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Organizuotis neužtenka
Norint ką nors įgyvendinti, organizuotumas yra la

bai svarbus dalykas. Be jo sunku būtą tikėtis geresnės 
sėkmės. Kas sugeba organizuoti, paskirstyti darbus, juos 
derinti ir kontroliuoti, tas iš tikrąją gali ir tinkamai va
dovauti. Kai tokią gabią žmonių netrūksta, viskas sklan
džiai rieda laukiama linkme.

O
RGANIZAVIMAS betgi kai kada virsta užsiėmi
mu, savotiška “profesija”. Kartais susidaro net 
juokingas įspūdis, kai organizatoriai nori orga
nizuoti ir organizuoti be galo ir krašto. Reikia prisipa

žinti, kad organizavimas mums būdingas. Gal vaizdžiau
siai tai nusako plačiai skambantis linksmas posakis: 
trys lietuviai, keturios partijos. Didelio entuziazmo pa
rodoma, kai organizuojama kas nors naujo. Pasipila su
manymai, posėdžiai, statutą ir taisyklią kūrimas, vado
vybės rinkimai, ginčai ir užkulisių “politikos”, kai kur 
uniformą ar vėliavą projektavimai. Ir kai viskas susta
tyta, surikiuota, apšnekėta, dairomės vienas į kitą: o kas 
toliau? Kaip tą veiklą iš tikrąją vykdysime, kas ką darys, 
kur tie žmonės, kurie įsipareigos kokią naštą nešti? Ir 
prasideda nenumatyti sunkumai, atslūgsta entuziazmas, 
atsiranda sustingimas, o geriausiu atveju — planai sau, 
darbai sau. Jei visa tai darosi mažesnės apimties veik
lose, liečiančiose tik tam tikrą visuomenės dalį, nėra 
dar taip blogai — parodė gerą norą, pabandė, sustojo. 
Kas kita platesnio visuotinio pobūdžio darbuotėse, kur 
atsakomybė didelė ir veiklos rezultatai svarbūs plačiai 
visuomenei, net tautai. Tada jau net neužtenka darbo 
nesikratančią žmonią. Iškyla gana painus ir nelengvas 
ją pasirinkimo klausimas. Sėkmė ir tikslo pasiekimas 
labai daug priklauso nuo to, kas ką daro, atlieka, kuriam 
užmojui įsipareigoja, per kiek laiko pasižada padaryti, 
kaip savo pažadą įvykdo ir kokios kokybės pasekmės at
nešamos.

L
IETUVAI jau žengiant atgautos nepriklausomy
bės keliais, suprantamas išeivijos sujudimas. Ne
sunku pastebėti, kad “naminiai” darbai atidedami 
į šalį, nes reikia organizuotis naujiems, Lietuvai reika

lingiems uždaviniams. Ir gana daug darbą jau reikia pra
dėti nelaukiant ir visai kitaip. Ne visos per dešimtme
čius susigulėjusios struktūros yra tinkamos tiems nau
jiems uždaviniams vykdyti ar net pradėti. Reikia persi
tvarkyti, kitaip persiorientuoti, judresniais tapti, nes 
įvykią ir poreikią sparta laukti negali. Todėl per ilgai 
nusitęsusi kabinetinė veikla gali pavirsti beviltiška pa
stanga, nebepagaunanti greitai šoliuojančio laiko. Ko 
Lietuvai reikia, pranešama iš ten. Tai pirmieji orienta
ciniai ženklai, rodantys nuo ko pradėti, kaip organizuo
tis. Tuo tarpu su įvykią raida ir kaita labiausiai mus an
gažuojančios sritys yra ekonominė bei profesinė pagal
ba, tautos atgimimo rūpesčiai. Yra visiems aišku, kad 
pastarieji greitai nesibaigs. Tvirtinimas, kad dvasinei 
pertvarkai reikės naujai užaugusios kartos, nėra be pa
grindo. Tačiau būtą klaidinga šito tik laukti nieko neda
rant. Išeivijos įnašas šioje srityje yra gana painus. Jei 
Vakarą medžiaginės gėrybės gali būti visos Lietuvai 
priimtinos, tai to negalima būtą pasakyti apie laisvos 
visuomenės atstatymo receptus. Pasigirsta net įspėjan
čią balsą apie “nusigyvenusio Amerikos liberalizmo 
eksportą”. Idėja — ne duona. Atsistatanti Lietuva pir
miausia pati turi žinoti, kas jai priimtina ir kas ne. Dva
sinio atgimimo poreikiai turi turėti aiškesnę išankstinę 
schemą, į kurią ir išeivijos įnašas galėtą būti lengviau 
įtalpinamas. Naujos kartos auklėjimas be kokią nors 
principinią pagrindą vargu ar galėtą išspręsti atgimi
mo klausimą. Č. S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Šimtas dvidešimt penkeri metai
Naują metą dieną šią Kana

dos sukaktį kanadiečiams pri
minė ministeris pirm. Brian 
Mulroney ir gubernatorius Ra
mon. Hnatyshyn karalienės 
Elzbietos atstovas. Taip, š.m. 
liepos 1 d. Kanadai sukaks 1867 
m. paskelbto susijungimo pen
ki dvidešimtpenkmečiai. Pa
sak abieją politiką, pasaulyje 
yra nedaug valstybią, turinčių 
tokias ateities galimybes savo 
gyventojams kaip Kanada. Esą 
ją jau nuo 1867 m. kanadie
čiams pavydi milijonai pasau
lio žmonių, Kanadą laikančių 
vilties švyturiu.

Sukakties proga Ross Carlin, 
sutelkęs 240 kanadiečių daini
ninkų, parūpino naują Kana
dos himno įrašą. Britanija at
siųs Britų Š. Amerikos akto ori
ginalą, iš kurio išaugo daug 
ginčų atnešusi dabartinė Ka
nados konstitucija. Dėl Kve
beku! priimtinų jos reformų 
vis dar suka galvas kanadiečiai 
politikai. Akto originalas, įdė
tas 10.000 dolerių kainavusion 
apsaugos dėžėn, bus išstatytas 
Kanados parlamento rūmų se
nato priesalyje.

Nesklandumą buvo susilauk
ta su Kanados 125 metų sukak
čiai išleistomis 25 centų mone
tomis. Nenumatytą triukšmą 

sukėlė Kanados karališkosios 
monetą kalyklos valdžios tar
nautojų unijos vadovas Brude 
Brunet. Esą monetų išleidimu 
buvo pažeistas kalimo formas 
gaminančių unijos narių strei
kas, pradėtas 1991 m. spalio 
11 d. Mat teisėtą streiką sulau
žė kalyklos vadovai, patys ne
legaliai pasigaminę kalimo 
formas Kanados sukakčiai 
skirtoms monetoms.

Unijos vadovas B. Brunetas 
prisipažįsta, kad nebus įma
noma sustabdyti apyvarton pa
leidžiamų dešimties milijonų 
sukaktuvinių monetų. Jis bet
gi ragina kanadiečius nepirkti 
sukakties proga rinkėjams iš
leptų sidabrinių 25 centų mo
netų, kainuojančių po $9,95. 
Esą tokiu būdu kanadiečiai 
padės streikuojančiai unijai, 
kurios teises pažeidė kalyklos 
vadovybė. Karališkoji monetų 
kalykla neteks numatyto pel
no. Streikuojančios unijos va
dovui B. Brunetui, atrodo, vi
siškai nerūpi tautinis presti
žas 125 metų sukaktį mininčios 
Kanados, kurią pasaulis laiko 
vilties švyturiu.

Dar didesnį smūgį vienybės 
siekiančiai Kanadai atnešė Al
bertos konservatorių oremje- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Kai 1991 metą sausio tryliktąją kariniai sovietą daliniai puolė gyvybinius Lietuvos respublikos centrus - parla
mento rūmus, televizijos bokštą, spaudos rūmus Vilniuje, beginkliai tautiečiai gynėjuos malda, giesme, drąsa, 
vieningu ryžtu ir laimėjo Nuotrauka iš leidinio “Lietuva 1991.01.13”

M[cts labai dėkingi išeivi j ai
Lietuvos ministerio pirmininko pavaduotojas ZIGMAS VAIŠVILA 1992 m. sausio 7 d. 

kalbėjo Toronto lietuviams ir ta proga sutiko atsakyti į “TŽ” korespondento klausimus

— Po nepavykusio pervers
mo prieš Gorbačiovą labai 
staigus ir masiškas Lietuvos 
neprikla usomybės pripažini
mas, atrodo, kad turėjo sukrės
ti “žingsnis po žingsnio” opo
zicinius šalininkus. Ar tai ne
buvo viena iš priežasčių, kad 
kai kurie opozicionieriai, už
uot džiaugęsi atgauta laisve, 
važinėjo po užsienius kriti
kuodami Lietuvos vyriausybės 
darbus ir posūkį į “dešinę”?

— Dėkoju už labai taikią 
klausimą. Nebent patikslin
čiau tai, kad rugpjūčio mėne
sio įvykiai Maskvoje — tai vei
kiau Gorbačiovo farsas, o ne 
perversmas prieš jį. Gruodžio 
mėn. Rusijos TV specialioje 
laidoje tai akivaizdžiai pa
rodė. Tai buvo bandymas pa
gąsdinti demokratines jėgas, 
išbandyti jas. Po visuotinio 
oficialaus Lietuvos valsty
bės pripažinimo visiems ta
po akivaizdu, kad Lietuvos 
pasirinkta taktika ir V. Lands
bergio bei jo šalininkų poli
tika triumfuoja. Prisiminki
me, kad Estija ir Latvija pa
siskelbė visiškai nepriklau
somomis tik po rugpjūčio įvy
kių (ne vienas oficialus jų at
stovas neoficialiai mums dė
kojo — jūs mus ištempėte, pa
rodėte pavyzdį ir Rusijai). To
dėl visi A. Brazausko ir K. 
Prunskienės “žingsnis po 
žingsnio” politikos šalinin
kai, tai suprasdami, “užmiršo” 
šį savo pagrindinį kozirį, kri
tikuojant V. Landsbergį. Da
bar teks “užmiršti” dar vieną 
— geras pažintis su M. Gorba
čiovu ir jo komanda — argu
mentus, kurie K. Prunskienės 
vyriausybei taip niekuo ir ne
padėjo.

Beliko viena — beatodairiš
kai juodinti V. Landsbergį, 
dabartinę vyriausybę, kuri 
skirtingai nuo K. Prunskie
nės, vis dėlto pradėjo radi
kalias ekonomikos reformas 
ir privatizavimą, paruošė pa
grindinius valstybės atribu
tus — pinigus, pasus ir kt. Vi
sa tai vilkino ir nedarė bu
vusioji vyriausybė. Aš negaliu 
sakyti, kad mes nedarome klai
dų — viskas, kas vyksta — da
roma pirmą kartą istorijoje. 
Klausimas — kaip pereiti nuo 
centralizuotos ekonomikos į 
rinkos ekonomiką ir privati
zaciją. Ir tai įvykdyti būtina 
kuo greičiau, įveikti opozicijos 
pasipriešinimą parlamente, o 
ypač savivaldybėse. Pavyzdžio, 
deja, nėra. Tarp kitko Lietuva 

tampa pavyzdžiu. Ji vieninte
lė iš buvusią TSRS respublikų 
turi nekomunistinį įstatyminį 
pagrindą, modelį. Bene vienin
telė turi nekomunistinę vyriau
sybę ir valstybės vadovą, atėju
sį ne iš komunistų partijos.

ZIGMAS VAIŠVILA, Lietuvos minis
terio pirmininko pavaduotojas

Štai kodėl tikriausiai Lietu
va taip smarkiai buvo juodina
ma, puolama iš Maskvos. La
bai gaila, bet Maskvos šalinin
kų (ar KGB įrankių) visada at
sirasdavo ir Vakaruose, kurie 
daugybę kartą dezinformuoda
mi pasaulį, juodindami Lietu
vos respubliką, stengiasi pa
kenkti mūsų atgimstančiai vals
tybei. Ir vienas pagrindinių 
įrankių - mūsų opozicijos vei
kėjai, kurie būdami užsienyje 
apsimelavo iki ausų. Jeigu ir 
toliau jie taip supras “meilę 
Lietuvai”, virš visko iškelda
mi savo asmenines ambicijas 
(o gal ir vykdydami kažkieno 
valią), tai man labai liūdna dėl 
Lietuvos valstybės ateities. 
Tad Jūsų klausimas labai tiks
lus.

— Po Lietuvos pripažinimo 
kai kurios žydų organizacijos 
ar pavieniai asmenys staiga pa
kėlė labai piktą balsą karo nu
sikaltėlių “reabilitavimo” rei
kalu. Ar galėtumėte pasakyti, 
ką Lietuvos vyriausybė tuo ne
maloniu klausimu yra pada
riusi, nutarusi daryti ar paža
dėjusi?

— Tai vienas arkliukų, kuris, 
spekuliuojant faktais, yra nau
dojamas atsikuriančios Lietu

vos autoriteto menkinimui, 
griovimui. Tikslas aiškus - su
stabdyti Vakarų paramą Lietu
vai. Įdomiausia, kad ši dezin
formacija dėl reabilitacijos 
Lietuvoje (lygiai kaip ir kita 
dezinformacija apie Lietuvą, 
skleidžiama pasaulyje) sutam
pa su Maskvos propaganda ir 
mūsų vadinamosios opozici
jos propaganda. Žodžiu, pučia 
vieną dūdą. Beje, liūdnai pa
garsėjusio straipsnio “New 
York Times” rugsėjo mėn. au
toriai praėjusią vasarą turėjo 
progos Lietuvoje susipažinti 
su straipsnyje minimomis by
lomis, ir patys pripažino, kad 
reabilitacija teisėta. Tad apie 
pozicijos padorumą šiuo atve
ju kalbėti sunku.

Lietuva neatsisako tirti ir vi
sada tirs nusikaltimus žmogiš
kumui tiek karo, tiek ir 1991 
m. sausio mėnesio įvykius Vil
niuje ir Medininkų tragediją. 
Bet negalima sieti vieno ar ki
to žmogaus nusikaltimų su visa 
tauta. Mes nekvietėme 1940-tai- 
siais “svečių” nei iš rytų, nei 
iš vakarų. O nesantaiką, okupa
ciją ir žudynes atnešė ir vieni, 
ir kiti. Ir nusikaltimus būtina 
tirti visus. Bet Lietuva vykdė 
ir vykdys iki galo nekaltų žmo
nių reabilitaciją. Darbų apim
tis milžiniška, galimos ir klai
dos. Tai daro Generalinė pro
kuratūra ir Aukščiausiasis 
teismas. Šiuo metu reabilituo
ta apie 35.000 žmonių, beveik 
500 pareiškimų dėl reabilita
cijos nepatenkinti - būtinas 
papildomas tyrimas, ir nėra 
pagrindo reabilitacijai. Gene
ralinė prokuratūra pasirašė 
sutartis su atitinkamomis Aust
ralijos ir Škotijos teisėsaugos 
institucijomis dėl bendradar
biavimo tiriant karo nusikal
timus. Bet tirti reikia konkre
čius nusikaltimus, bylas, o ne 
leisti bet kam pirmam pasitai
kiusiam atvykėliui naudotis 
mūsų archyvais, kaip matome 
neretai piktam kėslui. Turi bū
ti normali tvarka, kaip ir visa
me civilizuotame demokratiš
kame pasaulyje, o ne tikėjimas 
paskaloms ir dezinformacija.

— Priešvalstybinio elemen
to, deja lenkiško, suspendavi
mas Vilnijoje sukėlė didelį ne
pasitenkinimą Lenkijoje ir iš
eivijos lenkų tarpe. Ar šiuo me
tu tie priekabingi kaltinimai 
aprimsta ir kaip aplamai seka
si tartis su Varšuva lenkų ma
žumos klausimais?

(Nukelta į 2-rą psl.)

Žuvusiųjų pagerbimas
Lietuviai š. m. sausio 13 d., 

kaip praneša AP agentūra, pri
pildė šventoves ir kapines, 
prisimindami ir pagerbdami 
praeitais metais sausio 13 d. 
žuvusius Vilniuje nuo sovie
tų smurtinių veiksmų. Visame 
krašte buvo pakeltos tautinės 
vėliavos, perrištos juodu kas
pinu.

Parlamento pirmininkas Vy
tautas Landsbergis dalyvavo 
gedulinėse Mišiose Vilniaus 
arkikatedroje. Šalia jo sė
dėjo Lenkijos užsienio reika
lų ministeris K. Skubeševski. 
Pastarasis vėliau pasirašė 
tarp abiejų iškylančių de
mokratijų draugiškumo su
tartį.

Pasak minėtos žinių agen
tūros, Lietuvoje prasidėjo 
Sov. Sąjungos žlugimas, po 
lietuvių kieto pasiprieši
nimo sovietų veiksmams Vil
niuje. Vėliau Maskvoje vyko 
perversmas, po to imperijos 
žlugimas.

Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas, kalbėdamas Lietu
vos televizijoje, perspėjo žmo
nes apie dar galimus sunku
mus. Specialūs daliniai, kal
bėjo vyskupas, pasiųsti paimti 
parlamentą ir kitas reikšmin
gas krašto įstaigas, yra pra
nykę, tačiau dvasiškai kraštas 
tebėra sugriautas. Kvietė žmo
nes į vienybę, prašė vengti pa
syvumo, nes krašto priešai lau
kia progos savo kėslams.

Sausio 13, pirmadienio rytą, 
jaunimas pasipuošęs tauti
niais drabužiais, padėjo vai
nikus Antakalnio kapinėse ant 
žuvusiųjų tautiečių kapų ir 
prie tautinių paminklų. Tele
vizija pakartotinai rodė liūd
nus smurto veiksmų vaizdus.

Lygiai tą pačią valandą, kai 
praeitais metais prasidėjo 
lietuvių triuškinimas prie 
televizijos bokšto, iš parla
mento rūmų tūkstantinei mi
niai kalbėjo Vytautas Lands
bergis. Mes atlikome — kalbė
jo Lietuvos vadovas — ką turė
jome atlikti. Mes kovojome, už 
ką turėjome kovoti. Kova ne
būtų buvusi laimėta, jei eili
niai Lietuvos žmonės nebūtų 
atėję į pagalbą, kai jie buvo 
pašaukti. Bet dar reikės per
eiti tamsias vietas. Kai kas 
gali mėginti nustumti nuo tei
singo kelio. Laukia taipogi ir 
ekonominiai sunkumai.

Iškilmingas posėdis
Sausio 12 d. įvyko Aukščiau

siosios tarybos neeilinis posė
dis, skirtas Laisvės gynėjų die
nai. Posėdyje dalyvavo užsie
nio valstybių delegacijos, am
basadoriai, konsulai, Lietuvos 
valdžios atstovai, vyskupai, 
tarybos nariai, Sąjūdžio sei
mo nariai, savivaldybių at
stovai.

Posėdį pradėjo įžanginiu 
žodžiu Vytautas Landsbergis, 
primindamas, kad į posėdį 
atvyko žuvusiųjų už Lietuvos 
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laisvę giminės bei artimieji, 
Vyčio kryžiaus kavalieriai, 
apdovanoti sausio 13-sios at
minimo medaliu.

V. Landsbergis savo prane
šime “Sausio nakties šviesa” 
sakė — sausio 13 d. Lietuva 
nebuvo sumušta ir paklupdyta 
prieš šėtono altorių. Tai buvo 
tragiška ir heroiška naktis. 
Būdami beginkliai stovėjome 
prieš didelę jėgą. Bolševikai 
nenumatė, kad beginkliai ne
sitrauks iš jų kelio. Ne tas 
yra stiprus, kas muša, bet tas, 
kas atlaiko. Tačiau Lietuvos 
kelias į nepriklausomybę nėra 
dar baigtas. Jame gali atsirasti 
ir nemaža kliūčių. Užtvaros, 
taip pat ir prieštankiniai ap
kasai dar prie parlamento rū
mų nepanaikinti, mažiausiai 
iki svetimos kariuomenės įgu
la nebus išvesta iš Vilniaus.

Dėkojo visiems Lietuvos 
žmonėms, kurie budėjo ir lai
mėjo laisvę.

Premjeras G. Vagnorius pri
minė, kad 1991-ji buvo ekono
minių, socialinių ir politinių 
reformų metai, o šieji bus eko
nominio pastovumo metai. 
Taipogi pastebėjo, kad užsie
nio tarptautinės organizaci
jos padeda Lietuvai ekonomi
nėje ir politinėje srityje.

Vidaus politinėje kovoje 
veikia griaunančios jėgos. 
Opozicija, pasak premjero, 
taip pat turėtų būti kurianti 
jėga, o mūsiškė esanti griau
nanti. Atsakomybė už krašto 
ateitį tenkanti ir opozicijai. 
Nežiūrint visų sunkumų, Lie
tuvoje yra vykdomos reformos.

Posėdyje dar kalbėjo Latvi
jos parlamento primininkas A. 
Gorbunovas ir Islandijos už
sienio reikalų ministeris B. 
Hanibalson’as.

Naujas laikraštis
Respublikonų partija Lietu

voje nuo praeitų metų gruo
džio mėn. vidurio pradėjo leis
ti dvisavaitinį laikraštį “Res
publikonų žodis”.

Respublikonų partija, kaip 
skelbiasi, yra dešiniojo cent
ro partija. Pasisako už laisvą 
demokratinę respubliką, ku
rioje būtų gerbiamos ir užtik
rinamos žmogaus teisės. Nepa
mirštos ir pačio asmens parei
gos visuomenei. Krikščioniš
kos moralės normos partijos 
žmonėms nesančios negyvas 
žodis, o kelrodinė žvaigždė, 
kuria jie turėtų vadovautis 
savo gyvenime. Partijos vado
vybė kreipiasi į savo tautie
čius respublikonus JAV-se ir 
Kanadoje, prašydami para
mos. (Lietuvos respublikonų 
partijos Lietuvos banko sky
riuje sąskaitos nr. 570064, ko
do 260101541). Taip pat pagei
dauja informacijos apie res
publikonų partijos veiklą už
sienyje. Tai būtų pravartu ruo
šiant naują partijos programą, 
kurią numatoma priimti 1993 
m. sausio mėn. partijos suva-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Lietuva — laisvės žiburio nešėja
Vokietijos spauda, gvildendama Sovietų Sąjungos žlugimą, rašo, kad jis prasidėjo su Lietuvos 
kova už savo laisvę ir tuo būdu tapo laisvės įkvėpėja visoms pavergtoms tautoms Europoje

Mes labai dėkingi išeivijai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Dėl antivalstybinės veik
los buvo paleistos Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų bei Snieč
kaus gyvenvietės tarybos. Tad 
tai ne lenkiškas klausimas, o 
nusikalstamumo buvusios no
menklatūros, išsaugojusios sa
vo pozicijas, veikla prieš Lie
tuvą ranka rankon su Sovietų 
Sąjungos reakcija. Dabar, pa
skyrus vyriausybės įgalioti
nius, tų vietovių žmonės paga
liau įgijo galimybę realizuo
ti savo teisę į pilietybę, daly
vauti pirminiame privatizavi
me, ekonominėse reformose. Ir 
jie tai masiškai ir noriai da
ro - tai, ką stabdė buvusios 
savivaldybės. Kurstytojų, aiš
ku, yra. Deja, jie dar randa po
litinės atramos Maskvoje ir 
Varšuvoje. Ir tai suprantama. 
Bet mūsų valstybės naujojo 
saugumo, policijos bei proku
ratūros pastangomis pavyko 
jau daug ką išaiškinti - šių 
savivaldybių liūdnai pagarsė
jusio OMON’o, Sovietų armi
jos, KGB, Maskvos ryšius. Lik
viduota neseniai viena komu
nistinio ginkluoto pogrindžio 
šaka, jau žinomi ir Medininkų 
tragedijos vykdytojai. Krauju 
suteptos OMON’o rankos.

Labai gaila, kad Lenkijos po
zicija pasirodė po Lietuvos 
pripažinimo sunkiai sukalba
ma, bandyta mus spausti. Bet 
lietuvių padėties Lenkijoje 
iškėlimas padeda atverti akis. 
Lietuvos įstatymai tautinių 
mažumų atžvilgiu vieni de
mokratiškiausių Europoje. Len
kai labai toli iki tokių. Ir tai 
ne tik mūsų nuomonė, bet ir 
Europos bendruomenės žino
vų. Po minėtų savivaldybių 
paleidimo kilus klyksmui, kad 
štai skriaudžiami lenkai, mū
sų vyriausybė viešai pakvie
tė Lietuvon stebėtojus. Mes ne
turime ko slėpti, galime tik 
didžiuotis šių klausimų spren
dimu ir padėtimi.

— Ekonominis persitvarky
mas laisvos rinkos pagrindu 
bus bene vienas iš painiausiu, 
o kartu ir skubiausių valsty
bės uždavinių. Kaip toli yra pa
žengta lyginant kad ir su mus 
pralenkusia Estija? Kas la
biausiai trukdo privatizacijai? 
Ar rajonų bei valsčių vadovy
bės pakankamai bendradar
biauja tame pertvarkos pro
cese? Kaip toli iki savos valiu
tos įvedimo?

— Aš nesutikčiau su nuomo
ne, kad Estija toliau pažengu
si. Greičiau priešingai. Estija 
1990 m. sugebėjo pritraukti 
daugiau užsienio kapitalo. Ir, 
matyt, viena iš priežasčių, ko
dėl Lietuva tuomet atsiliko - 
buvusios vyriausybės pozicija, 
nuo kurios malonės priklausė 
leisti ar neleisti steigti bend
rą įmonę. Dabar padėtis kita. 
Svarbiausia, kad visos refor
mos Lietuvoje vyksta remian
tis naujais priimtais įstaty
mais, o ne tik vyriausybės nu
tarimais (kaip vyksta Estijo

Lietuvos ministerio pirmininko pavaduotojas ZIGMAS VAIŠVILA (penktas iš kairės) 1992 m. sausio 7 d. Toronto 
Lietuvių namuose susitiko su spaudos darbuotojais. Iš kairės: A. Vaičiūnas, L. Norvaiša-Girinis, Br. Stundžia, St. 
Prakapas, V. Kralikauskienė, J. Andrulis, G. Petrauskienė (KLB pirm.), Č. Senkevičius ir J. Krištolaitis

je, nes jiems, deja, parlamen
te daug sunkiau). Dėl šios prie
žasties pvz. Latvijoje pristab
dyta agrarinė reforma, nes ne
pasiruošus ir neturint patiki
mo įstatyminio pagrindo, prak
tikoje viskas įstrigo. Lietuva 
jau sukūrė ekonominių įstaty
mų pagrindą, taip pat sociali
nės apsaugos, darbo įstatymus, 
nuosavybės atstatymo, privati
zavimo, policijos, imigracijos 
ir emigracijos įstatymus ir t.t. 
Lietuva vienintelė nebeturi 
milicijos, o tik policiją, jos įka
linimo įstaigų nebesaugo tary
binė milicija, ji nepatruliuoja 
miestų gatvėmis, kaip tai iki 
šiolei dar yra Taline. Vienbal
siai turime sukūrę ir jau vei
kiančias tikrai, o ne simboliš
kai, muitines, krašto apsaugą 
(tame tarpe ir pasieniečius), 
savo saugumo tarnybas ir 1.1.

Privatizacijai labiausiai truk
do savivaldybių vadovai, kurie, 
ypač rajonuose, daugiausia at
stovauja senosiom jėgom, bei 
kolūkių vadovai. Pvz. neįtrau
kiami objektai į privatizavimo 
sąrašą, trukdoma žmonėms at
gauti savo žemes, pastatus, pra
dėti ūkininkauti. O vyriausy
bė, deja, turi labai mažai įga
liojimų savivaldybių atžvil
giu. Reformų metu taip negali 
būti. Juo labiau, kad mūsų išsi
gelbėjimas - kuo greičiau at
likti šias reformas. Dėl to jau 
buvo kreiptasi į AT, deja, nau
jų įgaliojimų vyriausybė prak
tiškai negavo. Tiesa, dabar par
lamentarai, atrodo, jau supra
to, kad tai būtina daryti.

Savo valiutos įvedimui prak
tiškai pasiruošta. Belieka pa
sirinkti politiškai patogų mo
mentą. Iki to laiko būtų labai 
gera sureguliuoti prekybinius- 
ekonominius santykius su pa
grindiniais partneriais, ypač 
Rusija.

— Išeiviams, sekantiems vals
tybės atkūrimų laisvoje Lietu
vos spaudoje, kartais susidaro 
įspūdis, kad per daug pešama
si ir per mažai veikiama vie- 
ningesne pozityvia linkme.

— Galima tai pavadinti peš
tynėmis. Ir dalis tiesos čia yra. 
Bet esmė yra žūtbūtinėje kovo
je dėl valdžios tarp Sąjūdžio 
jėgų ir senųjų (buvusios ko
munistų partijos nomenklatū
ros ir jos slaptų ir atvirų rė
mėjų). Deja, turime pripažin
ti, kad buvo ir tokių, kurie pa
sinaudojo Sąjūdžio vardu tam, 
kad užimtų poziciją parlamen
te. Tikrasis jų veidas ir nuo
statos ypač išryškėjo vardinių 
balsavimų metu prinicipiniais 
klausimais (pvz. dėl nuosavy
bės tęstinumo, privatizavimo, 
krašto apsaugos kūrimo). Šitie 
buvusieji ir jų rėmėjai, ypač 
kai kurie kolūkių pirminin
kai, buvę partijos ar vietinės 
valdžios atstovai vargu ar ka
da susitaikys su mintimi, kad 
jie turėjo praktiškai viską, o 
dabar to netenka.

K. BARONAS, Vokietija

Naujai sudarytą buvusioje 
Sov. Sąjungoje santvarką vo
kiečiai vadina “Gemeinschaft 
Unabhaengiger Staaten - Ne
priklausomų valstybių san
drauga”, sutrumpindami trim 
raidėm - GWS. Tad lietuviškai 
būtų NVS.

Minskas ir Lietuva
Posėdžiaujant naujos vals

tybės atstovams Minske, ke
liuose laikraščiuose pasirodė 
kiek platesnės žinios iš Gudi
jos sostinės gyvenimo, kartu 
pažymint, kad rusų istorijoje 
miestas niekuomet neturėjo 
didelio vaidmens. Minskas

Dėl vadinamosios laisvos 
spaudos. Jūs puikiai, manau, 
suprantate, kad niekur nėra 
idealiai laisvos spaudos. Ab
soliuti dauguma didžiųjų Lie
tuvos dienraščių ir žurnalų, 
buvę komunistų partijos ir 
komjaunimo leidiniai, vieną 
dieną A. Brazausko valia tapę 
siauros grupės redakcijos nuo
savybe. Manau, retas uoliai ne
tarnautų buvusiems šeiminin
kams už tokią dovaną. Parla
mentui priėmus įstatymą dėl 
buvusio kompartijos ir kom
jaunimo turto pripažinimo 
valstybiniu, šie leidiniai su
prato, kad turės būti privati
zuojami bendra tvarka - pagal 
Lietuvos respublikos įstaty
mus. Todėl ir kilo jų vadina
masis streikas, nors vyriausy
bė dar nebuvo priėmusi jokio 
sprendimo.

— Šalia visų rūpesčių ir prob
lemų, manome, ne paskutinė
je vietoje stovi ir dvasinis tau
tos atgimimas, moralinis žmo
nių atsistatymas. Ar su nepri- 
kla usomybės įgyvendinim u ja u 
pasirodo daugiau ženklų, iš
reiškiančių visuomenės keiti
mąsi siekiant to atgimimo, ar 
nepriklausomybė jokios įtakos 
dar nėra padariusi?

— Taip, tai labai džiugios 
permainos. Žmonės neragina
mi įamžina žuvusių už Lietu
vos laisvę atminimą, nuolat 
pakelėse matome vis daugiau 
koplytstulpių. Reikia pami
nėti ir Rainių koplyčią. Dau
giau žmonių sutraukia švento
vės. Žmonės labai stengiasi 
taisyklingai kalbėti lietuviš
kai. Tačiau nereikia užmiršti, 
kad į mūsų kraštą intensyviai 
skverbiasi ir neigiami gyveni
mo reiškiniai.

— Išeivijoje vis platėjančia 
apimtimi užsimota talkinti Lie
tuvai specialistais. Kaip Jūs 
vertinate šį įnašą ir kokie bū
tų Jūsų pageidavimai?

— Mes labai dėkingi išeivijai 
už specialistus, kurių kaskart 
vis daugiau ir ilgesniam laikui 
atvyksta ar net persikelia gy
venti Lietuvon.Jie labai reika
lingi Lietuvai, nes padeda susi
pažinti su pasauliu, užmegzti 
gyvybiškai svarbius ryšius. 
Ypač vertinga pagalba tų žmo
nių, kurie jau turėjo progos 
geriau susipažinti su mūsų gy
venimu ir gali padėti mums 
pereiti iš buvusios sistemos į 
rinkos ekonomiką.

— Svetimos kariuomenės bu
vimas Lietuvos teritorijoje 
yra vienas iš sunkiausiai spren
džiamų klausimų šiuo metu. 
Kam šita kariuomenė dabar 
priklauso, kas ją išlaiko ir 
koks yra Lietuvos vyriausybei 
tokios padėties uždėtas “įsi
pareigojimas" jos atžvilgiu ?

— Sovietų armijos buvimas 
mūsuose labai opi problema. 
Po truputį ji mažėja — nebe- 
atvyksta Lietuvon naujai pa- 

kentėjo beveik kiekviename 
kare, ypač II D. kare. Jis buvo 
sunaikintas beveik 80%. At
statant miestą, atsisakyta senų 
struktūrų. Tad atsirado nau
jas, tipiškas sovietinis mies
tas su plačiom gatvėm ir di
džiausiom dėžėm - apartamen- 
tiniais namais.

Pirmą kartą Minskas mini
mas 1067 m., tačiau XIV š. jis 
jau priklausė Lietuvai (vokie
čiai rašo “litauisch”) ir tik 
1793 m. pateko caro globon. 
Svarbus geležinkelio mazgas, 
jungiantis Maskvą su Varšuva 
ir Vilnių su Kijevu.

Patikrinęs vokišką “Strassen 
Atlas Deutschland und Euro
pa”, radau, kad Vilnių ir Mins-
ką skiria 194 km autostrada. 
Atskiri ruožai taip pažymėti: 
Vilnius-Ašmena 55 km, Ašme-
na-Molodečno 73 km ir Molo- 
dečno-Minskas 66 km. Tiesa, 
kelias iš Vilniaus įsuka į Mins- 
ko-Smolensko-Maskvos autos
tradą, apie 7 km nuo Gudijos 
sostinės.

II D. karo pradžioje pusę 
miesto gyventojų sudarė žydai, 
tačiau didesnė jų dalis buvo 
sunaikinta vokiečių.

Žlugimo pradžia
Ne vieną kartą vokiečių spau

da kėlė klausimą: kur ir kada 
reikia ieškoti Sov. Sąjungos 
žlugimo pradžios? Mano arti
mo miesto dienraštis “Mann- 
heimer Morgen” keletą kartų 
minėjo, kad lūžio reikia ieško
ti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatyme. Tuo tarpu Miunche
no liberalinis “Sueddeutsche 
Zeitung” gruodžio 31 d. rašė, 
kad tas įvyko 1991 m. rugsėjo 
9 d., pripažinus Maskvai Bal
tijos valstybių nepriklauso
mybę. Dienraštis toliau rašė, 
kad 1991 m. pradžioje Sov. Są
jungos lūžio dar nesimatė. Ta
čiau jos išpuoliai Baltijos 
kraštuose, ir tai prieš pat Ira
ko karą, parodė, kad ji iš pasku
tiniųjų stengiasi sutramdyti 
laisvės siekius. Tačiau vaka
rinė jos dalis - Baltijos vals
tybės išsilaisvino, suduodamos 
Maskvos užsienio politikai 
stiprų smūgį:

Žiniasklaida, žymėdama chro
nologine tvarka 1991 m. svar
biausius pasaulinius įvykius, 
sausio 13 datą taip žymi: “Už
grobiant sovietiniams dali
niams Lietuvos televizijos ir 
radijo pastatus, žuvo 14 asme
nų, daug buvo sužeistų. Karinis 
sovietų smūgis iššaukė tarp
tautinį protestą bei išryškino 
sumišusio Gorbačiovo vaidme
nį tame įvykyje. Lietuvos gy
ventojai parodė masinį pasi
priešinimą, nenusilenkdami 
sovietinės armijos ultimatu
mui”.

Kituose dienraščiuose, pvz. 
Miuncheno, sausio 13 taip api
būdinama: “Sovietiniai dali
niai puola Vilniaus - Lietu
vos sostinės televizijos ir ra
dijo pastatus. Gyvybės neteko 
14 asmenų. Visos pasaulio vy
riausybės protestuoja Maskvo
je, reikalaudamos paaiškini- 

šaukti tarnybon kariai. Iki šių 
metų pradžios turėjo baigtis 
vidaus kariuomenės išvedi
mas. Perimta iš jų kalėjimų 
apsauga, iki vasario 1 d. turė
tų pasitraukti tarybiniai pa
sieniečiai, kurie praktiškai 
nebeveikia Lietuvoje.

Teoriškai sovietų kariuo
menė priklauso naujai san
draugai, praktiškai - Rusijai. 
Atrodo, ji ją ir išlaikys. Mū
suose jie perka tai, kuo jie yra 
aprūpinami. Tačiau didžiau
sias rūpestis - jos nekontro
liuojami veiksmai, galimos jė
gos panaudojimas. Grasinimų 
mums iš jų pusės netrūksta. 
Blogiausia tai, kad jos vado
vybė vilkina išvedimo klau
simo sprendimą. O mūsų vyk
domos reformos juos ir jų šei
mas pastato į nepavydėtiną pa
dėtį, nes panašios reformos 
Rusijoje ir kitur labai atsilie
ka. Todėl neretai ir jie, ir jų 
šeimos tiesiog keikia savo ge
nerolus. Šiuo klausimu prak
tiškai tenka rūpintis kiekvie
ną dieną.

— Dėkojame už labai išsamų 
rūpimų klausimų išdėstymą, 
palengvinantį toliau esantiems 
į Lietuvos atstatymo padėtį 
pažiūrėti iš arčiau. Linkime 
gerb. Ministeriui ištvermės 
ir sveikatos sėkmingai darbuo
tis nepriklausomybės gero
vei. 

mų, nes gal prez. Gorbačiovas 
taip pat yra įveltas į šį įvykį”.

Ir H. Kohlio išrinkimas kanc
leriu, rašo dienraščiai, stovė
jo Golfo karo ir Baltijos įvykių 
šešėlyje, kai Gorbačiovas ir to
liau grasino Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos respublikoms. Ap
lamai, Vokietijos ir Austrijos 
žiniasklaida visuomet pažymi, 
kad Lietuva buvo ne tik Balti
jos valstybių nepriklausomy
bės įkvėpėja, bet ir laisvės ži
burio nešėja visoms Europos 
pavergtoms tautoms.

Didelė prabanga
Kristaus gimimo šventė ir 

Naujieji metai buvo sutikti la
bai iškilmingai. Šventovės bu- 
vo perpildytos tikinčiųjų “Sil- 
westerabend” (gruodžio 31 
nakties dangų apšvietė įvairia-
spalvės raketos. Parakui išleis
ta 150 milj. markių (beveik 100 
milj. dol). Viešbučių salės bu
vo perpildytos frakuotų vyrų ir 
balinėm sukniom pasipuošu
sių ponių. Kaviaras, šampanas, 
muzika, vakarienė gerame 
viešbutyje asmeniui kainavo 
nuo 150 iki 500 dol. Brangios 
dovanos taip pat buvo “apy
vartoje”, ypač deimantiniai 
žiedai, laikrodžiai, skaitytu
vai vaikams (kompiuteriai), 
vaizdajuostėms prietaisai, 
televizijos aparatai, brangūs 
kailiai. Gyvulių globos nariai 
- ekstremistai labai dažnai 
brangius kailius gatvėje ap- 
laistydavo dažais, palydėdavo 
nešvankiais žodžiais moterį.

Kūčių vakarą dauguma val
gyklų ir “knaipių” užsidarė 
apie 9 v.v. Vakarienė? Vienur 
Kūčių vakarą buvo valgoma 
mėsa, kitur - žuvis. Italai lošė 
kortom.

Šimtus milijonų markių vo
kiečiai surinko badaujančiai 
Rusijai, tūkstančius siunti
nių neturtingiems gyventojams 
paaukojo įvairios organizaci
jos, mokyklos. Dabar spaudoje 
pasirodė žinutės, kad 90% gau
tos paramos “nukeliavo” į rau
donarmiečių kareivines arba 
pateko į nepatikimų organiza
cijų rankas. Dalis siuntinių 
buvo rasta spekuliantų ranko
se. Raudonasis kryžius, nu
jausdamas nepatikimą rusiš
ką organizaciją, dar laiku su
laikė apie 20 milj. markių.

Skaudžios žinios
Iki 1991 m. gruodžio mėn. 

vidurio Vokietijoje “paskutinį 
šūvį” į ranką sau davė 2046 nar
komanai. Tai rekordinis skai
čius. Didžiausias narkotikų 
“teikėjas” yra Olandija, nes 
pernai pasienio policija su
laikė 6000 narkotikų pardavė- 
jų-spekuliantų. Hesseno kraš
to narkomanų centras yra 
Frankfurto miestas bei prie 
pagrindinės geležinkelio sto
ties didelis viešųjų namų skai
čius, neaiškios kavinės, por
nografinių filmų kinai, val
gyklos. Buvęs to rajono “Bor- 
delkoenig” - viešų namų kara
lius žydų tautybės H. Backer, 
jausdamas po kojomis “karštą 
ugnį” (policija numatė jį su
imti), pabėgo Izraelin ir apsi
gyveno “Sheraton” viešbutyje. 
Kiekvieną savaitę geležinkelio 
rajone vyksta “atsiskaitymai” 
jugoslavų, turkų, italų narko
tikų pardavėjų: nušauna labai 
dažnai visiškai nekaltą pra
eivį. Žydų gelbėtojas

Sausio 4 d. vokiečių spau
dos agentūra pranešė, kad vie
na Vilniaus gatvių bus pava
dinta japono diplomato Chiju- 
ne Sugichora vardu. Jis dirbo 
diplomatinėje tarnyboje Kau
ne - tuometinėje Lietuvos sos
tinėje. 1939 m. Lietuvon atbė
go daug Lenkijos žydų. Minė
tasis japonas, saugodamas jų 
gyvybę, išdavė net 6000 vizų. 
Pasirodo, Japonijos vyriausy
bė tam buvo priešinga.

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

“TŽ” leidėjai..

Dr. Gina J. Ginčąuskaitė
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

i Palėvenės (Lietuvoje) šventovė, pastatyta domininkonų 1676 m. Tai Aukš-
i taitijos pažiba Nuotr. H. Paulausko

“Trabbi” automobiliai 
Lietuvoje?

Buvusios Rytų Vokietijos 
įmonė gamino “Trabbant” au
tomobilius, sutrumpintai vadi
namus “Trabbi”. Vakarams jos 
buvo pajuokos objektas, nes 
danga buvo plastikinė, moto
rai be oro taršos vožtuvų, la
bai silpnos šviesos, greitis - 
110-120 km. (Vokietijos autos
tradose greitis neribotas, tad 
“Mercedes Benz”, “Porsche”, 
ar “Audi” lekia 180-190 km per 
valandą).

Prijungus prie vakarų Rytų 
Vokietijos žemes, ir jos gyven

AfA 
Dr. VLADUI ŠULMAI

mirus Lumsden, Sask.,
žmoną KAZIMIERĄ, sūnų ALFREDĄ su šeima, seserį 
ADĄ PETRAITIENĘ giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Prima, Bronius Sapliai ir šeima

MYLIMAM BROLIUI

AfA 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI

Floridoje mirus, 
seserims Kanadoje - STASEI KALŪZIENEI ir LIUDAI 
MARTIN, Lietuvoje - ANGELEI ir ADAI, jų šeimoms, 
bei visiems giminėms ir artimiesiems reiškiu nuoširdžią 
užuojautą-

Liuda Morkūnienė

AfA 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI

Floridoje mirus,
reiškiame užuojautą jo žmonai VALEI, seserims ir jų 
šeimoms Kanadoje - STASEI ir LIUDAI, Lietuvoje - 
ANGELEI ir ADAI, kitiems giminėms, artimiesiems ir 
draugams Kanadoje ir Lietuvoje. Tegu Viešpats Jėzus 
suteikia jam amžiną ramybę, o likusiems skausme 
stiprybės. Nuoširdžiai užjaučiame visus.

Žagarietės Liucija Skripkutė ir
Antosė Asmenavičienė

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 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!’’

tojai panoro įsijungti į kapita
listinį gyvenimą, atsisakydami 
“Trabbi”. Jie greitai perėjo 
prie geresnių, vartotų ar nau
jų Vakarų Vokietijoje gamina
mų automobilių. Tad “Trabbi” 
teko uždaryti ir perduoti V. 
Vokietijos automobilių ga
myklai.

Sausio 5 d. sekmadieninė 
spauda (sekmadieniais nedaug 
jos yra) pranešė, kad “Trabbi” 
greičiausiai bus gaminami 
Lietuvoje, Egipte ir Ekvado
re. Daug priklauso nuo perso
nalo, “Volkswageno” gamina
mų motorų bei V. Vokietijos 
finansinės paramos.



Pagalbos Lietuvai klausimu
Skuba su pagalba privati iniciatyva, delsia oficialūs fondai
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AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Per daugelį dešimtmečių, 
įkvėpta sentimento ir įsiparei
gojimų pavergtai tėvynei jaus
mų, išeivija sutelkė didokas pi
nigų sumas, įsteigusi fondus, 
kurių oficialus ir vienintelis 
tikslas buvo, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, tuos pinigus 
jai perleisti, kad būtų atstatytas 
jos sužlugdytas ekonominis gy
venimas, nes tvirta ekonomika 
yra vienas pagrindinių nepri
klausomos valstybės gyvastin
gumo elementų. Fondai augo, 
aukos plaukė, ir pagaliau atėjo 
toji valanda, kurios taip ilgai 
laukėme. Didelė dalis išeivi
jos, asmeninės ar įvairių pro
fesinių grupių iniciatyvos dė
ka, jau konkrečiai talkina Lie
tuvos atstatymui.

1991 m. vasarą iš Kanados, 
JAV ir Australijos bei kitų 
kraštų suplaukė į Lietuvą pa
tyrę pedagogai, įnešdami daug 

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

žiavime. LRP pirmininkas — 
Algimantas Bubulis, sekre
torius — Kazimieras Ambra
sas. Adresas: LRP būstinė, 
Juozapavičiaus 57-105, Kau-

naujos informacijos ir mokslo 
žinių iš vakarų pedagogikos 
srities. Nuvežė jie ir dovanų, 
kurios praturtino mokslo prie
monių neturinčias mokyklas. 
Šalia jų patirties ir žinojimo 
bei savo atostogų paaukojimo, 
nuvežė didžiules dėžes su są
siuviniais, piešimo popieriu
mi, trintukais, plunksnako
čiais ir kitomis, Lietuvos mo
kinių nematytomis “gėrybė
mis”. Tai buvo išeivijos peda
gogų dar viena konkreti dova
na. Prieš Kalėdas Klivlando 
skautininkų draugovė Lietuvos 
skaučių rajonams išsiuntė di
dokus pirmosios pagalbos reik
menų siuntinius.

Pavieniai asmenys ir insti
tucijos pradėjo taip pat imtis 
konkrečių žygių. Valstybinia
me Kento universitete, akty
viai skatinant lietuvių atsto
vams, stažavosi eilė Vilniaus 
universiteto profesorių, o vie
nam ekonomistui yra jau pa
skirta vienerių mokslo metų 
stipendija siekti ekonomikos 
daktarato. Madisono universi
tetas jau senokai turi studen
tų “mainų” programą. Madiso
no ir Vilniaus, Klivlando ir 
Kauno miestai jau susirišo gi
minystės ryšiais, sudarė spe
cialistų komitetus, kurie tie
siogiai bendradarbiaus su Lie
tuvos miestais ir pozityviai bei

nas, Lithuania.

Knygos Lietuvai
Sabre fondas Massachusetts 

valstybėje paaukojo pusę mil. 
dolerių vertės knygų Lietuvai. 
Specialios, aukštos kokybės 
knygos buvo paskirtos Vil
niaus ir Kauno universitetams, 
Kauno medicinos akademijai, 
Kauno technikos institutui, 
Žydų kultūros draugijai ir kt.

Houghton-Mifflin leidykla 
paskyrė naujų anglų kalba 
skaitymo knygų Kauno jėzuitų, 
Marijampolės marijonų, Kre
tingos pranciškonų, Rietavo 
bei Telšių katalikiškoms mo
kykloms. Dalis siuntos buvo 
paskirta švietimo ministeri
jai. Buvo siunčiami ir moky
tojams vadovėliai, kalbos 
juostelės (kasetės), iš ku
rių mokiniai gali išgirsti ang
lų kalbos programas. Šiai siun
tai atranką padarė ir siuntimą 
koordinavo Lietuvių katalikų 
religinės šalpos specialių rei
kalų vedėja Rasa Razgaitienė.

Neseniai iš Europos grįžusi 
Sabre fondo reikalų vedėja T. 
Vitvitsky pareiškė, kad Kaune 
siuntos skirstomos tvarkin
gai. Aplamai Lietuvoje esanti 
didesnė pažanga negu ryti
niuose Lietuvos kaimynuose.

Kauno medicinos akademija 
yra įsteigusi “Caritas” skai
tyklą, kurioje laikomos ang
lų kalba knygos ir žurnalai. 
Tūkstančius žurnalų yra pa
aukojusi American Chemical 
Society (draugija) ir šimtus 
knygų Catholic Medical Mis
sion Board (taryba) bei Sabre 
fondas.

Panaši skaitykla dr. A. Lan- 
cevičiaus pastangomis yra 
steigiama Vilniaus universi
teto ligoninėje. Artimiausiu 
laiku Lietuvą turi pasiekti 
papildoma 3000 medicinos 
knygų siunta, paaukota Catho
lic Medical Mission tarybos, 
kuriai vadovauja lietuvių 
draugas kun. J. Vannavell, SJ.

(LKR šalpos informacija)

Kitos žinios
— Sąjūdžio seimas svarstė 

Lietuvos prezidento instituci
jos atstatymą. Reikia surinkti 
300,000 parašų. Jau surinkta 
260,000.

— Lietuvos generalinis pro
kuroras A. Paulauskas pareiš
kė, kad sausio 13 d. žudynių 
dalyviai slapstosi Gudijoje. 
Pagrindiniai vadovai yra pa
bėgę į Rusiją.

— Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas įgaliojo 
Vytautą Landsbergį oficialiai 
padėkoti buvusiam Lietuvos 
delegatui Prancūzijoje Ričar
dui Bačkiui. Jis nuo 1990 m. 
kovo mėn. atstovavo Lietuvos 
interesams Prancūzijoje. Jis 
taipogi rūpinosi humanitari
ne pagalba Lietuvai ir padė
jo atstatyti diplomatinius 
santykius tarp Lietuvos ir 
Prancūzijos. Lietuvos amba
sadoriumi Prancūzijoje pa
skirtas O. Malakauskas. J.A.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

Buvusi Lietuvos kariuomenės karininkų ramovė Kupiškyje atiduota mokyklai Nuotr. H. Paulausko

konkrečiai kels jų gyventojų 
gerovę.

Klivlande tos iniciatyvos 
ėmėsi energinga Gražina Ku- 
dukienė, kuri jau net kelis kar
tus lankėsi Lietuvoje ir yra 
užmezgusi glaudžius ryšius su 
administraciniais ir vyriausy
bės vienetais. Vytautas StašJ 
kus, lietuvių kredito unijos 
Klivlande “Taupa” steigėjas, 
su būreliu bendraminčių įstei
gė akcinę bendrovę “Mūsų so
dyba”, kurios tikslas yra pa
dėti atstatyti sužlugdytą Lie
tuvos žemės ūkį. Jam į talką 

Ontario vyriausybė nori 
jūsų nuomonės apie 
1992 m. programą.

Vyriausybė svarsto šiuos ekonominius 
ir socialinius klausimus:

608

609

Pensininkų ir invalidų ilgalaikė priežiūra
1991 m. lapkričio - 1992 m. kovo mėn.

Darbuotojų-darbdavių santykių pakeitimas 
1991 m. lapkričio - 1992 m. vasario mėn.

610 Vaikų priežiūros pakeitimas 1992 m. kovo - birželio mėn.

611 Pramoninių liekanų sumažinimas
1991 m. spalio - 1992 m. sausio mėn.

Lygus užmokestis už vienodą darbą 
1991 m. gruodžio - 1992 m. vasario mėn.

601

602

603

604

1992 m. Ontario biudžetas 1992 m. vasario - kovo mėn.

Ontario investavimo programa 1992 m. sausio - balandžio mėn.

Pramonės planavimas 1992 m. vasario - balandžio mėn.

Nauja darbo kvalifikacijos apmokymo sistema
1991 m. gruodžio - 1992 m. balandžio mėn.

605

606

Teisingi valstybiniai mokesčiai 1991 m. liepos - 1993 m. kovo mėn.

Žemdirbystės plotų naudojimo peržiūrėjimas
1992 m. kovo - rugpjūčio mėn.

612

607 Ontario miškų apsauga ir naudojimas
1992 m. vasario - gruodžio mėn.

Kaip jus galite dalyvauti
Mes norime jūsų nuomonės apie šiuos klausimus. Jūs galite 

dalyvauti viešuose išklausymuose, mažose grupėse, privačiose 
sesijose aukščiau nurodytomis datomis, arba galite kreiptis raštu.

Norėdami daugiau informacijos šiais klausimais, užpildykite 
kuponą šiame skelbime arba skambinkite nemokamai nurodytais 
telefono numeriais. (Informaciją galima gauti anglų arba prancūzų 
kalbomis).

613 Kanados Socialiniai Įstatymai (Konstitucijos klausimai) 
1991 m. gruodžio - 1992 m. vasario mėn.

Pastaba: Viešos diskusijos vyks aukščiau nurodytomis datomis.
□ Norėdami greičiau gauti informaciją, skambinkite telefonu ir naudokite trijų numerių kodą.

Dėl smulkesnių duomenų, 
pažymėkite, kurie klausimai jus domina

LI1

602 □

603 □

Your name

Your address

City____

Province

604 □ 607 □

608 □

609 □

610 □

Postal Code
Sįuskite į:
Ontario 1992, P.O. Box 995, Station F, Toronto, Ont. M4Y 2N9

Skambinkite
1-800-268-1749 angliškai; 1-800-268-4281 prancūziškai 

Toronto mieste:
314-9000 angliškai; 314-9011 prancūziškai

Telefono prietaisas kurtiems (TDD) 1-800-268-7095 
Toronto 
mieste 325-3408

Jeigu naudojate “touch-tone” telefoną (spaudžiamus numerius), 
galite skambinti bet kuriuo paros laiku. Jeigu naudojate 

“rotary dial” (sukamus numerius), skambinkite nuo 8:00 v. ryto 
iki 10:00 v. vakaro, nuo pirmadienio iki penktadienio (angliškai 

arba prancūziškai).

Jūsų nuomonė pagelbėjo
Ontario žmonės ir organizacijos turėjo įtakos mūsų 

sprendimams. Šie klausimai buvo apsvarstyti, peržiūrėti ir 
patvirtinti įstatymais:
Nuomininkų apsauga 

(Įsigaliojo nuo 1991 m. spalio mėn.)

Alimentų mokestis (Įsigaliojo nuo 1991 m. birželio mėn.)

Pareiškimas apie politinius santykius su Vietiniais Gyventojais 
(First Nations) (Pasirašytas 1991 m. rugpjūčio mėn.) 

Darbuotojų atlyginimų užtikrinimo programa 
(Įsigaliojo nuo 1991 m. spalio mėn.)

Poilsio Diena (Įsigaliojo nuo 1991 m. lapkričio mėn.)

©Ontario

atėjo suinteresuoti amerikie
čiai pramonininkai - sėklų pa- 
ruošėjai, pieno pramonės spe
cialistai, kurie jau ruošia pla
nus Lietuvos pieno gaminių eks
portui į Vakarų Europą.

Ingrida Bublienė veikli vi
suomenininke ir viešųjų ry
šių specialistė, sudarė nepa
prastai palankias sąlygas Lie
tuvos-Amerikos bendro verslo 
prekybos įmonių santykiams 
užmegzti. Klivlande yra pa
saulinio garso parodų centras, 
žinomas kaip “IX Internatio
nal Exposition Center”. Bub
lienės pastangų dėka 1991 m. 

gruodžio 18 d. rytą, dalyvau
jant Klivlando merui ir kitiems 
pareigūnams, buvo iškilmingai 
pasirašyta bendro darbo sutar
tis su Lietuvos “Litekspo” di
rektoriumi Vytautu Tarvydu. 
Dalyvavo ir vyriausia “Merku
rijaus” krautuvių tinklo direk
torė Vida Zapolskienė. Sutar
tyje numatomas pasikeitimas 
parodomis, gaminių reklama, 
konferencijos, seminarai ir 
t.t “IX Centro” direktorius 
viešai pareiškė, kad Lietuva 
su “Litekspo” pagalba plačiai 
atvers duris tarptautinei pre
kybai ir taps pagrindiniu pre

kybos ryšininku tarp Vakarų ir 
Rytų. Pažymėtina, kad abu Lie
tuvos atstovai buvo “IX Cent
ro” svečiai.

Lietuvos spaudoje matome 
daugybę padėkų išeivijos gy
dytojams už gydymą, operaci
jas, pavieniams asmenims už 
globą, o 1991 m. gruodžio 12 d. 
“Gimtojo krašto” laidoje Lietu
vos invalidų draugija dėkoja 
Kanados lietuvių bendruome
nės veikėjams - Vytautui Bi- 
retai ir Gabijai Petrauskie
nei už 100.000 dolerių dovaną 
invalidų reikalams.

Atrodo, kad individuali ini
ciatyva klesti ir nestinga idea
lizmo bei entuziazmo pagaliau 
darbu įrodyti tai, ką ilgus de
šimtmečius žadėjome. Deja, 
pasigendama įnašo kaip tik tų 
institucijų, kurių pagrindinis 
tikslas buvo telkti lėšas Lie
tuvos valstybės atstatymui. Ty
li fondai, delsia, posėdžiau
ja, šaukia pasitarimus, kon
ferencijas, kurios, taip pat pa
reikalauja išlaidų, bet į Lietu
vą dar neplaukia milijonai. O 
jie gyvybiškai reikalingi Lie
tuvos vyriausybei. Fondai lau
kia “padėties nusistovėjimo”, 
nors parama konvertuojamos 
valiutos pavidalu yra būtina 
dabar. Lietuvos vyriausybė pri
valo pati save išlaikyti, apdė- 
dama mokesčiais ekonominės 
krizės prispaustus piliečius, 
nes reikia ir apsaugą parūpin
ti, ir policiją samdyti, švieti

mo institucijomis rūpintis, val
džios tarnautojus apmokėti, 
muitines ir pasienio kontrolės 
punktus išlaikyti. Nuo 1991 m. 
gruodžio 1 d. vyriausybė dar 
įvedė “pridėtinės vertės mo
kestį”, panašų į Šiaurės Ame
rikos žemyno prekių mokes
čius “added value tax”. Tai dar 
labiau pakels ir taip jau aukš
tas prekių kainas, nors atlygi
nimai nedidėja, o rublio vertė 
krinta.

Ar galima ant uolos užkliuvu
siam laivui liepti laukti, kol 
jis “nusistovės”? Fondų vado
vybės diskutuoja, delsia, bet 
neatsiklausia juos suaukoju
sių visuomenės narių balso. 
Juk kiekvienas aukotojas yra 
tiesioginis fondo dalininkas 
ir pilnateisis narys. Kodėl ne- 
atsiklausti aukotojų nuomo
nės, kad sprendimas ar delsi
mas būtų pilnai pateisinami? 
Demokratiški principai, su ku
riais esame susipažinę ir su 
jais susigyvenę, reikalauja 
daugumos nuomonės sprendi
mo. Neužtenka garsinti, kad 
pinigai laikomi “Lietuvai”. 
Juos reikia jai ir atiduoti. Juk 
kaip ji dabartinę naštą pakels 
be užsienio pagalbos!

Laikas mūsų fondams nusto
ti delsti ir prisilaikant nuo
statų ir ilgamečių pažadų, su
rinktus pinigus perleisti tei
sėtai nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybei, kurią jau pripa
žino visas pasaulis.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1992. I. 21 - Nr. 4 (2187)

® LAISVOJE TĖVYNĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
AUGANTIS VIŠTYTIS

Vištytis yra toliausiai į vaka
rus nutolęs Vilkaviškio rajono 
miestelis, 1538 m. paminėtas 
kaip dvaras, o 1570 m. jau gavęs 
Magdeburgo teises. Dabar Višty
tis turi daugiau kaip 1.000 gy
ventojų, neseniai susilaukusių 
prekybos centro su maisto gami
nių parduotuve ir valgykla, vi
durinės mokyklos. Atvažiuojan
čius iš Kybartų pusės sutinka 
pajevoniečio Jono Stankevi
čiaus iš akmenų pastatytas Viš
tyčio miestelio herbas.

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS
Biržų rajono Gerkiškių kai

me, žvyrduobėse prie Tatulos 
upės, yra užkasta apie 100 už 
Lietuvos laisvę 1944-52 m. žu
vusių partizanų. Po Mišių ten 
dabar pašventintas jų atmini
mui iš akmenų pastatytas pa
minklas. Žuvusiųjų eilėse yra 
ir Biržų gimnazijų 1938 m. bai
gęs poetas Mamertas Indriliū- 
nas, lietuvių kalbų ir litera
tūrų studijavęs Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Jis ra
šė eilėraščius, literatūrinius 
straipsnius, vertė žymiųjų už
sienio poetų kūrinius. Minėti
na ir velionies palikta nedide
lė studija “V. Mykolaičio-Pu
tino lyrikos kelias”. Paminklo 
pašventinimo iškilmėje dalyva
vo Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos atstovas P. Poškus, žuvu
siųjų artimieji, rajono savival
dybės, Lietuvos sųjūdžio, Trem
tinių klubo nariai, politinių 
partijų veikėjai. Paminklo pa
statymu rūpinosi Pabiržės šven
tovės klebonas kun. A. Narušis 
ir krikščionių demokratų Pabir
žės kuopos pirm. J. Morkūnas.

PIRMOJI PERGALĖ
Futbolo sezonas Lietuvoje 

1991 m. lapkričio mėnesį buvo 
baigtas pirmuoju Lietuvos, Lat
vijos, Estijos rinktinių turny
ru Klaipėdos ir Kretingos sta
dionuose. “Baltijos” taurę lai
mėjo trenerio Benjamino Zel- 
kevičiaus paruošta Lietuvos 
rinktinė, kurių sudarė aštuo- 
nių klubų atstovai: “Žalgirio”
— septyni, “Lietuvos Makabi”
— keturi, “Panerio” — trys, “Si
rijaus” ir “Ekrano” — po du, “Jo
varo”, “Sakalo” ir “Granito” — 
po vienų. Klaipėdos stadione 
Lietuvos rinktinė nugalėjo Es
tijos rinktinę 4:1. Estija pra
laimėjo ir Latvijai 2:0. Lemtin
goji kova tarp Lietuvos ir Latvi
jos futbolininkų įvyko Kretin
gos stadione. Pradžioje laimė 
lydėjo latvius, įmušusius pir- 
mųjį įvartį, kol išlyginamųjį 
įvartį įmušė ir Lietuvos rink
tinės žaidėjas A. Skarbalius. 
Rungtynės baigėsi lygiomis — 
1:1. Pirmųjį nepriklausomybę 
atgavusių Baltijos valstybių 
futbolo turnyrų pagal įvarčių 
skaičių laimėjo Lietuva: jos 
futbolininkai įmušė 5 įvarčius, 
Latvijos — 3.

“BALTIJA-91”
Taip buvo pavadintos tarp

tautinės baltiečių automobilių 
sporto lenktynės, lietingų 1991 
m. lapkričio 16 d. pradėtos 
Anykščių žemės ūkio mokyklos 
kartodrome. “Baltijos-91” raliu 
vadinamose varžybose kiekvie
nas automobilis turi vairuoto
jų ir navigatorių, sekantį lenk
tynių maršrutų ir teisėjų nusta
tytus reikalavimus. Lietuvos 

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą
LIETUVOJE!

1991 metų birželio 18 dieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys 
susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 
kaip:

1. Žemę
2. Miškus
3. Ūkinius-komercinius 

pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus. Laikas paduoti 
prašymus yra pratęstas.

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė 
Agentūra “JusCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. 
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes, 
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų 
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis šiuo

tel. (416) 767-8711
FAX (416) 536-1263 Toronte.

automobilių sporto federacijos 
pirm. A. Jankūnas nusiskundė, 
kad šįkart dalyvių eilėse ne
daug tebuvo svečių. Mat kai ku
riems Lietuvos kaimynams net 
nepakako benzino atvažiuoti į 
Anykščius. Raliui “Baltija-91” 
buvo išrikiuoti tik 27 automo
biliai. Varžovų laukė 323,9 km 
trasa, kurios 116,5 km turėjo 
greičio ruožus. Trasa buvo ži
noma daugeliui dalyvių, nes 
joje jau buvo surengtos atgi
musios Lietuvos 1991 m. auto
mobilių sporto varžybos. Raly
je “Baltija-91” pirmavo lietu
viai. Pirmoji vieta teko V. Sa- 
botaičiui su navigatoriumi A. 
Bukmanu, antroji — S. Girdaus- 
kui (navigatorius Ž. Sakalaus
kas), trečioji — R. Mackevičiui 
(navigatorus J. Leonavičius). 
Jie visi buvo “Bangos” nariai. 
Tik IV vietų užėmė Estijos at
stovai — vairuotojas M. Mura- 
kas ir navigatorius T. Tamme- 
lehtas. Dėl slidaus kelio apsi
vertė keli automobiliai. Tarp 
jų buvo ir lenktynių favoritu lai
kyto jiezniečio K. Švedo vairuo
tas automobilis.

BUROKEVIČIUS POGRINDYJE
“Tiesa” 1991 m. lapkričio 15 

d. laidoje informuoja skaityto
jus apie “Pravdos” lapkričio 13 
d. paskelbtų pasikalbėjimų su 
pogrindyje pasislėpusiu Sovie
tų Sųjungai ištikimos Lietuvos 
komunistų partijos pirmuoju 
sekr. Mykolu Burokevičiumi. 
Esu “Pravdos” redakcijai pa
skambino nepažįstamas žmo
gus, pasisiūlęs jos klausimus 
perduoti M. Burokevičiui. At
sakymus teko atsiimti iš saugo
jimo kameros Jaroslavlio sto
tyje. M. Burokevičius pogrin- 
din pasitraukė 1991 m. rugpjū
čio 22 d. dėl gyvenimo aplinky
bes pakeitusių įvykių. Savęs jis 
betgi nelaiko nusikaltėliu, aiš
kindamas “Pravdai”, kad gyveno 
pagal sovietinius įstatymus. 
Šeima yra likusi Vilniuje. Pa
sak M. Burokevičiaus, jo žmo
na nuolat sekama, o Sovietų Sų- 
jungos valstybės taryba, 1991 
m. rugsėjo 6 d. pripažindama 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
dariusi konstitucijų pažeidžian
tį aktų. “Pravdos” atstovo pa
klaustas apie kruvinuosius Sau
sio tryliktosios įvykius Vilniu
je, M. Burokevičius nusiplauna 
rankas. Jo vadovauta LKP nie
kuo dėta. Jis pats kariškiams 
ir Sovietų Sųjungos KGB atsto
vams nevadovavęs ir jų veiksmų 
nekoordinavęs. M. Burokevi
čius atsiriboja ir nuo nelem
tojo nacionalinio gelbėjimo 
komiteto. Pasak jo, tai buvęs 
tik visuomeninis organas, ku- 
rin jis pats neįėjęs. Apie maiš
tų Maskvoje sužinojęs tik rug
pjūčio 19 d. rytų. “Tiesa”, pa
pildydama M. Burokevičiaus pa
sikalbėjimų “Pravdoje”, prane
ša, kad Lietuva yra paskelbusi 
valstybės nusikaltėlių paieš
kos sųrašų su jų nuotraukomis. 
Sųrašan įtraukti tokie žymūnai 
kaip M. Burokevičius, J. Jerma- 
lavičius, Č. Vysockis, A. Nau
džiūnas, B. Makutinovičius, A. 
Monkevičius, V. Roščinas. Jie 
įtariami valstybinio pervers
mo organizavimu Lietuvoje. Pla
katus norima paskleisti ne tik 
Lietuvoje, bet ir Maskvoje, Ka
liningrade, kai kuriose kitose 
buvusios sovietinės imperijos 
vietose. V. Kst.

Gyvataras” maloniai kviečia visus atsilankyti i

KAUKIU BALIU
š. m. vasario 8, šeštadienį, Hamiltono jaunimo centre.

Kaukių premijavimas — 1 0.30 v.v.
Šokiams gros orkestras “Žagarai”.

(ėjimas suaugusiems - $7, studentams - $5.

Hamiltono pensininkų choras su vadove Aldona Matulicz, 1992 m. sausio 9 d. koncertavęs Hamiltono Jaunimo centre 
Nuotr. Reginos Choromanskytės

Hamilton, Ontario
HAMILTONO PENSININKŲ 

KLUBAS sausio 9 d. surengė me
tinį žiemos ir naujų metų nuotai
kos vakarų. Dalyvavo per 250 žmo
nių, kurie atėjo į Jaunimo centrų 
pasiklausyti koncerto ir pasivai
šinti šilta vakariene. Koncertų at
liko senimo choras, vad. A. Matu
licz, gražiai padainavęs lietuviškų 
dainų. Akompanavo sesutės smui
kininkės Balytaitės. Žiemos tema 
eilėraščių padeklamavo pranešė
ja L. Stungevičienė. “Aukuro” 
dramos grupės aktoriai - E. Kuda
bienė, M. Kalvaitienė ir S. Karnas 
padeklamavo ir padainavo padė
kas vakaro rengėjams. Svečių tar
pe buvo atstovai iš Court of Cana
dian Citizenship ir Hamiltono grai
kų bendruomenės. Veikė turtinga 
loterija. Vakaro smagių nuotaikų 
sustiprino E. Bajoraitienės, R. 
Pakalniškienės ir jų padėjėjų gra
žiai išpuošta salė.

“GINTARINIŲ AIDŲ” lietu
viškos radijo programos 14 metų 
darbo sukaktis buvo paminėta 
koncertu sausio 12 d., sekmadie
nį, Hamiltono Jaunimo centre. Da
lyvavo apie 250 tautiečių, kurie 
atėjo pasiklausyti Lietuvos fil
harmonijos solistų - smuikininko 
A. Stulgio, solistės V. Bičkutės 
ir akompaniatorės-pianistės L. 
Paulauskaitės-Kanovičienės. Pro
gramos pranešėja ir “Gintarinių 
aidų” vedėja L. Stungevičienė 
įžanginiame žodyje priminė klau
sytojams, kad Vilniuje tuo pačiu 
laiku vyko 1991 m. sausio 13 d. žu
vusių minėjimas. Kun. J. Liauba, 
OFM, sukalbėjo maldų. Koncerto 
atlikėjai pirmoje programos daly
je kūrinius skyrė geduliniam žu
vusių paminėjimui. Programa ap
ėmė lietuvių bei kitų kompozito
rių kūrinius. Solistai jų atliko 
jautriai ir profesionališkai. La
bai gražiai skambėjo G. F. Ran
delio arija “Ombra mai fu” iš ope
ros “Kserksas” ir B. Dvariono ele
gija “Prie ežerėlio”.

Pertraukos metu dalyviai buvo 
pavaišinti pyragais ir kavute, ku
riuos paruošė R. Pakalniškienė su 
padėjėjomis. Koncertui pasibai
gus, atlikėjai buvo pagerbti “Gin
tarinių aidų” vedėjos padėka ir 
gėlėmis. Vedėja padėkojo A. Gar- 
kūnui, kuris nuoširdžiai prisidėjo 
prie darbo, o taipgi ir lietuviškos 
radijo programos darbuotojams: 
E. Labuckui, L. Labuckienei, R. 
Haggo ir dr. D. Haggo. Svečių tar
pe matėme A. Pleinytę, vienų iš 
pirmųjų “Gintarinių aidų” darbuo
tojų.

(“Gintariniai aidai” girdimi 
kiekvienų sekmadienį 1-2 v.p.p. 
Stotis CFMU-FM 93,3. Programos 
klausosi ir Oakvillė bei Missis
sauga).

R. Varanavičiūtė-Haggo

KAIRYS BALTIC EXPEDITING. 
Nauja oro linija per 2-3 savaites 
pristatome jūsų pačių sudarytus 
siuntinius į Lietuvų. Svoris nuo 
2 kg, maksimumo nėra. Hamiltono 
srityje už mažų atlyginimą paimsi
me iš jūsų namų. Kaina tik $5.90 
už kg. Laivu - $3.50 (pristatoma 
per 2 mėnesius). Taip pat per
duodame pinigus į rankas. Skam
binti tel. (416) 643-3334 Vytui ar 
Genei, 517 Fruitland Rd., Stcney 
Creek, Ont. Teiraukitės dėl kito
kių paslaugų.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /^\ 
atstovas) tĮf

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

SVEIKINIMAS
Savo brangiems tėveliams —

ADOLFINAI ir VYTAUTUI
* ZUBAMS

50-ties vedybinės sukakties proga 
nuoširdžiausius linkėjimus siunčia dukros —

Rima ir Dana

KANADOS LIETUVIŲ KREPŠI
NIO pirmenybės įvyks š.m. vasa
rio 15,16 d.d., Hamiltono Westdale 
gimnazijos salėse. Pradžia 9 v.r. 
Užsiregistravo 13 komandų iš Ha
miltono, Toronto, Montrealio ir 
Londono sporto klubų. Baigminiai 
žaidimai bus vasario 16, sekma
dienį, 12 v.r., St. Tomas Moore gim
nazijoje (Upper Paradise St.). 
Taip pat bus pravestos ledo ritulio 
ir kėgliavimo varžybos. Vasario 15, 
šeštadienį, 8 v.v., Jaunimo centre 
įvyks šokiai ir “Laimės ratas”. 
Sporto klubas “Kovas” kviečia vi
sus savo atsilankymu paremti 
sportuojantį jaunimų. A.G.

EUFEMIJA IR BRONIUS SO
PIAI gruodžio 28 d. paminėjo 50 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Paminėjimų surengė jų dukros: dvi 
iš jų gyvena Hamiltone, o dvi - San 
Francisco mieste. Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. Liauba, 
OFM, sukaktuvininkus pasveikino 
parapijos vardu ir įteikė Šv. Tė
vo palaiminimą. Gauti gražūs svei
kinimai iš Kanados generalinio 
gubernatoriaus, ministerio pirmi
ninko, liberalų vado ir kitų. Vai
šėms vadovavo lietuviškos radijo 
valandėlės vedėja L. Stungevi
čienė, kuri įspūdingai apibūdino 
sukaktuvininkų nueitų 50 metų 
bendrų gyvenimo kelių, palinkė
jo daug gražių, ilgų gyvenimo me
tų ir įteikė visų bendrų dovanų.

TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS, 
rengiamas Hamiltono Medžio- 
tojų-žūklautojų klubo Giedrai
tis valdybos, įvyks š.m. vasario 
22, šeštadienį, Jaunimo centre.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

(('T' A T TZ A » LIETUVIŲ KREDITO1 kooperatyvas
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 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..5 %
santaupas.................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta....3.75% 
90 dienų indėlius .........  6.5 %
1 m. term, indėlius ......... 7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal...6.75% 
3 m. term.indėlius ........  8.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) 5.25% 
RRSP ir RRIF 1 m...........7.25%
RRSP ind. 3 m................  8.25% 

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1

i

Šio vakaro nuotaikingų programų 
atliks V. Povilonio grupė iš To
ronto. Bus šilta žvėrienos vaka
rienė, staliukų loterija, veiks 
įvairių gėrimų baras. Klubo val
dyba kviečia iš anksto visus ha- 
miltoniečius ir apylinkių lietu
vius šiame baliuje gausiai daly
vauti ir tuo paremti klubo veik
lų. Klubas remia lietuvišką spau
dą, jaunimą, radijo valandėlę 
“Gintariniai aidai” ir kitus meni
nius vienetus bei organizacijas. 
Paskyrė nemažą sumą Lietuvos pa
galbos vajui ir Kanados lietuvių 
fondui. Laukiame visų vasario 22 
vakarą Jaunimo centre. J.P.

London, Ontario
STASYS REPŠYS, 89 m. amžiaus 

ateivis iš Lietuvos, domisi poe
zija ir pats ją rašo. Viename savo 
eilėraščių jis taip sako apie savo 
tėvynę Lietuvų:

Žiedeliais nukritom, 
Į audras patekom, 
O Motiną -gėlę 
Palikom šalnom.
Audrų nuteriota, 
Priešų sumindžiota, 
Daug vargo kentėjus 
Vėl skleidi žiedus.

MARIJA JŪRATĖ DANILIŪ- 
NAITĖ, Anglijos Londone dir
banti advokatė, priklauso komi
tetui, kuris yra suorganizuotas 
konservatorių partijoje ir kurio 
tikslas yra įtikinti reikiamus par
eigūnus, kad Anglija padėtų Bal
tijos valstybėms atgauti pasto
vią ekonominę nepriklausomy
bę. Komitetas deda pastangas, 
kad Anglija pirmiausia grąžin
tų visą toms valstybėms priklau
santį auksų. Kor.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
visiems mane po operacijos lan
kiusiems, atsiuntusiems gėles, pa
žadėjusiems visokeriopą pagalbą 
ar kitu būdu mane prisiminusiems.

Jūsų nuoširdumo niekada neuž
miršiu. Irena Daniliūnienė

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas.... 13.5 %
nekiln. turto pask. 1 m....9.25% 
nekil.turto pask. 3 m..... 10.5 %
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir

JA Valstybės
A. a. Elena Kisieliūtė-Razmie- 

nė po ilgos ir sunkios ligos Kū
čių dieną mirė Ilinojaus Joliet 
vietovės Silver Cross ligoninė
je. Velionė, gimusi 1923 m. spa
lio 5 d. Marijampolės apskrities 
ūkininkų šeimoje, baigė Prienų 
gimnaziją, odontologiją studi
javo Kaune, Vilniuje ir Tiubin
gene. Lietuvišką šeimų 1950 m. 
sukūrusi su dr. Antanu Razmų, 
išaugino taip pat gydytojais ta
pusius sūnus Antaną Gintarą ir 
Petrą Edmundų, dirbančius Ili
nojaus Oak Lawn Christ Commu
nity ligoninėje. Velionė palai
dota gruodžio 27 d. iš Plm. Jur
gio Matulaičio koplyčios Lemon- 
te Šv. Kazimiero kapinėse Čika
goje. Gedulines Mišias Lemonte 
koncelebravo koplyčios rekto
rius kun. Leonas Zaremba, SJ, 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
ir kun. Pranas Garšva, MIC. Gie
dojo sol. Dalia Kučėnienė. Apei
gas Šv. Kazimiero kapinėse at
liko kun. V. Rimšelis, MIC, ir 
kun. L. Zaremba, SJ. Laidotu
vių dalyviai sugiedojo “Marija, 
Marija” ir “Lietuva brangi”.

Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone, 1991 
m. gruodžio 27 d. JAV žemės 
ūkjo departamente pasirašė 
sutartį, priimančių 100.000 
metrinių tonų Lietuvai dova
notų pašarinių grūdų. JAV vy
riausybė juos padovanojo iš sa
vo atsargų. Pirmas laivas su 
25.000 metrinių tonų pašarinių 
grūdų Klaipėdon išplauks sau
sio mėnesį. Kiti trys laivai ta
da kelionę Klaipėdon pradės 
kas savaitę iš Meksikos įlankos 
uostų. Padovanotų grūdų vertė 
— apie 10 milijonų JAV dole
rių, o jų pristatymas Klaipė
don kainuos apie 3 milijonus. 
Šias išlaidas padengs JAV vy
riausybė. Sutartyje pabrėžia
ma, kad Lietuvoj dovanotieji 
grūdai bus parduodami. Jų per
vežimas, sandėliavimas ir pa
skirstymas bus padengiami už 
pardavimų gautomis lėšomis. 
Likusios lėšos bus išdalintos 
lietuvių ir amerikiečių lab
daros organizacijoms, maistu 
šelpiančioms pagalbos reika
lingus Lietuvos gyventojus. Da
lį lėšų taipgi gaus privatūs ir 
nedideli kooperatiniai žemės 
ūkiai Lietuvoje.

Su Lietuvos ambasada Jung
tinėms Tautoms, darbų pradėju
sia 1991 m. rugsėjo 17 d., supa
žindina spaudoje paskelbtas 
ambasadoriaus Aniceto Simu
čio pranešimas. Jame pabrėžia
ma, kad Lietuva šiuo metu fi
nansiškai nėra pajėgi prisidėti 
prie šios ambasados išlaikymo. 
Reikia finansinės pačių lietu
vių paramos. Aukų čekius pra
šoma rašyti ir siųsti — Perma
nent Mission of Lithuania to the
United Nations, 41 West 82nd 
Street, New York, NY 10024. 
Ambasada, nemokėdama nuo
mos, laikinai yra prisiglaudu
si Lietuvos generalinio konsu
lato patalpose. Jungtinės Tau
tos turi šešis darbo komitetus. 
Pirmajame politikos ir saugu
mo komitete laikinai dirba Niu- 
jorkan atvykęs ir čia ilgesniam 
laikui pasilikęs Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio pavaduo
tojas Gediminas Šerkšnys. Ki
tuose komitetuose naudojamasi 
savanoriais talkininkais. Tre
čiajame socialinių, humanita
rinių ir kultūrinių reikalų ko
mitete darbuojasi Gintė Damu- 
šytė, antrajame, ketvirtajame 
ir šeštajame komitetuose pa
kaitomis dirba Algimantas Gu- 
reckas. Daugiausia problemų 
turbūt turi Darius Sužiedėlis, 
įsijungęs į penktąjį komitetą, 

svarstantį JT narių mokestį Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. Pagal 
nerealius senuosius apskaičia
vimus Lietuvai tektų metinis mi
lijono dolerių mokestis. Lietu
vos ambasados atstovus JT komi
tetuose ateityje reikės pakeis
ti nuolatiniais apmokamais tar
nautojais. Tikimasi, kad po įvai
rių reformų iki sekančios vasa
ros pagerės finansiniai Lietu
vos reikalai. Ligi to laiko rei
kia ir galbūt vėliau reikės JAV 
ir Kanados lietuvių aukų dole
riais.
Argentina

Septintasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas sostinėje 
Buenos Aires 1991 m. gruodžio 
18 d. buvo pradėtas dalyvių su
sipažinimo vakaru ir pamaldo
mis Buenos Aires katedroje 
gruodžio 19 d. Iškilmingas Mi
šias koncelebravo kun. Augus
tinas Steigvilas, MIC, su sve
čiais — kun. Antanu Saulaičių, 
SJ, ir kun. Edžiu Putrimu. Po 
pamaldų kongreso atidarymas 
įvyko Argentinos lietuvių cent
re. Kalbėjo jo ir svečių priėmi
mo pirm. Julius Mičiūdas, Ar
gentinos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas J. Guito, 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos pirm. Alvydas Saplys, 
PLB valdybos pirm. dr. Vytau
tas Bieliauskas. Simbolinį Šeš
tojo PLJ kongreso plaktuką jo 
pirm. Henrikas Antanaitis įtei
kė Septintojo PLJ kongreso 
pirm. Arianai Rastauskaitei. 
Sveikinimai buvo gauti iš Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. Vytauto Landsbergio, už
sienio reikalų ministerio Al
girdo Saudargo, kultūros ir švie
timo ministerio Dariaus Kuo
lio. Ispaniškų ir lietuviškų dai
nų programą atliko “Žibutės”. 
Ją trim M. K. Čiurlionio kūri
niais papildė pianistė Venan- 
cija Krauzaitė. Atidarymo po
kylis buvo surengtas Buenos 
Aires miesto centre.

Australija
Paulina Donielienė, gyvenanti 

Sidnyje, prieš Kalėdas atšventė 
aštuoniasdešimt penktąjį gimta
dienį. Ji yra gimusi prie Žaga
rės, iki 1944 m. gyvenusi Plungė
je, Australijon atvykusi 1948 m. 
Sukaktuvininkė priklauso Sid
nio lietuvių pensininkų būre
liui aktyviai reiškiasi Moterų 
socialinės globos draugijoje. 
Pastarųjų trejų metų laikotar
pyje P. Donielienė pasiuntė ne
mažai aukų Lietuvai. Tas dole
rių, iškeistų rubliais, aukas ga
vo: Rainių kankinių koplyčia - 
10.000 rb., Kauno “Caritas” - 
5.000 rb., Plungės Lurdas-$3.500 
rb. Sidnyje gyvena jos sūnus dr. 
Vytautas Doniela, dukra Danutė 
Karpavičienė, vaikaitė Laura 
Belkienė, o provaikaitė Melisa 
Belkutė - Adelaidėje.

Vokietija
Ekonomisto Jono Glemžos 

įsteigta “Labdaros” draugija, 
remianti mokslo siekiantį lietu
vių jaunimą, ir po jo mirties tę
sia ligšiolinį darbą. Pagrindinė 
parama tenka iš P. Amerikos Va
sario 16 gimnazijon atvykstan
tiems jaunuoliams ir neturtin
gų šeimų vaikams, lankantiems 
lietuvišką Punsko gimnaziją. 
Dalį paramos teko nukreipti ir 
Vokietijoje studijuojantiems 
Lietuvos studentams. Mat jų ei
lėse yra tokių, kurie turėjo Rytų 
Vokietijos stipendijas, dabar 
dingusias, kai abi Vokietijos 
susijungė. Jie nori baigti stu
dijas, bet ne visiems pavyko gau
ti darbo. “Labdara” drabužių, 
vaistų, indų siuntomis remia ir 
senelių bei vaikų namus Lietu
voje.



LAIŠKAS IŠ MASKVOS

Gyvenimas Maskvoje ir ateitis
Griūvančios imperijos nuotaikos, didelė žmonių depresija, šešios valandos prie maisto 

krautuvių, galimas karinis sukilimas
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Tauta nekaltinama
Prof. Dov Levino pareiškimas ir priekaištai

Pastebėjau paskutiniu metu 
skaitydamas užsienio spaudą, 
kad pasaulis pradeda vis ge
riau suprasti kas yra Rusija 
(tegul dabar jau ir posovieti
ne), nes vis daugiau žinių gau
na apie šį Dievo pamirštą kraš
tą. Tačiau lengvai pastebima 
viena tendecija, kurią labai 
gerai iliustruoja tokios tele
vizijos laidos, kaip “Donahue 
& Pozner”. Man atrodo, kad tai 
savotiška prosovietinė propa
ganda, tik labai gerai dengia
ma geru aktoriniu žaidimu.

Manau, kad greitu laiku dau
gelis Rusijos diplomatų ar 
šiaip politinių vadų pradės 
gerinti savo aktorinį meną. Gal 
ir negerai kaltinti žmones, ku
rie kreipiasi pagalbos, būdami 
netoli pražūties slenksčio, bet 
kai turime reikalų su valstybi
ne politika ir kai liaudies var
gai yra skelbiami tų politikie
rių, kurie ne tik nėra vargo ma
tę, bet ir išnaudoja jį savo po
litiniams tikslams - jau vien 
priekaištais pasitenkinti ne
galima.

Vakarai stengiasi humaniš
kai pažiūrėti į griūvančios im
perijos problemas, kartais gal 
ir ne be savo interesų, bet kon
krečiai padėdami. Tačiau kiek
vienas kraštas turi savo pro
blemų, ir aš pilnai suprantu, 
kad daugelis amerikiečių no
rėtų savo pinigais padėti pir
miausia savo kraštui, kuriam 
taip pat sunkumų netrūksta. 
Rusijos diplomatai tai puikiai 
supranta ir todėl naudoja jau 
seniai patikrintą “politinį 
ginklą” - karo grėsmę. Neno
riu teigti, kad tai gąsdinimai 
be pagrindo. Juo labiau, kad 
baisu, nes tai reali grėsmė. 
Paskutiniai Gruzijos įvykiai 
tai gerai parodo. Juo daugiau 
suskils buvusi imperija, juo 
sunkiau bus subordinuoti ir 
koordinuoti ne tik jos ekono
miką (su tuo susiduriama jau 
dabar), bet ir karinį poten
cialą.

Kiek žinau, dabar jau yra ne
sutarimų tarp Rusijos, Ukrai
nos, Kazachstano dėl karinių 
objektų pavaldumo ir priklau
somumo. Todėl sunku spręsti 
ar suskilus didelei valstybei 
jos didelis vargas suskils į daug 
vargelių, ar į daug didelių var
gų. Kol kas atrodo, kad reales
nis yra antras atvejis (aišku, 
galimos išimtys, kai kraštai 
yra išlaikę didesnes potencia- 
lines galimybes nei visa sis
tema).

Nežinau ką gali optimistiš
kai nuteikti žinios apie atsku
bančią pagalbą iš Vakarų šiuo 
metu. Gal anksčiau, prieš ke
lis mėnesius, kas nors tikėjo, 
kad nuo to gyvenimas imperi
joje pagerės, bet tik ne dabar. 
Šiuo metu žmones yra apėmusi 
didžiulė depresija. Kartais 
atrodo, kad bendra nervinė 
įtampa, tarytum koks kenks
mingas biolaukas yra pakibęs 
ore. Todėl nereikia nei sun
kiai dirbti, nei labai daug steng
tis, kad pajustum didžiulį nuo
vargį, apimantį iš visų pusių. 
Tiek parduotuvių eilėse, tiek 
gatvėse bei transporte nervin
gumas, bloga nuotaika ir pyk
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tis persiduoda nuo vieno žmo
gaus kitam, tarytum elektros 
srovė nuo laidininko į laidinin
ką. Jau nebe keista, kaip kad 
anksčiau, kad autobuse pradė
jus dejuoti ir skųstis vienai 
moteriškei, netrukus jau skun
dais aidi visas autobusas. Ne 
keista, o baisu, nes tokios mo
teriškės turi po darbo arba tie
siog darbo metu stovėti po še
šias valandas eilėje, kad gau
tų sviesto ar grietinės. O juk 
tai liečia visus žmones. Nese
niai girdėjau besiskundžiant 
du profesorius, kurie pirko 
sviestą, skaičiuodami, kad jo 
užtektų bent jų vaikams, ir tik 
mėnesiui. Taip pat neseniai su
žinojau, kad universiteto pro
fesorius gauna algos 800 rb, 
o dekanas 900 rb, o rektorius 
1000 rb, kai autobuso vairuo
tojas gauna daugiau už bet ku
rį iš jų-

Bet nei vairuotojui, nei rek
toriui neužtenka tų pinigų nor
maliam gyvenimui. O ką jau 
šnekėti apie vienišus žmones, 
bedarbius, pensininkus ir stu
dentus! Apie žmones, kuriems 
neužtenka ne tik pinigų, bet 
ir laiko, sveikatos pusę dienos 
praleisti eilėje prie sviesto. 
Aš tai puikiai pajutau, nes 
apie du mėnesius negavau nu
sipirkti pieno. Negavau ne to
dėl, kad neturiu pinigų ar svei
katos, bet todėl, kad negaliu 
praleisti pusę dienos ir lauk
ti, kol jo atveš. (Labai dėkoju 
Raselei už sausą pieną, jis man 
Maskvoje labai pravers).

Labai sunki padėtis Rusijos 
gilumoje ir Sibire. Tenai žmo
nės, neturėdami pieno, vai
kams sriubas ir košes “verda” 
iš ledų. Tarp kitko, šis būdas 
paplito paskutiniu metu ir 
Maskvoje. Taip pat labai daug

PASTABOS BEI NUOMONĖS

Vasario 16-ji ir mūsų aukos
Kam rinks aukas Vasario 16 ir kam aukosime?

Buvo nusistovėjusi lyg ir tra
dicija Vasario 16 rinkti aukas 
Tautos fondui ir Lietuvių bend
ruomenei. TF pinigai buvo ski
riami VLIKo politinei veiklai 
ir išlaisvintai Lietuvai. Kadan
gi VLIKą pripažinome politiš
kai kovojantį už Lietuvos lais
vę, tai didžiausią dalį aukų jam 
ir skirdavome, nors Kanadoje jo 
veikla beveik nesireiškė. LB tek
davo gal tik likučiai, nes jos 
veikla būdavo ribojama lietuvy
bės išlaikymu - kultūrine veikla. 
Politinė veikla reiškėsi gal tik 
pasigarsinimu, kad tokie esame, 
surengiant valdžios atstovams 
Vasario 16 priėmimus ar dar ko
kia kita proga.

Reikalai pasikeitė, kai Lietu
vą ištiko krizė - būti ar žūti. Ta
da LB nebegalėjo laukti, ir jos 
ryžtinga valdyba ėmėsi politi
nio darbo - organizavo plačią 
politinę veiklą, įtraukė daug 
pasiaukojančių žmonių įtaigoti 
Kanados valdžią ir jos politi
kus teikti Lietuvai politinę pa
galbą.

Taip buvo suorganizuota poli
tikų kelionė Lietuvon, parodant, 
kad ji nėra viena. Laisvės kovo
se ir visos veiklos aukščiausia 
riba buvo, kai Kanada viena pir
mųjų pripažino Lietuvą nepri- 

vandalizmo ir vagysčių. Dabar 
jau apvaginėjama ne pasipel
nymo, o prasimaitinimo tiks
lais. Yra faktų, kad Sibire bu
vo apvaginėjami sustabdyti 
traukiniai, ne nusikaltėlių, 
pabėgusių iš kalėjimų, o ap
linkinių kaimų gyventojų.

Tai, ką aš čia pasakoju, nė
ra sovietinės propagandos pra
simanymai, kuri anksčiau gyrė 
liaudies pasiekimus, o dabar 
rodo jos vargą. Tai yra mano 
paties patirti dalykai arba pa
pasakoti mano draugų. Šiuo 
pasakojimu aš tik noriu pa
brėžti, kad Rusija šiuo metu 
paskendusi varge daug dau
giau, negu kitos ją supančios 
valstybės, kad grasinimas ka
riniais veiksmais turi pagrin
do. Bet tai grynai iš vidaus ei
nantis blogis, kuris gali tapti 
nepavaldus jokioms išorinės 
valdžios formoms, kol nebus 
panaikintos giluminės jo prie
žastys.

Rusija bando tvarkytis, bet 
pačios tvarkymo formos neran
da atramos jos šiandieninėje 
buityje. Visas gyvenimas tary
tum didelis ledkalnis, kurio 
mes matome tik viršutinę pu
sę ir tai tik televizoriaus ek
rane. Manau, kad žmogaus pro
tui sunku įsivaizduoti galimas 
permainas šioje šalyje. O H. 
Wells, atvykęs šiuo metu į Ru
siją, nustebtų nemažiau, negu 
Lenino laikais ir galėtų bet ku
rį iš Rusijos atstatymo prana
šų pavadinti didžiu fantastu.

Tačiau norisi tikėti, kad vis
kas bus gerai, nors gal ir dar 
negreit. Svarbiausia, kad Lie
tuvai negresia daugelis pai- 
navų, kurių pilna aplinkinėse 
šalyse, nors ji turi savų spe
cifinių problemų.

Ugnius Trumpa

klausoma ir savo atstovą nusiun
tė Lietuvon užmegzti diplomati
nių santykių su realia dovana.

Tai visai veiklai reikėjo pi
nigų. Valdyba kreipėsi j Kana
dos lietuvius, prašydama papil
domai aukoti. Ir jie aukojo. Val
dyba matė, kad reikia konkre
čios pagalbos Lietuvos vyriau
sybei, ir paskelbė milijoninį 
vajų jai padėti. To vajaus pini
gais Kanados lietuviai nupirko 
Belgijoje Lietuvos ambasadai 
namus. Tai mūsų visų pasidi
džiavimas.

Kokia buvo VLIKo politinė 
veikla Kanadoje šios krizės me
tu? Rodos visiems aišku - nuli
nė. Netgi pinigais pagalbos ne
suteikė LB politinei veiklai, kai 
daugelį metų TF Kanadoje buvo 
surenkama po kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių kas metai. 
TF atstovai išsiuntė VLIKui 
70.000 dol. iš Kanados lietuvių 
surinktų pinigų.

Labai nepriimtinas TF atsto
vybės Kanadoje skelbimas spau
doje, prašantis aukoti TF tėvy
nės ekonominei pagalbai. Klau
simas, kada gi TF pradės tą pa
galbą teikti? VLIKas pasigarsi
no, kad skiria tam reikalui pu
sę milijono dol., bet jo nepasky
rė. Turėdamas TF 45% balsų, ga
lėjo tai padaryti.

VLIKas buvo jungtis Kanados 
lietuvių su TF. Jo nebėra, tai ir 
jungties nebėra, o pats fondas 
liko tik Amerikoje, kaip ir kiti 
ten esantys fondai. Ir nežinia 
kaip tvarkysis, kas perims 45% 
VLIKo turėtų balsų jo valdyme. 
Jo atstovai Kanadoje yra skir
ti, ne mūsų rinkti ir atskaito
mybės mums neduoda. Todėl pi
nigai TF Kanadoje nebegali bū
ti renkami. Kaip gi atrodytų, 
jei Amerikos Lietuvių fondo at
stovai atvykę Kanadon, paskir
tų savo atstovus rinkti jų fon
dui pinigus?

Gerbiami TF atstovai turėtų 
suprasti, kad jų veikla Kanado
je baigėsi su VLIKo veiklos už
baigimu, nebesiskelbti spau
doje pagalbos Lietuvai rinkė
jais ir nebeateiti su savo dėžu
te prie pinigų rinkimo stalo. Ka
nados lietuviai turime savo mi
lijoninį Lietuvai pagalbos fon
dą, labai gerai tvarkomą mūsų 
rinktos LB krašto valdybos. Už
baikime pirmą milijoną ir pra
dėkime antrą. Reikalingų ir nau
dingų projektų netruks, o para
ma jiems vykdyti ir bus mūsų do
vana Lietuvai.

Vasario 16 ir turėtų būti renka
mos aukos tik pagalbos Lietuvai 
milijoniniam fondui ir LB krašto 
valdybos reikalams. A. Saulis

Išeivijos lietuvių spaudos ir radijo darbuotojas BALYS BRAZDŽIONIS iš 
Čikagos su dukra KAZE KASLAUSKIENE tėviškėje Pasvalio vienkiemyje 
prie seno šulinio ir sodybos griuvėsių 1990 m.: “Sugrįžau aplankyti savo 
ūkio. Tai tik griuvėsiai. Vos laikosi trobos, pavojinga net vidun įeiti... 
Gaila, po tiek metų, kai mūsų amžius sukasi apie 75, ar begali vėl kurti savo 
ūkį, kurio tėra plikas laukas, be inventoriaus, gyvybės, trobesių? Taigi 
stoviu aš su dukra prie apleisto šulinio. Ir ką daryti su tuo ūkiu? Mes, senie
ji, jau keliaujame amžinybėn, o jaunoji karta jo bijo iš tolo ... Mano ilge
sys nubluko prie to šulinio. Sudiev, daugiau gal nebeaplankysiu”

PRANEŠIMAS IS ITALIJOS

Vatikano žvilgsniai į rytus
Lietifvos vyskupijų pertvarkymas ir Vilniaus arkivyskupijos įjungimas •

Naujojo arkivyskupo ingresas • Italų spaudos balsai •
Katalikų ir Rusijos ortodoksų santykiai

1991 m. gruodžio 24 d. Romo
je paskelbtas oficialus prane
šimas apie popiežiaus Jono- 
Pauliaus II sprendimu Lietu
vos bažnytinės provincijos ir 
jos vyskupijų pertvarkymą. Šv. 
Tėvas įsteigė naują Vilniaus 
provinciją, prie Vilniaus met
ropolijos prijungdamas Kai
šiadorių ir Panevėžio sufraga
nines vyskupijas, iki šiol pri
klausiusias Kauno metropoli
jai. Vilniaus arkivyskupu met
ropolitu popiežius paskyrė da
bartinį apaštališkąjį pronun- 
cijų Olandijoje arkivyskupą 
Audrį Bačkį. Kaišiadorių apaš
talinis administratorius Juo
zas Matulaitis paskirtas Kai
šiadorių vyskupu ordinaru. Pa
nevėžio vyskupu ordinaru pa
skirtas ligšiolinis šios vysku
pijos apaštalinis administrato
rius vyskupas Juozas Preikšas, 
o Vilkaviškio vyskupu ordina
ru paskirtas vyskupas Juozas 
Žemaitis, iki šiol buvęs Vil
kaviškio vyskupijos apaštali
niu administratorium. Klaipė
dos prelatūra panaikinta, jos 
teritorija prijungta prie Tel
šių vyskupijos.

Atlikus Lietuvos ir kai kurių 
jos vyskupijų vadovybių per
tvarkymą, pirmą kartą Lietu
vos istorijoje tikybinę provin
ciją sudarys dvi metropolijos - 
iki šiol buvusi Kauno metropo
lija ir naujai įsteigta Vilniaus 
metropolija. Be to, taip pat pir
mą kartą po daugiau nei 50 me
tų visos šešios Lietuvos vysku
pijos dabar turi savo vyskupus 
ordinarus, tarp jų du arkivys
kupus metropolitus - Kauno 
arkivyskupą kardinolą Vincen
tą Sladkevičių ir naujai popie
žiaus paskirtą Vilniaus arki
vyskupą Audrį Bačkį.

Naujasis Vilniaus arkivys
kupas atvyks Lietuvon š.m. va
sario mėnesio pabaigoje. Jo 
ingresas arkikatedron numa
tytas šv. Kazimiero dienos iš
vakarėse - kovo 3, nes kovo 4 - 
Pelenų diena. Prieš vykdamas 
į Lietuvą, arkiv. A. Bačkis ke
letą dienų praleis Romoje, 
ruošdamasis naujoms parei
goms.

Spaudos balsai
Užsienio spaudos agentūros 

ir laikraščiai pranešė apie 
naujojo Vilniaus arkivyskupo 
paskyrimą ir Lietuvos vyskupi
jų pertvarkymą, kuriuo yra ga
lutinai sutvarkoma tikybinė 
Lietuvos struktūra. Spaudos 
agentūros pabrėžė faktą, kad 
pirmą kartą Vilniaus arkivys
kupu paskirtas labai atsakin
gas pareigas Romos kurijoje 
ėjęs, daug metų buvęs vienas 
artimiausių popiežiaus bend
radarbių lietuvis dvasininkas, 
apaštalinis pronuncijus Olan
dijoje arkivyskupas Audrys 
Bačkis.

Agentūros rašo, jog arkivys
kupo Bačkio paskyrimas į Vil
nių laikomas Šv. Tėvo palanku
mo Lietuvai ženklu. Laikraš
čiai pažymėjo, kad paskyrimas 
su džiaugsmu buvo sutiktas 
tiek Lietuvoje, tiek tarp už
sienyje gyvenančių lietuvių, 
ypač Romoje, kur naujasis Vil
niaus arkivyskupas baigė aukš
tuosius mokslus, buvo įšventin
tas kunigu, pradėjo tarnybą 
Vatikane.

Kaip pažymėjo vienas Romos 
lietuvių bendruomenės atsto
vas, naujojo Vilniaus arkivys
kupo paskyrimas ir Lietuvos 

tikybinės struktūros galuti
nis sutvarkymas neatsitikti
nai buvo praneštas Kalėdų iš
vakarėse: tai buvo popiežiaus 
kalėdinė dovana nepriklauso
mybę atgavusiai ir naują gy
venimą pradedančiai Lietuvai, 
kučią Jonas-Paulius II, kaip 
daug kartų yra pasakęs, visa
da nešioja savo širdyje.

Roma ir Maskva
Atsiliepdamas į Rusijos fe

deracijos prašymą Apaštalų 
Sostas pripažino federaciją 
kaip suverenią ir nepriklauso
mą valstybę, sutiko su ja pa
laikyti tokius pat oficialius 
santykius, kaip anksčiau su So
vietų Sąjunga. Apie tai žurna
listam pranešė Vatikano spau
dos direktorius Navarro Valls. 
Apaštalų Sostas pranešė Rusi
jos federacijos vyriausybei 
Maskvoje, kad apaštalinis nun
cijus arkivyskupas Colasuon- 
no, anksčiau buvęs popiežiaus 
atstovu Sovietų Sąjungoje, to
liau tęs savo misiją Maskvoje 
kaip jo atstovas Rusijos fede
racijoje.

Paklaustas, ar Apaštalų Sos
tas pripažins ir kitas po Sovie
tų Sąjungos žlugimo susikūru
sias suverenias ir nepriklau
somas valstybes, Vatikano 
spaudos direktorius atsakė, 
kad tų valstybių pripažinimas 
bus apsvarstytas, kai tik bus 
gauti prašymai jas pripažinti. 
Buvusios Sovietų Sąjungos 
diplomatinis atstovas prie 
Apaštalų Sosto ambasadorius 
Karlovas dabar atstovaus Va
tikane Rusijos federacijai.

Katalikai ir ortodoksai
Kalėdų išvakarėse Rusijos 

europinės dalies apaštalinis 
administratorius arkivysku
pas Kondrusevičius Maskvoje 
aplankė Rusijos ortodoksų 
patriarchą Aleksiejų, su juo 
daugiau kaip valandą kalbė
josi apie galimybes pagerinti 
katalikų ir ortodoksų santy
kius. Buvo sutarta 1992 m. va
sario mėnesį surengti rusų 
ortodoksų ir katalikų delega
cijų susirikimą tarpusavio san
tykiam apsvarstyti.

Kalėdų išvakarėse Maskvos 
Šv. Liudviko katalikų švento
vėje Mišiose dalyvavo trys ru
sų ortodoksų patriarchato at
stovai. Mišias koncelebravo 
arkivyskupas Kondrusevičius 
su 10 kunigų. Tarp dalyvių bu
vo taip pat apaštalinis nunci
jus Maskvoje arivyskupas Cola- 
suonno. Katalikų delegacija 
dalyvavo ortodoksų pamaldose 
Kalėdų proga sausio 7 d.

Apžvalgininkai tai laiko ka
talikų ir rusų ortodoksų su
artėjimo ženklu, primena, kad 
abiejų religinių bendruome
nių santykiai atšalo ir pablo
gėjo po 1989 m., kai ukrainie
čiai, Rytų apeigų katalikai, 
vadinami unitais, pradėjo rei
kalauti, kad jiem būtų sugrą
žintos pokario metais Stalino 
įsakymu iš jų atimtos ir rusam 
ortodoksam perduotos švento
vės. Dėl maldos namų sugrąži
nimo tarp ortodoksų ir unitų 
kilo ginčai: unitai tvirtino, kad 
reikalauja to, kas jiem priklau
so, o ortodoksai kaltino uni
tus, kad jėgos priemonėmis sie
kia atgauti šventoves. Atšalus 
katalikų ir ortodoksų santy
kiam, Maskvos patriarchatas 
nepasiuntė savo delegacijos į 
neseniai Romoje vykusį vysku
pų sinodą Europos klausimais.

Labai stebiuosi, kad Jūsų 
redakcijos straipsnyje “Nauju 
žvilgsniu” (“TŽ” 1991 m. 49 nr.) 
rašoma, kad aš (Oleiskis, Čėsna 
ir kiti) kaltino lietuvius kaip 
tautą. Turite žinoti, kad dar 
pirmajame savo straipsnyje 
“Faktai kaltina” (“TŽ” 1976 m. 
28 nr.) aš rašiau: “Nors ir pats 
esu gimęs Lietuvoje ir beveik 
visa didelė mano šeima bei gi
minės (tarp jų seneliai, mote
rys ir kūdikiai) buvo lietuvių 
išžudyti Kaune, Viekšniuose, 
Telšiuose ir Vilniuje, nieka
dos nebūčiau sakęs, kad tik dėl 
to visa lietuvių tauta yra kalta”.

Jei negalėsite įrodyti, kad 
aš kaltinau lietuvius kaip tau
tą (tais žodžiais), lauksiu vie
šo atsiprašymo “Tėviškės žibu
riuose”, kur skaitytojams buvo 
duota neteisinga informacija 
apie mane.

Šį kartą dalykas yra labai 
rimtas, ir tikiuosi, kad Jūs su
tiksite su mano nuomone. Pra
šau paskelbti šį mano laišką 
“TŽ” ir Jūsų atsakymą.

Su pagarba - Dov Levin
P.S. Labai keista, kad Jūsų 

straipsnyje nė vienu žodžiu 
nesmerkiami Lietuvos žydų žu
dikai. Ar tokia taktika tęsia
ma ir naujame žvilgsnyje?

Red pastabos. Ilgame lietu- 
vių-žydų dialoge, kuriame reiš
kėsi įvairios nuomonės, lietu
vių visuomenėje susidarė įspū
dis, kad dėl žydų tragedijos 
Lietuvoje vokiečių okupaci
jos metais kaltinama visa lie
tuvių tauta. Visų pirma tam 
davė pagrindą Lietuvos žydų 
suvažiavimo Miunchene 1947 
m. balandžio 14-15 d.d. nuta
rimas: “We, the small remnant 
of Lithuanian Jewry, which 
had numbered 160.000, are li
ving witnesses to the cruelty 
of Lithuanians toward their 
Jewish neighbors. Each of us 
can testify to cases of crying 
villainy committed during the 
years of occupation by Lithua
nians against the Jewish popu
lation, which was innocent and 
defenseless. Unfortunately, we 
must add all Jewish communi
ties of the Lithuanian provin
ces, without exception, we
re destroyed by Lithuanians, 
while in the large towns, this 
was done with their active par
ticipation”. (Jews and Jewish 
Topics in the Soviet Union and 
Eastern Europe, spring 1990).

Ši mintis ryškiai atsispindi 
daugelio autorių raštuose apie 
žydų naikinimą Lietuvoje. Pa
vyzdžiui, leidinyje “The Histo
riography of the Holocaust Pe
riod” (Jerusalem, 1988) tą min
tį kartoja Sara Neshamit. Sa
vo dienoraštyje “Surviving the 
Holocaust, The Kovno Ghetto 
Diary” (Harvard University 
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programų sudaryme bei kitų dokumentų klausimuose
- Persiunčiame laiškus
- Pervežame iš orauosčių
- Turime video filmų apie Lietuvą
- Darome video atmintines

Kreipkitės įvairiais klausimais!

Press, 1990) autorius Avraham 
Tory beveik visur vartoja dau
giskaitą “The Lithuanians” ar
ba “Lithuanians”. Skaitantiems 
susidaro įspūdis, kad tai tai
koma lietuviams kaip visumai, 
t.y. tautai.

Artima šiai minčiai ir Dov 
Levino paskaitos ištrauka, kal
banti apie žydų naikinimą Bal
tijos kraštuose: “... when the 
Soviet regime indeed fell and 
the region was conquered by 
the Nazis, the losses among 
the remaining Jews were the 
most severe in all of Europe: 
approximately 96 percent in 
Lithuania, and nearly 100 per
cent in Estonia. This was the 
result, to a great extent, of the 
hostility toward the Jews on 
the part of the local non-Jewish 
population - which, in part, 
carried out the murders; in 
part, remained indifferent; 
and in very small numbers, 
attempted to help the Jews: 
Local military and police units 
actively participated in the 
murder of the Jews, not only in 
the Baltic countries, but out
side them. (The Soviet Com
munist Motif and its Effect on 
the Subject of the Holocaust 
in the Baltic Emigre Historio
graphy, Fourth Session, p. 258).

Išsireiškimai “the local non- 
Jewish population” Lietuvos 
mastu skaitytoją verčia many
ti, kad tai atliko lietuvių tau
ta, nors šio žodžio autorius ne
vartoja. Šį įspūdį sustiprina 
šios ištraukos sugretinimas su 
miuncheniške rezoliucija.

Skaitytojo įspūdis betgi gali 
nesiderinti su autoriaus min
timi: tuos pačius žodžius vie
naip supranta autorius, kitaip 
- skaitytojas. Galimas daly
kas, kad žydai autoriai, rašy
dami apie savo tautiečių nai
kinimą Lietuvoje, vartoja žodį 
“The Lithuanians” ar “Lithua
nians”, turėdami galvoje tik
tai kaltuosius. Jei taip, jie tu
rėtų tai patikslinti ir pažymėti, 
kokia prasme tuos žodžius var
toja. Ta prasme sveikintinas 
prof. Dov Levino pareiškimas, 
kad jis nekaltina visos lietu
vių tautos. Tai išsklaido abe
jones, kylančias skaitant kai 
kuriuos jo tekstus. Ir aplamai 
ateityje žydų autoriai ir veikė
jai, kalbėdami apie holokaus
tą, neturėtų vartoti žodžio 
“lietuviai” bendrine prasme.

Pastaba, kad “TŽ” vedama
jame nesmerkiami žydų žudi
kai, šaukiasi priminimo, kad 
jie ten vadinami “budeliais”, 
“nusikaltusiais asmenimis”. 
Visuomenės jie yra seniai pa
smerkti. Nėra reikalo kartoti. 
Nusikaltę žmonių naikinimu, 
kokios tautybės jie bebūtų, yra 
smerktini.
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Pagerbtas iškilus pedagogas
Daugialypė švietimo darbuotojo Juozo Masilionio sukaktis

JAUNIMO KONGRESAS

Suartėjimo šventė Argentinoje

IRENA PEMKUVIENĖ

1991 m. gruodžio 14, šeštadie
nį, 3.30 v.p.p. populiarioji Čika
gos seklyčia sausakimšai prisi
pildė žmonėmis, susirinkusiais 
pagerbti pedagogą Juozą Masi- 
lionį. Pagerbimą surengė Čika
gos aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos mokytojai ir tėvų 
komitetas, norėdami priminti 
visuomenei šio iškilaus peda
gogo keletą darbo sukakčių: 60 
nuo bendradarbiavimo spaudoje 
(pradėjo 1931 m.), daugiau kaip 
50 m. mokytojavimo (1939), ir 30 
m. nuo direktoriavimo Čikagos 
aukštesniojoje lit. mokykloje 
bei daugiau kaip 25 metai dar
bo JAV LB švietimo taryboje 
(1965-1991).

Pagerbimą pradėjo ir jam va
dovavo Rūta Jautokienė, ČALM 
mokytoja. Iškilmių įvadiniame 
žodyje ji apibūdino sukaktuvi
ninką, kaip jis atrodo iš arti 
pertraukų ir posėdžių metu: kar
tais griežtokas, susirūpinęs, kar
tais bejuokaująs ir pasakojąs 
atsiminimus iš savo ilgamečio 
darbo mokyklose, visada pasi
ruošęs skleisti šviesą jaunimo 
tarpe.

Pedagogas JUOZAS MASILIONIS

Pagerbime pagrindinę kalbą 
pasakė Jonas Kavaliūnas, kele
tą kadencijų buvęs Švietimo ta
rybos pirmininku ir turėjęs pro
gų J. Masilionį bei jo darbus pa
žinti ir vertinti. Po įžanginių 
žodžių apie švietimo reikšmę 
savo žemėje tėvynėje, juo labiau 
išeivijoje, toli nuo gimtosos že
mės, priėjo prie pagrindinės te
mos: “Susirinkome čia pabend
rauti ir kartu pareikšti pagar
bą direktoriui Juozui Masilio- 
niui, kuris visą savo gyvenimą 
paskyrė lietuviškai mokyklai, 
jaunajai lietuvių kartai ugdy
ti”. Jis papasakojo trumpais 
bruožais sukaktuvininko biogra
fiją, jo darbą Lietuvos ir išei
vijos mokyklose. Tačiau jo dar
bas nesiribojo tik klase. ČALM 
išleido 31 metraštį, 28 iš jų glo
bojo J. Masilionis. Jis - lietu
vių literatūros vadovėlių ir lie
tuvių kalbos pratimų bei lietu
vių kalbos sintaksės autorius. 
Daug yra pasidarbavęs ir besi
mokantiems lietuvių kalbos: žy
miai prisidėjo prie R. Scarry 
“Mano žodyno” lietuviškosios 
dalies parengimo, o neseniai iš
vertė iš latvių kalbos L. Strei- 
pos vadovėlį “Easy Way to Lat
vian” ir pritaikė lietuvių kal
bai “Easy Way to Lithuanian” 
vardu. Yra suredagavęs Panevė
žio monografiją, surinkęs ir pa
ruošęs perspausdinimui spau
dos draudimo laikų “Varpą”, 
bendradarbiauja įvairiuose laik
raščiuose.

Po to sekė sveikinimai, kurių 
būta net vienuolika. Pirmasis 
sveikino dr. Jonas Račkauskas, 
Pedagoginio lit. instituto rek
torius. Jis prisiminė J. Masilio
nį, savo buvusį mokytoją, kuris 
uždavęs išmokti ilgą eilėraštį ir 
išmokus ... nepaklusęs. Dabar 
abu dirba tame pačiame Pedago
giniame lit. institute, kur J. Ma-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario 

silionis dėsto lietuvių kalbą. 
Kaimyninės Dariaus ir Girėno 
lit. mokyklos vardu sveikino jos 
vedėjas Juozas Plačas, Vid. va
karų LB apygardos vardu sveiki
no pirm. Kazys Laukaitis, prisi
mindamas glaudų bendradar
biavimą praeityje. Rita Turner, 
tėvų komiteto pirmininkė, džiau
gėsi, kad kaip ir anksčiau, taip 
ir dabar mokykloje tebeskamba 
skardus direktoriaus balsas. 
Juozas Vasiukevičius, buvęs tė
vų komiteto pirmininkas, pri
minė laikus, kai tebesimokė 
čia jo trys vaikai, iš kurių du liko 
mokytojais. O direktorius apie jį 
taip atsiliepęs: “Tai pirmasis tė
vų komiteto pirmininkas, nemo
kęs mokytojų ir direktoriaus”. 
Buvusių mokinių vardu sveikino 
dr. Raminta Pemkutė-Mastienė, 
prisiminė mokykloje praleistas 
dienas ir metus, kai jie atrodė 
labai ilgi, vadovėliai tokie sun
kūs. Tik dabar mato, kokia dide
lė buvo jo auka, kokia ištvermė 
metai po metų dirbti su jauni
mu. Savo ir sesers Nidos, sukak
tuvininko krikšto dukros, var
du įteikė gėlių puokštę. Moks
lo draugų vardu sveikino Apoli
naras Bagdonas. Jis prisiminė 
studijavimo laikus - J. Masilio
nis jam daug padėjęs, lankęs tar
naujantį kariuomenėje. “Jauni
mo centro kavinės politikierių 
stalo” vardu sveikino Aloyzas 
Eiva. Raštu sveikino Jaunimo 
centro valdyba ir Filatelistų 
dr-jos “Lietuva” pirm. Jonas Va- 
riakojis. Visi sveikintojai lin
kėjo visokeriopos gerovės sukak
tuvininkui ir jo žmonai Pranei.

Oficialioji dalis - paskaita ir 
sveikinimai - užtruko maždaug 
vieną valandą ir neprailgo, nes 
viskas praėjo gyvai, kartais su 
humoro doze. Kun. Jonui Duo
bai, MIC, sukalbėjus maldą, pra
sidėjo vaišės. Jų metu sukaktu
vininkui ir jo žmonai buvo sugie
dota “Ilgiausių metų”. Vakarie
nei besibaigiant, St. Peterso
nienė, Pedagoginio lit. institu
to direktorė, perskaitė Antani
nos Garmutės, Sibiro tremtinės, 
ištrauką - jos gražų atsiliepi
mą apie mokytojus ir Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį “Garbė 
tau, mokytojau”.

Pabaigai buvo iškviesti abu 
Masilioniai: Juozui, perjuostam 
juosta, įteiktas Visų pasirašy
tas adresas, Pranei — gėlių. Il
gesnį žodį tarė pagerbimo kal
tininkas. Jis papasakojo būdin
gų atsiminimų iš mokymosi ir mo
kytojavimo. Į gimnaziją patekęs 
pradžios mokyklos mokytojos ra
ginimo dėka. Ten visada buvęs 
pirmųjų trijų mokinių tarpe. Bū
damas 8 klasėje, pirmininkavęs 
“Meno kuopai”, kurios globėju 
buvo direktorius J. Lindė Dobi
las. Jo įtakos dėka studijavęs li
teratūrą. Baigęs studijas, karinę 
prievolę atliko Karo mokyklo
je, gaudamas ats.j.ltn. laipsnį. 
Dalyvavęs 1939 m. rudenį žygyje 
į Vilnių. Mokytojavo Joniškyje, 
išeivijoje - Regensburge, Schein- 
felde ir Seligenstate. Silpnes
niems mokiniams suruošdavo 
specialias pamokas. Su moki
niais santykiai buvę labai geri. 
Lankydamasis prieš porą metų 
Lietuvoje, susitiko su daug sa
vo buvusių mokinių. Jie suren
gė greitomis jo pagerbimą, ma
loniai prisimindami jo pastan
gas ir draugiškumą, apdovanojo, 
pavežiojo po Lietuvą.

Esąs posakis: “Ką dievai bau
džia, tam nulemia būti mokyto
ju”. Nesijaučia nubaustas, nors 
visą gyvenimą teko mokytojauti.

Kalba truko apie pusvalandį, 
bet buvo išklausyta su dėmesiu, 
nes buvo perpinta humoru ir 
linksmais prisiminimais. Kalbos 
gale perskaitė Arūno Pemkaus 
sveikinimo laišką.

Dar jubiliejinis tortas, dar 
“Lietuva brangi”, ir pagerbimo 
iškilmės ėjo į pabaigą. Dalyviai 
pradėjo skirstytis, dar kartę 
apžiūrėdami stalą, kuris buvo 
apdėtas J. Masilionio parašy
tais vadovėliais, pratimais, met
raščiais ir laikraščiais, kuriuo
se yra bendradarbiavęs. O jų 
tikra gausybė.
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Panevėžio XIV mokyklos vyresniųjų mokinių grupė su mokytojais ir direktoriumi JUOZU GRILAUSKU (stovi 
dešinėje) ir katedros klebonu mons. JUOZU ANTANAVIČIUMI (sėdi pirmoje eilėje). Šią grupę 1991 m. aplankė 
sesuo PAULĖ iš Kanados (stovi pirmosios eilės viduryje)

Tikybos moko buvę ateistai? I
Pokalbis su vienuole sesele Igne Marijošiūte, dirbusia Lietuvoje aštuonis mėnesius 

religinio atgimimo bei švietimo srityje
VINCAS KOLYČIUS

Išeivijos spaudoje sekame 
Lietuvos politines žinias, skai
tome apie ekonomines pro
blemas, tačiau mažiau žino
me apie dabartinės Lietuvos 
dvasinę būklę. Sesuo Igne 
Marijošiūte 1991 m. daugiau 
laiko praleido Lietuvoje, ne
gu Šiaurės Amerikoje. Ji ką 
tik sugrįžo iš Lietuvos ir mie
lai sutiko pasidalyti su Tė
viškės žiburių” skaitytojais 
savo pergyvenimais, rūpes
čiais, darbais ir papasakoti 
apie dvasinį atgimimą Lietu
voje.

— Kiek laiko praleidote Lie
tuvoje?

— 1990 m. rudenį išbuvau vi
są mėnesį, stengdamasi susi
pažinti su bendra Lietuvos 
padėtim ir apsiprasti bei per
prasti lietuvių mąstyseną bei 
veiklą. Sugrįžimas buvo kiek 
sutrukdytas sausio 13-tosios 
įvykių; buvau nuo 1991 m. va
sario mėnesio vidurio (per
traukiau liepos-rugpjūčio 
mėn. — vadovavau jaunimo 
stovykloms “Neringoj”) iki 
JAV Padėkos dienos, taigi aš
tuonis mėnesius.

— Važiavote savo vienuoli
jos reikalais ar kokiu kitu tiks
lu?

— 1990 m. vienuolijos Lie
tuvoje dar neturėjo juridinio 
asmens teisių ir viešai nevei
kė. Jokių pakvietimų negalėjo 
išduoti. Todėl važiavau “Cari
tas” iškvietimu, nes ši orga
nizacija jau buvo oficialiai 
įsteigta 1989 m. kovo mėnesį. 
Važiavau ne vien susipažinti 
su “Caritas” darbais, bet ir 
ištirti, kokiu būdu išeivijos 
lietuviai galėtų prisidėti prie 
religinio Lietuvos atgimimo.

— Koks buvo Jūsų pagrindi
nis užmojis?

— Man būnant Lietuvoje, 
1990 m. rudenį buvo išleistas 
įstatymas, leidžiantis mokyk
lose dėstyti tikybą. Visa tai 
užklupo Lietuvą ir tikinčiuo
sius nepasiruošusius. Kiek
viena vyskupija pagal savo iš
gales pradėjo organizuoti ti
kybos mokytojus — katechetus 
ir įpareigojo visus norinčius 
mokyti religiją išeiti teologi
nius kursus. Nereikėjo ilgai 
laukti, kai sužinoję, kad yra 
atvykusi lietuvaitė vienuolė 
iš Vakarų, dirbanti auklėjimo 
srityje. Pasipylė kvietimai 
paskaitoms. Tokiu būdu buvau 
kviečiama kalbėti religinio 
auklėjimo klausimais visose 
šešiose vyskupijose.

— Spaudoje buvo rašyta, kad 
daugelis buvusių ateistų pra
dėjo dėstyti tikybą. Ar tai tie
sa?

— Šis priekaištas girdimas 
ir Lietuvoje. Neatlikus ap
klausos ir neištyrus asmenų 
įsitikinimų, būtų netikslu sa
kyti, kad “daugelis”. Antra, 
kas yra “ateistas”? Ar Dievą 
netikintis, ar nepraktikuo
jantis, ar širdyje viena gal
vojantis išorėje kitaip besi
elgiantis pagal anų laikų gy
venimo sąlygas? Tarp kate
chetų yra: 1. viešai dabar pa
sisakiusių esą vienuoliai, 2. 
buvę mokytojai, kurie anks
čiau drąsiai išpažino tikėji
mą ir, šalia kitų įsipareigoji
mų, įsijungė į tikybos dėsty
mą, 3. anksčiau buvę atšalę ar 
visai netikintys, bet dabar 
nuoširdžiai atsivėrę Dievui, 
4. anksčiau buvusių ateistinių 
auklėtojų, kurie arba keičia 

savo “paltą” (kaip Lietuvoje 
išsireiškia) pagal vadovaujan
čią valdžią, arba patys nuošir
džiai atsivėrę tiesai su atgai- 
lojančia širdim dalijasi savo 
atsivertimu. Esu turėjusi ne
mažai pokalbių su visais mi
nėtų krypčių asmenimis.

— Kokios dažniau pasitai
kančios problemos tikybos 
dėstyme? Kas daroma joms 
spręsti ?

— Jau vien patirties, litera
tūros ir priemonių stoka yra 
stulbinanti. Jai užpildyti rei
kės ilgesnio laiko. Supranta
ma kodėl, bet visa Lietuva turi 
sparčiai žengti pirmyn ne tik
tai teologinėje, bet ir peda
goginėje srityje, nes trūksta 
bendrosios, ugdymosi ir peda
goginės psichologijos mokymo 
metoduose. Yra gyvas susido
mėjimas teologija, gilesniu 
tikėjimo pažinimu. Vienas dė
kingiausių uždavinių buvo 
krikščionybės pagrindų kur
sai suaugusiems ir mokyto
jams. Be galo džiugu dirbti 
su asmenimis, kurie išalkę 
bei ištroškę tikėjimo pažini
mo ir visais būdais nori savo 
religinį dvasingumą pratur
tinti. Visas kraštas naujai at
siveria tikybiniam gyvenimui 
ir turi be galo daug klausimų. 
Daug kas stengiasi ne vien at
statyti kryžius pakelėse, bet 
ir pažinti Rūpintojėlį. Sakau 
religinį dvasingumą, nes Lie
tuvoje žodis “dvasingumas” 
dažnai taikomas kultūrai. Kai 
pokalbiuose, straipsniuose ar 
net ir Landsbergio kalbose 
minimas “dvasingumas”, daž
niausiai kalbama apie kultū
rinį dvasingumą.

— Kas daroma padėti Lietu
vai katechetinėje srityje?Kaip 
išeivija galėtų prie šio darbo 
prisidėti?

— Dievo Apvaizdos veikimu, 
Lietuvos tikintiesiems pakliu
vus į netikėtą padėtį, lygiai 
tuo pačiu metu JAV vyskupų 
konferencija vienbalsiai pri
ėmė nutarimą finansiškai pa
dėti komunizmo atsikračiu- 
siems kraštams. Į tą sąrašą 
įeina ir Lietuva. Kol dar Lie
tuvos hierarchija organiza
vosi, vyskupo P. Baltakio Sie
lovados tarybos vardu buvo 
įteiktas prašymas Amerikos 
vyskupų konferencijai remti 
Lietuvą. JAV vyskupai pasky
rė $100,000 katekizacijai. Vos 
pasiuntusi prašymą, išvykau į 
Lietuvą. Ten buvo aišku, kaip 
šią paramą kuo veiksmingiau
siai panaudoti. Lietuvos vys
kupai jau buvo sukvietę gru
pę asmenų spręsti tikybos 
dėstymo klausimų. Įsteigė 
Tarpdiocezinę katechetinę 
komisiją, kuri rūpinosi ka
techetų paruošimu, gvildeno 
tikybos pamokų turinį, ieškojo 
tinkamų vadovėlių ir sprendė 
visą painią katekizacijos pa
dėtį. Per pirmininką vyskupą 
Juozą Matulaitį buvo kreiptasi 
į visas šešias Lietuvos vys
kupijas, prašant įsteigti pa
stovią katechetinę raštinę ir 
samdyti asmenį, kuris pilnai 
atsidėtų vien šiam darbui, kad 
būtų kam ir kur patikėti bei 
pasiųsti visom vyskupijom 
atitinkamus reikmenis. Už 
pusę paskirtos sumos buvo 
parūpinta dauginimo ir ra
šymo aparatūra; už $25,000 
įgyta religinio auklėjimo vaiz
dinių priemonių, (savom akim 
mačiau, kad visai Lietuvai tai 
lašas jūroj). Likusi suma pa
skirta ruošti katechetus, ku
rių gal 8 matysime JAV šį ko
vo mėnesį.

Išversta į lietuvių kalbą 
viena Italijos vadovėlių seri
ja, kurios atspausdinimą fi
nansavo Austrijos “Kirche in 
Not”. Šiuos vadovėlius Lietuva 
jau naudoja nuo 1991 m. ru
dens. Reikia antros laidos, 
kad ir JAV lietuviai galėtų 
tomis knygelėmis aprūpinti 
savo vaikus. Šiuo metu ieško
ma asmenų su katekizacijos 
patirtim, kurie sutiktų nuvykti 
į Lietuvą trumpesniam ar il
gesniam laikui su paskaitom 
ar metodikos pamokom. Taip 
pat tiriame galimybes JAV- 
se esančių kolegijų ar univer
sitetų, turinčių religinio 
auklėjimo kursus, kurie su
tiktų bendradarbiauti su Lie
tuva, duotų iš Lietuvos atvy
kusioms stipendijų.

— Šalia paskaitų kateche
tams dirbote ir su kitais žmo
nėmis? Kaip apibūdintumėte 
jų nuotaikas?

— Įvairūs tikybiniai darbuo
tojai, organizacijų vadai, pe
dagogai suruošdavo susitiki
mus su visuomenės žmonėmis 
įvairių miestų Kultūros cent
ruose ar kitose patalpose. 
Vežė ne vien į miestus, bet ir 
į kaimus. Lietuviams negyve
nantiems Kaune ar Vilniuje, 
dar dažnai yra naujovė susi
tikti su žmogumi, atvykusiu 
iš Vakarų. Žmonės nuoširdžiai 
pasisako jaučią vidinį skur
dą, tuštumą, sumenkinimą, ir 
tai vadina “homo sovieticus”. 
Kai pabuvau ilgiau ir nebe
buvau laikoma iš Vakarų, la
biau pajutau ateistinės bei 
kolektyvistinės santvarkos 
pasekmes kasdieniniame gy
venime. Lietuviai patys ken
čia nuo vienas kito elgesio: 
pvz. bijo nebe KGB bet kaimy
no, kuris gali savanaudiškais 
sumetimais padaryti jam 
skriaudos. Melas, klasta, kito 
pažeminimas, sukčiavimas, 
savanaudiškas išskaičiavimas, 
veidmainiavimas yra daugu
mos kasdieninė duona, kylanti 
iš sužalotos sąžinės. Nauja
jai įstatymų sistemai neįsi
tvirtinus, dažnai dirbama tais 
pačiais praeityje išmoktais 
įgūdžiais. Imtis atsakomybės 
už kitą ar už aplinką, savim 
pasitikėti ar kitu džiaugtis, 
kūrybingai galvoti ir bendra
darbiauti — visa tai negirdė
ta. Jie išsiilgę giedros, džiaugs
mo, kūrybingos laikysenos, 
vilties. Nuolat prašydavo kal
bėti apie vertybes, demokrati
jos pagrindus, krikščionybę 
ir jos reikšmę Lietuvai, apie 
išeivijos lietuvių gyvenimą, 
apie Amerikos jaunimą. Juo il
giau gyvenau tarp jų, juo vis 
drąsiau atkreipdavau dėmesį 
į patiriamas ateistinės-komu- 
nistinės sistemos pasekmes 
kasdienybės įpročiuose ir 
bendrame auklėjime, tarsi 
būčiau jiems veidrodis, nes 
maniau, kad tai gali būti nau
dinga jiems ruošiantis bend
rauti su Vakarais. Jiems dar 
net šypsena ir nesuvaržytas 
elgesys daro įspūdį ir juos 
atgaivina, sustiprina pasiti
kėjimą savimi. Be to, dabar
tinė sunki ekonominė padėtis 
yra atėmusi visą psichinę 
energiją džiaugtis laisve! Daž
nai man buvo liūdna ir net 
graudu matant tokį “sumen
kintą” lietuvį, dabar turintį 
taip sunkiai kovoti savo eko
nominėje, politinėje ir dva
sinėje kasdienybėje. Tuomet 
yra lengviau suprasti ir pa
teisinti (bet nepriimti) netin
kamą elgesį.

(Antroji pokalbio dalis — 
kitame “TŽ” nr. Red.).

VII PL jaunimo kongresas 
prasidėjo gruodžio 18 d. susi
pažinimo vakaru Lietuvių cent
re. Atstovai ir svečiai prie 
skambios muzikos linksminosi 
iki vėlumos. Iškilmingas Mi
šias gruodžio 19 d. Buenos Ai
res katedroje atnašavo kun. A. 
Saulaitis, SJ, asistavo kun. A. 
Steigvila, MIC. Jaunimas daly
vavo pasipuošę tautiniais dra
bužiais ir su vėliavomis. Vakare 
kongresą atidarant puošnios 
salės scenoje išsirikiavo 11 
kraštų vėliavos. Sveikino PLB 
pirm. dr. Vyt. Bieliauskas, 
ALOST pirm. J. Mičiūdas, VI- 
tojo jaunimo kongreso pirm. H. 
Antanaitis iš Australijos ir 
perdavė “vadovo plaktuką” šio 
kongreso pirmininkei Arija- 
nai Rastauskaitei. Pastaroji 
įvadiniame žodyje apgailes
tavo, kad atstovai iš Lietuvos, 
negavę bilietų Maskvoje, ne
galėjo atvykti. Raštu sveikino 
Lietuvos AT pirm. Vyt. Lands
bergis ir Užsienio reikalų mi- 
nisteris Alg. Saudargas. Susi
vienijimo Lietuvių Argenti
noje moterų grupė “Žibutės” 
padainavo “a capella” gražių 
dainų, o Veronika Krausaitė 
atliko keletą kūrinių pianinu. 
Programai vadovavo Silvija 
Ruplėnaitė. Kongreso pokylis

“Šokio sūkury • Lietuva širdy”
Devintoji tautinių šokių šventė Čikagoje liepos 5 dienų

IX-tosios išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventės organi
zacinis komitetas, pirminin
kaujamas dr. Petro Kisieliaus, 
jau posėdžiavo kelis kartus. 
Paskutinis posėdis įvyko gruo
džio 18 d. “Seklyčios” patal
pose Čikagoje, o sekantis bus 
toje pačioje vietoje sausio 25 
d. Be dr. P. Kisieliaus, kuriam 
tenka visas šventės rūpestis ir 
pasisekimas, komitete yra la
bai daug sąžiningų ir darbin
gų žmonių, kurie yra sudarę 
komisijas, kad darbas būtų at
liktas tvarkingiau ir greičiau.

IX-toji išeivijos lietuvių tau
tinių šokių šventė įvyks 1992 
m. liepos 5 d. Rosemont Hori
zon stadione netoli O’Hare ora- 
uosčio prie Čikagos. Organi
zacinio komiteto nariai jau 
yra šias patalpas aplankę ir 
apžiūrėję. Visiems rūpi kiti 
dalykai - kiek yra kvadratų, 
kad visi galėtų šokti, kokia 
yra garso sistema, kur bus sve
čių kambarys, kur bus spaudos 
atstovų kambarys, koks yra ap
švietimas, kokios bus bilietų 
kainos ir 1.1.

Tautinių šokių šventės me
no vadovė yra Dalia Dzikienė 
iš Hartfordo. Ji taip pat yra 
Tautinių šokių instituto pirmi
ninkė, Hartfordo “Berželio” 
šokių mokytoja. Rosemont Ho
rizon patalpoje yra 28 kvad
ratai, o jau yra užsiregistra
vę 38 studentų vienetai. P. 
Dzikienė dabar daro sprendi
mus, kas ką šoks. Šventėje yra 
užsiregistravę per 2000 šokė
jų iš 50 įvairių vienetų. Atro
do, kad šventėje dalyvaus šo
kių grupės iš Brazilijos, Argen
tinos, Australijos ir Vokieti
jos. Taip pat tikimasi, kad at
važiuos ir viena grupė iš jau 
laisvos Lietuvos.

Šventės bilietų kainos bus 
10,15 ir 20 JAV dolerių. Stadio
ne telpa 12,600 žiūrovų. Taigi 
visiems reikės prisidėti prie 
šventės pasisekimo.

Netrukus bus išsiuntinėjami 
laiškai, prašantys finansinės 
paramos. Lėšų telkimu rūpina
si dr. Antanas Razma. Jam tal
kina visi. Reikia ir išeiviją iš
laikyti, ne tik padėti ansamb
liams iš Lietuvos.

Muzikos vadovas Darius Po- 
likaitis ryžtasi sudaryti birby

Panevėžio katalikiško vaiky darželio grupė, kurią 1991 m. aplankė Reli
ginės šalpos atstovė iš JAV RASA RAZGAITENĖ (matosi galva su aki
niais). Stovi - darželio globėjas mons. JUOZAS ANTANAVIČIUS

įvyko gruodžio 20 d. Čia svei
kino Lietuvos garbės konsulas 
Argentinoje inž. Alg. Rastaus- 
kas ir PL jaunimo kongreso 
pirm. A. Rastauskaitė. Buvo 
įdomi loterija su premijomis. 
Visuose renginiuose dalyvavo 
“Pasaulio lietuvio” red. inž. 
Bronius Nainys. Gruodžio 21 d. 
atstovai išvyko į Studijų die
nas.

Lietuviškom Kūčiom sueita 
Lietuvių centre. Kai kurie sve
čiai išvyko aplankyti gražias 
turistines vietas. Gruodžio 26 d. 
tautinių šokių ansamblis “Gin
taras” iš Toronto atliko labai 
gražią įdomių šokių progra
mą. Gruodžio 27 d. jaunimas ir 
svečiai susibūrė Talentų vaka
re Urugvajuje. Ten sutikti ir 
1992 ^etai. Po to dalis jauni
mo išvažiavo į Braziliją sto
vyklauti.

Gruodžio 31 d. vienuolika at
stovų atvyko iš Lietuvos. Pasku
bomis jie turėjo išvažiuoti į 
Braziliją. Vietinių lietuvių 
tarpe pasigirdo balsų, kad bu
vęs per mažas visuomenės do
mėjimasis kongresu. Šūkis 
“Lietuvių vienybė - tautos stip
rybė” turėjo daugiau įpareigo
ti remti mūsų jaunimą.

Aleksandras Artūras Mičiūdas 

nių ar pučiamųjų orkestrą, bet 
pasistengs ieškoti vietinių 
muzikantų. Jis taip pat norėtų, 
kad būtų bendras šokių šven
tės choras, susidedantis iš vie
tinių chorų bei pavienių žmo
nių. Jis taip pat palaikys glau
džius ryšius su Jonu Beržans- 
kiu, tvarkančiu garso sistemą.

Baigminis jaunimo pokylis 
bus puošnioje “Hyatt Regency 
O’Hare” salėje. Kad neatsitik
tų kaip per praėjusią šokių 
šventę Hamiltone, kur jauni
mui neužteko bilietų, šį kartą 
bus tvarkoma kaitaip: jauni
mui paimta didesnė salė, ku
rioje telpa 3000 žmonių, o su
augusiems bus mažesnė, talpi
nanti apie 2000 svečių. Suau
gusiųjų pokylio pirmininkė yra 
Marija Remienė, o jaunimo po
kylio - Lidija Majauskaitė-Ra- 
sutienė. Suaugusių pokylio 
kainos — $35, o jaunimo $20. 
Jaunimo pokyliui nusamdytas 
labai puikus, neseniai suda
rytas orkestras “Žiburys”.

Susipažinimo vakaras ir mo
kytojų pebendravimas bus 
liepos 4, šeštadienį, Jaunimo 
centro patalpose. Veiks alaus 
baras, bus palapinė lauke ir vi
suose kambariuose bus kas 
nors skirtingo. Susipažinimo 
šokius tvarko Jonas Činkus, o 
mokytojų pobūvį - Nijolė Pu- 
pienė.

Nakvynėmis rūpinasi Linas 
Norušis. Viešbučiai bus ar
čiau prie Rosemont Horizon, 
kad nereikėtų per daug bėgio
ti iš vienos miesto pusės į ki
tą. Plačiau apie viešbučius, 
kai bus daugiau informacijos.

Rengėjų komitete yra ir du 
atstovai iš Kanados - Dalia 
Viskontienė ir Vytautas Bi- 
reta.

Kadangi ši šventė yra pir
mas renginys po to, kai Lietu
va buvo viso pasaulio pripa
žinta laisva nepriklausoma 
valstybe, tai pagrindinė šven
tės tema ir yra džiaugsmas 
laisve (celebration of free
dom). Šokių šventės šūkis: “Šo
kio sūkury-Lietuva širdy”.

Visi kviečiami dalyvauti šio
je džiaugsmo šventėje - IX- 
toje išeivijos tautinių šokių 
šventėje liepos 5 d. Rosemont 
Horizon stadione.

Rita Likanderytė



Sugrįžo Vydūnas tėviškėn Gustaitė
Iš Vokietijos Detmoldo, kur buvo palaidotas, perkeltas į Bitėnų kapinaites prie Rambyno kalno
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
“Prieš akis dar ilgas Vydūno 

sugrįžimo į mūsų protus, šir
dis, sielas kelias - daug ilges
nis, negu kelias nuo Detmoldo 
iki Rambyno”. Tai pasakė Bi
tėnų kapinaitėse Vydūno drau
gijos pirmininkas Vacys Bag
donavičius.

Pirmosios laidotuvės
Anuomet, 1953 m. vasario 26 

d., per Vydūno laidotuves Vo
kietijoje (Detmolde, Lipės že
mės sostinėje) mirusio troški
mą sugrįžti tėvynėn, atlydėju
sių viltį, tvirčiausiai išreiškė 
Pranas Zunde, PLB Vokietijos 
krašto valdybos pirmininkas: 
Lietuva bus laisva, ir tuomet 
“tai bus padaryta”.

Kaip informuoja VLIKo se
nas ELTOS biuletenis (nr. 7 
(135) 1953), be P. Zundės, prie 
kapo su velioniu atsisveikino 
rūpinęsis laidotuvėmis Mažo
sios Lietuvos tarybos prezi
diumo pirmininkas E. Simo
naitis, VLIKo ir vykdomosios 
tarybos vardu - informacijos 
tarnybos valdytojas M. Gelži- 
nis, skautų vardu - A. Venc- 
lauskas, latvių-lietuvių vieny
bės vardu - J. Glemža, Vasario 
16 gimnazijos vardu -Jurkaitis.

Be jų, dar kalbėjo atstovai 
iš Rytprūsių vokiečių, Tilžės 
miesto, buvusių mokinių ir ki
ti; perskaityta taip pat užuo
jautos telegrama, atsiųsta mi- 
nisterio B. K. Balučio.

Karstas, pridengtas Lietuvos 
trispalve, nuleistas į išmūrytą 
duobę, kad, Lietuvai sulaukus 
laisvės, lengviau būtų iškelti. 
Nedideles, kuklias, taurias lai
dotuves baigė Vasario 16 gim
nazijos choras, pagiedojęs Vy
dūno giesmę “Pranašai didis” 
ir Maironio “Apsaugok, Aukš
čiausias, tą mylimą šalį”.

Vydūno mirties, laidotuvių 
neapėjo tylomis vokiečių te
legramų agentūra DPA, jų 
spauda, bet ypač plačiai apie 
jas rašė lietuvių spauda, kė
lusi ir tokią mintį; jei Vydūnas 
būtų buvęs nelietuvis, tai vei
kiausiai būtų buvęs garsesnis 
už daugelį įžymybių.

Po 38 metų
Vydūno troškimas sugrįžti 

tėvų žemėn išsipildė po 38 me
tų. Lietuva laisva, ir 1991 m. 
spalio 17-19 d. didis humanis
tas, iki paskutinių dienų nepa
liovęs sielotis tautos likimu, 
jos šviesėjimu, sugrįžo.

Nuvykusius parsivežti palai
kų komisijos narius veikė, jau
dino vokiečių darbo kultūra - 
dalykiškumas, tikslumas, žo
džio laikymasis, sykiu palan
kumas, susijęs truputėlį su 
nuostaba: Lietuvos kūrimosi 
pradžia, tiek darbų, bet, “jei 
tauta to nori”, suprantama. Ir 
padėjo nuoširdžiai, paslaugiai. 
Visa ėjo taip lengvai, lyg bičių 
pasaulyje ... Kai pageidauta 
aplankyti Vydūno butą, duotas 
automobilis, paskambinta šei
mininkui. Šis svečius pasiti
ko, žinojo, kas jo namuose bu
vo gyvenęs, išlydėjo. Kai buvo 
tartasi dėl Vydūno įamžinimo 
Detmoldo muziejuje, susitar
ta lengvai.

Vokiečiai nupirko ąžuolinį 
karstą, finansavo pirminį at- 
kasimą su specialiomis tarny
bomis, kelias dienas laikė 
karstą koplyčioje. Viešame, 
oficialiame atkasime dalyva
vo Detmoldo viceburmistras D. 
Kriugeris, Lipės apskrities 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas H. Vykingas. Išlydėti atėjo 
ir liuteronų kunigas F. Skėrys, 
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daugiau nei 20 metų prižiūrė
jęs Vydūno kapą, paženklintą 
paminklo su vienu žodžiu ir 
datom - Vydūnas 1868-1953. 
(Paminklas parvežtas sykiu su 
palaikais; už kapavietę buvo 
sumokėta iki 2003 m.).

Pasitiko visa Lietuva
Vydūno pasitikti išėjo Lie

tuva - nuo pat sienos, Lazdijų, 
Marijampolės, Kauno, iki Šilu
tės, Rambyno, amžino poilsio 
vietos Bitėnų kapinaitėse. Jau
dino vėlumoje prie savo namų 
stovintys su žvakėm (pravažiuo
dami mojome, ir jie atsakė), 
pasitikęs, išlydėjęs varpo gau
dimas Marijampolėje, jaunų, 
skambių balsų prie Laisvės pa
minklo Kaune giedama “Lietu
viais esame mes gimę” giesmė, 
aidėjusi, sulaukus vėlavusių 
gal 1,5 vai., Šilutėje, kuri pa
siekta 2 v. nakties, Vydūną pa
žinojęs senučiukas su dviem 
chrizantemom. Nakties gūdu
moje pasiektuose miestelio 
kultūros namuose - čia Vydū
no palaikai buvo pašarvoti - 
budėta, laukta, salėje viešpa
tavo rimties, grožio, šios že
mės istorijos dvasia.

Budėtuvės Šilutėje
Karstas buvo pastatytas sce

noje ant aukštos pakylos, lyg 
M. K. Čiurlionio “Aukuro” vizi
joje; po kojomis - Mažosios 
Lietuvos trispalvė (žalia-balta- 
raudona), o galvūgalyje - Vy
dūno ženklas, panašus į tri
kampį, Apvaizdos akį, mąstyto
jui simbolizuojantis Absoliu
tą - dvasios visagalybę, išmin
tį ir meilę. Šalimais prie kars
to, lyg vaidilutės, sėdėjo mer
gaitės, apsirengusios ilgais pil
kais drabužiais su metalo puoš
menom. Koks santūrus, skulp
tūriškas jų siluetas, kokios jos 
orios, nedabartiškos, kaip ati
tiko paskirties prasmę! (Tai da
lyvės J. Trinkūno vadovauja
mo “Kūlgrindos” ansamblio, 
atkuriančio senovišką auten- 
tiką, jos apeiginį folklorą). Vy
dūniškos dvasios erdvėje skam
bėjo arfa, giesmių, dainų pos
mai, mąstytojo mintys, skaito
mos Sibiro vaiko - aktoriaus P. 
Venclovo, degė amžinoji ugne
lė, pro pakylą plaukė žmonių 
eilė.

Atsisveikinimo pamaldos
Pakeliui į Bitėnų kapinai

tes atlaikytos pamaldos Šilu
tės liuteronų šventovėje. Prie 
altoriaus su didžiule Nukry
žiuotojo figūra, su garsiųjų re
formatų portretais, liuteronų 
kunigai, vyskupas J. Kalvanas, 
AT pirm. V. Landsbergis, min. 
D. Kuolys, o ant vargonų - jau
nimo chorelis.

Pamokslininkas R. Moras iš
kelia Vydūną kaip didį ekume- 
nistą, gyvenusį “ne sau, o ki
tiems”, pamąsto, kaip jis džiaug
tųsi, kad “gali pabūti savo tė
viškės maldos namuose, ko taip 
troško paskutiniais gyvenimo 
metais. Jis nustebtų, kiek daug 
čia susirinko ne tik iš Mažosios, 
bet ir Didžiosios Lietuvos”. 
Skaidrūs, lyg perregimi bal
sai labai jautriai gieda atsi
sveikinimo giesmę: “Sudieu, 
sudieu, einu namo, H sudieu, 
sudieu taip laukiau aš//šios va
landos mielos /.../ // einu šalin 
šviesos /.../”.

Taip pat jautriai į susirinku
sius kreipiasi V. Landsbergis: 
“Gerbiamieji, brangieji, atėję 
į tą atsisveikinimą”. Iškelia 
dienos nepaprastumą, nes “su
grįžta didis Lietuvos mokyto

jas”, mini nemirtingą Vydūno 
arfą, jo gyvenimo tiesą, mei
lę, “stipresnę už neapykantą”, 
ir viliasi, kad sugrįš “vydūniška 
taikos ir santarvės dvasia”.

Rambyno link
Kilometras kelio pėsčiom 

paskui karstą, nešamą krašto 
apsaugos vyrų į Rambyną, ku
riame tiek kartų yra buvęs Vy
dūnas, “ant kurio jis arčiau 
jautė Dievo buvimą”.

Dabar žvyruotu keleliu pro 
seną, slėpiningą eglyną į kal
ną eina minia. Paskui karstą - 
vienplaukis, susimąstęs, juodu 
lietpalčiu V. Landsbergis, prieš 
karstą - dvasingų veidų jauni 
žmonės su amžinąja ugnim. 
Įspūdingas, jaudinantis, di
džiulės minios ėjimas, giedo
jimas, tylėjimas, vaikų už ran
kos vedimas, didesnių mišku 
bėgimas, suaugusių, senų susi
mąstymas, susitikimų su Vydū
nu įspūdžių pasidalijimas, 
puokščių, krepšelių, vainikų, 
vėliavų nešimas (buvo ir lat
vių vėliava). Kaip skelbė pa
mokslininkas, Vydūnas “nu
stebtų, kiek daug čia susirin
ko”. Iš tikrųjų daug, bet tarp 
susirinkusių nesimatė katali
kų dvasininkijos, nesimatė jos 
ir prie kapo duobės.

Ant Rambyno
Neilgas sustojimas ant Ram

byno, prie aukuro. P. Venclo
vas skaito Vydūno eilutes: “Ko
dėl mano siela skamba? Ir 
skamba dėlei tų, kuriuos my
liu //”. Klausosi, žiūri, sulipę 
į medžius vaikai, stataus kaip 
siena kalno apačioje teka Ne
munas, skiriantis Didžiąją ir 
Mažąją Lietuvą, plakasi vėjyje 
vėliavos, tarp jų ir Prūsos klu
bo. Jos rūsčios, lemtim dvel
kiančios spalvos (tamsiai rau
dona tarp juodų) atgaivina žu
vusios tautos istoriją, jai skir
tas nepranoktas vokiečio Joha- 
neso Bobrovskio eiles: “Tauta 
// neprilygstamo džiaugsmo! 
mirties neprilygstamos nie
kam! // (...) tauta, H paaukota 
ugningam // žaibo kirčiui; tavo 
riksmą gaubia // debesys lieps
noti - // tauta, // prieš svetimo 
dievo // motiną dūstančiam 
skausmo šoky H klumpanti - 
H (...) sumindžiota tauta (...)”.

Su amžinąja ugnimi
Nuo Rambyno čia pat ir Bi

tėnų kapinaitės, kur ilsisi Mar
tyno Jankaus šeima. Neseniai 
visai apleistos, apiplėštos (ne
likę vartų), dabar prikeliamos, 
numatytos paversti Mažosios 
Lietuvos panteonu, tvarkomu 
archit. M. M. Purvinų.

Pakilumėlėje iškasta kapo 
duobė išmūryta plytomis, iš
klota eglišakiais, iškaišyta 
gėlėmis. Pirmiausia į ją nu
leidžiama amžinoji ugnis. At
sisveikinimo apeigose kalbėjo 
V. Landsbergis, V. Bagdonavi
čius, Jurgenas Storosta Vydū
no brolio vaikaitis, kalbinin
kas iš Berlyno, S. Gedgaudie
nė, Vydūno jaunimo fondo Či
kagoje atstovė, lietuvių skau
tų sąjungos Klivlande vadovė, 
K. Platelis, kultūros ir švieti
mo ministerio pavaduotojas ir 
vyskupas J. Kalvanas, atsi
sveikinimo apeigų vadovas.

Didžiausias Vydūno asme
nybės, gyvenimo, jo filosofijos 
žinovas V. Bagdonavičius pa
matuotai klausė: mes jau gali
me “eiti savo keliu, eiti ten, 
kur norime, ir kaip norime, tik 
ar pakankamai šviesos tame 
kelyje? Tik ar tikrai žinome,
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kur reikia eiti ir koks svar
biausia to ėjimo tikslas?” Klaus
damas, abejodamas, ar žinome, 
siūlė orientyrą, kompasą, ku
ris “mūsų dienomis tinka gal 
gi net labiau, negu anuomet, 
kai buvo sukurtas”, tai - vydū
niškoji išmintis. Nors mums 
suvokti ją nelengva, “tebūnie 
(ji) tikrasis orientyras tame 
kelyje”.

Labai jautriai, jausmingai 
apie išsipildžiusi Vydūno 
troškimą - laisvą Lietuvą, apie 
Rambyno reikšmę kūrėjui, ra
šiusiam “O, jūs tylūs vakarai 
ant Rambyno, kai nėra jokio 
dvelksmo! Ką pasakoja nedre
bantys drebulės lapai (...) visa 
kalba apie gyvenimą ir skelbia 
būtį”, apie Vydūno gyvenimą 
mumyse, mūsų mintyse, - kal
bėjo J. Storosta.

Nejautusi rudens pagėlos, 
sužavėta renginiu neilgoje kal
boje ištikimybę skautybės dva
siai, Vydūnui tvirtai paliudi
jo viešnia iš Klivlando - S. Ged
gaudienė.

LAIMA VENCKUVIENĖ

Tiesa yra
Tylu. Tiktai didžiulė saulė leidžias. 
Už šviečiančio, ugninio tako.
Kažkas po juodą girią klaidžioja, 
Kažkas galbūt savęs neteko.
Ir nežinia — tiesa ar melas, 
O žodžiai liejas nerimo upe. 
Vis viena tikim, ieškom idealo 
Klaidžiam gyvenimo sraute.
Ir lyg kažkas pasako: ‘"Netikėki, 
Tiesos pasaulyje nėra!”
O mes vis ieškom, veržiamės į priekį
Ir tikime: tiesa yra.
Ji — čia. Kaip nuogos medžių šakos . . .
Ji mumyse ir žemėje gimtoj.
Kažkas šiąnakt galbūt savęs neteko, 
Kad ji atgimtų skambančioj dainoj.

Tu visada tikėk
Aš padainuosiu apie laimę tau, 
Tik paklausyk, nerimstantis žmogau. 
Atnešiu saulės šviesą ant delnų. 
Kad būtų gera tavyje, jauku.
Papuošiu galvą žiedlapiais žaliais 
Ir apkaišysiu saulės spinduliais.
Karalius būsi — tik ne pasakų senų, — 
Laimingų ateities laikų.
Ir dainose minėsiu tavo vardą.
Jis bus skambiausias iš visų vardų.
Aš — ateitis, kuri žmonijos melą ardo, 
Kuri nenori nekaltų aukų.
Aš padainuosiu apie laimę tau.
Tu paklausyk, nerimstantis žmogau. 
Kad laimė suliepsnotų ugnimi, 
Tu visada tikėki manimi.

Red. pastaba. Šių eilėraščių autorė yra atvykusi iš Lietuvos 
prieš dvejus metus ir gyvena Ontario Midlande. Yra baigusi 
1988 m. pedagoginį institutą Vilniuje - lietuvių kalbos ir 
literatūros fakultetą. Kanadoje su šiais eilėraščiais išeina 
viešumon pirmą kartą. Jie rašyti sunkiu Lietuvai laiku.

Atsiųsta minėti
LITUANISTICA, 1991 nr. 1(5). 

Istorija, archeologija, kalba, li
teratūra, tautosaka, etnografija, 
menas. Žurnalą leidžia Lietuvos 
mokslų akademijos prezidiumas, 
Lietuvių kalbos institutas, Lie
tuvių literatūros ir tautosakos ins
titutas, Lietuvos istorijos insti
tutas. Leidykla “Academia”, 232600 
Vilnius, A. Goštauto 12, Lithua
nia.

T. Juozas Kęstutis Butkus, ofm, 
DIEVO ŽODIS - C. Pamokslai sek
madieniams ir šventėms. Tekstą 
surinko ir spaudai paruošė “Tė
viškės žiburiai”, atspausdino 
pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne, JAV. 214 psl., kieti viršeliai. 
Išleidimo data nepažymėta (tu
rėtų būti 1991 metai). Tai jau ant
roji autoriaus pamokslų knyga. 
Dar neišspausdinti tomai pamoks
lų ciklas A ir proginiai pamoks
lai “Dievo atspindys”. Pridėtame 
laiške autorius prašo finansinės

Vyskupo žodis
Stebuklinga malonėj. Kalva

nas pavadino tai, kad Vydūno 
palaikus galime palaidoti “lie
tuvninkų kapinėse lyg pažadė
toje žemėje. Jam išsipildė 
Viešpaties žodžiai: “Palaimin
ti romieji, jie paveldės žemę”. 
Išreiškė viltį, kad su Vydūnu, 
kurio paskaitos klausėsi 1935 m., 
vėl susitiks ten, kur “mirusie
ji bus teisiami (...) pagal dar
bus (...)”. Taigi pagal darbus. 
Gal ne tik ten, bet ir čia.

Didelių, iškilmingų palaido
jimo apeigų pabaiga jau sken
do rudeniškoje prieblandoje. 
Kukliose kapinaitėse pasakyta 
daug viltingų, prasmingų min
čių, pagiedota giesmių, bet 
taip norėtųsi paklausti, ar taps 
po iškilmių artimesnis, supran
tamesnis Vydūnas, jo žodžiai: 
“Gyvenimas yra pagrįstas glo
ba, o ne kova. Už savo būtį ko
voja tik plėšrumo varomi žmo
nės”?

(Šis straipsnis užtruko kelio
nėje net du mėnesius. Red.).

paramos, nes visi jo leidiniai siun
čiami Lietuvos kunigams nemoka
mai. Visų keturių tomų išleidimas 
atseisiąs apie 40,000 dolerių. Au
toriaus adresas: Rev. J. Butkus, ofm, 
75 Rolls Ave, St. Catharines, Ont. 
L2N 1W3, Canada.

LIETUVOS VALSTYBĖS TA
RYBOS PROTOKOLAI 1917-1918. 
Lietuvos mokslų akademijos Lie
tuvos istorijos instituto leidinys. 
Sudarė: Alfonsas Eidintas ir Rai
mundas Lopata. Tekstus iš vokie
čių kalbos vertė Algirdas Gvar- 
dinskas, asmenvardžių rodyklę 
sudarė Raimundas Lopata, įva
dinį straipsnį, paaiškinimus, pro
tokolų metriką parašė Alfonsas 
Eidintas. “Mokslo” leidykla. Vil
nius, 1991 m., 536 psl.

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

Europos kultūros veikėjų 
svarstybos “Krikščionybė ir 
kultūra Europoje — praeities pri
siminimas, dabarties savimonė, 
ateities planai”, surengtos Vati
kane popiežiaus Jono Pauliaus 
II iniciatyva, tapo įvadu Europos 
vyskupų sinodan 1991 m. lapkri
čio 28 — gruodžio 14 d.d. Svars- 
tybose Lietuvai atstovavo dr. Kęs
tutis Girnius, spalio 29 d. skaitęs 
paskaitą “Katalikų Bendrija Lie
tuvoje — tvirta moralinė ir trapi 
intelektinė jėga”.

Pasaulio lietuvių gydytojų są
jungos XVIII-jame suvažiavime 
Čikagoje ir Lemonte išrinktą nau
ją šios organizacijos valdybą su
darė: pirm. Arvydas Vanagūnas, 
vicepirm. Gediminas Balukas, 
sekr. ir ižd. Aloyzas Pakalniškis, 
ryšininkė su Lietuva Daina Varia- 
kojytė ir narys specialiems reika
lams Kostas Jablonskis. Revizijos 
komisijon įsijungė A. Čepulis, K. 
Jablonskis ir A. Paulius. “Medi
cinos” žurnalo redaktoriumi liko 
V. Šaulys. Direktoriais patvir
tinti sąjungos nariai K. Ambro- 
zaitis, Z. Brinkis, R. Karka, V. 
Majauskas, A. Pavilanis, R. Šni
pas, J. Šonta, E. Vižinas ir M. Vy
gantas.

Oskarui Milašiui skirtą reči
talį 1991 m. lapkričio 10 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje surengė 
aktorė ir rašytoja Birutė Pūke- 
levičiūtė, Klivlandan pakviesta 
“Ateities” klubo. Su talentingą
ja viešnia iš Floridos sekmadie
nio literatūrinės popietės daly
vius supažindino “Ateities” val
dybos narė Dalia Staniškienė. 
Rečitalį tenka laikyti beveik 
paskaita, atskleidusią O. Mila
šiaus (1877-1939) gyvenimo bei 
kūrybos lūžius, jo nuopelnus Lie
tuvai. Rečitaliui buvo skirtas tik 
aktorės B. Pūkelevičiūtės klausy
tojams talentingai iš atminties 
atliktas O. Milašiaus žingsnius 
katalikybėn atskleidžiančios poe
mos “Miguel Manara” pirmasis 
paveikslas.

Ketvirtasis Australijos lietu
vių teatro festivalis Melburne bu
vo surengtas Lietuvių namuose 
1991 m. spalio 19-20 d.d. Festi- 
valin šį kartą įsijungė tik du 
saviveikliniai teatrai — Sidnio 
“Atžala” ir Melburno jaunimo 
teatras. “Atžalos” atstovai at
sivežė amerikiečio Neil Simono 
dviveiksmę komediją “Kalinys 
tarp dangoraižių”. Ją buvo pra
dėjęs režisuoti vėžio liga 1991 m. 
birželio mėnesį miręs “Atžalos” 
vadovas a.a. Julius Dambraus
kas. Velionies pradėtą darbą už
baigė rež. O. Maksvytienė, prem
jerai Sidnyje pasirinkusi liepos 
21 d. Melburno jaunimo teatras 
festivalin įsijungė su J. Mašanaus- 
ko pjese “Žaidimas” apie kelei
vius traukinio vagone ir nebaigta 
paruošti tragikomedija “Pilki ke
leliai”, kurią parašė bei režisavo 
Algis Karazija ir iš Lietuvos at
vykęs Šarūnas Vaitkus. Septinta
jam pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui skirta tragikomedija 
buvo susieta su įvykiais Lietuvo
je, kurion grįžo Australijoje mi
rusios ateivės lietuvės vėlė. 
“Pilkų kelelių” premjera buvo 
numatyta Melburne 1991 m. gruo
džio 8 d.

Muzikologas ir kompozitorius 
Juozas Žilevičius gimė 1891 m. 
kovo 28 d. Jerubaičiuose, dabar
tiniame Plungės rajone, o mirė 
1985 m. rugpjūčio 5 d. Baltimo- 
rėje. Šimtųjų gimimo metinių 
pavėluotą minėjimą Čikagos lie
tuviams Jaunimo centre 1991 m. 
lapkričio 10 d. surengė “Margu
čio” vadovas Petras Petrulis. Mi
nėjimas buvo pradėtas jo tartu 
įvadiniu žodžiu. Išsamų prane
šimą apie J. Žilevičių padarė 
Lietuvos konservatorijos fakul
tetų Klaipėdoje docentė Danutė 
Petrauskaitė. Ji J. Žilevičiaus 
Jaunimo centre įsteigtame muzi
kologijos archyve renka medžia
gą apie išeivijos muzikus. Ta 
institucija dabar vadinasi Litua
nistikos tyrimo centro Juozo Ži
levičiaus ir Juozo Kreivėno muzi
kologijos archyvu, šiam minėji
mui surengusiu J. Žilevičiaus 
veiklą atspindinčių nuotraukų, 
rankraščių ir leidinių parodėlę. 
Atsiminimais apie turėtus ryšius 
su J. Žilevičiumi dalijosi čika- 
gietis muzikos pedagogas dr. Leo
nardas Šimutis. J. Žilevičiaus kū
riniams skirtą koncertinę progra
mos dalį pradėjo sol. Praurimė 
Ragienė, atlikusi ariją iš opere
tės “Raseinių Magdė”, dainas 
“Nuliūdimo valanda” ir “Miške”. 
J. Žilevičiaus giesmių ir dainų 
pyne ją pratęsė pianistas Mani- 
girdas Motekaitis, o užbaigė 
“Dainavos” ansamblis su savo 
jaunuoju vadovu Dariumi Poli- 
kaičiu.

Tautodailininko Aloyzo Arma
lį© tapybos darbų paroda buvo 
surengta Kretingos rajono cent
rinėje bibliotekoje. Lankytojai 
žavėjosi jo sukurtais Žemaitijos 
gamtovaizdžiais ir natiurmortais.

Žymusis skulptorius Juozas 
Zikaras gimė 1881 m. lapkričio 
18 d. Paliukų kaime prie Panevė
žio. 1916 m. jis baigė Petrapilio 
dailės akademiją, 1919-28 m. mo
kytojavo anuometinėje Panevė
žio berniukų gimnazijoje ir mo
kytojų seminarijoje. Tad nenuo
stabu, kad pagrindiniai jo Įlo
tųjų gimimo metinių minėjimai 
buvo surengti Panevėžyje. Dail. 
E. Taločkienės iniciatyva jau 
pernai vasarą J. Zikaro gimtinė
je buvo surengta kūrybinė daili
ninkų stovykla, susilaukusi tapy
tojų ne tik iš Panevėžio, bet ir 
Kauno, Vilniaus, Talino, St. Pe
terburgo ir Maskvos. “Bitės” 
knygženklių klubo pirm. Stasė 
Medytė suorganizavo tarptautinį 
J. Zikaro gimimo sukakčiai skirtų 
knygženklių konkursą, kurin įsi
jungė 49 dailininkai su 131 knyg- 
ženkliu. Grafiko V. Valiaus va
dovaujama vertintojų komisija 
Lietuvos dailininkų sąjungos pre
miją paskyrė klaipėdiečiui M. 
Petruliui. Su kitomis premijomis 
ir prizais į konkurso laureatų ei
les įsijungė: D. M. Robles (Boli
vija), M. Gordillo (Kolumbija), 
Ch. S. Bayomy (Egiptas), A. 
Macadam (Argentina), Lietuvos 
atstovai V. Venclovas, O. Šimai- 
tytė-Račkauskienė ir A. Olbutas.

Panevėžio dailės galerijoje 
buvo atidarytos dvi J. Zikaro 
atminimui skirtos parodos — kū
rybinėje tapytojų stovykloje da
lyvavusių dailininkų darbų ir kon
kursui atsiųstų knygženklių. Apie 
J. Zikaro gyvenimo ir kūrybos 
metus Panevėžyje kalbėjo šio 
miesto istorijos tyrinėtojas V. 
Baliūnas. Atsiminimais apie sa
vo tėvą dalijosi A. Zikaraitė. 
Mons. J. Antanavičius pašventi
no Paliukuose prie J. Zikaro me
morialinio namelio pastatytą kry
žių ir Rūpintojėlį, kuriuos išdro
žė kaimynas dail. S. Buzilevičius. 
J. Zikaro vardą gavusioje Paįstrio 
vidurinėje mokykloje koncertą su
rengė iš Vilniaus atvykęs “Liepai
čių” choras. J. Zikaro 110-tųjų 
gimimo metinių minėjimas Kaune 
buvo pradėtas Vytauto bažnyčioje 
rektoriaus kun. R. Mikutavičiaus 
atnašautomis Mišiomis ir pamoks
lu. Kauniečiai aplankė J. Zika
ro kapą Petrašiūnų kapinėse, pa
dėjo gėlių Vytauto Didžiojo ka
ro muziejaus sodelyje prie jo su
kurto “Knygnešio” ir atstatytan 
paminklan įkeltos “Laisvės” sta
tulos. Dr. J. Basanavičiaus, S. 
Daukanto, dr. V. Kudirkos pa
minklų kiemelyje prie Zikarų na
mo buvo atidengtas skulptorės 
D. Danytės sukurtas J. Žikaro 
biustas, aplankytas dukros A. 
Zikaraitės saugomas J. Zikaro 
kūrinių rinkinys. M. K. Čiurlio
nio muziejuje surengtame minėji
me ji kalbėjo apie savo tėvą. 
Koncertinę programos dalį atli
ko Kauno styginis kvartetas.

Skulptorius Erikas Varnas, 
gimęs 1924 m. gegužės 19 d. 
Ukrainos Žitomyre, tragiškai žu
vo 1991 m. lapkričio 12 d. Vilniu
je, kur jį, einantį per Olandų gat
vę, mirtinai sužalojo pravažiuo
jantis automobilis. Velionis Lie
tuvos dailės institutą Vilniuje 
baigė 1954 m. Buvo pasižymėjęs 
antkapiniais paminklais, barel
jefais, skulptūriniais portre
tais, 1960 m. sukurta skulptūri
ne kompozicija “Adomas Micke
vičius Lietuvoje”. Pokario me
tais velionis didelį dėmesį sky
rė lietuviškiems kultūriniams 
medaliams. Žurnalistas Domas 
Šniukas savo nekrologe atsklei
džia ankstyvą velionies susidū
rimą su komunizmo tikrove: “Jau
nuolis, pasirinkęs skulptūros 
studijas, prisiskaitęs utopinių 
komunizmo idėjų ir aiškinimų, 
kad kiekvienas žmogus — valsty
bės šeimininkas, pabandė sukurti 
savąjį pasaulio harmonijos pro
jektą ir nusiuntė jį visų tautų 
ir žmonių tėvui bei draugui Sta
linui. Reakcija buvo operatyvi 
ir skubi — jo varganame būste 
atsirado odiniais paltais apsi
rengę vyrai, padarė kratą, pasi
ėmė nemaža rankraščių ir nedvi
prasmiškai pasiūlė nelįsti ten, 
kur niekas neprašo . . Po šio 
įvykio, laimingai pasibaigusio 
be kelionės į Sibirą, velionis 
domėjosi tik menu, vykdydamas 
prašymus, bet neužmiršdamas ir 
savo idėjų. Užsakytus kūrinius 
kompartijos vadams įamžinti pa
pildė K. Donelaičio, M. K. Čiur
lionio medaliai, per vieną naktį 
Užvenčio mokyklos bendrabutyje 
sukurtas Žemaitės portretas jos 
minėjimui. y. KSt.
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Parapijos kredito kooperatyvas
—t—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 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........... 5.50%

180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term, indėlius....... 5.75%
2 metų term, indėlius....... 6.25%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.75% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75% 
Taupomąją sąskaitą   5.25% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.25% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...3.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 10.75%
Sutarties paskolas 

nuo ..................10.75%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 8.50%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PENSININKAMS 
PATARNAUJU 
JAU 10 METŲ. 
Skambinkite 
tel. 232-9000

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

“ALL THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
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 -

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

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 
Pensininkams 10% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS l NAMUS 
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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus
i

■j 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

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

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

Rima Petkutė-Drešerienė IV-se PLS žaidynėse karatė - shito ryu stiliaus 
varžybose laimėjo sidabro medalį. Rima, antra iš kairės kovoja su Lietuvos 
atstove

TV.

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

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

Karatė — gyvenimo mokykla
Vienas iš būdų, padedančių tapti 

kilnia asmenybe, yra Rytų kovų me
nai ir gimnastika. Karatė, kung fu, 
ušu, taikvondo, taicziciuan ir kitos 
šakos nėra delno briauna laužymas 
plytų ar tigrų nudobimas, dantimis 
sunkvežimio tempimas ir pan. Tai 
yra gyvenimo būdas, asmenybės, pro
to, dvasios ir mentaliteto ugdymas. 
Apie tai kalba šios srities žinovai.

Žymaus karatė mokytojo, Kyoku
shinkai (“Tiesos viršūnė”) mokyk
los Įkūrėjo Masutatso Ojamos prie
saika, kurios privalėjo laikytis kiek
vienas jo mokinys, buvo ši: 1. Pasi
švęsti dvasiniam, intelektualiniam 
ir fiziniam vystymuisi. 2. Vadovau
tis mokytojų nurodymais, stengtis 
įsisavinti kovos meno paslaptis. 
3. Ryžtingai įveikti kliūtis, trukdan
čias tobulėjimui. 4. Būti kukliems 
ir visuomet neužmiršti nuolankumo 
dorybės. 5. Gerbti kitus, aukštesnius 
ar žemesnius, draugus ar priešus. 
6. Vengti incidentų ir taikyti savigy
nos meną tik išsėmus visas kitas 
priemones. 7. Remdamiesi šiais prin
cipais, prisiekiame tapti dorais žmo
nėmis ir tikrais džentelmenais.

Karatę (kovą atvira ranka) pradė
jo japonai. Žemdirbiams valstybė 
buvo uždraudus naudoti ginklą savo 
apsigynimui, o neramumų būta la
bai daug. Gyvenimo aplinka vertė 
žmogų rūpintis savigyna. Prasidė
jo kūno ruošimas, įjungiant psichi
nius pradus, gyvenimo būdo aspek
tus ir kt. į techniškąjį pasiruošimą 
asmeninei apsaugai. Kadangi pati 
idėja buvo patraukli savo tikslais 
- lavinimasis, siekimas gero, tobu
lėjimas asmenybės ir demonstravi
mas jėgos - atsirado mokyklos su 
griežta metodika. Karatė mokslas 
ir jos pritaikymas praktiškai gyve
nime vystėsi ir sklido po pasaulį.

Jau 1988 m. Seulo olimpiadoje vy
ko parodomosios karatė kovos. 1992 
m. Barcelonoje, sekant Seulo pa
vyzdžiu, dar nebus pakeitimų. Daug 
dar yra klausimų, kurie trukdo ka- 
ratei tapti olimpiniu sportu. Prie
žastis - po legendarinio mokyklos 
kūrėjo Ojamos mirties karatė suski

lo į keletą šakų: kiokushinkai, sho- 
tokan, vuko ir kt. Tikslas tas pats, 
tik mokslo metodų improvizavimas 
privedė prieš šio skilimo. Kadangi 
toks susiskaldymas prieštarauja 
olimpinės chartijos nuostatams, į 
olimpinio sporto šakų sąrašą kara
tė neskubama įrašyti. Tikimasi ta
čiau, kad ateis laikas ir šis asmeny
bę ugdantis sportas bus įtrauktas į 
olimpines varžybas.

Lietuvoje karatė yra ypatingai po
puliari ir, laisvės idėjai artėjant, 
1989 m. atsivėrė durys laisvai ją kul
tivuoti. Komunizmo laikais šiai spor
to rūšiai buvo griežtai uždrausta eg
zistuoti. Bijota, kad socializmo pa
grindų neišardytų Japonijos dvasia. 
Jaunimas tačiau, su mokytojais gru
pelėmis susitikinėdami, slaptai ruo
šėsi namų rūsiuose. Karatė prati
mai buvo slepiami “ušu” pavadini
mu arba “krepšininkų” pratybomis.

Vien tik Tauragėje, naujai įsteig
tame klube “Taurus”, dirba su 250 
žmonių. Vadovybė priimdama naują 
narį žiūri į jo sugebėjimus. Stebi, 
ką jaunuolis kalba, kokios jo mintys. 
Lietuvoje šiuo metu karatė yra kul
tivuojama arti 10 tūkst. žmonių - vy
rų, moterų ir vaikų. Amžiaus ribos 
nėra. Pagal japonus, šių kovų meno 
reikia mokytis visą gyvenimą. P. Pi
casso, garsusis dailininkas, būda
mas 70-ties metų skubėjo į Japoniją 
pramokti karatės paslapčių.

Kaune 1991 m. vyko antrasis res
publikos atviras karatė - shoto kan 
čempionatas. Šios mokyklos pradi
ninkas - japonas Githin Funakoshi. 
Taip pat pereitą vasarą į Europos 
“juodųjų diržų” stovyklą Vengrijo
je buvo nuvykę 7 atstovai iš Lietu
vos. Joje dalyvavo Europos legen- 
darinis “šachanas” Kolinzas ir kt. 
meistrai. Įdomios ten buvo naktinės 
treniruotės. Reikėdavo naktį keltis 
ir daryti 5 tūkst. judesių pratimus. 
Du Lietuvos vaikinai išlaikė pirmą
ją egzamino dalį - technišką ir fi
zinį pasiruošimą, tačiau praktišką
ją kovos pusę jiems nebuvo leista 
atlikti... (Lietuva tuo metu dar ne
buvo pripažinta nepriklausoma).

Prisimenant IV-sias PLS žaidynes, 
kurios vyko 1991 m. vasarą Lietuvo-

je, karatė kovos vyko Kaune. Buvo 
svečių iš užsienio ir du iš jų, vyras 
su žmona Ričardas ir Rima (Petkutė) 
Drešeriai, iš Toronto, sporto klubo 
“Jungtis” atstovai. Jie varžėsi “shito 
ryu” stiliaus kovose. Ričardas laimė
jo bronzos, o jo žmona Rima puošėsi 
sidabro medaliu. Pasak Rimos ir Ri
čardo Drešerių, Lietuvoje dar ne
įprasta prie vakarų pasaulio tradi
cijų ir taisyklių. Dažnu atveju kovo
tojo nešiojamo diržo spalva ne visai 
nusako tikrąjį pajėgumą. Lietuvoje 
jie techniškai ir fiziškai yra geresni, 
negu nešiojamo diržo spalva leidžia 
apie tai spręsti.

Karatė kovotojo pasiruošimas ir 
patirtis įvertinama diržo spalva. Jų 
yra net septynios. Raudonos spalvos 
diržas yra iškilmių-ceremonialo, o 
juodoji spalva reiškia patį aukščiau
siąjį įvertinimą. Rima ir Ričardas 
Drešeriai jau yra pasiekę šį aukš
čiausią pripažinimą, ir jie apsijuo
sę juoduoju diržu. Kelias tai pasiek
ti nėra lengvas. Rima ir Ričardas yra 
aktyvūs šioje sporto šakoje. Dalyvau
ja Kanados varžybose ir skiria daug 
laiko treniravimuisi. Baigę mokslus, 
šiuo metu abu dirba šeimos “Dresher 
Insurance & Real Estate Brokers” 
įstaigoje. Sig. K.

Gabus krepšininkas
“Detroit News” dienraščio 1991 m. 

gruodžio 15 d. laidoje sporto kores
pondentas Tom Markawski gražiai 
vertina Farmington Hills, Harrison 
gimnazijos jauną krepšininką Pau
lių Gilvydį. Jis 6 pėdų ir 8 colių, 210 
svarų centras, paskutinius metus 
žaidžiantis savo gimnazijos koman
doje. Rungtynėse Paulius Gilvydis 
vidutiniškai pelno 17-18 taškų. La
bai geras mokinys, ir Harward bei 
Bucknell universitetai rodo juo su
sidomėjimą. Paulius yra aktyvus 
Detroito sporto klubo “Kovas” narys.

Lietuva sugrįžta į FIBA
1991 m. gruodžio 19 d. Springfield’e, 

Mass., JAV-se, krepšinio gimtinėje 
(čia vyko pirmosios krepšinio rung
tynės 1891 m. gruodžio 21 d.) Lietu
vai, Latvijai ir Estijai buvo sugrąžin
ta teisė į olimpinio krepšinio varžy
bas. Krepšinio šimtmečio sukakties 
proga, susirinkę FIBA (Tarptautinė 
krepšinio federacija) vykdomojo ko
miteto nariai nubalsavo, kad Lietu
va, kuri iki 1940 m. Europoje buvusi 
net du kartus meisteriu, o 1988 m. 
Seulo olimpiadoje 4 pagrindiniai 
žaidėjai lietuviai sovietų komandai 
pelnė aukso medalį, turi teisę daly
vauti 1992 m. vasaros olimpiadoje 
Barcelonoje. Kaip žinoma, be šeimi
ninkų ispanų, olimpiadoje galės da
lyvauti tik 4 komandos iš Europos. 
Dėl to atrankinis turnyras vyks 1992 
m. birželio 22-liepos5d.d. Ispanijo
je. Po to paaiškės tos 4-rios komandos.

LIETUVIŲ
* KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.50% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.75% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už OHOSP (variable rate) 
5.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

5.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................ 8.50%
2 metų ................ 9.00%
3 metų ................. 9.25%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 8.25% 
(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 per 92 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1149

ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS 4. Vėsinimo sistemas

Ričardas Drešeris IV-se PLS žaidynėse, kurios vyko Lietuvoje 1991 m. vasa
rą, karatė - shito ryu stiliaus varžybose laimėjo bronzos medalį. Nuotrau
koje pirmas iš kairės Ričardas kovos metu su Lietuvos kariuomenės atstovu

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

H ALLING CONTRACTING
( Estonian)

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

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

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų metinis 

studijų savaitgalis įvyks š.m. sau
sio 31 d.- vasario 2 d. Dainavoje. 
Savaitgalio programa: sausio 31 d. 
susibūrimas; vasario 1 d. rytą 
pokalbis su Lietuvos viduramžių 
istorike dr. Rasa Mažeikaite, po 
pietų simpoziumas “Studentas ir 
profesija: asmens branda pasi
rinktoje srityje”, kuriame daly
vaus - inž. Linas Biliūnas, teat
ro aktorė Audrė Budrytė, medici
nos studentas Marius Katilius, 
psichologijos studentė Asta Kaz
lauskaitė, politinių mokslų stu
dentas Darius Udrys; vakare šau
nus pasilinksminimas; vasario 2 
d. SAS suvažiavimas, Mišias at
našaus savaitgalio kapelionas kun. 
A. Saulaitis, SJ. Registruotis pas 
Daną Grajauskaitę tel. (416) 537- 
1918. Inf.

Skautų veikla
• “Birutės” dr-vės sueiga vasa

rio 4 d., 7.30 v.v. pas sesę A. Šešku- 
vienę, 18 Grenview Ave.

• Giliukų ir Liepsnelių sueiga 
vasario 25, šeštadienį, po Mairo
nio mokyklos pamokų Lietuvių na
muose. Daugiau informacijų teikia 
D. Petrauskienė. Skambinti tel. 
274-1477 po 7 v.v.

• “Romuvos” stovykloje bus 
švenčiamas stovyklavietės įkūri
mo 30-metis. Šią sukaktį paminė
ti numatoma specialia iškilmių 
programa. Laukiama pasiūlymų, 
sumanymų. Skambinti “Šatrijos” 
tuntininei ps. V. Senkuvienei, tel. 
233-9092. V.S.

• Šį sekmadienį, sausio 26 d., 
9.30 v. ryto “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” tuntai renkasi Lietuvių namų 
autoaikštėje, iš kur dviem autobu- 
siais bus važiuojama iškylauti į 
“Camp Samik”. Iškylos programo
je - Mišios, užsiėmimai lauke, 
pietūs salėje, laužas lauke. Kvie
čiami ir tėveliai. Autobusai su iš
kylautojais sugrįš 5 v.p.p.

• Vasario 9 d. abu tuntai minės 
Vasario 16-tosios šventę Prisikė
limo parapijos šventovėje Mišiomis 
ir bendra sueiga Parodų salėje.

• Skautininkų-kių sueiga - va
sario 15 d. su Mišiomis ir įžodžiu. 
Bus rodomos skaidrės ir pabend
raujama prie kavutės. M.

2. Skalbimo mašinas ir 
džiovintuvus

3. Elektrines plyteles

5. “Intercom” sistemas
6. Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

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

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

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

• Kas neremia lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos. .

f-sAMocmA- Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

Tel. (416) 231-3000 24 val. 
FAX (416) 231-6993

AUŠRA DALINDIENĖ

Jei norite pirkti ar parduoti namą, kreipkitės į mane ir sužinosite 
apie naują Royal Lepage programą HOMEMATCH. 

Ši programa greitai suveda pirkėjus su pardavėjais. 
Neieškokite niekur kitur - skambinkite man.

PARCEL SERVICE
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

kainos ($3.50 už kg) 
siuntinius pristatant į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų (nemokamai, jei 
siuntinys daugiau negu 15 kg).

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksi
mumu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• Į kainą įeina ir persiuntimo 
išlaidos. (Gavėjas nieko 
neturi primokėti).

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont. 
Tel. (416) 503-1601 
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Mūsų atstovai Hamiltone: 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ontario 
Tel. (416) 643-3334, Vytas ir Genė Kairiai

the



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ras Donald Getty, staiga pasi
sakęs prieš jos dvikalbiškumo 
ir daugiakultūriškumo įstaty
mus, daugelio kanadiečių lai
kytus vienybės nugarkauliu. 
Premjeras D. Getty teigia, kad 
įstatymų atšaukimas nepanai
kins nei Kanados dvikalbišku
mo, nei jos daugiakultūrišku
mo. Jo nuomone, dvikalbišku- 
mas ir daugiakultūriškumas 
savaime išaugs iš kanadiečių 
vienybės. Esą tada bus išveng
ta įstatymų atnešamo dirbtinio 
kanadiškumo.

Premjero D. Gečio pareiški
muose kai kurie komentato
riai randa tiesos. Mat dabar 
daugelį kanadiečių, ypač Va
karų provincijose, erzina joms 
privalomas oficialus dvikal- 
biškumas, kai tuo tarpu pran
cūziškame Kvebeke jis yra ta
pęs oficialiu vienkalbiškumu, 
neleidžiančiu net angliškų iš
kabų krautuvėms, įvairioms 
verslavietėms bei instituci
joms.

Didžioji dabartinių politikų 
dalis atmeta tokią Albertos 
premjero D. Gečio idėją, nes 
Kanada jau prieš 125-rius me
tus buvo paskelbta dvikalbe ša
limi. Dvikalbiškumas ilgus me
tus buvo laikomas pagrindi
niu vienybės šaltiniu tarp ang
lų ir britų kilmės kanadiečių. 
Tiesa, dabar yra ir kitų kana
diečių, nepriklausančių šiom 
dviem grupėm, bet joms yra 
skirtas palyginti neseniai įves
tas daugiakultūriškumas.

Premjeras D. Getty oficia
laus dvikalbiškumo ir daugia
kultūriškumo atmetimą pasiū
lė netinkamu laiku, kai Kana
dos konstitucijos reforma no
rima užtikrinti prancūziškojo 
Kvebeko pasilikimą federaci
joje. Galutinis pasiūlymas Kve
beku! turi būti padarytas anks
tyvą šių metų pavasarį. Laikas 
labai ribotas, jo tikrai nėra 
premjero D. Gečio pasiūlymų 
svarstyboms. Dvikalbiškumas

yra įtrauktas Kanados konsti
tucijom Jo atsisakyti tegalima 
Kanados ministerio pirminin
ko ir visų premjerų sutikimu, 
patvirtintu visuose parlamen
tuose.

Įtakos Albertos premjero D. 
Gečio idėjoms, atrodo, turėjo 
Vakarų provincijose sparčiai 
populiarėjanti naujoji Refor
mų partija ir jos vadas Preston 
Manning. Pagrindinį dėmesį 
jis dabar skiria Kanados par
lamento rinkimams, bet gali 
susidomėti ir Vakarų Kanados 
provincinių parlamentų rin
kimais. Tokiu atveju Albertos 
konservatorių premjero D. Ge
čio lauktų beveik neišvengia
mas pralaimėjimas. Šiuo metu 
D. Manningo reformatoriai yra 
populiaresni už D. Gečio kon
servatorius. Jų populiarumą 
Vakarų Kanadoje sustiprino 
atsisakymas ligšiolinio Kana
dos dvikalbiškumo ir jos dau
giakultūriškumo, dabar stai
ga pasirinktas ir premjero D. 
Gečio.

P. Manningo Reformų parti
jos naujas mintis Kanados po
litikoje atskleidžia jo išleis
ta knyga “The New Canada” 
(“Naujoji Kanada”). Refor
mų partija jam yra vienintelė 
politinė partija Kanadoje, at
sisakiusi rasizmo. Pasak jo, 
Kanada turi būti lygiomis tei
sėmis sudaryta federacija, ne
kreipianti dėmesio į rasę, kal
bą ir kultūrą. Angliškasis-pran- 
cūziškasis Kanados modelis su 
ypatingom teisėm bei jų apsau
ga jau yra atgyvenęs savo lai
kus. P. Manningui visi kanadie
čiai yra lygūs. Jis betgi nori 
saugoti kanadiečių daugumą, 
kurią sudaro baltoji rasė, nuo 
mažumos reikalaujamų spe
cialių privilegijų. P. Mannin- 
gas paneigia kaltinimus, kad 
tokia Reformų partija tėra 
krikščioniškasis fundamenta
listų sąjūdis, savo religinius 
įsitikinimus norintis užkrau
ti visam kraštui. V. Kst.

N. Pradėtosios Marijos vienuolijos narė sesuo PAULĖ SAVICKAITĖ 
iš Kanados, aplankiusi Panevėžį 1991 m., gavo dovanų - knygų iš XIV vidu
rinės mokyklos direktoriaus J. GRILAUSKO

<& SKAITYTOJAI PASISAKO

Padėkite Lietuvai, 
į padėdami sau!

Tapkite ACC LONG DISTANCE klientais.
Jūsų išlaidos bus apie 12% žemesnės negu 
naudojant Bell Canada, 

ir
ACC skiria jūsų telefoninių išlaidų 3% 
Lietuvos Respublikos ryšių ministerijai 
tolimesnei ryšių plėtotei.

SAUSIO 13 PRISIMENANT
Vaclovas Buzas dabar ligoninėj, 

tai aš, jo žmona, aprašysiu viską. 
Sausio 12 d. išvažiavo iš Kupiškio 
rajono ir mūsų kolūkio 16 autobu
sų saugoti parlamento Vilniuje. 
Kai nuvažiavo, tai prie Aukščiau
sios tarybos rūmų buvo per 100.000 
žmonių. Naktis šalta, tai visi dai
navo šoko, meldėsi, giedojo. Staiga 
gerb. Landsbergis paprašė va
žiuoti stiprius vyrus prie ra- 
dijo-televizijos rūmų, ir apie 12 v. 
nakties atvažiavo Omono kareiviai. 
Iš pradžių šaudė į mūsų vyrus ne
tikrais šoviniais ir taip grūmėsi 
prie durų 40 minučių. O iš kitos 
pusės rūmų televizijos darbuoto
jai pro langus leido virvėm apa
ratūrą ir žmones, darbuotojus. 
Viskas vyko ugnyje ir dūmuose.

Vaclovui nukrito po kojų di
delis sprogmuo, ir jis spėjo iš
mušti su koja gatvėn prie tanko. 
Kai sprogo, tai rusų majorui nu
nešė koją. Kitas sviedinys už
krito Vaclovui ant peties. Su 
kaire ranka jis suspėjo išmušti 
gatvėn, nes labai vikrus ir stip
rus buvo. Taip liko apie 20 žmo
nių, išgelbėtų nuo mirties.

Matydami kareiviai, kad mūsų 
vyrai stiprūs ir kareivėlius nu
stumia nuo durų, tai pasiuntė stip
rius kareivius, kurie nuo 20 m pa
leido šūvius į minią. Daug žmonių 
sužeidė ir nušovė, o Vaclovui 
peršovė dešinės kojos šlaunies 
kaulą, ištrupino 4 cm kaulo. Jis 
parkrito, japonų žurnalistas iš
vilko iš ugnies ir nuvežė ligoni
nėn. Buvo netekęs daug kraujo, tai 
papildė ir operavo koją. Kulkos 
buvo apnuodytos, tai labai negijo 
žaizdos. Mūsų Vaclovas išgulėjo 
ligoninėje 3 mėn. ir nepagijo. Iš
vežė į Vengrijos Budapeštą. Ten 
sutvarkė jo kojos kaulą. Išbuvo 
tris mėnesius ir grįžo namo. Chi
rurgai sakė, kad tik po 1,5 ar 2

metų atsistatys nervas. Dabar 
žymiai geriau, koja nebetinsta ir 
su dviem lazdom pasiremdamas 
vaikšto. Dabar nori daktarai su
stiprinti kojos nervą, tai pa
guldė ligoninėn.

Vaclovas buvo labai stiprus 
ir sveikas vyras; 1990 m. rudenį 
išėjo pensijon. Džiaugėmės, kad 
nebereiks eiti darban, gyvensim 
ūkiškai jo tėviškėje, bet didelė 
nelaimė aplankė mūsų šeimą. Tik 
tiek guodžiamės, kad visi iškovo- 
jom nepriklausomybę Lietuvai.

Buzienė, Lietuva 
“NAIKINTI SAVŲJŲ RANKOMIS” 

Ir vėl “TŽ” 1992.1.1 nr. H. Pau
lauskas parašė ilgą straipsnį 
“Naikinti savųjų rankomis”, ku
riame sako: “Nežinau, sąmonin
gai ar perdėto patriotizmo ir so
vietinio ‘budrumo’ ligos paveik
ti, tam (t.y. tautos skaldymui ir 
pjudimui, H.N.) pasiduoda ir kai 
kurie užsienio lietuviai”. Nesu
tinka jis su Danguolės Elenios 
versija apie žudynes Šimonyse. 
Nieko apie tai nežinau, todėl ir 
nesiimu spręsti kuris teisingas. 
Įsidėmėtinas tačiau viso šio ra
šinio tonas ir žodynas. Štai, vie
na ištrauka: “Aš puikiai atsimenu 
tuos metus, atsimenu partizanus, 
kurie buvo baisioje neviltye, kai 
pažadai iš vaduotojų (mano pa
braukta, H.N.) Amerikoje nesipil-

dė ...” Sovietinė propaganda taip 
pravardžiuodavo išeivijos organi
zacijų vadovus ir mus visus. Ger
biamasis H. Paulauskas ir toliau 
įsismaginęs paberia dar ir tokių 
įdomių frazių: “Jūs ten už Atlan
to ramūs sėdite ..., krikščionys 
mes ar ne? Mes negalim nei tole
ruoti, nei skatinti, nei ugdyti kerš
to, žudynių .. . Apspjaudyti sė
dint už vandenyno nesudėtinga, 
paleisti skaudžius akmenis per 
laikraščius - juo labiau ... Apie 
tai jau rašiau ir daugiau nemanau 
atgailauti ar gultis kryžiumi. Tik 
žinau, kad savi šunys skaudžiau
siai kanda...”

Kadangi esu rašęs apie savo lai
ku pasireiškusio Genriko Pau
lausko 1967 ir 1976 m. vizitus Mont- 
realyje ir po jų parašytus užgau
lius reportažus apie Montrealio 
lietuvius, norėčiau štai ką jam 
dar kartą pasakyti: niekas nepra
šo jo gulti kryžium. Visiškai ne
reikalingi jo pakartotini grau
denimai apie “ant tautos laisvės 
ir kančių aukuro” jo šeimos (ne 
jo!) sudėtas aukas arba ir jo nuo
pelnų sąrašas bei pažįstamų išei
vių pavardės. Jį dar kartą prašau 
tiktai paskelbti pažodžiui savo pa
rašytų sovietinių reportažų tas 
ištraukas, kur jisai tyčiojasi iš 
Montrealio lietuvių organizacijų, 
Aušros Vartų parapijos ir užgau
lioja a.a. tėvą dr. Joną Kubilių, 
SJ, ir mane. Jis mudviejų gi nei ne
pažino! Argi ir tuos tekstus jam 
parašė KGB? Taigi, palikus visus 
išvedžiojimus, pamokymus ir pasi
teisinimus nuošalyje, argi nerei
kėtų atšaukti tuos šmeižtus ir at
siprašyti Montrealio lietuvius? 
Ne gulti kryžiumi, bet paprasčiau
siai atsiprašyti už tuos savo repor
tažus ir... kurį laiką patylėti. 
Tiktai tiek.
1992.1.10 Henrikas Nagys
Montreal-LaSalle

AR ESAME CIVILIZUOTI?
Pas mus dabar dažniau lankosi 

iš Lietuvos ministerial ar taip 
aukštas vietas užimą asmenys. 
Dažnai jie padaro pranešimus ar 
pasikalbėjimus su Kanados lie
tuvių visuomene. Ir kaip papras
tai jie atsakinėja į klausimus. At
siranda klausėjų, kurie nepasi
ruošę rimtiems klausimams ar 
vietoje klausimo net įžeidžia sve
čią. Ar tai mes civilizuotai elgia
mės? Man atrodo, kad ateityje 
rengėjai turėtų iš anksto pra
nešti, kad klausimai būtų paduoti 
raštu ir jie peržiūrėti, jog tokie 
klausimai nedarytų mums gėdos.

Stasys Prakapas
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

PADĖKITE LIETUVAI - 
PASITARNAUKITE SAU!

Skambinkite:
ACC Long Distance Ltd., 
Etobicoke, Ontario M9B 6K5
Tel.: 1-800-388-3414
FAX: 1-317-578-3437

7 992 metais
kviečiame keliauti
Į plačiai svečiams 
vartus atkėlusią 
nepriklausomą 
Lietuvą!

Sakoma, “Jei aš negaliu skristi Swissair, aš neskrenda iš viso...” 
Tikite ar ne, bet mes siūlome jums skristi Swissair iki pat Vilniaus!

Kaina: nuo $1,248.00 kan.
******

Pigūs ir patogūs skridimai su Sterling Airways. Kaina: nuo $899 kan. 
*****

1992 metais visi keliai veda į Lietuvą. 
Siūlome austrų (OS), vokiečių (LH), olandų (KL) avialinijas.

* * * * *
Laukiate svečių iš Lietuvos? Išpirkite jiems bilietus, tokiu būdu 
išspręsite jiems daug kelionės problemų. Kaina: $799.00 kan.
Nepamirškite naudotis mūsų paslaugomis, jei reikalinga:

* Lietuviška viza
* Kelionės ir sveikatos draudimai
* Svečių pervežimas autobusu Montreal-Toronto-Montreal
* Bilietai lėktuvu ar traukiniu
* įvairūs maršrutai atostogoms
* Iškvietimai vizitui į Kanadą

Perduodam pinigus ir vaistus giminėms bei draugams Lietuvoje. 
Skubėkite: dabar planuojame vykti sausio pabaigoje.

Smulkesnė informacija teikiama:
2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel. (416) 769-2500 FAX (416) 763-6279

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

?■ >.!
• Visų rūšių atnaujinimai
•AC langai Ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas

Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

, Asmeniškai pataria apie “T-Bllls”, 
“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

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

AMBER GLOBUS LTD.
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1 R2.
Tel. (416) 604-9750 • Tel. lietuvių kalba (416) 604-9239 • FAX (416) 604-9748.

Nauja mūsų įstaiga rytų Toronte (Woodbine ir Queen) 1880 Queen St.E., 
Toronto (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

Darbo valandos - antradienį ir ketvirtadienį nuo 2 v.p.p. - 8 v.v.

- SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg. Siuntiniai pristatomi 
tiesiai į namus (be Maskvos pašto patarnavimo)

- PERDUODAMI asmeniškai Kanados ir JAV doleriai
- UŽSAKOMOS kelionės patogiausiu maršrutu (Baltijos ir kitas pasaulio šalis

(Toronto - Ryga nuo $900)
- SUTVARKOME iškvietimus ir užpildome anketas norintiems važiuoti į Baltijos šalis, 

sveikatos draudimus
- PRISTATOMOS gėlės įvairiomis progomis
- SKUBUS informacijos ar laiškų persiuntimas FAX pagalba

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS, SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios 
sudėties maisto 
produktus: 
siuntinys nr. 1

41,5kg ............ $160
siuntinys nr. 2

70 kg ............. $160
siuntinys nr. 3

20 kg ............. $160
Galima sudaryti ir 
kitokius siuntinius.

Siuntinius sudaro:
šviežia kiauliena, rūkyta 
kiauliena (nugarinė), rūkytos 
dešros, virtos dešros, rūkytas 
kumpis, sviestas, alyvų aliejus, 
saulėgrąžų aliejus, majonezas, 
kiaušiniai, sūris, kviet. miltai, 
manų kruopos, miežinės kruopos, 
svogūnai, ryžiai, pupelės, 
žirniai, medus, cukrus, actas, 
džiovinti vaisiai, greipfrutai, 
mandarinai, šviežios citrinos, 
džiovinti abrikosai, razinkos, 
riešutai, kramtoma guma, 
JAV cigaretės, pupelių kava, 
“instant’;.kava, aspirinas.

Didelis pasirinkimas - 
prieinama kaina! 
Pristatome 
lengvas mašinas, 
sunkvežimius, 
traktorius, įvairias 
žemės ūkio ir statybos 
darbų technikos 
priemones bei įrankius 
ir statybines 
medžiagas.

Jums pageidaujant galime prisiųsti kainų sąrašą.
Baltijos bendrovė Amber Globus Ltd. neturi jokio ryšio su Amber Globus United Trade Inc.

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nDUCUITD INSURANCE UK 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*

DRAIDA ---- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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



10 psi. • Tėvičkės žiburiai • 1992. I. 21 - Nr. 4 (2187)

TORONTO"? ffl MONTREAL
Anapilio žinios

— Sausio 16, ketvirtadienį, pa
laidota a.a. Ona Dabkienė, 77 m. 
amžiaus.

— Praeitą sekmadienį Sausio 
tryliktosios metinių proga, po 
abiejų Mišių buvo rodoma vaiz
dajuostė iš 1991 m. sausio 13-31 
dienų įvykių.

— Parapijos salėje sekmadie
niais Katalikių moterų draugi
jos atstovės renka aukas Lietu
vos našlaičių globos fondui “Vai
ko tėviškės namai”. Ši organiza
cija steigia vaikų kaimus ir 
statydina namus, kuriuose auk
lės beglobius vaikus. Ji šiuo 
metu labai reikalinga visų mūsų 
pagalbos.

— Pirmajai Komunijai ruošia
mų vaikų tėvų susirinkimas bus 
sausio 26, sekmadienį, 11.30 v.r. 
klebonijos posėdžių kambary.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės mūsų parapijoje šiais me
tais bus balandžio 26, sekma
dienį, 11 v.r. Mišių metu.

— Sutvirtinimo sakramentą no
rinčius priimti šiais metais 
per mūsų parapijos šventę pra
šome jau dabar registruotis 
parapijos klebonijoje.

— Lietuvos kankinių šventė
— mūsų parapijos atlaidai bus 
šiais metais rugsėjo 27, sekma
dienį.

— Vasario 2, sekmadienį, po 11 
v.r. Mišių, Anapilio salėje bus 
visuotinis parapijos susirinki
mas.

— Kanados lietuvių muziejus 
Anapilyje kviečia aplankyti lai
kinai Lietuvoje kursavusių pini
gų parodą: žemaitiškų litų, cari
nių rublių, lenkų okupacijos pi
nigų ir dabartinių “vagnorkų”. 
Muziejui reikalingi šie “Respub
likos” laikraščio numeriai: 1990 
m. nr. 8, 119, 120, 140, 141, 161 ir 
237; 1991 m. nr. 8, 10, 31, 37, 38, 67- 
70, .97, 110, 114, 115, 116, 121-125, 
138, 140 ir 212. Prašome tuo reika
lu susisiekti su vedėja. Muziejaus 
lankymo valandos: sekmadieniais
— nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; pirma
dieniais — nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— Mišios sausio 26, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Adolfą Klemką ir 
Gvazdaičių bei Sideravičių miru
sius, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 2 v.p.p. už a.a. Vincentą Kudž- 
mienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: D. Kazalupskas iš Kau
no, R. Simonavičius iš Vilniaus 
ir R. G. Stepulaičiai iš Barrie, 
Ont. Svečius supažindino ir prane
šimus padarė LN valdybos narys 
Balys Savickas.

— Vasario 29, šeštadienį, nuo
12.30 iki 4 v.p.p. įvyks Užgavėnių 
karnavalo jaunimo popietė. Pro
gramoje: Maironio mokyklos cho
ras, “Atžalyno” ir “Gintaro” tau
tinių šokių jaunių grupės. Bus 
skiriamos paviljonams piniginės 
premijos. Įėjimas nemokamas.

— LN valdybos posėdis — sausio 
23, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Bilietai į “Tauro” balių gau
nami pas J. V. Šimkų tel. 231-9425 
ir V. Drešerį tel. 233-3334.

— Parduodamos geros medinės 
kėdės. Kaina — $3-$5. Skambinti 
LN administratorei Danutei Sy- 
sak (Simonaitytei) tel. 532-3311 
arba T. Stanuliui tel. 532-3312.

— LN metinis narių susirinki
mas įvyks kovo 15 d. ir “Paramos” 
metinis narių susirinkimas — ko
vo 29 d. Abu susirinkimai bus Ka
raliaus Mindaugo ir Karalienės 
Mortos menėse.

Aukos slaugos namams
$100 — Alfonsas Jonušas, E. Kve- 

derys. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6. Iš viso 
statybos fonde yra $709,771. Au
kos atleidžiamos nuo valstybinių 
mokesčių.

MILIJONAS DOLERIU

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Planuojantiems tuoktis pri

mename, kad pagal Toronto arki
vyskupijos santuokos įstatą, no
rintys tuoktis turi susitikti su sa
vo parapijos kunigu bent viene
rius metus prieš numatytą vedybų 
datą. Esant reikalui, klebonas tu
ri teisę nuo šio įstato atleisti.

— Sausio 20 d. palaidotas a.a. 
Jonas Tunaitis, 74 m.

— Minint pal. arkivyskupo Jur
gio Matulaičio mirties meti
nes, Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų patalpose, 57 Sylvan 
Ave., sausio 25, šeštadienį, po 10 
v.r. Mišių bus rodoma vaizda
juostė.

— KLK moterų dr-jos mūsų para
pijos skyriaus susirinkimas bus 
ateinantį sekmadienį, sausio 26, 
po 11.30 vai. Mišių Parodų salėje. 
Susirinkime KLKM dr-jos centro 
valdybos pirmininkė A. Sungai- 
lienė padarys pranešimą apie Lie
tuvoje steigiamus vaikų kaimus.

— Mūsų parapijos salės iki šio 
mėnesio galo nuomojamos tik lie
tuviams. Nuo vasario pradžios 
pradėsime nuomoti ir kitatau
čiams.

— Parapijos Šv. Rašto semina
ras po Kalėdų atsostogų sausio 
22 d. tęsiamas toliau. Seminaro 
tvarka: 7 v.v. Mišios šventovėje, 
o po jų viena valanda skiriama 
Šv. Rašto skaitymui ir svarstybom.

— Mišios sausio 26, sekmadienį,
8.30 v.r. - už Raudžių šeimos mi
rusius, 9.20 v.r. - už Skriskių šei
mos mirusius, 10.15 v.r. - už a.a. 
Alfonsą Simonavičių, už a.a. Ade
lę Šapokienę-Sudikienę, 11.30 v.r. 
- už gyvus ir mirusius parapijie
čius.

Maironio mokykloje vasario 1 d. 
bus tėvų diena. Prašoma rink
tis šia pavardžių tvarka: A-M 9.30 
-10.30 v.r.; N-Ž 10.45-12.00 v. Inf.

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris praneša, kad 
metinis visuotinis susirinkimas 
įvyks š. m. sausio 26 d., sekma
dienį, 2 v.p.p. Lietuvių namuose 
Kunigaikštienės Birutės menė
je, III aukšte. A.P.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas organizuoja kelionę į 
Havajus balandžio 6-21 d.d. Dėl 
informacijos skambinti L. Bal
sienei 766-7724. L.B.

Ontario valdžios įvairių reik
menų išpardavimas įvyks sausio 
25, šeštadienį, 9 v.r. — 12 v. 99 
Adeso Drive, Concord, vienas 
sustojimas prie eismo signalo 
į rytus nuo sankryžos 400 kelio 
ir Steeles gatvės. Pasirinkimas 
įvairių medžio spintelių, siu
vamų mašinų, užuolaidų ir kt. 
Daiktus galima įsigyti pinigais 
ir VISA, MasterCard kortelėmis. 
Teirautis tel. (416) 660-2920. Inf.

Norintiems atgauti nekilnoja
mą turtą Lietuvoje vyriausybė 
pratęsė terminą iki 1992 m. kovo 
31 d. įteikti prašymus bei do
kumentus anksčiau nustatyta 
tvarka.

Nuoširdžiai dėkojame už mums 
pastoviai siunčiamus “Tėviškės 
žiburius”. Su geriausiais linkė
jimais, g Butkevičienė,

Vilniaus universiteto 
bibliotekos direktorė

A. a. Silvestro Bonckaus atmi
nimui Petronėlė ir Jonas Vege- 
liai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

Vasario 16 gimnazijai aukojo: 
$5000 - dr. J. ir M. Uleckai; $4000 - 
dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė, 
Vandos Garnelienės palikimas; 
$1000 - Jono Maniuškos palikimas; 
$500 - N.N.; $150 - P. Basys; $100 - 
Linda Daunienė, K.P. Kaziukonis, 
P. Bražiūnas, Kelowna, B.C., N.N. 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjams 
didelis ačiū!

Aušra Baršauskienė ir 
Aušra Karkienė, 

KLB Švietimo komiteto narės 
Vasario 16 gimnazijai remti

Maloniai kviečiame jus atsilankyti l

FJOIV1O KALANTOS
20-ties metų tragiškos mirties

rvi i ivj re. j i rvi
įvykstantį vasario 2, sekmadienį, 2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose, 
Gedimino pilies menėje. Dalyvauja Romo Kalantos brolis Evaldas Kalanta iš Kauno. 
Tuo pačiu metu galėsite susipažinti su ALMOS JANKAUSKIENĖS atvežta iš Lietuvos maža 
nuotraukų ir knygų PARODĖLE, apie pokario rezistenciją. įėjimas - laisva auka.

Rengėjai: KLB Toronto apylinkės valdyba ir Lietuvių namų kultūros komisija

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto Lietuvių namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui

TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros pa
žinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuo- 
meninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, 
kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas atsižvelgs 

į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba lietuvių 
kilmės, b) stidijuojantieji aukštesniosiose mokslo 
institucijose, c) Vasario 16 gimnazijos mokiniai, 
d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) li
tuanistinių mokyklų mokytojai bei studentai, studi
juojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie 
save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, da
lyvavimą lietuviškose organizacijose, anksčiau 
gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valan
domis tel. (416) 532-3311, kitu laiku (416) 769-1266. 
Prašymai pristatomi iki 1992 m. kovo 8 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 15 d. Jei yra 
įmanoma jame dalyvauti, prašoma pranešti.

TLN švietimo fondas "Labdara”

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

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

A. a. Lidijos Radzevičiūtės- 
Lawless atminimui “Vaiko tė
viškės namams” aukojo: $50 — P. 
P. Rac; $20 — R. J. Karasiejai.

A. a. Lydijos Radzevičiūtės- 
Lawless atminimui vietoje užuo
jautos per KLK moterų draugi
jos Prisikėlimo parapijos sky
rių Lietuvoje statomo našlaičių 
kaimelyje namo vajui aukojo: 
$100 — R. Bekeris; $50 — D. Bazi- 
liauskienė, L ir L. Baziliauskai, 
V. ir B. Biretos, R. ir A. Simana
vičiai, I. Punkrienė, A. ir E. Mali
nauskai, K. ir I. Penther; $30 — 
B. ir P. Sapliai, A. D. ir L. Ker
šiai; $25 - L. ir R. Chomyc; $20 - 
L. Laurinavičienė, L. Simanavi
čiūtė, Y. ir A. Tomasik, B. Dice- 
vičienė, B. Sapijonienė, R. Kra
sauskaitė, A. ir A. Oliai, B. ir N. 
Laurin, I. ir R. Kymantai, P. ir G. 
Stauskai, V. ir M. Vaitkevičiai, 
S. ir B. Prakapai, R. ir H. Sima
navičiai, L. ir V. Sendžikai, A. 
ir K. Baziliauskai, A. ir D. Wile; 
$10 — L. Murauskienė, A. ir E. 
Bubuliai, J. ir S. Bubuliai; $5 —
R. ir R. Bell, A. Kairienė.

Per KLK moterų draugiją “Vai
ko tėviškės namams” aukojo: 
$500 — M. Timukienė, F. Timu- 
kas; $100 — prel. P. Gaida, V. P. 
Dalindos, M. Vaškevičienė, Č. 
Pažerūnienė, J. Rimienė; $50 — 
O. Ažubalienė, V. Staškevičius,
S. J. Sinkevičiai, V. A. Krakaus- 
kai, M. Zubrickienė; $40 — G. Jo
naitienė, V. J. Dimskiai, A. A. 
Kazanavičiai, J. D. Petroniai; 
$20 — O. Dementavičienė, Z. Lin
kevičienė, J. P. Vėgeliai, I. Na- 
cevičienė, G. Sprainaitienė, J. 
Valiukienė, V. Puodžiūnas, A. V. 
Dubickai.

“Vaiko tėviškės namų” fondui 
aukojo: $1000 - dr. J. Sungaila; 
$120 - A. Sungailienė; $100 - A. 
Žilėnas. Taip pat pranešame ger
biamiems aukotojams, kad To
ronto “Paramos” kredito koope
ratyve yra atidaryta sąskaita 
nr. 10232 ir Prisikėlimo par. kre
dito kooperatyve - sąskaita nr. 
161488.17. Fondo globėjas - Ka
nados lietuvių katalikių mote
rų dr-ja. Smulkesnė informaci
ja: KLK moterų dr-jos centro 
valdyba - pirm. A. Sungailienė, 
tel. 1-416-237-1761.

A. a. Kazimiero Palčiausko 
atminimui “Vaiko tėviškės na
mams” aukojo: $50 — L. Morkū
nienė, S. S. Rakščiai, L. J. Krau- 
čiūnai; $20 — G. B. Trinkos, A. Z. 
Stančikai; $10 — E. Girėnienė.

A.a. Aldonos Paršeliūnienės 
atminimui Lietuvos sambūriui 
“Caritas” aukojo: $50 - K. Dalin- 
da; $20 - V. Sonda, V. Skrinskas, 
W.P. Lapieniai, S. R. Janušaus
kas; $10 - V. Paškus, A. Apera- 
vičienė, O. Ražauskienė, O. Ku
dirka.

Kanados ambasados raštinė 
Vilniuje jau pradėjo veikti. Ji 
vizų neišduoda, bet priima raš
tiškus prašymus bei dokumentus 
ir persiunčia į Kanados amba
sadą Stockholm^. Ten gyvena 
Kanados ambasadorius Lietu
vai. Vilniaus raštinės vedėja 
paskirta torontietė Mirga Šalt- 
miraitė-Dvarionienė. Raštinės 
adresas: Viešbutis “Draugystė”, 
Čiurlionio 84, kamb. 901, P.O. 
Box 330, Vilnius 2300, Lithuania.

Nauja jaunimo valdyba
Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresas, įvykęs Pietų Ameri
koje, išrinko naują Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos val
dybą šios sudėties: pirm. Pau
lius Mickus iš Vašingtono, vice
pirmininkės Ginta Draugelytė 
iš Vašingtono, Rūta Kalvaitytė 
iš Bostono, sekretorė — Siga 
Snipaitė iš Bostono, iždininkė 
— Nida Mickutė iš Vašingtono; 
nariai politiniams ir ekonomi
niams reikalams — Gailius 
Draugelis iš Vašingtono, Darius 
Sužiedėlis iš Niujorko, kongre
so ryšininkė — Ina Balsytė iš 
Toronto, kultūros reikalams — 
Veronika Krausaitė iš Montrea- 
lio. Inf.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje statybos va
jui aukojo: $100 — J. B. Mazi
liauskai.

Atitaisymas. Š.m. “TŽ” 2 nr. ka
lėdiniam vajui KLB krašto valdy
bos veiklai paremti aukotojų sąra
še turi būti: Č.K. Jonys aukojo 
$500.

VYRAS IR MOTERIS iš Lietuvos 
ieško darbo. Gali atlikti įvairius dar
bus. Skambinti Elenai tel. 762-3699.

PARDUODAMAS BILIETAS kelio
nei lėktuvu Kopenhaga-Vilnius žy
miai pigesne kaina. Skambinti 
tel. 533-8471.

RYTAS LINGĖ, pianistas iš Lietu
vos, gali mokyti skambinti pianinu 
ar koncertuoti visuomeniniuose 
renginiuose. Skambinti tel. 770- 
5369 vakarais ar tel. 884-3988 die
nomis.

PASLAUGŲ BIURAS “ŽEMAITI
JA” vasario mėn. 4 d. nuveš į Lietu
vą jūsų giminėms, tiesiai į namus, 
bet kokius iki 10 svarų sveriančius 
daiktus, vaistus, dokumentus, pini
gus. Kreiptis į R. Mačiuką iki sau
sio 30 d. tel. (416) 385-3453 Hamil
tone bet kuriuo laiku.

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.

1992 m. 
vasario 1, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 BloorSt.W.)

Kova su nusikaltimais
Kiekvienais metais sausio mė

nuo skiriamas kovai su nusikalti
mais. Tikimasi, kad pasauliniu 
mastu bus pavartota šimtai prog
ramų sutelkti finansus, suruošti 
viešus renginius ir informuoti vi
suomenę apie kovos vykdymą su 
nusikaltimais. Toronto ir apylin
kės kovotojai su nusikaltimais 
(Toronto and Regional Crime 
Stoppers) praneša, kad apie nu
sikaltimus bus galima pranešti 
140 įvairių kalbų pagalba. Tokiu 
būdu bus gauta daug daugiau in
formacijos apie įvykstančius nu
sikaltimus. Tokia programa įve
dama Toronte pirmą kartą. Inf.

PADĖKA
Visiems artimiesiems, draugams 

ir kunigams nuoširdi padėka už 
manęs lankymą ligoninėje bei na
muose ir už jūsų maldas.

Ypatingai dėkoju Irenai ir Kos
tui Labanauskams, Lukui Mac
kevičiui už pagalbą bei priežiūrą.

Antanas Norkus
Aukos Mažosios Lietuvos 

fondui
$73.248: testamentinis paliki

mas nežinomo tautiečio. $400: Pra
nas Kazukonis (iš viso $1000); $200: 
dr. J. Uleckas (iš viso $800); JAV 
$100: M. Klemienė iš Floridos; 
$100: A. ir D. Jankūnai (iš viso 
$400).

Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja už įnašų papildymus, svei
kina Pr. Kazukonį, įstojusį į me
cenatų gretas, ir naująją narę M. 
Klemienę.

Nežinomo tautiečio stambus pa
likimas tikrai nustebino ir nu
džiugino fondo valdybą. Tai aks
tinas ir kartu įpareigojimas pa
spartinti užsibrėžtų tikslų įgyven
dinimą. Fondo valdyba

VYRAS 35 metų turintis darbo lei
dimą ieško bet kokio darbo. Skam
binti Viktorui tel. 767-7159.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
ko, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinį centrą “It’s a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)

AV parapijos metinis susirinki
mas įvyko sausio 12 d. parapijos 
salėje. Malda jį atidarė klebonas 
kun. Juozas Aranauskas. Tylos mi
nute pagerbtas parapijos steigė
jas ir kiti mirusieji. Susirinkimui 
vadovauti pakviestas Vincas Pie- 
čaitis, o į prezidiumą - Elvyra Kra- 
sowski, Albertas Jonelis, Eugeni
jus Dainius ir Albinas Blauzdžiū- 
nas. Praeito metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė E. Dainius. 
Apie bendrą praeitų metų komite
to veiklą pranešimą padarė pirm. 
A. Jonelis, su parapijos finansais 
supažindino A. Blauzdžiūnas ir 
apie dvasinę parapijos būklę kal
bėjo klebonas. Susirinkimo daly
viai visus pranešimus palydėjo 
plojimais. Dviem parapijos komi
teto nariam baigus trijų metų ter
miną, į jų vietas buvo pasiūlyti ir 
susirinkimo patvirtinti Albinas 
Baršauskas ir Vytautas Givis. Tuo 
būdu naują komitetą sudaro be 
anksčiau minėtų narių dar E. Kra- 
sowski, Nijolė Bagdžiūnienė, E. 
Dainius ir A. Jonelis. Susirinkimą 
klebonas baigė malda ir visus pa
kvietė prie kavos.

Kun. Aloyzas Volskis lankosi iš 
Lietuvos ir sausio 12 d. 10 vai. at
našavo Mišias, pasakydamas ir pa
mokslą. Tą pačią dieną 11 vai. Mi
šias atnašavo kunigas iš arkivys
kupijos. Jis kreipėsi prašydamas

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7 

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

IMA UŽ:

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus 1 m.-...... .... 7 % Taupymo-special............. .... 41/4%
Certifikatus 2 m...........
Term, indėlius:

....  73/4% Taupymo - su gyv. dr......... .... 4 %

1 metų ............... ....  61/4% Taupymo-kasdienines .... .... 41/4%

180 d. -364 d...... ....  6 % Einamos sąsk...................... .... 31/z%
120 d. - 179 d...... .... 6 % RRIF-RRSP-1 m.term. ....... 71/4%
60 d. - 119 d...... ....6 % RRIF-RRSP-2 m.term. ....... 73/4%
30 d.- 59 d...... .... 4’/2% RRĮF - RRSP - taup............... 41/2%

Nekiln. turto nuo 81/z%, asmenines - nuo 10 %
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.
Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų siuntos pristatomos tiesiai į gavėjo rankas lėktuvais 

per mėnesį. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, maistas 
ir kt. $5.99 už 1 kg.

• Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi į namus per savaitę.
• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant Lufthansa 

ir Skandinavijos lėktuvais -
Toronto-Ryga..........................  $1240 + mokesčiai

Sterling Airways -
Toronto-Kopenhaga-Vilnius......$899 + mokesčiai

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams - $1 dienai
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Dolerių pristatymas
• Greitas laiškų persiuntimas FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius
• Naujų “Bielarus” traktorių pristatymas

Mūsų adresas:
257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 

Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

“VILNIAUS” NAMUOSE išnuomo
jamas vieno miegamojo butas. Tei
rautis tel. 762-1777.

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

ĮMOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau-' 
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys - $150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

VYTAS GRABAUSKAS- 
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416 - 847-9187, 
Oakville, Ontario. 

paremti Pietų Amerikos kunigų 
seminarijas. Tam reikalui buvo 
išdalinti vokeliai.

Montrealio lietuvių auksinio am
žiaus klubo “Rūta” metinis susirin
kimas įvyks sausio 29, trečiadienį, 
1 v.p.p. seselių namuose. Nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Danieliaus ir Sandros Mališkų 
dukrelė pakrikštyta Dana-Michelle 
vardais. B. S.

Šv. Kazimiero parapijos Šv. Onos 
dr-jos susirinkimas įvyko sausio 
12 d. po 11 vai. pamaldų. Iškilmin
gais pietumis su vynu paminėta 
dr-jos 80 metų sukaktis. Klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius pasveikino 
dr-ją ir jos nares, iškeldamas jų 
didelį įnašą parapijos gyvenime. 
Dr-jos pirm. H. Kurylo pietų metu 
pasveikino dalyvius, kurių buvo 
apie 140. Šiuo metu dr-ja turi 144 
nares.

Buvęs par. k-to narys A. Zienka, 
dirbęs komitete su pertraukomis 
9 metus, pasižadėjo ir toliau dar
buotis parapijos gerovei.

Nuo šių metų pradžios sekmadie
niais 11 vai. pamaldos bus laiko
mos tik už parapijiečius.

Atitaisomos “TŽ” sausio 1 d. nr. 
korespondento B. S. neteisingai 
parašytos pavardės: R. Polišaitis - 
turi būti R. Pališaitis; J. Zenka - 
turi būti J. Zienka. K. A.

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

Nijolė Baranauskaitė-Bates
. Patarnauja lietuvių kalba.
. Nemokamas namų įvertinimas.

2254 Bloor St.W.
Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai


