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Iš LIETUVOS pranešta, STAIGA, viešėdamas

kad SAUSIO mėn. 11 d., su žmona Elena LIETUVO- 
GORBAČIOV'UI ATVYKUS J E, sausio 8 d. MIRĖ sol.
LIETUVON, 5 val.p.p. prie

ĮVYKIŲ APŽVALGA
h. n.

U.S R

n C BULGARIA

visy Lietuvos šventoviy 
susirinks lietuvės ir lietu
viai, kad parodyty Maskvai 
ir visam pasauliui, kokia 
VIENINGA yra tauta. Tą 

M VALANDĄ SKAMBĖS VISŲ 
E LIETUVOS ŠVENTOVIŲ 
■ VARPAI IR BUS LAIKO
SI MOS PAMALDOS UŽ LIE- 
■tuvą.

LIETUVA PRAŠO, kad 
J tą diena VISOSE LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOSE IŠEIVIJOJE 
§|taip PAT BŪTŲ SKAMBI- 
|®NAMA VARPAIS IR LAI
BI komos PAMALDOS.

VACLOVAS VERIKAITIS.

GRi;
Dešinėje: Buvęs Rumunijos ko- 

rnu ni stini s tiron as Ceausescu.

Bukarešte gyventojai netikėtai atsidūrė prieš 
Ceausescu specialius dalinius.

XX AMŽIAUS PASKUTINIA
JAM DEŠIMTMEČIUI

PRASIDĖJUS
Nuo 1989-ųjų metų Kū

čių iki 1990-ųjų metų 
Trijų Karalių šventės įvy
kiai tebesivijo vienas kitą 
nuostabiu greičiu. Europoje 
krito dar viena komunisti
nė tvirtovė: Rumunija 
kruvinu sukilimu nuvertė 
diktatorių Ceausescu, su
šaudė jį ir jo žmoną ir 
paskelbė Rumuniją laisva

Prahoje-dramaturgas Vaclav Havel savo 
bičiulių tarpe.

iš savo kraštų
išmetė ir

Čekoslovakija.
parlamentas

Tą žodį 
pavadinimų 
Vengrija, ir 
Pastarojoje 
valstybės prezidentu išrin
ko persekiotąjį ir pakarto
tinai kalintąjį rašytoją 
Vaelav' ą H a v e 1 ' į, 
o parlamento pirmininku 
Prahos pavasario (1968 
metais) skelbėją Aleksand
rą Dubeek' ą. Šį pavasarį 
ir Čekoslovakiioie ir Vene- 
rijoje įvyks laisvi demokra
tiški rinkimai.

demokratine valstybe, 
kurioje šių metų balandžio 
mėnesį įvyks laisvi rinki
mai. Taigi, Europoje beliko 
viena senojo raugo komu
nizmą išpažįstanti puslau
kinė Albanija ir Sovietų Są
junga, tebeskelbianti taria
mo socializmo ir neįgyven
dinamo leninizmo subank
rutavusias idėjas.

Štai, dabartinė Europos 
padėtis: Rytų Vokietijos 
Komunistų partija dar 
bando laikyti valdžios 
vadeles, bet tos dirbtinos 
Vokietijos piliečiai labai 
aiškiai pasisako prieš ko
munizmą ir už suvienytą 
Vokietiją. Nežiūrint įvairių 
kliūčių, kurias skubiai 
stato įvairūs vieningos 
Vokietijos priešininkai, 
atrodo, vienos Vokietijos 
ilgai neteks laukti.

Lenkija galutinai atsi
kratė komunistinių liekanų, 
nuvertė sovietinio saugumo 
steigėjo ir viršininko Der- 
žinskio statulą, grąžino 
savo herban karūnuotąjį 
erelį ir pasivadino Lenki
jos respublika, iš pavadi
nimo išmesdama "socialis- 
nės" žodį.

Visuose

svarstybose. 1989 m. gruo
džio 10 dienos Lietuvos 
Komunistų partijos nuta
rimas tapti 
nuo Maskvos 
Kremlių ir 
komunistus, 
čiov'as nutarė 
atvykti Lietuvon 
ti lietuvius, kad 
mą atšauktų.
labai gerai supranta, kad 
.toks žingsnis yra, iš tiesų, 
žingsnis į nepriklausomybę 
ir visišką atsiskyrimą nuo

dienos
partijos 

nepriklausoma 
taip sukrėtė 

senojo 
kad 

su 
ir 
tą

raugo 
Gorba- 

svita 
itikin- 

nutari-
Kremlius 

gerai supranta

niekad neprekiavusios nar
kotikais, neterorizavusios 
savo mažumų ir paisiusios 
visų tarptautinių sutarčių 
ir nuostatų ?
VILNIAUS RADIJAS sausio 
7 d. (užsieninėj laidoj, kuri 
labai dažnai sunkiai girdi
ma) komentavo, kad Gorba 
čiov' o Lietuva laukia, nes 
pirmą kartą jon atsilanko 
Kremliaus generalinis sek
retorius. Lietuva laukianti 
nebūkštaudama, tikra savo 
sprendimu ir savo siekiais. 
Tokią laikyseną patvirtino 
ir Lionginas Šepetys, Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 

' pirmininkas, 
' mas staigiu

Maskvos susidomėjimu Lie
tuva. Anksčiau, esą, Mask
vos generaliniai sekreto - 

jjiai Lietuva beveik nesi- 
a., niekad jps.AT4- 

lankė.v
Pažymėtina, kad gruodžio 

į 26 d. Vilniuje virš 50 tūks
tančių lietuvių, susirinkę 

į Katedros aikštėje demonst
ravo, pasisakydami už Lie- 

.tuvos Komunistų 
'atsiskyrimą nuo 
Sausio pradžioje 
tūkstančiai "jiedinstvinin- 
kų" demonstravo prieš šį 
nutarimą taip pat Vilniuje, 
be abejonės, Maskvos para
ginti ir 
užsienyje 
pagarsinti, 
esama ir 
pritarią ] 
tautiniams

Užsienio spaudos agentū
rą žiniomis, 
esą 
ties kaltinąs Lietuvių ko
munistų partijos 
kad šie leidžią 
juos paveikti.

nusistebėda- 
ir netikėtu

partijos 
Maskvos, 
gi, keli

palaiminti, kad 
būtų galima 

, jog Lietuvoje 
tokių, kurie ne- 

Lietuvos žmonių 
> troškimams.

Gorbačiov' as 
dėl dabartinės padė-

> vadus, 
SĄJŪDŽIUI 
Dėl tokių

Lietuviai* turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENE

KALĖDOS yra 
šventė 
laisvojoje Lietuvoje 
žiauraus ateistinio 
Kalėdos buvo surakintos 
šviesos. Ir taip prasidėjo okupacijos primestus

vilties ir laukimo išsipildymo 
Jos būdavo ypatingai gražiai švenčiamos 

bet visa tai buvo sunaikinta 
komunizmo. Lietuva ir jos 

laisvo žodžio ir be

A
S 
&

SI s
SI

ilgametis adventas. Visi laukėme, Kada Lietuvoje 
iškils laisvės žvaigždė ir kad ji taip pat atgaivins 
ir Kalėdų šventę. Taip visi laukėme, kentėjome 
ir vylėmės: ir žmonės Lietuvoje, ir išeiviai, išsi
sklaidę po visą pasaulį. Dabar jau galime, pakėlę 
galvas aukštyn, viltis, kad mūsų tautinis adventas
eina prie galo. Lietuva jau atgavo Kalėdų šventę, jĄ 
o su ja - ir savo laisvės prošvaistę, štai, po K 
tokių ilgų okupacijos metų, režimas tenai sušvel- į. 
nėjo, ir jau antrą kartą Lietuvoje bus 1 a i s - 
v a i švenčiamos Kalėdos: su eglutėmis, su Įgj 
šviesomis ir su plotkelėmis prie šeimos stalo. u 
> Šių antrųjų ■ Šv. Kalėdų proga Vai- £ 
dyba sveikina visus mūsų brolius ir seseris Lietu- 
voje ir visų mūsų bendruomenių gyventojus plačia- & 
jame pasaulyje ir jungiasi su visais* lietuviais, kur ■ 
jie bebūtų, išreikšdama mūsų visų džiaugsmą dėl 
prašvitusių laisvių Lietuvoje. Suglauskime eiles ir 
susijunkime rankomis, pašydami Dievo ir žmonių, 
mūsų tėvynei Lietuvai, pilnos laisvės ir nepri
klausomybės?

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ l

Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas, 
PLB Valdybos Pirmininkas

IA

minėtuose kraštuose komu
nistų partija tebus viena 
iš daugelio kitų.

Tokių rinkimų laukia 
šiais metais ir Bulgarijoje, 
kurioje ima reikštis stipri 
neapykanta gausiai mažu
mai - turkams. Žmonės ne
patenkinti, kad , paskelbus 
religijos laisvę, tokia su
teikta ir musulmonams 
turkams. Demokratijos,
matosi, teks mokytis vi
siems nuo komunizmo 
diktatūros išsilaisvinu
siems kraštams.

Demokratinės tenden
cijos, ilgą laiką atskirais 
proveržiais pasireiškusios 
Jugoslavijoje, taip pat 
nuolat stiprėja ir, kaip 
matosi iš pasireiškimų 
Kroatijoje ir kituose šios 
margos daugiatautės sulip
dytos valstybės kraštuose, 
komunistų partija greitai 
praras savo privilegijuotą 
padėtį.

Tiktai Pabaltijo valsty
bių problema vis labiau 
in aštriau iškyla ne tiktai 
viešuose ir slaptuose sovie
tinės imperijos vadų posė
džiuose, bet ir viso pado
raus ir laisvo pasaulio

Maskvos. To Maskva labiau
siai bijo, nes Lietuvą jau 
seka Latvija ir Estija, o 
po jų gali sekti Armėnija; 
Gruzija, Moldavija, Azer- 
beidžanas ir, pagaliau, 
Ukraina, o tai būtų jau 
rusiškojo komunizmo impe
rijos žlugimas. Kaip tik
tai todėl, sausio mėnesio 
įvykiai Lietuvoje ir Pabal
tijyje tokie lemtingi ir ste
bimi viso pasaulio.

Stebina visus pabaltiečius 
tokia neryžtinga ir veid
mainiška JAV vyriausybės 
laikysena. Kartais susidaro 
įspūdis, kad JAV valdžia ir 
kai kurie mums kerštingi 
sluoksniai mieliau išlaikytų 
Gorbačiov' o sovietinę 
imperiją tokią kokia ji 
yra, negu pritartų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybei. Didesnį 
dviveidiškumą sunku įsivaiz
duoti, kai čia pat JAV ka
riniai daliniai likvidavo 
Panamos diktatoriaus Nor- 
iegos režimą, tvirtindami, 
kad tuo norima įgyvendin
ti demokratiją. Kodėl to 
paties neužsitarnavo Pa
baltijo valstybės, Hitlerio 
ir Stalino suokalbio aukos,

separatistinių tendencijų 
keli Politbiuro nariai net 
siūlę pašalinti dabartinę 
Lietuvos komunistų parti
jos vadovybę ir jos vieton 
įkelti savo statynius.

Lietuviai tėvynėje ir 
visame pasaulyje nekant
riai laukia tų lemtingų įvy
kių, vieningai laikydamiesi 
ir neatlaidžiai siekdami 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos.

Š.m. vasario 24 d. rinki
mai Lietuvoje į Respubli
kos Aukščiausiąją Tarybą, 
jeigu jie bus tikrai laisvi, 
parodys Kremliui ir visam 
pasauliui tikrąją lietuvių 
tautos valią.
• Jugoslavija įvedė • naują 
valiutą- dinarą, kuris lais
vai konvertuojama Vaka
ruose. 1 naujas dinaras 
vertas 10.000 senojo. pra - 
eitais metais Jugoslavijoje 
infliacija peržengė 2.600%.

• Praeitame "NL"nr._, 1 
psl^Kiti Apie Mus” straips
nyje iStaisoma korektūros 
klaida. Turėjo būti ...Lat
vių Liaudies Fronto atsto
vas Janis Jurkans...."NL"

? Gerbiamieji - į
Man, neseniai išvykusiam iš Lietuvos ir dar i 

t nepritapusiam prie šio krašto gyvenimo, yra dide- i 
į! lė laimė gauti gausią lietuvių išeivijos spaudą, 1 
$ kuri padeda neatitolti nuo dabartinio gyvenimo j 

Lietuvoje, o tuo pačiu ir organiškai jungtis į išei- j 
j? vijos įvairiaspalvį gyvenimą. j
x Iki šiol visus perijodinius leidinius aš gaunu 1 
0 kaip dovaną. Gerai suprasdamas, kaip yra sunku 

išeivijoje išlaikyti perijodinės spaudos leidimą, ’ 
rf dėl tokios man brangios dovanos aš dažnai jaučiu ' 
£ sąžinės priekaištus.

Deja, dėl neturėjimo apmokamo darbo, aš ’ 
negaliu savo bedarbio pašalpos dalį skirti spaudos ' 
prenumeratoms, o taip pat ją remti aukomis.

Kad aš visus išeivijos perijodinius leidinius ' 
vertinu vienodai aukštai vien dėl jų gyvavimo, 
patvirtina ir tai, kad visus mano gaunamus laik
raščius ir žurnalus komplektuoju, turėdamas min- 1 
tį visą tą lietuvių kultūros turtą kada nors per- : 
duoti į Lietuvą. Ir iš jos išvykstant manęs prašė ’ 
rinkti ir kaupti visus mūsų išeivijos dabartinius ir 1 
senuosius spausdinius.

Tačiau aš neprarandu vilties kada nors mate
rialiai sutvirtėti, kada galėsiu mūsų lietuviškąją 
spaudą remti nors vienkartinėmis aukomis, kad 
tokiu būdu, nors dalinai, atsidėkoti už visas tas 
spaudos leidėjų 
kiekvieną dieną.

Dabar rašau
Jums už Jūsų 
dovanomis.

Dėkodamas

šį laišką, nuoširdžiai dėkodamas 
ligšiolinę paramą man spaudos

dovanas, kurias iki šiol gavau

Jums, taip pat sveikinu Jus ir 
Jūsų vadovaujamos redakcijos visus bendradarbius 
su šv. Kalėdomis ir nuoširdžiai linkiu visiems 
Jums ir Jūsų leidžiamam bei redaguojamam leidi
niui NEPRIKLAUSOMA LIETUVA viso geriausio 
Naujaisiais 1990-siais metais.

Su dėkingumu ir gilia pagarba,
„ Vytautas Skuodis,

1989 m. gruodžio mėn. 16d.
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P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Kauno teatro sodelyje vieta, kur susidegino Romas Kalanta.
Abi nuotraukos L. Stankevičiaus.

PER GELMES VERPETUS IR SROVES

Algimantas Eimantas

Jau kelintą kartą Maskva perspėja Lietuvą, kad eina
ma "pražūtingu keliu" besiekiant ekonominės ir politinės 
nepriklausomybės. Politbiuras nori priversti Aukščiausiąją 
Tarybą atšaukti visus nutarimus, prieštaraujančius Sovietų 
Sąjungos įstatymams, ypač tuos, kurie ruošia dirvą į 
laisvę ir visapusišką autonomiją.

Reuterio žinių agentūra, reaguodama į tuos tramdy
mus, pateikia įrodymą, kad toks Kremliaus spaudimas 
neturi juridinio pagrindo. Sov. Sąjungos konstitucinė per
tvarka dar nebaigta rašyti ir nėra įteikta Aukščiausiajam 
Sovietui svarstyti. Tad negalima būtų nusižengti tik prieš 
siūlomus įstatymus, kurie nepatvirtinti ir nepriimti ati
tinkamų organų. Gi esamąją konstituciją galima visaip 
interpretuoti.

Iš tikrųjų, tie grasinimai yra Aukščiausiojo Sovieto 
prezidiumo surežisuoti. Prezidiume sėdi komunistų paka
likai, atstovaujantys partijai, o ne krašto piliečiams. Tik
rieji žmonių atstovai yra jų išrinktieji deputatai, nesuvar
žyti partijos dogmų. Jų įtaka įstatyminiuose reikaluose 
yra svari ir stipriai paveikianti, nes kai kurie Gorba- 
ciov'o siūlymai jau buvo atmesti anksčiau. Bet visgi, 
aiškiai matosi, kad partija dar neatsisako stalinistinės 
diktatūros pozicijų, nors ir liaupsinama apie krašto de
mokratizavimą.

Tikroje demokratijoje ne demagogai, o krašto gyven
tojai įrėmina politinę ir ekonominę linkmę.

Lietuva neturėtų drovėtis tolimesnės veiklos, nusikra
tant okupanto jungo. To trokšta mūsų krašto gyventojai! 
Šia kryptimi jau toli nueita, bet siekių kulminacija dar 
nearti. Laisvės viliojimai ir savarankiškumo viltys skatina 
tautiečius ryžtingai ir toliau darbuotis savo tėvynės la
bui ir žmonių naudai.

Romualdas Ozolas, "Atgimimo" redaktorius, išvardino 
etapus nepriklausomybei atgauti. Tie etapai arba žings
niai, būtų lyg siauri lieptai per sraunią, patvinusią upės 
srovę. Tų lieptų liko dar daug; jie visi turi būti atsargiai 
pereiti, kad tikslas būtų sėkmingai pasiektas. Visas dė
mesys yra nukreiptas į žingsnių progresą, nes nuslydus 
nuo liepto, žiauri srovė gali visus ir viską paskandinti 
negailestinguose sūkuriuose.

Apmąsčius R. Ozolo pareiškimus, turime pripažinti, 
kad planai į nepriklausomybę, atrodo, esą gerai apgalvoti 
Tai mūsų tautos vadų išminties nuopelnas. Jie veda Lie
tuvą į šviesią ateitį nuosaikiu, teisėtu, taikiu ir garbin
gu keliu. Jie nedaro reikalavimų, kurie nebūtų paremti 
faktais; jie elgiasi santūriai ir saugiai; jie nugali pasi
priešinimus pagrįstais argumentais; jie išvengia kraujo 
praliejimo; jie taiko humanitarinius^ principus visiems 
Krašto piliečiams be apmaudo, be keršto, be priespaudos. 
2 psl.

Le maire de Montreal,

Mus sveikina* Montrealio 
Meras Jean Dorė:

Šiais metais mes ypa
tingai džiaugiamės pasi
dalindami šventine nuo
taika su savo artimai
siais.

Vyrai ir moterys, 
jauni ir ne taip jauni 
montrealiečiai ir mont- 
realietės, nuo seno ap
sigyvenę, ar naujai at
vykę, - visiems siunčiu 
geriausius savo linkėji
mus, kad šie naujieji 
metai būtų pažymėti sa
vitarpio solidarumu.

Tokiu nusistatymu, 
mes bendromis jėgomis 
galėsime kurti teisin
gesnę ir humaniškesnę 
visuomenę.

Aš linkiu kiekvienam 
jūsų puikių švenčių! 
(Laisvas vertimas, b.n.)

Tikėkimės, kad ir toliau bus prisilaikoma tokių pat vėžių 
nes patirtis pereinant praeities lieptus bus labai naudinga 
žengiant per kitus, dar pridš akis\ esančius lieptus.

Pirmuoju lieptu į mūšų krašto valstybingumą tektų 
Lietuvos komunistų partijos suvereniteto paskelbimui. Tai 
reikštų absoliučias skyrybas nuo maskvinės komunistų 
partijos. Savarankiška LKP veiktų kaip ir kitos politinės 
partijos (pav., kr. demokratai, tautininkai, socialdemokra
tai ir 1.1.). Nebūtų ko nuogąstauti, kad LKP taptų įta
kingu įrankiu į krašto ateitį, nes jau esame matę tautos 
pažiūras politikoje per rinkimus į Sov. Sąjungos Aukš
čiausiąjį Sovietą. Beveik garantuotina, kad atgavus nepri
klausomybę, LKP savaime pranyktų.

Lietuvos KP organai gerai supranta tą pavojų, todėl 
jų pačių 70% daugumos remiami, jie ieško išeities iš 
neišvengiamo likimo - partijos likvidavimo.

Atsiskyrimas nuo Maskvos yra būtinas, nes neabejo
tina, kad LKP praras dorfainaciją pavasariniuose rinki
muose. O nusikračius maskolių griežtos rankos, LKP 
tikisi nebūti balsuotojų visai atmesta: tame partija ir 
randa vilties išsilaikyti pliuralizmo santvarkoje. LKP, 
nors ir smarkiai apkarpyta, griebiasi šiaudo, skęsdama 
laisvės tvane.

Tačiau Gorbačiov'as tam LKP planui taikosi pastoti 
kelią. Jis yra įsitikinęs komunistų partijos vienpatyste ir 
Kremliaus neklaidingumu. Lapkričio mėn. 15 d. Politbiu
ras buvo iššaukęs LKP šulus į Maskvą "pasiaiškinti". Ir 
dar po to, savaime suprantama, pasitarimo dienotvarkėje 
vyravo pamokslas, o ne diskusijos. Koktu, kad Gorbačiov'
as ir jo šalininkai niekaip negali įtikėti į masinį paval
dinių nepasitenkinimą Sovietų sistema. Kietai nusistatę, 
jie reikalauja šuns paklusnumo, atmesdami autonomijos 
reiškinius kaip pavienių radikaliųjų išdirbinius. Tokia 
nereali, naivi ir nelanksti galvosena prives ne tik komu
nizmą, bet ir visą rusų imperiją, prie žlugties.

LKP-jai atsispyrus prieš maskvinį antpuolį, joje įvyktų 
neparibotas vidinis persiorganizavimas, nes būtų pasitenki
nama veikla vien Lietuvos ribose. Butų nutraukti visi po
litiniai ryšiai su Kremliumi ir tuomi pasitarnauta Lietu
vos tikslams į savivaldą.

Kaip jau žinome, ir po to Maskvinio "dialogo", Algir
das Brazauskas ir Juras Požėla yra pasiruošę visvien LKP 
atplėšti nuo centrinės "globos" Maskvoje. (Gruodžio pabai
goje jau paaiškėjo, kad sunerimęs Gorbačiov' as su savo 
svita malonės atvykti į Lietuvą ir bandyti įtikinti LKP 
pakeisti nuomonę. Jis nori susipažinti su bendra situacija 
Lietuvoje. Numatyta Lietuvon atvykti sausio 10 d., Euro
pos laiku).

Kitas lieptas būtų mūsų Atgimimo veikėjų rinkiminė 
pergalė prieš LKP į Lietuvos Aiukščiausiąją Tarybą. THE 
OTTAWA CITIZEN pranašauja triuškinantį laisvės kovoto
jų laimėjimą pavasario rinkimuoe. Kas iš lietuvių tuo 
galėtų abejoti?

Sąjūdžiui, Laisvės Lygai ir kitiems darbuotojams,

7ette annėe, nous devons particuliėrement nous rėjouir 
de partager avec nos proches cette periode des Fėtes.

Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, 
Montrėalais et Montrėalaises de vieille souche ou nouvellement arrives 

d taus et d toutes j'offre mes meilleurs voeux 
afin que cette nouvelle annėe soit marquee au sceau de la solidaritė. 

A cette condition, nous construirons ensemble 
une sociėtė plus juste et plus humaine.

Je vous souhaite, d chacun et a chacune, d'excellentes Fetes.

e
Jean Dorė

laimėjus rinkimus, reikėtų pasielgti lenkų "Solidarnosc" 
pavyzdžiu. Būtų politiniai sąmoninga pasiūlyti LKP suda
ryti koalicinę valdžią. Išimtinai antikomunistinė vyriausy
bė būtų Maskvai tikrai nepriimtina, gal net su Lietuvai 
kenksmingomis reakcijomis. Ateitų laikas, kada LKP 
dalyvavimas valdžios sluoksniuose taptų beprasmis, nes 
be balsuotojų pasitikėjimo, dingtų ir LKP teisė atstovau
ti tautai.

Sekantis lieptas turės ypatingos svarbos, nes jis bus 
siaurutis ir pavojingas. Pavojingas tuo, kad jis bus 
taip prasmingas, kaip buvo Žalgiris, kovoje dėl Lietuvos. 
Šioje įvykių bazėje kils debatai ir pasitarimai dėl sovietų 
okupacinės kariuomenės stovio Lietuvoje.

Istorija mus moko, kad bejėgiai nukenčia nuo galingų
jų. Mūsų kraštas ir tauta yra daug skausmo pergyvenę, 
nes buvo sunku atsispirti daug pajėgesniam. Mūsų tėvynė 
yra maža žmonių skaičiumi ir teritorija, todėl modernių
jų laikų galiūnai nerado reikalo skaitytis su lietuviais.

Kur galime rasti atsparą, kad taptume lygiaverčiai 
viso pasaulio akyse? Kame mūsų viltys laimėti šią nely
gią kovą?

Atsakymą turime rasti ne ginklo persvaroje, ne po
litiniame parankume, bet teisėje ir tiesoje. Mūsų argu
mentai buvo ir turi būti pagrįsti tiesa; mūsų siekiai buvo 
ir yra teisūs. Niekas, tuomet, negalės neigti mūsų kraš - 
tui laisvės, jei ir toliau prisilaikysime šių principų.

Taip apsišarvavę, turėtume užsitikrinti sovietų armi
jos statuso pakeitimą. Pirmiausia reikėtų išreikalauti, kad 
būtų pašalinta okupacinė raudonarmiečių kariuomenė ir jų 
vieton būtų įkurdintos įgulos su "svečio" titulu. Taip 
būtų vėl sumažinta Maskvos įtaka į krašto vidaus admi
nistraciją. Laikui bėgant, sektų galutinis ginkluotų dalinių 
iškraustymas iš Lietuvos, nes atgavus nepriklausomybę, 
svetimos karinės pajėgos .negali oūti savuose namuose 
toleruojamos.

Krašto referendumas taip pat reikalauja pereiti lieptą 
į Lietuvos ateitį. Referendumas aiškiai nurodys kryptį, 
kurios turės siekti ne tik išrinktoji vyriausybė, bet ir 
visa tauta. Jau dabar esame įtikinti, kad nepriklausomy
bės klausimas bus mums teigiamai išspręstas, nes opozici
ją nėra pajėgi numalšinti laisvės troškulio. Krašto pilie
čiams reikalaujant, nepriklausomybė vėl pražys.

Nukirtus retežius nuo rankų ir kojų, lauks sunkūs 
atstatymo darbai. Žmogus geidžia laisvės daugiau kaip 
duonos, o jos sulaukus, kantrybė ir ryžtas taps tautiečių 
kasdienybėmis. Pančiams nukritus - nelaikąs poilsiauti ir 
gėrėtis atliktais darbais; ir nepriklausomybė reikalauja 
daug prakaito ir triūso.

Be abejo, bus dar daug kitų lieptų, bet visos kliūtys 
yra nugalimos, nes sava srovė visuomet švelnesnė ir 
gailestingesnė. Be to, daug rankų bus ištiesta apsaugai 
nuo nelaimės, nes gelbėjama, kas sava, o ne svetima.

Pasiekti tikslą ir atlikti užduotį, reikalinga pasiauko
jimo. Nuleidus rankas, pasiduodama nevilčiai, apatijai, 
pesimizmui ir dvasiniam skurdui. Mūsų tautos gyvastis 
glūdj vidinėje lietuvybės tvirtybėje - liepsna, kurios joks 
priešas nepajėgė nustelbti ar užgesinti. Sekime mūsų 
Kilnios praeities pėdsakais; jie mus nuves į šviesią, nepri
klausomą ateitį.

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS ifiSŽA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖGAU.

Dr. G Valančiui

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 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 i ūkas siųsti:
Lithuanian-Canadhm Foundation, 1573 Bloor St. W.,
Toronto. Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietu/v be i išeivijoje! "

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVOS MIESTŲ TELEFONŲ KODAI
Nuo šių metų pradžios veikia automatinis telefonų 

sujungimas su Lietuva.
Skambinant į Lietuvą iš Kanados, pirmiausiai reikia 

pasukti tarptautinės centrinės (ČTČ) Fbdą: 0-11; Sovietų 
Sąjungos: 7; Lietuvos: 01 ir miesto Lietuvoje ir asmeninį 
telefono numerį.

V- VOKIETIJOS PENSIJA MOTINOMS, GIMDŽIUSIOMS 
VOKIETIJOJE

Pav.: skambinant i Kauną , pasukti:0-l 1-7-0127
ir asmens telefonos numerį. Žemiau- sąrašas miestų kodų..

Naujoji Palanga 011 7 01 236
Akmenė 011 7 01 295 Panevėžys yy 254

Alytus n 235 Pasvalys r» 271
Anykščiai n 251 Plungė n 218
Birštonas yy 210 Prienai n 249
Biržai yy 220 Radviliškis yy 292
Druskininkai n 233 Raseiniai n 228
Elektrėnai yy 237 Rokiškis n 278
Gargždai n 240 Skuodas n 216
Ignalina n 229 Sniečkus H 266
Jonava n 219 Sakiai n 247
Joniškis n 296 Šalčininkai 250
Jurbarkas 248 Šiauliai yy 214
Kaišiadorys n 256 Šilalė n 269
Kaunas 27 Šilutė yy 241
Kelmė 297 Širvintos yy 232
Kėdainiai n 257 Švenčionys n 217
Klaipėda n 261 Tauragė yy 246
Kretinga n 258 Telšiai yy 294
Kupiškis n 231 Trakai n 238
Lazdijai n 268 Ukmergė n 211
Marijampolė n 243 Utena n 239
Mažeikiai yy 293 Varėna n 26(1
Molėtai yy 230 Vilkaviškis yy 242
Nida yy 259 Vilnius yy 22
Pakruojis n 291 Zarasai n 270

TAUTOS FONDAS praneša, kad pagal naują Federali
nės Vokietijos Respublikos (Vakarų Vokietijos) įstatymą, 
moterys pagimdžiusios bent vieną vaiką Vokietijoje (pa
čiai motinai gimusiai prieš 1921-uosius metus, jos gimi
mo vieta nieko nereiškia) turi teisę gauti už kiekvieną 
vaiką mėnesinę pensiją (28.80 Deutsche Mark už vaiką 
gimusį Vokietijoje).

Šis įstatymas taip pat galioja moterims, kurios po 
Antrojo Pasaulinio Karo buvo ^displaced persons" (D.P.) 
Vakarų Vokietijoje.

Motinos, gimusios prieš 1907-uosius metus, turi teisę 
į šią naują pensiją nuo 1987 m. spalio mėn. 1 d.; gimu
sios nuo 19ū7-tųjų iki 1911-tųjų metų (imtinai) - nuo 
1988 metų spalio mėn. 1 d.; gimusios nuo 1912-tųjų iki 
1916-tųjų metų (imtinai) - nuo 1989 m. spalio mėn. 1 
d., o gimusios nuo 1917-tųjų metų iki 1920-tųjų metų 
(imtinai) - nuo 1990 m. spalio mėn. 1 d.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į advoka
tą JOSEF GRILICHES, Esq., 245 East 11th Street, New 
York, NY 10003 (telefonas: ~Ž12-477-3427); Advokatas 
Griliches yra kaunietis, žino lietuvių, vokiečių, anglų, 
rusų ir lenkų kalbas. (ELTA)
• KAUNO "AUŠROS" VIDURINĖS MOKYKLOS 
KREIPIMASIS

PREMIJA JAUNIMUI

Toronto Lietuvių Pensininkų klubo steigėjui

JUOZUI STANAIČIUI 
mirus,

Jo brolius ok. Lietuvoje, gimines bei
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

PENSININKU KLUBO VALDYBA

Dr. Leono ir Irenos KRIAUČELIŪNŲ šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui prisiminti skiria kasmetinę 

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 dolerių premija skiria- 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasirelSkusiam raštais

PAGERBTAS KREPŠININKAS 
ŠARŪNAS MARČIULIONIS

Kaip jau žinome, ŠARŪ
NAS MARČIULIONIS, da
bar žaidžiantis JAV profe
sionalų "Golden State 
Warriors" komandoje rek
lamos ir dėmesio nestokoja. 
Apie jį rašo visa šio kraš
to spauda pirmuose sporto 
skyrių puslapiuose. Ji tal
pina jo nuotraukas, nagri
nėja jo žaidimo bei šeimos 
reikalus, vienu žodžiu, jis 
beveik gali lygintis su JAV 
prezidentu.

Kuomet Šarūnas 1989 
m. lapkričio mėn. 3 d. žai
dė pirmąsias reguliarias 
pirmenybių rungtynes NBA 
lygoje, po susitikimo jo 
uniforma pateko į JAV 
"Hall of Fame" krepšinio 
muziejų.

Kita tokia reikšmingesnė 
diena buvo lapkričio 29 d. 
Oaklando Koliziejuje (ten 
rungtyniauja jo komanda), 
kuomet per rungtynes su 
New Yorko atstovais, buvo 
pagerbtas ir Šarūnas.

Prieš rungtynes buvo 
išdalinta žiūrovams 10,000 
gairelių, kuriose didelėmis 
raidėmis buvo išrašyta 
"Sveikas-Šarūnai", o viršuje 

"Wellcome Šarūnas". 
Šonuose buvo atspausdintos 
JAV ir Lietuvos vėliavos, 
o apačioje data.

Prieš pačias rungtynes 
(deja, jose Šarūnas negalė
jo žaisti, nes dieną prieš 
tai, buvo gavęs traumą), 
buvo sugroti JAV ir Lietu
vos himnai. Taip pat buvo 
oficialus pasveikinimas, o 
per pertrauką buvo sušokta 
lietuviškų tautinių 
Po rungtynių, visi
dalyvavę apylinkės lietu
viai, buvo sukviesti pobū
viui.

Prie šio įvykio surengi
mo daug prisidėjo ne tik 
pats klubas, bet ir didysis 
vietos dienraštis SAN 
FRANCISCO EXAMINER, 
kurio lėšomis buvo paga
mintos gairelės. Šis dien
raštis plačiai reklamavo šį 
įvykį dideliais skelbimais, 
kurie akcentavo, kad "No
vember 29 is Wellcome 
Šarūnas Night".

Po šių rungtynių tas 
pats dienraštis atžymėjo 
vakarykščios dienos įvykį 
ilgu straipsniu ir didele 
Šarūno nuotrauka, kurioje 
jis vaizduojamas su dukre
le Kristina.

Čia dar paminėtas vie
nas naujas faktas, jog jo 
komandos draugas iš Vaka
rų Vokietijos - Uwe Blab 
- turi lietuviško kraujo, nes 
jo senelė yra lietuvė. 
Beje, pats Blab, kuris yra 
"Warriors" rezervinis cent
ras, šį sezoną žaidžia gana 
nesėkmingai.

Paties Marčiulionio re
zultatyvumas kiek nukrito, 
nes jo sužeidimai (nors, 
palyginti nedideli), turėjo 
įtakos. Dabar po 12 rung- 
1990.L11

šokių, 
jose

tynių, per vienerias rung
tynes pelnytų taškų vi
durkis siekia 11.7. Tačiau 
metimų tikslumas yra 
antras jo komandoje (tuoj 
po lyderio Chris Mullin 
-52%).

Beje, po paskutiniojo 
sužeidimo, Šarūnas pralei
do 3 rungtynes, bet po to 
vienas rungtynes tikrai

1. 
ma
( lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, organizaciniu veik
lumu, ar jaunimo vienetui ( sambūriui, tautinių Šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai repre
zentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;
2. 1989 metų premijai gauti asmenis ar vienetus raStu 
pasiūlo jaunimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar paskiri asmenys iki 1990 m. 
sausio 31 d. (pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma jury komisija, kurion po vieną atstovą

Prašome rašyti "AUŠROS” Vidurinės Mokyklos direk-skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du • atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;
4. Jury komisija ^aptarusi asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dauguma iki 1990 m..kovo mėn. 
1 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl premijos įtei
kimo laiko ir pobūdžio;

Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant 
siunčia:

‘ "AUŠROS" Vidurinės Mokyklos mokytojai ir moki
niai studijuoja mokyklos istoriją, mokyklos tradicijas, 
atkūrė muziejų, taip pat renka mokytojų ir mokinių prisi
minimus. Norėdami turėti daugiau medžiagos, jie pagei
dauja susirašinėti su buvusiais mokyklos auklėtiniais, gy
venančiais Kanadoje.

torei B. Volungevičienei - LITHUANIE TSR, 233000, 
KAUNAS, Laisvės Alėja, 95.
KMM»*** »»**»***»*»* M* OMlIMKlt >*>»»» M HM K

puikiai sužaidė, 
mas net 21 tašką.

pelnyčia

Jeigu Čikagos 
Šarūną gli matyti 
jos ekranuose, ar 
gos apie jį skaityti spau
doje (kai kam yra galimy
bė ir telefonu pasikalbėti), 
tai jo žmona Ingrida ke-

lietuviai 
televizi- 

turi pro-

lioms dienoms ouvo čia 
atvykusi (Čikagon) ir bend
ravo su vietos lietuviais. 
Ingrida atsilankė čikagie- 
čių surengtoje Lietuvoje 
siūtų ir megztų drabužių 
parodoje, kuri vyko gruo
džio 10 dieną Jaunimo 
Centro rūmuose.

Edvardas Šulaitis

Canada

5.
tiksliai premijai tinkamumo motyvus,

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI, 
13400 Parker Road, LOCKPORT, IL,60441, USA.

An important 
announcement 

about 
Unemployment 

Insurance
The Government of Canada recently pre
sented to Parliament a series of amendments 
to the Unemployment Insurance Act (UIA). 
The purpose of the proposed amendments 
is to improve existing legislation and to 
provide additional funds for programs and 
job training in areas critical to Canada’s 
economic future. Major improvements 
include additional maternity/parental bene
fits and the extension of coverage to people 
who choose to work beyond age 65.

Although passed by the House of 
Commons on November 6th, 1989, Bill C-21 
is still under consideration by the Senate 
and will not become law on December 31.

Under one section of the current law, 
workers may qualify for regular UI benefits

with at least 10 to 14 weeks of work during 
the previous year. That section of the law 
expires January 6th, 1990 and until amend
ments to the Act are adopted the following 
interim rule applies:
Anyone making a claim for regular UI 
benefits that would have started on or after 
January 7, 1990, must have worked a 
minimum of 14 weeks during the last year 
to qualify.

For more information contact your 
local Canada Employment Centre (CEC). 
There are more than 500 CECs across 
Canada; phone numbers are listed in the 
Federal Government section of your 
phone book.

is ■ Employment and 
■ * ■ Immigration Canada

Emploi et 
Immigration Canada



KULTŪRINIS
Ričardas Gavelis 

Iš:
JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI

KETURIOLIKOS LAIŠKŲ ROMANAS

SEPTINTASIS:
... Tais pirmaisiais studijų metais jaučiausi vienišas, 
kaip niekad. Dievaž, jutausi kaip koks ateivis, kaip pasa
kos didvyris, paslystas į platyjį pasaulį atlikti metafizinės 
užduoties: nueik tenai, kur nežinai, atnešk tų, nežinau 
kų. Buvau vienui vienas ir gal liūdnas. O tu kiekvieną 
pertraukę stovėjai po užrašu "Rūkyti draudžiama", be 
paliovos rūkei ir žvelgei į mane savo piktomis akimis 
it koks dievas, abejingai stebįs vargany žmogučiy šurmulį 
ir beviltiškas pastangas. Tikriausiai manęs nė neišskyrei 
iš kity, bet man kaži kodėl atrodė, kad įdėmiai seki kaip 
tik mane, slapčia vertini mano poelgius. Dabar galiu pri
sipažinti: stengiausi tau patikti, kų gera padaręs, pirmiau
siai galvodavau, kaip tu šitai įvertinsi. Tatai naivu ir 
juokinga, tačiau turbūt natūralu. Mano motina mirė pava
sarį, broliai, išgirdę, kad stoju į fizikę, tik gūžtelėjo 
pečiais, tikry draugy neturėjau. Man buvo būtina kuo 
nors remtis, kuo nors sekti, prasimanyti viršesnįjį bičiulį, 
gyvę pavyzdį ar idealę. Ir aš prasimaniau tave. Tu pats 
dėl to kaltas: margaspalvėj fakulteto veidy maišaty atro
dei lyg ryški dėmė. Tavo veidas buvo męslus, piktokas 
ir išvargęs - dažnai tinkamas viršesniajam bičiuliui. Jau 
tada mintyse kreipdavausi į tave, siųsdavau tau begarses 
žinias.

Tačiau turėjo praeiti dar gerokai laiko, kol galėjau 
kreiptis į tave nebe telepatiškai, o tiesiogiai. Tie pirmie
ji studijy metai vis atrodo man keisti ir nelogiški, nors 
turbūt buvo dėsningi ir lemtingi. Didžioji lemtis manęs 
laukė Sibire, kur nusibeldžiau po pirmojo kurso, įsirašęs 
į kovinį studenty darbo būrį. Paskui buvo šnekama, kad 
viskę rengiau iš anksto, taikiau į karjerę lyg į taikinio 
dešimtukę. Buvo šnekama, kad mane jau tuomet kėlė 
aukštyn gauruota Uošvio ranka. Visa tai nesęmonė. Tuo 
metu nė nepažinojau Virginijos. Išvykau eiliniu statybos 
būrio nariu. Mano tikslas buvo aiškus ir paprastas: man 
reikėjo pinigų. Tiems statybos būriams gerai mokėdavo. 
Galėjau per vasarę užsidirbti bent porę tūkstančiy, anuo
met tai man buvo svarbiausias pasaulyje dalykas. Aš 
važiavau pinigy, gėry pinigy, o ne medžioti šlovės, karje
ros ar paneles Virginijos. Man stigo visko: ir knygy, ir 
drabužių, ir net maisto. Beviltiškai stengiausi nors pra
misti iš savo stipendijos, o bet kam kitam turėjau užsi
dirbti. Pirmakursių laborantais dirbti nepriimdavo, nakti
mis eidavau į prekiy stotį krauti vagonų. Man būdavo 
sunku, buvau silpnokas. Tačiau atkaklus kaip visi velniai. 
Tempdamas kokį cukraus maišę ar keldamas angliy sklidi- 
nę kastuvę, kaskart tikindavau save, jog tai mano didysis 
žygis, jog kaip tik šis maišas, šis kastuvas yra svarbiau
sias barjeras, kurį turiu įveikti. Jei neįveiksiu jo - nieko 
gyvenime nepasieksiu. Išmokau dirbti sunku fizini darbę

******************************************************************************************************-******^
NUOSTABIOJI ISPANIJA

V. A.Jonynas
/ tęsinys /

(Turisto akimis)
8. Kad neužmirščiau. Per visų kelionę, kur bebūtume, 

ar ražienų nykumoje ar apšašusiose alyvmedžiais juodkal- 
nėse, visur vienu metu, nelauktai išnyra didžiulė, iš fane
ros sukalta juodo jaučio figūra. Gidas aiškina, kad toji 
pamėklė nesanti jokiu Ispanijos simboliu, kad tai visiems 
ispanams pažįstamas vienos cherry ir brandy firmos ženk
las.

Salamankę aprodyti mus pasitinka vietinė gidė. 
Kažkur skaičiau, kad neįmanoma Salamanka nusivilti. 
Pasirodo, nevisai. Gidėm padedant - galima, dar ir kaip. 
Taip toji mergiščia nurodė mums, kaip "cūdų", tę Nukry
žiuotojo figūrų su tikrais plaukais, paskui norėjo, kad 
mes būtinai surastume frontono skulptūrose kažkokių var
lę, kaipo nepaprastai reikšmingų dalykų...O pro garsyjį 
pastatų su geldelėmis ant sieny - Casa de las Conchas, 
pramovė net nestabtelėjus. Kažkodėl jai baisiai rūpėjo 
parodyti namelius, kur buvo apsistojęs generolas Franco, 
o apie falangisty generoly išsišokimus prieš universiteto 
rektorių filosofų Unamuno - nė žodelio. Bet, galbūt, iš 
tiesy Salamankos patrauklumas sunkiai suniekinamas. At
mintyje visvien lieka meduoliniai, reto puošnumo rokoki
niai fasadai, didinga katedra, universitetas. Jame yra 
išlikusi iš viduramžių primityvi auditorija, kurios netašy
tuose suoluose yra sėdėję garsūs Ispanijos vyrai - Servan- 
tes’as, Lope de Vega ir t.t. Profesorius kalbėdavęs iš 
sakyklos, o pasienius ramstę studenty tarnai. Tada kiek
vienas privalėjo turėti bent po vienų tokį.

Visi šaunieji Salamankos pastatai buvo statomi 
iš ypatingo akmens, iškasamo tenykštės upės vagoje, ku
rio savybe buvo ta kad jis nuo saulės šviesos įgyja auk
sinį atspalvį, tuo tarpu, kai šešėlyje, viduj išlieka baltu
tėlis. Todėl ir katedra savo viduj tokia skaisti, tarsi išsi
trinkusi su savo aukštais skliautais. Tuo tarpu lauke vis
kas spindi šalnos pakęstų lapy geltoniu.

Kai dėl Salamankos didžiosios aikštės, jinai laiko
ma viena gražiausių pasaulyje. Priešingai Madridui, krau
tuvės čia prabangios ir butai tuose namuose nepaprastai 
brangūs. Vakarais, saulei nusileidus, suplaukia čia žmonių 
minios ir skamba studentų kliunkinama gitarų muzika. 
Kaip kiekvienas akademinis miestas, Salamanka turi savo 
studentiškas tradicijas bei šventes. Viena tokių buvusi 
gatvės merginų grįžimo šventė. Mat, Didžiosios Savaitės 
metu jos turėdavusios išsinešdinti...

Salamanka garsi taip pat savo kulinarija ir rūkytu 
kumpiu. Nesunku pastebėti, kad ispanai labai daug valgo 
kumpio. Yra net užkandinių, vadinamų "Jamoneria" (lietu
viškai būtų "skilandinės"), kurios specializuojasi sumušti
niais su kumpio drožlelėmis. Skoniu jis panašus kiek į 
itališkąjį "prociuto" ir lietuvio gomuriui jis nepadoriai 
liesas.

* * *

Palikę Salamankę, įvažiuojam į Extramaduros že
mes. Pirmų kartų išgirdau apie tų sritį, skaitydamas Mit- 
chener'io "Iberia", kurių vienas rimtas žmogus buvo man 
rekomendavęs kaip įdomiausių veikalų apie Ispanijų. Iš jo 
patyriau, kad Kolumbo laivų įgulas bei kitų Konkvistadorų 
dalinius sudarydavo neaiškus gaivalas iš šio krašto. Gilė
mis mitę, tamsūs, sulaukinėją žmonės. Iš čia kilęs ir 
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vien valios pastangomis. Raumeningi vaikinai greta ma
nęs leipdavo, o aš laikiausi. Tik tolydžio klausydavausi 
savo šleivos, ydingos širdies. Ji pykdavo ir ūžaudavo, 
ji nenorėjo dirbti tokiu ritmu, o aš ję įkalbinėdavau. Die
važi, šnekėdavau su ja, tarpais liepdavau, o tarpais mal
daudavau, kad ji nekvailioty, kad plakty normaliai, kad 
dar nesustoty. Ir ji man paklusdavo: liūdnai atsidusus, 
dar sykį kitę sušlubčiuodavo, bet pagaliau imdavo plakti 
lygiai ir vienodai. Galėdavau atlaikyti vienę tokię naktį 
per savaitę, tačiau to pakakdavo antrai atipendijai užsi
dirbti. Vasara turėjo mane išgelbėti, ji turėjo paversti 
mane turtuoliu, kone milijonierium. Po vasaros aš turėjau 
maudytis gulbės piene ir misti triufeliais. Vasara Sibire 
buvo mano didysis išsipildymas, mano svaja ir kartu di
džioji pergalė. Sibiras šimtams tūkstančiy lietuviy sudarkė 
gyvenimų, o man turėjo už tai atsilyginti, duoti atpildų.

Bet Sibiras nieko nenorėjo duoti veltui. Mes statė
me karvides bei kažkokius sandėlius, reikėjo dirbti po 
dvylika valandy per parų, miegoti palapinėse ir misti 
nežinia kuo. Man tai buvo įprasta, o kai kurie lietuvai
čiai ėmė skysti ir dejuoti. Mūsų būrio vadas buvo visai 
nieko vaikinas, tačiau įsigeidė žmoniškų darbo sęlygy. 
Jis nesuprato Sibiro - tasai tarsi pamėkliškas žvėris troš
ko kraujo ar bent kruvino prakaito. Net paprasčiausias 
keltuvas čia tebuvo svaja, medžiagy reikėjo vykti už 
keliasdešimties kilometrų, vykti kaip į mūšį: kę iškovosi 
- tas tavo. O mūšy komisaras įsigeidė žmoniškų sęlygy, 
jis ginčijosi ir riejosi, jis mosikavo sutarties tekstu ir 
jieškojo teisybės. Jis tarsi koks tredjunioną ( t.y.profesi- 
niy sęjungy; pasisavintas amerikonizmas. Red.) vadas vi
sas jėgas eikvojo kovai už dirbančiyjy teises. Jis nesupra
to to pamėkliško žvėries taisykliy: žvėris sutiko duoti 
gerus pinigus, bet tik už klaiky vargę. Kitko čia nebuvo 
ir negalėjo būti.

Tu gal sakysi, kad aš tiesiog susitaikiau su žaidimo 
taisyklėmis. Taip, aš visad mokėjau laikytis žaidimo tai
sykliy, bet tęsyk ne tas buvo svarbiausia. Dangus tų va
sarę buvo pašėliškai giedras, saulės šviesa persiliedavo 
tiesiai į žoles ir lapus, ji buvo kone apčiuopiama, sruven
davo pro pirštus, ję galima buvo gerti. Vos pradėjus dirb
ti ankstyvų rytų, svaigdavo galva, pasijusdavau, kad ir 
aš kaip augalas geriu saulės šviesų, kad man nereikia 
nė valgyti, galiu dirbti, dirbti ir dirbti, kol švies stebuk
linga Sibiro saulė. Aš dirbau ir dirbau, prie manęs šliejo
si kiti, o mūšy komisaras vis kėlė rietenas, ginčijosi ir 
kovojo su vėjo malūnais, kol suvis pagrasino streiku.Strei- 
ko niekas nebūty pakentęs, nutraukti darbę paprasčiausiai 
buty reiškę nutraukti sutartį. Lyg tyčia, pas mus atsibas
tė, "Komjaunimo tiesos" korespondentas, jis ir pasiūlė 
būriui išsirinkti naujų komisarę.

- Nepatarčiau jums grįžti namo, nutraukus sutartį,- 
męsliai postringavo jis, maukdamas neskiestų spiritų. - 
Apsijuoksit prieš visų Lietuvę. Komjaunuoliai išsigando 
sunkumy. Komjaunuoliai pareikalavo minkštų lovelių ir 
paukščių pieno.

beraštis kiaulių augintojas Francisco Pizarro, kuris užka
riavo Inkų karalijų, dabartinę Peru.

Dar ir dabar toji sritis mažai turistų lankoma, 
nors čia tokiuose miesteliuose kaip Caceres, yra geriau
siai išsilaikę istoriniai pastatai.

Viduramžių, ar kiek vėlesnių laikų architektūriniai 
pastatai jokia retenybė Ispanijoje. Pravažiuojant ar len
kiant jos miestelius, ne kartų matėme kalvos viršūnėje 
sutvirtinimų liekanas. Jų silutetus, nelyginant pajuodavu
sio sidabro karūnėlę ant danties. Caceres senamiestis 
dar kompaktiškesnis negu Toledo, kurį lankysim vėliau. 
Yra bokštai, sienos be langų į lauko pusę, barbakanai. 
Dar su žymėmis, kad iš tų "balkonėlių" versta derva ant 
neprašytų svečių. Nenuostabu, kad čia dažnai sukami 
filmai. Ir mums lankantis, jau kėpsojo ešafotai būsimam 
raganų deginimui; buvo surikiuoti krėslai į kuriuos susės 
garbieji inkvizitoriai. O toks tipelis kažkodėl šlakstė mū
ro kampų. Pasirodo, jį "sendino" filmų kameroms. Gulėjo 
pasienyje ir kelios čiučelos, moters pavidalo lėlės, kurias, 
matomai, turėjo vėliau uždegti, vaizduodami svylančias 
mergeles. Kitur gatvelėje darbininkai, sulipę ant kopėčiiį, 
lipdė ant sienų tokius plastiko strypus, maskuodami e- 
lektros bei telefono laidus.

Panašiai kaip Santillanoj del Mar, čia nugarmi 
stačiai į praeitį. Tik čia ne sodžius, bet bajorų gūžta, 
tikriausiai širšių lizdas. Priešingai Galicijai, kur pagal 
tradicijų ūkiai turėjo būti dalinami tarp sūnų, Extramadu- 
roje paveldėjimas atitekdavo vyriausiajam. Atradus naujų 
žemynų, atsivėrė plačiai vartai į turtų ir šlovę ambicin
giems avantiūristams. Plūstantys Ispanijon lobiai padėjo 
senoms giminėms išlaikyti savo rankose pilaites, kurios 
dabar tapdavo rūmais, palivarkais.

Jei anksčiau piliukių langai išeidavo į vidinį kiemą 
(patio), tai dabar buvo galima pralaužti sienas į laukų 
pusę. Svarbiausiai, kad išlaikomi privačių rankų, tie pas
tatai nenuskursdavo, nesunykdavo, nes būdavo prižiūrimi. 
Vėliau, jau po paskutiniojo Pasaulinio karo, dalį jų perė
mė valdiškos įstaigos. Yra išlikę unikumų, kaip > sakysim, 
maurų darbininkų statyta cisterna, surenkant! lietaus 
vandenį visai pilies įgulai. Vienas mūsų amerikiečių šnabž
da man: "Šį namų parduoda už X pezetų. Tai maždaug 
$150.000. Pirkim'." Iš tiesų, tai Amerikos mastu nebran
gu. Gidas rodo mums palivarkų, kuris pritaikomas parado- 
rui ir bus atidarytas kitais metais. Kviečia atvažiuoti. 
Mielai, jei kišenė leistų.

Ilgai dar vaikštinėjam tarp medaus spalvos pilies 
pastatų ir pirmų kartų kelionėje apima liūdnumas.

"Kaskart, kai keliaudams regėjau Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis."

Viešpatie brangus, kodėl Lietuvėlėj negalėjo išlikti 
nieko panašaus taip didingo, kaip Caceres? Kažkas, kas 
liudytų apie Gediminų ir Vytautų, taip kaip Bario Antiguo 
liudija apie Pilypo II-jo imperijos laikus, kada "saulė 
nenusileisdavo jo imperijoj"...

Yra dar vienas dalykas, kodėl Caceres pasirodė 
toks mielas - jame pilna gandralizdžių. "O, taip",- sako 
gidas,- jie atskrenda per Kalėdas, ir išskrenda rugpjūty". 
Kiti laiko gegužę Lietuvos šventuoju paukščiu, o man 
juo yra kažkodėl gandras - busilas, garnys, gužutis.

"O gandre, gandreli, gandrasai
Žuveli dangaus vandenų !"

Rašė Marcelijus Martinaitis.
/ bus daugiau /

Atsiųsta paminėti:
LIETUVIŲ ŽURNALO 1989 m. lapkričio men. lie

tuviškoje dalyje randama: Katruo veidu į Lietuvę?, Juozo 
Kojelio - Lietuvaitė CNN Televizijos Stoties žinių redak
torė. Juliaus Kelero - Eilėraščiai. Vytauto Volerto - Vijok
liai ir smiltys /novelė/. Igno Medžiuko - Vilniaus Univer
sitetui 41-ųjį šimtmetį peržengus. Alės Rūtos - Istorinė 
A.Kairio knyga. Vajos - Los Angeles lietuviai ok.Lietuvo- 
je /Vyrų Kvartetas ir L.A.Dramos Sambūris/. Svečiai 
iš ok.Lietuvos. XI-tasis Amerikos Lietuvių Kongresas. 
Spaudoje ir Gyvenime.

Anglų kalbos dalyje: Rima Janulevičiūtė. Alberto 
Cizausko - Religijos politika. Alės Rūtos - Kalėdos rug
sėjy. Jim Gring - Po Lietuvos vėliava /ok. Lietuvos bu
riuotojai Amerikoje/. Eric Heinsheimer - Americans over 
Lithuania /Amerikiečiai parašiutininkai ok.Lietuvoje./ Radi
jo programos lietuviškai.

Viršelyje - Rimos Janulevičiūtės nuotrauka. Žurna
las gausiai iliustruotass nuotraukomis.

Prenumerata 20 dol. metams, Kanadoje - 30 dol. 
/Can./. Prenumeratas siųsti: Lietuvių Dienos, 4364 Sunset 
Blvd., LOS AngeleSj CA 90029.

Leidžia Antanas F. Skirius.

Mūsų komisaras buvo aukštas ir dailiai nuaugęs. 
Per mėnesį Sibire spėjo užsiauginti gražių garbanotų barz
dų. Jis tikrai tiko į vadus. Išdidžiai nužvelgė visus ir 
gero aktoriaus balsu paklausė, kas čia taikytų į jo vietų 
ir kų darytų, jį pakeitęs.

Ir čia aš nesusilaikiau. Iš visos besitvenkiančios 
audros tesupratau viena, tačiau labai aiškiai: jeigu iš 
čia paspruksim, neuždirbsim nė kapeikos, o į kitus būrius 
dezertyrų nepriims - nei šiemet, nei kitųmet, niekada. 
Žinojau, kad privalau likti čia ir įkalbėti kitus. Tai buvo 
vienintelis kelias. Privalėjau visus suagituoti, priversti, 
užhipnotizuoti.

Dažnai sakydavau įvairias kalbas mintyse prieš 
užmigdamas. įtikinėdavau ir mokydavau visus dažnai pro
tingu dalykų. Bet pirmusyk prabilau iš tikrųjų. Man anaip
tol nebuvo sunku: buvau taip nusikaltęs, kad nejutau 
įvykių realumo, lygiai gerai galėjau manyti, kad sapnuoju. 
Nepamenu, kaip juos visus įtikinėjau, tik žinau, kad tvir
tai pareiškiau: mes galim ne tik pastatyti visa, kas nu
matyta, bet ir sumūryti dar vienų karvidę viršaus - jos 
labai stigo kolūkiui. Realiai mųstant, tai turbūt buvo 
nesęmonė, bet tuo metu nepajėgiau mųstyti realiai. Ant 
vienos svarstyklių lėkštės buvo visų mano vilčių žlugimas, 
o ant kitos nelauktai nukrito primiršti paauglystės metų 
marazmai: Pavka Korčiaginas, bekojai herojai ir dirbti
niai sunkumai, kuriuos siūliau susikurti. Šnekėjau kaip 
koks stalininio realizmo literatūros herojus. Kviečiau į 
tos sumautos karvidės statybų tarsi į kokį kosmoso užka
riavimų.

Mes tikriausiai būtume žlugę ar išgaišę pusbadžiu, 
tačiau šaunųjį tribūnų, naujųjį būrio komisarų Leonų Ci- 
parį ūmai parėmė gera reklama. Mūsų korespondentas 
ne vien maukė neskiestų spiritų. Jis pajuto aukso gyslų. 
Improvizuoti naujojo komisaro rinkimai buvo bematant 
apgarsinti visos srities spaudoje, pas mus malūnsparniu 
atskrido srities komjaunimo komiteto sekretorius. Ūmai 
atsirado į valias statybinių medžiagų ir armijietiškų mė
sos konservų. Mums sudarė šiokias tokias sųlygas, o mes 
arėm kaip juodi jaučiai. Tik buvęs mūsų vadas ir dar 
keturi barzdočiai išskrido namo, išvadinę mane streikbre- 
cheriu (t.y. streiklaužiu. Red.).

Nė nesistengiau suvokti, kų jie ten burba, aš dir
bau ir žinojau, kad dabar tikrai gausiu savo pinigus. Taip 
ir nutiko. Mes pastatėm visas karvides bei sandėlius ir 
dar vienų karvidę viršaus. Man, kaip komisarui, už vasarą 
išrašė tūkstantį aštuonis šimtus rublių. Galėjau dvejus 
metus ramiai gyventi. Tačiau ne tas buvo svarbiausia. 
Aš pagaliau pajutau šventų bendrijos jausmų. Mūsų kom
jaunuoliškas būrys pusantro mėnesio buvo tikra bendrija, 
tvarkiau jų kaip išmaniau, man rodės, teisingai, jokių 
didesnių barnių ne sykio nekilo - netgi dalijantis uždarbį. 
Aš įsitikinau, kad mano idėjos ir svajos turi prasmę, turi 
realų pagrindų. / bus daugiau /
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KALBĖKIME SU SAVO4 VAIKAIS M VAIKAIČIAIS VIEKĄiŠ PADANGĖS MIELOS
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TĖVYNĖS
Puntukas Anykščių Šilelyje.

LAIŠKAS IŠ ■ 
Mielas Juozai, 

pirmiausiai 
dėkingas, 
mane, 
Žinai, j 
tokiam užkampy 
jos yra retenybė: 
atgaivina, jautiesi, 
tavęs nepamiršo. 

Buvau nuvažiavęs 
čius 1989 m.,
Aplankiau pirmiausia 
ir brolio Antano kapus; jau 
daug ten ilsisi pažįstamų , 
artimų prietelių, o tai 
mano brangiausia vieta 
Anykščiuose. Mane traukia 
nors vieną kartą į metus 
aplankyti Anykščius.

Gyventi ir vasaroti Anykš
čių šilely - tai mano
gyvenimo svajonė. Rytą
atsikeli, eini į pušynėlį, 
aplankai Šventąją, džiaugie
si jos 
Dieve 
užaugo 
išlakios, 
paglamonėti 
tokios jos mielos ir bran
gios mano širdžiai. Anykš
čių šilelis daoar yra draus
tinis, nei gyvulių niekas 
nebegano, ir miško nekerta; 
iki Puntuko akmens^ - tik 
pėsčiųjų pasivaikščiojimo 
teisė. Kelią, kuris buvo 
važiuojamas, tai iškėlė į

esu labai 
prisiminei 

laiškutį.
kad 

parašei 
gauti laišką dabar

' Žemaiti- 
sušildo, 

kad dar

Šven- 
basas, 
dieną

reikia

į Anykš- 
rudeniop.

tėvo

skaidriu 
mano, 

pušys 
norisi 

ir

vandeniu, 
kokios jau 
didelės ir 

apkabinti, 
išbučiuoti,

kalnus. Nueini ramiai as
faltuotu keliuku iki Puntu
ko akmens, o grįžti 
tosios pakraščiais 
tai ir džiaugiesi visą 
geru, švariu oru.

Žinai, Juozai, kad
būti rašytoju, kad aprašy
tum Šventosios upės pa- 
krantę.

Mažai ką aš besutinku 
Anykščiuose iš pažįstamų, 
o jaunimo, tai ką gali pa
žinti, kad jau nuo 1944 
metų tik retkarčiais į 
Anykščius pakliūvu.

Anykščiai pasipuošė, 
aikštė, kur buvo žydelių 
krautuvės, per karą sudegė, 
tai vietoje jų padarė aikš
tę, pasodino gan gražių 
medelių, paunksnėse pasta
tė suolelių, kur gali pail
sėti. AnyKŠčiai išaugo 
kartu ir pagražėjo. Kur 
buvo Pavilonio ir Ručio 
krautuvė, tai įsisteigė ban
kas, o toliau išaugo Kultū
ros namai, kurie puošia 
Anykščius. O prie tilto tai 
atsirėmęs lazda, sėdi Anta
nas Vienuolis, žiūri į Šven
tąją ir rymo. įspūdingas pa
minklas. Užupiečių irgi 
nepažintum. Buvęs kelias į 
stotį iškeltas į kalną, o 
senasis palei upę ketinta 
palikti pėsčiųjų taku.

Vienuolio namas, tai 
muziejus, ilsisi pastogėje,

o greta ir paminklas vysku
pui Baranauskui, Anykščių 
šilelio autoriui.

Žinai, Juozai, kad man 
sunku jau rašyti, pavargsta 
ranka ir mintis nebesiklos- 
to kaip anksčiau. Reikia 
prisipažinti, kad laikas ir 
metai padaro savo. Aš jau 
pensininkas, nors ir nesi
nori dar senatvei pasiduoti. 
Stengiuosi judėti, ką nors 
gera padaryti. U senatvė 
šypsosi ir juokiasi iš tavo 
pastangų.

Labai aš norėčiau gauti 
laiŠKučio, kad aprašytum 
savo gyvenimą, emigracijos 
nuotaikas.

Pas mus vyksta persi-

A .A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-8230 
Ottawa: 523-9077 
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. 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

Ateik i Lietuviu A.A. (Alcoholic 
Anonymous) grupes susirinkimą.

Skambinti: Juozui S.: 631-6834 (namu): 
Henrikui N.366-7770 i Dainiui L , 768-9606.

1990.I.11

miesto centras.

Perestroika klibojot... baumas izplata dizaineris Dadzis

Vt/Df?oD2/M

IGNALINOS REIKALAI
Seniai buvo kalbama 

įvairiomis progomis, kad 
reikia specialios komisijos, 
arba kad netrukus atvyk
sianti tarptautinė komisija 
ištirti Ignalinos jėgainės 
saugumą aplinkai.

Galą gale sudaryta ko
misija iš Prancūzijos, Ju
goslavijos, Suomijos, Švedi
jos, Ispanijos, JAV bei 
Anglijos atominės energeti
kos specialistą. Su ją pada
rytomis išvadomis bus su
pažindinta visuomenė.

Ją darbui yra oficia
liai pakviesti dalyvauti 
Lietuvos mokslininką komi
sijos IAE eksploatacijos 
klausimais pirmininkas ir 
ŽALIŲJŲ atstovas.

• KAUNE sugrąžinti dar 
kai kurią gatvią pavadini
mai: I.Laukaitytės gatvei 
grąžintas "A.Mapu" pavadi
nimas, Jaunosios Gvardijos
- "Tvirtovės", M. Kalinino
- "Utenos". Pakeisti pava
dinimai: Tarybą gatvė i 
."P. Vileišio", TSRS 50-čio 
į "V.Krėvės prospektas".

tvarkymas, bet jame daly
vauti jau neoeprisieina, 
stebi iš šalies ir lūkuriuoji 
kuo viskas baigsis. Reikia 
suprasti, kad niekas nieko 
neduos geruoju, o reiKia 
iškovoti, jei ne ginklu, tai 
diplomatija.

Tuo tarpu sudievu, Isuk- 
siu nekantriai laiško.

Jonas L.’1

<§>v Kalėdy ir 
Naujy mėty

proga
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikina -

B. M. KASPERAVIČIAI

S I U N C I 
ir pagal lietuviškus

U ĮVAIRIUS 
receptus vaistus į Lietuvą.

Dabar galima pas mane užsiprenumeruoti 
’ ■ ’ ‘ gausiai iliustruotą dvisavaiti- 

kurio metinė prenumerata 
Kreipkitės į:

1053 Albanel Cr., Duvernay,

Lietuvoje leidžiamą, 
n į žurnalą Švyturys", 
oro paštu yra $42.- metams. 
Liudą Stankevičių, 
Laval, P.Q. H7G 4K7. Tel.: (514)-669-8834.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO UJO- 12 vai. naktie*
Programos vedije* : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay , Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

• Vasarotojai, ilgesniam laikui apsistoję Palangos vasar
namyje, skundėsi, kad, lietui lyjant, į miegamąjį varva 
vanduo tiesiai ant lovos ir prašė skubiai sutaisyti prakiu
rusį stogą.

- To aš negaliu padaryti, - atsakė komiteto pirminin
kas. - Kai lyja - taisyti neįmanoma, o kai graži diena 
- tai nereikia.

Jaukiu

SV KA UlįDŲ i
LAIMINGŲ

1990 METŲ

I Šie trys šventiniai sveikinimai per nelaimę, nepakliuvo į 
praeitą "NL" numerį. Apgailestaujame ir spausdiname nau
jiems metams prasidėjus. Red./.

ir laimingų 
bei sėkmingų

naujų metų 
linkime savo draugams 
ir pažįstamiems —

Ema Budvilienė 
ir duktė Erika

linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

M/LANA, ALBERTAS ir JUOZAS JONELIAI

2.

ORGANIZUOJU KELIONES:
l stebuklingą Šv. M. Marijos apsireiškimo vietą 
Meždugorėja, Jugoslavijoje nuo 
1990 m gegužės 10-19,
l Dainų ir Šokių šventę Vilniuje 
1990 m. liepos 2-15 d.

kaina $ 1599.
nuo 

kaina $ 2550.
Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdam-Maskva- 
Vilnius - Leningradas) lėktuvu;
Vienas žmogus gali vežti 75 kg. bagažo. 
Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą - $50 
nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:
Lėktuvo bilietus individualiai kelionei (Lietuvą 
ir kitas pasaulio šalis.
Reikiamai datai bilietus į Kanadą, atvvkstan- 
tiems iš Lietuvos.
Dokumentus kelionei į Lietuvą arba atvykstan
tiems giminėms iš Lietuvos.

Keliones organizuojamos per:

*
*

*
*

įtaigą, turinčią Ontario if 
Quebec valdžios licenzijas.

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, 
Duvernay, Lavai, Quė. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834



Lietuvių Namų 
Žinios

• . Praeity mėty gruodžio 
mėn. 24 d., Lietuviy Namų, 
Karaliaus Mindaugo menėje 
LN Motery Būrelio inicia
tyva buvo suruošta Kūčiy 
vakarienė. Dalyvavo 160 
asmeny.

Muz. Vaclovas Verikai- 
tis pravedė kalėdiniy gies- 
miy giedojimę. Uždegtos 
geltona, žalia ir raudona 
žvakės. L.Pocienė pasveiki
no susirinkusius ir apibūdi
no Kūčiy reikšmę bei jy 
papročius. Po to sekė mu
zikinė programa, kurię
atliko neseniai atvykęs 
iš Lietuvos muz. P.Jarami- 
nas pianinu ir solistai - 
Marytė Bizinkauskaitė- 
Bildienė ir Vaclovas Veri- 
kaitis. Maldę sukalbėjo 
Tėvas Eugenijus OFM. 
Vakarienę paruošė V. Birš
tonas.

Po vakarienes susirinku
sius sveikino LN Valdybos 
pirmininkas _ J.V Šimkus 
ir Motery Būrelio vardu 
L.Pocienė.

• Lietuviy Slaugos Na - 
mams aukojo: $2.000 
Eva Adomavičius; $1.000- 
Ona Urnavičienė; $ 100- 
Z. Čižikienė; $50- B.McKen-

Iš viso statybos fonde 
yra $157.176. Aukos priima
mos PĄRAMOJE sęsk.8711, 
PRISIKĖLIMO P-jos KOO
PERATYVE sęsk.155332.17 
ir TALKOJE sęsk. 4259. 
Aukos atleidžiamos nuo 
valstybiniy mokesčiy

Lietuviy Slaugos Namy 
komitetas nuoširdžiai dėko
ja VISIEMS AUKOTOJAMS 
už 1989 m. aukas ir linki 
visokeriopos sėkmės 1990 
metais.
• „LIETUVIŲ NAMŲ VYRŲ 
BŪRELIO METINIS SUSI
RINKIMAS įvyks sausio 
mėn.28 d., sekmadienį, 
1:30 val.p.p. LN Kunigaikš
tienės Birutės menėje.ny.

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS

Mieli Tautiečiai , -
Per paskutinius keturis metus Toronto LIETUVIŲ 

NAMAI aktyviai planavo ir organizavo Lietuviy Slaugos 
Namy steigimę.

Projektas apims vienę aukštę, naudojamę visuome
nės tikslams, vienę aukštę gyventojy bendriems reikalams., 
tris aukštus gyventojy patalpoms (109 lovoms) ir požemi
nį aukštę automobiliams statyti.

Iki šiol esame gavę iš OMB (Ontario Municipal 
Board) Slaugos Namy sklypo zonos pakeitimę iš reziden
cinės į rezidencinę- komercinę. Pasirašėme sutartį su 
Arbor Living Centres dėl namy administravimo, pagal 
Sveikatos Ministerijos reikalavimę. Išsprendėme automobi- 
liy statymo problemę, nupirkdami atskirę žemės sklypę 
skersai kelio nuo būsimy namy ir dar gaudami teisę pasta-
tyti 38 automobilius Miesto Valdybos autoaikšteje prie 
VILNIAUS Rūmy.

Toronto Lietuviy Namai prisideda su žeme pasta
tui, autoaikštėmis ir nemaža suma pinigy, tačiau šis pro
jektas yra perdaug didelis, kad mūšy organizacija pajėgtų, 
ar pageidauty viena pati ši darbę įvykdyti. Todėl prašome 
visos lietuviškos visuomenės prisidėjimo per bendruomenės 
pajėgięsias organizacijas ir pavienius asmenis.

Dabar ruošiame prašymę Sveikatos Ministerijai 
dėl Slaugos Namy leidimo ir lovy skaičiaus nustatymo. 
Šis dokumentas, apimantis 62 puslapius, yra ruošiams, 
padedant Arbor Living Centres konsultantei. Ministerija 
jau išleido aplinkraštį įteikti prašymus iki 1990 vasario 
15 d.

Paskutiniame Ministerijos informaciniame susirinki-

rif-TJ .. - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/a% už 90 dienų term.indėlius 
9*A% už 6 min.term.indėllus 
9*A% už 1 m. term, indėlius 
9 V»% už 2 m. term. Indėlius 
9’/»% už 3 m. term, indėlius 
9*/<% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
H % už 1 m. GIC Invest, pažym. 
10’6% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
10’/i% už 3 m. GIC Invest, pažym.

8,/<% už RRSP Ir RRIF Ind. (variabterate) 
11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
10’A% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
1O'/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

8*/4% už namų planą - OHOSP (v. r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
9V«% kasd. pal. sąsk. viri 10.000 
;6’/i% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 motų —...
2 metų ........
3 metų----- ...

(fixed rate)

12%%
12%%,

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

AKTYVAI v/'rš 74 milijonu dolerių
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).

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.
P° P‘etM BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 532-1149
6 psl.

1989.XII.10 prie LIETUVIŲ NAMŲ Toronte apie 12 vai. p.p. įvyko mašinų avarija, buvo apdaužytos 4 mašinos. Automobilį vairavo lietuvis i Š provinci jos.
Nuotraukos St. Varankos.

me lapkričio mėn, 27 d. vėl buvo pakartota 3 kriterijai, 
kurie nulems pasiūlymy įvertinimę, būtent:

Geografinis reikalingumas (Geographic need), tauti
nis reikalingumas ( Ethnic need), Pasiūlymo kokybė (Qua
lity of proposal).

Už aukščiausiai įvertintus pasiūlymus Ministerija 
duos leidimę laikyti 60 slaugos lovy su 50% valdžios pa
rama išlaidoms padengti. Už mažesnės vertės pasiūlymus 
duos ir po mažiau lovy.

Mes, lietuviška Ontario visuomenė, norėdami gauti 
geriau apsimokantį 60 lovy leidimę, bet būdami neskaitlin
gi ir neįtakingi, turime parodyti Ministerijai faktais ir 
raštu kad:

Dėl geografinio reikalingumo - Ontario provincijoje 
neturime kity lietuvišky slaugos namy. Visi tautiečiai 
rasty čia prieglobstį. Vietovė yra vidury lietuviško gyve
nimo ir veiklos.

Dėl tautinio reikalingumo, - lietuviškos kolonijos 
įvairiose Ontario vietovėse turi didelį procentę vidurinio 
ir seno amžiaus asmeny. Jiems slaugos namy priežiūra 
yra reikalinga, nes neturi šeimos arba vietos savo šeimo
je pasilikti, atėjus senatvei. Šie žmonės nori laikytis savo 
aplinkoje, prižiūrimi lietuvišky gydytojy ir slaugiy.

Dėl pasiūlymo kokybės,-Ministerija taip pat reika
lauja pateikti religiniy ir visuomenišky programy aprašy
mus ir jy vykdymę. Ministerijai yra svarbu, kad leidimai 
būty išduoti ne-pelno ieškantiems tautiniy grupiy komite
tams, tokiems kaip mes iš tikryjy ir esame. Šitoks komi
tetas turi būti išimtinai remiamas visos bendruomenės: 
paskiry asmeny, organizacijy bei parapijy.

Jūsų paremiantis laiškas Sveikatos Ministerijai,pa
gal anksčiau išdėstytus "Reikalingumo faktorius", būtų 
lemtingas prisidėjimas prie leidimo gavimo.

Todėl prašome nedelsiant užpildyti ir paslysti apa
čioje pridedamę iškarpę. J.V.Šimkus,

Slaugos Namy K-to Pirmininkas

LIETUVĮŲ KALĖDINĖ Išsiskyrė kiniečiu eglutė.
EGLUTĖ s Prie visy buvo pridėti šven-

Ir šiais metais lietuviai itiniai sveikinimai savomis 
gražiai pasirodė savo puoš- 

originalia Kalėdy 
Parodoje dalyvavo 

su savo

nia ir 
eglute. 
20 įvairiy tauty 
eglutėmis Toronto policijos 
centrinėje, prie College 
ir Bay gatviy. Pirmoji prie 
įėjimo į parodę buvo lietu
viškoji eglutė, papuošta 
šiaudinukais.Šiaudeliai buvo 
pavartoti įvairiausiais bū
dais. Tai buvo originaliau
sia eglutė visoje parodoje. 
Latviai savo 
pakabinę irgi 
nuky. Kitos 
papuoštos 
blizgučiais, 
saldainiais,

kalbomis.
Lietuviškęję eglutę pa

puošė Greta Baltaduonienė 
ir Aldona Zenderienė. 
rodą buvo atidaryta 
sausio mėn. 7 d.

Labai puiku, kad lietu
viai , tautodailės 
neatsilieka nuo 
veiklos ir įspūdingai atsto
vauja kitataučiy tarpe sa
vitas tradicijas. Tuo pačiu 
primena ir saviesiems, 
kas yra vertinga ir gražu.

Pa
iki

mėgėjai 
kitokios

SKAUTIŠKOS KŪČIOS
Prisikėlimo P-jos saleje 

praeity mėty gruodžio 10

eglutei buvo 
keletę šiaudi- 
eglaitės buvo 

komerciniais 
pyragėliais, 

lemputėmis.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
-------. 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Vi V1/ Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/2% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

. 91/2% 

. 93A% 

. 93/4% 
91/2°/o 
91/2%'

11 % 

101/2% 
101/2% 

93/4% 

83/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 13 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų .................  1272%
3 metų .................. 127z%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 11 V2%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas taikomas 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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

IŠKIRPTI

Hon.Elinor Caplan, MPP
Minister of Health
c/o Nursing Homes Branch
15 Overlea Blvd., 5th Floor, 
TORONTO, Ontario 
M4H IA9

Your Honour:
Re: Multicultural Nursing Home Beds 

Province of Ontario Project NHB-89/90-01

I respectfully request You to support the application 
for a nursing home licence, submitted by the non-profit, 
multi-cultural, community-based sponsor Labdara Founda
tion Inc. at 1573 Bloor Street West, Toronto,Ontario. 
This home, wich will be located in Toronto is supported 
by the entire Lithuanian community in Ontario. No other 
facility exists catering to the special ethnic needs of 
Lithuanian elderly in Ontario. The community has already 
purchased land, obtained re-zoning of the site, hired 
a management firm and raised a substantial sum of 
money, but we need your support .

Please help us to provide a living caring home for our 
elderly.

Yours sincerely ,

Name: -------------------------------- ---------------

Address : ------------------------------------------------
■ ‘ • • Kit •*

I City / /Postal Code /

d. Toronto skautai ir skau
tės surengė savo Kūčias. 
V.s. D.Keršienė papasakojo 
apie Kūčiy tradicijas. Prog
ramai vadovavo j.sk.D.Ka- 
lendraitė. Pakvietus skau
tes iš Lietuvos, JAV, Kana
dos, Vokietijos, Anglijos, 
Australjos ir Piety Ameri
kos, buvo uždegtos žvaku
tės ir kiekviena atstovė, 
perskaičiusi sveikinimę, 
pakabino jį ant eglutės.

Kun. P. Dilys sukalbėjo 
atitinkamę maldę ir palai
mino stalę. Visi pasidalino 
plotkelėmis ir linkėjimais.

Stalas _buvo apkrautas 
12-kos rušiy tradiciniais 
valgiais, kuriuos . sunešė 
motinos, o BIRUTES drau
govės vadove ps. J.Batūrie- 
nė jais papuošė stalę.

J.sk.Daina ir Zita Gurk- 
lytės su talkininkėmis pra

vedė kalėdines giesmes, 
o sesė A.Totoraitlenė gra- 
žiai deklamavo šventei 
pritaikytę savo kūrybos 
eilėraštį.

Kalėdy Senelis (j.s.P.Bū- 
tėnas) atvyko su maišu 
dovany ir apdalino vilkiu
kus, paukštytes ir skautes. 
DLK MINDAUGO draugo
vės skautai labai gražiai 
sugiedojo kalėdinę giesmę.

Visiems padėkojo tunti- 
ninkas s.F. Mockus, prisi
mindamas ir visus rėmėjus.

Pabaigai visi sugiedojo 
"Lietuva, brangi" ir "Atei
na naktis". Dalyvavo apie 
200 svečiy.
• KAUNO jjramoginiy šokių 
grupė SŪKURYS atliks 
dar du šokly vakarus:sausio 
12 d.Prisikėlimo P-jos salė
je ir sausio 14 cLLietuviy 
Namuose.

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ
FONDUI:

• A.a. EDVARDO ŠILEIKIO atminimui žmonaj. 
Šileikienė paaukojo $ 1.000. ,

• A.a. S. PERMINO atminimui V.Demikiene pa
aukojo $ 100.
• J. VITKŪNAS Kalėdy švenčiy proga paaukojo KL Fon
dui $ 1.000.

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

DAUGINIS
DRA ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West Toronto. Ont., M6P 1A6
Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS I 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

ATEIjįt Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) g 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 1
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. i
(Skersai gatves .nuo pensininku tumų, 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.t

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



iTamilton
ARTĖJA METINIS ZUIKIŲ 
BALIUS

Balius vyks š.m. sausio 
mėn.27 d., Jaunimo Centro 
salėje. Šiam baliui Klubo 
valdyba sparčiai ruošiasi, 
posėdžiauja. Rengėjai nori, 
kad šis Jų metinis parengi
mas praeity gražioje nuo
taikoje, kad visi atvykusie
ji jaustųsi savyjy tarpe. 
Žūklautojų-Medžiotojų Klu
bas GIEDRAITIS visada 
pasikviečia gerus vienetus 
programy atlikimui. Šiam 
baliui jie pasikvietė garsyjį 
Toronto Vyrų Chorą ARĄ 
su jo vadovu sol. Vaclovu 
Verikaičiu. Chorui akom po
nuos muz. Jonas Govėdas. 
Šios koncertinės programos 
pradžia 7 val.vakaro, ba
liaus pradžia - 6 val.vaka
ro. Prieš meninę programą 
bus įteiktos taurės už įvai
rius laimėjimus žuvavime, 
medžioklėje ir šaudyme.

Po koncerto visi galės 
pasivaišinti karšta žuvienos 
vakariene. Ypač šiais me
tais medžiotojai primedžio- 
jo daug žvėrienos. Laimės 
išmėginimui yra organizuo
jami laimės staliukai, o

visiems ištroškusiems veiks 
įvairiy gėrimy baras. Norin
tieji galės pasišokti, gro
jant K. Deksnio ŽAGARŲ 
orkestrui.

Klubo GIEDRAITIS val
dyba kviečia visus atvykti 
į šį metini jy parengimą, 
praleisti vakarę lietuviškoje 
aplinkoje ir pasiklausyti 
ARO dainų. Prieškalėdinis 
Laimės Ratas, ruoštas gruo
džio men. 16 d. parapijos 
saleje, praėjo sėkmingai, 
Klubui liko truputis pelno.

Klubas GIEDRAITIS, 
įvertindamas mūšy lietuviš
kos spaudos reikšmę išeivi
joje , paskyrė aukų Kanados 
lietuviškiems laikraščiams: 
NEPRIKLAUSOMAI LIETU
VAI ir TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAMS po $ 75. Kanados 
Lietuviy Fondui, remian
čiam lietuvišką veiklą bei 
jaunimą, papildė savo įnašą 
fonde, paaukodami $50.

Klubas GIEDRAITIS 
dėkoja ilgamečiam valdy
bos nariui A.Pauliui už 
jo darbą ir pasiaukojimą 
Klube. A. Paulius dėl svei
katos pasitraukė iš šiy 
pareigy. Valdyba linki jam 
daug sveikatos ir kuo gra
žiausių ir ilgiausiy mėty.

J.P.

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 

FONDUI;
• A-a. E.JAKUBAITIENES atminimui paaukojo 

$ 25 - E.Bersėnienė.
• A.a. ZELMOS STASIULIENES atminimui $25 

- paaukojo S.S.Rakščiai.

• A.a. Kun. VALENTINO GAILIAUS atminimui 
$50 - dr.A.T.Gallius.

• A.a. ELENOS BURINSKIENĖS-ZOSTAUTAITES 
atminimui: $40 - J.E.Bajoraltis; po $20 - S.A.Karnai, 
A.D.Jankūnai; po $10 - A.Petraitienė, P.Šidlauskas.V.Gel- 
žinis ir R.Pakalniškienė.

• Naujais Kanados Lietuvių Fondo nariais tapo, paauko
dami po $ 100: T. Apanavičiene, P.Armonas, A.Jusys, 
St.Kačinskas, P.Kanopa, Vl.Kybartas, A.Krakaitis, Burling
ton,Ont., dr.B.Vidugiris, Dundas,Ont.

Savo įnašus Kanados Lietuviy Fonde papildė po $ 100: 
- Br.Steponavičius ir A. Šetikas iš St.Catharines.Ont.; 
$50 - Zūklautojy-Medžiotojy Klubas GIEDRAITIS ir $ 
20- L.Kubilius.

Kanados Lietuviy Fondas sveikina naujus narius 
ir tuo pačiu kviečia visus tautiečius, kurie dar nėra na
riais, įsijungti į fondo eiles ir dėkoja už įnašy padidinimą 
bei aukas. Visiems nuoširdžiai dėkoja KLF

montrea
MIELI SKAITYTOJAI, -

Iš daugelio Jūsų, metams baigiantis, gavome pre - 
numeratas arba atsiskaityrpus už skolas. Šalia to ir malo
nius ateinantiems metams linkėjimus bei šventinius pa - 
sveikinimus. VISIEMS už tai nuoširdžiai DĖKOJAME'."NL"

bndon,ont
MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ

FONDUI:
• A.a. ALGIRDO MITALO atminimui: $ 50 - E.K. 

Šlekiai, A.R.Šlekiai, L.G.Matukai, J.R.Kisieliai, B.Stalio- 
raitienė; $ 30 - K.Hopkins; $25 - A.D.Coates, T.E.Masako, 
G.Braganza-J.Lemieux.

Visiems nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

• KAZYS DULKYS iš Kelowna, B.C. paaukojo Kanados 
Lietuviy Fondui $ 500.

Taip pat kitus $ 500 - prisiuntė Fondui persiysti 
VASARIO 16-tosios GIMNAZIJAI. Dėkojame.' K.L.F.

AGOTAI POŽĖRIENEI 
mirus,

š. Genei RIMEIKIENEI, š. Stasiui RIMEIKAI 
ir jų šeimai brolišką užuojautą reiškia —

L.K. MINDAUGO šaulių kuopa.

AGOTAI POŽĖRIENEI 
mirus,

gilią užuojautą reiškia dukrai GENEI, jos 
vyrui STASIUI RIMEIKA! ir visai šeimai -

G- E. Alinauskų šeima

TALKA

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
iiikūras nuoMviKM* namuose 1TvpA kelionės 

l LIETUVĄ 
1990

Išvykimo datos:
GEGUŽĖS 6 (Finnair)
GEGUŽĖS 19 (Lufthansa)
GEGUŽĖS 30 (Air France)
BIRŽELIO 17 (Finnair)

LIEPOS 1 (Finnair) 
LIEPOS 3 (Lufthansa)

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.indėlius ............ 11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSPirRRIFI m.............. 11%
RRSPind. 3 m.................... 11%

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 7vai. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

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

LIEPOS 4 (Air France) 
RUGPJŪČIO 5 (Finnair) 
RUGPJŪČIO 13 (AF ir LH) 

RUGSĖJO 7 (Air France) 
SPALIO 2 (Lufthansa) 
GRUODŽIO 21 (Fi nnair)

GRĮŽIMO DATOS ĮVAIRIOS.
K el ionių trukmė grupėms — 10, 15, 20,ir 25 dienos 
Kelionės vykstantiems privačiai — pagal pageidavimą 

(norintiems užsakome viešbučius)
Kelionių kaina su privačiais kvietimais ......nuo $1034.00 

grupėms ...... nuo $2100.00
Visos kelionės užsakytos per Maskvą, Vyksta derybos 
dėl tiesioginiu skridimu į Vilnių, Deryboms pavykus ir 
surinkus pakankamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai 
į, Lietuvą. /Todėl keleivių skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsisakyti keliones kuo anksčiau. 

Registracija^ pradedame 1990 m. sausio 2 d.
SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:

tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 
2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 

Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

ditto
SPECIALYBĖS :

1990.U JI

BATŲ TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIU SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
zomSas

GUY 
RICHARD 
ROOFIR---- COUVMUR

Prof. dr. A. Dumčius, lydimas N. Bagdžiūnienėa, atsilanko 
“Nepriklausomos Lietuvos” redakcijoje.

SUSIPAŽINOME SU 
ĮŽYMIUOJU LIETUVOS 
MEDICINOS SPECIALISTU 
dr. ARIMANTU DUMČIUMI.

Praeitieji metai Montre- 
alio lietuviy gyvenime buvo 
labai intensyvūs. Sutikome, 
išleidome, matėme ir klau
sėmės, didžiavomės ir 
džiaugėmės svečiais iš
Lietuvos - menininkais, 
rašytojais, ekonomistais,
ansamblininkais, o gruodžio 
18 RŪTOS Klube sutikome 
prof.Arimantą Dumčių.

Šio ypatingai gabaus 
asmens biografija yra spal
vinga. Vaikas, 7 m.amžiaus, 
atvyko į Lietuvę iš Sibiro 
ir čia turėjo skintis sau 
kelię medicinos srityje. 
Buvo gimęs Kaune 1940 
m.

1965 m. baigė Kauno 
Medicinos Institutą. Čia 
baigė ir chirurgijos aspiran
tūrą. Iki šiol dirba I-osios 
Čhirurgijos katedros profe
soriumi ir yra širdies krau- 
jagysliy chirurgijos labora
torijos vedėju.

Prof. A.Dumčius yra 
apgynęs 1969 m. medicinos 
mokslų kandidato ir 1979 
m. medicinos mokslų dak
taro disertacijas. Už savo 
darbus širdies ligų srityje 
1980 m. buvo apdovanotas 
Lietuvos Respublikine pre
mija. 1988-89m.m. kartu 
su savo jaunų chirurgų 
grupe atliko pirmąsias kar- 
diomioplastikos operacijas 
Rytų Europoje.

Tobulinosi ir Mont- 
realio Kardiologijos Institu
te, pakartotinai stažavosi 
1983 m. 1987 m.-tobulino
si ir skaitė paskaitas JAV 
(Pittsburgh ir Chicago). 
1989 m. buvo pakviestas 
Paryžiun, į Tarptautinį 
Seminarą širdies chirurgijos 
klausimais, kur skaitė 2 
paskaitas. Medicinos spau
doje yra paskelbęs apie 
170 darbų, atliko 12 išra
dimų ir yra koautorius 
dviejų monografijų elektro- 
kardiostimuliacijos klausi
mais.

Vilniaus Universiteto 
specializuotos chirurgijos 
Tarybos narys, Respubliki
nės Medicinos Technikos 
Mokslininkų D-jos pirmi
ninkas. Šalia visa to - dirba 
ir visuomeninį darbą medi
kų Sąjūdžio grupėje Kauno 
Medicinos Institute ir Kau
no TREMTINIO Klube.

Yra taip pat paruošęs 
visą eilę medicininių skaid
rių.

Prof. Dumčius yra ap
dovanotas ne tiktai gabu
mais, bet ir ypatinga ener
gija, kurią jis sugeba gerai

valdyti.
Susirinkusiems virš 

100 klausytojams, jis preci
zišku, gyvu žodžiu kalbėjo 
apie Lietuvos pastangas 
atsilaikyti prieš nužmogini
mą, pastangas kurti sava
rankišką, kultūringą gyve
nimą savam krašte. Patie
kė kai kurių statistinių 
duomenų, kurie dar akivaiz
džiau, vėl iš naujo mus 
sujungė su mūsų brolių 
ir seserų gyvenimu Lietu
voj e. _

RŪTOS KLubo pirminin
kas Bronius Staškevičius 
pakvietė klausytojus patiek
ti klausimų, o prelegentas 
į juos atsakinėjo.

SĄJŪDŽIUI paremti 
buvo surinkta $ 795.

Pasivaišinus kava ir 
pyragais, dalintas! įspū
džiais ir pasidžiaugta, kad 
turime tokių gabių ir kūry
bingų žmonių. b.n.

KANADOS HOCKEY 
KOMANDOJE - LIETUVIS 

Kanada laimėjo pasaulio 
Jaunių hockey pirmenybes 
Suomijoje. Sausio mėn. 
4 d. Kanados Jaunių Rink
tinė nugalėjo čekų rinktiną 
santykiu 2:1, tuo laimėda
mi /bet tik, tik vos/ pa
saulio jaunių čempionatą, 
jau 4-tą kartą.

Tačiau tos dienos rung
tynės galėjo nulemti Kana
dai antrą,trečią ar ketvirtą 
vietą, taip lygios buvo 
visų komandų pajėgos.

Kad laimėtų pirmąją 
vietą, Kanada turėjo nuga
lėti čekus, o švedai turėjo 
laimėti arba bent lygiomis 
sužaisti prieš sovietus. 
Taip jau išėjo, kad švedai 
padarė mažą stebuklą, 
išlygindami su sovietais 
2 įvarčių deficitą paskuti
nėse minutėse, o Kanada 
pasistengė atlaikyti aršias 
čekų atakas, ypač paskuti
nėse minutėse.

Pastebėtina, jog Kana
dos komandos tarpe matė
si ir vienas jaunuolis lietu
viška pavarde - MALGŪ- 
NAS. Taigi, mums lietu
viams ši Kanados pergalė 
yra juo džiugesnė.
D.NJBa 1 t rukon i s

LIETUVIO NAMAS - 
ISTORINIS

LASALLE miesto savi
valdybė savo posėdyje pri
pažino keturis namus mies
to istoriniais pastatais. 
T.y. savo stiliumi skirtingi 
nuo kitų namai. Vienas 
jų yra Albino ir Janinos 
Blauzdžiūnų rezidencinis 
namas Alepin gatvėje, sta
tytas 1901 metais.

7 psl.

č
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MIRUSIEJI;
• PAŽĖRIENĖ AGOTA, 
82 m., mirė staiga 1989 
m. gruodžio mėn. 19 d. 
Palaidota iš Šv.Kazimiero 
parapijos bažnyčios Cote 
dės Neiges kapinėse.

Liko duktė J.Rimeikienė, 
trys vaikaičiai. Ji buvo 
Albinos Zienkienės teta.

POPIETĖ SU PALAIMINTUOJU LITAS
INTENCIJAI, 

GORBAClOV’ui

• KETVIRTADIENĮ, sausio 
11, d., 7 vai.v.visi renka
mės A V P-jos salen. Po 
to- specialios pamaldos 
LIETUVOS 
lankantis M.
ir jo palydovams LIETUVO- 

-fe........... ..
4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHT

• SUSIPAŽINSIME su ra- 
šytojių "LITERATŪRA ir 
MENAS" laikraščio redakto-, 
riumi LEONIDU JACINEVI- 
ČIUM bei filmos autorium

Liko daug giminių Lietuvo
je.
• ŠULMISTRAS JONAS,ei
damas 90-tuosius metus, 
mirė ligoninėje. Liko brol
vaikių Kanadoje.

Palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

"NEATMENU TAVO VEIDO"
Rašytojas L.Jacinevičius 

tars žodį ir parodys video 
budu minimą filmų, kurių 
režisavo Raimondas Banio- 
nis, SAUSIO MĖN.20 d., 
šeštadienį 2:45 yal.p.p. 
SESELIŲ NAMŲ SALĖJE.

VISI maloniai kviečiami
• RUZGAITIS ALFONSAS 
mirė gruodžio 27 d. Liko 
žmona Wenda, 2 dukterys 
su šeimomis, trys vaikai-

Įėjimas- laisva auka. Rengia
Literatūros Ratelis

1990 m. SAUSIO mėn. 21 d.

AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE
11 vai. Šv. Mišios- kun. dr. V. Cukuras ,
12 vai. salėje skaidrių montažas apie J. Matu

laičio dyvenimą - Sės: O. Mikailaitė ir
Dolores M. iš Putnamo

e Pietūs (lietuviški valgiai)
šeim. J. Blauzdžiūnienė

e Loterija
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

AUKA: $10.00
Pelnas skiriamas N.P. Seselėms Montrealyje paremti.

Bilietai jau platinami. Sės. Paulė: Tel. 766—9397 ir
A. Bl auzdžiunas; Tel. 366—1963 

Susidarius 10—fiai žmonių, rezervuojamas stalas.

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA____

1475 De Sėve, Montreal, Que., H4E 2A8 
TEL.: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono

MOKA
Certifikatus ................. 11 %
Term, indėlius:

1 metų ................. 10 %
180 d. -364 d..........93/4%
120 d. - 179 d..........&V2%

60 d. - 119 d..........9'/4°/o
30 d.- 59 d..........9 %

IMA
Nekilnojomq turtą — nuo

už:
Taupymo-special................. 6 %
Taupymo - su gyv. dr.......... .. 53/4%
Taupymo-kasdienines....... 5’/a%
Einamos sąsk.......................... 4’/z%
RRIF — RRSP — term...........  11'/2%
RRIF - RRSP - taup............... 61/?%

už:

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LITE

čiai Ottawoje, sesuo He
lene Macikas. Palaidotas 
iš Šv.Kazimiero P-jos baž
nyčios Cote dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• LIVIJAI STANKEVIČIŲ — 
TEI-BOBELIENEI ir jos vy
rui ALGIRDUI gimė, Mont- 
realyje beviešint, antroji 
dukrelė.

Sveikiname}

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

• AV Parapijoje buvo
1989 metais 9 vedybos, 12 
krikštų ir mirė 32 asmenys.

• Šv.Kazimiero Parapijoje 
1989 m. buvo 6 vedybos, 
3 krikštai ir mirė 17 as
menų.
• Pranešama, kad nuo 
š.m. galima skambinti tie
sioginiai LIETUVON telefo
nu , išsukant nr. 0-11-7- 
0122 ir pridedant norimo 
asmens telefono numerį 
VILNIUJE.

Skambinant į KAUNĄ, 
reikia išsukti 0-11-7-0127 
ir pridedant norimo as
mens telefonao numerį •

KITŲ MIESTŲ KODĄ 
RASITE šio "NL numerio 
3-iame puslapyje.
• RITA ALINAUSKAITĖ- 
MURRY, gyvenanti su šei
ma Teras Bay, Ont., prie 
Lake Superior, susilaukė 
antrojo sūnelio.

Rita Murry yra "NL" 
valdybos ilgalaikio nario 
Gasparo ir Elizabeth Ali- 
nauskų duktė.

Sveikiname!
• Tautos Fondui aukojo
$ 25- Ona Kuprienė.
Nuoširdžiai dėkoja

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

MAGNETOFONUS (VCR) 
ir VIDEO FILMAVIMO 
KAMERAS, tinkamas 
naudoti Lietuvoje. Turi
me pavyzdžių. Galima 
atsiimti ir Toronte.

ADAMONIŲ ŠEIMA, 
Tek: (514) - 256-5355.

• AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS KIOSKE gali
ma įsigyti neseniai išleistą. 
Antaninos Garmutės knygų 
ĄŽUOLŲ RANDAI ir Danu
tės Brazytės-Bindokienės 
LIETUVIŲ PAPROČIAI 
IR TRADICIJOS LIETUVO
JE,lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Taip pat galima gauti 
įvairių lietuviškų plokštelių, 
garsajuosčių bei suvenyrų.

• Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS dėkoja 
montrealiečiams lietuviams, 
prisidėjusiems savo auko
mis prie jo kasetės išleidi
mo.

Jau seniau buvo paskelb
tas ankstyvesniųjų aukotojų 
sųrašas, o dabar skelbiame 
vėliau prisidėjusius: W.Gen- 
teman - $500; J.P.Adamo- 
niai - $100; po $ 50- dr. 
J.Mališka, A.Piešina; K.And- 
ruškevičius - $30; H.Nagys- 
$25; E. J.Paunksniai (anks
čiau $50), papildomai $20; 
Jonas Lukoševičius (anks
čiau $ 50), papildomai
$20; E.L.- $10.

Kasetės pristatymas 
su trumpa programa įvyks 
š.m, sausio mėn.28 d., 
po 11 vaLMišių, AV P- 
jos salėję.

Atvykusieji bus pavaišin
ti kavute ir PAVASARIO 
mergaičių keptais pyragais. 
Įėjimas laisvas.

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catharine St. W. Suite 600 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.4 5 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gahan BERARD, D.M.B.
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. bowl, dos Laarontldos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde ) 
Skaninti Tel : 662-1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 

AUOeryte hesOien neo • — 10 v.v. 
šeštadieniais : neo Sr. — S:30 v.v. 
Sekmadieni sis: neo 10 r. — S'30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M-Sc. L.M.C.C. F.R.CA (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L5 

ToL:i 931-4024

PADĖKA
Po sunkios ir ilgos ligos, mirus 

brangiai Mamai, Močiutei
AGOTAI POŽĖRIENEI, 

nuoširdžią padėką reiškiame Šv. Kazimiero P- 
jos kleb. St. Šileikai, SDB, /Vušros Vartų P-jos 
kun. Iz. Sadauskui, SDB, Sės. Paulei už pamaldas 
ir palydėjimą į kapines.

Padėką taip pat reiškiame Tetai, Dėdei Zien- 
kams ir jų šeimai, ponioms M. Grinkuvienei, A. 
LaCours, J. Pileckienei, G. Ilkew už visokieriopą 
pagalbą.

Dėkoju visiems, pagerbusiems velionę savo 
atsilankymu į laidotuves, užprašiusiems Šv. Mi
šias, gėles, užiojautas. Mes to niekados nepamir
šime - „Rimeikių seimą.

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ
FONDUI:

a A.a. Lietuvos Generalinio Konsulo Dr. JONO 
ŽMUIDZINO atminimui aukojo $ 100 - J. Šablauskas.

Nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

LITO AKCIJOS

Prašome atkreipti dėmesį, kad nuo sausio 4 
dienos, 1990 metų, LITO nariai galės pirkti LITO 
specialias akcijas (Permanent 
kaina bus $10.00. Nariai galės pirkti ne daugiau 
kaip 100 ir nemažiau kaip 10 akcijų.

Už akcijas bus mokamos palūkanos, nustatytos 
LITO narių metinio susirinkimo metu. Pirkėjai 
galės nusirašyti pirktų akcijų vertę’ nuo pajamų, 
provincinės taksos mokesčiams. Akcijos gali būti 
įdėtos į RRSP ir nusirašytos nuo federalinių ir 
provincinių taksų mokesčio. Akcijų skaičius limi
tuotas ir akcijos bus parduotos pagal užsisakytą 
eilę. Smulkesnes informacijas galima gauti LITE,

Tel.: 766-8189. VEDĖJAS

Shares). Akcijų

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel.: (514) 488-3363 

Toronte tel.: (416) 886-7659
Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

Two kassele radio -$129.- Video nuo $399.- 
Vidco camera : $1499.-

102A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (Storage) 
Taisau ir remodeliuoju 
Siuvu ir parduodu.

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9046

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. Tree. ........  9:00 — 3:00 10:00 — 2:00
Ketvirtadieniais!.......... 12:00 — 8:00 3:00 — 7:00
Penktadieniais............. 10:00 — 6:00 2:00 — 6:00

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VAGOS" ir "MOKSLO" lei

dyklų išleistų knygų Lietuvoje, gali kreiptis į tų 
leidyklų _ atstovą Kanadoje ir JAV-ėse, Liudą 
Stankevičių, 1053 Albanel Cr., Duvernay, Lavai, 
P.Q. H7G 4K7, Tel: 669-8834.

RESIDENTIAL - COMERCIAL ■ INDUSTRIAL 
STUCCO & WALL PAPER

D p 2422 MENARD-LASALLE
President Tel.: 365-6444 P- QUE H8N 1J5

Member

Foto M.L.S. 

SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ..............Namy: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMON IS ™
GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 -35-th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (5M)T«7.4490

VINCAS PIEČAITB
IMS LECLAIR, VERDUN. P.U IMH 2M4 

JONASlCBTt REALTIES
NEKILNOJAMO turto patarnavimas

PHOTO 
STUDIOI PORTRAITS 

PASSE PORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Qooon Mary RA Saite 8
TOMY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 Tel.: 481-MQB

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
L ALI ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,

APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE
> MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

į 3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5
Telefonas: 721—9496
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