
Nr. 51-52 (49—tieji metai) • GRUODŽIO-DECEMBER 19 A LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS • 7722 GEORGE St., LASALLE, P.O. H8P 1C4. • Tel.: 366-6220 • 50 c..

IS* SVEIKINAME su Sv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais*®® S®
♦ ♦ LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS ATLANTO ♦ ♦ asaasaasa

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
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MIRĖ ANDRĖJ 
SAKHAROV'AS

Netikėtai, staiga,širdies 
smūgio ištiktas,mirė didis 
mokslininkas ir humanistas, 
kovotojas už sąžinės laisvę 
Sov.Sąjungoje - Andrėj 
Sakharov'as. Jis buvo per
sekiojamas KGB .laikytas 
psichiatrinėje, ištremtas 
j Gorky miestą už tai, 
kad kritikavo SovietŲ inva
ziją Afganistanan. 1986 
m.jam buvo leista grįžti 
Maskvon. Paskutiniu metu 
jis vadovavo opozicijai 
Liaudies Deputatą Kongre
se Maskvoje.

Dešimtys tūkstančių 
studentą, ; karo veteranų, 
darbininkų ir inteiektuaių 
išstovėjo trejetų valandų 
eilėje, stipriame šaltyje, 
ties pašarvotu A.Sakharov'u.

"Atleisk mums, _ Andrėj 
Dmitrievič" - matėsi pla
katas. Kitame buvo įrašyta: 
"Sakharov'as - mūsų tautos 
sąžinė".

Maskvos U-to dėstyto
jas Vladimir Yežov'as pa
reiškė: "Sakharov'as buvo 
vienintelis^ asmuo, kuris 
neleido bjauriai politikų 
masei daryti ką tik sugal
vojo su mūsų kraštu".

EUROPA KALĖDŲ IR 
NAUJŲ METŲ IŠVAKARĖSE

iš Šiaurės Amerikos ste
bint laisvėjančią Europą, o 
kartu su ja ir Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, įsirėžia 
skaudus kontrastas: kai 
ateistinio komunizmo nusi- 
krataneios Europos valsty
bės taip spontaniškai ieško 
vėl prasmės ir paguodos 
krikščionybėje, šioje pusėje 
Atlanto, ypač JAV, ir jau 
Kanadoje, Kristaus gimimo 
šventė bandoma sumenkin
ti ir sutapatinti su papras
ta "sezono" švente ir dole
rio grobstymu. Ir visa tai 
neva nenorint paniekinti 
kitų religijų, nors lygia 
greta su Kalėdom ir bend
rai krikščionybe, minima 
tiktai Hanukah ir judaiz
mas, tarsi jo išpažinėjai 
sudarytų didelę dalį JAV 
ir Kanados gyventojų, o ne 
vos kelis nuošimčius.. Isla
mo, budizmo, šintoizmo ir 
net graikų ir ukrainiečių 
ortoooksų šventės visai 
arba beveik neminimos. 
Tuo tarpu Europa šuoliuoja 
laisvėn nemažėjančia spar
ta. Jau ir Jugoslavijoje,

TEUGDO MUMYSE 
NEPALAUŽIAMA RYŽTĄ 
IR NENUSLOPINAMĄ 
VERŽIMĄSI 
JUNGTINĖMIS JĖGOMIS 
TĘSTI KOVĄ 
DĖL LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖS!

Haris Lapas,
Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai

DIDŽIOJI UŽGIMIMO ŠVENTĖ 

IR NAUJIEJI 1990 METAI

nepriklausomybės trokštan
čios Kroatijos vietinis par
lamentas atsisakė komunis
tų partijos primato, o iki 
šiol užsmaugtoje Rumuni
joje teko tankais tramdyti 
sukilusią kelių milijonų 
vengrų mažumą, kuri jau 
nuo seno su Vengrijai 
priklausančiomis žemėmis 
nori prisijungti prie savo 
tikrosios tėvynės. Panašios 
kibirkšties nekantriai lau
kia užguiti rumunai, seniai 
norį atsikratyti komunisti
nės diktatūros;

Palaidojus laisvės šauklį 
Saeharov' ą, laisvė Sovie- 
tijoje nebuvo palaidota. 
Atvirkščiai: Maskvoje susi
rinkusiame Liaudies Depu
tatų kongrese dar garsiau 
pasigirs reformų ir laisvės 
reikalavimai. Nepavyks 
Gorbačiov' ui nutildyti tų, 
kurie reikalauja daugparti- 
nės sistemos ir radikalios 
ekonominės pertvarkos. 
Prieš kelias dienas senųjų

partiečių spaudimu paskelb
toji senoviška "petilietka" 
nieko neatsieks: tokių
penkmečio planų dėka kaip 
tiktai ir susmuko sovietinė 
ekonomija, pavertusi žmo
nes vagimis, sukčiais, 
tinginiais ir badmiriaujan- 
eiais.

O Lietuvoje, švenčiant 
pirmą kartą po daugelio 
vergijos metų oficialiai 
švente paskelbtąsias Kris
taus gimimo metines, ir 
mes švęsime jas kartu su 
savo seserimis ir broliais, 
linkėdami ir tikėdamiesi 
naujų istorinių permainų 
ateinančiais 1990 metais.

Pačioje Šventojoje Že
mėje, Palestinoje ir vėl 
nebus viešai švenčiama 
Kristaus gimimo šventė, 
nes arabų palestiniečių 
sukilimas minįs antrąsias 
metines, dar nėra pasibai
gęs. Nepasibaigęs ir kraujo 
praliejimas tarp dviejų 
giminingų tautų.

gĮLAĘĮmgL
Čia paminėsime tiktai 

nedidelę dalį tų periodinių 
leidinių, kurie rašė apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
ir komentavo Pabaltijo 
valstybių įvykius bei prob
lemas.

Neperdažniausiai apie 
mus kalbėjęs Amerikos
TIME žurnalas š.m. gruo
džio 11 d. numeryje net
kelioliką kartų mini Pabal
tijį ir Lietuvą atskirai. Ne 
daug dažniau apie mus
anksčiau užsimindavęs 

kanadiečių MACLEAN'S 
žurnalas gruodžio 4 d. nu
meryje taip pa\ keliom 
progom mini Lietuvą ir 
Pabaltijo valstybes.

NEW YORK ~ TIMES 
gruodžio W d. rašo apie 
Pabaltijo vadų tylius susi
tikimus su Jungtinių 
Tautų atstovais: reporteris 
Paul Lewis praneša, kaip 
Lietuvių Liaudies Fronto 
atstovas Janis Jurkans 
bent šešis kartus susitiko 
su JT generalinio sekre
toriaus Javier Perez de 
Cueillar patarėjais. Susitiko 
su jais ir Estijos ir Lietu
vos tautinių sąjūdžių vado
vai. Apie Pabaltijį ir Lietu
vą labai dažnai rašė Mont
realio dienraštis THE GA
ZETTE, gruodžio 9 d. 
atspausdinęs reikšmingą, 
mums palankų vedamąjį,, 
pavadintą "Sauce for the 
Soviet gander" (pagal popu
liarų anglų priežodį apie 
žąsiną). Tame pačiame 
dienraštyje apie Pabaltijį 
ir Lietuvą buvo dar rašo
ma šiuose numeriuose: 
gruodžio mėn. 8, 9, 11
d.d. ir 1.1.

Ypač pažymėtinas gruo
džio mėn. 13 d. numeryje

straipsnis apie Lietuvos 
deputatą Kazimierą Uoką, 
kuris viešai Liaudies Depu
tatų Kongrese, posėdžių 
metu pavadino M. Gorba
čiov'ą melagiu. M. fGor- 
bačiov' as neteisingai tvir
tino, jog Uoka esąs Lietu
vos prezidiumo atstovas 
vietoje Respublikos prezi
dento Vytauto Astrausko, 
nes šis sergąs. Tuo tarpu 
V. Astrauskas, nors ir yra 
šiuo metu Kongrese, neį
trauktas į Prezidiumą,~ nes 
Lietuvoje jis nebuvo išrink
tas delegatu į šį Kongresą.

Sostinės THE OTAWA 
CITIZEN at^pąusdipp gruo
džio mėn. 8' d. pirmame 
puslapyje: SOVIET FIRST: 
LITHUANIA ENDS PARTY 
MONOPOLY. Toronto 
dienraštis THE TORONTO 
STAR gruodžio 8 d. pirma
me puslapyje skaitome: 
LITHUANIANS PUT AN 
END TO C O M M U N 1ST 
MONOPOLY ir apie Pabal
tijo valstybių reformas 
straipsnį A 24 puslapyje._

Toronto dienraštyje 
GLOBE AND MAIL at
spausdinti straipsniai apie 
Pabaltijo valstybes ir Lie
tuvą gruoožio 4,5 d.d., o 8 
d. pirmame puslapyje: 
LITHUANIANS VOTE '1'0 
END COMMUNIST MONO
POLY. Apie Lietuvą rašė ir 
Montrealio prancūziškieji 
laikraščiai LE DEVOIR, LA 
PRESSE ir Quebec’o 
miesto LE SOLEIL.
ATITAISYMAS

Praeitam numeryje, 
rašant apie Bulgariją, 
sakinio dalis turi būti 
tokia: nes ši valstybė iki 
šiol..., o rašant apie Če
koslovakijos Prahos pavasa
rį turi būti: 1986 m. ...

i
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1990
DALIJU proga

visus Montrealio ir apylinkės 
sveikina ir linki ryžto bei 
visuose lietuvybės darbuose —

lietuvius 
ištvermės

K.L.S. MONTREAL/O APYL/NKĖS VALDYBA

Šv. Kalėdų i 
Naujų Metų
proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

"Ant pagalvėlio Kūdikio galva - 
Tebūna pagalvėlis Lietuva, 
Kad jaustum, Kūdikėli, nuolatos 
Tikėjimą ir ašaras tautos" 

Kazys Bradūnas
55 Šventąją naktį užtekėjusi žvaigždė teatneša
55 jums džiaugsmo ir ramybės, o Tėvynėje j*
55 sušvytėjusi viltis NAUJUOSE 1990-tuose SjĮjį
55 METUOSE tebūna jums ir mūsų broliams jįjį 

bei seserims Lietuvoje stiprybės šaltinis’
g KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS £
55 KRAMTO VALDYBA g



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
P our lą liberation de la Lituanie! Loyautč au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS: (514)366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.
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Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 22.00 
Rėmėjo — $ 25.00

P .S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Antanas Miškinis • iš: "Poezijos pavasaris *89"

ŠVENTES

Sninga. Apniukę kalnai Altajai, 
Oras ir žemė skęsta snieguos. 
Kas pamosuos man ranka baltąja. 
Kas mane jauną šiandien paguos?

Ligi tėvynei tūkstantis mylių.
Vienai tik m i ne iai 1 ėk t i valia, 
Ten kažkas laukia, mini ir myli- 
Mano Tėvynė - rūta žalia.

Gena iš darbo. Vakaras. Kūčios. 
Vėjai ledinai lanksto egles.
Sniego pas Dievą pilnos rieškučios, 
Regis, visatą užberti galės.

Ūžaukit, pichtos, pušys ir kedrai, 
Kalnų viršūnių pačiuos viršuos. 
Mano krūtinėj gera ir giedra - 
Dievišką pradą širdy nešuos.

Šiąnakt motulė buvo atėjus. 
Plaukus išglostė, guodė mane, 
Sakė, kad daugel prisikentėjus... 
Mano kalbėta, verkta sapne.

Ašaras lieta ant pag1 vėlio 
Nuo netikėto sapno graudaus. 
Ak, atminimai vėlei ir vėlei 
Degina širdį, kai pabudau.

... Eitumei, regis, bristum ir bristum 
Ligi tėvynei, ligi namų.
Sveikinu, žeme, šiandien su Kristum — 
Užgimimu ir atgimimu.

BRANGUS KANADOS LIETUVIAIt

ESAME VIENOS TAUTOS VAIKAI

KODĖL NESILIAUJA 
KRATOS ?

Užsienio spaudoje Euro
poje buvo pranešta, kad 
nesankcijonuotŲ kratŲ ne
lemtas įprotis sovietų val
domojoje Lietuvoje dar 
nėra išnykęs ir dabar, va
dinamojo Persitvarkymo 
laiku.

Š.m spalio mėn. 17 
d. grupė asmeny padarė 
kratų KAUNO MEDICINOS 
INSTITUTO viename sky
riuje. Kauno miesto Lenino 
rajono VRS įgaliotinis Ka
činskas ir du nežinomi 
civiliai, kalbantys nelietu
viškai, nepateikę prokuroro 
raštiško patvirtinimo, iškra-' 
tė darbuotojų stalčius ir 
asmeninius daiktus, turbūt 
ieškodami Baltarusijos 

Liaudies Fronto ir Lietu
vos demokratinių, judėjimų 
spaudos leidinių. Milicijos 
įgaliotinis Kačinskas į Ins
tituto darbuotojų paklausi
mus atsakė, jog lietuviškai 
nekalbantys civiliai buvo 
svečiai iš Maskvos.

Užsienio spauda pažymi, 
kad panašios kratos buvo 
įvykdytos ir kitose Kauno 
miesto įstaigose. Spauda 
rašo, kad valdžia Lietuvoje 
vietoje kalbų apie teisinės 
valstybės atkūrimo būtinu
mų, privalėtų labiau susirū
pinti apsaugoti savo pilie- 
čius nuo vietinių ir svečių 
milicininkų______savivališkų,
elementariausias______ teisės
normas pažeidžiančių veiks
mų. Savisųmonė, atrodo, 
dar ne pas visus nušvitusi,
tačiau tikime,kad žmonės at
pažįsta desperatiškus bandy
mus _ įbauginti. Būkime at
sargūs, bet - pasitikėkime

Ottawa, 1989

My family joins me in wishing each of you an enjoyable holiday season.
This special time of the year is marked by cherished traditions reflec

ting many cultures and faiths. Common to us all is a spirit of goodwill and 
generosity towards others.

Il is a season which imbues us with feelings of contentment as we abide 
by family and religious observances, and share a renewal of our nope for 
the coming year.

A you gather or communicate woth those who are close to you during 
tnese holidays, we wish you a peaceful and joyful time.

savimi! Kodėl lietuvis susi
galvojo pataikauti dabar 
2 " svečiams"???

SVEIKINAME
NARIUS IR VISUS KANADOS 
LIETUVIUS SU ŠV. KALĖDOM

IR NAUJAIS 199U METAIS IR LINKIME VISIEMS 
GERIAUSIOS SVEIKATOS, VISOKERIOPOS LAIMĖS 'g 

IR SĖKMĖS !
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

LNous formulons le voeu 

que ce temps de rėjouissance 

et de rapprochement soit, 

pour vous et les votres, 

le prelude d'une annėe empreinte 

de paix et de bonheur.

Artėjame prie mūsų istorijoje lemiamo laikotarpio. Lietuva šaukiasi pagalbos, 
laukia iš mūsų visokeriopos paramos. Lietuvai bundantįmums suteikta gal 
vienkartinė proga konkrečiai prisidėti prie nepriklausomos valstybės atstatymo.

>šv. Kalėdų proga atsiliepkite į šį mūsų prašymą dosnia auka. Linkime jums 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

SU pagarba,

Algis Pacevičius prof. Romas Vaštokas
KLB Krašto valdybos KLB visuomeninių reikalų
pirmininkas komisijos pirmininkas

Kelias į nepriklausomybę nusagstytas įvairiomis kliūtimis, kurių neįmanoma 
pigiai įveikti ir tai yra, kad tam tikrus projektus, susijusius su Tautos 
demokratizacijos procesu, galima įvykdyti tik už Lietuvos ribų. Pinigine auka 
jūs tiesioginai paremsite Lietuvą visomis išgalėmis siekiančią atsiimti tai, 
kas jai teisėtai priklauso. Be jūsų finansinės paramos, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba liks bejėgė teikti Lietuvai skubiai reikalingą 
pagalbą sekantiems uždaviniams;

P.s. Aukojusiems iki š.m. gruodžio mėn. 31 d. bus išduodami pakvitavimai 
1989 metams.
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Pagalba Lietuvai demokratijos vystymosi eigoje........................ $ 65,000
- nusiuntimas Kanados parlamento narių delegacijos į 25,000
Lietuvą 1990 m. vasario mėn.

- nusiuntimas konsultantų/specialistų į Lietuvą pvz. 20,000
ekonomistų, teisės, kompiuterio, pramonės, komercijos,
bei darbo santykių specialistų

- parūpinimas techninių priemonių pvz. kopijavimo mašinų, 15,000 
kompiuterių, "FAX” mašinų

- parūpinimas mokymosi reikmenų įvairiose srityse 5,000
pvz. ekonomijoje, pramonėje, tarptautinėje prekyboje

Informacija iškėlimui Lietuvos bylos Kanados plačioje visuomenėje.... $ 15,000
- informavimas ir palaikymas ryšių su parlamento nariais, 4,000
valdžios pareigūnais (ruošimas jiems pritaikyto mėnesinio 
biuletenio, reguliarūs susitikimai su jais ir paruošimas 
seminarų jų supažindinimui su Lietuvos padėtimi)

- paruošimas informacijos apie Lietuvą (leidiniai, 6,000
brošiūros, video)

- painformavimas spaudos ir nuolatinių ryšių palaikymas 5,000

Tarptautinės konferencijos............................................. $ 10,000
- atstovavimas Lietuvos reikalams tarptautinėse konferencijose 

(memorandumų paruošimas, atstovų išlaidos)

Atsilankančių priėmimas................................................ $ 10,000
- įvairių Lietuvoje atsikuriančių organizacijų ir sąjūdžių atstovų 

besilankančių Kanadoje pristatymas spaudai ir valdžios atstovams 
bei dalinis su tuo susijusiu išlaidų padengimas 

VISO; $ 100,000

ESAME
VIENOS TAUTOS VAIKAI

K.L.B. vajiį paremti pridedu cek|

 $ 1,000 auka

 $ 500 auka

 $ 100 auka

 $ 25 auka

 $  auka"

KLB Krašto

pridedu papildoma

valdybos pastangas išlaikyti lietuvybe Kanadoje,

auka tai veiklai paremti.

Nuoširdžiai dėkojame uz aukas !

Suminėtiems darbams atlikti būtina artimiausiu laiku sutelkti $100,000.
Negalime delsti. Praėjęs mėnuo įrodė, kaip greitai vystosi eiga pasaulinėje 
plotmėje, ypač Rytų Europoje. Tad, nepasinaudoti dabartinėmis sąlygomis 
ilgainiui gali būti Lietuvai pražūtinga.
Tpsl
* ■£ *• .1 'fo

Vardas, pavarde

Adresas

(miestas)

Si^ atkarpa, kartu su čekiais rašytais "K.L.B." vardu

K.L.B. vajus 
1011 College St. 
Toronto, Ont. 
M6H 1A8

prašom siųsti:

(pašto kodas)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

.. ■'■'M/'k



MOKYTOJAI
Antanina Garmutė x
/ IŠ naujausios knygos "ĄŽUOLU RANDAI". Tai 
dokumentinės apibraizos./.

Gyvenimas bėga kaip nartus upokšnis į nesibaigiančią 
upę. Džiaugiuosi, pakelyje sutikusi juos - žmones iš 
tremtinių plejados. Abu mokytojai. Irjabiejų doras, išmin
tingas akis dešimtmečius negalėjo žvelgti mokinių akys. 
"Mokytojas be mokinių, kaip paukštis be sparnų" - sako 
Anelė Berčiūnaitė-Jodelienė. "Taip jau išėjo"... - tyliai 
prataria Alfonsas Jodelis.

Sėdime jaukiame sodelyje po rudenėjančiais išlaužo 
jurginais. Sugrįžtame į tuos laikus, kai veržėmės į švie
są Lietuvoje. Patys. Ir buvome gabenami į Tamsos kara
lystę "SAVO NORU".

- Prisiminimai daug sveikatos kainuoja - atsidūsta 
Anelė.

- Kalbėk, motin! Mes privalome palikti atsiminimus 
savo neišmokytiems mokiniams!- ryžtingai pasako Alfonsas.

Ir kalba Anelė - tarsi pati sau, baidydama vabaliukus 
nuo jurgino žiedo.

- Mes, 14-kos žmonių šeima, turėjom 18 ha smėlyno 
Atesninkų kaime, Dzūkijoje. Tėvas, nors jokios mokyklos 
nelankęs, buvo gan apsišvietęs žmogus, tris kalbas mokė
jo. Gyvenome vargingai, bet kasdien dainavome. Ne vie
nam vaikui pasiekti aukštesnį mokslą nebuvo įmanoma. 
Kartą perskaičiau laikraštyje, kad atidarė Klaipėdoje du 
institutus - pedagoginį ir prekybos. Vyriausybė rūpinosi, 
kad daugiau lietuvių šviesuomenės Klaipėdos krašte gyven
tų. Mažojoje Lietuvoje, atgautoje iš vokiečių, labai trūko 
mokytojų - lietuvių. Tą kraštą per šešis šimtmečius stip
riai nutautėjusį, reikėjo lietuvinti! Buvo palankus įstaty
mas: vienerius metus ten pagyvenęs, žmogus gaudavo 
autonominio Klaipėdos krašto gyventojo teises ir galėda
vo balsuoti seimelio rimkimuose! Valdžia ruošė plebiscitą: 
kaip kaimuose (o ten turėjo dirbti mūsą mokytojai) nu
balsuos, tokia bus ir dėstomoji kalba. Lietuvos vyriausybė 
visa tai išreklamavo spaudoje, ragindama jaunimą studi
juoti Klaipėdoje. Žadėjo ir didesnes stipendijas. Susigun
džiau. Olimpiškai ramus tėvas pasakė: "Važiuok ir moky
kis! Bet iš namų pagalbos nebus..."

išvažiavau iš Simno. Portfelio neturėjau vidurinę baig
dama, todėl viskas kišenėse sutilpo: pasas, atestatas, 
traukinio bilietas. Beveik tragedija ištiko, kai tas bilietas 
iš prakiurusios kišenės iškrito. Konduktorius pareikalavo 
dvigubos baudos. Pravirkau: mokslui - galas! Pinigų-nė 
cento! Geležinkelio valdyboje, kur mane "zuikelį" nuvedė, 
pasitaikė geraširdis revizorius - alytiškis Zubrus. "Ne
skriauskit mano dzūkės!" - tėviškai užtarė. Jis ir vėliau 
mane,kaip ir visus vargo vaikus, panašiai globojo.

Atvykusi į Klaipėdą, apsigyvenau Girulių bendrabutyje. 
Iki pedagoginio instituto buvo 8 km. kelio. Neturėjau 
pinigų atobusui - į paskaitas vaikščiojau pėsčia. Kai 
nuplyšo puspadžiai, ėjau basa. Vietiniai vokiečiai šaipėsi: 
"Štai, kaip į mokslą lietuviai eina! Toli nueis..." Sutikau 
ir gerų žmonių: fizkultūros mokytoja dovanojo man mė
nesinį autobuso bilietą.

Bendrabutyje elektrą išjungdavo 23 -vai. Bet kiekvie
nam kambary turėjome iš kaimo atsivežtas žibalines 
lempas. Prie jų ruošėme namų užduotis. Gal iš čia ir 
humoristinis mokytojo - "kaimo liktarnos" titulas? Tokie 
mes buvome "buožės!"

Busimasis mokytojas turėjo būti bekompromisiškai są
žiningas. Pavėlavo kartą mano kambario draugė į pirmąją 
paskaitą, o aš už ją pasirašiau. Už suklastotą parašą 
pylos gavau tiek ir šitiek! Akis išverkiau, kad~ neišmestų 
iš instituto! Gyvenau iš valdiškos stipendijos. Iš namų at
siųsdavo dzūkiškų bulvinių bandų ir džiovintų grybų. Taip 
pasiekiau aukštąjį mokslą. Gavau instituto baigimo diplo
mą, pažymėtą pirmu numeriu...

Būdama studente, įsijungiau į mokslinį darbą. Nagrinė 
jau dzūkų tarmę, nustačiau 26 jos taisykles.

Siūlė mokytojauti Klaipėdos krašte. Deja, namuose 
mirė tėvas, o mamai liko dar septyni vaikai ir trys se-; 
neliai. Reikėjo ramsčio tėviškei. Grįžau Dzūkijon. Pasky
rė į Panemuninkų pradžios mokyklą. Dirbti sekėsi puikiai 
- juk darbas su vaikais toks džiugus! Buvau laiminga 
savo pasirinkta profesija.

Sukūriau šeimą su Alfonsu, taip pat mokytoju. Gimė 
dukrelė. Visapusiškai sekėsi ir prie naujos - sovietinės 
valdžios: laimėdavom pirmąsias vietas Alytaus rajono 
mokyklų tarpe. Paskyrė atstovauti Lietuvos mokykloms

LIETVIŲ IŠEIVIJOS VYSKUPO P. A. BALTAKIO, OFM 
ŠVENČIŲ SVEIKINIMAS, 1989 m. KALĖDOMS
MIELI BROLIAI, SESES l

Šventąją Kalėdų naktį męs inkstinktyviai prisimename 
pirmųjų Kalėdų vaizdą, užeigos šeimininką, sakantį Mari
jai ir Juozapui: "jums nėra vietos", šaltą ir nešvarią gy
vulių olą, ėdžiose paguldytą tik gimusį Kūdikėlį, nuste
busius piemenis, tylioje meilėje ir pagarboje paskendusius 
Mariją ir Juozapą, angelus,į giedančius "Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė geros valios žmonėms".

Kaip gražus ir prasmingas yra prisiminimas šio istori
nio, prieš 20UU metų atsitikusio įvykio, tačiau juo nega
lime apsiriboti apmąstant Kalėdų paslaptį. Dievo įsikūni
jimo paslaptis nėra vien istorinis, prieš 2000 metų atsiti
kęs įvykis. Dievo įsikūnijimo,, pasaulyje pasilikimo paslap
tis yra sykiu ir dabarties tikrovė, tebesitęsianti nuo pir
mojo Marijos atsakymo angelui "Fiat" - tebūnie taip, 
kaip tu man pasakei - iki pat šios dienos, iki pasaulio 
pabaigos. Kas įvyko Marijoje] fiziniu būdu, dvasiniai atsi
kartoja kiekviename iš mūsų. Kiekviename žmoguje per 
krikšto sakramentą Dievo sūnus, Šv. Dvasios veikimu, 
ateina atnaujinti savo gyvenimo žemėje, tęsti išganymo 
misijos pasaulyje, skelbti garbę Dievui ir nešti taiką 
žmonėms.

Prieš įžengdamas į dangų Kristus pažadėjo pasilikti su 
mumis iki pasaulio pabaigos, per mus krikščionius plėsti1, 
savo taikos ir meilės karalystę žemėje. Bet mes, negalė
dami pilnai suprasti krikšto pasėkų, Kristaus pasilikimą 
žemėje apribojame sakramentais, Jo išganymą teikiančios 
misijos tęsimą, priskiriame tik popiežiui, vyskupams ir 
kunigams. Tai tėra tik dalis tos paslaptingos tikrovės. 
Sakramentai ir kunigija tėra tik tarpininkai, priemonės, 
kuriomis Kristus ateina pas. mus. Tai yra mes, aš, Jūs 
ir kiekvienas krikščionis, kuriuose Kristus atnaujina savo 
gyvenimą žemėje, per kuriuos kuria savo karalystę, tei
kia garbę Dievui ir neša taiką pasauliui. "Gyvenu aš, bet 
jau ne aš, o Kristus gyvena manyje", sako šv. Paulius 
apaštalas, iš tikrųjų, ar nėra .tiesa, kad šiandien Kristus 
neturi kitų rankų, kuriomis jis laimina, o tik mūsų; kitų 
kojų, kuriomis lanko ligonius įir gyvenimo nuskriaustuosius 
o tik mūsų, kitos širdies, kuria išreiškia Dievo meilę 
žmonėms, o tik mūsų. Kristus neturi kito matomo, žmo
giškame kūne gyvenimo, kuriuo skelbtų pasauliui, kad 

visasąjunginėje parodoje Maskvoje. Sutvarkiau dokumentus, 
išaušo tas, 1941-jų birželio 14 dienos rytas. Vykome į 
Alytaus mokytojų konferenciją. Kelyje sustabdė partijos 
sekretorius Mankeliūnas su dviem rusų kareiviais. Suėmė. 
Grąžino atgal, darė kratą ir, nieko neradęs, liepė ruoštis. 
"Jūs iškeliami į^ kitą respubliką!" Neleido beveik nieko 
pasiimti. Trijų žmonių šeimai - tik vieną pagalvę ir 
vieną antklodę! Truputį drabužių - ant savęs. Norėjau 
pasiimti lašinių, bet Mankeliūnas išplėšė iš rankų gabalą 
ir leido atsipjauti tik ploną 5-7 cm. bryzelį. Tai buvo 
žvėris, kokių reta: kaip vanagas ant sparnų, jis lakstė po 
visą apylinkę ir rinko mokytojus! Prie mūsų prijungė dar 
penkias mokytojų šeimas. Visus vežė į Alytuje formuo
jamą ešaloną, kol per tris' dienas jį aukomis užpildė.

VISIEMS 

TAUTOS 
DŽIUGIŲ

AUKOTOJAMS 
FONDUI LINKI 

IR LAIMINGU

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE
MONTREALYJE

V TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ MONTREALYJE, ft 
■«: 7500 de Seve, Montreal, P. Q. H4E 2A7, T ei.: 768-3674

Dievas yra visų žmonių Tėvas, o mes esame vienas kito 
broliai ir seserys, turį pareigą rūpintis vienas kito gerbū
viu. Tai mūsų - jūsų, mano ir kiekvieno krikščionio konk
retus gyvenimas.

Kaip mielai gėrimės pirmųjų Kalėdų suromantinta 
Dievo įsikūnijimo paslaptimi, taip noromis, su savotišku 
pasipriešinimu ir netikėjimu kratomės Kalėdų paslapties 
pasekmių mumyse, iš krikšto sakramento išplaukiančių įsi
pareigojimų - būti Kristaus gyvenimo žemėje pratęsėjais.

Su meile ir dėkingumu apmąstydami Kalėdų paslaptį, 
neapsiribokime vien istoriniu, prieš 2000 metų atsitikusiu 
įvykiu - Dievo sūnaus įsikūnijimu Marijoje ir Jo gimimu 
Betliejaus prakartėlėje. Pabandykime tyliame susikaupime 
apgalvoti Kalėdų paslapties pasekmes mūsų asmeniniame 
gyvenime, pažiūrėti, kaip aš, krikščionis, leidžiu Kristui 
atnaujinti savo gyvenimą manyje, šiame dvidešimtame 
amžiuje, kiek laiko leidžiu pasinaudoti mano rankomis, 
mano kojomis, mano lūpomis, mano protu, mano širdimi, 
man Dievo duotais talentais.

Šv. Pranciškus Asyžietis tobulai leido Dievo sūnui 
atnaujinti savo gyvenimą žmogiškame kūne. Prašykime 
sykiu su Šv. Pranciškumi: Viešpatie, aŠ noriu nešti Tavo 
taiką: kur neapykanta,-leisk man atskleisti Tavo meilę; 
kur įžeidimas - Tavo atlaidumą; kur abejonė - tikėjimą; 
kur neviltis - Tavo šviesiąją viltį; kur tamsa - tavo 
saulės spindulius; kur nuliūdimas - tikrą džiaugsmą tavyje, 

šios Šv. Pranciškaus kalėdines dvasios ypatingai yra 
išsiilgę keturiasdešimt penkerius su virš metų nužmogini
mą kentėję mūsų broliai ir seserys okupuotoje tėvynėje. 
Malda, gražiu krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu bei nu
siųsta religine knyga padėkime nualintai tautai atsiekti- 
pilną, autentišką atgimimą, pagelbėkime Betliejaus kūdi
kyje atpažinti Viešpatį išganytoją, per krikšto sakramentą 
pratęsiantį savo misiją pasaulyje kiekvieno krikščionio 
asmenyje.

Džiugių ir prasmingų šv. Kalėdų ir Dievo palaimos 
Naujuose Metuose!

Vysk. Paulius A. Baltakis, o.F.M.

Alytaus, Daugų, Simno, Merkinės, Nemunaičio ir kitų 
vietovių mokytojų laukė kančių keliai...

- Atleiskite, - pertraukiau mokytoją, - kaip klostėsi 
gyvenime tam žiauriam žmogui - sibirvežiui Mankeliūnui? 
Turbūt pokaryje jis dar didesnes minias iš tėviškės iš
trėmė? Karjerą pasiekė, politinį ir kitokį kapitalą susi
krovė?

- Nespėjo! Sušaudė kaip šunį pačią pirmąją karo dieną. 
Kas kardą pakelia, nuo kardo ir žūna!..

Mokytoja pasakojo apie klaikią kelionę, kurią, beje, ir 
aš neblogai žinau, nors, manojo sibirvežio žodžiais ta
riant, "tik truputį pasivažinėjau"... Mes, vis dėlto, per 
mažai apie tai rašome. Apie nužmoginimą. Apie tuos, 
kurie jį vykdė. /nukelta i 4 psl............./

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE KANADOJE

AUKOTOJUS IR LINKIME 
GRAŽIAUSIOS SĖKMĖS 

1990 -tuose metuose!

IR LIETUVOS LAISVĖJIMO 
AUŠRAI AUŠTANT, SVEIKINAME 

TAUTOS FONDO RĖMĖJUS,

KIEK YRA LATVIU.
1989 m. surašymo duo

menimis, Latvijos gyvento
jų per 10 metų padaugėjo 
165.000 ir š.m. pradžioje 
buvo 2 milijonai, 667 tūks
tančiai. Iš jų - 52% latvių 
( 1 mil.,388 tūkstančiai), 
34% rusų (906 tūkstančiai), 
4% baltarusių, 3% ukrai
niečių, 2% lenkų, 1 %
lietuvių(35.000), 0,9% žydų 
(23.000).

Mūsų tikslas parduoti pi
giau, negu kitos krautuvės.

Importo - eksporto bend
rovė ENCHANTĖ INC.
maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų 
europietinės sistemos video 
aparatų ir kitų reikmenų 
taisymo ir naujų dalių 
skyrių VILNIUJE. Bendrovė 
užtikrina parūpinimą visų 
dalių su vienerių metų 
garantija.

Skyriui vadovauja Vidi- 
mantas Kėkštas, VILNIAUS 
SPURTO RŪMŲ pramogi
nių renginių vyriausias 
garso režisierius.

Will this equipment work if I 
move away from Canada?

Per 10 metų latvių gyven
tojų skaičius Latvijoje pa
didėjo 3%, rusų- 10%, uk
rainiečių - 38%, baltarusių 
7%. Lenkų, lietuvių žydų 
per tų laikų sumažėjo.

jdomu, kad latvių kalba 
gimtųja laiko 97% respubli
koje gyvenančiųlatvių. 66% 
latvių laisvai kalba rusiš
kai. 99% rusų, Latvijoje 
gyvenančių, gimtųja kalba 
laiko rusų kalbų. 21% iš 
jų moka latviškai.

Lietuvių Latvijoje prieš 
10 metų gyveno 38.000.

/Iš Alvydo Butkaus patiek
tų žinių/.

Taip pat savo 
krautuvėje turime:

SONY, PANASONIC, 
HITACHI, SHARP, 
PHILLIPS, FISHER, 
AKAI, SANSUI, 
TOSHIBA, FUSI, 
NEC, GRUNDIG, 
SIEMENS, SANYO, 
J.V.C., I.T.T.

It does if you buy from us II!
ENCHANTE
importers i xpoh:i h

110220 V • MULTISYSTEM • T/V »VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHUA

2938 Dundas St W. 
(Just west of Keele St.) 

769-0631
3 psl.1989. XH. 19



kovai
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Šventojo Kūdikio Gimimo 
šventė ir NAUJIEJI 1990 
METAI tesustiprina mūsų 
naujas Lietuvos neprikišu* 
sornybės atstatymo viltis.

Švenčių proga, sveikiname visus čia ir 
Tėvynėje besijungiančius Lietuvos laisvinimo

Okupuotos Lietuvos patriotų 
dalyviams Amerikos Lietuvių 

XI-tame Kongrese buvo gajus apsijungi mas 
bendrai kovai dėl atgimstančios laisvos Lietuvos.

ŠVENTŲ KALĖDŲ

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖ KANADOJE

kiekvieno lietuvio šaulio-lės 
širdyje teliepsnoja negęstanti 
Lietuvos Laisvės ugnis 
iki didžiojo siekio pergalės!

MOKYTOJAI
A.......atkelta i§ 3 psl./~

Anelės vagone buvo pakrauta šešiadešimt žmonių, iš 
jų 14 vaikų? ir vienerių metų amžiaus! Iki Barnaulo vežė 
tris savaites ir per visą laiką tik tris kartus davė valgy
ti - prosų košės. Vandens per dieną - du kibirus (60- 
čiai žmonių!). Už Uralo leido išlipti ir pirmą kartą gam
toje atlikti gamtinius reikalus.

Paskui barakai Barnaule - be langų, be durų. Duonos 
400 gr. per dieną. Žmonės būdavo tokie alkani, kad jau 
grįždami namo, pakelyje į barakus, tą duoną suvalgydavo. 
Ligos. Kasdien, kaip konvejeriu, ėjo vaikų karsteliai į 
kapines.

- Užplūdus enkvedistų būrys darė kratą: viską iščiu
pinėjo, atėmė atestatus, diplomus, vaistus, net užrašų 
knygutes. Tardė, norėdami sužinoti, kas skaito laikraščius 
(tarybinius!). Paskui, vieną naktį prieš kraugerių šventes 
(Spalines), visus tuos, kurie skaitė laikraščius, suėmė. Jie 
dingo kaip į vandenį. Likusius išvežė 200 km. už Barnau
lo - miško darbams. Dirbom po 12 vai. kasdien, be išei
ginių. Maistas - gabalėlis duonos. Pridėdavo dar prarū- 
gusį agurką, bet ne visada. Paskutinius skudurėlius iškei
tėm į maistą. Už apsiaustą gavau 10 litrų pieno. Jį su- 
rauginau ir vietoj sviesto tepiau dukrytei ant duonos. 
Vyras-39°C šaltyje sirgdamas neišėjo į darbą. Jį teisė už 
"sabotažą", kelis kartus išvarydami į teismą, esantį už 
70 km. reikėjo su savimi vestis ir du liudininkus, kurie 
patvirtintų, jog ne simuliantas esi...

Toliau - vėl priverstinės kelionės!...
Ledinuotojo vandenyno jūros, pavadintos narsių keliau

tojų Laptevų vardu, pakrantėmis driekiasi lietuvių trem
tinių keliai. Už Jenisėjaus. Už Lenos. Ir dar aukščiau - 
- už Janos upių. Vis tolyn į negyvenamą šiaurę. Ne aši
galio tyrinėti, ne naujų žemių atrasti varo juos ten, kur 
net carai didžiausius nusikaltėlius ištremti gailėjo. Numir
ti varo mūsų tautos brolius, išnykti - pamažu, stingstant 
iš šalčio ir bado, iš siaubo ir paniekinimo, krentant kaip 
musėms nuo nepakeliamo ir beprasmiško darbo. Varo ir 
veža juos apsigimę sadistai, žiauriausio iš žiauriausiųjų - 
stalininio genocido budeliai. "Geležiniai Stalino kariai!" - 
anot mūsų tragiško likimo poetės S. Neries.

Kentėk, lietuvi! Neatsikels iš kapo Vytautas Didysis 
ir neapgins savo ainių, kaip kadaise varytų į vergiją rite
rių su kryžiais ir kardais. Už poliarinio rato nėra riterių!

"Vyras, įšokęs į katilą, didesnį už mano dabartinę 
gėlių klombą, išgramdydavo košės likučius. Maistą vaikui, 
išsodinome bendrakeleivius Lenos žemupy - Mastache, 
Trofimovske, Bykovo iškyšulyje ir, persodinti į jūrinį 
garlaivį, pasiekėm Janos žiotis. Ust-janskas. Vietovė neap
gyvendinta. Jakutams čia - per šalta! Plukdė Jana aukš
tyn - iki jakutų šunų laikymo - perkinkymo punktų, ku
riuose mus apgyvendino. Klaiki smarvė ir šaltis. Tose 
šunidėse išlaikė mus du mėnesius, kol Jana užšalo. Kojos 
skuduruose, rankos be pirštinių. Savo kvapu šildėmės 
rankas, ir savo kūnais pakaitomis gaivinom savo kūdikį. 
Valgėme žalią žuvį. Toliau keliavom užšalusia Jana iki 
šiaurės maumedžių augimviečių. Kelio galas - jurta, be 
durų, be langų, be krosnies, pripustyta sniego. Padėjome 
ant sniego vienintelę pagalvę, o ant jos dukrelę - ją 
šildėme savo apnuogintomis krūtinėmis. Paskui įdėjome 
ledo langus, pasidarėme iš kartelių narus, duris.

Šitaip lietuviai apgyvendino Užpoliarę. Žemę prie 
Janos, už 72-sios paralelės. Ir visas Laptevų jūros pakraš 
tys buvo pilnas lietuvių. Tada Ust-Janską gyvi pasiekė 
tik du vaikai: Jodelių Nijolė, Antano ir Onos Bieliauskų 
-mokytojų iš Simno - duktė Mildutė.

Alfonsas Jodelis už visą žūklės sezoną (tris mėnesius) 
atsiėmė uždarbį - 2 kg. grikių kruopų. Alfonsui, kaip ir 
Anelei, kai atvežė, buvo 27 metai. Jo tėvas prie Veliuo
nos turėjo 27 arus žemės - mažiau, negu dabartinis ko
lūkietis. Tačiau visus 3 savo vaikus išleido į aukštąjį 
(vyriausiąjį - į kunigus), ištrėmime Alfonsas kurį laiką 
dirbo pabėgių dirbtuvėje, bet buvo toks nusilpęs, kad 
eidamas į darbą, turėdavo kas 50 metrų sustoti ir pailsė
ti. Šiaurėje žvejojant, buvo galima pripulti prie silkių: 
kartą suvalgė 11 - vos nenumirė.

Anelė - atvira, šneki. Alfonsą gyvenimas uždarumo 
išmokė. Dukrelės būdas buvo dar santūresnis: dviejų metų 
4 psl.

vaikas viską suprato, ir tėvams dirbant, kantriai išbūdavo 
"namie" viena. Jokių reikalavimų, jokių kaprizų neturėjo 
tremtinių vaikas. Kūdikis jautė, kad kybo tarp gyvybės ir 
mirties... Mama pasakoja jai apie Lietuvą, apie Gedimino 
pilį, o ji klauso ir mamai verkti padeda... suvokia: yra 
Lietuva! Bet kur ir kokia ji?

Tremtyje bendravo trijų tautybių tremtiniai: lietuviai, 
vokiečiai - senbuviai iš Leningrado srities (Jekaterinos 
antrosios laikų palikuonys) ir Karelijos suomiai. Labai 
gražiai visos tautybės sugyveno, bičiuliavosi, gerbė vieni 
kitus. Jie visi buvo labai sąžiningi ir darbštūs žmonės.

- Persikėlus į Pietų Jakutiją, teko nemažai bendrauti ir 
su jakutais,^ - prisimena Alfonsas. - Žmonės jie darbštūs, 
bet savotiški nacionalistai',, nes sovietinė valdžia čią 
įsigalėjo tik 1936 metais. -Dažnas jakutas nepamiršdavo 
savo turėtų šimto elnių bandų, sakydmas: "Niutče prišol
- pesec ušol" (rusas /atėjo - poliarinės lapės dingo).

- Pietų Jukutijos Muchtujos rajono mokyklose dirbo 
daug mokytojų iš Lietuvos aptarnavimo srityje: valytojo
mis, sargais, virtuvės darbininkėmis. Mirus Stalinui, mo
kytojos rusės verkė. Tik mokyklos direktoriui verkti ne
buvo kada: jis atidžiai stebėjo, ar lietuviai verks. Aišku, 
jie neverkė. Todėl visi buvo atleisti iš savo kuklių pa- 
reigėlių už "antitarybiškumą".

Anelei ir Alfonsui baisiausia buvo, kai 1948 metais 
jiems perskaitė Aukščiausiosios tarybos "Ukaz na venčnu- 
ju sylku"!...

- O kaip laukėm karo pabaigos! Grįžimo į tėviškę! 
Net nesapnuodama, rodos, matau Mergalaukio stotį prie 
Simno. Sodybas, skęstančias soduose. Per dobilieną bėgu 
į namus. Štai, sena mūsų pirkia, plūkta asla, be grindų, 
maži langeliai, ilgas stalas, o ant jo ... didelis didelis 
KEPALAS DUONOS!... Tik taip apie Lietuvą svajojau, tik 
taip ją įsivaizdavau!

Alfonsas per plauką liko gyvas, kai keturias paras 
klaidžiojo pūgoje. Paskui amputavo nušalusius kojų pirš
tus - be narkozės, be chirurginių įrankių... Nepamiršta
mas ir ledonešis Janoje: ledų sangrūdos ardo krantą - 
-kabo karstai virš Janos. Miatosi jakutės tautinė apranga. 
Krantas įgriūva, ir tarp ledų plaikstosi juodi jakutės plau
kai...

Jie išbuvo tremtyje 21 metus. Susiraukšlėjo Anelės 
veidas. "Verkdamas kaktos neištaisysi". Dzūkijoje dainavo, 
Jakutijoje verkė! Palinko, su šiaurės maumedžiu supanašė
jo Alfonsas. Dar labiau savyje užsidarė... Prarado jie 
viską: Tėvynę, sveikatą, profesiją. Tam tikra prasme - 
-net ateitį. Nes dukrą ne sau - kaip toje dainoje - ir ne 
savo numylėtai Lietuvai užaugino! Skaudu, kai tuščiomis 
akiduobėmis žvelgia nutautėjimas. Vaikaičiai ir provaikai
čiai jau nebesivadins Birutėmis ir Kęstučiais, nesiverš visa 
siela į Lietuvą... "Nieko nepadarysi - aplinka!" - nubrau
kia vyrišką ašarą Alfonsas. "Likimas palankus tiems, 
kuriems visa laimė: "Butylka vodky i chvost seliodky".

- Kaip jūs ištverėte tuos baisumus? - klausiu.
- Mus palaikė meilė Tėvynei, - sako Anelė. - Patrio

tizmas! Siaura ir plačiausia šio žodžio prasme. Atsiliepė 
tėvų auklėjimas namuose, Dzūkijoj. Būdama 5 metukų, 
ant stovų užsilipus skandavau: "Tegu Lietuva gyvuoja!" O 
Alytaus gimnazijoj kiekvieną pirmadienį kalbėdavom šven
tą "Vilniaus maldą". Tremtyje mes Viltimi gyvenom. 
Viltis mus prikeldavo parkritusius. Jėgų sunkiose situacijo
se teikė. Tik Viltis! Sakoma, kad laimė vaikšto basa. Jų, 
ir grįžusių Lietuvon, laimė ėjo basa: jiems daugiau nelei
do dirbti mokytojais! Žmonėms, taip mylėjusiems vaikus! 
Neleido tiems, kurie labiausiai buvo nusipelnę!... Sibiru 
žymėti - buvo kaip maru užkrėsti! Kaip ir visi - garbin
gos tremtinių plejados žmonės! "Komunistinis auklėjimas
- ne jūsų sritis! Dirbkit, kur norit, tik ne mokyklose!" 
Dirbo visur - sąžiningai, dorai, iš visų jėgų. Dirbo lietu
viškai!

Šventvagiška šiandien kalbėti apie jų "kaltę". Mūsų 
tautos šviesuolių likimas buvo nuspręstas iš anksto. Ne 
Temidės, bet didžiojo Genocido. Kentėjo visi, o labiau
siai tautos smegenys - inteligentai. Ir jų prieškinis būrys
- Lietuvos mokytojai.

Beveik per du tūkstančius metų daug šventųjų turėjo 
krikščionybė. O Lietuvos kankiniai, pradėję Sibiro trem
ties epopėją, mūsų akyse masiškai tapo šventais!

i

SV KALĖDŲ

NAUJŲ METŲ
šviesoje už Lietuvos laisvą Žuvusiųjų 
broliu, tėvynės meilės ugnis tebūna 
švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams šauliams —

L . MINDAUGO SAULIŲ KUOPA

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėjus ir geradarius

JURU ŠAULIU, KUOPA ’’NERINGA 

Montrealyje

NAUJU M £ TU

kūrėjus —

LKVS ” RAMOVĖ”,

MONTREALIO SKYRIUS 

SVEIKINA

Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga 

savanorius, šaulius, ramovėnus ir rėmėjus 

"RAMOVĖS” MONTREAL/ O 
SKYRIAUS VALDYBA

PROGA

Sveikiname
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1989 metais, gražaus ir 

sėkmingo šauliško darbo -
HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Garbė jums, Lietuvos mokytojai, inteligentai už išsau
gotą TEN tėviškės aukurų ugnį, už taurumą ir stiprybę, 
neturinčią pavyzdžio isterijoje! Jūs tapote visų ateities 
kartų mokytojais.

Jums nestatys pjedestalų. Gyvas jūsų paminklas - 
iškankintos tautos istorija.' NEPRIKLAUSOMA LIETUVAį I 1



Sto

nuo

katedri leon mieste
I bus daugiau /N U OSLAS 0 JI ISPANIJA

ANSAMBLIU IŠ LIETUVOS KONCERTU RENGIMO

SVEIKINAion

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIO SKYRIUS

SVEIKINA NARES

Kalėdų švenčiu

Naujais metais,IR DIEVO PALAIMOS

ATEINANČIAIS METAIS mieli
Montrealio lietuviai!

PARAPIJOS CHORAS

Džiugių

Švenčių

Naujų Metų
proga

BIRUTE ir HENRIKAS N AGI Al

ZlUgllj

proga
linkime laimingų

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS STAŠKEVIČIAI

I atšlainų kalno šlaitų 
Kaimo kapinės užlipo 
Ir atokaitoj sukrito 
Lyg pilky avių banda.

nesveikuoja, 
ir pliumpina

sakalo akim

PROGA, LINKI SVEIKATOS

Metai iš metų pašventę savo talentus

ANTANAS ir ANASTAZIJA TAMOŠAIČIAI, 
Kingston, Ont.

(Turisto akimis)

Išvažiavus iš Galicijos, įsukus Naujojon Kastilijon, 
vėl pakrypus Extramaduros link, vietovaizdžiai nuo- 
kaitaliojasi. Kartais dramatiškai, kai ilgę laikę rie- 
per gojus ir šilus, staiga atsiveria prieš akis skur- 
be jokios augmenijos kalvos su milžiniškais puntu- 

Nors imk ir suk filmę apie kaubojus ir karvamerges. 
vėl saulės nupliekstas šlaitas tiesiog akina tave

cVra Si) .DCalėdu iz 
Wiuijii NUetu proga

Mūsų paradoras Leone yra dabar vadinamas Hotel 
San Marcos, bet kaž kada tai būta vienuolyno ir maldinin
kų nakvynės namu. Jis, žinoma, moderniškas ir ištaigin
gas. Taip imponuojantis, kad gali būti palaikytas dėl savo 
baldę, kilimų, gobelenų, sieninių laikrodžių ir visokių 
"bric-a-brac" autentišku muziejumi. Niekada nebuvo tekę 
tūptelti į tokių išmierų ir tokio puošnumo krases. Kurio
ziška, kad jo patalpose yra prisiglaudęs ir provincijos 
archeologinis muziejus. Pervėlai atbildėję Leonan, mes 
nebespėjom jo apžiūrėti. Kita keistenybė - kad jo peri
metre randasi nemažo dydžio veikianti bažnyčia. Parado- 
ro fasadas reto puošnumo. Tai vadinamasis ’'platereskinis" 
stilius, labai išpopuliarintas Ispanijoje, primenęs auksaka
lio iškalinėjimus metale ( faktinai "platero" yra sidabraka-

jantis daug lėšų. Matant tų vitražų grožį, prisimena man 
kitas dailės stebuklas - La Sainte Chapelle Paryžiuje 
ir dingteli mintis, kad nei "Pulchra Leonina” nepriklauso 
Leonui, nei Sainte Chapelle Paryžiui, o abi - visai žmo
nijai. jeigu taip laisvam pasauliui netektų švaistyti pinigų, 
ginklavimuisi ir apsisaugojimui nuo penktų kolonų, rasit 
būtų įmanomi tarptautiniai kultūros fondai. Juk UNESCO 
perkėlė Egipto senovines stovylas, kai buvo užtvindoma 
jų vieta, statant Aswan'o pylimę. Atsieit, tarptautinė 
parama įmanoma.

Šalia vitražų, katedroje yra didžiai patraukli gotiš
ka madonos statulėlė, be jokių prisegiotų rūbelių. Gidė 
paaiškina mums, kaip atskirti ankstyvųjų amžių Mergelės 
statulėles nuo gotiškųjų. Be to, yra pora įdomių sarkofa
gų, kurių bareljefų "semiotikų" gidė vėlgi iššifruoja, mūsų 
didžiam pasitenkinimui, su nemaža humoro doze.

Dar prieš atsirandant San Isidoro bazilikoje, gidė 
buvo mums ausis išūžus su savo ’'tempera”. Girdi, nevadin 
kit jos skliautų priešinių freskomis, nes dažnai nebuvę 
lieti į šlapię tinkę. Tiesę pasakius, mums nei šilta, nei 
šalta, kokia technika buvo atlikti tie tapiniai, bet visai 
pagrįstai, atrodo, žmonės yra praminę tuos skliautus ro
manų meno Sistinos Koplyčia. Spalvomis ir kompozicija 
jie, žinoma, giminingi viduramžių rankraščių iliustraci
joms. Vadinamoms "Enluminures”. Taip pat naivūs, gaivūs 
ir reikšmingi pažintine prasme. Vienoje vietoje, pavyz
džiui, vaizduojami metų laikai, ištisas kaimo kalendorius; 
kiekvieną mėnesį žmogaus figūrėlė dirba kę nors kita. 
Kitur yra pavaizduotos keturių Evangelistų figūros su 
jų simbolika. Prisimenu, kad vienas jų yra su jaučio gal
va.

Niekad neįsiyaizdavoin, kad Ispanija tokia kalnuota 
šalis. Antroji Europoje po Šveicarijos. Ir dar tokia laukinė, trauklų įspūdį, 
Topteli, kad ir /i on Galicijos pagairėn atsikraustys kada 
žiemos sporto stotys, kaip kad kadaise į Kvebeko Lau
rynuos kalnus./Kol kas čia dar plevena rimtis ir ramybė.

į ką panašūs šie kalnagūbriai, tos kažin kur begalybėn 
nubėgančios p» ' 
kies) dėkodamas visiems montrealiečiams, 

visa kuo prisidėjusiems prie ARMO
NIKOS Vilniaus Universiteto Dainų ir 
Šokio Ansamblio, VYTAUTO KERNA

IS tiesų, katedra statyta 13 a. pradžioj, skiriasi is visų 
iki tol matytų Ispanijos bažnyčių savo išorės paprastumu, 
beveik nuogumu. Tai, girdi, esą dėl to, jog jinai - "Pul
chra Leonina" - sukurta Prancūzijos gotiko įtakoje, (Joje 
esą daugiau šviesos, negu akmens. Kitaip sakant, pilna 
langų, 230, 12 metrų aukščio). Bet pirma, su feministine 
pašaipa balse, gidė mums pasakoja apie figūrų virš por
talo simboliką. Dešinėj "dūšelės", keliaujančios į dangų, 
kairėj - į peklą. Bet faktinai, tos kairėj, kurias šutina 
velniai puoduose arba ryja smakai nevidonai, vis kažko
dėl moteriškos lyties. O angelėliai laiko už pažastų vis 
vyskupėlius, stambius pirklius, Bažnyčios globėjus.

Gide prisimena, koks buvo siaubas, kai degė kated
ra, jai dar vaiku esant. Ji daug kalba apie vitražų turinį, 
jų auklėjamęję reikšmę beraštei žmonijai, apie spalvų 
simbolikų; Su sopuliu jai tenka pripažinti, kad reikėtų 
daug tų vitražų restauruoti, sutvirtinant švino įtvarus, 
nes jie nukentėję nuo gaisro, o dabar graužiami chemika
lų oro taršoje. Bet tai nepaprastai ilgas darbas, reikalau-

dabar 
latos 
dėjus 
džios, 
kais. 
Kitur 
tarsi milžiniškas žėrutis. Tai žvyti saulėje kampu užgauti 
akmenys.

Autobusu keliaujant, būnant supamam, pastebėjau, 
kad įsimeta dažnai atmintin koks nuskeltas dvieilis ir 
niekaip negali jo išmušti. Ir dabar zyzia man ausyse Jus
tino Marcinkevičiaus nuotrupa, tėip tinkanti tiems akme
nims: "Ir atokaitoj sukrito, lyg pilkų avių banda". Bėda 
toji, kad nevisai apie akmenis kalba Marcinkevičius. Pil
nas posmas skamba taip:

Nieko panašaus nėra šioje dykynėje į idiliškų, lie
tuviškų piliakalnį su jo garbiniuotų guotų kapinaitėmis. 
Tarp mūsų kalbant,esam pravažiavę nemažai kapinaičių, 
bet jos neišvaizdžios. Tai juodo mūro keturkampainis 
(matomai kolumarijus, kur palaikai laikomi nišose) ir virš 
tų keturių sienų kyšo tokie kryžiukai kaip sudėties ženk
lai (+). Niekur nematėme pakelėje, ar kitur, keltiško kry
žiaus su saulute viduj.

Keista, ir tų avelių kur kas mažiau, negu įsivaiz
davau. O kur gi tie Ispanijos asiliukai su kepurytėmis 
ir pomponais? Vienų vienintelį matėme susimęsčiusį, pa
kinkytų į vežimaitį turistams vežioti Sevilijoje.

Dabar lekiam pro nesibaigiančius ųžuolynus, nors 
pradžioje palaikėme juos alyvmedžių laukais. Auga čia 
ypatinga ųžuolų rūšis, iš kurių žievės gaminami kamščiai. 
Kas keli metai Žmonės nudyrina medžiui kailį iki pat 
vainiko ir kėpso jis toks raudonas, lyg kruvinas, baisus, 
kol vėl pajuosta. Bet visumos reginys akiai malonus, 
vi jie išsimėtę tie medeliai, papurę apvalainiai, kaip 
dainiai ant pagaliukų, kaip peržydėjusios pienės.

sveikiname mūsų mielus draugus bei pažįstamus, 
linkime sveikatos, sėkmės, malonių švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų!

ANELĖ ir KAZIMIERAS GUDŽIŪNAI
Ottawa

Tačiau, net ir moderniškoji Leono dalis daro pa 
Yra ilgas, senoviškas tiltas, gal dar rome 

nų statytas. Daug fontanų. Yra alėja taip tankiai suaugu 
šių medžių, jog joje beveik tamsu dienos metu.

lietuviškajai giesmei ir 
pirmyn tikėdami, jog tos 
dainos skambėti nenustos!

Paradore, kur sustojam pietų, mums nesiseka. Yra 
didingas kuoras ir laipteliai į požemį, bet įėjimas užda
rytas. Yra ir kita, iš visa ko matomai intriguojanti menė, 
bet ten vyksta kažkokių biznierių posėdis.

Bet tai niekis, palyginus su kitomis mūsiškių nelaimė
mis. Per pietus - švediškas stalas, ir nepaprastai turtin
gas, yra net lietuviškų vėžiukų. Kai kurie iš mūsų kolegų 
prisikrauna sriubines lėkštes tų skanėstų, baisybes kreve
čių (šrimpų). Po to žiūrim, kelias dienas 
nesirodo prie stalo, ar minta džiuvėsėliais 
vandenį...

Kur daug gilių, ten gera auginti kiaules 
seno šiose srityse gaminami geriausi Ispanijos kumpiai. 
Bet šiaip žemė čia skurdoka ir apie N. Kastilijos nuokal
nių ir Extramaduros gyventojus istorija mums pasakoja 
daug graudžių dalykų. Jų buitis buvusi seniau dar primity
vesnė, taip, kad vietiniai gyventojai išsigimdavę į neūžau
gas. Vaikščiojo jie apsikaišę ožkenom ir nebemokėję net 
pasigaminti duonos. Jos vietoje jie mitę šaknelėmis, pupo
mis, kaštonais ir už vis labiau - gilėmis. Tomis gilėmis, 
kurias taip mėgo Sančo Panča ir kurios, pakeptos ant 
žarijų kaip kaštonai, esančios saldžios. Radęs gilę, užklau
siau gidų, ar tas skanėstas žmonėms tebepažįstamas.Sako 
kad taip, bet man aišku, kad padariau netaktų.

Vakare, privažiuojam Leono miestą, dar vieną buvusią 
Ispanijos sostinę, nes jos kilnojosi krikščionims atkariau
jant vis naujus plotus. Miesto įžymybes ateina aprodyti 
mums daili mergina, kuri, dar neprivažiavus lankytinų 
vietų, stengiasi įkalti mums į galvą, kad bazilikos tapyba 
nepriskirtina prie freskų. O katedra - išskirtinas meno 
šedevras. &

dainai, žengiam 
mūsų giesmės ir

DANUTE ir JUOZAS DANIAI 
Ottawa

IR PRASMINGŲ

Naujų Metų 
visiems draugams 
ir pažįstamiems 
linki ~

bei\ sveikatingų

naujų metų

į Kanados Uolynų Kalnus (Roc 
avariją? Švabiją? - į nieką. Tai savitas peiza 

zas ir įspūdis toks,~ tarsi .matytum žemę 
kaip atgniaužtą plaštaką.

Kartais gidas nutildo įrašų muziką, kad praneštų, jog 
dešinėje ar kairėje matosi iki šiol tebenaudojamas romė
nų statybos tiltas ar išlikęs akvaduko gabalas. Kitame 
krašte, rasit, būtumėme būtinai sustoję apžiūrėti tų se- 
oi&ntįi bet feiėi? knippa-u-rbejOT;anviKrrrrtrpa-saulid palai
kai - arkos, kolonos, vandentiekio pastoliai - joks dyvas.

GIO Dainos Teatro koncertų organi
zavimo, suteikusiems finansinę para 
mą, priglaudusiems svečius -
LINIME VISIEMS DAUG DŽIAUGSMO, 
GEROS SVEIKATOS IR 
JAUNATVIŠKOS ENERGIJOS!

Sveikiname 
mielus gimines, 
bičiulius ir 
pažįstamus 

šv. Kalėdų ir

gimines, draugus bei 
Pažįstamus švenčių

nauji/ meti/
visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems linki
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Brangūs lietuviai
MUSŲ TAUTODAILĖS

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SVEIKINIMAS

Smurtą, melą ir priespaudą nešusi Sovietų Sąjungos diktatūrinė, totalitarinė sistema 
norėjusi pavergti pasaulį jau priėjo paskutinį sugriuvimo slenkstį. Europos valstybės -- 
Vengrija, Lenkija, Rytų Vokietija, Čekoslovakija, Bulgarija -- viena po kitos nusikratė 
Maskvos pastatytų ir išlaikytų "valdovų". Tautos atgimsta laisvei, demokratijai ir 
neribotoms galimybėms kurti naują gyvenimą.

Daugelį metų kentėjusi, pavergta ir išblaškyta, komunistinės priespaudos 
terorizuojama okupuotoje Lietuvoje, Sibire ir laisvajame pasaulyje, lietuvių tauta niekada 
neprarado savo pasiryžimo, pasišventimo ir tautinio sąmoningumo dirbti, kovoti ir aukotis 
dėl pilnos Lietuvos valstybinės nepriklausomybės atstatymo. Po daugelio sunkių ir vargingų 
metų laisvės diena ateina ir mūsų tautai. Diena, kada mes atsikratysime okupanto 
priespaudos, tapsime laisvais ir patys galėsime kurti savo ateitį. Bet kova dar nebaigta. 
Mes turime visi vienas kitą suprasti, bendrai nuoširdžiai dirbti, vieni kitiems padėti ir, 
svarbiausia, neišjungti nei vieno lietuvio dalyvavimo šios taip ilgos, sunkios kovos 
apvainikavime galutiniu laimėjimu.

MENINIKAI, DAILININKAI 
ANASTAZIJA IR ANTANAS 
TAMOŠAIČIAI

tapo ypatingai pagerb
ti š.m.gruodžio men. laido
je žurnalo "FIFTY FIVE- 

PLUS", leidžiamo Ontario 
provincijoje, Kanadoje. 
Pagerbti ne tiktai dideliu 
atvaizdu žurnalo viršelyje, 
bet ir išsamiame straips
nyje, parašytame žurnalis
tės Maureen Gabourie. 
Ji lankėsi keletą kartų 
A.ir A.Tamošaičių sodyboje 
ir galerijoje ROMUVA. 
Aprašoma jų biografija,su 
neslepiamu susižavėjimu 
atpasakojamas lietuvių 
liaudies meno charakteris. 
Žurnalistė turėjo progos 
susipažinti su vaizdajuostė
mis, knygomis, o svarbiau- 
siai-su didele juostų paroda,

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina jus su ateinančiomis šventėmis 
ir naujais 1990 metais ir yra įsitikinęs, kad visų mūsų pastangos atneš mums didžiausio 
mūsų troškimo išsipildymą -- laisvą nepriklausomą Lietuvą. Tad dirbkime, kovokime dėl 
Lietuvos.

Jūsų,

Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas.

tautinių drabužių pavyz-
džiais, kilimais ir tapyba.

Susipažino šio išsamaus 
straipsnio, irgi pailiustruoto 
nuotraukomis , autorė ir 
su Lietuvos istorija.

Susipažino ji ir su kalė
diniais lietuvių papročiais, 
žavėjosi šiaudinukais ir 
medžio drožiniais.

Jiems abiems linkime ir

A.A. CENTRINES: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

$ TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ TORONTE

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

ARBA SKAMBINK MUMS:

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimą. Susirenkame kiekvieną 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare.

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770
Dainiui L. •. 768-9606; Jonui R.: 337-8637

5 Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA S 
»• SVEIKINA IR DĖKOJA GERB. TAUTIEČIAMS, į
6 KURIE PER EILĘ METŲ AUKOMIS, A
S DARBAIS IR PALIKIMAIS ARTINA LIETUVAI £

laisvę ir Nepriklausomybę.

M Tautos Fondo Apylinkė Toronte.g Islington, Ont.

6 psl.

VE/DRoDZ/ĄI
• Žmona skundžiasi psichiatrui: \

- Prašau patikrinti mano vyrą. Jis leidžia dūmus 
iš nosies. f

Tai nieko ypatingo, visi rūkoriai taip daro. 
Taip, bet jau treti metai kaip jis nerūko...

LEDINIS NARAS - VIERAS SENIAUSIŲ PAUKŠČIŲ
Mokslininkai sako, kad narai (loons) yra viena se

niausių paukščių rūšių, įgyvenančių daugiausiai Š.Amerikoje, 
Kanadoje. Tvirtinama, kad yra net 50-80 milijonų metų 
kilmės. Seniausioji rasta naro suakmenėjusi liekana yra 
apie 20 milijonu metą senumo. (Kadangi paukštis toks 
ypatingas, Kanada pasirinko naro atvaizdą savo naujai 
dolerinei monetai). W \

Narai gali išgyventi 15-30 metų. Čia Jie išauga 
iki 75-90 cm.ilgio, labiau į šiaurę sveria apia 4,5|kg, 
lengvesni vidurio vakaruose. Jų kojos yra labiau gale 
kūno, todėl jie negali gerai stovėti užlipę ant kraiko. 
Jie skirti judėti vandenyje ir stebėtinai gerai skraido 
ore. Išsiropštę ant kranto,jie tik rūpinasi iš žolių susuk
tais lizdais.

Skraidydami jie savo sparnus suplaka iki 250 karty 
per minutę, gali skristi iki 160 km.per valančą ir pagal 
radaro nuorodas - pakyla iki 2.000 metrų aukščio. Tačiau 
vandenyje - jie pasirodo esą tikri sportininkai,- Nuneria 
iki 30 metrų gylio, kai kurie dvigubai giliau ir išbūna 

iidelėmis 
uotolius. 
dieles,

apie 1-3 minutes po vandeniu. Besiirdami savo 
vėduoklinėmis kojomis, jie nuplaukia nemažus

Ryja ne tik "menkavertes"! žuveles, bet varle 
šrimpelius.

Tai nuostabiai gražiai grafiškai ornament, 
paukštis, keistu balsu liurliuojantis, mėgstamas 
indėnų tautosakoje.

Kol kas tie lediniai _narai gerai išsilaiko 
bet alyvos išsiliejimai, rugštingasis. lietus, k u 
tiesioginiai paukščiams ir užteršia vandeni 
žuvis. Dingsta Žuvys - dingsta ir vand 5 paukšl

Nors tie paukščiai gyvena Europoje - 
ir Grenlandijoje, bet Lietuvoje jų nedažnai ūžti]

[tas 
rsonažas

tanadoje, 
s kenkia 

naikina 
ai.
slandijoje 
ama.

Džiugių SV KM/ĘDVIR

L. STANKEVIČIUS ir SEIMĄ

LAIMINGŲ

linki visiems lietuviams
GIMINĖMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

S M lietuviškos radio
__ J PROGRAMOS "VEDĖJAS

MTai.: 669-8834 Jį
AT

ORGANIZUOJU KELIONES:

1. 1 stebuklinga Sv. M. Marijos apsireiškimo vielą 
Meždugorėja, Jugoslavijoje nuo
1990 m gegužės 10-19, kaina $ 1599.

2. į Dainų ir Šokių šventą Vilniuje nuo
1990 m. liepos 2-15 d. kaina $ 2550.

* Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdarn-lĮaskva- 
Vilnius - Leningradas) lėktuvu;

* Vienas žmogus gali vežti 75 kg. bagažo.
* Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą^ 

nuolaida ir nemokamas bilietas į vienąjį 
koncertą.
Parūpinu:

* Lėktuvo bilietus individualiai kelionei įUjetuvą 
ir kitas pasaulio šalis.

* Reikiamai datai bilietus į Kanadą, atvyksim - 
tiems iš Lietuvos.

* Dokumentus kelionei į Lietuvą arba atvykstan
tiems giminėms iš Lietuvos.

Kelionės organizuojamos per:

I $50

įtaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

NEPRIKLAUSOMA^IF.TUVA

L. Stankevičius; 
1053 Cr. Albanai, 
Duvernay, Lavalt Quė. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669:3834



minėta

LIETUVIU NAMAI

PLATŲJĮ pasaulįlinkėdami
Visos nuotraukos St. Varankos

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

proga

LAIMES ir

Tai pasakojimas apie

/nukelta į 8 psl.

DAUGINIS
INSURANCE BROKER LTD

1613 Bloor St
1O’/i% 
1O’h% 
9*/*% 

. 8*/4%

1 matų
2 matų
3 matų

lietuvių 
literatu-

9Va% 
9»/4% 
9>/4% 
9’/a% 
9’/i%

12»/4% 
12V»% 

“I2V1%

"Spaudos ir lite- 
padėtis Lietuvoje 
atgimimo laikotar-

SAVO NARIUS

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

SKAMBINKITE Tel.; 487-5551

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....... .

180-185 d. term, ind....... .
1 metų term. Indėlius ....
2 metų term, indėlius •••<
3 metų term. Indėlius'....
1 metų GlC-met palūk. .
2 metų GlC-met palūk. .
3 metų GlC-met palūk. 
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP. 
RRSPirRRlF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP Ir RRlF-2 m. term. Ind. 101/»% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term., Ind. 1O’/»% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9’A% 
Kasd. pal.čeklų sąskJkl... ATE I# Į LIETUVIŲ A. A. (Alcoholles Anonymous) 

GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7130 vai.

Sveikiname visus

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir tračiedtontals - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v.p-p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v. v.; Mtadtoniata - nuo 9.00 v. ryto M 1.09 pp.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 vų>j>. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

svečias, rašytojas Leonidas 
yra jaunai atrodantis, ryš
kios iškalbos, malonaus 
balso."

Jacinevičių 
pristatė vakaro 

dr. Genovaitė

12*%
12*% 
12*%,

Jaunimo 
buvo pas- yra išleidžiami

išeivių rašytojų
- Katiliškio

Toronto '’.Literatūros Vakare” iš kairės: Ramunė Sakalaitė—Jonaitienė 
Leokadija NakroŠiene, dr. Genovaitė Bijunienė, svečias iš Lietuvos , 
rašytojas Leonidas Jacinevičius

MOKA:
9’/»% už 90 dienų term.lndėlius 
9*A% už 6 mėn.term.Indėlius 
9*A% už 1 m. term, indėlius 
9'A % už 2 m. term, indėlius 
9’/»% už 3 m. term, indėlius 
9*/4% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
H % už 1 m. GIC Invest, pažym. 
10Vi%. už 2 m. GIC invest, pažym. 
10V»% už 3 m. GIC invest, pažym.

8J/«% už RRSP Ir RRIF ind. (variable rate) 
IT % už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
10’/»% už RRSP ir RRIFŽm.term. ind. 
10'/a% už RRSP ir RRIF3 m. term. ind.
8’/4% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
91A% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 

už kasd. pal. čekių sąsk.

buvo slepiami, kadangi 
jų reiškiamų minčių ar jaus
mų turiniai neatitiko parti
jos linijų. Už jų skelbimų 
grėsė represijos, kalėjimas, 
ištrėmimas, išmetimas iš 
partijos ir atėmimas privile- 
gijU-
Svečio Rašytojo Pristatymas

Leonidų 
publikai 
pranešėja 
Bijunienė:

Rašytojas Leonidas
Jacinevičius gimė 1944

LrrERATŪROS VAKARAS TORONTE 1989.XIL3 d. iš kairės: rašytojas 
Leonidas JacineviSus ir LN Kultūros komisijos pirm Vytas Kulnys.

Mie/us savo klientus 
draugus bei 
pažįstamus

W Kalėdų ir

už asmenines 
paskolas nuo... 13 1 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(fixed rate)

Š.m. gruodžio mėn.3 
d. Toronto Lietuvių Na
mų kultūrinė komisija buvo 
suorganizavusi svečio iš 
Lietuvos, rašytojo-dramatur- 
go, "Literatūra ir Menas" 
laikraščio vyr. redaktoriaus

YPATINGAS LITERATŪROS
VAKARAS

Tema:
ratūros 
tautinio

proga ir linkime 
Dievo palaimos 
ateityje -

Nauju Metu proga 
SVEIKINA

WALTER

kalbas. L. Jacinevičius 
taip pat yra daugybės kri
tinių straipsnių bei recen
zijų autorius.

Jis taip pat rašo veika
lus kinui ir teatrui. 1974 
m. drauge su rašytoju Sau
liumi Šalteniu parašo libre
tų moderniškai operetei 
"Ugnies Medžioklė Su Va
rovais", kuris ilgus metus 
su pasisekimu buvo vaidi
namas Vilniaus 
Teatre,taip pat 
tatytas Latvijoje, Estijoje, 
Ukrainoje. Lietuvos kino 
studija, pagal L.Jacinevi- 
čiaus scenarijus yra sukū
rusi du meninius filmus: 
"Kur Iškeliauja Pasakos" 
ir "Neatmenu Tavo Veido". 
Pastarasis šių metų tarptau
tiniame festivalyje Mask
voje laimėjo Grand Prix 
jaunimo filmų grupėje. 
Sis filmas bus rodomas 
Lietuvių Namuose š.m.gruo
džio mėnesį. Prieš kino 
seansui prasidedant, L. 
Jacinevičius papasakos 
apie filmo kūrimų ir tas 
gyvenimo realijas, kurios 
liečiamos filme.

L. Jacinevičius yra 
dirbęs laikraščio "Komjauni
mo Tiesa", žurnalų "Nemu
nas" ir "Pergalė" redakci
jose. Šiuo metu yra populia
raus savaitraščio "Literatū
ra ir Menas" vyriausias 
redaktorius, Lietuvos Persi
tvarkymo Sųjūdžio Seimo 
narys.

Prie

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU»

W., Toronto, Ont
Tel. 533-1121, namų 822-8480

m. Kaune, tarnautojų šei
moje. Jo tėvas, slapyvarde 
Antanas Jasiūnas, nepriklau
somos Lietuvos metais
buvo išleidęs tris poezijos 
knygas, tačiau sovietinės
okupacijos laikotarpiu poe
zijos neberašė.

Dėl tėvo ligos ir sun
kios materialinės padėties 
šeimoje L. Jacinevičius 
pradeda dirbti nuo 16 m. 
amžiaus (tekintoju turbinų 
gamykloje, vėliau braižyto
ju Statybos Projektavimo 
Institute) ir vidurinį mokslą.

i Darbo Jaunimo 
vidurinėje mokykloje 1962 
m. Tais pačiais metais 
įstoja į Vilniaus Universite
tų, kur studijuoja lietuvių 
kalbų ir literatūrų istorijos- 
filologijos fakultete.

Pirmųjį apsakymų pas
kelbia taip pat 1962-siais, 
būdamas 18 m.amžiaus, 
1966 m. išleidžia pirmųjų 
apsakymų knygų, pavadintą 
"Miestas Didelis— Mažas". 
1968 m. VAGOS leidykla 
išleidžia jo dviejų apysakų 
knygų "Rūgštynių Laukas". 
Po to L. Jacinevičius išlei
džia dar šešias prozos kny
gas iš kurių verta išskirti 
romanus "Arbata Penktų 
Valandų Ryto" (1979 m. 
ir "Atminki Pradžių"(1987nJ-

Leonido Jacinevičiaus 
kūryboje vyraujanti tema 

individo maištas prieš 
visuomenės primestas .gyve
nimo normas; žmogaus 
dvasinis nupuolimas ir prisi
kėlimas, atradus moralinės 
atsparos taškus savyje, 
o ne išoriniame pasaulyje. 
L. Jacinevičiaus apsakymai 
įeina į daugelį lietuviškos 
novelės antologijų įvairio
mis pasaulio kalbomis, 
o romanas "Arbata Penktų 
Valandų Ryto" išverstas 
beveik į visas Europos

Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai; 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

Paskaita Ir Jo Apysakų 
Skaitymas

Svečio rašytojo paskai
tos čia neaprašinėsiu, nes 
jis jų dar skaitys Montrea- 
lyje. Vėliau ištisai bus 
paskelbta mūsų spaudoje.

Dabar Lietuvoje jau 
lietuvių 

_______  poetų 
kuriniai - Katiliškio, Bra- 
duno ir kitų. Dr. Adolfo 
Šapokos "Lietuvos Istorijų" 
pradėjo dalimis spausdinti 
"Kultūros Barai". Toji "Lie
tuvos Istorija" yra jau at
spausdinta 100.000 tiražu.

Atgimstančioje tėvynėje 
lietuviškų spaudų galima 
suskirstyti į tris grupes. 
Oficialioji, partinė ir neofi- 
cialioji-neformali.

Paskutiniu metu siekia
ma, kad kiek galima dau
giau pasirodytų partizanų 
ir tremtinių dokumentinių 
atsiminimų, iškeliant lietu
vių tautos kančias ir trage
dijų. Lietuvoje yra alkis 
geros lietuviškos literatū
ros ir poezijos.

Rašytojo Jacinevičiaus 
apysakų ištraukas paskaitė 
Ramunė Sakalaitė-Jonai- 
tienė ir Leokadija Nakrošie- 
{■jęį “ i o V/4 1
kas1

SĖKMĖS 
nuoširdžia

Leonido J acinevičiaus 
skaitų aukščiau 
tema.

Su atgimstančia 
tauta neatsilieka ir 
ra. Priespaudos laikotarpyje 
rašytojų, poetų ir meninin
kų tikrieji jausmai ir jų 
gabumai buvo supančioti 
komandinių ir planinių nuro
dymų. Literatūra ir menas 
buvo pavergti, kaip ir visa 
tauta.

Ne vieno rašytojo ir 
poeto sukurti deimančiukai

užbaigia

1,2ir3motų-----11’
Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 43 milijonų dolerių

VISUS LIETUVIUS, 

IŠSIBLAŠKIUSIUS PO

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonai : 532-8723

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v
po pietų BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 532-1149

ARABIJOS KREDITO KOOPERVIAAAS

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

A J , , - LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

1989.XII.19 7 psl.
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LITERATŪROS VAKARAS
9 metų amžiaus berniuką, 
esanti sanatorijoje, lankant 
ji jo išsiskyrusiam tėvui 
su pažįstama moterimi,
vardu Paulina. Priminė 
jam netolimą, nemalonią
praeiti ir sūnaus atsakymas 
į Paulinos klausimą: "O 
kas tu būsi užaugęs?"^ vai - 
ko Tomo atsakymas,- vie
nišas vilkas, kaip tėvelis...

Svečias, rašytojas Jaci- 
nevičius, baigęs paskaitą, 
paskaitė vieną iš savo dau
gelio apysaką "Prie Gele
žinių Turėklą".

Rengėjai turėjo keletą 
rašytojo Leonido apysakos 
"Persėją" knygą, kurios 
su autoriaus įrašu buvo 
išpirktos.

Padėka.
Rengėją vardu padėkos 

žodį tarė Vytas Kulnys. 
Nelengva lietuvio rašytojo 
dalis buvo iki Atgimimo. 
Daugelį metą priespaudos 
laikotarpyje ją kūriniai 
būdavo griežtai cenzūruo
jami ir verčiami tarnauti 
vadinamo socializmo prin
cipams. Aiškiau kalbant, 
garbinimo tuolaikinės siste
mos. Rašytojo Leonido

Jacinevičiaus kūriniai ir 
ją veikėjai yra žmonės, 
ieškantieji gyvenimo pras

mės.

Rašytojas Jacinevičius, 
Atgimimui vykstant, yra 
parašęs filmui scenarijų, 
kuris buvo pastatytas 1988 
m. vardu "Neatmenu Tavo 
Veido". Filmas bus rodo
mas Toronte, š.m.gruodžio 
mėn. 19 d., Lietuvių Na
muose. Tame filme yra 
svarstomos bręstančio jau
nuolio asmens formavimosi 
problemos. Rašytojo-žurna- 
listo drąsūs pasisakymai, 
žvelgiant į ateitį ir kritika 
komandinei, partinei seną
ja! santvarkai liudija, kad 
su atgimstančia lietuvių 
tauta, atgimsta Lietuvos 
rašytojai, spauda, menas, 
jaunimas, literatūra, at
gimsta visa Lietuva.

V. Kulnys pareiškė pa
dėką svečiui Leonidui Jaci- 
nevičiui, jo apysaką skaity
tojoms Ramunei Sakalaitei- 
Jonaitienei, Leokadijai Nek
rošienei, dr. Genovaitei 
Bijūnienei ir svečiams bei 
viešnioms už atsilankymą 
į šį literatūrinį vakarą.

Stepas Varanka

Lietuvių Namų 
Žinios

• SEKMADIENIO POPIE
TĖJE dalyvavo 190 žmo- 
mią. Svečią knygoje pasi
rašė 2 svečiai iš Klaipėdos, 
po 1 iš Šilutės ir Mažeikių^ 
J.Rimša iš Buenos Aires- 
Argentinos.

e Dar galima gauti bilietų 
į LIETUVIŲ NAMŲ Kūčių 
Vakarienę ir Naujųjų Metų 
sutikimą šiokiadieniais 
LN raštinėje ir sekmadie
niais - popiečių metu. Vie
tos rezervuotos!

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: po $ 1.000-

J.Šileikienė, V. Trečiokas;
po $ 200 - B.Galinienė, 
J.Yurkus, A.Miklovaitis, 
D.Simanavičius; po $ 100- 
B.G.Baliai, E. Senkuvienė.

Iš viso statybos fonde 
yra $ 152,226. Aukos pri-
imamos PARAMOJE sąsk.
8711, PRISIKĖLIMO P-JOS 
KREDITO KOOPERATYVE 
sąsk. 155332.17 ir TALKOJE 
sąsk.4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokes
čių.

liamitton boston
PAMINĖDAMI TERESĖS IR PRANO ENSKAIČIŲ 50-ties

METŲ VEDYBINĘ SUKAKTĮ, KANADOS LIETUVIŲ

FONDUI AUKOJO:
$ 100 - I.V.Dauginiai; po $ 50 - P.S.Kanopos, D.A. 

Jankūnai, H.G.Enskat; $40 - G.V.Kairiai; $ 30 - V.A.Ulbi- 
nai; po $25 - B.Latauskienė, B.A.Pareščiai; po $20 - J.L. 
Stungevičiai, P.D. Juškevičiai, A.N.Gutauskai, E.Kudabienė 
ir dukra Danutė; $15 - B. Antanaitienė; $10 - A.Trumpio- 
kienė.
• NAUJAIS Kanados Lietuvių Fondo nariais tapo, paau
kodami $ 200 - J.ir A.Asmenavičiai ir $ 100 - K.Norkus.
• Savo įnašus KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga papildė 
$ 100 - D.J.Jonikai; po $ 50 - E.K.Gudinskai,, St.Domei
kienė;

. A.a. ONOS ČELKIENES ir a.a. ZELMOS STASIU - 
LIENĖS atminimui Kanados Lietuvių Fondui aukojo $30 
- A.Mingėla;

A-a. ANTANO BUGAILIŠKIO atminimui Kanados 
Lietuvių .Fondui aukojo $20 - A.Prunskus,Burlington,Ont.

DĖKOJA už aukas K.L.F.

• PAMINĖTA TRADICINE 
KARIUOMENĖS ŠVENTES 
DIENA

Lietuvos kariuome
nės atkūrimo sukakties mi
nėjimą surengė Bostono 
ramovėnai. Lapkričio 18 
d. So.Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėje vyko 
iškilmingas susirinkimas. 
Jame įdomią kalbą pasakė 
KARIO redaktorius Balys 
Raugas. Cleveland'o Vyrų 
Oktetas su sol. Irena Gri- 
galiūnaite atliko koncertą. 
Lapkričio mėn. 19 d. tai 
šventei buvo paruošta 
ir transliuojama speciali 
programa Laisvės Varpo 
laidoje, o lapkričio mėn. 
19 d. vyko Mišios , paminint 
žuvusius už Lietuvos lais
vę.

LIMITKD
Tel. office: 544-7125, res.: 529-6803 j*

Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus

Kalėdų ir Naujų Metų proga
ERNEST LENG N IK AS 

"Talkos" (Hamiltone)

Credito Unijos patarėjas

830 Main St. E. Hamilton, Ont

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūr** nuosoviMM Romuos* —-

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki. 5.5% 
santaupas..........................7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 7%
90 dienų indėlius ...............10%
1 m. term. Indėlius ..............11%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.5% 
3 m. term.lndėlius ............. 11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSPirRRIFI m.............. 11%
RRSP ind. 3 m......................11%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 15.5%
nekiln. turto oask. 1 m.. 12.75% 
nekll.turto pask. 3 m.. 14% 
Nemokamas, čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais - nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vdcaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta.

8 psl.

SVEČlIAIJs Lietuvos Montrealyje — viduryje prof.Br.GENZELIS, dešinėje prof. A,ŠILEIKA. Kairėj- 
— jais rūpinąsis Juozas Piecaitis ir toliau-Dalia Gruodienė.

Jonas Rūtenis, buv.s LB 
Bostono Apylinkės pirminin
kas, sunkiai sirgo. Jam 
padaryta sudėtinga vidurių 
operacija. Sugrįžo į Cape 
Code, kur sveiksta žmonos 
Veronikos globojamas.

ĮDOMUS BALTŲ 
KONCERTAI

Baltų Draugija surengė 
jau 31-ąjį kartą seriją kon
certų- po vieną lietuvių, 
latvių ir estų menininkams.

Naujo sezono pirmąjį 
koncertą atliko latvių pia
nistė Mme Kurmis. Antrojo 
koncerto programą šį pava
sarį buvo atlikusi lietuvė 
smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūtė-Bergen, akompanuoja
ma pianisto dr. Sauliaus 
Cibo. Trečiasis koncertas 
vyks bsalandžio mėn.29 
d.,kurį atliks estų meninin
kai.

• HARVARDO UNIVERSI
TETE skaitys paskaita eko
nomistas iš . Lietuvos 
Vladas Daugėla. Bostone 
jis viešės 4 mėnesius.

• Rašytojas ir dailininkas

"SUMOKĖJO "NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AT 
SIUNTĖ AUKĄ:

$ 50 - S.Dalius; po $25 - B.Mozūras, L.Grigalis, 
A.Petrašiūnas, J.Cialka; po $15 - J.Jurkus. A.Vapsvienė, 
P.Alekna, J.Laimikis; po $ 10 - A.Rubinas, Lengnikas, 
V.Trečiokas, S.Šiliauskas, A.Bajoras, W.Mastis, M.Jasaitytė, 
J. Bitneris; po $ 5 - M.Juodviršis, A.Daniliauskas, V.Urn- 
niežius, E.Senkuvienė, A.Petkevičius, S.Veiverys, A.Augai- 
tis, J.Latvys, J.Oscila, J.Šulmistreas, J.Petrauskas; 
$2 - A.Nutautas;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ;
B.Vilčinskienė, V. Butrimas, St.Jurgelis; dr. B.Mic- 

kevičius, V.Zadurskis, V.Kerbelis, P.Snapkauskienė, K.Vilko- 
nis, St.Varanka, B.Staškevičius, M.Meškauskas, S.Naginio- 
nis, dr.V.Mantautas, Mrs.J.Rebner, A.ir A. Tamošaičiai, 
K.Gudžiūnas, J.Pleinys.J.Bataitis, A.Petrutis, J.Šaltenis, 
J.Varanavičius, F.Jurgutavičius, Z.Brazauskas, M.Morkūnie- 
nė,Mrs.Ag.Stravinskas-Posk, B.Botyrienė, H.Juodvalkienė;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$100 - M.Mačiukas; $ 34 - V.Žilinskas; $25 - A.

Gaurienė; po $12 - D.Jaugelienė, V.Tvaronas; $11 - S.Rad- 
vilienė; $ 3 - V.Janušauskas.

VISIEMS nuoširdžiai dėkojame! "NL"
»Xt X K M K XII M »»«*»»»■» M M M M M M M M K M M MUM

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
į’ KOOPERATYVAS

«TALKA>

ŠVENČIŲ ir

proga sveikina 
visus savo 

mielus narius 
ir linki 

sėkmės bei 
Dievo palaimos

g VALDYBA

TAUTOS FONDO
ATSTOVYBE
HAMILTONE

LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ?

SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISUS 
LIETUVIUS, LINKĖDAMA MALONIŲ

| SVEIKINAME Z I EMOS švenčių »
$ proga ir LINKIME LAIMINGŲ »
$ Naujų Metų g

visiems mūsų giminėms t, ~ n?
<4 i<" draugams Kanadoje,

Jungtinėse Valstijose StbHYj UĮ
$ ip Lietuvoje. w
M Tegu būna visų obalsis:
■t; Lai gyvuoja taitca pasaulyje! rį*TM
S? ALBERTAS ir MARY SIMIJONAI S

Quebec, Canada.

Sv. .Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

sveikiname visus gimines, draugus 
ir paži stamus

B Juliia ir Petras ŽUKAUSKAI

VINCAS MARKAUSKAI

J^inksmų,

S šv. Kalėdų 
ir laimingų

2 naujų metų
■ •••*

linkime savo draugams 
g ir pažįstamiems —

MATILDA

LY/xRISTAUS gimimo « 

ir NAUJŲ METŲ proga g 

sveikiname gimines, draugus ir 

pažįstamus linkėdami daug 

džiaugsmo ir laimės — ft

> PETRAS JUODELIS ir . ft
£ ONA JUODELYTĖ-REINATIENE #

&Wwaš

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

... visus giminaičius >. Jr

ir pažįstamus S
sveikina &

ALEKSAS ir BRIGITA AUGAIČIAI ' "■

NEPRIKLZUSCMA LIETUVA



imontrea
LITAS prašo savo narius 
pasiimti 1990 m. KALEN
DORIUS LITE. Neatsiėmu-

siems bus išsiuntinėjamas. 
Kalendoriai jau yra atspaus-, 
dinti ir pasiimant, nėra 
rizikos gauti juos perlenk
tus, kaip pašte yra atsitikę.

LITAS.
*****************************************************-.
PAGERBDAMI MIRUSĮJį, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ
FONDUI
- A.a.STASIO MEKŠRIUNO atminimui: po $ 100 - S.V.
Vasiliauskai ir D.Č. Vasiliauskai; $ 25 - E.V.Kerbeliai; 
po $ 20 - A.K.Vasiliauskai, A.K. Rašytiniai; po $ 10 - 
L. Grigelis, L.O.Čečkauskai, A.Dasys, R.Z.Valinskai, S.J.
Naruševičiai , P.Bunys, J.Skučas, I.Rutkauskienė, G.Rut- 
kauskienė, E.J.Dalmotai ir R.Poiišaitis; $ 5 - K. Gudžiū
nas.
• Kanados Lietuvių Fonde šiomis dienomis Helena ir 
Pranas Bernotai savo turėtų įnašų padidino 500 dolerių.

VISIEMS aukotojams ir šių aukų rinkėjui Jonui Dalmo- 
tui nuoširdi padėka. K.L.F.

šventų Kalėdų ir 
Naujų metų 

proga gimines, draugus ir 
pažįstamus —

EMILIJA ir JUOZAS 
PAUNKSNIAI

JUOZAS IR MONIKA ŠlAUČIULIAI

Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų 

proga 
sveikiname visus 

artimuosius, brolius ir seses 
šaulius, -les, bei pažįstamus, 
esančius išeivijoje ir Tėvynėje

M Nuoširdūs sveikinimo
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems |
Sv. Kalėdų ir
Naujų Metų
proga-

i

NIDA"

*

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

366-7818 1050 Uiplerre
coin L* Vėrendrye

1989. XII. 19

proga

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra

ir laimingų

tegu neša lietuviškai išeivijai šviesą 
ir dorybę, o Lietuvai sėkmingą atgimimą! 
Šv. KAZIMIERO Parapijos klebonas ir Parapija.

proga
visus savo draugus, gimines ir pažistamus sveikina:

fr is taus 
Č Gimimo

jjlaųju Jį,

l KALĖDOS AŠ4UJ/ MWAlt
laisvę, o kartu su ja ir tikėjimo laisvę — 

AUŠROS V ARTU PARAPIJOS KOMITETAS, 
KLEBONAS kum J- ARANAUSKAS, S.J. 
KLEBONAS EMERITUS kun. rfr. J. KUBILIUS, S.J. 
Kun. I. SADAUSKAS ir SESELĖS

Džiugių

savo giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems linki 
MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI

VISIEMS MŪSŲ GIMINĖMS, DRAUGAMS IR 
PAŽįSTAMIEMS LINKIME DŽIUGIŲ

sv. Kalėdų ir sėkmingų jį

naujų metų -
ONA ir

AUGUSTINAS 
MYLĖS

1989 METŲ

MILANA, ALBERTAS ir JUOZAS JONELIAI

linkime giminėms, draugams bei 
pažįstamiems-

GUY RICHARD - THE ROOFER 
7725 George St. LaSalle, P. Q.

Tel.: 364-1470

Jaukių

ŠV KALE/DU i
LAIMINGŲ

£

RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviam* patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomi s kainomis. 
Stogo* dengimui'ar taisymui skambinkite : 3M-1470

n

l

ĮĮį giminėms, artimiesiems, draugams
ir pažįstamiems linkime sveikatos

Sį ir sėkmės;S
II
£ £S M. MORKŪNIENĖ

A. RUSIN/\S

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga

w
JW

ir A. URBONAI, 
ir V. MURAUSKAI, 
ir J. VASILIAUSKAI, 
SKAISGIRYS, 
ir A. GUDAI, 
ir H. CELTORIAI, 
KAČERG1US,

SŠĮ Šv. KAZIMIERO Parapijos klebonas ir Parapija .

2 ALBINAS ir JANINA BLAUZDŽIŪNAI g
5 MARIJA Ir JONAS ADOMAIČIAI J
J GENĖ ir PRANAS MONTVILAI g
2 DANUTĖ ir BRONIUS STAŠKEVIČIAI ±

PETRONĖLĖ JUCEVIČIENĖ

ONA ir JONAS ŠEIDŽIAI ,

įg DAINA, Č ESI U S, ANDRIUS ir KRISTOFORAS VASILIAUSKAI 2 
2 PRANAS JUODKOJIS

Kalėdų Švenčių ir |
Naujų Metų proga £

sveikinu sovo klientus ir Jį
visus Montrealio lietuvius —

FUNERAL HOME
J.F. Wilson & Son* Ina

23 Mcple Blvd. 5784,Verd«n Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



montreal
• MIKULĖNAS SILVEST
RAS, 77 m. amžiaus, mirė 
staiga. Liko augintiniai 
Jonas ir Liudas, vaikaičiai 
ir vaikaičių vaikai bei gi
minės ir draugai Lietuvoje.

Palaidotas iš AV P- 
jos bažnyčios Notre Dante 
dės Neiges kapinėse.
• ALEKSANDR  ABAGUŠ1E- 
NE, 93 m., mirė gruodžio 
mėn. 12 d. Palaidota iš 
AV Parapijos bažnyčios.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.
• VALERIJA BILIŪNIENĖ, 
savo~ mirusio vyro JONO 
BILIŪNO atminimui aukojo 
$25 - laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva".
Nuoširdžiai dėkojame "NL"

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS

PAUKŠTININKYTES ŪKIO ĮMONE

Tyson Canada, Inc. 
netoli Montrealio siūlo 
$10.95 pradedančiam.

Kandidatai, -tės, 
DANYEL

1665 Lepine, 
J6E 4B7O nuo 8 vai 
nuo pirmadienio iki

gerai apmokamą darbą

• SIGITAS PRANCKUNAS 
savo testamentu "NL" leidi
mui paremti paliko $3.000. 
Persiuntė notaras H.P.Ste
ponaitis.

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

Šv. Kalėdomis s

• MONTREALIO MERGAI
ČIŲ CHORAS "PAVASARIS* 
garso studijoje baigė įdai
nuoti kasetę. Kasetės pri
statymas bus 1990 m.sausio 
mėn. 28 d., AV Parapijos 
salėje.

turi susitikti su 
PHENIX, 
Joliette, Que.

ryto iki 5 vai. p.p., 
penktadienio.

MOILTR^LIO LIETUVIU
KRgDITO aųiJA

LITAS
Valdyba ir Tarnautojai

sveikina
visus “Lito ” narius ir nares
švenčių proga ir linki

laimingų bei
aižia ugsmingų

1990-jų metų• TAUTOS FONDUI $ 25
- aukojo Petras Klezas.

Nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje
© MONIKAI GRINKUVIE-

A s—y « NEI, ilgametei ir nuošir- jos
džiai parengimų talkininkei

gruodžio mėn. 9 d. draugai
buvo surengę pagerbimą

75-tojo gimtadienio 
proga.

ft

LITAS
IR LINKI DAUG LAIMĖS

Savo mieluosius klientus ir draugus
| ŠVE5M/®DVirNAUIŲ MEWJ

K

ft

ft

ft

&M-

r

10 %
9%% 
9H% 
9%%
9 %

IMA
Naktin, turto - nuo1294%

Jlauju Jfldu 
proga visus savo klientus draugus ir 

pažįstamus nuoširdžiai sveikina ——

IR SVEIKATOS

1990 Metais! b
MONTREALIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St;, Montreal, Que., H4E 2A8
T«l. 766-5827; 766-5830

proga sveikina

ELEKTROS ŠILDYMO 
SPECIALISTAS

MAURICE ANTONIUK,

ir laimingu
jlaųjų Jflėhj)

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tek: 722-3545

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Aktyvas-virs $26,000,000 Rezervas-vira $1,000,0011

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS...,11'/4%
TERM. INDELIUS: Taupymo specialios sqsk. . 

T oupyrno su pyv. draud....... 
T oupymo kasdienines sųsk.. 
Einamos suskeltos........... 
RRIF - RRSP—term..............
RRIF — RRSP—taup. ■••• ...
UŽ:

Asmeninės — nuo 13%

6 % 
5’4% 
56% 
,4)6% 
11%% 
6)6%

VĖLYVIAUSIU PROCENTU INFORMACIJA MUT8nj .x Mielus savo klientus, jį

SVEIKINA

TONY LAURINAITISjv J WIN T I— AUKIHAI I I □ - 5220 Queen Mary Rd. Suite 8 yu 
Sį MONTREAL, PQ H3W 1X5 Tel.: 481-6608 AT

draugus bei AŽ 
pažįstamus

Kalėdų ir yj
Naujų Metų proga yį

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

KASOS VALANDOS
3907 Rosemont

10.00-2.00

KAL/ĘDV IR

pažįstamus

- CLASSIC INC.

Tek: 273 - 9198

3.00-7.00 
2:00-6:00

PORTRAITS 
PAS S E PORT* COMMERCIAL
M ARI AGE • WEDDINGS

proga sveikinu klientus, 
draugus ir

ONA ir ALBERTAS NORKELIŪNAI
M MONTREAL ENTERPRISES REG’D
feg

Dr. A. S. POPIERAITIS 
72* 1538 Sherbrooke St. W., Suite 215, Montreal, P Q,

Tel.: 931-4024

FARMACIST M. CUSSON - VAISTINĖ 

5 7635 Central St. Ville La Sajle, P.O. H8P 1L2
% Tel.: 366-9745 ir 365-0505

S J. BERNOTAS ir Rūta POCAUSKAS , notarai
S Suite 1143, Sun Life Build., 1155 rue Metcalfe , Mil. 
g Tel.: 1 (514) 871-1430

10 psi.

Pirmadieniais 9.00-3.00
Antr., TroCiad. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniai* 12:00-8:00 
Peritfaiienlrta 10:00-6:00

Si Dr. MALISKA ir dr. HUYNH dantistai, 
35 1440 St. Catherine St. W. Suite 600
IR Tel: 866-8235 ir 866-9297

Dr. Philip STULGINSKĮ, dantistas
8606 Rue Centrale Suite 209. La Salle

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan BERARD, dantistas,
466a Boulvd. des Laurentides, Pont Viau, Laval

2 Tel.: 662-1177

IR ARTIMUOSIUS

MIKALOJUS PETRAUSKIS

3J4
TRANS

ft

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SVEIKINU GIMINES

HIGHLANDS DE LASALLE AUTOMOBILES
611 Ave. Lafleur, Ville La Salle, Que. H8R

Garage: 366-7281, Rėsidance: 364-5712.

Dėkojame mieliems savo 
klientams lietuviams už 
dėmesį, sveikiname juos 
šv. Kalėdų proga 
ir linkime laimingų 
naujų metų -

LINKSMŲ KALĖDŲ ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo bičiuliams 

ir klientams 
LINKI

John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., 
Telefonas : 721-9496

OUĖBEC SIDINGS LTD.

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina ■—

IMMEUBLES

BALTRUKONIS

ir laimingų, džiugių

giminėms, draugams ir
bičiuliams linki —

JONAS ir CČTĖ REALTIES

Tel.: (514J-767-4690
SILVIJA ir VINCAS PIECAICIAI

NAUJU
proga

Linksmų 
šv. Kalėdų ir 
sveikų, sėkmingų 

naujų metų 
linki visiems - 

MAKAUSKU ŠEIMA
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