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Kristaus prisikėlimas - galinga 
atsinaujinimo srovė

Lietuvos kardinolo ir vyskupų kreipimasis į savo krašto žmones 
Kristaus prisikėlimo šventės proga

Didžiosios galybės... su mumis
Lietuvių išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio žodis Kristaus 

prisikėlimo šventės proga

BROLIAI, SESĖS KRISTUJE!
Šiandien didingas velykinių 

varpų skambesys apjuosia že
mę džiaugsmą keliančiais vir
pesiais, visam pasauliui skel
biančiais apie nepaprastą is
torinį įvykį — Kristaus prisi
kėlimą. Tai nuostabus, nepa
kartojamas, nepaprastai reikš
mingas įvykis, nulėmęs ir to
liau lemiąs atskirų žmonių, 
tautų bei žmonių bendruome
nių apsisprendimą bei istori
nę eigą. Kristaus prisikėlimas 
— gamtos dėsnius laužantis 
įvykis, savo netikėtinumu bei 
patrauklumu užvaldęs įtikėju
siųjų protus ir širdis, išsilie
jusias į suprantamo džiaugs
mo Viešpatį šlovinančius him
nus ...

Tačiau Kristus prisikėlė ne 
tam, kad nustebintų pasaulį, 
Jis prisikėlė tam, kad patį pa
saulį pažadintų prisikėlimui. 
Prisikėlė tam, kad visų atei
nančių amžių mąstantiems 
žmonėms plačiau atvertų akis, 
kad prisikėlimo šviesa išsklai
dytų nevilties, nerimo, liūde
sio bei blaškymosi slegiančius 
debesis. Prisikėlė tam, kad pa
rodytų amžinojo gyvenimo TIK
RUMĄ ir kelią į jį. “AŠ ESU 
KELIAS, TIESA IR GYVENI
MAS” — pasakė Kristus. Žodį 
“AŠ” turime suprasti ne tik jo 
asmenį, bet ir Kristaus skelb
tas tiesas bei pamokymus, už
rašytus Mato, Morkaus, Luko ir 
Jono evangelijose.

Savo mokslą Kristus parė
mė stebuklais. Jį sutvirtino 
savo mirtimi, o prisikėlimu 
iš mirties Jo skelbtasis moks
las, Jo atnešta paskleista GE
ROJI NAUJIENA buvo apvai
nikuota nepakartojama aureo
le. Kristaus prisikėlimas — 
tai Jo skelbto mokslo didin
giausias suspindėjimas. Tai — 
Jo žemėje atliktos misijos 
triumfas! PRISIKĖLIMAS — 
tai SUTVIRTINIMO ŽENK
LAS visiems Kristaus sekė
jams ir išpažintojams. Visi ge
ros valios žmonės žemėje ga
li būti ramūs dėl savo atpirki
mo tikrumo, gali būti ramūs 
dėl savo sielų išganymo bei am
žinosios laimės užsitarnavimo.

Tačiau tai kartu reiškia, kad 
nepakanka Kristų vien įtikėti, 
o būtina vykdyti visus Jo pa
liktus nurodymus. Būtina sek
ti Kristumi. O kai žmogus ne
pajėgs kovoti su savo silpny
bėmis, Kristus visada ateis į 
pagalbą. Malda ir sakramen
tais Jį visada prisišauksime. 
“Prašykite ir jums bus duota”. 
Be Kristaus, mes vieni nepa
jėgsime kovoti su žmogiško
mis silpnybėmis bei pagun
domis. Vėl prisiminkime Kris
taus žodžius: “Aš esu vynme
dis, o jūs — šakelės. Be manęs 
jūs nudžiūsite”. Tai reiškia, 
kad pastovūs kontaktai su 
Viešpačiu — per maldą ir sak
ramentus— yra būtini.

dty) risik&lusiojo Vi&špotics 
palaima telydi mus visus 

bendrame žygyje į Lietuvos prisikėlimą. 
Aleliuja!

"Tėviškės žiburiai"

Broliai, sesės Kristuje! Mes 
laikas nuo laiko atliekame iš
pažintį, gailimės už kaltes, 
gauname išrišimus ir priima
me šv. Komuniją. Tai yra ne 
kas kita, kaip daugkartiniai 
sielos prisikėlimai iš nuodė
mių. Per atgailos sakramentą 
mes patiriame dalelę to DI
DŽIOJO PRISIKĖLIMO, kuris 
visa savo didybe mus apvaini
kuos, užbaigus šios žemės ke
lionę. “Džiaugsis žmonės Vieš
pačiu prisikėlimo dieną!” Jei 
pastoviai ir nuoširdžiai kelsi
mės iš netyro, sudrumsto gyve
nimo, dangus visada laimins 
mūsų pastangas.

Ir mes, Lietuvos ganytojai, 
laiminame ir laiminsime visų 
tikinčiųjų, nežiūrint tautinių 
skirtingumų, pastangas sie
kiant dvasinio atgimimo, išsi
laisvinimo iš dorovinio nuo
polio, kovojant prieš alkoho
lizmo nešamą mirtį. Mes laimi
name ir laiminsime teisingas 
visų tautų bei tautinių mažu
mų pastangas už laisvą apsi
sprendimą, už nepriklausomy
bės siekimą, nes tik pilnoje 
laisvėje žmogus gali visapu
siškai reikštis ir vykdyti Die
vo valią!

Triumfu švytintis Kristaus 
prisikėlimas tesužadina mu
myse didįjį velykinį džiaugs
mą! Kristaus prisikėlimas te
būna amžinuoju simboliu tos 
dvasinės versmės-atgaivos, ku
ri niekada nesibaigia, neiš
nyksta, kurios niekada neįma
noma nei nuslopinti, nei už
tvenkti, nei sustabdyti. Ji am
žinai gyva ir amžinai egzistuo
janti!

Kristaus prisikėlimas — tai 
galinga, nesulaikoma atsinau
jinimo srovė, vedanti į visos 
žmonijos PRISIKĖLIMĄ! Ta 
srovė nuolat didėja ir nuolat 
plečia savo krantus! Ji visus 
geros valios žmones neša į iš
ganymo uostą. Ta srovė nuolat 
mus kelia, stiprina ir įkvepia 
naujiems žygiams.

Tai PRISIKĖLIMO gydomoji, 
dieviškoji dvasia! Ji ypač mums 
reikalinga šiandien, kai Tėvy
nė pavojuje, kai jos prisikėli
mo magistralėje žūsta Tėvynės 
sūnūs ir dukros.

Brangūs broliai, sesės Kris
tuje! Nepamirškime vieno: ir 
sunkiausiame istorijos mo
mente, sunkiausioje valando
je, jei eisime kartu su Kristu
mi, nugalėsime! Su Kristumi 
būtinai pasieksime savo dva
sinį ir mūsų tautinį PRISIKĖ
LIMĄ!

Jus visus telaimina Dievas! 
ALELIUJA!

t Vincentas Sladkevičius, 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 

kardinolas ir vyskupai
1991 m. Velykos

P.S. Visiems broliams ir sesėms 
lietuviams - Prisikėlimo palai
mos! Aleliuja!

lUons. Al f. Svarinskas, 
kancleris

“Nenusigąskite! Jus ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazaretiečio. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur 
jį buvo paguldę ” (Mk. 16,6) Iliustracija dail. TELESFORO VALIAUS

Kryžiaus išmintis ir prisikėlimas
KUN. PROF. ANTANAS RUBŠYS

Manhattan College

1991-ųjų metų Velykos — 
Prisikėlimo šventė turi ypatin
gą foną. Šiais metais mūsų tau
ta įrašė savo istorijon dar vie
ną ypatingą dieną — sausio 13- 
ąją. Šiais metais Lietuva šven
čia Prisikėlimą Kruvinojo sek
madienio — kančios nuotai
koje.

Ir nūdienis pasaulis — arti 
ir toli, pavieniai žmonės bei 
tautos — kenčia. Tikintis žmo
gus, kas jis bebūtų, klausia: 
“Kur yra Dievas?” Krikščionis, 
tikėdamas Jėzų — Dievo Sūnų, 
žinodamas apie jo rūpestį žmo
gui ir jo paties pažeminančią 
mirtį ant kryžiaus, klausia: 
“Koks yra Dievo, visagalio ir 
gero Dievo, ryšys su kančia? 
Ar Dievas nori, kad žmogus 
kentėtų? Ar Dievas tik leidžia, 
kad žmogus kentėtų? Ar žmo
gaus kančia paliečia Dievą? 
Ar kenčia Dievas dėl žmogaus 
įžūlumo artimui, dėl tautinės 
ar ideologinės neurozės — 
smurto ir prievartos — laisvė- 
jančiame Pabaltijyje, karo 
audros paliestuose Šv. Rašto 
kraštuose?”

Turėdami prieš akis mūsų 
kenčiantį pasaulį, klausiame: 
“Ar gali Dievas mylėti žmogų 
ir pasaulį, neįeidamas į žmo
gaus kančios būklę? Ką sako 
Dievo išmintis, apreikšta per 
Jėzaus, Dievo Sūnaus, kryžių?” 
Svarbu ieškoti atsakymo į šį 
opų klausimą tikėjimo Prisi
kėlimu fone.

Du atsakymai
Tikėjimas savo esme yra 

žmogaus atsiliepimas į Dievo 
apsireiškimą. Atsiliepdamas 
tikėjimu Dievui, žmogus atsi
veria Dievo išminčiai, pratur
tina savyje amžinybės ilgesį 
ir ieško atsakymų į likiminius 
klausimus.

Ieškojimą atsakyti į klausi
mą apie Dievą ir kančią liudi
ja teologija. Vieni teologai 
įtaigiai moko, kad iš meilės 
žmogui Dievas kentėjo Jėzaus 
mirtyje ant kryžiaus ir kenčia 
šiuolaikiniuose gulaguose. O 
kiti teologai, nemažesniu įtai
gumu, pabrėžia, kad Dievas ne
kenčia, nes yra Būtis — Esan
tysis, duodantis visam, kas yra, 
gyvastį. Kai rinktinis Dievo 
kūrinys — žmonės kenčia, Die
vas yra arti jų — myli juos kan
čioje, trokšta jiems gerovės 

ir veikia jų labui. Ką sako Šv. 
Raštas ir tikėjimo lobis apie 
Dievą ir apie jo ryšį su kry
žiumi?

Abu Testamentai — Senasis 
ir Naujasis šlovina Dievą dviem 
požiūriais. Iš vienos pusės, 
Dievas yra anapus žmogaus ir 
pasaulio akiračių. Dievas nė
ra saistomas kūrinių raiščiais, 
— jis sukūrė visatą. Dievas val
do pasaulį, — jis sukurs pil
natvę. Žiūrint iš Dievo anapu- 
siškumo — transcendencijos, 
kančia negali paliesti Esančio
jo, nes Kūrėjas ir Valdovas vi
so, kas yra, lieka kančiai ne
prieinamas. Iš kitos pusės, Die
vas yra Kūrinijoje ir liečia pa
čią kiekvieno kūrinio šerdį. 
Susiduriame su Dievo imanen- 
tiškumu. Be to, Dievas įsijun
gė istorijon, rūpindamasis 
Sandoros tauta, perspėdamas, 
bandydamas ir viena, ir kita, 
dalyvaudamas varguose tų, ku
riuos myli. Pavyzdžiui, žydams 
esant Egipto vergijoje, Die
vas pasišaukia Mozę, kad ko
votų dėl jų išlaisvinimo. Kal
bėdamas iš degančiojo krūmo, 
Dievas sako: “Aš mačiau savo 
tautos vargą ..., aš išgirdau 
jos šauksmą ..., aš žinau jos

(Nukelta į 3-čię psl.)

MIELI BROLIAI IR SESĖS 
KRISTUJE!

Džiaugsmo, santūraus pasi
didžiavimo, nuogąstavimo ir 
viltingo tikėjimo į šviesesnę 
tautos ateitį nuotaikoje šven
čiame šių metų Velykas.

Džiaugiamės, kad tauta ir 
okupacinėse sąlygose tiek 
daug pasiekė politinėje, kul
tūrinėje, socialinėje ir religi
nėje srityse.

Džiaugiamės, kad tauta ne
susvyravo ir nepasimetė gra
sinimų bei blokadų akivaizdo
je. Su daina ji 1991 m. sausio 
13 sutiko automatus ir tankus, 
o vasario 9 plebiscitu visam 
pasauliui pareiškė: mes nori
me būti laisva, demokratine 
nepriklausoma respublika.

Mes nuogąstaujame dėl 
Kremliaus užsispyrimo viso
mis priemonėmis išlaikyti 
Lietuvą sovietiniame lagery
je, tačiau, su visa tauta, pasiti
kėdami Dievo Apvaizda ir tie
sos pergale, viltingai žvelgia
me į ateitį. “Argali būti kitaip, 
jei mus gina didžiosios pasau
lio galybės — Tikėjimas, Mei
lė, Viltis ir Tiesa?” — rašo kru
vinojo sekmadienio liudinin
kė Marytė Kontrimaitė 1991 m. 
sausio mėnesio “Dienovidyje”.

Šioje nuotaikoje švenčia
mos Velykos mus dar labiau 
suartina su Kristumi, kurio 
gyvenimo kelyje, nuo gimimo 
iki prisikėlimo, įžvelgiame 
asmeninio gyvenimo ir tautos 
istorijos raidą.

Protu ir tikėjimu žinome, 
kad, kaip ir Kristus, kiekvie
nas esame Dievo pašaukti at
likti mums skirtą misiją šiame 
pasaulyje. “Dievas mane su
tvėrė, kad atlikčiau jam speci
finį patarnavimą”, sakė kardi
nolas Newman. “Jis man pave
dė darbą, kurio niekam kitam 
nepatikėjo ... jei aš sergu, jei 
esu nuliūdęs, mano liga, ma
no sielvartas tarnauja Jam. 
Jis nieko nedaro veltui”.

Velykų ryto varpams gaudžiant
KUN. B. S. DANIS

Vieną skirtingą metuose die
ną, kai ankstyvą rytą dangus 
nusidažo tekančios saulės gai
sais, pasigirsta iškilmingas, 
šventovių bokštuose siūbuoja
mų varpų gaudesys. Jų virpan
tis aidas skelbia mūsų Išgany
tojo iš numirusių prisikėlimą, 
įvykusį prieš maždaug 2,000 
metų Jeruzalės mieste. Savo 
prisikėlimu Kristus įrodė sa
vo dievišką galybę ir pasiun
tinybę, savo skelbiamos Evan
gelijos teisingumą ir šventu
mą; juo taipgi apvainikavo vi
sus savo kitus stebuklus!

Kristaus prisikėlimas iš nau
jo sujungė dieviškojo Mokyto
jo apaštalus bendram darbui, 
atgaivino jų tikėjimą, uždegė 
mirties nebijančia drąsa. Ta
čiau kareiviams, pirmiesiems 
paskelbus, kad Didysis Prana
šas, kurio kapą jie saugojo, yra 
prisikėlęs iš numirusių, Išga
nytojo priešams buvo nemalo
ni žinia, ir todėl jie ėmėsi suk
tų priemonių, norėdami tai pa
neigti. “Jie, susirinkę su vy
resniaisiais ir pasitarę, davė 
kareiviams daug pinigų, tar
dami: sakykite, kad jo moki
niai atėjo naktį ir jį pavogė, 
mums bemiegant” (Mt28, 12-13).

Šiuo atveju yra reikšmingas 
šv. Augustino (354-430) klausi
mas: “Kaip jie galėjo matyti, 
kad mokiniai pavogė Jėzaus 
Kūną, jeigu jie miegojo? O jei 
nemiegojo, tai kodėl leido Jį 
pavogti?”. Panašiai elgdamie
si visų amžių Kristaus priešai 
nepajėgia sugriauti istorinio 
Kristaus iš numirusių prisikė

Skirtingose aplinkybėse ir 
profesijose atliekame savo gy
venimo misiją, bet mūsų gyve
nimas, kaip ir Kristaus, nors 
pažymėtas kančia, skausmu, 
apsivylimais ir mirtimi, — bus 
vainikuotas garbingu prisikė
limu.

“Gyvenimo vargai, kančios 
ir neišvengiama mirtis krikš
čionio nesužlugdo, bet padaro 
daug kilnesniu ir viltingai ruo
šia jam amžiną garbę” (Rom. 4, 
16-17), nes jis žino: “jei ken
čiame su Kristumi, su juo ir ka
raliausime” (2 Tim. 2,12), “kaip 
Adome visi mirštame, taip 
Kristuje visi būsime atgaivin
ti” (1 Kor. 15, 20).

Verkusio dėl savo tautos 
Kristaus kančia ir prisikėli
mas yra ir mūsų tautai stipry
bės, paguodos, tikėjimo į tie
sos pergalę šaltinis. Rūpinto
jėliai, koplytstulpiai ir pake
lės kryžiai lietuviui visada pri
minė, kad Kristaus gyvenimo 
kelias yra ir jo kelias. Sovieti
nio siautėjimo metais nugriau
ti kryžiai šiandien atstatomi 
ir vėl tautai teikia stiprybę jos 
dorovinio atsinaujinimo ir 
laisvės siekime.

Kai kruvinąjį sekmadienį 
kun. A. Kleiną, apgultuose par
lamento rūmuose pabaigęs 
maldas, pasiėmė kryžių su pal
mės šakele ir ruošėsi išeiti, 
apsaugos vyrai prašė: “Kuni
ge, palik mums kryžių — su 
juo mes būsime stipresni” 
(“Katalikų pasaulis”, 1991 m. 
sausis).

Šventų Velykų proga sveiki
nu visus išeivijoje ir tėvynė
je, linkėdamas kryžiaus ženk
le likti stipriais ir ištvermin
gais. Linkiu su prasminga vil
timi atšvęsti istorinį Kristaus 
ir mūsų asmeninį bei tautos 
busimąjį prisikėlimą.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

1991 metų Velykos

limo fakto, o tik parodo savo 
neapykantą ir blogą valią die
viškajam Mokytojui.

Didingas pirmųjų Velykų ry
to stebuklas — Kristaus prisi
kėlimas — paprastai laikomas 
krikščioniškojo tikėjimo ker
tiniu akmeniu. Šią mintį ypa
tingu būdu pabrėžia šv. Pau
lius, sakydamas: “O jei Kris
tus neprisikėlė, tai mūsų skel
bimas yra tuščias, tuščias taip
gi ir jūsų tikėjimas” (1 Kor. 15, 
14). Jokiu kitu būdu negalima 
išaiškinti krikščionybės atsi
radimo pasaulyje, kaip tik 
Kristaus iš numirusių atsikė
limu. Krikščionybės iškilimas 
be stebuklingojo pirmųjų Ve
lykų ryto stebuklo būtų tas 
pats, kas atiradimas pasekmės 
be priežasties!

Įsiklausę į ankstyvo Velykų 
ryto varpų gaudesį, galime pa
justi mūsų K. Bendrijos die
viškąjį Įsteigėją, jos šventumą, 
taipgi tikėjimo tiesą, skelbian
čią žmogaus iš numirusių pri
sikėlimą, apie kurį kalba šv. 
Paulius: “Sėjamas gendąs kū
nas, kelsis negendąs ... Sėja
mas gyvūninis kūnas, kelsis 
sudvasintas kūnas” (1 Kor. 15, 
43-44).

Velykų ryto saulėtekis taipgi 
žadina viltį kiekvieno kenčian
čio žmogaus, siekiančio lai
mingesnio gyvenimo, taipgi iš
tisų tautų, kenčiančių bet ko
kią priespaudą, tikėjimą į per
galę! Gyvenimo įvykiai dažnai 
taip susiklosto laiko tėkmėje, 
kad stiprusis griūva, lyg mil
žinas ant molinių kojų, o silp
nojo dejonės išsilieja į perga
lės šūkius ir linksmą Aleliuja!
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Kitataučių dėmesys Lietuvai
Kalifornijoje nepriklausomą Lietuvą pagerbė įvairios tautybės 

su penkiolika vėliavų

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

netolimos ateities perspektyvos

Iš naujai atstatytos Lietuvos 
nepriklausomybės vienerių 
metų sukakties proga Los An
geles lietuvių organizacijos 
surengė minėjimų. 1991 m. ko
vo 10, sekmadienį, Šv. Kazimie
ro parapijos salėn sukvietė 
įvairių valstybių atstovus. Pri
sirinko tiek kitataučių ir lietu
vių, kad neužteko vietų. Net gar
bės svečiams reikėjo atnešti 
papildomų kėdžių. Salės sceno
je stovėjo 15 įvairių tautybių 
vėliavų! Tokio tarptautinio su
sibūrimo su tiek daug įvairių 
tautybių vėliavų Los Angeles 
lietuviai nebuvo matę. Tarp tų 
penkiolikos vėliavų buvo tik 
viena lietuviška — Lietuvos 
trispalvė.

Beveik viskas vyko anglų kal
ba, nes minėjimas buvo skirtas 
užsienio valstybių atstovams. 
Jų buvo daugiau, negu rengėjai 
tikėjosi. Dalyvavo ir Kinijos 
atstovai. Tai jau visiškai nau
jas žingsnis tarptautinio bend
ravimo kryptimi. Dalyvavo lie
tuvių kilmės JAV kongreso na
rys Cox ir daug kitų žymūnų. 
Pakviesti į sceną maloniai kal
bėjo, buvo apjuosti plačiomis 
lietuviškomis juostomis. Di
džiausios ovacijos sukeltos Is
landijos konsulei. Ji buvo ap
juosta lietuviška juosta ir įteik
tas Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties medalis. Jos 
asmenyje pagerbta Islandija 
visiems atsistojus nesibaigian
čiomis ilgomis ovacijomis. Net 
keli kalbėjusieji pageidavo, 
kad Islandijos pavyzdžiu pa
sektų kitos valstybės, ypač

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

The 
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario 

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

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

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

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

Al filQ MFRFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
“LMIw IiiLUuLIv 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 (Lietuvą!

JAV-bės. Garbės svečių tarpe 
buvo keletas aukštų vokiečių 
pareigūnų, lenkų, bulgarų, ar
mėnų, ukrainiečių, vengrų, lat
vių, estų, suomių ir kitų.

Už Lietuvą, lietuvių tautą 
nepaprastai karštai kalbėjo 
kongreso atstovė negrė. Los 
Angeles IX televizijos stoties 
pagrindinis žinių pranešėjas 
nepaprastai draugiškai kalbėjo 
apie lietuvių tautą, lietuvius 
nurodė pasauliui pavyzdžiu. Jis 
taip pat yra afroamerikietis. 
Stebėjosi, kiek daug lietuvių 
yra jo bičiuliai. Los Angeles 
miesto atstovė, juodosios ra
sės moteris, pareiškė šiltus žo
džius lietuvių tautai.

Šis svetimųjų susibūrimas 
parodė, kad Lietuva, lietuvių 
tauta iš naujo yra įėjusi pasau
lio tautų gretosna. Jei lietuvių 
pagerbti ateina kiniečiai, japo
nai, negrai, — mes esame toli už 
Pabaltijo tautų rūpesčių. Ne tik
tai norvegai, švedai, suomiai, 
latviai ir estai remia Lietuvos 
nepriklausomybę, bet ir di
džiausios tautos. Galima užtik
rintai laukti tolesnių pripaži
nimų. Minėjime dalyvavo ameri
kiečių televizijos atstovai, 
spaudos žmonės.

Rengėjų vardu kalbėjusis pa
sakė, kad lietuviams bei Lie
tuvai neužtenka vien gražių 
JAV-bių žodžių, JAV prezidento 
patarimo tartis su Sovietų Są
junga. Mums reikia konkrečių 
veiksmų iš JAV prezidento, iš 
JAV vyriausybės. Būtina, kad 
JAV vyriausybė pasiųstų į Lie
tuvą aukšto rango pareigūnų, 
kad įtaigotų Sovietų Sąjungą 
iš Lietuvos atitraukti visą ka
riuomenę, KGB pareigūnus, ne
trukdyti Lietuvai laisvai tvar
kytis, nevaržyti pašto, netero
rizuoti lietuvių. JAV-tijos tu
rėtų tuojau pripažinti Lietuvą 
de facto ir de jure. Lietuva turi 
vėl būti Jungtinių Tautų narė. 
JAV prezidentas Bush turėtų į 
Baltuosius rūmus pakviesti Lie
tuvos respublikos prezidentą 
Vytautą Landsbergį, jį priimti 
kaip svetimos valstybės prezi
dentą, elgtis kaip diplomatinis 
etiketas numato bendraujant su 
svetimų valstybių prezidentais. 
Šiems pasiūlymams visuotinai 
pritarta.

Pabaigoje svečiai buvo malo
niai nustebinti gausaus lietuvių 
choro, kuriame vyrauja jauni
mas. Jų atliktos dainos, viena 
palydėta kanklėmis, maloniai 
nustebino atsilankiusius. Baig
ta Lietuvos himnu. Alg. G.

VYTAUTAS SKUODIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pagaliau Maskvos Kremlius 
bus priverstas skaitytis ir su 
tuo, kad Lietuva pasaulinėje 
politikoje yra nepaskutinėje 
vietoje. Kariniai veiksmai ir 
taikių žmonių kraujo pralieji
mas Lietuvoje, o po savaitės ir 
Latvijoje, sukėlė plačią ir aud
ringą reakciją visoje Sovietų 
Sąjungoje — nuo Baltijos jūros 
pakrančių iki Ramiojo vandeny
no ir nuo Šiaurės ledjūrio iki 
pietinių Sovietų Sąjungos pa
kraščių.

Apie dabartinę Sovietų Sąjun
gą valdančių padėtį daug pasa
ko įvairiuose sovietų miestuo
se įvykusios gausios demonstra
cijos, manifestacijos ir mitin
gai, kuriais buvo reiškiamas 
solidarumas už savo ’teises ko
vojančiai Lietuvai ir jos žmo
nėms, pareikštas gilus pasipik
tinimas dėl kruvino susidoroji
mo su Lietuvos žmonėmis sausio 
13 d. Tose demonstracijose ir 
mitinguose buvo reikalaujama: 
kad Sov. Sąjunga pripažintų Lie
tuvos nepriklausomybę, kad at
sistatydintų prezidentas M. Gor
bačiovas, Aukščiausioji taryba, 
AT liaudies deputatų suvažiavi
mas ir vyriausybė, kad būtų pa
leistas KGB, kad KPSS būtų at
skirta nuo valdžios.

Centrinio Sibiro Kuzbaso 
šachtininkai ir jų stiprios prof
sąjungos vadovybė sausio 15 d. 
padarė keletą labai griežtų pa
reiškimų ir kreipėsi į Sovietų 
Sąjungos dirbančiuosius, į Lie
tuvos žmones, į sovietų armiją 
ir vyriausybę, išreikšdami soli
darumą Lietuvai ir kviesdami vi
sus visuotiniam streikui. Dėl tų 
įvykių Lietuvoje Kremlius iš 
įvairių Sovietijos vietų buvo 
tiesiog užverstas šimtais įvai
rių organizacijų protesto rezo
liucijomis, peticijomis, pareiš
kimais.

Vien tik sausio 20 d. visoje 
Sovietų Sąjungoje, išreiškiant 
solidarumą Lietuvai ir kitiems 
Pabaltijo kraštams, demonstra
vo daugiau kaip vienas milijo
nas įvairių tautybių žmonių. Pa
čioje Maskvoje įvykusioje de
monstracijoje dalyvavo apie 
300.000 asmenų. Kokios buvo 
maskviečių nuotaikos toje de
monstracijoje, byloja šūkiai: 
“Laisvė stipresnė už kulkas!”, 
“Pabaltijo respublikoms — ne
priklausomybę!”, “Laisvę Lie
tuvai!”, “Budeliai, lauk iš Krem
liaus!”, “Komunistus-budelius 
į teismą!”

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
IŠVAKARĖSE

Tolesnė įvykių Lietuvoje 
raida, artėjant prie faktinės 
Lietuvos nepriklausomybės, 
priklausys nuo kelių veiksnių: 
1. Sovietų Sąjungos ir Vakarų 
valstybių tarpusavio santykių 
plėtotės; 2. ekonominės ir vi
daus politinės padėties Sovietų 
Sąjungoje; 3. demokratinių jėgų 
stiprėjimo ir jų aktyvumo So
vietų Sąjungoje; 4. Lietuvos 
žmonių ištvermės, susiklausymo 
ir aktyvumo; 5. Lietuvos parla
mento ir vyriausybės sumanumo 
bei drąsos; 6. pasaulio opinijos 
apie Pabaltijo kraštus; 7. Va
karų pasaulio vyriausybių pozi
cijos ir politinės-diplomatinės 
paramos Lietuvai bei aplamai 
Pabaltijo kraštams; 8. išeivijos 
vieningų ir aktyvių veiksmų bei 
paramos Lietuvai, ypač politinė
je plotmėje; 9. Dievo pagalbos 
mūsų iškankintam kraštui ir jo 
žmonėms.

Tai, kad per nepilnus trejus 
metus Lietuva galėjo padaryti 
didžiulį šuolį į laisvę ir nepri
klausomybę, ir Lietuvoje dauge
lis laiko dideliu stebuklu. Ti
kintiesiems tas stebuklas — tai 
Dievo palaima ir malonė mūsų 
tautai. Mes neturime argumen
tų tam paneigti.

Užgrūdinti vargo, kančių, įvai
rių nesėkmių bei praradimų, 
Lietuvos žmonės prarado bai
mės jausmą. Dabar jų tvirtas 
pasiryžimas kovoti už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę 
iki galutinės pergalės po Kru
vinojo sekmadienio dar sustip
rėjo.

Prieš keletą dienų iš Lietu
vos gautame laiške rašoma: “Jau 
tiktai antra diena, kai pradedu 
gyventi. Iki tol buvau šoko bū
senoje. (. . .). Buvo šiurpu. Tu
riu tau pasakyti, kad mūsų Tau
ta nuostabi. Kad tu būtumei ma
čiusi žmonių didvyriškumą, tau
rumą ir gerumą. Mes visi pasi
keitėme. Nebebus dainuojan
čios revoliucijos. Mes vis dar 
netikėjome, kad gyvename slibi
no pilve. Buvome naivuoliai! 
Nežinau kas bus toliau, iš čia 
bręstančių nuotaikų, atrodo, 
kad bus sunkūs laikai. Bet, ži
nokite, ponai, atrodo, kad mes 

stovėsime iki paskutinio. (. . .) 
Mano gyvenimo (.. .) nebėra. Yra 
tiktai mūsų gyvenimas . ..”

Taip rašo 35 metų moteris, 
kuri pati neseniai buvo apsvai
gusi nuo sovietinės ideologijos 
ir propagandos narkotikų.

Lietuvos žmonių valią išreiš
kė 1991 m. vasario 9 d. atliktas 
aukščiau minėtas plebiscitas, 
kuriame už Lietuvos nepriklau
somybę pasisakė didžioji dalis 
Lietuvoje gyvenančių kitatau
čių.

Stebuklu tenka laikyti ir tai, 
kad kovoje už Lietuvos laisvę 
bei nepriklausomybę absoliu
čią daugumą sudaro Lietuvos 
jaunimas ir viduriniosios 
kartos žmonės, kurie apie ne
priklausomos Lietuvos gyva
vimą žinojo tiktai iš vyresnių
jų pasakojimo arba iš sunkiai 
prieinamų knygų. Jų sąmonę 
pastoviai nuodijo sovietinė 
propaganda bei komunistinė 
ideologija ir iškreiptas Lietu
vos istorijos aiškinimas, kaip 
ir tos moters, kurios žodžius 
anksčiau citavome. Kruvinojo 
sekmadienio naktį, iš 13 žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę, sep
tyni didvyriai nebuvo sulaukę 
nė 30 metų, o du — septyniolik
mečiai!

Lietuvos respublikos parla
mentas ir vyriausybė jau išlaikė 
daug sunkių išbandymų. Remia
mi absoliučios Lietuvos gyvento
jų daugumos, jie, kaip Laisvės 
laivo vairininkai, atves į Ne
priklausomybės krantą. Tie jau 
praplaukti nuo Sovietų Sąjun
gos mėnesiai sakyte sako, kad 
grįžti atgal jau nebeįmanoma.

Faktas, kad Sovietų Sąjungos 
ekonominė padėtis nebepatai
soma net ir su Vakarų bilijonų 
pagalba, daugeliui yra akivaiz
dus. Tolesnis smukimas bus at
virkščiai proporcingas demo
kratinių jėgų augimui Sovietų 
Sąjungoje, o tos jėgos dabar 
yra Pabaltijo kraštų pusėje.

Kalbant apie pasaulio opini
ją, jeigu prieš 3 metus Ameri
koje kai kas kėlė mintį surinkti 
25.000 dolerių ir nupirkti ku
rio nors didelio laikraščio pus
lapį, užpildyti informacija apie 
Lietuvą, tai dabar pasaulinė 
spauda stambiomis antraštėmis 
Lietuvai skiria pirmuosius pus
lapius.

Palankumą Lietuvai dabar 
rodo Vakarų valstybių parla
mentai ir vyriausybių atstovai. 
Ir Amerikos senatas bei atsto
vų rūmai nemažai stengiasi pa

Venezuela smerkia sovietų agresiją Lietuvoje
Ryšium su kruvinais įvykiais 

Lietuvoje Lietuvos diplomati
nės tarnybos atstovas Vene- 
zueloje gen. konsulas dr. Vy
tautas Dambrava dar tą pačią 
sausio 13-ąją skubiai susisie
kė su stiprią politinę įtaką tu
rinčiais asmenimis Venezue- 
loje, prašydamas pasmerkti 
žudynes.

Krikščionių demokratų in
ternacionalo pirmininkas ir 
Venezuelos socialkrikščionių 
partijos (COPEI) generalinis 
sekretorius dr. Eduardo Fer
nandez griežtai pasmerkė ka
rinį sovietų smurtą Lietuvo
je. Jis reikalavo Sovietų Są
jungos vyriausybę tuojau ati
traukti kariuomenę iš valsty
bės, kuri paskelbė nepriklau
somybės atkūrimą ir legaliu 
būdu per parlamentą ir vyriau
sybę tvarko viešąjį krašto gy-

Taip vaizduoja prancūzų dienraštis 
“Le Figaro” Lietuvos kovą už ne
priklausomybę su Kremliumi 

dėti Lietuvai. Lietuvos atkur
tos nepriklausomybės ir dabar
tinės jos vyriausybės pripaži
nimo kelyje pirmąjį žingsnį žen
gė Islandijos vyriausybė. Anks
čiau ar vėliau jos pavyzdžiu 
paseks ir kitos valstybės.

Jei santykiai tarp Sov. Sąjun
gos ir Vakarų ir pablogėtų, tai 
tik laikinai ir paskutinį kartą. 
Visais atvejais Sovietų Sąjunga 
bus priklausoma nuo Vakarų 
politikos ir ekonomikos. Be to, 
sovietai, nors ir nenoromis, tu
rės vengti santykių su Vakarais 
pablogėjimo, nes tai tiktai pa
sunkintų ir taip jau labai blo
gą šalies ekonominę padėtį, ir 
šalis taptų nebesuvaldoma.

Taigi dabar tiesiog sunku ras
ti veiksnius, kurie grėstų Lietu
vos nepriklausomybės įtvirtini
mui. Žinoma, Sov. Sąjungos 
Aukščiausioje taryboje kol kas 
nedraugiškas daugumos nusi
statymas Lietuvos atžvilgiu ne
mažėja. Mums nėra ko laukti ir 
iš šiuo metu vis dar pagrindi
nės Sovietų Sąjungos politinės 
jėgos — KPSS ir jos įrankių KGB 
bei MVD ir sovietinės kariuo
menės. Tačiau tai tik laikinas 
reiškinys, nes Sovietų Sąjun
goje pastebimai ir nuosekliai 
auga bei stiprėja jėgos, kurios 
tą sistemą pakeis. Tai gali atsi
tikti gana greitai, o vėliausiai 
— žengiant per XXI amžiaus 
slenkstį.

Lietuvos nepriklausomybę, 
iš pradžių gal ir užmaskuota 
forma, Maskva pripažins, gal
būt net šiais arba sekančiais 
metais.

Taigi mes esame Lietuvos tik
rosios nepriklausomybės atga
vimo išvakarėse. Laukdami to 
didžiojo įvykio, mes niekada 
nepamiršime tų, kurių pastan
gomis XIX š. antroje pusėje ir 
XX š. pradžioje buvo ruošiamas 
kelias Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti. Mes niekada ne
pamiršime tų, kurie savo pastan
gomis ir krauju tą Lietuvos ne
priklausomybę buvo įtvirtinę 
nors dvidešimčiai metų. Jų at
minimui Lietuvoje jau atstaty
ta daug okupanto sunaikintų 
paminklų.

Tebūnie amžina garbė ir vi
siems tiems, kurie su dideliu 
pasišventimu bei pasiaukojimu 
klojo ir tebekloja pamatus nau
jam Lietuvos tikrosios nepri
klausomybės atgavimui, kurio 
liudininkai ir dalyviai mes vi
si tikrai būsime.

Taip atrodo Kanados lietuvių kryžius Kryžių kalne Lietuvoje tarp daugy
bės kitų kryžių

AfA 
ZIGMUI LABUCKUI 
iškeliavus iš šio pasaulio,

žmoną JADVYGĄ, sūnus - JONĄ, VYTĄ, RIČARDĄ, 
SAULIŲ bei jų šeimas ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai 

užjaučiame -

Ir. A. Kusinskiai E. J. Ši m kai

A. Pr. Kraujaliai A. V. Lumbiai

venimą, vykdydama tautos va
lią. Dr. Fernandez sakė solida
rizuojąs su prezidentu Vytau
tu Landsbergiu, Aukščiausiąja 
taryba ir visa lietuvių tauta 
galutinėse Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo pastan
gose. Krikščionių demokratų 
internacionalas turi savo par
tijas 54 valstybėse.

Karinę sovietų intervenciją 
taip pat pasmerkė Venezuelos 
kongreso vadai: senatorius dr. 
Pedro Pablo Aguilar, kongreso 
narys ir COPEI partijos gen. 
sekr. pavaduotojas dr. Pacia- 
no Padron, kongresmanas Ab- 
don Vivas Teran, Venezuelos 
Aukščiausios rinkimų tarybos 
direktorius dr. Enrique Aris- 
tigueta (jis taip pat įeina į 
COPEI tarptautinės politikos 
komisiją), generalinis proku
roras asmeninės dokumentaci
jos kontrolei Humberto Mayor, 
buvęs Venezuelos prezidenti
nis kandidatas ir ambasado
rius JAV dr. Miguel Angel Bu- 
relli Rivas.

Visi minėti asmenys pareiš
kė solidarizuoją su Lietuvos 
parlamentu, jos vadovybe ir 
lietuvių tauta.

Venezuelos užsienio reika
lų ministerijos konsulinio 
skyriaus generalinio direkto
riaus pareigas einąs ambasa
dorius Jorge D’Angelo prašė 
dr. V. Dambravą perduoti V. 
Landsbergiui nuoširdžiausią 
asmeninę užuojautą dėl kari
nio smurto aukų, užtikrinda
mas visokeriopą savo paramą.

Tragiškų įvykių dienomis Ve
nezuelos prezidentas buvo iš
vykęs į EI Salvadorą. Kongre
so sesijos dar nebuvo prasi
dėjusios. ... _. . ..Julius Vaisumas

PADĖKA
Mylimas vyras ir tėvas

AfA 
JUOZAS GRYBAS

mirė 1991 m. kovo 10 d. Ošavoje. Palaidotas kovo 12 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, lankiusiems velionį ligoninėje ir namuose, dalyvavu
siems apeigose laidotuvių namuose bei šventovėje Ošavoje, 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Dėkojame karsto nešėjams, kun. J. Staškui už maldas 
prie kapo, už gėles, užprašiusiems Mišias, aukojusiems 
“Tėviškės žiburiams” ir pareiškusiems užuojautą žodžiu 
bei raštu.

Liūdinti žmona Irena ir
sūnus Povilas su šeima

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras ir tėvas

a.a. ANTANAS STANKEVIČIUS
iškeliavo amžinybėn 1991 m. vasario 21 d. Palaidotas 
vasario 24 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdi padėka klebonui kun. K. Butkui už Rožinį ir 
maldas laidotuvių namuose, už šventovėje atlaikytas gedu
lines Mišias, pamokslą ir apeigas kapinėse; p.p. Paulioniams 
už giedojimą pamaldų metu šventovėje.

Nuoširdus ačiū Viktorui Stankui už atsisveikinimo žodį 
kapinėse. Dėkojame karsto nešėjams, giminėms ir pažįsta
miems; visiems, kurie užprašė Mišias atsiuntė gėles ir aukojo 
velionies atminimui Kanados lietuvių fondui bei palydėju- 
siems įamžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai visiems dėkingi.

Nuliūdę—žmona Emilija ir
sūnus Antanas Stankevičiai

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

MIELAM BROLIUI

AfA
JONUI DZIEMIONUI

Punske iškeliavus amžinybėn,

jo seserį JULĘ KAMAITIENĘ ir brolį ALGĮ 

DZIEMIONĄ Hamiltone su šeimomis ir artimaisiais 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

B. Agurkis, Čikaga O. Ažubalienė

S. V. Berneckai A. K. Cirušiai

J. Liutkienė I. V. Pečiuliai

P. O. Polgrimai, St. Cahtarines B. S. Prakapai

S. A. Zimnickai E. S. Tolvaišos



Kryžiaus išmintis ir prisikėlimas
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kančias. Dėl to nužengiau jos 
išgelbėti” (Iš 3, 7-8). Dievo žo
džiai sklydi dėmesiu ir rūpes
čiu. Žodis “žinau” Šv. Rašte pa
ženklina daugiau negu inte
lektualinį žinojimą, — Dievas 
dalyvauja kančiose skriaudžia
mų žmonių , jam rūpi jų pagal
bos šauksmai. Pranašo Ozėjo 
knygoje Dievas kalba apie sa
vo nuodėmingą tautą: “Mano 
širdis neleidžia man (sunai
kinti tave), mano užuojauta 
tau yra per stipri” (Oz 11, 8). 
Dievas nėra šaltas ir tolimas, 
bet “jaučia kartu” kančią, kuri 
vargina jo nuodėmingą tautą.

Krikščionybė, atėjusi su 
Evangelija į graikų pasaulį, 
susidūrė su visai skirtinga kla
sikinės graikų filosofijos Die
vo samprata. Dievybė buvo su
prantama kaip absoliuti, ana- 
pusiška, savyje esanti Būtis, — 
nejautri, bejausmė, negalinti 
kentėti. Apsaugoti Dievybės 
nepriklausomybei nuo pasau
lio buvo paneigtas ryšys tarp 
Dievo ir pasaulio. Tai tikrai 
apsaugojo Dievo laisvę ir ana- 
pusiškumą, bet padėjo praras
ti Dievo imanentiškumą.

Šv. Rašto įsijungusio į pasau
lį Dievo sampratai susidūrus 
su šia graikų nejautraus ir be
jausmio Dievo samprata, kilo 
kebli teologinė problema. Vi
duramžiais, prieš didžiųjų 
teologijos sintezių sudarymą, 
teologų svarstymai apie Die
vą buvo stiprioje graikų min
tijimo įtakoje. Šv. Tomas Ak- 
vinietis savo veikale “Summa 
theologiae” pirmiausia apta
ria Vieną Dievą ir dievišką 
prigimtį, pabrėždamas tarp 
jos savybių negalėjimą kentė
ti. Po to jis eina prie Triasme- 
nio Dievo-Tėvo, Sūnaus ir Šv. 
Dvasios. Galų gale jis kalba 
apie Dievą, kuris tapo Žmogu
mi. Tik čia šv. Tomas Akvinie- 
tis susieja kančią su Dievu — 
įsikūnijusis Dievo Žodis ken
tėjo ant kryžiaus savo žmogiš
koje prigimtyje. Žmogiškoji 
prigimtis yra ribota, kančia 
yra žmogaus būklės dalia, — 
Dievas kenčia žmogaus prigim
tyje. Bet ar Dievas kaip Die
vas kenčia ant kryžiaus? Atsa
kymas į šį klausimą, pagal šv. 
Tomą Akvinietį, yra “Nei”, nes 
jis skaitėsi su filosofine išva
da, kuri teigia, kad Dievas ne
gali kentėti. Jėzaus kančia yra 
Dievo kančia tik dėl to, kad 
Dievas prisiėmė žmogišką pri
gimtį, tačiau pats Dievas kan
čios nepatiria.

Dabarties galvosena
XX š. vėl kelia klausimą apie 

Dievo kančią. Tomistinė Die
vo samprata yra giliai įaugusi 
į Katalikų Bendrijos tikėjimo 
lobį. Ji buvo skelbiama ir mo
koma, nes ją lydi nuosekli lo
gika: Dievas negali kentėti, — 
kančia ribotų dieviškumą. 
Šiuolaikinis galvojimas pripa
žįsta, kad ši samprata iššaukia 

AfA
ZIGMUI LABUCKUI

mirus,
žmoną JADVYGĄ, sūnus - VYTĄ, JONĄ, SAULIŲ, 
RIČARDĄ su šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

Liucija Griškonienė ir 
duktė Zita

žmoguje pagarbą Dievui ir 
nuostabą, bet pabrėžia, kad ji 
sudaro žmogui įspūdį, jog Die
vas yra toli nuo kenčiančio 
žmogaus ir neužjaučia žmo
gaus varguose bei kančioje. 
Dievas atrodo šaltas ir tolimas, 
nes savo dieviškume nepažįs
ta, kas yra kančia.

Nenuostabu, kad nūdien vėl 
ieškoma atsakymų į tą patį 
klausimą. Klausimą sąlygoja 
šalto ir tolimo Dievo sampra
tos kritika. Du pasauliniai ka
rai, marios kančių koncentra
cijos lageriuose ir gulago sa
lyne, mažesni vietiniai karai, 
aparteidas, smurtas ir prie
varta vardan ideologinių atgy
venų, paneigimas žmogaus tei
sių . .. Pabrėžiama, kad Die
vas, kuris visa to nepatiria, 
nėra vertas žmogaus meilės, 
atsidavimo ir pasitikėjimo. 
Dievas, kuris lieka tik kan
čios marių stebėtoju, kuris net 
leidžia, kad būtų kančia (tokia 
yra klasikinė pažiūra) — šitoks 
Dievas nėra mylintis Kūrėjas 
ir Viešpats. Net šiuolaikinis 
ateizmo sąjūdis turi savo išta
ką šioje Dievo kritikoje.

Klasikinės pažiūros kritika 
veda į bandymus pergalvoti 
klausimą apie Dievo ryšį su 
kančia. Pavyzdžiui, jau 1950- 
jame dešimtmetyje prancūzų 
filosofas Jacques Maritain ra
šė: “Mums reikia jungti kan
čią į vieną visumą su Dievu, 
nes nejautraus ir apatiško Die
vo samprata yra žmogui nesup
rantama”. Amerikietis filoso
fas Alfredas North Whitehead 
vadina Dievą “kančios dali
ninku, kuris supranta”. Teolo
gas, išreiškęs savo kančioje 
gimusiu aitrumu šią tiesą na
cių kalėjimo vienutėje, yra 
Dietrich Bonhoeffer: “Tik ken
čiantis Dievas gali padėti!” 
Mirties akivaizdoje jis įžvel
gė, kad pats Dievas kentėjo su 
žmonėmis tame kare. Be to, jis 
įžvelgė, kad krikščionis, būda
mas pasaulyje, turi užduotį bū
ti ištikimu Dievo draugu jo 
sielvarte ir dalyvauti su Die
vu pasaulio kančioje.

Paskutiniais mūsų šimtme
čio dešimtmečiais klausimas 
apie Dievą ir jo ryšį su kančia 
yra tapęs ypatingu kristologi- 
jos dėmesio centru, svarstant 
Jėzaus — Dievo Sūnaus nukry
žiavimą. Kristologijos atsaky
mas tiesiogiai siejasi su pla
tesniu klausimu apie Dievo ry
šį su kančia pasaulyje.

Prisikėlimas ir kryžiaus 
išmintis

Prisikėlimas yra nemariojo 
Dievo proveržis į marųjį žmo
gaus pasaulį. Žmogus savo pri
gimtimi yra marus. Kūrėjas iš 
savo gerumo duoda žmogui am
žiną gyvenimą prikėlimu iš 
mirties. “Išmintis, anot Šv. 
Rašto, yra gyvybės medis 
tiems, kurie ją suvokia, laimin
gas, kuris ją pamilsta” (Pat 3, 

18). Tai gyvenimo darna, — dar
na savyje, darna su artimu, 
darna su aplinka, darna su Die
vu, kurios ištaka yra Kryžiaus 
išmintis. Dievas apreiškimu 
mokė per ilgus šimtmečius 
išminties, nes “pasaulis savo 
išmintimi Dievo nepažino” (1 
Kor 1, 21). Nukryžiuotasis Jė
zus yra “Dievo galybė(s) ir Die
vo išminti(e)s viršūnė (1 Kor 1, 
24).

Dievas kenčia ne dėl to, kad 
būtų ribotas savo prigimtimi, 
bet dėl to, kad myli. Jei Dievas 
nekentėtų iš meilės, jis nebū
tų Dievas, nes meilės esmė ap
ima pajautą mylimojo gerovei. 
Žiūrint į Dievą nuo Kryžiaus, 
aišku, kad Dievas nėra tolimas 
stebėtojas — nejautrus ir apa
tiškas Dievas, bet. Dievas, ku
ris įsijungia į kančią, padary
damas Kryžių “gyvybės me
džiu”, savo “galybe ir išminti
mi”. Dievas įsijungia į Jėzaus 
solidarumą žmogui ant kry
žiaus, yra jam ištikimas ir jo 
neapleidžia. Jis jautriai budi, 
kol žmogiškoji laisvė pasiekia 
savo ribą, ir Jėzus yra sunaiki
namas. Tada Dievas nugali 
mirtį eschatologiniu prikėli
mo veiksmu, sunaikindamas 
nuodėmės įneštą blogį.

Velykose švenčiame ne tik 
Prisikėlimo procesiją, bet ir 
Kryžiaus pagarbinimą, nes 
Dievas visapusiškai įsijungė 
į ribotumo ir istorijos varžtus. 
Prisikėlimas liudija Dievo iš
tikimumą Jėzui — vien Kryžius 
negali išganyti. Kryžius savy
je yra blogis, nes sunaikina 
Jėzų, — savyje kryžius nuož
mus. Tik Jėzaus meilė ir ištiki
mumas, drauge su pergalingu 
Dievo įsijungimu ir prikėlimu, 
neša išganymą.

Kančia nepaliečia pačios 
Dievo prigimties. Tai “užkrės
tų” Dievo prigimtį liga, nuo 
kurios mus Dievas vaduoja. 
Prie Jėzaus Kryžiaus ir visur, 
kur tik kenčiama, Dievas — ab
soliutus blogio priešas — įsi
jungia jautriu solidarumu su 
kenčiančiuoju, kad išgelbėtų. 
Įsijungdamas į Jėzaus kančią, 
Dievas lieka Būties ir Meilės 
pilnatvė. Dievas yra su juo kan
čioje — tylus, bet arti, lenkiasi 
virš jo, kad duotų jam gyveni
mą. Pasaulio blogis, nežiūrint 
viso jo nuožmumo, yra bejėgis 
prieš Dievą — Jautrųjį, kuris 
solidariai įsijungia į kančią 
ir teikia gyvenimą.

Daryti gera, priešintis blogiui
Sakoma, kad doras gyveni

mas reikalauja daryti, kas gera 
ir vengti, kad bloga. Švęsdami 
Velykas — Dievo ir žmogaus 
kančios paslaptį, pajuntame, 
kad Dievas mus jungia per Jė
zų jautriu solidarumu su tais, 
kurie kenčia. Jei ten, kur ken
čiama, yra Dievas, nugalįs blo
gį ir teikiąs gyvenimą, — ir 
krikščionis turi eiti ten su tuo 
pačiu solidarumu.

Užtat neužtenka daryti gera 
ir vengti pikta, bet reikia da
ryti gera ir priešintis blogiui. 
Tai yra 1991-ųjų metų Velykų 
iššūkis. Nors blogis ir turėtų 
imperijos galybę, nors krikš
čionis ir jaustųsi bejėgis, ne
galime blogio nematyti, nei 
blogio išvengti ji apeidami, 
nei nuduoti, kad blogio nėra, 
nes kenčiantis žmogus ir ken
čianti tauta yra ypatinga vie
ta: čia sutinkame Prisikėlimo 
Dievą — tylų, bet artimą, šau
kiantį į gyvenimą.

prisikėlusio Kristaus iliustracija ant velykinio margučio. Jos autorė - lie
tuvaitė VALENTINA VENUS Australijoje Nuotr. J. Miltenio

Kun. Valerijus Rudzinskas

AMŽIAMS IŠTUŠTĖJO KAPAS
Per Dievo virpančią mėlynę 
pakilt pažadina varpai.
Lyg pumpuras šviesos prašai, 
žvilgsniu padangę apkabinęs.
Joks pašalas daugiau negrieš 
prie koją žmogiškumo kančią, 
kai abejonėse užjaučia 
Prisikėlimo varpas, nepatyręs 

netekties.
Ir supranti - esi žmogus.
Šio ryto spalvos tiesą sako - 
jau amžiams ištuštėjo kapas - 
kad būtum nemarus.

* * *

Kur, Viešpatie, 
šviesa Tavoji?
Apako želmenys.
Ir kojos klumpa 
akmeniu.

cPra skleisk
šilkinį šydą 
atviros malonės.
Pirštu paliesk.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
R E M K 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
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Vieni keliasikiti griūva 
Dabartinėje Lietuvoje vyksta stiprus religinis bei tautinis atgimimas, 
bet šalia jo siaučia ir dideli nusikaltimai. Apie tai įspūdingai rašo 

viena motina iš Lietuvos

Kai reikia slinkti, 
Viešpatie, nepastebėtam 
pro siaurą plyšį, 
žvaigžde pašviesk.
Augimą 
laistyk spinduliu gyvybės.
Atgimt padėk 
prie amžinosios dabarties.

* * *
Saldus Tavo Žodis.
Saldus. Gilumu.
Prisirpęs lyg uoga. 
Brandus buvimu.
Liepsnojantis kardas 
vakario dangaus.
Išaukštintas Vardas 
per Žodį. Žmogaus.
Regėjimu dvasios 
mintin prasiskverbs. 
Išgydantis lašas 
Maldon įsiterps.
Rudamina, 
1990 balandis-birželis

Dvasinis nuosmukis, dėl ku
rio verkia Jūsų širdis, palietė 
ne tik mus, esančius tiek metų 
po buldozerinio ateizmo jun
gu, bet ir hedoniškumu užlie
tus Vakarus. Deja, Dievulis tu
rės taikyti mums visiems gydo
mąsias procedūras, kurios jau 
dabar ir ryškėja .. .

Pažadėjo gailestingasis Die
vas, kad nebebaus pasaulio 
tvanu, bet juk yra gydymo prie
monė dar efektyvesnė — tai 
ugnis! Vis prisimenu, kai augi
nau savo vaikučius ir tekdavo 
nori-nenori bausti rykštele. 
Kokia tai sunki pareiga mylin
čiai motinos širdžiai, gali su
prasti tik tokios pat motinos. 
Dieve, verkdavau aš, kodėl gi 
jūs, mano dukrelės, neklauso
te mano žodžio, o man tenka 
jus bausti rykšte?! Būdavo su
šertu rykšte savo neklaužadė- 
lėms, o paskui kitame kamba
ryje, kur jos nemato, su ta pa
čia rykšte baudžiu ir save, nes 
visada galvodavau, kad ir aš 
kuo nors kalta, kad jos manęs 
taip neklauso. Todėl mano mo
tiniška širdis dabar jautriai 
atjaučia Dieviškąją Širdį, kaip 
Jam sunku matyti savo kūri
nius, savo vaikus, skriaudžian
čius vienas kitą, šaudančius į 
beginklius, tankais traiškan
čius nekaltas jaunas gėlytes, 
kaip Loretutė Vilniuje.

Šis baisus Lietuvai laikotar
pis atnešė labai daug dvasin
gumo mūsų tautai, pakilo mū
sų jaunimas, susimąstė mūsų 
inteligentai. Šios dvi tautos 
grupės buvo labiausiai sudaik- 
tėjusios ir nudvasėjusios, bet 
dabar toks nuostabus dvasinis 
pakilimas, toks tautos susitel
kimas, atlaidumas, kantrybė, 
kad tikrai pasaulis gali stebė
tis lietuvio dvasingumu! Ačiū 
Jums visiems užsienio tautie
čiams, kad Jūs kartu einate su 
mūsų kenčiančia, bet nepalūž- 
tančia tauta, kuri klaupiasi 
tik prieš Dievą, o prieš paver
gėjus nepaklupdė nei tankų 
vikšrai, nei nužmogėjusių de
santininkų draskančios kul
kos!

Dabar mūsų mažytė lietuvių 
tauta, kaip Sopulingoji Moti
na, tvirtai stovi po Atpirkėjo 
kryžiumi ir taria kartu su Kris
tumi savo priešams: “Tėve, at
leisk jiems, nes jie nežino, ką 
daro..

Štai nuo čia prasidėjo tikra
sis mūsų tautos atgimimas ir 
ėjimas į naują ateitį, į tikrą 
dvasinį prisikėlimą. Kiek daug 
gerų širdžių atsiliepė užsieny
je, kiek daug siuntų su vais
tais, dovanomis mūsų našlai
čiams, invalidams, senukams, 
apleistiesiems, kiek daug šil
tų žodžių, kiek daug didvyriš
kumo mažytės Islandijos Lie
tuvos pripažinime! Visas pa
saulis atsiliepė į mūsų sušau
dytos tautos šauksmą!

O kiek daug gerų darbų atsi
skleidė čia pat Lietuvoje: jau

Paskleiskime tuos 
žodžius gyvenime

Lygiateisiškumo ir laisvės dokumentas (charta) garantuoja visiems kanadiečiams 
lygias teises, nežiūrint jų kilmės ir tikėjimo.
Bet viskas priklauso nuo mūsų kiek mes tiems žodžiams suteikiame reikšmės vis 
atnaujinant kasdieninius įsipareigojimus visų kanadiečių lygybės ir aplamai 
pagarbos atžvilgiu... namuose, mokyklose, darbovietėse.
Kai mes savo pastangas nukreipsime į visus kanadiečius,
tai kiekvienas iš mūsų užtikrinsime 
pagarbą teisėms, kuriomis 
naudojamės.

MES TIKRAI GALIME 
VISATAI PAGERINTI!

Canada
ĮSI »*« (g Multiculturalism and
B T H Citizenship Canada

Multiculturalisme et 
Citoyennetė Canada

nimas stojo ginti savo Sosti
nės, negailėdamas gyvybių! 
Kiek daug pasiaukojimo, kai 
dienas ir naktis budi lietuviai 
prie savo valstybės laisvės ob
jektų (Aukščiausiosios tary
bos, TV ir kt.). Kiti aukoja pas
kutines savo menkutes pinigų 
santaupas (ne turtingieji auko
ja, bet pensininkai, invalidai, 
paprasti, suvargę darbo žmo- 
neliai, netgi tie, kurie gavo pi
nigines pašalpas už savo trem
ties ir kalinimo metus Sibire.) 
Aukoja net vaikai savo mažas 
santaupėles, dar kiti aukoja 
maldas, pasninkus, savo mei
lę tautai ir Tėvynei, ką tik kas 
begalėdamas! Tai yra Šv. Dva
sios Sekminių stebuklas mū
sų atgimstančioje tautoje! To
kio dvasinio pakilimo aš savo 
gyvenime dar nemačiau! Tai 
nuostabi Dievo malonė mūsų 
tautai.

Tikrai teisus Oskaras Mila
šius, kuris matė mūsų tautos 
ateitį šviesiomis spalvomis ir 
savo dvasingumo proveržiu 
stebinačią visą pasaulį. Deja, 
tokie mes jau esame žmonės, 
kad mums pakilti ir tikrai at
sinaujinti savo dvasioje, rei
kia tokių aukos fakelų, kaip 
Kalanta, tokių kraujo rožių, 
kaip prie Vilniaus TV!.. Turi 
vis laiks nuo laiko kažkas stip
riai sukrėsti mūsų apsnūstan- 
čią dvasią ... Deja, tokiu šven
tu mūsų tautos pakilimo metu 
dar vis tiek siautėja plėšikų 
ir smurtininkų būriai, klesti 
spekuliantai, pornografinin- 
kai... Irsta šeimos ...

Kaip gaila, kad yra tokių kie
tų širdžių, kurių niekaip nega
li paliesti Dievo Meilės spin
dulys! Kaip gaila, kaip skau
džiai gaila tų nelaimingųjų, ku
rie dar labiau grimsta į nuo
dėmes, kurie atsiplėšia nuo 
sveikstančio tautos kūno, kad 
tik neatsiverstų ir neįtikėtų 
Evangelijos tiesa!.. Kaip skau
da širdį visa tai matant!

Iš vienos pusės didžiulis di
desnės tautos dalies dvasinis 
atgimimas, o iš kitos pusės — 
baisus dalies mūsų tautiečių 
dvasinis smukimas, užkietėji
mas savo klaidose ir nuodėmė
se. Ta pati aplinka, tas pats 
Dievo kvietimas atsivertimui, 
tos pačios Šv. Dvasios dovanos, 
o kaip skirtingai į visa tai rea
guoja atskiras žmogus! Štai čia 
ir išryškėja duota Dievo mums 
laisva valia. Pats žmogus ren
kasi sau išganymo ar prapul
ties kelią. Tas pats vyksta pas 
jus Vakaruose, tas pats vyksta 
ir pas mus Lietuvoje. Du ke
liai — du likimai!

Vanda

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS

Be margučių būtu sunku lietuviui įsivaizduoti Velykas Nuotr. V. Matulaičio
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Jai skirtus jautrius poeto Mar
celijaus Martinaičio žodžius 
paskelbė “Gimtasis kraštas” ko
vo 7-13 savaitės laidoje: “Jau 
kovas, ir jau dairomės paukščių, 
įsižiūrime j dangų, juostančias 
kalvas, įsiklausome. Pernai 
anksčiau nei diplomatai kovo 
11-ąją Lietuvą sveikino paukš
čiai, stebuklingai virš Vilniaus 
atsiradęs kyburiavo ankstyvas 
vyturys — atgimimo dvaselė. To
mis dienomis malūnsparniai 
leido melo ir pykčio paukščius
— lapelius. Tik tie jų paukščiai 
liko bergždi — nėra jiems lizdų 
Lietuvoje. Šį kovą ne visi mūsų 
paukščiai sugrįš. Kai Vilniuje 
tankai traiškė žmones, ties Ku
veitu kito galvažudžio paleis
tame žemės kraujyje — naftoje
— skendo ir mūsų žiemojantys 
paukščiai. Paukščio žūtis visa
da sukrečia. Tai buvo rodoma 
pasaulio ekranuose pakaitomis 
su Vilniaus teroro vaizdais, kas 
taip netikėtai susiejo Lietuvos 
ii- Kuveito, žmogaus ir paukščio 
likimą, padarė jį akivaizdų ir 
suprantamą. Tačiau daug mūsų 
paukščių liko gyvų, nepailstan
čių ir neįbauginamų. Tai jų jau
nikliai Lietuvoje išvedami su 
laisvų kelių atmintimi, karta 
po kartos jie buvo vieninteliai 
mūsų pasiuntiniai, mūsų diplo
matai tolimuose kraštuose, kai 
buvome sukaustyti šaltos prie
spaudos žiemos. Prieš metus at
naujinome laisvės ir atgimimo 
formulę: kovas — vasaris — ko
vas. Tai didžiųjų gamtos, Evan
gelijų ir tautos įvykių metas. 
Artojas, atgaudamas žemę, lau
kia savo paukščio — gandro, jį 
pamatęs, atidaro aruodus. Ge
roji žinia mus aplankė jau per
nai: Kovo 11-ąją Lietuva po il
gos žiemos atidarė aruodus ir 
pradėjo Nepriklausomybės sė- 
ją”

NAUJAS MARŠRUTAS
1990 m. gruodžio 21 d. iš Kau

no į Gdanską išvažiavo pirmas 
keleivinis autobusas “Ikarus- 
250”. Kelionė į buvusį Dancigą, 
dabar tapusį Lenkijos Gdansko 
uostu, truks 12 valandų. Mat 
Gdanską nuo Kauno skiria dau
giau kaip 500 kilometrų. Nau
jąjį maršrutą aptarnaus Kauno 
ir Gdansko autobusų parkai. 
Keleiviai, turintys užsienio 
pasus, bilietus Kaune galės nu
sipirkti už rublius. Bilieto kai
na — 50 rb. Naujo maršruto au
tobusai sustos Lazdijuose, Su
valkuose, Olštyne, Elblone ir 
kitose Lenkijos vietovėse. Iš 
Kauno dabar be persėdimų au
tobusais galima nuvažiuoti ne 
tik į Lietuvos rajonų centrus, 
daugelį didesnių miestelių, bet 
ir į Rygą, Taliną, Tartu, Mins
ką, Brestą, Lydą, Gardiną, Ka
liningradu tapusį Karaliaučių ir 
Sovetsku pavadintą Tilžę. Bend
ras keleivinių autobusų marš
rutų ilgis — daugiau kaip 20.000 
kilometrų.

INTELEKTUALŲ FORUMAS
Vilniuje surengtame Balti

jos šalių ir Rusijos intelektualų 
forume “Demokratijos likimas 
Rusijoje, Baltijos valstybėse 
ir Europoje” dalyvavo 320 inte
lektualų. Foruman 41 jo dalyvis 
atvyko iš Rusijos, Estijos, Lat
vijos ir Moldavijos, kuri dabar 
vadinama Moldavą. Iš įvairių ša

lių buvo gauta apie pusšimtį te
legramų. “Gimtasis kraštas” 5 
nr. cituoja prof. dr. Algirdo Ju
liaus Greimo, semiotikos specia
listo, telefonogramą iš Pary
žiaus: “Karas Persijos įlankoje 
labai paaštrino Baltijos kraštų 
situacijos suvokimą: negalima 
kalbėti apie valstybių teises, 
jei to nėra laikomasi pačioje 
Europoje. Jeigu bus užmirštas 
Baltijos valstybių pavergimas, 
tai netenka prasmės ir karas dėl 
Kuveito išlaisvinimo. Šiandien 
demokratijos supratimas Euro
poje priklauso nuo to, kaip bus 
suderinta politika su morale. 
Šia prasme Baltijos kraštai yra 
testas, visos Europos demokra
tijos laboratorija. Baltijos klau
simo sprendimas užangažuoja 
Europos ateitį į žmonijos lais
vę. Perduodu taip pat prancūzų 
intelektualų protestą prieš vie
šosios opinijos išprievartavimą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje”.

ATGAIVINTA DRAUGIJA
1990 m. gruodžio 2 d. Tomsko 

visuomeniniame politiniame ir 
humanitariniame centre su
šauktoje konferencijoje buvo 
atgaivinta po 1917 m. revoliu
cijos įsteigta Tomsko lietuvių 
kultūros draugija. Konferenci
jai vadovavo Tomsko politechni
kos instituto docentas Vilius 
Bernatonis, dalyvius supažindi
nęs su istoriniais Tomske bei jo 
srityje gyvenančių lietuvių duo
menimis. Jie yra atžalos carinės 
valdžios po 1830-31 ir 1863-64 
metų sukilimų Sibiran ištremtų 
lietuvių, kuriuos 1940-53 m. pa
pildė 370.000 Stalino tautžudys- 
tės aukomis tapusių Lietuvos pi
liečių. Draugijos atnaujinamo
sios konferencijos dalyviai jų 
atminimą pagerbė tylos minute. 
Tomsko lietuvių kultūros drau
gija leido laikraštį “Sibiro lie
tuvių žinios”, turėjo Tomske vei
kiančią lietuvių mokyklą. Iki 
1939 m. išliko kelios lietuvių 
kaimo tarybos Tomsko srityje. 
Statistika liudija, kad 1970 m. 
Tomske gyveno 447 lietuviai, ku
rių tik 207 gerai mokėjo lietu
vių kalbą. Tomsko srityje 1989 
m. dar buvo 957 lietuviai.

SU ATGIMSTANČIA LIETUVA
Tuos negausius lietuvius da

bar sujungs atgaivintoji Tomsko 
lietuvių kultūros draugija, už
registruota Tomsko vykdomojo 
komiteto kultūros valdyboje. 
Draugijos įstatų ir programos 
projektą paruošė Tomsko uni
versiteto docentas Algis Lie
tuvninkas. Draugijos pirminin
ku buvo išrinktas Arvydas Ba
ronas. Jos atgaivinimas tapo 
Tomsko lietuvių švente, kurion 
įsijungė ir jų pastangas remian
tys latviai, vokiečiai, lenkai, 
ukrainiečiai. Salę puošė atgim
stančios Lietuvos trispalvė vė
liava. Atgaivintosios draugijos 
pirm. A. Baronas žada ugdyti 
Tomsko srityje gyvenančių lie
tuvių tautinę kultūrą, išsaugoti 
ir puoselėti gimtąją kalbą, tau
tos tradicijas, palaikyti ryšius 
su Lietuva, padėti ten norin
tiems grįžti tautiečiams bei jų 
šeimoms. Tomsko lietuvių kultū
ros draugija taipgi stengsis, kad 
teisingai būtų suprantama at
gimstančios Lietuvos respubli
kos politika, jos Aukščiausio
sios tarybos teisiniai aktai ne
priklausomybei atstatyti, v. Kst.

Julija Paliulytė-Harvie ir Marytė Račytė-Foxgold, surengusios lietuviš
ką parodėlę ir popietę Vankuverio miesto bibliotekoje

Hamilton, Ontario
DVI IIAMILTONIETĖS - Mary

tė Dockaitienė ir Klevutė Žiobie- 
nė Lietuvos nepriklausomybės at
statymo I-jų metinių proga Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pir
mininkui Vytautui Landsbergiui 
pasiuntė 12 rožių puokštę ir svei
kinimą. Kovo 11 d. gėlės ir svei
kinimas buvo pristatyti į Lietu
vos parlamento rūmus ir įteikti 
Vyt. Landsbergiui. K.

“THE SPECTATOR”, Hamiltono 
dienraštis, 1991.11.28 išspausdi
no M. Biekšienės laišką, kuria
me dėkojama redakcijai už in
formavimą skaitytojų apie Lie
tuvą ir kitus Baltijos kraštus. 
Ypač reiškiama padėka dr. 
Douglas Haggo už gerai infor
muojantį 1991.1.19 Lietuvos klau
simais straipsnį. Lietuvos žmo
nės nenori kraujo praliejimo, o 
tik — savo laisvės.

LIETUVIAI PASAULYJE

B- X/ ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

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

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Vancouver, B.C.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS 
įvyko vasario 16 d. estų salėje, prie 
kurios plevėsavo Lietuvos ir Ka
nados vėliavos. Minėjimą pradėjo 
bendruomenės renginių vadovė L. 
Macijauskienė. Žuvusieji už Lie
tuvos laisvę ir kruvinojo sekma
dienio aukos buvo pagerbti tylos 
minute ir sugiedotas Tautos him
nas. Sveikino latvių ir estų atsto
vai. Išsamią paskaitą lietuvių ir 
anglų kalba skaitė dr. Julius Saka
lauskas. Gausus minėjimo daly
vių būrys išklausė gražių dainų ir 
eilėraščių pynę, kurią atliko “Ru
denėlis”, nepailstamai vadovauja
mas Vidos Malerienės. Po progra
mos pasivaišinome visų bendrai 
suneštais sumuštiniais, pyragais 
ir kava. Aukos buvo renkamos 
Bendruomenei.

ŽIAURIŲJŲ ĮVYKIŲ LIETUVO
JE paskatintos demonstracijos, 
prasidėjusios sausio mėnesį, vyks
ta toliau. Numatyta jas tęsti iki 
gegužės mėn. pradžios. Kiekvieną 
pirmadienį 12 vai. vidurdienį su 
plakatais ir vėliavomis renkamės 
miesto centre. Demonstracijoje 
taipgi dalyvauja latviai ir estai. 
Kiekvieną kartą yra naujas kalbė
tojas ir iki šiol, iš pažymėtinų kal
bėtojų, turėjome parlamento na
rį Benno Friesen, o iš lietuvių kal
bas paruošė prof. V. Vyčinas ir 
prof. K. P. Lederis. Šiomis demonst
racijomis rūpinasi naujai susior
ganizavusi pabaltiečių grupė, pa
sivadinusi “BIG” (Baltic Informa
tion Group). Tai entuziastiški jau
nos kartos pabaltiečiai. Nors už
augę Kanadoje, jie stengiasi padė
ti savo tėvų kraštui, paaukodami 
daug laisvo laiko. Lietuviams šio
je grupėje atstovauja Virginijus 
Kaulius, ir tikime, kad daugiau iš 
jaunesniųjų ateis jam į pagalbą. 
Lėšų telkimui “BIG” ruošia pabal
tiečių vakarą gegužės 17 d., Holly- 
burn Country Club. Vietų skaičius 
gana ribotas, todėl bilietus reikia 
įsigyti iš anksto. Jų kaina — $50 
asmeniui.

MARYTĖ RAČYTĖ-FOXGOLD, 
dirbanti miesto bibliotekoje, su
rengė lietuvišką popietę kanadie
čių jaunimui. Ji skaitė lietuviškas 
pasakas, o Julija Paliulytė-Harvie 
demonstravo audimą staklėmis. 
Taip pat jos pastangomis centri
nės bibliotekos lange buvo išsta
tyti lietuviški audiniai ir didžiu
lė, tautiniais drabužiais apvilkta 
lėlė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS ATSTATYMO šventė, Kovo 
11-toji, buvo paminėta per dvi die
nas. Kovo 10 d. rinkomės į J. Maci
jauskų sodybą, kur buvo parodyta 
vaizdajuostė apie Lietuvą per nau
jai Bendruomenės įsigytą televi
zorių. Taip pat L. Macijauskienė 
padarė trumpą pranešimą. J. Ma
cijauskams sutikus užleisti savo 
erdvius namus (už ką esame jiems 
labai dėkingi), tokio pobūdžio su
ėjimai ateityje numatyti rengti be
veik kiekvieną pirmą mėnesio sfek- 
madienį. Bus rodomos vaizdajuos
tės, taip pat visuomenei bus pro
ga pabendrauti ir pasidalinti nau
jausiomis žiniomis. Kovo 11 d. vėl 
rinkomės demontracijai. V. Kau
lius perskaitė prof. K. P. Lederio 
tai dienai paruoštą kalbą. Taip 
pat kalbėjo latvių ir estų atstovai. 
Gaila, kad oras buvo labai nepa
lankus ir privertė visus greitai iš
siskirstyti.

PROF. V. VYČINAS, gyvenantis 
White Rock, B.C., parašė anglų kal
ba knygą “The Great Goders and 
Ancient Mythical World”. Knyga 
yra kietais viršeliais ir turi 230 psl. 
Tai yra giliausios Lietuvos seno
vės dievų ir mitų aprašymai. Labai 
tinkama jaunosios kartos lietu
viams. Prof. V. Vyčinas šiuo metu 
guli ligoninėje. Linkime jam kuo 
greičiau pasveikti. A.Š.

>■ • Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Windsor, Ontario
ČIA PARAPIJA YRA LABAI 

maža, bet pasižymi geru susitvar
kymu bei sugyvenimu. Mirus kun. 
D. Lengvinui, vindsoriškiai galvo
jo, kad parapija bus uždaryta. 
Vyskupas laikinam parapijos tvar
kymui paskyrė Detroite gyvenantį 
kun. K. Simaitį. Taip tas “laiki
nas paskyrimas” jau tęsiasi devy- 
neri metai. Kun. K. Simaitį vindso
riškiai pamilo už jo pasiaukojimą 
bei nuoširdumą.

Š.m. kovo 3 d. jie surengė kunigo 
Kazimiero Simaičio vardinių ir 80 
metų amžiaus sukakties paminė
jimą. Palinkėta gerb. kunigui su
laukti ilgo amžiaus, geros svei
katos ir dar ilgai šiai parapijai 
vadovauti. Buvo įteikta simbo
linė dovana ir vaišių filmas.

M. Kizis
Sudbury, Ontario

SUDBURY APYLINKĖS lie
tuviai Religinei Lietuvos šalpai 
surinko $475. Stambesnes sumas 
aukojo: $100 — P. M. Venskai; $50
— L. Kulnys; $40 — K. Ramonas.

Edmonton, Alberta
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS įvyko Lietuvių namų salėje 
šeštadienį, vasario 16 vakare. Pra
džioje buvo bendra savitarnos va
karienė, paruošta šaunių šeimi
ninkių, vėliau oficialioji dalis. 
Sugiedojus Lietuvos ir Kanados 
himnus, KLB apylinkės valdybos 
pirm. dr. P. Klemka vaizdžiai api
būdino Vasario 16-sios prasmę ir 
dabartinę Lietuvos padėtį. Žuvu
sieji tautiečiai už Lietuvos lais
vę buvo pagerbti tylos minute. Lat
vių organizacijų vardu sveikino Z. 
Skribis, estų - Eda McClung.

Antroje programos dalyje buvo 
rodoma vaizdajuostė iš Lietuvos 
prezidento V. Landsbergio atsi
lankymo Toronte bei Mississaugo- 
je. Įdomu buvo pamatyti ir išgirs
ti KLB apylinkės valdybos pirm, 
dr. P. Klemkos ir buvusio pirm. A. 
Dudaravičiaus pokalbį su V. 
Landsbergiu. Po pertraukos vyko 
šokiai. Veikė bufetas bei gausi 
laimkiais loterija. Dalyvavo apie 
100 asmenų.

KOVO ll-SIOS MINĖJIMAS 
įvyko sekmadienį, kovo 10 d. Lie
tuvių namuose. Kalbėjo ir prane
šimą pateikė dr. P. Klemka. Po to 
pasivaišinta kavute ir užkandžiais. 
Dalyviai turėjo progos pamatyti ir 
vaizdajuostę iš tragiškų įvykių 
Vilniuje š.m. sausio 13 d. Ją iš Lie
tuvos gavęs Petras Balutis, leido 
pasinaudoti. Dobilas

A. ir F. KANTAUTAI atsiuntė 
Kanados lietuvių fondui $6,000 
čekį, pakeldami savo stipendijų 
fondo įnašą iki $48,000. Iš jų van 
do stipendijų fondo kasmet ski
riamos stipendijos studentams 
ir 20% pajamų skiriama paremti 
Kanados lietuviškus laikraščius
— po 10% “Tėviškės žiburiams” ir 
“Nepriklausomai Lietuvai”. Šiais 
metais abiem laikraščiam pasiųs
ta po $390. KLF

London, Ontario
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAUPI

MAS. Jį pravedė kun. P. Tamulio- 
nis, Paįstro ir Spirakų (prie Pane
vėžio) parapijų klebonas. Jis kal
bėjo apie Dievo ieškojimą. Kartu 
priminė mintytojų pasisakymus, 
kad Dievo ieškoti nereikia, nes 
Jis yra visur - apie tai kalba Jo 
darbai. Perdavė sveikinimus iš 
Lietuvos.

MALDOS UŽ LIETUVOS KAN
KINIUS. Šil uvos Marijos švento
vėje kovo 10 d. visos maldos ir pa
maldos buvo skirtos Lietuvos kan
kiniams, o visos tos dienos aukos - 
Lietuvos religinei šalpai. Pamal
das atlaikė ir pamokslą apie bro
lių ir sesių kančias pasakė klebo
nas kun. K. Kaknevičius. Giedojo 
“Pašvaistės” choras, vadovauja
mas muz. R. Vilienės.

KLEBONAS KUN. K. KAKNE
VIČIUS buvo nuvykęs į Montrea- 
lį ir dalyvavo paskutiniame atsi
sveikinime su a.a. kun. dr. Jonu 
Kubilium, SJ.

MIRĖ DAR VIENA LIETUVĖ. 
Magdalena Peskarskienė, 79 m. 
amžiaus, ankstesnės imigracijos 
lietuvė, mirė Šv. Juozapo ligoni
nėje š.m. vasario 25 d. Po Mišių 
ir laidotuvių apeigų St. Justin’s 
šventovėje vasario 27 d. velionė 
palaidota Šv. Petro katalikų kapi
nėse. Kai galėdavo, Peskarskienė 
atvykdavo ir į lietuvių pamaldas 
Šiluvos Marijos šventovėje. D.E.

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16-TOS PROGA Tau

tos fondui aukojo: $100 - Z. Stau- 
gaitienė, A. M. Gverzdys; $50 - J. 
Dervaitis, J. Žemaitis, P. Šukys, 
K. Timošenko, A. Paulionis, N.N., 
A. Šetikienė a.a. A. Šetiko atmi
nimui; $40 — J. Kalainis; $30 — E. 
Sakalauskas, kun. K. Butkus, S. Ja
nušonis, S. Šetkus; $20 - V. Plata- 
kis, J. Skeivelas, J. Ališauskas, J. 
Stundžienė, A. Kriščiūnienė, A. 
Indrulaitis, J. Glizickas, P. Baro
nas, V. Zubas, M. Kochanauskas, J. 
Vyšniauskas; $10 - V. Satkus, P. 
Balsas, S. Gudaitis, B. Jakubonie- 
nė, K. Bogušis.

Nuoširdi padėka visiems už au
kas. TF įgaliotinis

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! *r *š Montrealio.

HALLING CONTRACTING 
(Estonian)

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

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

■ ■ ■■

JA Valstybės
Dr.-Vytautas Dainbrava, vado

vaujantis Baltiečių susivieniji
mui Venezueloje, šią organiza
ciją siūlo sujungti su Kalifor
nijoje veikiančia Baltiečių lais
vės lyga. Tada būtų galima de
rinti baltiečių veiklą abiejuose 
Amerikos žemynuose. Dr. V. 
Dambrava eina atgimstančios 
Lietuvos garbės konsulo parei
gas Venezueloje su ypatingais 
įgaliojimais visai Pietų Ameri
kai.

Čikagos “Dainavos” ansamblio 
narių susirinkimas vasario 19 d. 
buvo sušauktas Jaunimo centro 
patalpose. Pastarųjų dvejų me
tų veiklos apžvalgą padarė val
dybos pirm. Mėta Gabalienė, su 
finansiniais ištekliais supažin
dino ižd. Juozas Vieraitis. An
samblio iždas yra laikomas ke
liose sąskaitose, jo ištekliai ma
žėja. Revizijos komisijos pirm. 
Aleksas Smilga pranešė, kad 
ataskaita tvarkingai vedama 
knygose. Atsistatydinus sena
jai “Dainavos” valdybai, buvo 
pradėti naujosios rinkimai. Tuo
jau buvo imta ieškoti kandidatų, 
bet buvo susidurta su išsisuki
nėjimais. Pasilikti dar vienai 
kadencijai sutiko tik revizijos 
komisijos nariai — Aleksas 
Smilga, Antanas Krutulis ir Ele
na Račkauskienė. Buvusi valdy
bos pirm. M. Gabalienė atsisakė 
kandidatuoti. Naujon valdybon 
buvo išrinkti ir ją sudarė: pirm. 
Danguolė Ilginytė, vicepirm. Ri
ta Likanderytė, sekr. Kazys Jan
kauskas, ižd. Juozas Vieraitis ir 
renginių vadovė Jolanda Bu- 
delskytė-Lass. Susirinkimo da
lyviai padėkojo buvusiai pirm. 
M. Gabalienei ir “Dainavos” va
dovui Dariui Polikaičiui už iš
tvermingą pastarųjų metų dar
bą. Jo dėka pagyvėjo “Dainavos” 
ansamblio veikla, kurią dabar 
tęs naujoji valdyba su pirm. D. 
Ilginytė.

Urugvajus
Tradicinė ateivių šventė 1990 

m. gruodžio 15 d. buvo surengta 
Montevideo mieste, didžiuliame 
Batlle parke. Kiekviena tautybė 
turėjo savo kioskus su tautiniais 
patiekalais, gėrimais ir suveny
rais. Lietuvių kioską tvarkė tau
todailės grupė “Ainis”, parda
vusi daug suvenyrų ir visus 33 
tortus. Pasirodo, šiuo lietuviš
ku kepiniu urugvajiečiai susi
domėjo jau ankstesniuose lietu
vių renginiuose ir jį dabar mie
lai perka ateivių šventėje, kai 
kurie netgi neštis namo. Gaila, 
kad šventės programon, susirgus 
keletui šokėjų, negalėjo įsijung
ti “Jaunasis ąžuolynas”.

Australija
Australijos lietuvių katalikų 

federacijos XX-sis suvažiavimas, 
susietas su XVI-siomis Australi
jos lietuvių dienomis Melburne, 
įvyko 1990 m. gruodžio 29 d. ir 
buvo pradėtas Mišiomis Lietu
vos kankinių koplyčioje. Jas Tel
šių vysk. Antanas Vaičius konce- 
lebravo su kun. dr. P. Daukniu ir 
kun. T. Petraičiu, MIC. Oficia
lioji suvažiavimo dalis buvo tę
siama Lietuvos kankinių koply
čią turinčiuose Lietuvių namuo
se. Federacijos suvažiavimo da
lyvius sveikino Telšių vysk. A. 
Vaičius, perdavęs ir Lietuvos 
kardinolo V. Sladkevičiaus, Vil
niaus arkiv. J. Steponavičiaus 
sveikinimus. Kiti sveikinimai 
buvo gauti raštu. ALK federaci
jos valdybos pirm. kun. dr. P. 
Dauknys pateikė dvejų metų 
veiklos apžvalgą, padėkodamas 
valdybos nariams ir savaitraš
čio “Tėviškės aidai” darbuoto

jams. Pranešimą apie finansi
nius “TA” leidybos reikalus pa
darė ižd. A. Volkienė, apie ki
tas šio savaitraščio problemas 
— red. K. Mieldažys. Suvažia
vimo dalyviai perrinko tą pa
čią ALK federacijos valdybą, 
tik jon, pirm. kun. dr. P. Dauk
niui pasiūlius, buvo įjungtas ir 
Valentinas Čižauskas, kelias 
kadencijas buvęs valdybos pir
mininku. Apie dabartines Lie
tuvos problemas kalbėjo Telšių 
vysk. A. Vaičius ir posėdin už
sukusi ministerė pirm. K. Pruns
kienė. Suvažiavimas baigtas 
dalyvių sugiedotu Lietuvos him
nu ir giesme “Marija, Marija”.

Britanija
Metinis DBLS atstovų ir Lie

tuvių namų akcininkų suvažiavi
mas, rengiamas jau keturiasde
šimt trečią kartą, įvyks balan
džio 6-7 d.d. Lietuvių namuose 
Londone. Pirmą suvažiavimo die- 
pranešimus padarys: DBLS cent
ro valdybos ir tarybos pirmi
ninkai, revizijos ir mandatų 
komisijos, Tautos fondo, Tauti
nės paramos fondo ir Pagalbos 
Lietuvai fondo atstovai, Brita
nijos lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovas. Po vakarienės bus ke
liaujama Lietuvių sodybon, o 
sekančią dieną po rytinių pamal
dų grįžtama Londonan. Tada Lie
tuvių namuose bus tęsiami posė
džiai, išklausyti DBLS skyrių ir 
organizacijų pranešimai. DBLS 
atstovai išrinks du narius tary- 
bon, po tris narius centro valdy
bon, revizijos komisijon, manda
tų ir nominacijų komisijon. At
skirus posėdžius turės Lietuvių 
namų Londone akcininkai, bus 
išrinkti namų direktoriai.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą DBLS Škotijos 
skyrius vasario 10 d. pradėjo pa
maldomis Mossende, Šv. Šeimos 
bažnyčioje. Mišias atnašavo kun. 
J. Andriušius, skaitymus atliko 
skyriaus valdybos pirm. J. Bliū- 
džius, giedojo P. Dzidoliko vado
vaujamas Šv. Cecilijos choras. 
Oficialioji Vasario 16 minėjimo 
dalis įvyko Škotijos lietuvių 
klube Bellshillyje. Minėjiman 
atvyko darbiečių partijos par
lamentaras dr. John Reid, Ško
tijos tautinės partijos atstovas 
dr. Allan Macartney ir keletas 
kitų politikų. Svečiai užjautė 
lietuvius dėl juos sausio 13 d. 
ištikusių žudynių Vilniuje ir 
linkėjo atgauti pilną nepriklau
somybę. Paskaitininką R. Kinką, 
dėl blogo oro negalėjusį atvykti 
iš Londono, pakeitė kun. J. And
riušius. Liaudies dainomis pro
gramon įsijungė K. Rugienienės 
paruoštas jaunimas, lietuvių 
kompozitorių dainomis — Šv. 
Cecilijos choras su savo vado
vu P. Dzidoliku. Tautos fondui, 
su auka prisidėjus Škotijos 
lietuvių klubui, buvo surinkta 
100 svarų.

Vokietija
Lietuvos ir Vokietijos versli

ninkų susitikimas Vokietijoje 
įvyks šią vasarą, liepos 9-11 d.d. 
Susitikiman kviečiami privatūs 
verslininkai. Lietuviai turės 
progą sudaryti bendradarbiavi
mo sutartis su vokiečiais. Bu
simieji dalyviai turi registruo
tis šiuo adresu: Erwin Schnei
der, Postfach 2166, D-3550 Mar
burg. Jie- turi pridėti savo ad
resą, nes gaus ir turės užpildy
ti informacines anketas. Užsi
registruojantieji taipgi prašomi 
pažymėti savo verslą ir pridėti 
patarimų šio susitikimo reika
lais. Platesnė informacija Vo
kietijoje apie jos ir Lietuvos 
verslininkų susitikimą teikia
ma telefonu 06421/47369.

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 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" /^\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ;
kasd. pal. čekių sąsk. iki.. 7.5% 
santaupas........................... 6%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 5.5% 
90 dienų indėlius ................ 9%
1 m. term, indėlius ..........  9.5%
1 m. term.ind.mėn.pal..9% 
3 m. term.indėlius ...........  9.5%
RRSP ir RRIF (pensijos)...7% 
RRSPirRRIFI m.............. 9.5%
RRSP ind. 3 m.................... 9.5%

IMAME UZ:
asmenines paskolas........ 15%
nekiln. turto pask. 1 m....11% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 11.75% 
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”



Mūsų dienos Vasario 16 gimnazijoje
Skambutis ... skambutis .. . 

skambutis
Skambutis! “Labas rytas mer

gaitės”. Atsikeliu ir vos paeinu 
į pusryčius. Buika ir sviestas. 
Grįžtu, surandu knygas tarp 
“Milka” ir kramtomos gumos po
pieriuko, kasečių, suglamžytų 
laiškų, namų darbų ir kitų nenu
statomos ypatybės dalykų ant 
stalo. Bėgu į klasę. Miegu . . . 
Miegu . . . Miegu . . . Skambu
tis... rašau laiškų... Skambu
tis... kramtau gumą ir klausau 
kasetės “Walkman” ... Skambu
tis ... galvoju apie dietą, kurią 
tikrai rytoj pradėsiu . . . Skam
butis ... skaičiuoju kiek lapų 
ant medžių .. . Skambutis ... 
svajoju apie namus... ir mais
tą .. . Skambutis. Baigiasi pamo
kos. Pietūs. Tešlų gabalai plūdu
riuoja svieste (vadinasi varškė
čiai). Grįžtu į kambarį. Miegu ... 
Skambutis. Vakarienė. Duona, 
sūris; ir sviestas. “Eis Cafe”. 
Pizza! Skambutis. Pamokų ruo
ša .,. Miegu . . . Zzzzzz . . . Skam
butis! . ..

Kristina Sakutė, Kanada
Kodėl aš čia atvykau

Atvykau į gimnaziją dėl įvai
rių priežasčių. Būdama įsijun
gusi į lietuvių veiklą išeivijoje, 
dažnai susitikdavau su kitais 
žmonėmis, kurie buvo lankę gim
naziją. Daugumos jų buvo geri 
atsiliepimai apie ją. Pastebė
jau tuose žmonėse, kad juose 
yra kažkas, kas juos padaro ki
tokiais, negu kiti. Man labai 
įdomu buvo, kad šitie žmonės 
grįžo su nauja, labiau subren
dusia pasaulėžiūra. Norėjau ir
gi pabandyti.

Besimokant gimnazijoje būna 
progų pamatyti daugiau pasau
lio. Nuo mažens man patikdavo 
keliauti. Dabar yra proga sava
rankiškai su draugais pakeliau
ti ir patirti kitokius gyvenimo 
būdus. Iš tikrųjų nebūtina ke
liauti, kad sužinotum apie kitas 
kultūras. Čia visokie žmonės iš 
viso pasaulio kraštų suvažiuo
ja, tad visad yra kas įdomaus pa
pasakoti. Šitokios draugystės ir 
kontaktai labai mane viliojo. 
Kol kas šie visi dalykai labai 
aiškiai reiškiasi gimnazijos gy
venime. Aš esu labai patenkinta 
savo pasirinkimu.

Dainora Kupčinskaitė, JAV 
Draugystė

Draugystė Vasario 16-sios gim
nazijoje visiems yra labai svar
bi. Kai išvažiuojam iš savo gyve
namų kraštų, mes paliekame ne 
tik šeimas, bet ir draugus. Dėl 
to labai sunku atvažiuoti čia. 
Kiekvienam pirmos dienos būna 
sunkios, bet geros. Visi sten
giasi vieni su kitais susipažinti 
ir po kurio laiko visi susidrau
gauja.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai vaidina Kalėdų eglutėje. Vidury-Adriana
Karkaitė Nuotr. M. Šmitienės

Pasaulio lietuvių jaunimo

Kam yra įdomus šis kongresas?
Lietuvių išeivių jaunimui, Lietuvos jaunimui, 

lietuviams dalyviams ir turistams iš viso pasaulio kraštų

Kada ir kur
Nuo 1991 m. gruodžio 18 iki 1992 m. sausio 8 d. 

Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje

Kas jį rengia?__________
Pasaulio tetuvių jaunimo sąjunga, Argentinos lietuvių 

jaunimo sąjunga, Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga, 
Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga, Kongreso rengimo 

lomitetas ir kongreso talkos komitetas

STUDIJŲ DIENOS - Buenos Aires, Argentinoje, 
KU-TŪROS DIENOS - Montevideo, Urugvajuje,

STOVYKLA-Sao Paulo, Brazilijoje

Kur gauti platesnę informaciją?
Jūsų krasto/miesto lietuvių jaunimo sąjungos valdyboje
ar pas jcs atstovą arba
VII PLJC rengimo komitete,
Obligato 2702 3°B, 
1428 Buenos Aires,
Argertina
Tel: 54-1 -786-8321 
FAX :54-1-786-2922

Vėliau gyvenimas čia sunkėja; 
visi pradeda pasiilgti namų. 
Mokymasis darosi sunkesnis, 
laiškai iš draugų namuose retė
ja, ir jausmai apie grįžimą į na
mus kankina mus. Per tą laiką 
daromės reikalingi vieni ki
tiems, pradedam artimai bend
rauti.

Draugystė, kurią čia surado
me, yra kitokia negu namie. Vi
si gyvename kartu ir tampame 
labai artimi. Gyvendami kartu 
ilgą laiką pasidarome lyg šeima. 
Aš drauges ir draugus čia pa
žįstu geriau negu tuos, su ku
riais draugavau namie.

Šie metai buvo puikūs, bet 
jau baigiasi. Neužmiršiu laiko, 
kurį praleidau čia ir taip pat tų 
iš visų kraštų, su kuriais susipa
žinau. Aš daug išmokau ir nie
kad nesigailėsiu čia praleisto 
laiko.

Regina Coksaitė, Australija

Grįžtu praturtėjęs
Kodėl pertraukti mokslą išti

siems metams ir atvykti į tolimą 
Europą studijuoti lietuviškoje 
gimnazijoje? Kodėl metams už
miršti visas mokslines formules 
ir skirti visas jėgas kalboms?

Aš atvykau iš Australijos į Va
sario 16-sios gimnaziją ir įsto
jau į 13b klasę. Tai klasė, skir
ta mokyklą baigusiems. Jos tiks
lai: patobulinti savo lietuvių 
kalbą, pramokti vokiečių kal
bos, patirti bei pamatyti Euro
pos istoriją ir kultūrą.

Dabar artėja galas mano me
tų čia, ir kyla klausimas, ar pa
siekiau tuos tikslus, ar ne? Ar 
man iš viso buvo verta čia va
žiuoti, ar verčiau būčiau pasili
kęs Australijoje ir stojęs į uni
versitetą?

Nors atvykau į Vasario 16-sios 
gimnaziją jau kalbėdamas lietu
viškai, per lietuvių kalbos pa
mokas mano išsireiškimai ir sup
ratimas žymiai pagerėjo. Susi
pažinau su lietuvių gramatika 
ir literatūra. Padariau pažan
gą vokiečių kalboje. Anksčiau 
nė žodžio nemokėjau, dabar ga
liu gan gerai vokiškai susikal
bėti paprastesnėmis temomis. 
Atostogų metu nepraleidau pro
gų keliauti po Europą. Tos ke
lionės man paliko daug įspū
džių.

Bet didžiausias gimnazijos 
nuopelnas — tai draugystė. Kiek 
gerų draugų čia susiradau ir 
kiek smagaus laiko praleidau! 
Prisiminsiu visą savo gyvenimą.

Taigi, šie metai buvo vertin
gai praleisti. Per įsijungimą 
į mokyklos veiklą ir visų pasi
taikiusių progų išnaudojimą aš 
per metus daug išmokau, daug 
patyriau ir grįžtu į Australiją 
praturtėjęs lietuvis.

Paulius Stepanas, Australija

VII PLJK oficiali —"Mmiujgyp
oro linija

Septintojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengėjų komiteto pirmininkė ARIANA RASTAUSKAITĖ (kalba 
viduryje), nuvykusi į Vokietiją, kviečia to krašto lietuvių jaunimą dalyvauti kongrese Pietų Amerikoje

Redaguoja LINA MOCKUTE

Pasaulio lietuviu, jaunimas
Septintasis jo kongresas - dabarties problemos ir ateities perspektyvos. Pokalbis su 

ARIANA RASTAUSKAITĖ, rengėjų komiteto pirmininke

Ariana yra Septintojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso rengė
jų komiteto pirmininkė. Ji gyvena 
Buenos Aires mieste, Argentinoj, 
dėsto muziką ir studijuoja meno 
istoriją Buenos Aires universite
te. 1991 m. sausio mėnesį ji pralei
do Europoje. Vasario mėnesį lankė
si Kanadoje ir JAV-se. Jos kelio
nių tikslas — informuoti visus apie 
artėjantį Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą P. Amerikoje 1991. 
XII.18- 1992.1.8.

— Ariana, kur ir kada apsi
ėmei eiti sekančio kongreso 
ruošos pirmininkės pareigas?

— Praėjusiame kongrese bu
vo nutarta, kad sekantis kong
resas įvyks P. Amerikoje 1991- 
92 m. Tą atsakomybę parėmė 
Urugvajaus, Brazilijos ir Ar
gentinos atstovai. Kai jie grį
žo į savo kraštus po kongreso, 
įvyko rinkimai ir buvo sudary
tos valdybos. Jos pradėjo veik
ti tokiu būdu, kad būtų įmano
ma ruoštis ir sekančiam kong
resui. Svarbiausia buvo tai, 
kad jaunimo sąjunga pradėjo 
dirbti. Kiekvienas pirminin
kas turėjo pareigą suorgani
zuoti savo šalyje grupę žmo
nių, kurie prisidėtų prie kong
reso ruošos. 1990 m. buvo nu
spręsta, kad reikia ir asmens, 
kuris derintų veiklą tarp šitų 
trijų kraštų. Tas pareigas aš 
sutikau eiti lietuvių jaunimo 
suvažiavime Brazilijoje. Aš 
tuo metu atsisakiau atstovės 
pareigų ir pradėjau dirbti vien 
kongresui... Kadangi jauni
mo valdybos pradėjo veikti, 
įtraukė ir jaunimą į visas ko
misijas. Brazilijoje ir Urugva
juje, išskyrus vieną asmenį 
Brazilijoje, dirba vien jauni
mas tose komisijose. Gal jie 
neturi patirties, bet ieško pa
ramos iš kitur. Mes anksčiau 
bijojome, kad jaunimas tiek 
nepajėgs ir kad vyresnieji tu
rės visą tą darbą atlikti.

— Ar kongreso ruošos komi
tetas yra atskiras, nepriklau
santis nuo sąjungos?

— Kongreso ruošos komite
tas dirba vien kongresui. Ko
mitetai veikia atskirai Argen
tinoje, Urugvajuje ir Brazili
joje. Jaunimo sąjungos valdy
bos paskyrė asmenis toms pa
reigoms. Asmenys, kurie dir
ba tose pareigose, buvo išrink
ti prieš trejus metus.

— Kiek asmenų dirba tose 
pareigose?

— Argentinoje ir Brazilijoje 
yra maždaug po 30 asmenų. 
Urugvajuje — šiek tiek ma
žiau. Brazilijoje ir Urugvaju
je dirba daugiausia jaunimas, 
o Argentinoje yra daugiau vy
resnio amžiaus asmenų, pvz. 
lėšas, registraciją, studijų die
nų programą tvarko daugiau 
patyrę žmonės ... Yra taip pat 
ir atskiras centrinis komite
tas. Jo pagrindinis darbas yra

Skautu surengtoje Kaziuko mugėje Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 
“Dainos” draugovės sesės. Iš kairės: Kristina Steponaitytė, Vyta Šileikai- 
tė, Daiva Grybaitė, Ona Šileikaitė, Vida Kaleinikaitė, Lina Kaleinikaitė

i" ■ ' m

VII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengėjų komiteto pirm. 
ARIANA RASTAUSKAITĖ, apsi
lankiusi Kanadoje

koordinuoti veiklą tarp mūsų 
trijų kraštų su PLJS, PLB ir 
talkos komitetu.

Urugvajuje maždaug ta pati 
padėtis. Brazilijoje yra trupu
tį kitaip. Ten yra įvairaus am
žiaus veikėjų — jaunų profe
sionalų, universiteto studen
tų. Jie silpnai kalba lietuviš
kai. Jaunimo veikla čia nėra 
tokia, kaip Š. Amerikoje, kur 
veikia organizacijos — skau
tai ir ateitininkai. Čia rasite 
lietuviškas draugijas, kuriose 
yra tautinių šokių grupės, teat
ro būreliai. Veikia ir kalbos 
kursai, deja, tiktai vieną va
landą per savaitę . . . Būna ir 
minėjimai, baliai irt.t.

— Kuo skiriasi dabartinis P. 
Amerikos jaunimas nuo to jau
nimo, kuris rengė trečiąjį jau
nimo kongresą P. Amerikoje 
prieš 15 metų?

— Nebėra tokie aktyvūs. Tų 
metų jaunimas buvo labiau už
sidegęs. Jis geriau kalba lietu
viškai ir turėjo daugiau ryšių 
su užsienio jaunimu. Labai ak
tyviai dalyvavo pirmutiniuose 
kongresuose. Iš Argentinos į 
pirmąjį ir antrąjį kongresą vy
ko per 30 jaunuolių. Kai grį
žo, labai norėjo veikti. Jie su
rengė trečiąjį kongresą. Dabar

Už laisvę
Užpuolė okupantai mūsą kraštą.
Ko jie atėjo, nežinia.
Grasino rodydami didelę žiaurumo 

lazdą,
Bet nepabūgo jos žmonių minia.

Susikabinę rankom, kiek galėjo 
gynės,

Nepaisydami priešo kruvinų akių.
Jie troško Laisvės,

Nepriklausomybės,
Norėjo būti tarp laisvų tautų.

Bet priešas ką norėjo darė 
Ir šaudė Lietuvos vaikus. 
Pašnibždomis jis kitam draugui 

tarė:
“Pas šituos Laisvės nebebus”.

Už Laisvę, Nepriklausomybę 
Nusviro trylika galvų.
Šlovė per amžius šiems didvyriams.
Nieks nepamirš garbingų Jų vardų. 

Eglutė,
Trylikametė Lietuvoje pergyvenusi 
1991 m. sausio 13 įvykius

ir P. Amerikos ekonominė būk
lė nebeleidžia keliauti bei 
lietuviškuose renginiuose da
lyvauti. Todėl jie nebesupran
ta, kodėl to kongreso dabar rei
kia ir klausinėja, ką mes čia 
darysime, ko jie iš mūsų lau
kia? Jiems tai ne visai aišku. 
Jie bijo, nes dauguma nekal
ba lietuviškai. Sako: “Ką mes 
čia darysime, mes negalėsime 
susikalbėti? Mes liksime nuo
šaly”. Gerai kai kartais kas 
nors iš užsienio atvyksta ir 
juos truputį išjudina. Paskuti
niuoju metu jie yra geriau nu
siteikę, bet buvo sunku, nes 
galvodavo: “Mums reikia dirb
ti, bet nežinome kaip ir kam”. 
Jie visai kitaip žiūri į tą visą 
situaciją. Aišku, viskas pri
klauso nuo auklėjimo. Jauni
mo sąjunga P. Amerikoje nėra 
labai teigiamai vertinama. 
Pas mus Jaunimo sąjunga lai
koma tokia organizacija, kaip 
bendruomenė “dipukų”, įsteig
ta po Antrojo pasaulinio ka
ro. Pas mus beveik nebuvo po 
karo atvykusių ateivių. Visi, 
kurie Argentinoje gyvena, at
vyko prieš karą. Todėl jiems 
svetima dabartinė veikla. Tai 
atitraukia jaunimą nuo daly
vavimo organizacijose.

— Kaip turėtų atvykstantis 
jaunimas iš užsienio pasiruoš
ti tam kongresui ?

— Patarčiau pramokti ispa
nų kalbos. Svarbu, kad atsto
vas, -vės būtų pasiryžę rimtai 
dirbti studijų savaitėje, ko 
nors konkretaus pasiekti. Kad 
tie visi projektai, idėjos, ku
rios bus iškeltos studijų savai
tę, taptų veiklos gairėmis sa
vo kraštuose.

— Žvelgiant į dabartinę Lie
tuvos padėtį, šis bus bene svar
biausias kongresas. Todėl 
svarbu kviesti tinkamus pa
skaitininkus, tikrus žinovus...

— Mes taip nemanome. Ke
tiname pakviesti tik porą spe
cialistų, o patys atstovai turės 
atlikti pagrindinį darbą. Jau
nimo tarpe yra labai daug as
menų, kurie buvo Lietuvoje. 
Mums nebūtinai reikia daug 
specialistų. Praėjusiuose kong
resuose būdavo puikios pa
skaitos. Jaunimas tik sėdėda
vo ir klausydavo. Informacija 
šiuo metu nėra problema. Ją 
galima gauti iš visur. Mūsų 
tikslas nėra, kad jaunimas tik
tai klausytų paskaitas. Nori
me, kad paskaitininkai iškel
tų problemas ir paskatintų 
diskusijas. Atstovai turės me
džiagos, su kuria jie galės dirb
ti darbo būreliuose. Kadangi 
mes tiek mažai laiko turime, 
tai bus daug naudingiau .. . 
O kitiems dalyviams ir turis
tams bus progos pakeliauti bei 
susipažinti su P. Amerikos jau
nimu, mūsų skirtingais kraš
tais, nuotaika ir galvosena.

— Neseniai grįžai iš Euro
pos. Kaip Tau atrodo kongre
so ruošos darbas tenai?

— Aš nuvykau pirma į Vokie
tiją. Ten lietuvių jaunimas jau 
išrinko savo krašto atstovus 
kongresui. Tai juos paskatino 
anksti pradėti ruoštis. Jie jau 
smarkiai remia jaunuolius, ku
rie nori į kongresą nuvykti. 
1990 m. atvyko du talkininkai 
iš Vokietijos į P. Ameriką. Yra 
dalyvių ir turistų, norinčių at
vykti į kongresą. Jaučiamas di
delis susidomėjimas. Anglijo
je jaunimas pradeda smarkiau 
dirbti kongresui. Anksčiau jie
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Kviečiame visus į kongresą!
Septintasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas įvyks 

1991 m. gruodžio 18 -1992 m. sausio 8 d.
Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje

Išeivijos jaunimas visuomet 
stovėjo ir stovi prieš nutautėji
mo grėsmę. Nežiūrint kaip vys
tytųsi padėtis Lietuvoje, ta už
sienio jaunimo problematika 
neišnyks. Todėl yra svarbu ją 
nagrinėti. Imdamas pagrindu 
savo dabartinę padėtį, sekan
čiame kongrese jaunimas ieš
kos konkrečių būdų savo veik
lai orientuoti. Jaunimo kong
resai visuomet atnaujina ir pa
gyvina tautinį susipratimą, 
duoda naują impulsą jo veik
lai, pritraukia ir sudomina 
daugiau jaunimo.

Nors jaunimo problematika 
užsienyje turi bendrų bruožų, 
tačiau kiekviename krašte yra 
skirtinga. Priklauso nuo kiek
vieno krašto kolonijos didu
mo, pajėgumo ir t.t. Mus, Pie
tų amerikiečius, kongresas įga
lins įsijungti į bendrą lietu
višką gyvenimą. Kongreso or
ganizavimas pareikalauja iš 
mūsų daugiau pastangų, pri
traukia daugiau žmonių, su
stiprina mūsų ryšius. Mūsų 
jaunimas turi noro aktyviau 
dalyvauti lietuviškoje veiklo
je, ir kongresas kaip tik duos 
tą paskatą.

Jaunimo veikla didele dali
mi priklauso nuo vyresniųjų 
paramos ir pritarimo. Mums 
patiems yra sunku ją vertinti, 
bet matome ir jaučiame, kad 
vyresnioji karta jaunimo pa
stangas supranta ir juo rūpi
nasi.

Jaunimo kongresas, kaip re
tai koks kitas įvykis, įtraukia 
visus į tą bendrą darbą, tuo pa
gyvindamas mūsų kolonijų 
veiklą.

Kongreso nauda yra visoke
riopa. Sunku net numatyti, 
kiek jis kiekvienam dalyviui 
gali būti naudingas ir patrauk

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengėjų komiteto pirmininkė ARIA
NA RASTAUSKAITĖ (pirmos eilės viduryje) tarp Vokietijos Hamburgo 
lietuvių jaunimo

Demonstruojame prie Sov. Sąjungos ambasados Otavoje, protestuodami 
prieš sovietinio okupanto išpuolius Vilniuje. Iš kairės: latvė, lietuvaitės 
— Vaiva Underytė, Raminta Slapšytė, Indrė Viskontaitė, Kristina Baliū- 
naitė, Daina Batūraitė

buvo labai išvystę politinę 
veiklą. Dabar rengiasi išrinkti 
savo krašto atstovus į kong
resą.

— Šiais metais pirmą sykį iš
eivijos jaunimo kongresų isto
rijoje tikimės svečių iš Lietu
vos. Kaip jų dalyvavimas pa
veiks kongresą?

— Aš manau, kad ir dėl to 
skirsis šis kongresas nuo bu
vusiųjų. Be abejonės, mūsų 
programos dėmesys bus at
kreiptas į Lietuvą ir ryšius su 
ja. Iš minėtų svečių mums bus 
naudinga išgirsti jų nuomonę 
apie tai, kas ten dabar vyksta, 
ko jiems reikia ir kaip toliau 
veikti. Mes negalime pamiršti 
išeivijos, jei norime išlikti.

— Kaip sekasi paruošiamie
ji kongreso darbai ?

— Sunkiai, bet yra pažangos. 
Dėl kraštų atstumo buvo sunku 
suorganizuoti bendradarbia
vimą. Kiekvienas turi savo dar
bą, studijas, todėl nėra įmano
ma kas savaitę susirinkti. Tai 
privertė susiorganizuoti taip, 

lus. Tačiau nėra abejonės, kad 
mums, lietuviams, išsiblaškiu
siems po visą pasaulį, reikia 
susirinkti, susitikti ir pasikal
bėti apie savo reikalus.

Šį kartą mums tenka organi
zuoti tą susitikimą. Mes kvie
čiame visus atsilankyti, pažin
ti mūsų kraštus, mūsų aplinky
bes, susitikti su Pietų Ameri
kos ir kitų kraštų lietuviais ir 
tokiu būdu siekti vieningumo, 
kurio dabartinė Lietuvos pa
dėtis taip reikalauja, nes esa
me įsitikinę, kad “Mūsų vieny
bė — tautos stiprybė”.

Ariana A. Rastauskaitė, VII
PSJK pirmininkė, Argentina 

Robertas Ibarra, Urugvajus 
Armaldo Zizas, Brazilija

ATSTOVAI IŠ KANADOS

VH-ojo PLJ kongreso data artėja. 
Kanados lietuvių jaunimui atsto
vaus sekantys asmenys:

IŠ TORONTO: Algis Ankus, Ina 
Balsytė, Vida Dirmantaitė, Linas 
Garbaliauskas, Ričardas Kalend
ra, Lina Mockutė, Algis Rudaitis, 
Rita Sakutė, Gintaras Sendžikas, 
Ona Stanevičiūtė, Julija Šukytė, 
atstovas iš Punsko.

IŠ HAMILTONO: Algis Dziemo- 
nis, Matas Stanevičius, Irena Žu
kauskaitė, Tomas Žukauskas.

IŠ WINDSORO-LONDONO: To
mas Kekys.

Iš OTAVOS: Rasa Jurkutė.
IŠ MONTREALIO: Andrėja Cel- 

toriūtė, Lina Celtoriūtė, Vytenis 
Jurkus.

Susipažinkime ir paremkime 
juos!

ATSILIEPKITE
BUVUSIEJI JAUNIMO 

KONGRESU ATSTOVAI!
Patikslinamas PLJS adresų są

rašas. Kviečiame jus atsiųsti savo 
dabartinius adresus į PLJS rašti
nę, 1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 Canada.

kad visi dirbtų per tą laiką, kai 
nesusirenkam. Bendradarbia
vimas su kitais kraštais, su 
PLIS kartais būna sklandus, 
kartais nelabai. Aišku, jei mes 
nebūtume gavę finansinės pa
ramos, nebūtume galėję pa
siekti nė tiek, kiek pasiekėm 
ligi šiol.

— Kaip atrodo Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimas?

— Dauguma yra trečios ar 
ketvirtos kartos, nebekalba 
lietuviškai. Mūsų jaunimas 
Argentinoje yra tikrai jaunas. 
Vidurinė karta, 25-40 m. am
žiaus, dingo. Nebegalime jų 
pritraukti į veiklą. Tiktai po
ra jų tebedalyvauja. Tas jau
nas jaunimas neturi patirties 
ir daugiausia tik stebi. Reikia, 
kad kas nors juos sušauktų, su
burtų, kad jie žinotų ką daryti.

— Nuo kada bus galima re
gistruotis kongresui?

— Galutinė registracija pra
sidės balandžio 1 d. per kiek
vieno krašto jaunimo sąjungą.

Marytė Balaišytė
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Už rublį - tik stiklinė vandens
Lietuvoje po keturių dešimtmečiu

“Viltis tamsoje” akalnius
Dienoraštis Lietuvoje gimusio autoriaus, pergyvenusio žydų tragedijų vokiečių okupacijos 

metais, vėliau tapusio Izraelio valstybės diplomatu

KUN. PR. GAVĖNAS

Nelauktai gavęs 50 metu sa- 
lezietiško gyvenimo sukakties 
dovaną — lėktuvo bilietą j Eu
ropą (Portugaliją-Fatimą), dė
jau visas pastangas pasiekti 
ir Lietuvą. Norėjau ten nuvyk
ti vien asmeniniais sumeti
mais — niekieno nesiunčia- 
mas ir be jokių įpareigojimų, 
o tik geisdamas (po 41 metų ku
nigystės) atlaikyti primicijas 
gimtojoje parapijoje (Suvalkų 
Kalvarija), aplankyti Dievo 
Motiną Aušros Vartuose ir Ši
luvoj bei pasirinkti medžia
gos trumpai studijai portuga
liškai apie LIETUVĄ, MARI
JOS ŽEMĘ ir pamatyti “sale- 
zietišką Lietuvę”.

Nors mane įsileido gal pa
čiu nelemčiausiu metų laiku 
(lapkričio 14-15 buvau Mask
voj, o paskui, ligi gruodžio 11 
Vilniuje, Kaune, apylinkėse): 
šaltis, lietus, paskui sniegas, 
bet pasitaikė ir kelios labai 
gražios dienos — visur jautė
si Tėvynės šiluma! Per tas 25 
dienas teko šį tą pamatyti ir 
daug ko patirti. Apie visą ke
lionę ir įspūdžius — gal kiek 
vėliau; čia tik keliais bruožais 
trumpa apžvalga.

Visur mane tampė, visur 
kvietė, vežė, vežiojo ir . . . vai
šino: Rumšiškėse — kun. Jonas 
Žemaitis, kuris pasikvietė; 
Kaune, Šv. Antano Paduviečio 
parapijoj, kur turėtų būti sa
leziečių centras (klebonas- 
direktorius kun. Krizantas 
Juknevičius), seselės salezie
tės, bendradarbiai, jaunimas ... 
Daugiausia pasitarnavo sese
rėnas kun. Vladas Bobinas, 
Išlaužo klebonas.

Pačioj Maskvoj (atvykstant 
ir išvykstant): netikėta, puiki 
Lietuvos atstovybė su grynai 
lietuvišku viešbučiu. Ten pra
leidau dvi naktis. Tarp kitų te
ko susipažinti ir su “Gimtojo 
krašto” redaktorium Alg. Če- 
kuoliu. Laikiau Mišias (loty
niškai) vienintelėje katalikų 
bažnyčioje Maskvoje, kur kle
bonauja Lietuvos kun. Pr. Ra
čiūnas, marijonas. Ten pat, iš
vykstant, teko susitikti ir su 
Šv. Sosto nuncijum Rusijai 
Francesco Colassuono.

O Lietuvoj — susitikimas su 
daugeliu asmenų ir asmeny
bių.

Vilniuje vieną iš pirmųjų 
vakarų naujuose valstybinio 
teatro rūmuose neeilinis spek
taklis — Giuseppe Verdi opera 
“Traviata” lietuviškai. O kitą 
dieną — Spaudos rūmuose su
sitikimas su Lietuvos žurna
listų valdyba (pirm. dr. Domas 
Šniukas), su radijo, TV darbuo
tojais, su į Pietų Ameriką pla
nuojančiais vykti buriuotojais, 
su žurnalistais. Aušros Vartų 
koplyčia, kur su nemažu susi
jaudinimu laikiau Mišias; pati 
Vilniaus arkikatedra su puoš
nia Šv. Kazimiero koplyčia, la
bai prasminga Lietuvos trem
tinių koplyčia ir katedros rū
siai, kur atrakinėjo, vedžiojo 
ir aiškino pats katedros klebo
nas. Trijų kryžių kalnas, Šv. 
Petro ir Povilo šventovė, dar 
kiti maldos ir meno namai.. . 
Na, užsimanius, kad reikia ir 
kiek nors atsigaivinti — ir ka
vinė. Bet ten galima šį tą nusi
pirkti tik už “valiutą”, tai už 
rublį gavom tik. . . stiklinę 
vandens.

Įvairiose kitose Lietuvos 
vietovėse susitikimas su jau
nimu: ateitininkai, donboskiu- 
kai, adoratoriai, pradinės ir 
vidurinės mokyklos mokiniai 
(ir mokytojai); Garliavos šven
tovėje ir Dviejų milžinų vieš
buty susipažinimas ir užmegzti 
ryšiai su galingu valstybiniu 
choru “Perkūnas”; pamaldos 
senelių namuose, kuriuos tvar
ko Lietuvos “Caritas” organi

_Euro^gift
GREITAS TRANSATLANTINIS PATARNAVIMAS -

DOVANŲ PINTINĖ (gift basket)
Dovanas pristatome jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje 
per 48 valandas! Gera galimybė apdovanoti artimuosius bet 
kokia proga! Nereikia rūpintis — pristatome asmeniškai.

Dovanų pintinėje siunčiame:
* Gėles * Rūkytą kumpį * Riešutus
* Kvepalus (Nina Ricci) * Medu * Šokoladą
* Kavą (Nescafe) * Alyvų aliejų KAINA-$125.00

Pasiteiraukite apie Velykų ir Motinos dienos dovanas.
Visi užsakymai bus pristatyti į namus pagal nurodytus adresus.
Tel. 416-234-5842 2645 Bloor St. W„ Suite 403,
EURO-GIFT Toronto, Ont. Canada M8X 1A3

zacija; pamaldos vienai gru
pei kalinių Pravieniškių “Pa
taisos darbų institute” (norė
jo ir mane palikti kalėjime); 
susitikimas katechetų pasita
rime Kaune (pakvietė pirm, 
vysk. J. Matulaitis); Kauno ar- 
kikatedra-bazilika, kunigų se
minarija (kur irgi norėjo ma
ne sulaikyti). . .

Šiluva (prie akmens, ant ku
rio buvo atsistojusi Dievo Mo
tina, pasimeldžiau ir už Jus, 
parsivežiau du akmenėlius iš 
Šiluvos laukų); įspūdingas 
Kryžių kalnas prie Šiaulių, 
garsi Pivašiūnų Dievo Motina 
su nuostabiai meniška švento
ve; Raseiniai (kur anksčiau 
buvo saleziečių parapija), Aly
tus (kur tą dieną pirmąkart bu
vo minima Lietuvos kareivio 
diena), Marijampolė (su palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
karstu-koplyčia) ir kelios ki
tos vietovės.

Gal reikšmingesni susitiki
mai su Lietuvos dvasininkija: 
Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius (dukart aplanky
tas), kankinys Vilniaus arki
vyskupas Julijonas Stepona
vičius, Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas, Kaišiadorių 
vyskupas Juozas Matulaitis, 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis. Su Telšių vyskupu 
Antanu Vaičium teko susitik
ti anksčiau, Romoj; susitiki- 
mas-pasitarimai su vietos sa
leziečiais, seselėm, bendra
darbiais, jaunimo atstovais. 
Paskui šen bei ten keli klebo
nai, kunigai, giminės (seserų 
vaikai ir vaikaičiai). ..

Ir staigmena (nors ilgai iš
sapnuotas dalykas), neapsako
mas pergyvenimas — gruodžio 
2 dieną gimtojoj Suvalkų Kal
varijos parapijoj primicijos, 
po 41 metų kunigystės!

KUN. PRANAS GAVĖNAS, sale
zietis, uoliai besidarbuojantis 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje

Nors ir ant greitųjų suruoš
ta (juk nebuvo galima iš anks
to numatyti ir pranešti) įvyko 
iškilmė: saleziečiai, artimų
jų parapijų laisvesni kunigai, 
pats pasisiūlęs iš Kauno “Per
kūno” choras, radijo bei TV 
darbuotojai, jaunimas. O po 
pamaldų — artimesnis susiti
kimas su giminėmis seserėčios 
namuose. Vilniaus televizija 
Kalvarijos iškilmes rodė net 
keturis kartus ir pristatė kaip 
savaitės “įvykį” . . .

Tai nemanykit, kad Lietuvoj 
buvo . . . atostogos ar vien tik 
vaišės (nors ir tų nestigo, ne
paisant, kad “Sovietijoj ba
das”).

O paskui, sugrįžus Romon, 
gruodžio 16 d. per Vatikano 
radiją pamaldos už Lietuvą ir 
kartu su saleziečių ryšininku 
Romoj kun. Mečiu Burba susi
tikimas su saleziečių genero
lu (kurį mes vyriausiuoju rek
torium vadinam). Ten aptartos 
gairės atsinaujinimo planams.

Su jau paskatinta širdimi su
sikrovęs tuos kelis rakandus, 
gruodžio 21, kaip tik Kalėdoms 
— aš jau vėl Sao Paule.

A. a. kun. JONAS KUBILIUS, SJ, Montrealio Aušros Vartų parapijos stei
gėjas ir jos šventovės statytojas. Nuotrauka daryta 1990 metų pavasarį.

Palydint aušrą skleidusį kunigą
Sudiev a.a. kunigui JONUI KUBILIUI, palikusiam 

Montrealį negrįžtamai

D. N. BALTRUKON1S

Kai jau šaltos žiemos sezo
nas artėjo prie savo galo ir pra
sidėjo pavasarinis kovo mė
nuo, mūsų jau ir taip negausią 
Montrealio lietuvių bendruo
menę apskrido žinutė, jog mū
sų garbingojo veterano kunigo 
Jono Kubiliaus jau nebėra gy
vųjų tarpe . ..

Jo netektis Montrealio lie
tuvių bendruomenei yra itin 
skaudi. Juk mes atsisveikina
me su pačiu antrosios Montrea
lio lietuvių parapijos steigė
ju, Aušros Vartų šventovės sta
tytoju. Ar ne prasminga, kad 
jis prie šios šventovės ir užbai
gė savo žemišką, ilgą, garbin
gą ir labai produktingą gyve
nimą.

Kun. J. Kubilius ilgametis 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, pats amžinybėn išlydėjo 
daugelį savo parapijiečių. Me
tai iš metų per Vėlines jis skai
tydavo ilgus sąrašus mirusių 
parapijiečių. O tie sąrašai kaž
kaip vis ilgėjo ir ilgėjo. Atliko 
kun. J. Kubilius ir daugybę ki
tokių religinių paslaugų savo 
parapijiečiams beveik iki savo 
brandaus gyvenimo pabaigos.

Pasigesime ilgai mes šio di
džio žmogaus, kilnaus lietuvio 
ir tauraus Žemaitijos sūnaus. 
Tačiau labiausiai pasigesime 
jo gilios išminties pilnų pa
mokslų, nuotaikingų pasakoji
mų bei pokalbių. Jo pamoks
lai būdavo lyg tyro šaltinio 
vanduo — skaidria kristaline 
srove tekėdavo jo žodžiai, pil
ni gilios erudicijos, sklandžios 
retorikos. Klausydavausi jo 
taip įdomių pamokslų ir neju
čiomis pagalvodavau, kaip bus 
liūdna ir nyku, kai mes tų žo
džių daugiau nebegirdėsime ...

Aukos Lietuvių slaugos namams
(1991 m. kovo 1-18 d.d.)

$1,000 - B. J. Aukštaičiai, V. 
Dagilis, J.V. Ignaičiai, A. Kupitis, 
Oakville, Ont., K.V. Stirbiai, P. 
Ukelienė, V.B. Vaičiūnai; $500 - 
L.M. Garbačiauskai, Wassaga 
Beach, Ont., M. Norkienė, V. Son- 
da, A. Štuopienė, R. Valickienė, 
J. Valiukienė, J.N. Zakarai; $400 - 
B.A. Stonkai, Delhi, Ont.; $300 - 
L.V. Sendžikai; $250 - A. Barkaus
kas, P. Braziūnas, Kelowna, B.C., 
V.G. Butkiai, E. Giedra, B. Januš
ka, Windsor, Ont., P. Judzentis, F. 
Kasperavičius, Wassaga Beach, 
Ont., P. Kirstukas, Wassaga Beach, 
Ont., A. Mašalas, E.J. Norkai, J. 
Žakevičius, A. Žėkienė; $200 - J. 
Bedarf, E. Jakubilius, Delhi, Ont., 
J. Kalainis, A. Kanapka, Wassaga 
Beach, P. Karalis, S. Kryževičius, 
S. Pusvaškis; $150 - K. Bubliaus- 
kienė; $100 - V. Aleknevičius, M. 
Andriuškevičius, D. Bartulis, J.l. 
Beržinskai, P. Bigauskas, R. Bu
lovas, Hagersville, Ont., B. Ciru
na, E. Dirsė, Hamilton, Ont., A. Du
donis, Hamilton, Ont., V. Gaižaus
kas, Otttawa, Ont., R. Gobis, N. Bur
naby, B.C., J. Grabošienė, Hamil
ton, Ont., P. Gurklys, S.T. Ignotai, 
E. Jaskus, P.H. Juodvalkiai, I. Juš
kevičius, S. Juškevičius, I. Kairie
nė, E.H. Kaptein, Caistor Centre, 
Ont., A. Keliačius, Hamilton, Ont., 
V.A. Kryžanauskai, Collingwood, 
Ont., J. Kvederys, J. Maniuška, E. 
Mardosienė, I. Maziliauskienė, 
Cote St. Luc, P.Q., L. Merkelis, A.B. 
Niuneva, A. Palvenis, J. Pargaus- 
kas, M. Petrauskis, St. Leonard, 
P.Q., V. Pevcevičius, V. Prasaus- 
kas, A.M. Radžiūnai, A. Rimkus, P. 
Rudnickas, A. Rudytė, Cote St. 
Luc, P.Q., A. Ruzgys, S.J. Sinkevi
čiai, E. Spudas, V. Starkevičius,

Ir štai ta skaudi realybė jau 
atėjo.

Sunyks jo kūnas ir į dulkes 
pavirs, bet liks nesunykę visi 
tie nuveikti darbai, tos švento
vės, tie kultūros židiniai, ku
riuos Velionis sukūrė. O jis to
kių darbų paliko tikrai nema
žai!

Ar ne reikšminga, jog dar nė 
prieš metus laiko buvo suspė
ta šiam didžiam lietuviui iš
reikšti mūsų visų dėkingumą 
dar jam gyvam esant! Aš ma
nau, žymiai geriau, maloniau 
ir prasmingiau išreikšti žmo
gui jo užpelnytą pagarbą ir dė
kingumą, dar jam gyvam esant 
ir jam pačiam girdint bei ma
tant.

Taip praeities miglosna nu
eina dar viena didi lietuvių 
asmenybė. 1991 m. kovo 3 d. 
naktį nustojo plakusi 84 metus 
ištikimai tarnavusi šio kilnaus 
žmogaus širdis. Beje, ta širdis 
buvo jau sutrikusi maždaug 
prieš dešimtį metų. Tačiau po 
intensyvių gydymų ir geros 
priežiūros Velionies gyveni
mas buvo dar gerokai pratęs
tas, ir mes galėjome dar ilgo
kai pasidžiaugti šio kilnaus 
žmogaus gilia išmintimi.

Nebematysime jau šio gra
žaus amžiaus sulaukusio smul
kaus sudėjimo kunigo, iš Auš
ros Vartų klebonijos, pamažu 
pasiramščiuojant lazdele, ei
nančio skersai De Seve gatvę 
į seselių valgyklą pietų. Ne
besutiksime mes jo daugiau 
šaligatviu žingsniuojančio ko 
nors aplankyti. Nesilankys 
jau jis ir Auksinio amžiaus 
klube su kuo nors kortomis pa
lošti ar sveiku žemaitišku hu
moru pasidalinti.

... Requiem aeternam Tau, 
didis kunige ir žmogau!

Whitby, Ont., J. Staškevičius, J. 
Stonkus, Delhi, Ont., A. Stulgys, 
E. Šimkus, K.K. Šimkus, P. Štuo- 
pis, S. Štuopis, T.D. Tarvydai, J. 
Vegelis, Oakville, Ont., E. Vinda- 
šienė, Delhi, Ont., E. Weir, Parry 
Sound, Ont., J. Žaliauskas.

$50 - V. Gačionytė, L. Kunnapuu, 
Niagara-On-The-Lake, Ont., O. Ta- 
ciliauskas, F. Wegierski,; $40 - K. 
Vaičekauskas, Barrie, Ont.; $30 - 
N. Feochari, Chomedey, Lavai, 
P.Q., M. Gegužis; $25 - A.M. Joz- 
wiak, St. George, Ont., B. Pakulis, 
Lanoraie. P.Q.

Statybos fonde yra $395,206. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kotojams ir ypatingai aukotojams 
iš kitų provincijų. Aukos priima
mos “Paramos”, Prisikėlimo para
pijos ir “Talkos” kredito koopera
tyvuose. Aukas galima siųsti ir tie
siogiai šiuo adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai 1573 
Bloor St. W. Toronto, Ont. M6P 1A6. 
Aukos atleidžiamos nuo valstybi
nių mokesčių.

Lietuvių slaugos namų 
lėšų telkimo komitetas

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 lesiai 

(contact lenses).

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
42. XI.il, psl. 108
Ir vėl atsirado “Pavlovsky”. Jis, 
girdi, sako “.. . kad net ir tie, ku
rie gelbsti žydus, kurie juos sle
pia, nelabai aukštai juos verti
na ir kiekviena proga iš jų šai
posi”.

Čia esama šiek tiek tiesos. Lietu
viai mėgsta truputį' pasišaipyti, bet 
ne visi ir ne vien tik iš žydų. Štai ką 
aš savo vaikystėje girdėjau besišai
pant iš žydų: “Barachatonoi adinoi, 
guli žydas rugienoj, eina mergos pa
žiūrėt, kaip tam žydui reik gulėt”. 
O štai kaip buvo apdainuotas len
kas: “Tupi lenkas už kalniuko, žiba 
akys kaip velniuko". Buvo apdainuo
ti ir rusai su “niemcais”, bet apie 
juos dainų neatsimenu. Tačiau atsi
menu dvi gražias dainas apie lietu
vaitę: “Ta Mikasė geltonkasė į akė
čias galvą kasė. Tos akėčios retos 
buvo — niekur plaukas neužkliuvo”. 
Arba: “Mylėjau mergelę, kaip kati
nas pelę, o jinai paliko mane”.

Tai buvo kaimiečių tarpusavės 
pašaipos “kūryba”, bet ji buvo ne
pikta. Ogi dažniausia tai buvo anais 
tamsiais rusų okupacijos laikais. 
Lietuvos nepriklausomybės metais, 
ypač atsiradus jaunimo organizaci
joms miestuose ir kaimuose, ši “poe
zija” sušvelnėjo, kai kur ir visai iš
nyko. O kai dėl gelbėtojų pašaipos 
jų globojamiems žydams, tai tik pai
kas žmogus gali patikėti.
43.IV.25, psl. 133-134

Kažkoks žydas “Bialostotsky” 
net sapnuodavo kerštą. Esą su 
peiliu rankoje jis sakydavo, mes 
išeisime, ir juos, tuos lietuvius 
žudikus, išpjausime.

Čia tas “Bialostotsky” visiškai rim
tai kalba. Jis nesišaipo, kaip lietu
viai. Bet štai dėl ko Martynas Liute
ris jau net XVI š. nepakentė žydų ir 
parašė net dvi knygas apie jų išdai
gas. Žinoma, tenai yra minimi kiti 
motyvai. Geresniam savęs pažini
mui ne vienam žydui vertėtų jas pa
siskaityti.
43. V.6-9, psl. 136

Nežinia kas Gefen’ui pasakė, kad 
vienas vokietis pasirodė “Saulinai” 
kaimo gyventojų susirinkime ir ta
rė: “Jūs visi slepiate žydus. Ką jūs 
manote, jie padarytų su jumis? — 
“Jie jus išvežtų į Sibirą”, jis pats 
atsakė. Toliau tame pačiame pusla
pyje dar rašoma, kad prieš Velykas 
į Vilnių buvę atgabenta 2000 žydų 
iš Prancūzijos ar Rusijos, ir jie visi 
buvę sušaudyti pačių vokiečių. Gir
di, lietuviai jau daugiau nedalyvau
ja žydų šaudyme, šaudytojai esą 
pasislėpę miškuose.

Matyt, tas vokietis gerai žinojo, 
kad kai kurie Stalino garbintojai 
žydai savo ilgus pirštus buvo priki
šę prie lietuvių trėmimo į Sibirą. 
Be to, bene trečią kartą minima, kad 
kai kada ir vokiečiai šaudė Lietuvos 
žydus.

Šia proga dar reikia pasisakyti 
apie Lietuvoje nužudytų žydų skai
čių. Iš viso Lietuvoje su Vilniaus 
kraštu galėjo būti apie 220-230.000. 
Taip pat yra žinoma, kad į Lietuvą 
buvo šiek tiek atgabenama žydų iš 
kitų kraštų. Dabartiniai “Yad Va- 
shem” žydai tvirtina, kad beveik vi
si jų tautiečiai buvę išžudyti lietu
vių rankomis.

Tai, žinoma, yra melas per akis. 
Taip pat yra melas, kad visi Lietu
vos žydai žuvo Lietuvoje. Teko pa
sitikrinti Martin Gilbert knygoje 
“The Macmillan Atlas of the Holo
caust”, kur nurodyta, kad Lietuvoje 
buvo sunaikinta 135.000 žydų. Taigi 
klausimas: kur dingo apie 100.000 
Lietuvos žydų? Nepatikrintais konk
rečiais skaičiais atsakymas galėtų 
būti maždaug toks: pabėgėliai į Ru
siją ir Izraelį, išgelbėti ir patys išsi
gelbėję, išėję į miškus partizanauti, 
iškelti į kitus kraštus darbams, iš
vežti į mirties lagerius ir pan.

Vienu žodžiu, Gefen’o, Dov Le- 
vin’o, Oleiskio, Arad’o ir kitų žydų 
šiuo atveju pateikti skaičiai yra su
klastoti, kaip ir visos jų istorijos 
apie Lietuvą.
43.V.21, psl. 137

Rašoma, kad lietuviams atsi
sakius padėti apsupti savo jau
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[LIETUVA
Išvykstame iš Niujorko liepos 22 d. Grįžti galima rugpjūčio 6 arba 13 d.d.

• j
Kelionė taikoma Pasaulio lietuvių sportinių varžybų dalyviams. Kviečiami ir svečiai - ne-
sportininkai. Visas lėktuvas liepos 22 d. yra paimtas vien lietuviams. Skrydžio kaina

: $899(JA V) tiems, kurie atsiųs pradini mokestį iki kovo 15 d. Užsirašiusiems po kcvo 15 d. • 
kaina bus $999(JA V). Skrydis yra iš Niujorko į Rygą be pernakvojimo. Galima paimti vien skrydžius Į

arba pilną “package" - viešbučiai, maistas ir 1.1. Prašykite brošiūros.

Skrydis garantuojamas, gavus $200(jav) pradinį mokestį. 1
Prašoma siųsti keliautojo vardą, pavardę, adresą, telefoną ir grįžimo ditą

(rugpjūčio 6 ar 13 d.d.). jj

VVTiS TKAVEL į
2129 Knapp Street, Brooklyn, NY 11229, US A ĮJ 

Tel. 718-769-3300 FAX 718-769-331)2

nuolius, tai jie, vokiečiai, su žy
dų pagalba apsupo nemažą būrį 
lietuvių jaunimo ir jį pasiuntė 
į frontą. Panašios žinios yra mi
nimos ir 138 bei 139 puslapiuose.

Atsimenant žydų komjaunuolių 
ir aplamai žydų, ypač komunistų, 
priešlietuvišką veiklą sovietinės 
okupacijos metu, aiškėja, kad jie 
pasitarnavo mūsų nelaimei ne tik 
bolševikams, bet ir naciams, padė
dami medžioti lietuvių jaunuolius 
ne tik vokiečių fronto tarnybai, bet 
ir aplamai įvairiems darbams Vo
kietijoje. Tai matyti iš čia pateiktų 
žinių ir kitų šaltinių.

43.IX.6, psl. 147
Galbūt ne vienoj vietoj ir ne 

vieno žmogaus Gefen’ui akysna 
buvo nemandagiai pasisakyta 
prieš žydus. Šį kartą senasis 
“Kazakevitch” ėmė jį net kolio- 
ti, ir gana nešvankiai.

Tas senukas pasielgė nedorai. 
Lietuviui nedera būti žydui nedrau
giškam, o ypač kai jis yra patekęs į 
didžią nelaimę.

43. XII.22, psl. 154
Gefen’as, ieškodamas ne tik 

sau, bet ir kitiems savo tautie
čiams paramos, aplankė ne tik 
Simno, bet ir tolimesnes apylin
kes. Nuvyko net pas “Vinzas Sla
vėnas”, kuris gyveno netoli 
“Shostakova” kaimo, Šeštokų pa
rapijoje. Čia jis sutiko Reginą 
Kaufman iš “Lazdey”. Slavėnų 
šeimoje ji gyveno kaip audėja. 
Ji turėjo seserį Gutą. Jos abi bu
vo perėjusios į katalikų tikėji
mą. Tai Gefen’ui buvo gana skau
di patirtis, nes, girdi, jos netu
rėjusios priimti šios religijos iš 
tų, kurie jos brolius ir seseris 
žudė.

Ši Gefen’o pažiūra yra visu 100% 
talmudiška. Jis nesidžiaugia, kad 
dvi žydaitės dėl to išsigelbėjo iš bai
saus žydų likimo, bet smerkia tuos, 
kurie patys aukojosi už tų merginų 
gyvybes. Aš, kaip artimas kaimynas, 
labai gerai pažinojau plačią ir gar
bingą Slavėnų šeimą ir esu tikras, 
kad jie tų žydaičių nevertė apsi
krikštyti, nes jų talmudiškos idėjos 
nesaistė.

įdomu, iš dviejų galimybių, kurią 
pasirinktų Gefen’as: kulką į kaktą, 
ar krikštą? Manau — krikštą, nes 
išsaugojus gyvybę, juk galima su
grįžti į savo senąjį tikėjimą.

44.1.14, psl. 159
Šiandien rašoma, kad 8 poli

cininkai atvyko į “Stephan Pav
lovsky” namus ir, duris atida
rius, sušuko: “Rankas aukštyn”! 
“Pavlovsky” išsitraukė ginklą ir 
šovė į du iš jų. Vienas, girdi, mi
rė vietoje, o kitas pabėgo. “Pav
lovsky” nuėjo į rūsį. Netrukus 
atvyko vokiečiai ir į rūsį įmetė 
dvi bombas, bet jos nesprogo. 
Tada jie padegė namą, ir “Pav
lovsky” gyvą sudegino.

Atrodo, kad “Pavlovsky” žydų gel
bėtojas, bet autorius žydų nemini. 
Tai skylėta istorija. Argi reikėjo aš- 
tuonių policininkų vienam žmogui 
suimti? Vienas buvo nušautas, ki
tas pabėgo. Kur dingo kiti šeši?

44. VI1.30, psl. 183
Tai diena, kurią sovietų ka

riuomenės būriai iš miško žygia
vo “Simną” link. Pirmąją grupę 
sutiko jos belaukiantys žydai. 
Jos vadas taip pat buvo žydas. 
Tai buvo didelė staigmena lau
kiantiesiems. Nors aplinkui dar 
siautė liepsnos, bet išlikę keli 

gyvi žydai džiūgavo, o pats auto
rius išsireiškė: “... mes išėjome 
nepaliesti, išskyrus tik tai, kad 
rusų kareivis pavogė mano ba
tus.”

Uždangai nusileidus
Nenorėdamas, kad mano pa

sisakymas apie šios knygos turi
nį ir jos autoriaus savanaudiš
kus užmojus lietuvių, o tuo pa
čiu ir lietuvių tautos, atžvilgiu, 
būtų tik mano vieno mintis, aš jo 

dienoraščio datomis pateikiau 
bent dalelę jo kai kurių pareiš
kimų, idant šio straipsnio skai
tytojas pats susidarytų savo nuo
monę apie autoriaus tendencin
gas išvadas, liečiančias mūsų 
tautą. Nesvarbu, kad žodis “tau
ta” knygoje neminimas, bet 
mums yra žinoma, kad Lietuvos 
žydų konferencijoje, įvykusio
je Miunchene 1947.IV.25 buvo 
priimta deklaracija apie lietu
vių tautos kaltę Lietuvos žydų 
žudyme.

* * *
Baigiant šį straipsnį tenka pa

stebėti, kad ne tik aš, bet ir dau
guma lietuvių supranta žydų tra
gedijos pergyvenimus, o ypač tų, 
kurie apnuoginti su savo kūdi
kiais ir kitais mylimaisiais žen
gė į didžiulį kapą ir drebėdami 
laukė automatų salvės. Kas jų to
kio pergyvenimo gali nesuprasti 
ir neužjausti ! ! !

Aš suprantu ir Aba Gefen’o 
sielvartą bei nerimą, netekus 
savo mylimųjų ir pačiam besi- 
gelbstint nuo jam gresiančio pa
vojaus būti pagautam ir sušau
dytam. Gal tai jam ir tapo moty
vu savo knygoje šaukti, kad lie
tuviai žydus šaudė, lietuviai žu
dė, lietuviai kankino ir jų turtą 
grobė, lietuviai žydes prievar
tavo ir t.t. ir 1.1. Iš tikrųjų tai lie
čia tik saujelę nusikaltėlių, lie
tuvių tautos smerkiamų.

Tai kodėl Gefen’as ir visi jad- 
vašininkai visus lietuvius, nie
ko bendro neturinčius su minė
tais įvykiais, net šešiomis kalbo
mis skelbia pasauliui beveik 
apie visų Lietuvos žydų (220.000- 
230.000) žudymą lietuvių ranko
mis ??? O juk tuose įvykiuose 
galėjo dalyvauti gal tik apie 100, 
gal kiek daugiau ar mažiau, iš 
3,5 milijono tautos gyventojų.

* ♦ ♦
Dabar yra gera proga pasisa

kyti, kad rusų pirmosios okupa
cijos metu žydų kenkėjų lietu
viams galėjo būti apie du kartus 
daugiau, negu vokiečių okupaci
jos laikotarpyje lietuvių kenkė
jų žydams. Čia tenka remtis mo
tyvu, kad sovietinės okupacijos 
metu žydų komunistų buvo kone 
dukart daugiau, negu lietuvių. 
Žydai komunistai vyravo kadrų, 
politrukų, nacionalizuotų įmo
nių ir NKVD pozicijose. Enka
vedistai, politrukai ir kadrų 
įstaigų viršininkai buvo patys 
didieji lietuvių kenkėjai. Per 
jų rankas daugiausia lietuvių 
pateko į kalėjimus ir Sibirą.

Taigi žydų komunistų žalingas 
vaidmuo lietuvių atžvilgiu bu
vo gana didelis, ypač kad jie pir
mieji išsišoko ir prieš save nu
teikė nemažai lietuvių. Tačiau 
Gefen’as apie savuosius kenkė
jus lietuviams visiškai nekalba. 
Jisai neužsimena ir apie daugy
bę lietuvių žydų gelbėtojų, ku
rių galėjo būti net apie keliolika 
tūkstančių. (Bus daugiau)

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Torcnto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai



Aktoriai filme “Vaikai iš Amerikos viešbučio”

“Ateikite ir pamatykite”
Nauja kunigo profesoriaus Antano Rubšio knyga 

Šventojo Rašto klausimais

Lietuviškų filmų festivalis Toronte

SĖS. ONA MIKAI L.AITĖ

Kas domisi religine lietu
vių išeivijos literatūra, paste
bėjo jog kun. prof. Antanas 
Rubšys per paskutinį dešimt
metį yra parašęs ir išleidęs vi
są eilę knygų apie Šventąjį 
Raštą bei su juo surištais klau
simais. Nuo 1978 m., kai pasi
rodė Raktas į Naująjį Testa
mentą, išėjo devynios Švent
raščio studijos ir du vertimai 
kitų autorių darbų, paruoštų 
kun. A. Rubšio priežiūroje. 
Šis dvyliktas tomas yra rinki
nys straipsnių, paskelbtų pe
riodinėje spaudoje.

Knygai tinkamą įžangą suda
ro dr. Kazio Almeno pasikal
bėjimas su kun. Antanu Rub- 
šiu. Jis pats, susižavėjęs Rub
šio knygomis, vykusiai išprovo
kuoja autorių atskleisti savo 
mintis, patirtį, asmeninius įsi
tikinimus ir mokslines pažiū
ras. Pokalbyje vyksta dinamiš
kas abiejų dalyvių asmenybių 
bei interesų atskleidimas.

Knygos užsklanda lygiai įdo
mi — tai Antano Maceinos 
straipsnis “Dieviškojo žodžio 
kenozė”, kuriuo jis pasitiko 
pirmąją A. Rubšio Šventraščio 
studiją. Matyt, ji pažadino dau
gelį naujų minčių bei įžvalgų, 
kurias jis ir išdėsto.

A. Maceinos ypatingai ver
tingas įnašas į gilesnį Šv. Raš
to supratimą buvęs šis: kaip 
ir Kristus, tapdamas žmogu
mi, išsivilko iš savo dieviškos 
didybės ir apsiribojo žmogiš
ka būtimi (“kenozė” — iš grai
kų kalbos paimtas teologinis 
terminas, kuris išreiškia šį 
“savęs apiplėšimą”, žr. Fil 2, 
6), taip ir Dievo žodis Šv. Raš
te išreikštas žmogiškais žo
džiais prisiėmė jų ribotumą. 
Anot Maceinos: “Dieviškasis 
žodis nenužengia iš dangaus 
tarsi kokia ‘nežemiška’ muzi
ka ar poezija. Anaiptol! Nu
žengdamas jis tampa žmogaus 
žodžiu ir paklūsta visoms šio 
žodžio sąlygoms. Jis išsivel- 
ka dieviškąją savo didybę bei 
grožybę, kad būtų kaip ir visi 
mūsų žodžiai — tik be melo, 
kaip Kristus be nuodėmės” (p.
186). Savo laiku šis Maceinos 
straipsnis sukėlė nemažas dis
kusijas. Dabar galima ramiau 
ir giliau jo tikrai originalią 
mintį įvertinti.

Pagrindinį knygos turinį su
daro eilė kun. prof. A. Rubšio 
straipsnių šventraštinėmis te
momis. Vieni jų yra informa
ciniai, kaip pvz. apie Šv. Raš
to įkvėpimą, apreiškimą bei 
kanoniškumą, kiti — studiji
niai, o treti — iššūkiniai, sie
kią skaitytoją “prašnekinti”, 
pasak autoriui būdingo išsi
reiškimo. Būdamas geras savo 
srities žinovas, bet netapęs 
sausu akademiku, kun. Rub
šys kiekviena proga bando 
šventraštinę tematiką surišti 
su žmogaus dabarties rūpes
čiais, ieškojimais, klausimais. 
Ir tai jis padaro labai vykusiai, 
patraukliai.

Straipsnių rikiuotėje nagri
nėjimas raktinių Dievo vardo 
bei Dievo veiklos sąvokų Pra
džios knygoje ypač dėmesį pa
gauna tuo, kad daromas labai 
žmogiškame kontekste. Sugre
tinamas Homero pasakojimas 
apie Odisėjo kelionę bei jos 
simboliką su Abraomo kelio
ne į Dievo jam pažadėtą žemę 
ir šios kelionės religine sim
bolika. Dievas ir žmogus veda 
pokalbį gyvenimo kelionėje, 
kurios giliausia prasmė yra, 
kad ji esanti tikėjimo kelionė 
— atvira nenumatytoms gali
mybėms. Odisėjas sugrįžta 
prie tradicinių vertybių, prie 
šeimos židinio; Abraomas su 
savo šeima keliauja vis platė
jančių akiračių link. Dievas 
Kūrėjas kuria ne tik žmogų, 
bet ir jo ateitį.

Istorinis Jėzaus klausimas 
keliamas šiandienos žmogaus 
besikryžiuojančių nuotaikų 
bei ieškojimų fone. Jis tampa 
vėl aktualus mūsų laikų žmo
gui — Rytų ir Vakarų žmogui, 
pagautam ateistinės ir agnos- 
tinės aplinkos bei kultūros 
sampynoje. Ir dabar žmogus 
negali visiškai išvengti Kris
taus klausimo: “Kuo jūs mane 
laikote?” Autorius apžvelgia 
šiandienos žmogaus — Lietu
voje ir svetur — atsakymus į 
šį klausimą. Jis prieš akis pa
stato ir dviejų stiprių asmeny
bių atoliepius į Kristaus as
mens iššūkį — apaštalų Pau
liaus ir Jono, kurių raštai su
daro svarbią Naujojo Testa
mento tikėjimo kraičio dalį. 
Kristaus asmens galia “pagau
ti” žmogų aktuali ir šiandien, 
— prie tokios išvados skaity
toją veda autorius.

Kristaus gimimo prasmė že
mei ir žmogui aiškinama konk
rečių istorinių įvykių fone. 
Autorius pasidalina savo ke
lionių Betliejuje įspūdžiais 
bei įžvalgomis į dabarties ne
rimo sklidiną ir vis ieškantį 
žmogų. Pereidamas į Kristaus 
gimimo pasakojimų Evangeli
jose kilmę bei aiškinimus, jis 
vis plečia tikėjimo akiratį. Die
vo įsijungimas į žmogaus isto
riją Kristaus įsikūnijimo įvy
kiu neša neišvengiamas pasek
mes visų laikų žmonėms. Ir ti
kėjimo kryžkelėse susimąsčiu
siam lietuviui — tėvynėje ar 
svetur — gimimas ir atgimimas 
turi savitą reikšmę, neatski
riamą nuo krikščioniškų tau
tos šaknų.

“Nežemiškas proveržis že
mėje” apžvelgia Kristaus pri
sikėlimo prasmę krikščionies 
gyvenime bei jo vilties pagrin
dą. Prisikėlimas mums ypač 
rūpi šiandien —- jo galimybė, 
jo religinė ir tautinė reikšmė. 
Ir čia autorius rodo sugebėji
mą skaitytojo dėmesį palaikyti 
nauju priėjimu, originalia iš
raiška bei šiltu žmogiškumu. 
Jis išvengia įprastos religinės 
terminijos šablono ir randa 
savitą kalbą, dažnai panašes
nę į poetinį žodį. Jo žodžiai
dažnai prabyla širdžiai savo 
taiklumu, kaip antai: “Viltis 
turi du tėvus: nerimą ir drą
są .. . Viltimi žmogus patiria, 
kad Dievas yra kartu net ir ta
da, kai viskas dūžta, kai jo pa
stangos yra bejėgės. Ilgimės, 
kartais ne visai sąmoningai, 
geresnio gyvenimo negu pažįs
tame savo patirtimi. Šis ilge
sys — amžinybės sėkla mumy
se” (psl. 162).

Pasiskolindamas knygai pa
vadinimą iš Kristaus žodžių 
Jono Evangelijoje (Jn 1, 32), 
kai jis kviečia juo susidomė
jusius prieiti arčiau, pabuvo
ti ir susipažinti, panašų kvie
timą autorius teikia ir skaity
tojui: kviečia ateiti ir pama
tyti, Dievo žodį rankomis pa
liesti, jį išgirsti savoje aplin
koje, ne vien šventovėje, bet 
ir namuose. Labai savitu būdu 
kun. A. Rubšys nori parodyti, 
kad Dievo žodis nėra tik ver
tinga seniena, kad jis gali žmo
gų paliesti ir sukrėsti, kad jis 
rišasi su amžinais žmogaus 
klausimais.

Reikia dar pridėti, kad kny
gos pabaigoje sudėti trys svar
būs Katalikų Bendrijos doku
mentai apie mokslinį Šv. Raš
to aiškinimą. Jie nurodo, kas 
ir kada pasakyta apie Švent
raščio tyrinėjimo normas, nau
dojantis moderniais biblinės 
kritikos metodais.

Antanas Rubšys, ATEIKITE 
IR PAMATYKITE. “Krikščio
nis gyvenime” serijos nr. 27. 
Spaudai paruošė Teresė Bogu- 
taitė, įrašus piešė Paulius Jur
kus. Lietuviškas raidynas - Jo
no Bogutos. Spausdino Heffer
nan Press, Inc., Worcester, MA. 
Išleido “Krikščionis gyvenime” 
1990 m. Kaina-$8 JAV.

Filmų festivalis “Už nepri
klausomą Lietuvą” prasidėjo 
penktadienį, kovo 15, vakare, 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Buvo rodomi du filmai: rež. P. 
Abukevičiaus “Sugrįžimas” ir 
rež. A. Puipos “Moteris ir jos 
keturi vyrai”. Vakare dalyvavo 
ir trumpą žodį apie savo kūry
bą tarė rež. P. Abukevičius.

Pirmasis filmas — dokumen
tinis. Tai Sibiran išvežtųjų 
trumpi pasisakymai, vaizdai 
iš Sibire žuvusiųjų kaulų per
gabenimo iškilmingam perlai
dojimui Lietuvoje. Filmas juo
da-baltas, kai kur nelabai aiš
kūs kontrastai. Daug vaizdų 
kartojasi, ypač kryžiai: pavir
tę, apsamanoję, sugriuvę — 
reikėtų tvirtesnės montažisto 
rankos. Nepaaiškinta, kodėl šie 
kryžiai iškasami ir nešami pa
statyti kitur. Stiprioji filmo 
pusė — tremtį iškentėjusių 
žmonių atsiminimai, iškelian- 
tieji maldos svarbą jų pergy
venimuose. Iš lėktuvo filmuo
tas didžiulio kryžiaus nešimas 
ir pastatymas milžiniškoje, 
tuščioje dykumoje irgi įspū
dingas filmo momentas.

Nekaip nuskambėjo garsa- 
juostėn įrašytas laidotuvių 
metu garsus raudojimas, aima
navimai, ypač žinant, kad ap
verkiamieji žuvę jau prieš 40 
ar daugiau metų. Nulenkta gal
va, tyliai nubraukta ašara bū
tų parodę daugiau pagarbos 
mirusiesiems. Komp. Algio 
Apanavičiaus muzika (balsas
— Gražinos Apanavičiūtės) 
gerai tiko filmo turiniui pa
brėžti ir jo nuotaikai išgauti.

“Moteris ir jos keturi vyrai”
— vaidybinis filmas, vaizduo
jąs žvejų šeimos gyvenimą pa
jūryje XIX š. pabaigoje. Fil
muotas švelniom spalvom, 
kontrastai išgauti išradingu 
apšvietimu. Be jokio netikro 
žingsnio besivystanti filmo 
eiga pagauna žiūrovą, įtraukia 
į vaizduojamus įvykius. Pui
kiai vaidina visi veikėjai, net 
ir maži vaikučiai. Nepaprasta 
Tėvo vaidmenį sukūrusio akto
riaus vaidyba įkūnija išmin
tingą ir šiltą patriarcho asme
nybę — šeimos pamatą ir stip
rybę. J. Onaitytė Moters vaid
menyje nušviečia ekraną savo 
švelnumu, moteriškumu, kla
sišku grožiu.

Žvejų džiaugsmai, kasdieni
nis gyvenimas ir tragedijos vis 
labiau leidžia suvokti jų žmo
giškumą, jų stiprybę, juos už
jausti. Filme matoma režisie
riaus simpatija kiekvienam 
veikėjui, sėkmingai išryški
nant jų gyvenimo filosofiją: 
“Esame nuolat bandomi, neži
nome kodėl. Bet kas bebūtų, 
žmogui reikia gyventi”. Vei
kėjai neturi vardų, vaidyba 
kiek stilizuota, filmas galėtų 
būti ir kiekvieno žmogaus gy
venimo alegorija.

Didelė filmo stiprybė jo ki
nematografija. Daugelis kad-
rų — tai meniški paveikslai, 
interjeruose primenantys Ver
meer tapybą. Čia daug įtakos 
turėjo ir Moters apranga, ap
rangos spalvos. Silpnybė — 
garsajuostė. Dažnai pokalbiai 
skamba kaip per garsiakalbį, 
neaiškūs, nenatūralūs.

Nenuostabu, kad šis filmas 
laimėjo tarptautinį pripažini
mą. Tie idiliški įvaizdžiai, 
kantrūs, gyvenimo nenugalimi 
veikėjai, išlieka žiūrovo at
mintyje, jį praturtindami.

Laima B. Kurpienė
* ♦ *

Šeštadienio, kovo 16, progra
ma Lietuvių namuose, padalin
ta į tris dalis: pirmai valandai 
po pietų suporuota “Romas Ka
lanta” (trumpas dokumentinis 
filmas, rež. R. Banionis ir A. 
Šiuša) ir “Vaikai iš Amerikos 
viešbučio” (vaidybinis filmas, 
rež. R. Banionis); ketvirtą va
landą rodomi du dokumenti
niai: “Dar sykį, Lie-tu-va” (rež. 
E. Zubavičius) ir “Lietuva: žo
džiai į sąžinę” (rež. nenurody
tas). Vakare, septintą valandą, 
pristatomi “Dosjė” (dokumenti
nis, rež. E. Zubavičius) ir “Bi
lietas į Tadž-Mahal” (vaidybi
nis, rež. A. Puipa).

Aprašydamas tuos filmus, 
šiek tiek sukeisiu ir pradėsiu

Atsiųsta paminėti
Vladas Kulbokas, LAIKO PA

GRĖBSTAI. Tiražas — 500 egz. 
Spaudė Vivi Printing, Čikaga, IL, 
1991 m.

FILATELISTŲ ŽINIOS. Nr. 2-3 
(20-21). Toronto lietuvių filatelistų 
draugijos žiniaraštis, 4 psl. Nema
žai žinių iš Lietuvos filatelijos. 

su “Bilietu į Tadž-Mahal”. Gal
būt dėlto, kad ir aš, kaip to fil
mo herojus, kadaise ten norėjau 
keliauti, perskaitęs Mato Šal
čiaus kelionių aprašymus “Sve
čiuose pas 40 tautų”. Filmas, 
pagal R. Banionio trumpą įva
dą, tai dalis trilogijos, kurios 
antras filmas “Amžinoji šviesa” 
jau pagamintas, o trečią scena
rijų Rimantas Šavelis dar rašo.

“Biliete” parodyti pokario 
metai Lietuvos kaime, kai “miš
kiniai” ir komunistai vieni ki
tus šaudė, valdžia ūkininkus į 
kolūkius varė, “nepatikimus” į 
tremtį gabeno; kai kiekvienas 
naktinis pasibaladojimas į du
ris galėjo reikšti ilgą kelionę, 
kalėjimą, mirtį ar bent nemigo 
naktį. Režisierius labai atsar
giai veda vieną šeimą, Fabijo
ną, Valeriją ir mažąjį Mindau
gą per tas kliūtis ir bėdas, kol 
žiūrovas pamato, koks trapus, 
bereikšmis pavirsta žmogus, 
tarybinės sistemos ratų traiš
komas. Net ir patys sistemos ša
lininkai apgailėtini. Pagaliau 
Fabijonas neišlaiko ir iškeliau
ja į savo išsvajotąjį Tadž-Ma- 
halą . . . Filmas sukrečia savo 
įtikinančia, jautria vaidyba ir 
puikia režisūra. Norisi čia pa
matyti ir likusią trilogijos dalį.

“Vaikus iš Amerikos vieš
bučio” pristatysiu labai atsar
giai. Mat ir mūsų tremties 
bendruomenėje hipiai buvo (ir 
dar kai kur tebėra) laikomi 
netinkamais įtilpti į lietuviš
ką kultūrą.

Filmas vyksta 1982 metais. 
Siužetas labai paprastas: gru
pė Kauno jaunuolių-hipių nu
keliavo į Palangoj surengtą 
jaunimo Vudstoką (pavadintą 
pagal masinį JAV hipių rengi
nį Woodstock vietovės laukuo
se), kur milicija juos sugau
dė, nukirpo vyrukams trumpai 
plaukus, visus pargabeno at
gal į namus, kur prigąsdintus 
verbavo dirbti saugumui. Fil
me pavaizduoti faktai neišgal
voti. Rež. R. Banionis užtik
rino: ir Hotel America, ir ne
toli jo — dabar užasfaltuotas 
vamzdžiuose — Girstupio upe
lis, ir jo prasiveržimas, Vud- 
stokas, plaukų kirpimas, de
monstracijos, kaip ir Kalantos 
mirtis, tikrai buvo.

Pagrindiniai aktoriai jauni 
(Džageris, Rina, Inga, jaunė
lis Mažius ...), bet vaidyba 
gera, jaučiasi patyrusi reži
sieriaus ranka. Stebėtina net
gi, kiek daug ir įvairių faktų 
sugebėta įdėti į tą palyginti 
trumpą filmą, ir viskas taip 
gražiai suvesta į laimingą už
baigą: prasiveržė pro asfaltą 
upelis, užgožtas laisvės troš
kimas, išsipildys Maironio 
pranašystė “nebeužtvenksi 
upės bėgimo ...”

Paminėtina, kad filmo mu
zika sukurta komp. Fausto La
tėno, viena daina — Vytauto 
Kernagio. Abu lankėsi nese

Aktorė Jūratė Onaitytė filme “Moteris ir jos keturi vyrai”

1VIIELI TAUTIEČIAI!
Nuo 1991 metų Lietuvoje išeinantis didžiausias literatūros 

ir kultūros žurnalas “Pergalė” vadinsis "METAI". Jame savo kū
rybą, kritiką, eseistikos darbus spausdins žymiausi Lietuvos ir 
užsienyje gyvenantys autoriai lietuviai. Gausiai jame atspindimi 
Sibiro tremtinių, rezistencijos dalyvių prisiminimai, dieno
raščiai, laiškai. Vienas pagrindinių ‘‘Metų’’ tikslų - padėti suar
tėti žmonėms ir kūrybai, sukurtai ir kuriamai anapus ir šiapus 
vandenų.

“Metą” redakcijos žmonės kviečia tautiečius užsienyje užsi
prenumeruoti žurnalą ir tuo pačiu paremti jo leidėjus, atsi
dūrusius nelengvoje materialinėje būklėje. Redakcijos ko
lektyvas bus dėkingas tiems žmonėms užsienyje, kurie ryšis 
aukomis prisidėti prie “Metų” leidimo.

Prenumeratos kaina nuo š.m. balandžio mėnesio (9 mėnesiai) 
- 62 Kanados doleriai arba 55 JAV doleriai. Žurnalo numerius 
prenumeratoriams redakcija siuntinės oro paštu.

Pinigus prašome siųsti “Metų’ 
Kanadoje:
Ilonai Maziliauskienei,
5765 Sir Walter Scott, Apt. 312,
Cote St. Luc, Quebec II4W 1S4, 
Canada

“Metų” žurnalo vyriausias redaktorius Juozas Aputis

niai Toronte, F. Latėnas su 
Mažuoju Vilniaus teatru.

♦ ♦ *
Prieinu pagaliau prie ke

turių šeštadienio dokumenti
nių filmų, kuriais festivalio 
lankytojai labai domėjosi. 
Rež. R. Banionis paminėjo, 
kad Lietuvos kino studija pla
nuoja kasmet statyti 3-4 filmus, 
dokumentinius ar pusiau do
kumentinius, liečiančius prie
spaudos laikus, apie kuriuos 
tik dabar galima teisybę išsa
kyti, kad “grąžinus istorijos 
skolą”. Jeigu jau taip užsimo
ta, norėtųsi ir keletą kritiškų 
pastabų pateikti apie jau ma
tytus dokumentinius.

Pirmiausia, visų šių filmų 
garsinis įrašymas yra labai 
blogas. Žodžiai kartais visai 
neaiškūs, visi garsai vienodo 
stiprumo. Reikėtų patobulinti 
garso įrašus. Po to reikėtų nu
statyti, kam tie dokumentiniai 
filmai skiriami — Lietuvos kai
mui, mums patiems, ar svetim
taučiams. Tada tektų spręsti, 
kokius įvykius ir kaip filme 
pristatyti. Turiu mintyje, kad 
vakariečių, ypač anglosaksų, 
tarpe perdėtas patosas ir grau
dus sentimentalumas nesuke
lia lauktų užuojautos jausmų. 
Reikia daugiau faktų, pagrįstų 
duomenimis, mažiau bendry
bių ir ašarų.

Taip pat ir faktus reikėtų 
rimčiau pateisinti: teigimas, 
kad 400,000 lietuvių buvo iš
vežti į tolimus SSSR rajonus, 
turėtų būti geriau dokumen
tuotas. Ypač nuvylė “Dosjė”, 
kur žadėta parodyti “sovieti
nės okupacijos nuostolius Lie
tuvai”, o ekrane pamačiau tik 
daug kalbų apie dosjė reika
lingumą, pokalbį su pora senu
kų, kurie daug ašarų praliejo 
dėl per karą sudegintos sody
bos, porą pravažiuojančių so
vietų tankečių ir . . . daugiau 
nieko.

♦ * *
Tikimės, kad ateityje bus 

surengta ir daugiau lietuviškų 
filmų (ar televizijos programų) 
festivalių. Linkėtina festiva
lio ruošą šiek tiek patobulinti, 
programose pristatyti ne tik 
režisierių bet ir pagrindinius 
aktorius, jų vaidmenis, gal net 
ir trumpas biografines žinias. 
Filmo metrika (kada užbaigta 
ir pan.) bei filmo ilgis turėtų 
būti irgi pažymėtas. Taip pat 
dienos programa turėtų būti 
trumpesnė negu šiame festiva
lyje (8 valandos). Žiūrovams 
būtų labiau priimtina stebėti 
po 2-3 filmus arba maždaug 3 
valandas į dieną.

Padėka ir pagarba už įdėtą 
darbą — o to darbo buvo tikrai 
daug — festivalio rengėjams, 
dalyvavusiems režisieriams (o 
kur dingo pažadėtieji A. Puipa 
ir E. Zubavičius?) ir dail. J. 
Račkui už gražią parodėlę.

Gediminas P. Kurpis

bendradarbėms:
JAV-bėse:
Violetai Kelertienei,
5415 N. Sheridan Rd., Apt. 1901, 
Chicago, IL 60640
USA
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d KULTMĖJE VEIKLOJE
Aktorė Gintarė Marija Kižytė 

vis platesnio pripažinimo susilau
kia amerikietiškuose Čikagos 
teatruose. Prieš Kalėdas ji atliko 
net kelis vaidmenis vokiečių dra
maturgo teatralo Bertoldo Brech
to (1898-1956) nacių gyvenimą 
vaizduojančiame mozaikiniame 
kūrinyje “The Private Life of Mas
ter Race”. Jis buvo pastatytas 
Puszh teatre Čikagos Šekspyro 
bendrovės.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagos lietuvius 1990 m. 
spalio 19 — gruodžio 31 d.d. pa
kvietė į Lietuvos fotografo Viliaus 
Naujiko nuotraukų parodą. Jis yra 
ūkininko sūnus, gimęs 1940 m. bir
želio 2 d. dabartiniame Kupiškio 
rajone, baigęs Skapiškio vidurinę 
mokyklą ir Kauno politechnikos 
institutą, dabar jau paskelbtą 
Kauno technologijos universitetu. 
Čikagiškėje V. Naujiko nuotrau
kų parodoje vyravo Lietuvos gam
tovaizdžiai ir jos menininkų bei 
kultūrininkų veidai.

Vilnietis dail. Jonas Čeponis, 
Vilniaus dailės institutą 1951 m. 
baigęs tapytojas, dabar laikinai gy
vena ir kuria Čikagoje. Jo pirmoji 
darbų paroda Čikagos ir apylinkių 
lietuviams buvo surengta 1989 m. 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. Lietu
voje jis yra sukūręs daug gamto
vaizdžių ir Vilniaus vaizdų. Už
sienyje jam daug įtakos turėjo 
impresionistai ir fauvistai, yrač 
jausminis jų spalvingumas, o JAV 
jį sudomino kontrastai ir abstrak
tinis menas. Amerikiečiams skirtą 
dail. J. Čeponio darbų parodą Či
kagoje 1990 m. lapkričio 2 — gruo
džio 15 d.d. surengė latvių įsteig
ta galerija “Astra”.

Vyresnio amžiaus lietuvius 
Čikagoje jungia jiems įsteigtas 
centras “Seklyčia”, sausio 16 d. 
surengęs dailiojo žodžio popietę. 
Jos dalyvius su atlikėjais supažin
dino programos vadovė Elena Si
rutienė. Programą savo patrioti
niais eilėraščiais pradėjo poetas, 
pedagogas ir vertėjas Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis. Vienas ilges
nis eilėraštis buvo skirtas Lietu
vos atgimimo dainiui Maironiui, iš 
kurio A. Tyruolis mokėsi eiliuoti. 
Aktorė Zita Kėvalaitytė-Visockie- 
nė skaitė Nelės Mazalaitės legen
dą “Nežinomo kareivio kapas”, du 
iš Lietuvos gautus eilėraščius apie 
dabartinius įvykius. Agnė Kižienė 
deklamavo Vytauto Mačernio 
“Trečiąją viziją”, Jono Aisčio 
“Šilainę” ir Bernardo Brazdžio
nio “O, Nemune ...” Rašinį iš 
Lietuvos spaudos “Žvaigždė vil
ties žibėt nenustojo” skaitė savi
veiklinio “Vaidilutės” teatro ak
torius Vytautas Lapenas.
Lietuvių fronto bičiulių poli

tinių studijų savaitgalis šiemet 
įvyko sausio 26-27 d.d. Los Ange
les mieste, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. įvadiniu žodžiu jį pra
dėjo LF bičiulių sambūrio pirm. 
M. Šilkaitis, apgailestavęs, kad 
savaitgalin dėl įvykių Lietuvoje 
negalėjo atvykti jos švietimo mi- 
nisteris D. Kuolys. Programon 
buvo įtrauktos trys pagrindines 
šio renginio temas atskleidžian
čios svarstybos — “Išeivijos tal
ka sprendžiant Lietuvos kultūros 
problemas” (vadovė prof. dr. J. 
Avižienienė), “Išeivijos misija, 
Lietuvai paskelbus nepriklauso
mybės atstatymą” (vadovas A. P. 
Raulinaitis), “Baltiečių bendra
vimo problemos” (vadovė dr. B. 
Vileišytė) ir vienas pokalbis “Iš
eivijos jaunimo įnašas Lietuvai 
siekiant pilnos nepriklausomy
bės”, kuriame dalyvavo D. Navic
kaitė ir A. Giedraitytė, abi Vil
niuje priėmusios Lietuvos piliety
bę. į svarstybas įsijungė Alė Rū
ta, B. Brazdžionis, svečias iš Lie
tuvos S. Kašauskas, Ž. Brinkienė, 
Z. Viskanta, dr. J. Žmuidzinas, 
dr. V. A. Dambrava. Apie Baltie
čių fondo paskirtį kalbėjo jo va
dovas L. Kojelis, apie keturis po
litiniais reikalais Vašingtone pra
leistus mėnesius — A. Nelsienė, 
JAV LB krašto tarybos prezidiu
mo, Vakarų apygardos valdybos ir 
Baltiečių laisvės lygos pirminin
kė. įspūdžiais apie tragiškus įvy
kius Lietuvoje dalijosi iš ten ką 
tik grįžęs dr. E. Jarašiūnas. įdo
mią paskaitą “Lietuvos aukštųjų 
mokyklų ir mokslų akademijos 
perorganizavimas” skaitė Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune rek
torius prof. dr. A. Avižienis. 
Aukštosioms mokykloms ir Lietu
vos mokslų akademijai nauju įsta
tymu siekiama daugiau autonomi
jos. Jo projektas jau įteiktas 
Lietuvos aukščiausiajai tarybai. 
Kruvinąjį sekmadienį Vilniuje 
žuvę lietuviai buvo pagerbti Ber
nardo Brazdžionio jų atminimui 
sukurtų eilėraščių posmais.

Rietavo gyventojai susidomėjo 
Lietuvos didikų šeimos atstovu 
Bogdanu Oginskiu (1848-1909), 
suorganizavusiu orkestrą ir įstei
gusiu muzikos mokyklą. Dabar pa
aiškėjo, kad jo dėka Rietavas 
prieš šimtą metų pirmas Lietu
voje susilaukė elektros. Šios su
kakties proga rietaviškiai ant 
šimtamečio vandens bokšto atsta
tys elektros srovę gaminusią vė
jo jėgainę, sutvarkys B. Ogins
kio parką, sumontuos senovinius 
elektros šviestuvus B. Oginskio 
ir L. Ivinskio gatvėse.

Rašytojos Ievos Simonaitytės 
literatūrinę premiją už geriausius 
kūrinius Lietuvos pamario temo
mis yra įsteigęs Agluonėnų ūkis. 
Tą premiją jau yra laimėję: Ro
mas Sadauskas — už romaną 
“Ežerėnų papartis”, Kostas Kau
kas — už romaną "Musei geriau”, 
akademikas Vytautas Kubilius — 
už monografiją ir fotomenininkė 
Ona Pajėdaitė — už fotoalbumą 
apie Ievą Simonaitytę. Šiemeti
nė premija sausio 23, jos gimimo 
dieną, paskirta poetui Stasiui Jo- 
nauskui už eilėraščių rinkinį “Šiuo
laikiniai rugiai”. Premijos įteiki
me apie S. Jonauską ir jo poeziją 
kalbėjo Lietuvos rašytojų sąjun
gos Klaipėdos skyriaus valdybos 
pirm. Rimantas Černiauskas ir li
teratūros kritikas Aleksandras 
Žalys. Premijuoto rinkinio eilė
raščius deklamavo Agluonėnų 
moksleiviai.

Lietuvos operos septyniasde
šimtmečio sukaktis buvo paminė
ta naujajame jos ir baleto teatre 
Vilniuje 1990 m. pabaigoje. Minė
jimas buvo pradėtas koncertu ir 
veteranų pegerbimu gruodžio 29 
d. vakarą. Veteranų eilėse mini
mi du svečiai — dirigentas Vytau
tas Marijošius iš JAV ir balerina 
Genovaitė Sabaliauskaitė iš Vo
kietijos. Svečių eilėse taipgi bu
vo Čikagos lietuvių operos meno 
vadovas Alvydas Vasaitis ir čika- 
gietis baritonas Algis Grigas, va
dovaujantis kelionių agentūrai 
“GT International”. Pastarasis 
Lietuvos operos ir baleto teatrui 
įteikė 50.000 rublių jos atstovų 
kelionei Čikagon, kur jie su Či
kagos lietuvių operos nariais ge
gužės 19 ir 24 įsijungs į Amilcaro 
Ponchiellio “Lietuvių” spektak
lius. A. Grigas, dainavęs sukak
tuviniame Lietuvos operos septy
niasdešimtmečio koncerte, sumo
kėjo 10.000 rublių už teisę platinti 
šio koncerto garsajuosčių ir vaiz
dajuosčių kasetes. Dirigentas V. 
Marijošius, Lietuvos operos vete
ranas, pasiūlė stipendijas pasta
tyti trim vienaveiksmėm operom. 
Koncertinę sukaktuvinio vakaro 
programą atliko geriausi dabarti
nio Lietuvos operos ir baleto teat
ro atstovai. Sukakties šventei va
dovavo kompozitorius Juozas Šir- 
vinskas, naujasis šio teatro direk
torius ir meno vadovas, pakeitęs 
sol. Virgilijų Noreiką.

Pagrindiniu septyniasdešimt
mečio sukakties akordu tapo tra
dicinis G. Verdžio “Traviatos” 
spektaklis gruodžio 31 d. vakarą. 
Tradicija buvo pradėta pirmuoju 
šios operos profesinio lygio pa
statymu senajame Kauno teatre 
1920 m. gruodžio 31 d. Lietuvos 
operos istorijon tada įsijungė pir
mojo spektaklio kūrėjai ir atlikė
jai, dabar jau iškeliavę amžiny
bėn. Šia proga prisiminkim diri
gentą Juozą Tallat-Kelpšą (1889- 
1949), chormeisterį Julių Starką 
(1884-1960), rež. Kastantą Glins
kį (1886-1938), jo padėjėją Juozą 
Stumbrą (1896-1968), sufleriu ta
pusį kompozitorių ir muzikologą 
Juozą Žilevičių (1891-1985). Pir
mojo spektaklio dalyviai, sutikda
mi 1921 metus, tą vakarą entuzias
tiškai plojo ir Lietuvos operos 
pirmosiomis žvaigždėmis tampan
tiems dainininkams. Alfredo vaid
menį G. Verdžio “Traviatoje” at
liko tenoras Kipras Petrauskas 
(1885-1968), Violetos — sopranas 
Adelė Nezabitauskaitė-Galaunie- 
nė (1899-1962), Alfredo tėvo — 
baritonas Antanas Sodeika (1890- 
1979), Floros — sopranas Veroni
ka Podėnaitė (1902-1933), Aninos 
— mezzo-sopranas Jadvyga Ven- 
cevičaitė-Kutkuvienė (1898-1984), 
Barono — baritonas Juozas Bie
liūnas (1890-1955), Markizo ir 
Gydytojo — bosas Petras Oleka 
(1895-1975), Gastono — tenoras 
Vincas Marcinkus, apie kurį nė
ra jokių žinių mūsų enciklopedi
jose Lietuvoje ir išeivijoje. Sep
tyniasdešimtajam Lietuvos operos 
metinės tradicijos G. Verdžio 
“Traviatos” spektakliui 1990 m. 
gruodžio 31 d. dirigavo Rimas 
Geniušas. Alfredą jame dainavo 
armėnų kilmės Gehamas Grigoria- 
nas, Violetą— Irena Milkevičiūtė, 
Alfredo tėvą — Eduardas Kania
va. V. Kst.
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Kun. Povilas Dilys - ekumeninės dvasios skleidėjas
Kanados lietuvių veikloje da

lyvauja ne tiktai katalikų para
pijos bei misijos, kurių yra 11, bet 
ir Toronto evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapija. Joje šiuo 
metu klebonauja kun. Povilas Di
lys. Jis taip pat aptarnauja lietu
vius evangelikus Hamiltone, Lon
done, Montrealyje ir kitur, ret
karčiais jiems laikydamas pamal
das.

Pažymėtinas kun. P. Dilio platus 
žvilgsnis krikščioniškoje veikloje 
— jis palaiko glaudžius ryšius il
su kitomis krikščionių bendrijo
mis, ypač katalikų parapijomis. 
Tai buvo ryškiai matyti jo amžiaus 
85-rių ir kunigystės 60 metų sukak
ties iškilmėje (1990. X. 21). Joje 
dalyvavo: ev. kunigai — latvis J. 
Calitis, suomis J. Saarinen, lietu
vis H. Dumpys; katalikų kunigai — 
J. Staškus, A. Simanavičius, OFM. 
Liturginėje dalyje pamokslų pasa
kė “Tėviškės” par. klebonas kun. 
H. Dumpys iš Čikagos. Giedojo pa
rapijos choras, vad. P. Šturmo.

Toronto Lietuvių namų salėje 
surengtoje iškilmėje įvadinį žodį 
tarė Išganytojo parapijos tarybos 
pirm. E. Steponas. Programos 
pranešėja Asta Šerną itė-Šimku- 
vienė pagrindinei kalbai pakvie
tė kun. H. Dumpį. Pastarasis pla
čiau apibūdino sukaktuvininko 
atliktus darbus, kuriuos jis pra
dėjo Vilniuje ir tęsė iki šiol iš
eivijoje. Išganytojo parapijos var

du sukaktuvininkui buvo įteikta 
dovana — paveikslas Vilniaus ev. 
reformatų šventovės, kurioje jis 
buvo krikštytas, konfirmuotas, 
įšventintas kunigu.

Savo sveikinimo žodyje kata
likų kunigas J. Staškus, Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas, pa
brėžė ekumeninę sukaktuvininko 
veiklų, kuria jis pasižymi tiek To
ronte, tiek Čikagoje, priminda
mas uolų jo dalyvavimų ir katalikų 
iškilmėse bei renginiuose.

Sukaktuvininkų sveikino: Iš
ganytojo par. moterų draugijos 
vicepirm. I. Delkuvienė, Prisikė
limo par. kat. moterų skyriaus 
atstovė B. Sapijonienė. Be to, su
kaktuvininkas susilaukė daug 
sveikinimų raštu, kuriuos per
skaitė iškilmės pranešėja.

Baigminį žodį tarė pats sukak
tuvininkas, reikšdamas nuošir
džių padėkų visiems, kurių dėka 
ši iškilmė buvo surengta.

Pažymėtina, kad Išganytojo pa
rapijos veikloje ypač aktyviai 
reiškiasi minėtoji moterų drau
gija. Be jos neapsieina nė vienas 
parapijos renginys. Draugijos 
pirmininkė yra V. Steponienė, 
vicepirmininkės — I. Delkuvienė 
ir M. Dambarienė, sekr. A. Monts- 
vilienė, ižd. M. Marcytė. Valdy
bos talkininkės : G. Povilaitienė, 
A. Sukauskienė, I. Pukienė, M. 
Bartminienė, A. Langienė, E. Štur- 
mienė, I. Drešerienė ir kt.

KUN. P. DILIO pagerbtuvėse Toronte. Iš kairės: prof. dr. M. Yčas, kun. P. 
Dilys, kun. A. Simanavičius, OFM, kun. J. Staškus, kun. A. Žilinskas, I. 
Pukienė, M. Dambarienė Nuotr. “Mūsų sparnų”

«& SKAITYTOJAI PASISAKO
BAISIOJI NAKTIS

Tik šiomis dienomis supratau, 
kų man reiškia Lietuva, ir ne tik 
man. Mes metėm viskų į šalį ir sto
jome ginti savo Tėvynės plikomis

Iš minėtos iškilmės buvo matyti, 
kad ekumeninė dvasia, kurių 
skleidžia kun. P. Dilys, yra gyva 
ir jo parapijoje — ji dalyvauja 
visuose bendruose lietuvių rengi
niuose ir aplamai lietuviškajame 
gyvenime. Dėl to ją aplankė ir Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. V. Landsbergis, lankyda
masis Kanadoje 1990 m. pabaigoje.

L. Girinis ir Kor.

rankomis. Ir niekas negalvojo, kad 
daro kažkokį didvyriškų darbų. El
gėmės taip, nes kitaip negalėjome.

Tų naktį atbėgę nuo bokšto prie 
Aukščiausiosios tarybos suspaus
tomis širdimis ir karščiuojančio
mis nuo nemigos akimis meldėme 
Dievą padėti mums apginti Lietu
vą. Kai Krašto apsaugos departa
mento pirmininkas p. Butkevičius 
kreipėsi į žmones, kurie buvo prie 
Aukščiausiosios tarybos, kad mo
terys ir vaikai paliktų aikštę, nes 
Aukščiausiąją tarybą saugoję vy
rai sakė nepasiduos gyvi. Niekas 
iš aikštės nėjo, tik vyrai išėjo į 
pakraščius, o moterys liko vidu
ryje. Žmonių buvo labai daug, sa
ko, kad apie 80.000. Sakoma, sovie
tai todėl ir nesiryžo pulti mūsų 
parlamento, nes labai daug buvo 
žmonių. Danguolė, Vilnius

LENKAI REMIA LIETUVĄ
Nuoširdžiai dėkojame už savait

raštį “TŽ”, kurį skaito tautiečiai, 
atvažiavę iš Lietuvos apsipirkti 
pas mus, nes Lietuvoje nieko nėra 
krautuvėse. Pas mus visko pilna, 
nors labai brangu pagal uždarbį.

Pamario lenkai padeda Lietuvai 
ir renka aukas. Stargardo moki
niai surinko daug zlotų. Geležin
keliečiai iš “Solidarumo” pado
vanojo net keletą milijonų. Vely
kų proga Stargardo laikraštyje 
bus paskelbta padėka čiabuvių 
lietuvių vardu už paramą mūsų 
tautai. Julius Sanvaitis, Lenkija

BE LIETUVIO KUNIGO
Venezuelos lietuviai merdi. 

Tik dr. V. Dambravos dėka Cara
cas lietuviai kartą per mėnesį 
susitinka seselių saleziečių ko
plyčioje. Netekę a.a. kun. Antano 
Perkumo, Venezuelos lietuviai 
pradėjo labai dardėti žemyn. Jau 
penkeri metai Venezuelos lietu
viai be lietuvio kunigo.

Dr. V. D. tyla — persikrovimas 
darbų. Venezuelos spauda pilna 
jo rašinių. Darbas radijuje ati
ma daug laiko. Be to, prisideda 
darbas Diplomatinėje Lietuvos 
tarnyboje.

Jau daug metų nematom nė vie
no lietuvio menininko ar kultū
rininko, išskyrus keletą patriotų 
politikų-rezistentų.

Dr. V.D. 1990 m. birželyje at
šventė 70 m. sukaktį, aš — 80 m. 
liepos 1 d. Jūsų buvusi ilgametė 
korespondentė Aleksandra Vai- 
siūnienė jau 9 metai amžinybėje, 
kun. A. Perkumas — 5 metai. Pra
ėjusiais metais iš mažos mūsų 
kolonijos mirtis nusinešė 10 tau
tiečių.

“TŽ” 1990. XII. 4 gavau 1991. III. 1.
Julius Vaisiūnas,

Venezuela

Jaunasis smuiko virtuozas VILHELMAS su savo tėvais Stasiu ir Kristina 
Čepinskiais Kaune

Padėkime Lietuvos talentams!
Smuiko virtuozas iš V. Krėvės gatvės Kaune

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.

'į/#

—:----------------- -
DĖMESIO VERSLININKAI! Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami 
nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mokesčius arba padidi- /SiMTN \
nant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų “BUSINESS 1” programos, j^^z 

mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą: • knyg- z/jasį' 
vedyboje, • pajamų ir išlaidų lapuose, • balanso lapų paruošime. z'&z
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Aukos Kanados lietuvių bendruomenei

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

Vasario 16-sios proga Wasaga- 
Stayner apylinkės lietuviai aukojo: 
$250 - M, J. Gudeliai, V. Urbonas; 
$150 - J. B. Mažeikai, V. M. Vait- 
kai; $100 - E. J. Gudai, S. Ignatavi
čius, A. Kanapka, P. Narušienė, G. 
R. Stepulaičiai, A. J. Vaškevičiai; 
$50 - A. Babeckienė, J. A. Batai- 
čiai, R. J. Dūdai, M. Gaivelienė, E. 
Heikis, V. Jagučanskis, B. F. Kas
peravičiai, A. B. Vitkai, M. Lauri
navičienė, R. Vaitkevičius, P. Žy
mantas; $40 - L. M. Garbačiauskai,
I. Pakarna; $30-G. Buntinienė, P. 
Čičinis, Č. Javas, J. Lapavičius, 
A. Laučius, P. I. Šimonėliai, U. 
Opanavičienė; $25 - Wasagos lietu
vių moterų būrelis a.a. E. Herma
no atminimui, D. Stanevičienė; 
$20 - J. Babrauskas, M. Bernotie
nė, J. Dobilas, I. Gataveckas, L. 
Jonelienė, P. Kirstukas, O. J. Ma
cijauskas, A. Masionis, R. E. Na- 
mikas, J. P. Petkevičius, K. Šal- 
tys, V. Senkus, V. Tikuišis, E. Tri- 
binavičienė, S. Vyčius. Iš viso $3040.

Delhi-Tillsonburg apylinkė: 
$100-B. Cvirka, V. Miceika, A. Kai
rys, J. Vieraitis; $99.40 - moterys 
šaulės; $80 - J. Mačiulis; $60 - C. 
Pocius; $50 - V. Galeckas, B. Ston
kus, J. Lukšys, A. Klemka, K. Rata- 
vičius, V. D. Vindašiai, V. Vytas, 
Br. Gudinskas, V. Jakubickas, A. 
Aleliūnas; $40 - P. Augaitis, P. La- 
pienis, St. Vilimas, V. Zander; $30 
- A. Skodis, P. Pargauskas, J. Rim
kus; $20 - A. Budreika, A. V. Čiu- 
prinskai, St. Oleka, J. Vitas, M. 
Norkus, P. Vežauskis, A. Aleliūnas, 
St. Augustine, O. D. Šiurnos, A. La
penas, O. Ceika, E. Vindašius, M. 
Mickevičius, St. Beržinis, A. Mar
tinkevičius, J. Jurėnas, D. Bartu
lis; $10 - K. Šimutis, P. Pekarskas, 
M. Stankaitienė, A. Evans, G. Rugie
nius, Z. Obelienius. Iš viso $1,789.

Iš kitur: $100 - A. S. Žaldokas; 
$50 - A. Arlauskas, J. M. Frantz, A.
J. Zubrickai, L. Gutauskas; $30- P. 
Balsas; $25-P. Šiulys; $20-W. Sur-

maer, O. Griganavičius; $10 - D. 
Tauteras.

Pagalbos Lietuvai vajui: $2,000 - 
V. V. Dargis, A. Kantautas; $1,000 
- S. Jakaitis; $500 - A. Kublinskas, 
V. Lukoševičienė a.a. vyro K. Luko
ševičiaus 20 metų mirties sukak
ties proga; $250 - B. Jonaitienė; 
$200-J. M. Gimžauskai, S. Kačins
kas, V. E. Krikščiūnai; $150 - L. 
Kulnys; $100 - J. Danys, O. Balai- 
šienė, Alf. Kybartas, E. Kazickas, 
V. Tikuišis, Z. P. Sakalai, S. Koje
lis, E. Lengnikas; $90 - B. Orvidas; 
$50 - V. Stepšys, V. Pilkauskas; 
$30 - J. Paulaitis; $25 - J. Kručas, 
K. Šviežikas, A. Abelė a.a. L. Šeš
kaus atminimui; $20-A. Rukšys, S. 
Žvirblys, G. Kudzma, p. Erekštie- 
nė, B. Ščepavičius, A. M. Garkūnai 
a.a. U. Malinauskienės atminimui, 
A. K. Žilvyčiai ir F. A. Povilaus- 
kai a.a. P. Jakimavičienės atmi
nimui.

Medicininei Lietuvos pagalbai: 
$100-J. Zenkevičius, M. Jakubaus
kienė, po $30 - a.a. E. Punkrio atmi
nimui J. L. Laukaičiai, A. P. Rasu- 
tis, R. Rasutis, V. L. Rasutis; $10 - 
A. Krikštolaitienė; $20 - E. Heike.

KLB krašto valdyba dėkoja už 
aukas Lietuvai ir jos darbų vyk
dymui Kanadoje.

Aukotojų ir aukų rinkėjų dėme
siui. KLB valdyba turi Kanados 
valdžios nustatytas finansinės 
veiklos taisykles, kad galėtų išduo
ti atleidimui nuo pajamų mokesčio 
kvitus. Kvitai išduodami tik už 
aukas KLB krašto valdybai ar jos 
raštišku leidimu kitų KLB remia
mų organizacijų rėmėjams. Aukos 
turi būti įtrauktos KLB valdybos 
atsiskaitymo knygas, prieš išduo
dant pakvitavimus. Stiprėjant Ka
nados valdžios taisyklių priežiū
rai, KLB krašto valdyba gali bū
ti priversta keisti ir savo potvar
kius, kad galėtų apsaugoti kvi
tams išduoti leidimą. D.D.

J ENCHANTE-
IMPORTERS EXPORTERS
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Toronto, Ontario, Canada 
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TEL: (416)769-0631
FAX: (416)769-0586
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PANASONIC & HITACHI
Video kameros 
nuo -$1199."

Prašome atsinešti šio 
skelbimo iškarpą ir 

gausite NEMOKAMAI 
vieną video kasetę E120

Vilhelmas Čepinskis — Lie
tuvos smuikininkų ateitis. Jam 
tik trylika metų. Savo tobulė
jimu jis praaugo bendraam
žius, o meistriškumu ir kūri
nių atlikimo branda jau lenkia 
žymiai už save vyresnius smui
kininkus.

Jei Vilhelmas nebūtų lietu
vis, jam kaip mat būtų surastas 
geriausias pasaulyje muzikos 
universitetas ir parinkti pa
tyrę profesoriai. Visame pa
saulyje pagarsėję jaunieji Ru
sijos virtuozai nuolat važinė
ja po užsienį reklamuojami 
įvairių bendrovių kaip geriau
si pasaulyje jaunieji talentai. 
Koncertuoja žymiausiose pa
saulio koncertų salėse, kai 
tuo tarpu metais už juos jau
nesnis Vilhelmas groja žymiai 
sudėtingesnius kūrinius.

Jaunajam lietuviui uždaryti 
visi keliai į kitas šalis. Gyve
na kukliame butelyje Kaune, 
V. Krėvės gatvėje. Jo ir smui
kas neprilygsta išrinktiesiems 
supervalstybių atstovams, — 
priverstas griežti paprastu 
serijinės gamybos smuikeliu. 
Lietuvos respublikos kultū
ros ministerija jau treti me
tai žada nupirkti gerą koncer
tinį smuiką, tačiau nesuranda 
lėšų.

Menas bei kultūra iškelia 
tautą į žymiausiųjų šalių gre
tas. Ir juo tobulesnis menas, 
juo didesnė garbė šaliai, iš
auginusiai tarptautinės reikš
mės menininką. Tai liudija 
visa žmonijos kultūros istorija.

Nors lietuvių smuiko virtuo
zui daromos kliūtys, kad nenu
rungtų pripažintų šalių smui
kininkų, tačiau Vilhelmo užsi
spyrimu galime tik žavėtis. 
Grieždamas pigiu smuikeliu 
sugebėjo nugalėti didelių ša
lių menininkus ir tapti tarp
tautinio konkurso laureatu. 
Užsienio žiūrovai negailėjo 
plojimų. Savo laikraščių skil
tyse žymiausi meno specialis
tai V. Čepinskio grojimą pava
dino fenomenaliu, o patį smui
kininką — “vunderkindu”, po 
to, kai jaunasis kaunietis įs
pūdingai sugrojo Paganini, 
Saint-Saenso ir Sarasatės kū
rinius. Jo varžovams, kaimyni
nių šalių smuikininkams, jau 
buvo sudarytos sąlygos griežti 
su žymiausiais pasaulio sim
foniniais orkestrais, kai tuo 
tarpu Vilhelmas gali griežti 
tik su Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos, Kauno muziki
nio teatro ir Kauno kameri
niu orkestrais. Lietuvoje, kur 
bepasirodytų jaunasis smuiko 
virtuozas, miestelio ar kaimo 
kultūros namų salėse, jo gro
jimą lydi plojimai ir susiža
vėjimo šūksniai.

Sudėtingiausius kompozito
rių kūrinius Vilhelmas iš
moksta ir groja atmintinai po 
poros dienų repeticijų. Smui
ko paslapčių jį moko tėvas — 
Stanislovas Čepinskis, ilga
metis Kauno muzikinio teatro 
dirigentas. Jo lazdelei kas va
karą paklūsta įvairių kompo
zitorių operų ir operečių par
titūros. Žiūrovai teatre daž
nai mato ir Vilhelmą, kuris už
suka pasiklausyti tėvo diriguo
jamo orkestro, bet ir mamos 
Kristinos Krukauskaitės, teat
ro solistės, dainavimo. Mama, 
turinti gražų sopraną, dažnai 
atlieka pagrindines partijas 
tokiuose Kauno Muzikinio 
teatro pastatymuose, kaip Puc
cini “Madame Butterfly”, 
Leoncavallo “I Pagliacci”, 
Mozarto “Cosi fan tutte” ir kt.

Žinant tėvo reiklumą ir ma
mos pasišventimą sūnaus mu
zikiniame auklėjime, vis dėlto 
kyla nerimas. Ir patys tėveliai, 
nuoširdžiai trokštantys vie
ninteliam vaikui sėkmingos 
karjeros muzikoje, supranta, 
kad būtinas tolimesnis tobu
linimasis svetur, pas žymiuo
sius smuiko profesorius ge
riausiuose muzikos universi
tetuose. Jų sūnui būtina pa
matyti pasaulį, pasimokyti, 
pasiklausyti pripažintų smui
ko virtuozų.

Vilhelmas kasdieną virkdo 
smuiką po 7 ar daugiau valan
dų. Žinant kiek užimti berniu
ko tėvai teatre, kyla noras 
padėti talentui. Vėl pakarto
tinė sovietinė agresija, siau
tėjanti armija Lietuvos mies
tuose. Galime tik įsivaizduoti, 
koks apmiręs muzikinis Res
publikos gyvenimas. O kad Vil
helmas talentų talentas, nėra 
abejonės.

Jei atsiras šiuo metu nors 
viena lietuvių šeima, gyvenan
ti Amerikoje ar Kanadoje, kuri 
nepabūgs sunkumų, iškvies 
jaunąjį menininką į laisvą 
kraštą ir pajėgs suteikti jau
nuoliui deramą išlaikymą, kol 
šis baigs studijas muzikinėje 
srityje, tiems bus dėkinga vi
sa Lietuva. Padėkime jauna
jam Lietuvos talentui!

P. S. Vilhelmas Čepinskis, 
Stanislovo, gimęs 1977 m. III. 
19 d. Kaune. Jo adresas: Vil
helmas Čepinskis, V. Krėvės 
30-10, Kaunas, Lithuania.

T -sAMocmA-J Knygų rišykla 
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meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A- Plėnys
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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Video kasetės
• (PAL-SECAM) E120 

$2.60

Mes taip pat pakeičiame 
video juostas iš PAL į 
NTSC ir iš NTSC į PAL 

Speciali kaina 3v. tik $30. f-ja* --i
' o

Radijo su 
kasetėmis 
nuo - $39."

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Multisystem VCR’s 
nuo-$529." 
(PAL-SECAM-NTSC) 
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ir 

turime 
naujų 
dalių 

Vilniuje, 
Lietuvoje

Audio 
kasetės 
90 minučių 
tik $0.75

Atidaryta
Pirmad. ir antrad. 10 v.r. iki 6 v.v.
Trečiad, ketvirtad., penktad. 10 v.r. iki 8 v.v.
Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.
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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!”



Dovana Lietuvai
Grįždamas iš viešnagės Kana

doje Panevėžio katedros klebonas 
mons. Juozapas Antanavičius par
vežė dovanų — į juosteles įkalbė
tų Naująjį Testamentų ir perdavė 
jas Lietuvos akliesiems.

Ši brangi dovana giliai sujaudi
no per 7 tūkstančius aklųjų ir silp
naregių. Tai kilnus poelgis, tei
kiantis vilties, kad į Lietuvą grįž
ta laisvė, o kartu — tikėjimas, do
ra ir gerovė.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto 
parapijos klebonui tėvui Augusti
nui Simanavičiui, OFM, ir Missis- 
saugos klebonui kun. Jonui Staš- 
kui, kurie padovanojo kalbantį 
Naująjį Testamentą. Labai ačiū 
sakome juostelių leidėjams ir ga
mintojams, o ypač prel. Vytautui 
Balčiūnui Amerikoje už juostelių 
įkalbėjimą. Malonaus prelato V. 
Balčiūno balso klausysis ne tik 
aklieji ir silpnaregiai. Religinis 
išsilavinimas okupacijos metais 
buvo neprieinamas dažnam Lietu
vos žmogui, todėl apie šią dovaną 
mes kalbėjome per Nepriklauso
mos Lietuvos radiją, televiziją, 
pasirūpinome, kad visa Lietuva 
žinotų labdarių vardus, o šventas

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 

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

žodis pasiektų kiekvieną, kuris 
jo laukia.

Džiaugdamiesi tokia brangia do
vana, — gražia ir puikia kalban
čia knyga, prisimename tas die
nas, kai prieš keletą metų Lietu
vos aklieji ir silpnaregiai, nepai
sydami kompartijos ir cenzūros 
draudimų, už pačių uždirbtus pi
nigus savo spaustuvėje išleido 
Naująjį Testamentą iškiliuoju 
Biailio raštu — dvidešimt pen
kias storas knygas primityvia, dar 
pokarine spausdinimo technika, 
kurią remontuojame ir dabar, nes 
okupuotoje Lietuvoje, valstybei 
ir visuomenei nusigręžus nuo ak
lųjų, savo švietimu ir buitimi rū
pinomės patys. Dėl to šiandien 
sutrikusio regėjimo žmonės netu
ri lietuviškų padidinto šrifto spal
votų vadovėlių, regėjimo likutį 
saugančių ar koreguojančių prie
monių, akinių, rašomųjų mašinė
lių, o daugiau kaip tūkstantis ne
regių orientuojasi erdvėje taip, 
kaip išmano. Kad palengvintų sa
vo gyvenimą aklųjų kvartaluose, 
patys kuria ir gamina tokias tiflo- 
technines priemones, kokiomis se
niai naudojasi viso pasaulio ak
lieji.

Penkiasdešimt okupacijos metų 
Lietuvos aklieji ir silpnaregiai 
giliai širdyse išsaugojo tikrą tau
tos istoriją, išlaikė katalikų tikė
jimą, kalbą. Sunkiausiomis sąly
gomis laisvės troškimą išugdė sa
vo vaikams. Slapčiom švęsdami re
ligines šventes, mokė tradicijų 
ir tikybos, todėl Naująjį Testa
mentą mes priimame ne tik kaip 
dėmesį, naujovę ir džiaugsmą. Tai 
graži dovana visos Lietuvos reli
giniam švietimui. J. Dzidolikas,

Aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
tarybos pirmininkas

Prel. J. ANTANAVIČIUS, grįžęs iš Kanados, dalina dovanas mažiesiems mokiniams Panevėžyje, o auklėtojai 
įteikia rožinį ir Bernardo Brazdžionio “Poezijos pilnatį”

Metinis “Talkos” susirinkimas
Hamiltono lietuvių kredito ko

operatyvo “Talka" trisdešimt šeš
tas metinis narių susirinkimas 
įvyko 1991 m. kovo 2, šeštadienį, 
Jaunimo centre. Į susirinkimą at
vyko ir užsiregistravo 138 nariai. 
Atvyko ir svečių: “Paramos” kre
dito kooperatyvo ižd. V. Aušrotas 
ir Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo pirm. dr. S. Čepas ir 
vicepirm. J. Palys. Susirinkimą 
atidarė pirm. J. Stankus, pakvies
damas atsistojimu pagerbti pra
eitais metais mirusius 29 narius, 
į balsų skaičiavimo komisiją pa
kviesti: J. Bajoraitis, A. Garkūnas, 
K. Gudinskas, P. Šidlauskas, I. Va
siliauskienė. Sekr. R. Kontenis 
skaitė praeitų metų susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų.

Pranešimuose valdybos pirm. 
J. Stankus ir ižd. St. Dalius pažy
mėjo, kad finansiniai 1990 metai 
“Talkai” buvo sėkmingi ir užbaig
ti su $33,796,644 aktyvu. Per viene- 
rių metų laikotarpį aktyvai padi
dėjo $2,068,935 arba 6.52% dau
giau negu 1989 m. Narių indėliai 
laikomi įvairiose taupymo sąskai
tose paaugo $1,743,470 daugiau ar
ba 5.77%. Nario indėlio vidurkis 
dabar yra $14,311 (Pernai buvo 
$13,503). Iš sąskaitų sparčiausiai 
augo terminuoti indėliai, kurie 
paaugo $961,779 arba 6.44%.

Nariams išduotos nekilnojamo 
turto paskolos padidėjo $1,323,776 
arba 6%, o asmeninių paskolų iš
davimas sumažėjo $265,214 arba 
15.03% mažiau negu 1989 m. Vie
nam skolininkui bendras pasko
los vidurkis dabar yra $44,045 (Per

nai buvo $37,834). Kooperatyvas 
turi 2149 narius ir 536 skolininkus.

“Talkos” kooperatyvas turėjo 
$4 mil. metinių pajamų. Išlai
dų prieš mokesčius susidarė $3,6 
mil. Didžiausią jų dalį sudarė 
išmokėti nariams nuošimčiai už 
indėlius - $3 mil. arba 76.01%. 
“Talka" išmoka savo nariams ypa
tingai aukštus nuošimčius už laiko
mus indėlius. Jų nepajėgia mokėti 
kiti Hamiltono kanadiečių koope
ratyvai. Tarnautojų algoms su 
pensija ir draudimais išmokėta 
$176,494 arba 4.4% nuo gautų pa
jamų. Metinis pelnas -$301,813.

Iš gauto pelno visiems nariams 
1990 m. prirašyta po $10 į šėrų są
skaitą, ją padidinant iki $35.

Lietuviškai veiklai paremti bu
vo paskirta ir išmokėta $54,550 ar
ba 15.3% nuo gauto tais metais pel
no. Apie smulkesnį aukų paskyri
mą buvo jau rašyta sausio mėne
sį “Tėviškės žiburiuose". Apmokė
jus visas išlaidas bei mokesčius, 
paskyrus aukas ir atidėjus į priva
lomą atsargos kapitalą, dabar ko
operatyvas turi savo rezervuose 
$1,767,194 arba 5.23% nuo viso ka
pitalo (Pernai buvo 4.4%).

Kredito komiteto pirm. F. Ens- 
kaitis pranešė, kad per 1990 m. ko
mitetas išdavė naujų paskolų: as
meninių $1,320,038 ir nekilnoja
mo turto $10,07),525. Iš viso išduo
ta $11,391,563 ir sudaro 289 pa
skolas.

Revizijos komiteto pirm. G. Mel- 
nykas pranešė, kad metų eigoje 
darant tikrinimus, buvo rasta vis
kas tvarkoje. Revizorius Welsh 
perskaitė metinio tikrinimo ak

tą, pažymėdamas, kad kooperaty
vas yra finansiškai stiprus ir rū
pestingai tvarkomas. Narių susi
rinkimas patvirtino rankų pakė
limu 1991 m. revizijai atlikti tą 
pačią Nolan. Hoeecht ir Welsh 
bendrovę.

Balsų dauguma patvirtinti įsta
tų (By-Law) pakeitimai: pakelti 
nario Šerus iki 7 šėrų - $35, leisti 
išduoti nekilnojamo turto ir vers
lo paskolas iki $200,000.

Į valdybą aklamacijos būdu per
rinkti R. Kontenis, P. Kanopa, į re
vizijos komitetą išrinkta R. Cipa- 
rytė. Kredito komitetai! išstačius 
du kandidatus, buvo slapti balsa
vimai. Balsų gavo: J. Pleinys 72, 
A. Jusys 56. Išrinktas J. Pleinys.

įteikiant studentams stipendi
jas, ižd. St. Dalius pranešė, kad 
“Talkos” valdybos posėdyje, įvy
kusiame 1991 m. vasario 20 d., bu
vo svarstyti studentų stipendijoms 
prašymai ir balsų dauguma paskir
ta po $1,000 šiems studentams: 
Petrui Babeckui. Rytui Ločeriui 
ir Onai Žukauskaitei. Dar po $500 
stipendijos buvo paskirtos stu
dentams, kurie pasižymėjo lietu
viškoje veikloje. Jas gavo Danutė 
Grajauskaitė ir Algis Rudaitis. 
Tik gaila, kad į stipendijų įteiki
mą atvyko tik vienas studentas, o 
kiti, atrodo, nelabai stipendijas 
vertina.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. Stan
kus, vicepirm. J. Gedris, sekr. R. 
Kontenis, ižd. St. Dalius, vald. na
rys P. Kanopa. Kredito komitetas: 
pirm. F. Enskaitis, sekr. B. Mačys, 
narys J. Pleinys. Revizijos komi
tetas: pirm. G. Melnykas, sekr. G. 
Skaistys, narė R. Ciparytė.

Stasys Dalius
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Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100 - V. Urbonas, L. Baltrėnas; 

$70 - A. Miklovaitis-Dvarionas; 
$50 - Sault Ste. Marie lietuvių 
bendruomenė, A. Liškauskas; $47
- S. Kneitas; $34 - J. Gataveckas; 
$25 - P. Šimkienė, A. Čepulis; $22
- J. Adomaitis: $20 - O. Balaišis, 
V. Vadauskas, B. Lisauskas, J. 
Stempužis, K. Naudužas, J. Skar
dis; $17 - E. Heikis, A. Kaknevi
čius, S. Baras, R. Zubrickas, V. 
Pundžius; $16 - J. Gedvilas, B. Ta
mulis, P. Šukys; $12 - P. Kitra; $10- 
V. Paulionis, A. Kulpavičius, A. 
Dragašienė, J. Tamulionis, J. Va
laitis, P. Kirstukas. A. Dulaitis, 
A. Plečkys; $7 - J. Dainoras, A. La
kas, M. Andriulevičius, J. Burk- 
schat, L. Garbačiauskas, E. Gin- 
čauskas, J. Daugėla, J. Giedriū- 
nas, P. Raulinaitis, M. Bagdonas, 
J. Vizgirda. V. Urbaitis, V. Pau
lionis. M. Gelažius, P. Seibutis, A. 
Žinaitis, O. Adomaitytė, P. Bosas, 
A. Budininkas, V. Anskis, P. La- 
pienis, J. Malskis, K. Meškauskas, 
R. Tirilis, K. Gimžauskas, D. Rup
šys; $6 - J. Jauneika, A. Bliskis, A. 
Godelis.

$5 - P. Mikšys, L. Jankauskienė,
J. Taoras, V. Vadauskas, I. Vadaus- 
kienė, L. Beleckienė, J. Vaičjur- 
gis, P. Razgaitis, V. Agurkis, P. Vi
tas; $4 - M. Renkys; $3 - A. Langas; 
$2 - M. Naujokaitis, V. Kutkevi- 
čius, A. Klupšas, J. Jonušas, M. Ur
bas, S. Bončkus, E. Martišius, E. 
Laukys, J. Pilipavičius, 1'. Janukė- 
nas, A. Statulevičius, S. Kikilas, 
A. Misiūnas, M. Norkūnas, P. Palys 
D. Nasvytis, L. Dagienė, A. Pruns- 
kus, B. Siliūnas, S. Virpša, A. Va
liulis; $1 - E. Jodinskas, B. Vytis.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$100 - A. Dickson; $90 - J. Džen- 

kaitis; $80 - A. Pivoriūnas; $74 - 
kun. dr. J. Jūraitis; $72 - H. Šolys; 
$57 - V. Nakrošius; $50 - J. Sima- 
nas, J. Aukštakalnis, P. Dovidai- 
tis, S. Kneitas, M. Andriuškevi
čius, J. Marčiukaitienė, M. Petro
nis, kun. A. Rubšys, J. Baltakys, A. 
Garkūnas, L. Baltrėnas, A. Vaič
kus, J. Tamulionis, J. Valaitis, J. 
Nastajus, V. Mikėnas, A. Miklovai
tis-Dvarionas, J. Janulaitis, O. 
Juodviršis, prel. J. Kučingis, L. 
Kriaučeliūnas, A. Balsys, K. Du
bauskas, R. Paulionis, K. Rašyti
nis, kun. J. Pragulbickas, P. Dau
ginas, A. Šidlauskas, A. Senkus, 
V. Stanaitis, A. Stančikas, G. Šer
nas, A. Masaitis, E. Galiauskas, R. 
Vaičaitis, L. Adomavičius, E. Čup- 
linskas, K. Astravas, prel. J. Berta- 
šius, J. Margis, A. Lukošius, E. Da- 
niliūnas, R. Dirvelis, G. Smolskis,
K. Šapočkinas, A. Stanevičius, K. 
Račiūnas, L. Pliūra.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$48 - A. Šarapnickas; $47 - B. Ja

kutis, B. Laučys, J. Linkūnaitis, I. 

Antanaitis, vysk. P. Baltakis, OFM, 
P. Seibutis, O. Mitalas. R. Bulovas, 
A. Rūkas; $45 - J. Radvilas; $44 - 
P. Milašius, J. Spencer; $42 - A. 
Valavičius. V. Turūta; $40 - K. 
Čerškus, A. Beresnevičius, V. Če
pėnas, V. Milukas, V. Vindašius, 
A. Urbonas, A. Vanagas, A. Venc
kus, S. Jokubynas, J. Grabys, K. 
Grigelytė, B. Rakauskas, A. Pintu- 
lis, S. Raškauskas, J. Poška, A. Ra- 
dzivanas, A. Kernius, O. Kačins
kas, L. Kongats, J. Bendoraitis, I. 
Vilimas, V. Dunderas, A. Girnius, 
dr. B. Paprockienė, N. Mazalaitė- 
Gabienė, S. Garliauskas, J. Andriu- 
laitis, V. Kačergius, R. Kymantas, 
M. Jurėnas, A. Šileikis, I. Mače- 
rinskas, R. Slavickas, J. Nešukai- 
tis, A. Simanavičius, S. Remeikai- 
tė, V. Ročiūnas, A. Babonas, B. 
Dobrovolskis, E. Dubininkas, E. 
Ginčauskas, K. Grigaitis, A. Gru- 
bis, V. Poškus, A. Ruginis, K. Poš
ka, J. Petrikonis, J. Pacevičienė, J. 
Jurėnas, C. Pšezdzieckis, P. Abro
maitis, J. Beržinskas, A. Vaičiu
lis, dr. M. Valadka, V. Vaitkus, I. 
Vibrys, J. Vizgirda, J. Viečerins- 
kas, A. Vibrys, V. Tamulaitis, B. 
Vitkus, A. Mickus, S. Mačiulaitis, 
V. Levišauskas, S. Janušas, J. Kar
ka. J. Jauneika, J. Kralikauskas, 
M. Kieraszewicz, J. Jagėla, dr. A. 
Josiukas, L. *Kosel, B. Jurkšas, A. 
Ketvirtis, M. Biekša, E. Kuchals- 
kis, Tėvai jėzuitai, Montreal, P.Q., 
V. Pulkauninkas, A. Gedris, J. Sa
baliauskas, V. Simanavičius, A. 
Sirutis, B. Sriubiškis, A. Šeškus, Z. 
Stanaitis, H. Sukauskas, A. Šiukš
ta, D. Mogck, V. Venckevičius, J. 
Valiulis, I. Vasiliauskas, O. Urna- 
vičius, J. Žilys, G. Žarkis, M. Žemec- 
kas, T. Alelionis, P. Murauskas, A. 
Čepėnas, A. Bartkus, A. Augūnas, 
A. Budrys, L. Baumgard, P. Noru
sis, L. Mockus, V. Laurinaitis, M. 
Rudzinskas, J. Morkūnas, A. Nau
sėdas, S. Majauskas, K. Linkus, L. 
Leveckis.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: $100 - kun. A. 
Bertašius.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $80 - V. Lumbis.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką. Taip pat dėkojame atsiun- 
čiantiems už loterijos bilietėlius 
didesnes sumas.

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

“TŽ” leidėjai

Viešas susirinkimas
AMERICAN EXPORT-IMPORT INC.

Chicago, III. 60441, U.S.A.

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 naujų ar senų drabužių siuntinius, nemažesnius 5 kg 

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

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

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

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

Vietinės valdžios atstovų 
reguliavimo taisyklių komitetas

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

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

Mūsų patvirtinti prekybininkai

UNIVERSAL TRAVEL
4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 

Florida 34233 
Tel. (813) 377-9025

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

Tel. (716) 894-9880

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 

Ml 48212, Detroit 
Tel. (313) 892-6563

BOMAR INC.
4754'/z W. Belmont Ave. 

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

UNIPOL TRAVEL
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656
Tel. (813) 544-8700

PIAST ENTERPRISES LTD.
121 Roncesvalles Ave. 

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

Mes norime jūsų nuomonės dėl vietinės valdžios atstovų 
reguliavimo taisyklių pagerinimo.

Valdžios paskirtas patarimų komitetas turės viešus 
susirinkimus visoje provincijoje. Komitetas svarstys įvairius 
šio reikalo klausimus, tame tarpe:
• ar dabartiniai įstatymai pakankamai nusprendžia, kada 

valdžios atstovų reguliavimo taisyklės yra pažeidžiamos?
• ar vietinės valdžios darbuotojai turėtų laikytis Municipal 

Conflict of Interest Act (vietinės valdžios atstovų 
reguliavimo taisyklių)?

• ar į šias taisykles įeina dovanos ir lengvatos, kurios 
priklauso nuo darbo pareigų?

• ar vietinės valdžios veikėjai privalėtų viešai paskelbti savo 
nuosavybę, kuri gali pažeisti atstovų reguliavimo taisykles?

• ar dabartiniai įstatymai yra pakankamai aiškūs, jeigu 
išrinkti valdžios atstovai prisiima pridėtines apmokamas 
pareigas?

Jeigu jūs norite išreikšti savo nuomonę, prašome skambinti 
nemokamai žemiau nurodytu telefono numeriu, ir jums bus 
paskirtas priėmimo laikas. Pageidaujama atsiųsti iš anksto 
jūsų paruoštos kalbos nuorašą šiuo adresu:
Municipal Government Structure Branch 
11th Floor, 777 Bay Street 
Toronto, Ontario M5G 2E5
Taip pat galite išreikšti savo nuomonę raštu. Raštiškus 
pasiūlymus siųskite tuo pačiu adresu iki š.m. gegužės 31 d. 
Galite išreikšti savo nuomonę anglų arba prancūzų kalba. 
Visi komitetui įteikti dokumentai bus paskelbti viešai.
Diskusijų nuorašai
Jeigu norite gauti šio klausimo diskusijų nuorašą (angliškai 
arba prancūziškai), kurį praeitais metais paruošė Ministry of 
Municipal Affairs, arba komiteto sąlygų ir tikslų nuorašą 
(committee’s terms of reference), prašome mums 
paskambinti. Vietinės valdžios įstaigos vedėjai ir bibliotekos 
turi šių dokumetų kopijas, kurias galima vietoje paskaityti.
Dėl smulkesnių duomenų ir dokumentų nuorašų skambinkite 
nemokamai (tik angliškai): 1-800-668-0230

©
Ministry of 
Municipal 
Affairs 
Ontario

Viešų susirinkimų tvarkaraštis
Municipality: Mississauga Date: Tues., Apr. 2 
Dufferin-Peel S.S. Board. 40 Matheson Blvd. West 
Municipality: Windsor Date: Tues., Apr. 2 
Windsor Public Library. 850 Ouellette Ave.
Municipality: Thorold Date: Wed., Apr. 3 
Niagara Regional Municipal Offices, 2201 St. David's Rd. 
Municipality: London Date: Wed., Apr. 3 
Best Western Lamplighter Inn, 591 Wellington Rd 
Municipality: Toronto Date: Thurs., Apr. 4 
Toronto Board of Education Auditorium, 155 College St. 
Municipality: Ottawa Date: Tues., Apr. 9 
Ottawa-Carleton Regional Municipal Offices, 111 Lisgar St. 
Municipality: Oshawa Date: Tues., Apr. 9 
Oshawa Municipal Offices, 50 Centre St. South 
Municipality: Cornwall Date: Wed., Apr. 10 
St. Lawrence's Theatre. Windmill Point, Belmont St.
Municipality: Hamilton Date: Wed., Apr. 10 
St Mary's High School Auditorium, 1400 Main St. West 
Municipality: Peterborough Date: Tues., Apr. 23 
Peterborough Municipal Offices. 500 George St. North 
Municipality: Timmins Date: Tues., Apr. 23 
Northern College, Hwy. 101 East, South Porcupine 
Municipality: Kingston Date: Wed., Apr. 24 
Kingston Public Library, 130 Johnson St.
Municipality: Sudbury Date: Wed., Apr. 24 
Holiday Inn, 85 St. Anne Rd
Municipality: Sault Ste. Marie Date: Thurs., Apr. 25 
Sault Ste. Marie Municipal Offices, 99 Foster Dr. 
Municipality: Orillia Date: Tues., Apr. 30
Twin Lakes Secondary School Cafetorium, 381 Birch St. 
Municipality: Pembroke Date: Tues.. Apr. 30 
Best Western Inn, 1 International Dr.
Municipality: Owen Sound Date: Wed., May 1 
Royal Canadian Legion Hall. 1900 Third Ave. West 
Municipality: North Bay Date: Wed., May 1 
North Bay Municipal Offices, 200 McIntyre St. East 
Municipality: Kenora Date: Tues., May 7 
King George VI Elementary School, 320 6th Ave. South 
Municipality: Kitchener Date: Tues.. May 7 
Kitchener Public Library Auditorium, 85 Queen St. North 
Municipality: Thunder Bay Date: Wed., May 8 
Thunder Bay Municipal Offices, 500 Donald St. East 
Municipality: Scarborough Date: Wed., May 8 
Scarborough Civic Centre, 150 Borough Dr.
Municipality: Fort Frances Date: Thurs., May 9 
Fort Frances Municipal Offices, 320 Portage Ave. 
Municipality: Newmarket Date: Thurs., May 9 
Newmarket Community Centre, 221 Cedar St. 
Visi susirinkimai prasideda 7 v.v. ir yra vietose, 
kurios yra prieinamos invalidams. Galite kalbėti 
angliškai arba prancūziškai.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

Ci

T.V.

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

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

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.

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. .. 91/z%
2 metų GlC-met. palūk. .. 93A%
3 metų GlC-met. palūk. ..10 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 9 %
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 91/z% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 93/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.10 % 
Taupomąją sąskaitą ......... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 8'/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas

nuo ......................  121/z%
Sutarties paskolas

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 111/4%
2 metų ................. 11’/«%
3 metų ................. 111/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11’/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.

Vytautas Grybauskas Toronte
ŠALFASS-gos centro valdybos ir 

JAV išvykos į PLS žaidynes Lietuvo
je organizacinio komiteto vicepirm. 
Vytautas Grybauskas, neseniai grį
žęs iš Lietuvos, š.m. kovo 1 d. lankė
si Toronte ir padarė išsamų prane
šimą apie padėtį krašte ir organiza
cinius pasiruošimus IV-sioms pasau
lio lietuvių sporto žaidynėms, kurios 
įvyks 1991 m. liepos 27 - rugpjūčio 
4 d.d. Lietuvoje.

Svečias minėjo, kad jis buvo pasi
ruošęs vykti į PLS žaidynių organi
zacinio komiteto pasitarimus, su
šauktus 1991 m. sausio 24-27 d.d. Vil
niuje, kur dalyvavo vyriausybės, 
LTOK, Sporto departamento, Sporto 
federacijų vadovai, taip.pat Estijos,
Latvijos, Sibiro, Lenkijos, Australi
jos ir Š. Amerikos lietuvių atstovai, 
tačiau gavęs pranešimą, kad susisie
kimas tarp Maskvos ir Vilniaus nu
trauktas, savo kelionę atšaukė.

Tuo metu Čikagoje posėdžiavo 
ŠALFASS-gos centro valdybos ir 
JAV išvykos į IV-sias PLS žaidynes

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki /5% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 47 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

CHOICE
“Ali THE

MASKELL INSURANCE world-
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, -------------—-------------—"-------------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

RF/VIIX professionals inc. Realtor

■P Kokia 
jūsų namo 

vertė?

ANTANAS GENYS

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo Įkainojimo.

an independent member broker

T east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000 
res: 231-2839

komitetai (abiejų vienetų pirminin
ku yra Valdas Adamkus, vicepirmi
ninku - V. Grybauskas. Pastarasis 
posėdžiuose nedalyvavo, nes persi
kėlęs gyvena Port Orange, Fla.). Ne
pabūgusiam esamos padėties Lietu
voje antrajam ŠALFASS-gos centro 
valdybos vicepirmininkui ir PLB 
atstovui Rimantui Dirveniui, pareiš
kusiam norą vykti į kraštą, buvo su
teiktas įgaliojimas ŠALFASS-gos ir 
JAV išvykos komiteto vardu išreikš
ti pageidavimą šias žaidynes nukelti 
patogesniam laikui. Lietuvon R.D. 
nuvežtas pasiūlymas nebuvo priim
tas, pareikšta, kad žaidynės įvyks, 
nežiūrint kiek išeivijos atstovų be- 
dalyvautų. Aplamai, kiek teko pa
tirti, Rimantas Dirvonis Lietuvoje 
atliko nemažą misiją atstovaudamas 
Š. Amerikos sportininkams. Jis bu
vo susitikęs su prezidentu V. Lands
bergiu, K. Motieka ir visa eile poli
tinių bei sporto vadovų. Parsivežė 
nuomonę, kad Lietuva į šias žaidy
nes žiūri daugiau iš politinės pers
pektyvos, ne varžybinės. Jie trokšta 
parodyti pasauliui savo vieningumą 
kovoje dėl nepriklausomybės, ruoš
dami kultūrinius bei sportinius ren
ginius . . .

Sužinojęs apie R. Dirvonio planus, 
V. Grybauskas mums, torontiškiams, 
sakė: “R. Dirvonis nėra JAV išvykos 
į PLS žaidynes komiteto narys, nė
ra susipažinęs su šio komiteto atlik
tu darbu, todėl jis negali pilnai jam 
atstovauti”. Apsisprendė, sėdo į lėk
tuvą ir pats nuvyko į Vilnių ...

Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto pirmininkas Artūras Poviliū
nas ir IV-jų PLS žaidynių organizaci
nio štabo pirmininkas Janis Grin
bergas atvykusiam Vytautui Gry
bauskui sudarė sąlygas susitikti su 
Lietuvos politiniais vadovais — Lie
tuvos prezidentu Vytautu Landsber
giu, Kazimieru Motieka, Romualdu 
Ozolu ir kitais, taip pat su sporto 
vadovais. Savaitės eigoje jis apke
liavo 13 Lietuvos miestų, kur vyks 
būsimos varžybos. Kaip sako V. Gry
bauskas, pasiruošimo darbai atlikti 
jau 90%. Stadionai, salės baigiami 
taisyti, sporto priemonės, invento
rius organizuojamas, užsienio spor
tininkų ir svečių priėmimas, jų trans- 
portacija Lietuvoje jau suplanuota. 
Panevėžyje vyks bilijardo varžybos, 
miesto burmistre skyrė 300 tūkst. 
rublių nupirkti vakarietiško stiliaus 
3 bilijardo stalams.

Šias žaidynes vykdo Lietuvos vy
riausybė. Žaidynių organizacinis 
komitetas, vadovaujamas J. Grinber
go, rūpinsis tik varžybų pravedimu.

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
/l||r»*«f«0 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 

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

Juozas Balsys pristato torontiš
kiams Vytautą Grybauską, ŠAL
FASS-gos ir IV-jų PLS žaidynių 
JAV išvykos komiteto vicepirmi
ninką, padariusį pranešimą išvy
kos į Lietuvą klausimais

Nuotr. Sig. Krasausko

Iš vyriausybės iždo jau yra paskirta 
žaidynių reikalams pusantro milijo
no rublių ir taip pat yra įpareigotos 
atskiros ministerijos, kokią užduotį 
jos turi atlikti.

Pokalbio metu su Lietuvos aukš
taisiais politiniais vadovais V. Gry
bauskas klausė jų, kodėl žaidynės 
taip svarbu pravesti šiuo neramiu 
Lietuvai metu . ..? Visi atsakė vie
nodai, tik skirtingais žodžiais. Pre
zidentas Vytautas Landsbergis kal
bėjo: “Žaidynės bus Tautos šventė, 
kuri sujungs visų kraštų jaunimą. 
Tai bus įrodymas pasauliui, kad mes 
esame gyvi, kad ruošiam kultūrinius 
ir sportinius įvykius, kad laikai ge
rėja, kad mes tikimės geresnės atei
ties. Bet mes gerai žinom, bus dar 
sunkių dienų ir žaidynių nebus tik 
tada, kai parlamento rūmai bus už
imti, kai žūsiu aš ..., kai Lietuvos 
nebus . . .”

Lygiai taip pat galvoja miestų bur
mistrai, su kuriais V. Grybauskui 
teko kalbėtis. IV PLS žaidynėms ruo
šiamasi labai organizuotai ir inten
syviai. Bet kuri idėja jas nukelti vė
lesniam, ramesniam laikui Lietuvo
je yra nepriimtina, nes toks žingsnis 
sumažins entuziazmą, kuris šiuo me
tu vyrauja, ir jis turi politinio-de- 
monstracinio pobūdžio parodyti pa
sauliui ir ypač sovietams tautos pa
siryžimą būti laisvai.

V.Grybauskas vaizdžiai nupasako
jo visas detales organizacinio ir var- 
žybinio pasiruošimo srityse. Palie
tė žaidynių iškilmingą atidarymą, 
kuris vyks Kaune ir jų uždarymo iš
kilmes Vilniuje. Lietuva laukia iš
eivijos sportininkų.

V. Grybauskas pateikė ir skaičius, 
kiek Šiaurės Amerikos sportininkų 
žaidynėse dalyvaus. Jie gali keis
tis, tačiau, jo nuomone, ne per daug 
— 500 sportininkų ir 200 svečių . ..? 
Jis kvietė Kanados sporto klubų va
dovus imtis daugiau iniciatyvos ir 
skatinti sportininkus vykti. Kaip tik 
šiuo metu torontiškis Balys Savic
kas, ŠALFASS-gos šaudymo sekcijos 
vadovas, yra išvykęs į Lietuvą tar
tis dėl šaudymo varžybų pravedimo. 
Kanados išvykos komitetas į PLS 
žaidynes, taip pat Kanados sporto 
apygarda išvykos klausimais rūpi
nasi, posėdžiauja ir planuoja. Kiek 
ir kokiose sporto šakose sportinin
kų bus vykstančių į Lietuvą, paro
dys netolima ateitis

Vytautą Grybauską Toronte globo
jo Mamertas Duliūnas, pokario Vo
kietijoje gyventų dienų ir to meto 
iškilaus lietuvių krepšinio kovų 
draugas. Sig. K.

Slidinėjimas PLS žaidynėse
Lietuvos kalnų slidinėjimo fede

racijos pirmininkas A. Kepežėnas 
praneša, kad PLS žaidynių slidinė
jimo varžybos bus vykdomos Kauka
ze, Elbruso kalno šlaite (3500-4000 
m aukštyje). Varžybų rungtys — sla
lomas ir didysis slalomas. Varžybų 
datos: 1991 m. liepos 22 d. išvykimas 
iš Lietuvos į Kaukazą; liepos 23 d. 
slidinėjimas; liepos 24-25 d.d. var
žybos; grįžimas į Lietuvą liepos 26 d. 
ir liepos 27 d. dalyvavimas žaidynių 
atidaryme Kaune.

Kėgliavimas ŠALFASS-gos 
pirmenybėse

Pereitame “TŽ” nr. buvo plačiai 
aprašyta 41-jų ŠALFASS-gos žaidy
nių, kurios vyks Čikagoje 1991 m. 
balandžio 13-14 d.d., programa. Pa
pildomai pranešama, kad Š.A. lie
tuvių (Bowling) kėgliavimo pirme
nybės įvyks 1991 m. balandžio 13 d. 
Laredo Lanes, 3900 W. Columbus 
(S-W Highway & Pulaski), Chicago, 
Ill. Programoje bus individualinės 
ir komandinės varžybos, be “handi
cap”. Dalyvių registraciją prašoma 
atlikti iki 1991 m. balandžio 8 d. kėg
liavimo žaidynių koordinatorei 
Nancy Shotas 7140 S. California Ave., 
Chicago, II. 60629, tel. (312)-776-2192. 
Taip pat galima registruotis pas 
ŠALFASS-gos kėgliavimo vadovę 
Audrą Danaitytę 425 Mill Rd. No 10, 
Etobicoke, Ont. M9C 1Z2, Canada, 
tel. (416)-252-4659 (darbo) arba na
mų tel. (4161-626-8994.

“Vyčio” klubo sportininkus, vyks
tančius j PLS žaidynes Lietuvoje 
1991 m. liepos 27 - rugpjūčio 4 d.d., 
paremti organizuojamas aukų vajus. 
Vajui vadovauja Pranas Berneckas 
32 Rivercrest Rd., Toronto, Ont, 
M6S 4H3, tel. (4161-763-4429.

LIETUVIŲ J . KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

9.25% už 90 dienų term, indėlius 
9.25% už 6 mėnesių term, indėlius
8.5 % už 1 m. term, indėlius
8.75% už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
9.5 % už 1 m. GIC invest, pažym.
9.75% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8.75% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

9.5 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
9.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.

10 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
8.75% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
8.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6.25% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........12.5
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(fixed rate)

11 %
11 %

11.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 10.95% 
(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).

Dalis sporto darbuotojų Toronto Lietuvių namuose klausosi Vytauto Gry
bausko pranešimo Nuotr. Sig. Krašausko

Skautų veikla
• Jūros skautai dėkingi prisi- 

dėjusiems prie loterijos sėk
mės Kaziuko mugėje. Piniginę pre
miją laimėjo G. Bonner ir ją pado
vanojo j. skautų veiklai. Skautiš
kas ačiū.

• Rajono vadė s. A. Baltakie
nė balandžio 1 d., 7 v.v., skautų 
būkle, Prisikėlimo parapijoje, 
šaukia Kanados rajono skautų- 
čių vadovų-vių posėdį.

• Artėjant vasaros stovyklai, 
reikia susirūpinti atnaujinti čar- 
terį. Jį praradus, bus sunkumų 
gauti tomis pačiomis sąlygomis, 
kokias turime dabar. Artėjant ju
biliejinei stovyklai, kuri bus ren
giama Lietuvoje ir išeivijoje, čar- 
teris bus labai reikalingas važiuo
jantiems į tas stovyklas. Tėveliams 
jau išsiųsti laiškai su paaiškini
mu. Prašoma juos perskaityti ir 
pranešti tuntin. F. Mockui tel. 
489-7735 arba atsiųsti $33 čekį 
registracijai. M.

Paieškojimas
Sakalauskas Ignas, Sakalauskie

nė (Pocienė) Vladislava, Sakalaus
kas Julijonas, gyvenę Sedos mies
telyje, po karo rašę Lukošiams 
į Domenų km. (Mažeikių raj.) pra
šomi atsiliepti: Lidija Baužins- 
kienė (Lukošiūtė), 16 Divizijos 55- 
44, Klaipėda, Lithuania.

Nori susirašinėti
Aivaras Petrėnas, 21 m. amžiaus, 

gyvena Vokietijoje ir nori susira
šinėti su lietuvių išeivijos jauni
mu. Rašyti lietuviškai ir šiuo ad
resu: A. Petrėnas, Gross-Ebben- 
kamp 1, 2300 Kiel — 14, W. Ger
many.

Prašo pagalbos
Trys jaunuoliai Žilvinas, Vaidas 

ir Artūras, 18-20 metų amžiaus, 
Klaipėdoje yra sudarę muzikinę 
grupę “Savaitgalis”. Su savo pro
grama pasirodo visuomenei, ypač 
jų muziką mėgsta 12-16 metų jau
nimas. Norėtų išvykti į Vakarus 
ir padirbėti bet kokį darbą. Jie 
prašo tautiečių pagalbos šiapus 
Atlanto. Rašyti šiuo adresu: Ar
tūras Tamošaitis, 235800 Klaipė
da, Darželio 8-59, Lithuania.

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
...... ......................... . .. 1 ................................... ... ..........

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 1-416-836-1 029
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
Įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 
Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

liiniggffli Į lllimiĮjafliHjlĮIIMI I
FUI CHAT t L 2 ISO HuronUria St., 279-7M3

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.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

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

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

LUAZ JEEP 4x4 SAMARA 1.5-5 greičių
$6,996 kanadiškais $9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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



Siūlo tarptautinę 
konferenciją

Jesse Flis, Kanados parlamen
to narys Parkdale-High Park 
rajone ir oficialios opozicijos 
vienas iš užsienio reikalų kri
tikų, š. m. kovo 22 d. Kanados 
parlamentui, kaip rašoma komu
nikate, pateikė pareiškimų bei 
siūlymą.

Pareiškime sakoma — jis su 
savo kolegomis ką tik grįžęs iš 
Baltijos kraštų, kai ten kovo 17 
d. Sov. Sąjungoje vyko referen
dumas. Priminė parlamentui, 
kad baltiečiai šiame referen
dume atsisakė dalyvauti. Prieš 
tai jie savo pravestuose refe
rendumuose su didele balsų 
dauguma pasisakė už nepriklau
somybę.

Baltijos kraštų vadovų nuo
mone, greitas Kanados parla
mento reagavimas į kruvinuo
sius įvykius sausio 13 d. Vilniu
je ir sausio 20 d. Rygoje turėjo 
didelę reikšmę sudarant tarp
tautinį spaudimą sovietams, 
dėl kurio išvengta sovietų ka
rinės jėgos tolimesnių triuški
nančių veiksmų.

Derybos tarp sovietų ir bal- 
tiečių vyriausybių nejuda iš 
vietos. Jesse Flis siūlo, kad 
Kanada imtųsi vadovavimo su
šaukti Baltijos kraštų klausi
mu tarptautinę konferenciją. 
Jos tikslas — suvesti deryboms 
suinteresuotas puses ir, vado
vaujantis objektyvumu bei tarp
tautiniais įstatymais, nuspręsti 
1940 m. aneksijos legalumo sta
tusą, nustatyti semantiką ir ter
minus tolimesnėm derybom.

OFFORD
Irealty 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, T -» 
vasarnamius, ūkius, < 
žemes Wasagos,, 
Staynerio ir Colling- ' Į 
woodo apylinkėse > r i j 
kreipkitės į Z JĮ JM

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

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

Parlamentarui JESSE FLIS 
Kanados baltiečių karių-veteranų 
suvažiavime kovo 9 d. Toronte už 
nuopelnus Baltijos kraštų kovoje 
už nepriklausomybę buvo įteiktas 
medalis ir pažymėjimas

Apdovanojo medaliu
Kanados baltiečių karių-vete

ranų lygos metinis suvažiavi
mas įvyko š. m. kovo 9 d. Toron
te. Lygos vadovybė, įvertinda
ma Kanados parlamentaro Jesse 
Flis ypatingas pastangas kovo
jant už Baltijos kraštų nepri
klausomybę, įteikė jam už nuo
pelnus medalį, kurį jis labai 
įvertino.

Medalio apdovanojimo pažy
mėjime rašoma: Baltic Vete
rans’ League in Canada. This 
is to certify that The Baltic Ve
terans’ League in Canada ME
DAL OF MERIT has been awar
ded to M. P. Mr. Jesse Flis in 
recognition of continued sup
port in our fight for the re-es
tablishment of our free and in
dependent states of Estonia, 
Latvia and Lithuania.

Jis nuolat kelia baltiečių ne
priklausomybės klausimą Ka
nados parlamente. Buvo Lietu
voje, kai ten 1990 m. vasario mė
nesį vyko demokratiniai rinki
mai. Kartu su dviem kitais par
lamentarais - Pauline Browes ir 
David Stupich kaip Kanados val
džios atstovas buvo nuvykęs į 
Baltijos kraštus stebėti kovo 
17 d. referendumą. S. Jokūbaitis

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1991 m. balandžio 2, antradienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ont. Registracija - nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas-rinkimas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų.

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor).
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. 1990 m. apyskaitų tvirtinimas.
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1991 metams.
8. Rinkimai: 4 narių į valdybą ir 1 nario į revizijos komisiją.
9. Einamieji reikalai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks po 

pusės valandos, kuris bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus. Valdyba

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

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 $750 (kan.).
Smulkesnės informacijos teiraukitės “Audra Travel” biure.

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

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

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu. Šokiams gros "Good Time Boys". 
įėjimas-$20. Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse, pas J. Šimkų 
tel. 231 -9425, V. Drešerio draudos įstaigoje tel. 233-3334, pas klubo narius, 
Lietuvių namų raštinėje tel. 532-3311 ir prie įėjimo. Rengėjai

1991 m. 
balandžio 13, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose. 
(1573 Bloor St.W.)

10 TORONTO
KLB Toronto apylinkės valdyba 

praneša, kad 1991 metų apylin
kės tarybos rinkimai įvyks gegu
žės 12 d., nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Kandidatų sąrašai ir balsavimo 
vietos bus paskelbtos. Rinkimų 
komisijon pakviesti: B. Abro- 
maitienė tel. 532-4793, P. Bernec- 
kas tel. 763-4429, M. Dambarie- 
nė tel. 769-4891, B. Mackevičius 
tel. 536-9510, V. Skrinskas tel. 
249-4591. Komisija sudarys kan
didatų sąrašus ir praves balsa
vimus. Kandidatais į Toronto 
apylinkės tarybą gali būti visi 
šios apylinkės lietuviai, sumo
kėję 1991 metų KLB solidarumo 
įnašą ir užpildę rinkimų pareiš
kimą, pasirašytą dviejų siūlyto
jų iki 1991 m. balandžio 14 d. 
Pareiškimus kandidatams bus 
galima gauti pas rinkimų komi
sijos narius, apylinkės valdybos 
narius, Lietuvių namuose, para
pijose ir lietuviškose įstaigose. 
Kandidatų sąrašai bus paskelbti 
1991 m. balandžio 28 d.

KLB Toronto apylinkės valdyba
Toronto lietuvių jaunimo an

samblio “Gintaras” metinis kon
certas įvyks š.m. gegužės 5, sek
madienį, Anapilio salėje. Bus 
įdomi programa, kurioje daly
vaus visos gintariečių šokėjų 
grupės, dainininkės ir instru
mentalistai; loterija ir dar dau
giau. Prašome visus dalyvauti 
ir paremti mūsų jaunimą.

— Gegužės 12, sekmadienį, 
KLB Rodney apylinkės valdy
bos pakviesti, “Gintaro” daini
ninkės ir instrumentalistai at
liks Motinos dienos programą.

— Latvių dainų ir šokių šven
tė įvyks š.m. liepos 7 d. Maple 
Leaf Gardens Toronte. Gintarie- 
čiai yra pakviesti atlikti vieną 
lietuvišką šokį, o po to įsijungs 
ir šoks drauge su latvių šokėjais.

— Rugpjūčio 11-17 d.d. ginta
riečių dainininkės ir instrumen
talistai vyks į Winnipegą, kur da
lyvaus miesto surengtoje “Folk- 
loramoje”.

— Vyriausioji “Gintaro” gru
pė planuoja vykti į Jaunimo 
kongresą atlikti meninę prog
ramą. Ši kelionė pareikalaus 
daug išlaidų, o iš vadovų daug 
pastangų prižiūrėti šią neeilinę 
išvyką. Kongresas įvyks P. Ame
rikoje 1991 m. gruodžio pabai
goje ir baigsis 1992 m. sausio 
pradžioje.

— Kovo 22-24 d.d. Čikagoje 
įvyko IX šokių šventės posėdžiai. 
Iš Toronto dalyvavo R.J. Kara- 
siejai — “Gintaro” ansamblio at
stovai; A. Zanderienė — “Atža
lyno”; G. Breichmanienė — Ha
miltono “Gyvataro”. Iš viso da
lyvavo 19 mokytojų iš įvairių 
JAV-bių ir Kanados vietovių. 
Šventė turėtų įvykti 1992 m. Kor.

Muziko ARVYDO ir solistės NELĖS
PALTINŲ

antradienį, 7 v.v., 
Toronto Lietuvių namuose.

Programoje - estradinės ir šiuolaikinės Lietuvos dainos.
Visi kviečiami dalyvauti šių populiarių ir talentingų 
muzikų koncerte. įėjimas $6.

Rengia - LN kultūros komisija

1W
“Paramos” 

kredito kooperatyvo 
valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams balandžio 14 
dieną į valdomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:

Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo statybos vajui aukojo: 
$50 — R. Otto.

Arts week 1991 Toronte vyks 
š.m. rugsėjo 21-29 d.d. Tokia me
no savaitė organizuojama nuo 
1987 m. Joje dalyvauja meninin
kai, rašytojai, spaudos leidėjai, 
architektai, muzikai, aktoriai 
ir apima visą su priemiesčiais 
Torontą. Visuomenė renginiuo
se dalyvauja nemokamai. Tai 
puiki proga visiems' pasinaudo
ti plačiais kūrybiniais turtais. 
Kviečiamos įvairios kūrybinės 
jėgos meno savaitėje dalyvau
ti. Kas norėtų su savo kūryba da
lyvauti, prašoma iki gegužės 31 
d. skambinti ir rašyti šiuo adre
su: Angela Lee Artsweek Co
ordinator Arts Foundation of 
Greater Toronto 151 John Street, 
Suite 402 Toronto, Ont. M5V 2T2, 
tel. (416)-597-8223, fax: (416)-597- 
6956. Inf.

• Nebūtų lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

—Šypsenos—
Bekonai... iš Kanados

Tokias dovanas jau gavo keli 
šimtai Lietuvos gyventojų. Tačiau 
neverta galvoti, kad riestašnipiai 
verčiami taip toli keliauti. Rasta 
kur kas racionalesnė išeitis.

Garsas apie nelaimes Lietuvoje, 
aišku, pasiekė ir šią tolimą šalį. 
Ten gyvenantys mūsų tautiečiai la
bai susirūpino, jų nuomone, ba
daujančiais giminaičiais. Sužino
ję adresą ir susitarę, Jonavos ra
jono Beržų tarpūkinei gyvulinin
kystės įmonei persiunčia dole
rius, o fermeriai savo mašinomis 
šviežutėlę skerdieną nurodytais 
adresais pristato tiesiog į namus.

— Labai geri ir jautrūs kanadie
čiai, — sako Beržų gyvulininkystės 
įmonės direktoriaus pavaduotojas 
Kazimieras Zinys, — kartais, nu
vežę dovanas, randame didžiulį 
namą, kieme — net kelias nuosa
vas automašinas . . .

O jeigu tikrai tokios pagalbos 
kada nors prireiks? Ar besulauk
sime? (Iš Lietuvos spaudos)

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia
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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 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

SHERLOCK
HOMES
KIA!. tsTATt I N<

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

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

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kreipkitės i Valterį DrešerĮ. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

TV O 17 C I-I INSURANCEO IvILtjIfl IL 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

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

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

DRAUl) \ ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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fig MONTREAL

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

PRAMOGINĖJE D AL YJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai" šokių muzika. Vakaro pradžia — 6.00 v.v., 

meninės programos — 6.30 v.v.

TORONTO
Anapilio žinios

— Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį — 7 v.v. Švč. 
Sakramento įsteigimo Mišios; D. 
penktadienį — 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. 
šeštadienį — 8 v.v. Kristaus prisi
kėlimo pamaldos romėniškomis 
apeigomis; Velykų rytą — 7 v.r. Kris
taus prisikėlimo pamaldos lietuviš
komis apeigomis, 9.30 v.r. ir 11 v.r. 
Velykų Mišios. Autobusas veš mal
dininkus Didžiojo penktadienio pa
maldoms nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 2.30 v.p.p. ir at
gal nuo Anapilio išveš 5 v.p.p. Ve
lykų dieną autobusas veš maldinin
kus įprasta sekmadienio tvarka.

— Kovo 20, trečiadienį, palaido
ta a.a. Uršulė Kazlauskienė, 94 m. 
amžiaus.

— Metinis jaunųjų talentų pasi
rodymas įvyks balandžio 28, sek
madienį, 12.30 v.p.p. Anapilio sa
lėje. Prašome jaunimą, besimokan
tį dainavimo, muzikos instrumentų 
meno, deklamavimo, skulptūros ir 
tapybos, registruotis pas Slavą Žie- 
meljrtę tel. 823-7261. Pasirodymą 
rengia mūsų parapijos tarybos kul
tūrinė sekcija.

— Mišios Velykų sekmadienį, 
kovo 31, 7 v.r. Kristaus prisikėlimo 
Mišios, 9.30 v.r. už a.a. Joną Dūdą, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Emilį Hermaną.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos su šv. vakariene bus 

laikomos Didįjį penktadienį, kovo 
29, 9.30 v.r. Giedos parapijos choras. 
Giesmės bus atspausdintos.

— Pirmąją Velykų dieną iškilmin
gos pamaldos 9.30 v.r. Išpažinsime 
Nikeos tikėjimą.

— Parapijos tarybos posėdis - ba
landžio 3, trečiadienį, 7.30 v.v. pa
rapijos salėje.

— Moterų draugijos susirinkimas 
— balandžio 10 d. po pamaldų Ire
nos Deikuvienės namuose 14 Sha- 
nel Avė, tel. 233-8510. Kviečiame 
moteris dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Bilietai į Velykų pietus balan

džio 7, sekmadienį, gaunami pas B. 
Abromaitienę tel. 532-4793, S. Cipli- 
jauskienę tel. 247-0578, A. Jankai- 
tienę tel. 762-9183 ir LN raštinėje 
darbo valandomis.

— LN sekmadienio popiečių ne
bus kovo 31, Velykų sekmadienį, 
ir balandžio 7 d. dėl vykstančių ve
lykinių pietų Karaliaus Mindaugo 
menėje.

— Svetainė “Lokys” bus uždaryta 
kovo 29, Didįjį penktadienį ir ko
vo 31, Velykų sekmadienį, bet ati
daryta kovo 30, šeštadienį, tarp 12 
v. ir 6 v.v.

— Lietuvių namai bus uždaryti ko
vo 29-31 d.d., atidaryti balandžio 1, 
pirmadienį.

— LN šachmatų klubo susirinki
mas — balandžio 14, sekmadienį, 
1.30 v.p.p. LN skaitykloje.

— Medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Tauras” tradicinis balius — ba
landžio 13, šeštadienį. Bilietai gau
nami pas J. V. Šimkų tel. 231-9425.

Pagerbdama taurių lietuvaitę 
a.a. Oną Gailiūnaitę, Valerija 
Anysienė paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $25.

Brangios draugės a.a. Sofijos 
Stanulienės atminimui, užjaus
dama jos dukrą dr. Rūtą Cipli- 
jauskienę bei artimuosius, Va
lerija Anysienė paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $25.

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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIU”

1991 m. balandžio 6, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje 
Dalyvaukime visi ir paremkime savo lad i<rrastį!

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje 
ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. r. Mišias giedojo sol. A. Pakalniš
kytė ir “Volungės” choras.

— Kovo 20 palaidota a.a. Vanda 
Bartnikaitienė, 91 m.

— Pakrikštyta Kristina-Mary, Cyn
thia (Alksnytės) ir Gary Wilson du
krelė.

— Nuo Velykų iki Sekminių mūsų 
parapijoje vėl trečiadienio vakarais 
rengiami seminarai. Prasidės 7 v.v. 
Mišiomis. Pirmas seminaras bus ba
landžio 3 d.

— Bilietai į metinį “Tėviškės ži
burių” balių platinami salėje po 
Mišių.

— Didžiosios savaitės tridienio 
pamaldos: Didįjį ketvirtadienį Mi
šios vakare 7 v., po kurių procesi
joje pernešamas Švenčiausias į ado
racijos vietą. Didįjį penktadienį: 
žodžio liturgija, kryžiaus pagarbi
nimas ir Komunija 3 v.p.p. Šių pa
maldų metu bus daroma rinkliava 
Šventojoje Žemėje esančių šventų 
vietų išlaikymui. D. penktadienį, 
pradedant 8 v.r., į šventovę įėjimas 
adoracijai pro šonines duris. Di
dįjį šeštadienį: privačiai adoraci
jai nuo 8 v.r. įėjimas pro kampines 
duris.

— Velykų vigilijos apeigos prasi
deda 10 v.v., 10.45 v.v. — Prisikėlimo 
Mišios; po jų visi parapijiečiai ir 
svečiai kviečiami į parapijos salę 
pasivaišinti kava ir pyragais, ku
riuos paruošė KLK moterų draugijos 
mūsų parapijos skyriaus narės.

— Velykų dienos Mišios: 8.30 v.r. — 
už a.a. Juozą Siminkevičių, 9.20 v.r. 
— Padėkos intencija; 10.15 v.r. už a.a. 
Juzę Rakauskienę, Stasį Kavaliaus
ką, specialia intencija; 11.30 v.r. — 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas bus uždarytas Di
dįjį penktadienį ir Velykų sek
madienį. Vedėjas

“Paramos” kredito kooperatyvo 
darbo valandos Didžiąją savai
tę - D. ketvirtadienį nuo 9 v.r. - 
8 v.v., D. penktadienį uždaryta, 
D. šeštadienį 9 v.r. - 1 v.p.p. Ba
landžio 1 d., Velykų pirmadienį, 
uždaryta. Vedėja

Kanados parlamentarų delega
cija, kovo 19 d. sugrįžusi iš Balti
jos kraštų, duos pranešimą es
tų, latvių bei lietuvių visuome
nėms balandžio 2, antradienį, 
7.30 v.v. Latvių kultūros centre, 
4 Credit Union Dr., Don Mills, 
(Eglinton ir Don Valley Parkway 
gatvės). Kanados baltiečių fede
racija kviečia visus dalyvauti. 
Įėjimas — laisva auka Kanados 
baltiečių federacijos išlaidoms 
padengti.

Anapilio korporacijos metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
š.m. balandžio 11, ketvirtadie
nį, 7 v.v. parapijos salėje. Nesu
sirinkus kvorumui, už pusės va
landos, 7.30 v.v., šaukiamas ki
tas susirinkimas, kuris, nežiū
rint dalyvaujančių skaičiaus, 
yra teisėtas. Valdyba

A. a. S. Danilevičienės atmini
mui, užjausdama dukrą Danutę 
ir jos šeimą, J. Liutkienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10. 
A.a. Edvardo Šileikio antrųjų 
mirties metinių prisiminimui 
žmona Julija “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A.a. Z. Labucko atminimui, už
jausdami žmoną Jadvygą, sūnus 
bei jų šeimas, S. ir S. Slavickai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $10.

A.a. Juozo Grybo atminimui 
R.F. Griffin “Tėviškės žiburiams” 
atsiuntė $10 auką.

Anapilio moterų būrelis po 
$1000 paaukojo Lietuvos religi
nei šalpai, Lietuvos organizaci
jai “Caritas” ir Kanados lietu
vių muziejui-archyvui Anapi
lyje. R.C.

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

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

STALAI (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje tel. 
275-4672 arba parapijose po pamaldų sekmadieniais. 
BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojanios.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

Toronto Lietuvių namų «
karaliaus Mindaugo menėje 4
balandžio 7, sekmadienį, 1 v.p.p. ruošiami ~

tortai, kava.

Programoje: pianistė Leokadija Kanovičienė, 
Leokadija Nakrošienė.

Stalai numeruoti. Įėjimas suaugusiems - $15, jaunuoliams nuo 5-12 metų 
yj. - $7, vaikams iki 5 metų - nemokamai. Bilietus prašome įsigyti iš anksto 
V sekmadienio popietėse pas LN moterų būrelio nares ir darbo valandomis
zf LN raštinėje. Visus kviečia rengėjai -

Toronto Lietuvių namai ir LN moterų būrelis

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos balius - balan
džio 6, Atvelykio šeštadienį, Ana
pilio salėje. Bus jaunatviška me
ninė programa, gausi laimikiais 
loterija, lietuviški valgiai, geras 
orkestras, šokiai. Bilietai gauna
mi “TŽ” administracijoje. Loteri
jai yra sutelkta šių žymių skulpto
rių ir dailininkų darbai - L. Da
gienės dovanota a.a. J. Dagio 
skulptūra, A. ir A. Tamošaičių, 
R. Žiūraitienės, 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. Sendži- 
kienės tautinė lėlė, A. Valienės 
dovanota Telesforo Valiaus mono
grafija, Trattoria U Timone, res
torano savininko Jono Mickevi
čiaus dviem žmonėm pietūs, Sofi
jos Rakštienės tradicinis Napo
leonas, A. Vaitonienės servietė- 
lių rinkinys, A. Buragienės lova
tiesė, L. Senkevičienės odinis 
albumas.

Šalpos popietę Lietuvos “Cari
tui” paremti kovo 24, Verbų 
sekmadienį, Anapilio salėje su
rengė KLKM draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius ir 
religinė sekcija. Įžanginiu žo
džiu ją pradėjo Vyt. Balčiūnas 
ir pakvietė sol. Verutę Bizin- 
kauskaitę pravesti giesmę “Lie
tuva brangi”. Į giedojimą įsijun
gė visi dalyviai. Originalių min
čių kalbą pasakė kun. dr. Vikto
ras Skilandžiūnas, vedęs reko
lekcijas toje parapijoje. Prof. 
Romas Vaštokas supažindino vi
sus su prof. Arvydu Matulioniu 
iš Lietuvos. Jis tarė trumpą žo
dį. Dalyvavo ir daugiau svečių 
iš tėvynės, jų tarpe — prof. Pra
nas Juškevičius, prof. Zenonas 
Kamaitis, prof. Jonas Duoba. 
Tai dienai pritaikytą meninę 
dalį atliko solistė Verutė Bi- 
zinkauskaitė iš Bostono, JAV, ir 
muzikas Jonas Govėdas. Visiems 
padėkos žodį tarė kat. moterų 
draugijos skyriaus pirmininkė 
A. Augaitienė. Kun. dr. V. Ski- 
landžiūnui sukalbėjus maldą, 
visi sotinosi J. Gurklienės pa
ruoštais skaniais pietumis, o sa
vanorės moterys aptarnavo sta
lus. Popietės dalyviai Lietuvos 
“Caritui” paremti prisidėjo au
komis. vb

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pusry
čiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupko, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

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

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.

Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 14, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

n VALDYBA r.

Paslaugų biuras “Žemaitija” 
pasiruošęs jums padėti bet kokiais klausimais, susijusiais 
su giminėmis Lietuvoje, pavyzdžiui:

- pasiųs jiems pinigus (JA V doleriais);
- saugiai nuveš į Lietuvą įvairius daiktus, kurių nerizikuojate 

siųsti paštu;
- pristatys giminėms Jūsų užsakytas dovanas (automobilius 

“Lada”, šaldytuvus, skalbimo mašinas, televizorius irkt.);
- informuos apie parduodamus namus ir butus Lietuvoje;
-pasveikins giminaičius įvairiom progom ir įteiks Jūsų 

nurodytas dovanas.

Skambinkite! “ŽEMAITIJA” atlieka daug paslaugų.
Kreiptis į R. Mačiuką tel. 1-416-385-3453 

vakarais 6 V.V.-10 v.v. Hamiltone.

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

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 

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

MOKA UŽ:
Certifikatus .................. 91/2%
Term, indėlius:

1 metų .................. 81/z%
180 d.-364 d........ 8’/4%
120d.-179d........ 8 %
60 d.-119d........ 8 %
30 d. - 59 d........ 73/4%

II
Nekiln. turto nuo 11 %

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

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

“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.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 61/z%
Taupymo - su gyv. dr.......... 6 %
Taupymo - kasdienines  6 %
Einamos sąsk...........................41/z%
RRIF- RRSP -term...........  10 %
RRIF-RRSP-taup............ 63/4%

UŽ:
asmenines - nuo 121A>%

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.

KLB Montrealio apylinkės visuo
tinis susirinkimas yra šaukiamas 
balandžio 14 d. tuoj po pamaldų 
AV parapijos salėje. Bus valdy
bos narių pranešimai ir naujos 
valdybos rinkimai. Tikimasi turė
ti svečią, ką tik atvykusį iš Lietu
vos. Visi Montrealio lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

A.a. kun. Jono Kubiliaus laido
tuvių dieną vietoj gėlių prie kars
to buvo suaukota SOS Lietuvos Pa
galbai $1,200, Kanados lietuvių 
fondui - $100, Aušros Vartų para
pijai - $180 ir užprašyta apie 70 
Mišių.

Lietuviškų kino filmų festiva
lis Montrealyje prasidėjo kovo 
13 d. St. Henri gimnazijos audito
rijoje. Tą dieną festivalį atidarė 
KLB Montrealio apylinkės valdy
bos pirm. Arūnas Staškevičius, 
primindamas, kad šie filmai, ypač 
dokumentiniai, bus kartu ir prieš 
metus (kovo 11 d.) paskelbto Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo paminėjimas. Režisierius Pet
ras Abukevičius trumpame žodyje 
nusakė, kaip buvo prieita prie 
Kovo 11 ir po to sekusių įvykių. 
Žuvusieji sausio 13 d. buvo pagerb
ti vienos minutės susikaupimu. 
Sekė dokumentiniai filmai, lietę 
įvykius nuo 1988 m. rugpjūčio 23 
d. išvaikytų demontracijų iki Si
bire ieškomų tautiečių kapų ir pa
laikų parvežimo į Lietuvą. Kitą 
dieną buvo du vaidybinių filmų 
seansai.

Juozų ir Juozių pagerbimo pie
tūs kovo 17 d. AV parapijos salė
je praėjo labai sėkmingai, nes da
lyvių prisirinko arti 200. Pagerbi
mą rengė Jūrų šaulių kuopa “Ne
ringa”. Programai sumaniai vado
vavo šios kuopos narė Aldona Vai- 
čekauskienė.

Pradžioje pasirodė grupė Mont
realio lituanistinės mokyklos mo
kinių su gražia programėle, kurią 
paruošė mokytojai Joana Adamo- 
nytė ir Remigijus Šatkauskas. 
Juozus ir Juozes, ypatingai para
pijos kleboną kun. Juozą Aranaus- 
ką, nuoširdžiai sveikino AV para
pijos komiteto pirm. Albertas Jo
nelis, seselė Paulė, KLB Montrea
<000000000000000000000000000000000000000000000000000

KLK moterų draugijos Montrealio skyrius rengia

ATVELYKIO PIETUS i
1991 m. balandžio 7, sekmadienį, po 11 v. pamaldų < 

Aušros Vartų parapijos salėje.
Bus pietūs, loterija ir paveikslų paroda. įėjimas - $10. i 
Visos narės ir svečiai kviečiami gausiai dalyvauti. Rengėjos ;

1991 METŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Montrealis-Varšuva-Vilnius 
Nuo birželio 27 d. iki liepos 15 d. - $2147.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis -
L. Stankevičius, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Que. Canada.

Tel. (514) 669-8834

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

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY INC.
YRA SAVARANKIŠKA DRAUDOS AGENTŪRA

Paskutiniu metu atsiranda daug draudos planų, 
kurie pabrėžia tik kainą.

Iš tikrųjų draudoje yra daug smulkmenų, kurios 
nelaimės atveju gali tapti nemaža problema.

Net 84% visos draudos apyvartos Kanadoje eina 
per savarankišką draudos agentą. Tai rodo, kad 
kaina nėra lemiamas reiškinys pasirenkant draudą.

Savarankiškas draudos agentas turi keletą draudos 
bendrovių ir gali parinkti atitinkamą draudą ir kainą.

Pastovumas yra taip pat svarbu.

Teiraukitės tel. 722-3545

IEŠKOMA MOTERIS, kuri galėtų 
šeimininkauti ir pabendrauti su 
vyresnio amžiaus moterimi. Kam
barys, maistas ir atlyginimas pa
gal susitarimą. Skambinti tel. 
416-529-8460 Hamiltone. 

lio apylinkės valdybos pirm. A. 
Staškevičius, AV parapijos choro 
koordinatorius sol. Antanas Keb- 
lys, skautų atstovas Gintaras Na- 
gys, KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus valdybos pirm. Genovai
tė Kudžmienė. Buvo paminėti or
ganizacijų sveikinimai raštu. Pra
nešėja pareiškė padėką Vincui 
Mileriui, kurio gėlėmis gėrėjomės 
ne tik čia salėje, bet ir šventovė
je. Sugiedojus “Ilgiausių metų” 
Juozams, kun. J. Aranauskas pa
laimino dalyvius ir vaišių stalus. 
Skanius valgius paruošė kuopos 
šaulė Genovaitė Balaišienė su ge
romis talkininkėmis. Kavos metu 
buvo platinami loterijos bilietai. 
Laimingieji džiaugėsi laimikiais. 
Pabaigoje kun. J. Aranauskas Juo
zų vardu padėkojo šio pobūvio ren
gėjams, šeimininkėms ir visiems 
gausiems dalyviams.

Notarė Rūta Pocauskaitė-Rudins- 
kienė, ilgesnį laiką dirbusi drauge 
su notaru Juozu Bernotu, įsikūrė 
savo naujoje įstaigoje: 1170 St. 
Mathieu, Suite 100, Montreal, Que. 
H3H 2H5, tel. (514) 937-3729.

A.a. Regina Adukauskienė, 81 m. 
amžiaus, mirė kovo 10 d., palaido
ta iš AV šventovės.

A.a. Juozas Rugienius mirė kovo 
10 d., palaidotas iš AV šventovės.

B.S. 
PADĖKA

Š. m. vasario 27 d. sulaukiau 65- 
tojo gimtadienio. Mano vaikai, vai
kaičiai ir visi artimi giminės iš arti 
ir toli kovo 3 d. surengė man staig
meną mano namuose.

Labai dėkoju už bendrą dova
ną sūnums - Remigijui, jo žmo
nai Sandrai ir Arvydui; dukrai 
Daliai, Rimui, Dariukui ir Jūrai 
Sondoms iš Toronto; mieliems 
giminėms — Saulutei ir Vyteniui 
Radzevičiams bei jų vaikams Ra
munei ir Gintautui iš Norwalk, 
CT, JAV; sesutei Marijai; dukros 
Lindos šeimai iš Montrealio; savo 
vyrui ir kitiems giminėms bei pa
žįstamiems už dovanas, gėles, svei
kinimus raštu ir žodžiu.

Nuoširdžiai dėkoju -
Janina Blauzdžiūnienė,

La Salle, Que.

PARDUODAMAS poilsiavimo vie
toje 2-jų akrų sklypas, virš Talis
man slidinėjimo šlaito. Patogi vie
ta mėgėjams slidinėti, meškerioti, 
maudytis ir grožėtis gamta. Skam
binti tel. 1-416-898-4340 ar 853-5773.


