiką tel. 767-6520, R. 
Kuliavą tel. 766-2996, E. Stravinską 
tel. 532-1149, Sig. Krašauską tel. 766- 
5367. Komiteto adresas: 32 Pasadena 
Gardens, Toronto, Ont. M6S 4R5.

Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
1991 m. vasario 19 d. laidoje sporto 
skyriuje, aprašant 1991 m. vasario 
2-3 d.d. vykusį krepšinio turnyrą Ha
miltone įsivėlė nemaloni klaida. Ra
šoma, kad vyrų B klasės varžybų 
baigmėje Toronto “Perkūnas" lai
mėjo prieš Hamiltono “Kovo” vete
ranus ir tapo Kanados sporto apy
gardos meisteriu. Turi būti priešin
gai . .., “Kovas išėjo laimėtoju, o 
“Perkūnas” tenkinosi vicemeisterio 
titulu. Atsiprašome.

MOKA:
91/4% už 90 dienų term, indėlius 
91/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
8’/2% 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.
91/2% 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) 
91/2% 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
8'/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo......... 121/2%
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 1/2%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 11 '/<%
(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 84 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito kortelė su PARAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais 
ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 1 v. po pietų

BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

įswoGmA-j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

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

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

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

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

rastas žaidynių rengimas, ir Lietu
va, kad ir kokiais negausiais ypatin
gai sunkių sąlygų ribojamais resur
sais disponuotų, pasistengs, kad 
žaidynės įvyktų ir pavyktų gerai. 
Manau, daugelis pasaulio lietuvių 
lygiai taip pat supras ir ras galimy
bę atvykti bei žaidynėse dalyvauti.

Po pasaulį pasklidę lietuviai, ku
rių vaikai norės vykti Lietuvon, kad

HAILING CONTRACTING
(Estonian)

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

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

Nuotr. Zigmo Zaleskio

Ar reikalingos žaidynės?
Rašo Kazimieras Motieka, Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios tarybos 
pirmininko pavaduotojas, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto vicepre

zidentas.

Esu paklaustas, ar šiuo metu rei
kalingos Pasaulio lietuvių IV-sios 
žaidynės? Atsakau: nėra ir negali 
būti tokio meto, kada būtų tokios 
žaidynės nereikalingos. Kitas daly
kas, ar turime realias galimybes su
rengti žaidynes. Jeigu kalbėti apie 
šį metą, tai yra šias dienas, aišku, 
kad realių galimybių žaidynėms 
nėra. Mūsų Lietuvą trypia svetima 
kariuomenė, ji “patruliavimo” ir 
“pastatų apsaugos” dingstimis žudo 
ir žaloja mūsų Respublikos žmones. 
Ji uoliai tarnauja Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos padaliniui, ne
legaliai veikiančiam Lietuvoje ir

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.

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

MEDELIS CONSUL TING
'*’51 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. DIG 4N2

įvairus 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
> “Aeroflote" patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir t.t. 
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. 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!

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

LUAZJEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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



IGOR GRIAZIN. Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos deputatas, 
pagrindinis AABS seminaro kalbėtojas, aiškina demokratijos principus 
nepasitenkinimo kumštį sugniaužusiam M. Gorbačiovui

Išvyko į Lietuvą
Oficiali Kanados parlamenta

rų delegacija, kurią sudaro Pau
line Browes, Jesse Flis ir David 
Stupich, kovo 12 d. išvyko į Lie
tuvą. Delegacija numato susitik
ti su prezidentu V. Landsbergiu, 
ministeriu pirmininku G. Vag
noriumi ir kitais ministeriais 
bei Sąjūdžio atstovais. Ji taip 
pat lankysis Latvijoje bei Esti
joje, stebės kovo 17 d. Sovietų 
Sąjungos referendumą. Grįš į 
Kanadą kovo 19 d. D.D.

Baltijos kraštai moksliniu žvilgsniu
Plačiai žinoma ir Šiaurės 

Amerikos mokslininkų gerbia
ma baltistikos (taigi ir litua
nistikos) specialistų organiza
cija Association for the Advan
cement of Baltic Studies ren
gia vienos dienos mokslinį se
minarą tema “The Politics and 
Economics of Baltic Indepen
dence” kovo 23, šeštadienį, 
“George Ignatieff’ salėje (prie 
Toronto universiteto, 15 De
vonshire Place) 9.30 v.r. - 4.30 
v.p.p. Susirinks žinovai iš Ame
rikos, Kanados ir Pabaltijo 
universitetų, tarp jų Oklaho- 
mos un-to prof. V. S. Vardys, 
Estijos mokslų akademijos na
rys prof. E. Tarvel, V. Liepins,

tik ką dalyvavęs stebėtoju Lat
vijos referendume, dr. V. Sa- 
monis, padedąs sudaryti eko
nomijos projektą Lietuvos val
džiai, ir daugelis kitų. Bus pa
likta laiko klausytojų klausi
mams bei komentarams, {ėji
mas - $15 pensininkams; $20 - 
kitiems; studentams nemoka
mai. Tai reta proga išgirsti 
mokslinę analizę temų, kurio
mis visi rūpinamės. Inf.

Eichstaetto katalikų univer
sitetas nori nupirkti visus LE 
tomus. Turintys juos parduoti 
prašomi pranešti: K. Baronas, 
Franconvillestr. 16. 6806 Viern
heim, Germany.

“Association for the Advancement of Baltic Studies”

SEMINARAS
“Pabaltijo kraštų nepriklausomybės politiniai 

bei ekonominiai aspektai”
įvyks kovo 23, šeštadienį, 9.30 v.r. - 4.30 v.p.p. 
George Ignatieff teatre, 15 Devonshire PI., Toronto, Ont. 
Įėjimas - $20, pensininkams-$15, studentams nemokamai.

KELIONĖS į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Siūlomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove

SAS(SK) ir FINNAIR (AY) iš bet kurio Š. Amerikos 
miesto per Rygą į Lietuvą ir atgal.

Grįžimo datos už 2 ar 3 savaičių.

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

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

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

TORONTO
Mažosios Lietuvos moterų bū

relis vasario 26 d. susirinko M. 
Dambarienės bute aptarti praė
jusį tradicinio šiupinio rengi
nį. Svečių skaičius sumažėjęs, 
tačiau puiki šeimyninė nuotai
ka nenukentėjo ir teigiamų atsi
liepimų susilaukta su kaupu. 
Rengėjos labai dėkingos visiems, 
prisidėjusiems prie šiupinio pa
sisekimo, nuolatiniams lanky
tojams, dosniems loterijos rė
mėjams, o ypač "Arui”, kuris pa
sidarė lyg ir neišskiriama šiu
pinio renginio dalis. Būrelio 
valdyba, kurioje jau antri me
tai vyrauja jaunimas, taip pat 
labai vertina paslaugaus virė
jo Vytauto Birštono patarnavi
mą. Darni bei pakili susirinku
sių nuotaika bylojo, kad šiupi
nio tradicija Toronte labai gyva. 
Pasigardžiuoti skaniu Donelai
čio būrų patiekalu dar bus pro
gų. Visas šių metų šiupinio pel
nas $250, paskirtas Pagalbos Lie
tuvai vajui. LA.

"The Globe and Mail” 1991.III.5 
išspausdino ekonomisto Vai Sa- 
monio laišką, atsiliepiantį į 
11.27 straipsnį, skatinantį Vaka
rus remti nuosaikiuosius sovie
tus. Laiško autorius, remdama
sis ekonomikos autoritetais, įro
do, kad vakariečių parama da
bartinei sovietijos sistemai tė
ra gėrybių švaistymas, kuris ne
gali išgelbėti komunistinės sis
temos, bet gali pakenkti priva
čiai gamybai ir prailginti dabar
tinės sistemos žlugimą. Sov. Są
jungai išgelbėti reikia ne kapi
talo, o technikinės bei profesi
nės paramos, padedančios per
eiti į laisvąją rinką. Kvebeko 
lyginimas su Lietuva esąs klai
dingas, nes Kvebekas įsijungė 
Kanadon laisva valia, o Lietuva 
buvo jėga okupuota. Lietuva ly
gintina su Kuveitu.

Atitaisymas. “TŽ” 10 nr. straips
nio “Turtingo gyvenimo sukaktis” 
dail. A. Tamošaitienės citatoje 
įvyko nemaloni korektūros klai
da. Buvo parašyta - “kol dirbi ir 
kruti - jauti, kad gyveni”. Turėjo 
būti - “kol dirbi ir kuri - jauti, kad 
gyveni”. Atsiprašome už klaidą.

Organizacija “ACT for Dis
armament” ryšium su įvykiais 
sausio mėnesį Lietuvoje ir Lat
vijoje š. m. vasario 14 d. pasiun
tė protesto laišką R. Ovinniko- 
vui, sovietų ambasadoriui Kana
doje. Laiško nuorašai pasiųsti 
Latvijos prezidentui A. Gorbu- 
novui ir Lietuvos prezidentui V. 
Landsbergiui. Laiške rašoma
— Baltijos respublikų žmonės, 
demokratiškai išrinkę savo vy
riausybes, nėra atsakingi už kru
vinuosius įvykius savo kraštuo
se. Organizacijos "ACT for Dis
armament” žmonės gina žmo
gaus teises, laisvą apsispren
dimą, visų žmonių teisę protes
tuoti, organizuotis už taiką. Jei 
baltiečių siekis yra nepriklau
somybė, tai sovietai turi parei
gą leisti jiems apsispręsti. Or
ganizacija sutinka su buvusio 
užsienio reikalų ministerio Še
vardnadzės teigimu — ateitis 
priklauso demokratijai Kiek 
dar daugiau žmonių sovietai 
pasiruošę nužudyti, kad galė
tų išsilaikyti centrine jėga 
Sov. Sąjungoje? — klausiama 
laiško pabaigoje.

Aukos Lietuvių 
slaugos namams

Labdaros fondo lietuvių slaugos 
namų laiškų vajaus aukotojai iki 
vasario mėnesio pabaigos: §2000 - 
Vytautas Balsys, Jagėlų šeima; 
$1000 - Vytautas Gudaitis, Pr. Kud- 
reikis, S. V. Liuimos, L. V. Morkū
nas, G. A. Sakus.

$900 - Č. Pčezdzieskis; §600 - 
K. Stulpinas; $500 - A. E. Abromai
čiai, Valentinas Bukota, West Lor- 
ne, Ont., Ant. Gurevičius, S. V. 
Kneitai, Oshawa, Ont., Aleksas Ko- 
yelaitis-Kojelavičius a.a. žmonos 
Teodoros atminimui. West Lome, 
Ont., M. Pužauskas. St. Pranskevi- 
čius, A. E. Ripkevičiai, V. M. Vait- 
kai, Wasaga Beach, Ont., Antanas, 
Anastazija Tamošaičiai, Ganano- 
que, Ont., B. Trukanavičius; $300
- V. Knyvaitė, A. G. Kuzmarskiai, 
V. Marcinkevičius, A. Pavilonis, J. 
A. Puteris; $250 - J. Arcimavičius,

J. Astas, G. Baltaduonienė. P. Bra- 
žiūnas, A.P.D., J. V. Janulaičiai. 
V. Kardelis, Rouyn-Noranda. P.Q., 
Z. E. Kazlauskai, M. Kvedarienė, 
Hamilton, Ont., J. Morkūnas, A. 
Petraitis, V. Sapkas, Kelowna, 
B.C., K K. Stankai, St. Catharines, 
Ont., J. Sungaila; $200 - A. Bacevi
čius, O A. Dumčiai, C. Javas, Mine- 
sing, Ont., P. Kondrotas, B. Molis, 
M. S. Petruliai. I H. Stasiulis; $170 
- O. Biveinienė ($150 savo vyro Al
fonso Biveinio atminimui ir $20 a. a. 
Lino Šeškaus atminimui); $150 - 
Magdalena Daukšienė, J. Jablons
kis, D. Judickas, London, Ont.

$100 - Vyt. Adomonis, Oakville, 
Ont., M. Andriulevičius, D. Andru- 
lionis, A. Artičkonis, Keswick, 
Ont., "Audra" kelionių biuras, B. 
Balaišis, Windsor, Ont., J. J. Birš
toną!, Stayner, Ont., T. D. Burokai, 
J. K. Dervaičiai, St. Catharines. 
Ont., dr. A. D. Dickson, J. Dobro
volskis, Lina Einikienė a.a. savo vy
ro Liudo atminimui, M. llmonis, J. 
Girša, V. Gataveckas, J. Gataveckas,
L. Gurevičius, J. I. Grybai, Whitby, 
Ont., V. T. Gražuliai, M. Jagminas,
M. Jurėnas, T. Kartavičius, A. Ker
nius. J. Krasauskas, V. Kuraitis, Al. 
Liškauskas, Burlington, Ont., J. P. 
Leveris, Shawville, P.Q., L. Monts- 
vilas, Vitalius Matulaitis, K. Poš
kienė, U. Opanavičienė, Wasaga 
Beach, Ont., J. Prišas, R. Po- 
causkas-Rudinskas, Montreal. P.Q., 
Z. S. Rėvai, J. J. Rovai, kun. Vikto
ras Skilandžiūnas, Ottawa, Ont., J. 
E. Skardžiai, Sault Ste. Marie, Ont., 
Emilius, Vanda Smilgiai, Vancou
ver. B.C., Ant. Stankus, L. Šatras, 
L. Staniszewski, dr. J. Belickaitė- 
Vaštokienė, Madoc.Ont., A. Zarem
baitė.

$50 - A. Arlauskas, 1. Girdzevi- 
čius, J. O. Jacikai, John A. Lep- 
pert, Z. Orentas, J. Steponaitytė, 
S. J. Paketūrai, West Lome, Ont., 
Petras Stauskas, M. Tinginys; $25 - 
G. Stankus; $20 - J. Benetis.

Iš laiškų vajaus iki šiol gauta 
$54,749. Statybos fonde yra $360,- 
572. Labdaros fondo lietuvių slau
gos lėšų telkimo komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams ir 
tikisi su visų lietuvių pagalba ir 
pritarimu pastatyti savo slaugos 
namus.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

15 John St., Suite 2
Weston, Ontario M9N 1J2
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLISba mls llb 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Lėktuvų bilietų kaina iš Toronto į Rygą ir atgal svyruoja tarp 
$1286-$1541 kan.-t mokesčiai (tax).

Mūsų rekomenduojamos lėktuvų bendrovės grupinėms ir 
individualioms kelionėms:

1. Scandinavian Airline SAS (SK) 2. Finnair(AY)
Keliautojų į Lietuvą dėmesiui!

Užskaitomas pernai metų patarnavimo mokestis šių metų kelionėms. 
Keliaujant su SAS oro linija Torontas-Kopenhaga-Ryga — atgal, 
nakvynė Kopenhagoje mūsų klientams yra nemokama.
Siūlome pigius skridimus į Vieną (Austriją) ir Amsterdamą (Olan
diją) šių metų vasarą. Kaina - nuo S750 (kan.).
Smulkesnės informacijos teiraukitės “Audra Travel” biure.

Future-!
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

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

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

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.

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

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

jau atidavei savo dalį?

EDMUNDAS M. PAKŠTAS

Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 
Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

RE^IKK 
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

JA >7 C I_f 17 0 INSURANCE 1J IX IS 11 17 IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness ” biuro

R at a r n avimas — grei t as i r tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

DRA ----f/VSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(4 16) 533-1121 FAX 533-1 122
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Kovo 11-tosios minėjimas katedroje J®
Minint vienerių metų pradė

to valstybingumo sukaktį, iškil
mingos pamaldos už tikinčiąją 
ir nepriklausomybę atstatančią 
Lietuvą įvyko Kovo 11-tosios iš
vakarėse šv. Mykolo katedroje. 
Jos pradėtos puošnaus lietuviš
ko kryžiaus įnešimu, PJS pirmi
ninkui A. Sapliui skaitant kry
žiaus reikšmę mūsų tautai nusa
kančias mintis. R. Paulioniui 
vadovaujant, katedros skliau
tuose aidėjo “Kryžiau šventas” 
giesmė, į giedojimą įtraukusi vi
sus tikinčiuosius. Čia pat slinko 
procesija — Kanados, Lietuvos, 
Islandijos ir organizacijų vė
liavos su palyda, tautiniais dra
bužiais apsirengę mokyklos vai
kai, kunigai E. Jurgutis, OFM, 
L. Januška, OFM, Prisikėlimo 
klebonas A. Simanavičius, OFM, 
Lietuvos kankinių parapijos kle
bonas J. Staškus, prel. dr. P. Gai
da ir išeivijos lietuvių vyskupas 
P. Baltakis, OFM.

Koncelebracinės Mišios pra
dėtos tradicine “Pulkim ant ke
lių”. Skaitinius atliko V. Tasec- 
kas ir Z. Gurklytė. Evangeliją

TO R O N T O ™'
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos mūsų 
parapijoje bus kovo 21-24 d.d. Re
kolekcijas ves kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas iš Otavos. Rekolekcijų 
tvarka: ketvirtadienį (III. 21) 7 v.v.
— Mišios ir konferencija; penkta
dienį (III. 22) 11 v.r. — Mišios ir kon
ferencija; šeštadienį (III. 23) 11 v.r.
— Mišios ir konferencija, 5.30 v.p.p.
— Mišios ir konferencija; sekmadie
nį (III. 24) viskas pagal reguliarią 
sekmadienių tvarką su rekolekcijų 
vedėjo pamokslais. Išpažinčių reko
lekcijų vedėjas klausys prieš ir po 
pamaldų bei konferencijų.

— Autobusas rekolekcijų proga 
veš maldininkus Anapilin nuo Is
lington požeminių traukinių sto
ties penktadienį (III. 22) ir šešta
dienį (III. 23) 10.30 v.r. Atgal nuo 
Anapilio tomis dienomis išvažiuos 
12.30 v.p.p. Sekmadieninis autobu
sas važiuos įprasta tvarka.

— Ryšium su Tikinčiosios Lie
tuvos diena bus daroma antroji 
rinkliava Religinei Lietuvos šal
pai ateinantį sekmadienį.

— Šį savaitgalį kun. V. Brauky
ta yra išvykęs vesti Gavėnios reko
lekcijų Sudbury ir Sault Ste. Marie 
lietuviams. Ateinantį savaitgalį jis 
rekolekcijas ves Putname.

— Mišios kovo 17, sekmadienį, 9.30 
v.r. už Stančikų ir Paškevičių šeimų 
mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Tadą Krasaus
ką.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $1,000 — Viktoras Dagilis a.a. 
Jadvygos Dagilienės atminimui; 
$100 — Janina Grabošienė a.a. Ar
turo Grabošiaus atminimui; $40 — 
L. Balsienė ir E. Paulionienė-Ke- 
rienė a.a. Vytauto Girdausko atmi
nimui. Laiškų vajus tęsiamas to
liau, ir šiuo metu slaugos namų sta
tybos fonde yra $376,960. Aukotojų 
sąrašas — sekančiuose “TŽ” nume
riuose. Nuoširdi padėka visiems 
aukotojams už dosnumą ir pritari
mą Lietuvių slaugos namų idėjai. 
Aukos priimamos “Paramos”, Prisi
kėlimo parapijos ir “Talkos” kre
dito kooperatyvuose. Aukos atlei
džiamos nuo valstybinių mokesčių. 
Aukas galima siųsti ir tiesiogiai 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont, M6P 1A6.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 130 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: D. R. Petkūnai, R. Petkū- 
nienė iš Klaipėdos, dr. A. A. Ginei
tis iš Vilniaus, E. Sinickienė-Šnei- 
derienė iš Čikagos, S. Adomavičius 
iš Marijampolės.

— Medžiotojų ir žūklautojų klu
bo “Tauras” tradicinis balius įvyks 
balandžio 13, šeštadienį. Bilietai 
į balių gaunami pas J. V. Šimkų tel. 
231-9425 ir LN sekmadienio popietė
se. Plačiau žiūrėti “TŽ” skelbimą.

— Velykiniai pietūs įvyks balan
džio 7, sekmadienį, 1 v.p.p., Kara
liaus Mindaugo menėje. Šiltas mais
tas, vynas, tortai, kava. Stalai nu
meruoti. Įėjimas suaugusiems — $15, 
jaunuoliams nuo 5-12 metų — $7, 
vaikams iki 5 metų — nemokamai. 
Bilietai gaunami: pas B. Abromai- 
tienę tel. 532-4793, S. Ciplijauskie- 
nę tel. 247-0578, A. Jankaitienę tel. 
762-9183, LN raštinėje darbo valan
domis ir sekmadienio popietėse.

— LN šachmatininkų klubas po il
gos pertraukos bus vėl atgaivintas. 
Suinteresuoti šachmatais ir klubo 
perorganizavimu prašomi skambinti 
LN vedėjui Teodorui Stanuliui tel. 
532-3311.

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

ROMAS PŪKŠTYS TRANSPAK sa
vininkas, vėl važiuoja į Lietuvą 
balandžio mėnesio pradžioje. Per
veda PINIGUS doleriais, tvarko 
PALIKIMUS, priima laiškus, doku
mentus, vaistus, užsakymus auto
mobiliams. Atsiskaityti iki balan
džio 3 d.: TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629, USA. Tel. 
1-312-436-7772. 

skaitė kun. A. Simanavičius, 
OFM. Vyskupas P. Baltakis, 
OFM, pasakė pamokslą, primin
damas tautos laisvėjimą, nuei
tą vienerių metų kelią, kliūtis, 
sunkumus, sausio 13-tosios au
kas, surišusias lietuvius į stip
rią vienybę, parodytą vasario 9 
d. apklausoje ir tapusią pagrin
dine jėga kovoje su Maskva. Au
kojimo dalyje L. Mockutė pri
taikytu skaitiniu palydėjo prie 
altoriaus nešamas emblemas.

Pamaldoms baigiantis V. Ta- 
seckas perskaitė Lietuvos aukš
čiausiajai tarybai siunčiamą 
sveikinimą Kovo 11-tosios pro
ga, pasirašytą J.E. vyskupo P. 
Baltakio, OFM, Lietuvos gen. 
konsulo H. Lapo, KLB valdybos 
ir KLK centro. Katedrą pripil
džiusių tikinčiųjų pritarimas 
sveikinimui išreikštas nuošir
džiu plojimu. Sugiedotas Tautos 
himnas. Procesijai išeinant 
skambėjo “Marija, Marija”. Pa
maldas suorganizavo abi Toron
to lietuvių katalikų parapijos 
ir KLK centras. S.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį 10.15 v.r. 

Mišias laikė ir pamokslą sakė vysk. 
Paulius Baltakis, OFM.

— Kovo 11 d. palaidoti a.a. Kon
rad Elbert ir a.a. Bronius Narbutas.

— Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no mūsų parapijos kongregacijos 
Mišios ir susirinkimas — ketvir
tadienį, kovo 14, 10 v.r.

— Kovo 17, sekmadienį, po 10.15 
v.r. Mišių, kai vyks Sutvirtinimo 
sakramentui pasiruošti pamokos, 
bus tėvų susirinkimas muzikos stu
dijoje.

— Metinė parapijos vakarienė 
įvyks ateinantį sekmadienį, kovo 
17, 5 v.p.p., mūsų salėje. Meninę 
programos dalį atliks piano duetas: 
Jolanta Vaičytė ir Vitalija Paulaus
kaitė bei jauna solistė Eugenija 
Ambrozaitytė.

— Jaunų šeimų stovykla, kurią 
organizuoja parapijos tarybos jau
nų šeimų sekcija, pirmininkaujant 
Janei Kriščiūnienei, įvyks rugpjū
čio 3-10 d.d. “Kretingos” stovykla
vietėje, Wasagoje. Registracijos 
blankus galima pasiimti iš klebo
nijos raštinės arba skambinti sto
vyklos administratorei Nijolei Si- 
monavičienei tel. 239-7226.

— Mišios kovo 17, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Juozą Martinaitį, 
9.20 v.r. už a.a. Lucile & Joseph, 10.15 
v.r. — už a.a. Povilą Dunderą, a.a. 
Teklę Radžiuvienę, a.a. Juozą Ra- 
žauską, 11.30 v.r. — prašant Lietu
vai laisvės.

Religinės šalpos popietė, ku
ria užbaigiamos Gavėnios reko
lekcijos, bus kovo 24, Verbų 
sekmadienį. Aukos ir pelnas ski
riamas Lietuvos labdaros viene
tui “Caritas”. Meninę programą 
atliks sol. Verutė Bizinkaus- 
kaitė ir muz. J. Govėdas. Re
kolekcijų vedėjas kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas tars pritaikytą žodį. 
Bus pietūs ir pyragai. Bilietai 
platinami sekmadieniais po pa
maldų parapijos salėje, šiokia
dienių vakarais skambinti Vyt. 
Pečiuliui tel. 247-2221. Kviečia
me visus savo dalyvavimu pa
remti Lietuvos “Caritas” organi
zaciją. Rengėjai

Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 24, sekmadie
nį, 2.30 v.p.p. Toronto Lietuvių 
namų III-me aukšte. Visų kuo
pos šaulių dalyvavimas būtinas.

Kuopos valdyba

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas š. m. balandžio 3 d. ren
gia Velykų stalą. Informaciją 
teikia: S. Dervinienė tel. 767- 
5518, P. Jutelienė tel. 766-6019, 
I. Kondrotienė tel. 766-6437. L.B.

Muziejaus-archyvo vedėja ieš
ko savanorio-ės padėti muzie
juje sekmadieniais po Mišių 12-1 
v.p.p. Reikėtų muziejuje tik pa- 
budėti, priimti lankytojus ir 
gal patvarkyti laikraščius. Pra
šome kreiptis pas vedėją muzie
juje, Anapilyje, Mississaugoje.

Vasaros metu Toronte yra ga
limybė dirbti parkuose ar kito
se poilsiavimo vietose. Pirme
nybė — panašų darbą jau dirbu
siems. Priimami nuo 16 m. am
žiaus. Kreiptis į Shelley And
rade, City of Toronto, Depart
ment of Parks and Recreation, 
tel. 392-0745.

PADĖKA. Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministeris J. Oleka 
atsiuntė padėkos laišką R. Gir- 
dauskaitei, KLB humanitarinės 
pagalbos komiteto pirmininkei. 
Ministeris nuoširdžiai dėkoja R. 
Girdauskaitei, D. Deksnytei, vi
sai Kanados lietuvių bendruo
menei, Lietuvių katalikų religi- 

•nei šalpai už gautus vaistus ir 
rūpinimąsi Lietuva. Taip pat 
esąs jaudinantis Toronto miesto 
tarybos nutarimas suteikti hu
manitarinę pagalbą Lietuvai.

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite 
su nauju repertuaru Anapilio jaunimo 
chorą, vadovaujamą Nijolės Benotienės. 

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro “Ž a g a r a i" 
šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - 
didžiojoje ir mažojoje (su (ėjimo bilietais). 
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių ga
mintais valgiais ir (vairiais baro gėrimais.

1991 m. balandžio 6, šeštadienį,

m į®l

didžiojoje Anapilio salėje

žiburiu

Vakaro pradžia - 6.00 v.v., 
meninės programos - 6.30 v.v.

Stalai (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administra
cijoje tel. 275-4672 arba parapijose po 
pamaldų sekmadieniais. Bilieto kaina — 
$8 asmeniui, studentams po programos - 
šokiams (ėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

Visus dalyvauti kviečia —
“Tėviškės žiburių” leidėjai

M MONTREAL

E
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ALPOS POPIETĘ
Lietuvos CARITUI paremti

»------- 24, sekmadienį, 12.30 v.p.p., didžiojoje Anapilio salėje
| • Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas

® • Meninę programą atliks sol. Verutė Bizinkauskaitė ir muz. Jonas Govėdas
& • Bus labai skanūs pietūs ir pyragai. Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos sa- 
® lėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis dienomis vakarais užsisakyti pas Vyt. Pečiulį tel. 247-2221.
® Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia - KLKM draugijos Lietuvos kankinių
K parapijos skyrius ir religinė sekcija

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks š.m. balandžio 28, sekmadienį, 1 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.

Ta pačia proga prašome fondo narius, pakeitusius adresus, kiek galint greičiau mums 
pranešti rašant: Kanados lietuvių fondas, 1573 Bloor St. l/V., Toronto, Ont. M6P 1A6.

KLF taryba

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos balius — ba
landžio 6, Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Bus jaunatviška 
meninė programa, gausi laimi
kiais loterija, lietuviški valgiai, 
geras orkestras, šokiai. Bilietai 
gaunami “TŽ” administracijoje 
ir po pamaldų Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijos salėse. Loteri
jai yra sutelkta šių žymių skulp
torių ir dailininkų darbai - L. Da
gienės dovanota a.a. J. Dagio 
skulptūra, R. Žiūraitienės, A. ir 
A. Tamošaičių, P. Bigausko, R. 
Paulionio, G. Valiūnienės, A. 
Laurinaičio, Z. Tenisonaitės pa
veikslai, A. Katelienės, K. Abro
maičio medžio drožiniai, V. Bal
sienės keramikos vaza, L. Sen- 
džikienės tautinė lėlė.

A.a. Lino Šeškaus atminimui 
Elena ir Stasys Markauskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. savanorio-kūrėjo St. Pa- 
ciūno atminimui G. ir V. Jocai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. O. Gailiūnaitės atmini
mui M. Gaputytė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $22.

A. a. Alfonso Krikščiūno at
minimui S. J. Poškai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Z. Labucko atminimui, 
užjausdama žmoną Jadvygą, sū
nus ir artimuosius, J. Liutkienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $10.

A. a. Z. Labucko atminimui, 
nuoširdžiai užjausdami liūdin
čią žmoną Jadvygą, sūnus —Jo
ną, Vytą, Ričardą, Saulių bei jų 
šeimas, Pranas ir Jadvyga Gab
rėnai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. S. Daniliūnienės atmi
nimui, užjausdama dukrą Danu
tę ir jos šeimą, J. Liutkienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A. a. P. Bražuko atminimui 
A. Krakauskas “Tėviškės žibu
riams” atsiuntė $50 auką.

A. a. Broniaus Narbuto atmi
nimui vietoje gėlių J. Gipas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Pagerbdama savo vyro a.a. Ka
zimiero atminimą, V. Stanaitie
nė “Tėviškės žiburiams” atsiun
tė $100.

> • Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

E

JAUNŲ ŠEIMŲ 

STOVYKLA
Kretingos stovyklavietėje Wasagoje 

[vyks rugpjūčio 3-10 d.d.
Stovyklaukime lietuviškoje ir šeimyniškoje nuotaikoje. 
Registracijos blankus galima pasiimti Prisikėlimo para
pijos raštinėje arba skambinti Nijolei Simonavičienei 
tel. (416) 239-7226. Vietos ribotos. Administracija

n f *r- GRŪTAS TRANSATLANTINISU n Uicb Iri patarnavimas- 
DOVANŲ PINTINE

Dovanas pristatome jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje per 48 valandas! 
Gera galimybė apdovanoti artimuosius bet kokia proga! Nereikia rūpintis - 
pristatome asmeniškai. Dovanų pintinė (gift basket). Siunčiame:
• Gėles • Kvepalus (Nina Ricci) • Kavą (Nescafe) • Rūkytą kumpį 

• Medų • Alyvų aliejų • Riešutus • Šokoladą • Uogienes

Pasiteiraukite apie Velykų ir Motinos dienos dovanas.
Tel. 416-234-5842 2645 Bloor St. W„ Suite 403,
EURO-GIFT Toronto, Ont. Canada M8X 1 A3

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

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

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

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).

AR NORITE PADĖTI savo gimi
nėms Lietuvoje? Keičiame bet ko
kią sumą pinigų. Skambinti tel. 
739-6392.

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

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

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

“PASLAUGA RŪTA”. Įmokėjus 
$110 į “Paramos” banką, jūs galite 
aprūpinti kiaulienos skerdiena 
Lietuvoje gyvenančius gimines ir 
draugus. Grynos šviežios skerdie
nos gaus 50 kg. Galima užsakyti 
ir sausus maisto gaminius. Dide
lis gaminių sąrašas. Kaina $150. 
Visi užsakymai bus pristatomi į 
namus, pagal nurodytą adresą. Tei
rautis tel. (416) 536-4742 Toronte.

Šv. Kazimiero parapija kovo 3 d.
gražiai paminėjo savo Globėjo 
dieną. Iškilmingos šv. Mišios bu
vo atnašautos 11 v.r. Po jų para
pijos salėje įvyko puikios vaišės. 
Parapijiečiai ir svečiai visur gau
siai dalyvavo.

LK Mindaugo ir “Neringos” šau
lių kuopų bendras metinis susi
rinkimas įvyko kovo 3 d. AV para
pijos salėje.

SOS pagalbos Lietuvai vajų mont- 
realiečiai remia. Į Torontą yra 
pasiuntę apie $12,000. “Lito” są
skaitoje laikoma apie $31,000 ir 
pasižadėjimų turime $7,000. To
dėl iš viso — netoli $50,000. Šio va
jaus komitetas Montrealyje yra 
pasiryžęs dar tiek surinkti. Į dar 
neaukojusius bus kreipiamasi as
meniškai.

“Neringos” jūrų šaulių kuopa 
kovo 17, sekmadienį, po pamaldų 
AV parapijos salėje rengia Juo-

BRONIUS NIEDVARAS
Namų pirkimo ir pardavimo patarnavimai

Egan Realties Inc.
5344 Verdun Avenue 
Verdun, Quebec H4H 1 K4

Darbo tel. 766-3586 Namų tel. 487-4938

NAMŲ DRAUDA 
KAD MAŽIAU KAINUOTŲ 
Dauguma bendrovių duoda nuolaidas pagal:

- namų senumą
- namo šildymą
- savininko amžių
- savininko užsiėmimą
- ilgametę draudą toje pačioje bendrovėje
- išvengimą nelaimių.

Vagystės dažnai atsitinka, patariame:
- įdėti geras spynas (double locks)
- įvesti aliarmo sistemą.

Visada apdrausk pakankamai pastatą ir inventorių.

TEIRAUKIS:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL:722-3545

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $28,000,000 REZERVAS - virš milijono.

MOKA UŽ:
Certifikatus .................... 9’/2% Taupymo - special................ 61/2%
Term, indėlius:

... 8’/z%

... 8’/4%

Taupymo - su gyv. dr........... 6 %
1 metų .................
180 d. - 364 d......

Taupymo-kasdienines...... 6 %

120 d. - 179 d...... ... 8 % Einamos sąsk.........................

60d. - 119d...... ... 8 % RRIF-RRSP - term............ 10 %
30 d.- 59 d...... ... 73/4% RRIF - RRSP - taup. ...........

IMA UŽ:
63/4%

Nekiln. turto nuo 11 %, asmenines - nuo 12’74%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00 

3 į

zines. Juozai, Juozės ir svečiai
kviečiami gausiai dalyvauti.

Vilkiukų žiemos stovykla orga
nizuojama kovo 22-24 d.d. Taraa- 
rakuta Boy Scouts of Canada sto
vyklavietėje Laurynijos kalnuo
se. Stovyklai vadovaus Gintaras
Nagys, Rimas Piečaitis ir Romai 
Ottai, sn. ir jn. Smulkesnę infor
maciją teikia G. Nagys 683-6147.

Kun. V. Braukyta, Lietuvos kan
kinių parapijos vikaras iš Missis- 
saugos, Ont., kovo 21-24 d.d. pra
ves rekolekcijas šv. Kazimiero 
parapijoje.

A.a. kun. Jonas Kubilius, SJ, 
Aušros Vartų parapijos įsteigė
jas ir dabartinis klebonas emeri
tas, mirė kovo 3 d.

A.a. Mykolas Gobys, montrea- 
lietis, mirė St. Petersburge, Fla. 
Ten ir palaidotas. Laidotuvėmis 
rūpinosi Tautos fondo atstovai.

B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00


