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Prižadai ir tankai
Pasirengimui penkerių mėty užteko. Gorbačiovas 

sėkmingai pasišvaistė Vakaruose, pasiūlė nusiginklavi
mą, nes ginklų žvangėjimo lenktynėse vistiek jau buvo 
pralaimėjęs. Taigi gana apsukriai pralaimėjimą paver
tė laimėjimu. Už pabaltintų miglų skleidimą nė nemirk
telėjęs pasiėmė Nobelio taikos premiją ir tapo kone pir
muoju Busho patarėju. Taip, penkerių metų užteko Vaka
rus laimėti. O saviems — tik planai, planai ir visų siūlų 
suėmimas už dar negirdėtus demokratinės spalvos pa
žadus.

P
O visos tos apgaulingose viltyse paskandintos įžan
gos taikos premijos laureatas pradėjo veikti. Pir
masis smūgis Lietuvai, 1990 m. kovo 11 dieną išdrįsu
siai jo nebeklausyti ir pradėjusiai eiti savuoju keliu, sie

kiant nepriklausomybės įgyvendinimo. Įtūžimas, kad nu
sisuka nuo Kremliaus, kad ardo Stalino sukurtą imperiją 
šiomis dienomis jau išsiliejo per kraštus. Kai pyktis mu
ša į galvą, kai dreba rankos, lengva nebesiskaityti su lais
vuose rinkimuose iškilusiais nepataikūniškos orientaci
jos vadovais. Nes kas gi tie rinkimai, jei nebėra klusnu
mo, jei niekas ant kelių nebesiklaupia? Ak, maskviniai 
rinkimai juk ir tebuvo sovietinės “demokratijos” propa
gavimui paleistas į Vakarus pabaltintų miglų kamuolė
lis. Prezidentiniam diktatoriui jį papūsti nebuvo sunki 
užduotis: nubalsuos UŽ, pasaulis sužinos, kad “perestroi
ka” veikia; balsuos PRIEŠ — neklaužadas anksčiau ar vė
liau sutvarkysime. O Vakarų naivuoliai, nepratę laisvų
jų rinkimų laikyti kokia nors paslėpta priemone, džiūga
vo Sovietų Sąjungos posūkio sulaukę. O iš tikrųjų pasisu
ko Vašingtonas ir prilipo prie Maskvos. Šiandien matome 
kaip žmonių rinktas JAV prezidentas glosto nerinktą So
vietų Sąjungos “prezidentą”. Tai karti ir ironijos pilna 
tikrovė, kurioje laisvę ir tiesą mylintiems žmonėms rei
kia grumtis, tikėtis ir melstis.

K
AI tankais Vilniuje ir provokacijomis bei nedi
delių grupelių streikais norima nuversti teisėtai 
išrinktą Lietuvos valdžią, aštri yla yra išlindusi 
iš maišo. Ji bado akis tiems, kurie glostė ir laimino drau

gą Gorbačiovą. Kaip ilgai badys, kokias žaizdas paliks, su
rašys ateities istorikai. Tuo tarpu visas šiurpumas teden
giamas pigiais trafaretiniais nepasitenkinimų pareiški
mais. O dėl karinių veiksmų — ką gi besakysi, kai pasau
lio galybių partneris pasiruošęs smogė bendrom visų jė
gom apginkluotam “šventojo karo” karvedžiui, ir tai tik 
dėl naftos šaltinių, ne dėl įvykdytos agresijos. Ką tasai 
nusiginklavimo partneris gali dabar daryti, kai jėga ban
doma išvaikyti teisėtas respublikų valdžias. O ir nesuga
dinta Gorbačiovo imperija kaip tie naftos šaltiniai, dėl 
būsimų rinkų verta remti. Šitoje kalkuliacijoje arabiška
sis agresorius tapo priešu, o rusiškasis — draugu. Sava
naudiškų išskaičiavimų politikoje sunku įsiterpti tiesos 
minčiai. Dar sunkiau — žodžiui. Kai Vilniuje išryškėjo 
nauja agresija prieš ramią ir taikią tautą, girdime tik užuo
jautų pareiškimus. Niekas nesiryžta sudrausti sovietinio 
agresoriaus sankcijomis ar ginklais. Tiesa, turime ir tik
rų, nuoširdžių draugų. Jie betgi stovi tokiame nuotolyje 
nuo sprendimus darančiųjų, kad ne visada jų balsas gir
dimas. Kokiame nuotolyje mes? Kaip bebūtų — mes turime 
artėti. Tankai išsiskirstys. Gal keisis vardai ir veidai. Sie
kiai lieka tie patys. O Maskvos kartoti pažadai nenaudoti 
jėgos tik patvirtina, kad taikos premijos laureatas toli 
gražu dar negali apsieiti be seno lenininio melo. Č.S.

Komitetas Kremliui gelbėti
Dėl vadinamojo “Nacionalinio gelbėjimo komiteto” veiklos 

politinio ir teisinio įvertinimo

Skubėkime į pagalba!
Kraštų bendruomenių pirmininkams, valdyboms ir visai išeivijai

BRANGIEJI BROLIAI 
IR SESĖS,

Mūsų TĖVYNĖ - LIETUVA 
šiuo metu yra dideliame pavo
juje! Sovietų armija ir desan
tininkai kovo 11-12 d.d. pradė
jo militarinę akciją prieš Lie
tuvos respublikos vyriausybę 
ir taikius, beginklius gyvento
jus. Visi šie veiksmai reiškia 
Lietuvos okupacijos atnauji
nimą.

Lietuvių tauta po ilgos prie
spaudos ir baisaus teroro buvo 
pradėjusi atgauti viltį laisvei, 
ir laisvės ženklai didėjo bei 
platėjo: 1988 m. atgimimo Są
jūdis ir 1990.03.11 buvo pa
skelbtas Aukščiausiosios tary
bos aktas, kuriuo buvo atstaty
ta Lietuvos respublikos NE
PRIKLAUSOMYBĖ.

Deja, dabartiniai įvykiai 
yra visas viltis pakirtę. Dabar 
lietuvių kraujas jau laisto Vil
niaus gatves: nekalti, begink
liai žmonės yra žudomi ir su
žeidžiami.

Jokiu būdu negalime leisti, 
kad Vakarų valstybės pasilik
tų tik šios tragedijos stebėto
jomis. Mes skatiname visą išei
viją išvystyti tvirtą akciją, sten
giantis paveikti savo kraštų vy
riausybes, kad jos darbais, o 
ne tik žodžiais padėtų Lietu
vai; prašyti, kad Vakarų valsty
bių vyriausybės išreikštų savo 

pasipiktinimą šiuo terorizmu 
ir reikalautų jo sustabdymo. 
Jūsų kraštų vyriausybės TURI 
TUOJ PAT pripažinti demo
kratiškai išrinktą Lietuvos 
respublikos aukščiausiąją ta
rybą ir jos patvirtintą vy
riausybę.

Sovietų Sąjungai turi būti 
nutraukiama bet kokia ekono
minė ir finansinė pagalba, kol 
bus naikinamos demokratinės 
institucijos, pažeidžiamos - 
ir tai labai grubiai - žmogaus 
teisės.

Mes pripažįstame legaliai iš
rinktą Aukščiausiąją tarybą su 
gerb. Vytautu Landsbergiu 
priešakyje. Mes remiame šios 
tarybos patvirtintą vyriausybę 
ir remsime, kiek galėsime, eg- 
zilinę vyriausybę, jeigu būtų 
priežasčių jai atsirasti.

Sukaupkime jėgas ir suraki
nę rankas visi šaukime, prašy
kime ir reikalaukime Lietuvos 
tragedijos sustabdymo. Taip 
pat raginkime visus vėl at
gaivinti ir suaktyvinti PAGAL
BOS LIETUVAI vajus, nes ir 
materialinė pagalba, ypač da
bar, labai reikalinga. Nepra
rasdami vilties, prašykime 
Viešpaties pagalbos mūsų ken
čiančiai Tėvynei.

Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba 

1991.1.14

Beginkliai tautiečiai Vilniuje bando sulaikyti sovietinį tanka, besiveržiantį į Lietuvos nepriklausomybės gynėjų 
minią. Iki šiol nuo tankų kulkų žuvo penkiolika asmenų, sužeista 331

Latviai didvyriškai gina nepriklausomybę
Sovietų armijos specialūs daliniai puolė vyriausią policijos būstinę Rygoje • Pastatą gynė latvių 

policininkai • Žuvo penki asmenys, sužeista dešimt
Š. m. spalio 20 d., 9 v.v. vietos 

laiku, specialių sovietų armi
jos dalinių kareiviai su auto
matiniais ginklais puolė poli
cijos centrinį pastatą Rygoje. 
Pastatą gynė ginkluoti polici
ninkai. Devyniasdešimt minu
čių kovoje žuvo penki asmenys 
ir dešimt sužeisti. Tarp žuvu
sių yra ir vienas latvių žurna
listas, kaip rašoma “The Globe 
& Mail” sausio 21 d. laidoje. 
Puolimą tuoj pat paskelbė Lat
vijos televizija. Plaukė žmo
nės savo kūnais saugoti parla
mento rūmų. Televizija taipo
gi kreipėsi į Latvijos polici
ninkus, kad ginklu gintų val
džios pastatus.

Nuo praeitos savaitės Rygo
je valdžios pastatus saugoja 
ginkluoti policininkai, kai gen. 
F. Kuzminas, Baltijos srities 
dalinių vadas, pareikalavo, kad 
būtų armijai grąžinti ginklai. 
Pastarasis užtikrino, kad ka
riuomenė nesiims prievartos 
veiksmų. Praėjus trisdešimt 
šešiom valandom, sovietų ka
reiviai su tankais užpuolė 
Lietuvos televizijos ir radijo 
centrą.

Latvijos ministeris pirmi
ninkas Ivars Godmanis skam
bino Sov. Sąjungos gynybos 
ministeriui D. Jazovui, reika
laudamas paaiškinimo. Pasta
rasis atsakė - nieko nežinąs. 
Kyla klausimų, ar Gorbačio
vas iš tikrųjų kontroliuoja so
vietų armiją.

Demonstracija Maskvoje
Apie 300.000 žmonių minia 

sausio 20 dieną, sekmadie
nį, Maskvoje, kaip rašoma toje 
pačioje “The Globe and Mail” 
laidoje, reikalavo, kad prezi
dentas Gorbačiovas atsistaty
dintų, nes sausio 13 d. Vilniu
je nuo sovietų armijos karei
vių žuvo keturiolika nekaltų 
asmenų. Minia šaukė, kad M. 
Gorbačiovas už tai bus teisia
mas žmonių teisme. Keli kal
bėtojai pažymėjo, kad M. Gor
bačiovo, kaip vyriausio kariuo
menės vado, rankos yra sukru
vintos beginklių lietuvių krau
ju. Bet kokia valdžia, kuri šau
do savo žmones, neturi atei
ties”, sakė O. Latsis, buvęs žy
maus komunistinio žurnalo re
daktorius. Jis taip pat pažymė
jo, kad Rusija, vadovaujama B.

Jelcino, steigtų savo kariuo
menę.

Pats B. Jelcinas, saugumo 
sumetimais, demonstracijoje 
nedalyvavo. Buvo perskaity
tas jo pareiškimas, kuriame 
smerkė M. Gorbačiovą už jė
gos vartojimą Lietuvoje, pri
mindamas civilinio karo gali
mybę, jei bus užgniaužta de
mokratija. Demonstraciją or
ganizavo Maskvos miesto ta
ryba, demokratinės Rusijos 
viena politinė grupė.

Mažumų pareiškimas
Maskvos propaganda skel

bia, kad Lietuvoje yra skriau
džiamos mažumos, ir Gorba
čiovas glėbiais gaunąs skun
dų bei prašymų gelbėti.

LIC pranešimu, Lietuvos 
tautinių grupių ir organizaci
jų pirmininkai bei atstovai pa
siuntė Lietuvos prezidentui 
Landsbergiui ir Sov. Sąjungos 
prezidentui Gorbačiovui pa
reiškimą, kuriame pasisako 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Pareiškime sakoma — ry
šium su sovietų armijos bruta
liais veiksmais Lietuvos res
publikoje piliečių gyvenimas 
tampa kas valandą sunkesnis. 
Sovietų kariuomenė užima 
valdžios ir visuomeninių orga
nizacijų pastatus, naikina tur
tą, suiminėja žmones, vartoja 
ginklą prieš taikingus žmones. 
Visi šie veiksmai yra nesude
rinami su skelbiamu tautinio 
apsisprendimo principu ir su 
pačiu prezidentu Gorbačiovu, 
kaip Nobelio taikos premijos 
laimėtoju.

Lietuvos tautinių mažumų 
atstovai remia Lietuvos aukš
čiausiąją tarybą, prezidentą 
Landsbergį ir Lietuvos vyriau
sybę. Mažumų atstovų ir jų vai
kų ateitis yra susieta su Lietu
vos respublika ir reikalauja, 
kad būtų sustabdyta prievarta. 
Demokratijos gelbėjimo vardu 
atstovai apeliuoja į Sov. Są
jungos ir kitų kraštų piliečių 
gerą valią, kad jie būtų remia
mi šią mėginimų valandą. 
Pareiškimą pasirašė rusų, len
kų, gudų, ukrainiečių, žydų, 
azerbaidžaniečių, estų, latvių, 
gruzinų, armėnų, moldavų 
bendruomenių bei organizaci
jų pirmininkai ar atstovai.

Maskvos pasiuntiniai Vilniuje
Kaip “The New York Times” 

sausio 19 d. laidoje praneša
ma, sausio 17 d. į Vilnių atvyko 
prezidento Gorbačiovo ir ka
riuomenės vadovybės atstovai 
G. Tarazevičius ir gen. J. Nau- 
manas. Pirmasis Lietuvos va
dovams pareiškęs, kad jėga ne
bus nuversta demokratiškai iš
rinkta Lietuvos vyriausybė ir 
prezidentas Landsbergis. “Ma
no misija yra suteikti pagal
bą Lietuvos vyriausybei ir par
lamentui, icįant sugrįžtų kraš
te normalus gyvenimas ir bū
tų surastas būdas pozityviam 
kooperavimui tarp visų frak
cijų”, — kalbėjo Gorbačiovo 
patikėtinis. Tačiau lietuvių 
tarpe reiškiamas nepasitikė
jimas. G. Tarazevičius, buvęs 
Gudijos komunistų partijos va
dovas, 1988 m. išvaikė Gudijo
je demonstraciją, ginančią 
žmogaus teises.

Gen. J. Naumanas, Sov. Są
jungos gynybos ministerijos 
atstovas, korespondentams pa
sakęs — nesitikėti Lietuvos 
parlamento užpuolimo. Lietu
vos aukščiausioji taryba ga
lėsianti veikti, kol to žmonės 
reikalausią.

Toje pačioje dienraščio lai
doje skelbiama — Europos 
bendruomenė pakartotinai 
įspėjusi Sov. Sąjungą, kad bus 
sulaikyta ekonominė pagalba, 
jei bus ir toliau Baltijos vals
tybėse vartojamos prievartos 
priemonės.

Pradėjo veikti televizija 
ir radijas

“The Toronto Star” sausio 
19 d. laidoje praneša, Vilniu
je pradėjo veikti slapta tele
vizijos ir radijo stotis. Vilnie
čiai vėl informuojami objekty
viomis žiniomis. “Mes dirbame 
labai sunkiose sąlygose, nes 
armija atėmė daugumą mūsų 
įrengimų. Tačiau yra svarbu, 
kad dirbame”, — pareiškęs 
transliacijų darbuotojas R. 
Rainys. Žinios taipogi trans
liuojamos ir iš parlamento 
rūmų.

Tuo tarpu 8 Lietuvos KGB 
karininkai, tarp jų ir viršinin
kas, protestuodami prieš ar
mijos žiaurų elgesį su žmonė
mis Vilniuje, pasitraukė iš pa
reigų. (Nukelta j 3-čią psl.)

TSKP organizacija Lietuvos 
teritorijoje (LKP) 1991 metų 
sausio 11 dieną pranešė apie 
tai, kad Lietuvoje įkurtas vadi
namasis Lietuvos “Nacionali
nio gelbėjimo komitetas”. Bu
vo pareikšta, kad šis komite
tas “ima valdžią į savo rankas, 
rūpinsis Lietuvos ateitimi”, 
t.y. jis tampa agresijos įran
kiu. Pažymėtina, kad komiteto 
sukūrimas, jeigu jis apskritai 
egzistuoja, sutapo su atviros 
TSRS karinės agresijos aktais 
prieš Lietuvos valstybę, tary
binių ginkluotųjų pajėgų kru
vinu siautėjimu mūsų krašte.

Dėl brutalių veiksmų žuvo ir 
sužeisti žmonės, sunaikintas 
ir pagrobtas valstybinis ir as
meninis turtas, sutrikdyta vi
suomeninė rimtis. Vadinama
sis “Nacionalinio gelbėjimo 
komitetas” kursto nacionali
nę nesantaiką ir socialinius 
neramumus, ragina žmones pa
žeisti normalų ūkio funkciona
vimą, darbo kolektyvų gyveni
mo ritmą. Okupacinė kariuo
menė, prisidengdama šiuo ap- 
sišaukėlišku “komitetu” bei jo 
veikla ir bandydama dezorga
nizuoti valstybės bei visuome
nės gyvenimą, neteisėtai pa
skelbė įvedanti komendanto 
valandą Lietuvos respubliko
je. Šiais veiksmais mėgina
ma kurti okupacinės valdžios 
struktūras, pakeisti teisėtą

Skubi medicininė pagalba Lietuvai
Ryšium su tragiškais įvykiais 

Lietuvoje Kanados lietuvių 
bendruomenės humanitarinės 
pagalbos komitetas, kartu su 
Hamiltono KLB apylinke bei 
Prisikėlimo parapijos labda
ros sekcija, ruošia skubią vais
tų ir medicininių reikmenų 
siuntą.

Lietuvos respublikos svei
katos ministerija praneša, kad 
vis daugiau atsiranda nuken
tėjusių prie televizijos bokš
to ir televizijos komiteto pa
talpų Vilniuje. Jų skaičius jau 
pasiekė 331. Ligoninėse dar 
gydosi 27 asmenys, nukentėję 
nuo sovietinės armijos siautė
jimo. Nors daugumos būklė ge
rėja, trys lieka sunkiai suža
loti.

Visose medicininėse įstai
gose medikai pasiruošę bet ku
riuo paros metu teikti medici
ninę pagalbą. Lietuvos respub
likos žmonės po šios didžiu
lės nelaimės aktyviai padeda 
savo artimiesiems. Daugiau 
kaip 500 žmonių jau davė savo 
kraujo. Kiti neša tvarsčius, tu
rimus vaistus į ligonines,

Kanados lietuvių Vokieti
joje užpirkta vaistų siunta su
daryta iš $15,000 vertės chi
rurginių reikmenų, antibioti
kų ir skausmą raminančių vais
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Lietuvos respublikos valdžią 
bei pridengti TSRS vykdomą 
karinę agresiją.

Lietuvos respublikos aukš
čiausioji taryba nutaria:

1) Konstatuoti, kad vadina
masis “Nacionalinio gelbėjimo 
komitetas” įkurtas neteisėtai, 
jo tikslai ir veikla yra anti
konstitucinio, antivalstybinio 
pobūdžio ir todėl yra nusikals
tami.

Visi šio “komiteto” bei kitų 
panašių neteisėtų organiza
cijų nurodymai neturi jokios 
teisinės galios ir bet kokio
mis aplinkybėmis negali būti 
vykdomi.

Asmenys ir organizacijos, 
vykdantys šio komiteto bei ki
tų panašių neteisėtų organi
zacijų nurodymus, atsakys pa
gal Lietuvos respublikos įsta
tymus.

2) Pažymėti, kad vadinama
sis “Nacionalinio gelbėjimo 
komitetas”, veikdamas kartu 
su svetimos valstybės gink
luotosiomis pajėgomis nusi
kalstamose akcijose prieš taik
lius Lietuvos gyventojus ir Lie
tuvos respublikos valstybines 
įstaigas, prisideda prie tarp
tautinio nusikaltimo vykdymo.

V. Landsbergis, 
Lietuvos respublikos 

aukščiausiosios tarybos 
Vilnius, pirmininkas
1991 m. sausio 14 d.

tų. Lietuvių katalikų religinė 
šalpa irgi už $15,000 užpirko 
tų pačių medikamentų Vokie; 
tijoje. Bendra siunta iš Vokie
tijos į Lietuvą turėtų pajudėti 
sausio 17 d.

Stengiamasi gauti reikalin
gų medikamentų iš Kanados 
vaistų bendrovių. “Dupont”, 
“Sterling-Winthrop” ir “Bax
ter” bendrovės, jau yra paža
dėjusios aukoti vaistų ir chi
rurginių reikmenų. Toronto 
miesto sveikatos apsaugos sky
rius irgi yra pareiškęs susirū
pinimą padėtimi Lietuvoje. Jo 
vedėjas dr. Kendall sausio 17 d. 
susitiko su lietuvių atstovais 
aptarti galimybes Toronto 
miestui teikti Lietuvai skubiai 
reikalingą medicininę pa
galbą.

Kanadoje suaukotus vaistus 
reikės persiųsti greičiausiu 
būdu. Tam bus reikalinga fi
nansinė parama. KLB Wasagos 
apylinkė jau yra pažadėjus 
prisidėti prie šių išlaidų pa
dengimo. Aukos persiuntimui 
bei tolimesnėms siuntoms la
bai laukiamos. Aukojant šiam 
tikslui, prašome čekius rašyti: 
Kanados lietuvių bendruome
nei - med. pagalbai.

Rūta Girdauskaitė
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Su lietuviais ir kitos tautybės

Kelionės laisvės kraštuose
Pažinus priespaudą Lietuvoje, kalėjimus bei lagerius Sovietų Sąjungoje, tikra dvasinė 

atgaiva pagyventi laisvės šalyse

Sovietinė valdžia naudojasi 
visomis priemonėmis — tan
kais, automatais, civiliais dra
bužiais persirengusių taria
mų maištininkų ir TSKP su
klaidintų mažos dalies gyven
tojų grupėmis, dezinformaci
ja ir kitomis ciniškomis pro
vokacijomis, neva “darbinin
kų” ir vadinamojo “naciona
linio gelbėjimo komiteto” pe
ticijomis. Tuo siekiama suda
ryti įspūdį, jog Lietuvoje ne
bėra teisėtumo bei tvarkos ir 
kurių atstatymui būtinas tie
sioginis valdymas iš Maskvos. 
Tačiau vienintelis neteisėtu
mas Lietuvoje yra sovietinis 
neteisėtumas - užsienio vals
tybės okupacijos dezinforma
cijos, provokacijų ir brutalu
mo tironija.

Lietuva didvyriškai ir tai
kingai kovoja. Kada tūkstan
čiai beginklių lietuvių, len
kų, rusų ir kitų tautybių žmo
nių, atsiliepdami į jų demo

Ukraina remia Lietuvę
Ukrainiečių informacijos 

centro (UCIS) pranešimu, sau
sio 13 d. Kijeve įvyko Lietuvą 
remianti demonstracija, suor
ganizuota Ukrainos respubli- 
kininkų partijos, ukrainiečių 
tarppartinio sambūrio ir są
jūdžio “Rukh”, protestuoti 
prieš brutalų kariuomenės iš
puolį taikiame Vilniuje. Kal
bėjo deputatai O. Ševčenko, M. 
Horyn ir V. Javorivskij, miesto 
tarybos pareigūnas A. Šybiko, 
partijų bei organizacijų atsto
vai, moterų draugijos bei žydų 
vadovai. Dalyvaujančių pasi
rašytą protesto atsišaukimą 
perskaitė Oles Ševčenko.

Ukrainiečių parlamentarų 
vardu paruoštame atsišauki
me išdėstomi kruvini ir šiur
pūs sausio 13 dienos parašiu
tininkų veiksmai prie Lietu
vos televizijos centro, kur žu
vo 14 Lietuvos piliečių ir liko 
144 sužeisti, nuogomis ranko
mis gynę televizijos pastatą. 
Armija paskelbusi apsiausties 
stovį Lietuvos sostinėje.

Kolaborantai, pasivadinę 
Tautiniu gelbėjimo komitetu, 
remiami okupanto tankų, tę
sia ir toliau savo pragaištin

AfA 
BRONIUI ŠČEPANAVIČIUI

mirus,

jo žmoną ZUZANĄ, dukrą NIJOLĘ su šeima, 
svainius - AUGUSTINĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

J. Gerdvilienė A. T. Sekoniai
B. S. Matulevičiai P. Zelba
P. Z. Pupiai V. I. Žemaičiai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

-- ...... : ---- --- -----r
Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 

lietuvybei išeivijoje!”

kratiškai išrinktos valdžios ir 
valstybės vadovo primygtinį 
kvietimą, rizikuodami gyvy
bę, stoja ginti besikuriančios 
konstitucinės demokratijos 
nuo TSRS bandymų jėga ją su
naikinti - argi dar gali kilti 
abejonių dėl jų pasirinkimo!

Demokratiškai išrinkta Lie
tuvos valdžia kreipiasi į Jung
tines Tautas, prašydama ap
ginti, ir primygtinai reikalau
ja, kad būtų nedelsiant atsiųs
ta Jungtinių Tautų komisija, 
kuri stebėtų dabartinę krizę 
ir Saugumo tarybai bei genera- 
linei asamblėjai parengtų pra
nešimą, kaip būtų galima atsta
tyti teisėtą tvarką, teisingu
mą ir tikrąją taiką mūsų ken
čiančioje Tėvynėje.

V. Landsbergis,
Lietuvos respublikos 

aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas 

Vilnius,
1991 m. sausio 15 d.

gus darbus prieš demokratiš
kai išrinktą vyriausybę. “Tai 
nauja sovietinė federacija! At
statyta nauju krauju”. Kruš- 
čiovo tankai Vengrijoje, Brež
nevo — Čekoslovakijoje, Gor
bačiovo tankai Lietuvoje. Klau
siama, kas tai yra: ištikimybė 
socializmui ar idėjai išlaiky
ti Rusijos imperiją.

Įspėjama, kad Hitlerio-Sta- 
lino kriminaliniai režimai pa
sikartoti nebegali, nes pasau
lis neleis. Klaida manyti, kad 
dėl veiksmų Irake nebus mato
mi kariškių siautėjimai. Tau- 
tiniai-demokratiniai judėji
mai nebebus sutriuškinti.

“Mes, Ukrainos respublikos 
liaudies deputatai, kaltiname 
armiją, užpuolusią nepriklau
somą respubliką”.

Atsišaukime kategoriškai 
reikalaujama išvesti karinius 
dalinius iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Kreipiamasi į visų 
šalių parlamentus, kad jie 
įspėtų Kremlių dėl galimų 
sankcijų prieš tuos, kurie lau
žo tarptautinę teisę ir pačių 
pasirašytus susitarimus. “Gė
da agresoriui!” — baigiamas 
atsišaukimas.

NIJOLĖ SADŪNAITĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Romoje
Lapkričio pabaigoje išskri

dau į Romą. Vėl nauji susitiki
mai. Dar du kartus kalbėjau su 
Šv. Tėvu ir jam padovanojau 
antrą prisiminimų knygą “Ge
rojo Dievo globoje”. Šv. Tėvas 
viskuo labai gyvai domėjosi. 
Teko laimė 1989 m. šv. Kalė
das švęsti kartu su Šv. Tėvu 
didingoje Šv. Petro aikštėje. 
Neišdildomi įspūdžiai! Kitais 
metais Velykas švenčiau vėl 
su Šv. Tėvu ir tūkstančiais 
tikinčiųjų, suvažiavusių iš 
visų pasaulio kraštų vėl šioje 
nuostabioje Šv. Petro aikštėje. 
Lietuviams Šv. Tėvas skyrė 
išskirtinai ilgą velykinį pa
sveikinimą: “Už visus žmones 
mirusį ir prisikėlusį Jėzų mal
daujame taikos mylimai lietu
vių tautai, kad jos troškimai 
išsipildytų, remiantis dialo
go, pagarbos — susipratimo 
dvasia”. Mačiau ne kartą kaip 
Šv. Tėvas meldžiasi, kaip 
bendrauja su žmonėmis ir ga
liu liudyti, kad jis tikrai šven
tas! Gerasis Dievas testiprina 
jo jėgas ypač sunkiame darbe!

Monsinjoro darbai
Italijos katalikai labai do

misi Lietuvos padėtimi ir to
dėl Italijoje teko viešėti net 
keturis kartus. Pirmus du kar
tus (apie 3 mėn.) vertėjavo 
mons. Vincas Mincevičius, 
kuris visą gyvenimą ir savo 
lėšas paskyrė Lietuvos rūpes
čių garsinimui, tobulai išver
tė italų kalbon abi mano at
siminimų knygas, parašė įžan
ginį žodį, vertė Lietuvos įži- 
mesnius poetų kūrinius ir t.t. 
Gerb. prelatas negali dirbti 
visu pajėgumu, nes trūksta 
lėšų. Italijoje knygų išleidi
mas brangiai kainuoja. Lie
tuvos kolegijos Romoje lie
tuviai patys turi daug mate
rialinių sunkumų ir negali 
padėti. Gražu būtų, jei pagal
bos ranką ištiestų visi, kam 
rūpi Lietuvos ateitis.

Domėjosi Lietuva
Italai, panašiai kaip vokie

čiai ir prancūzai, masiškai 
pirko knygas apie Lietuvą, 
gyvai domėjosi mūsų reika
lais, žadėjo mus remti malda.

Milane mane labai sujaudi
no vienas susitikimas ligo
ninėje. Lankiau 19 metų jau
nuolį Andrių, sergantį vėžiu. 
Liga nepagydoma, ir jis tai 
žinojo. Palatoje šalia jo lo
vos radau budinčią motiną So
fiją, kuri išaugino 7 vaikus. 
Andrius šeimoje — ketvirtas. 
Nustebino abiejų džaugsmin- 
gas giedrumas, gilus tikėjimas. 
Abu kartu meldžiasi, priima 
Jėzų Eucharistijoje. Tai jiems 
teikia dvasinių jėgų, stiprina 
tikėjimą ir viltį. Abu tikisi 
susitikti Viešpaties džiaugs
me — amžinoje Tėvynėje.

Koks gražus ir gilus abiejų 
tikėjimas! Koks tai didžiulis 
turtas, apie kurį milijonai žmo
nių nieko nesupranta ir todėl 
nėra laimingi. Kaip čia tinka 
šv. Povilo žodžiai Rom. 8, 18: 
“Aš manau, jog šio laiko kentė
jimai nereikšmingi, lyginant 
juos su busimąja garbe, kuri 
mumyse bus apreikšta”. Arba 
2 Kor. 1,5: “Kaip mums gausiai 
tenka Kristaus kentėjimų, taip 
per Kristų mes kupini ir pa
guodos”.

Jiedu pažadėjo man kasdie
ną melstis už Lietuvą, o And
riaus motina nuo kaklo nusi
ėmė ir man padovanojo savo 
rožinį. Tai viena brangiausių 
dovanų, kurių aš gavau. Tikiu, 
kad tokių žmonių malda išpra
šys iš Gerojo Dievo reikalin
gų mūsų tautai malonių ir ypač 
taip visiems mums reikalingo 
dvasinio atsinaujinimo. Tik 
religinis atgimimas gali iš
gelbėti Lietuvą.

Pas Los Angeles lietuvius
Viešėdama Italijoje, gavau 

iš prel. Jono A. Kučingio kvie
timą aplankyti Ameriką. 1990 
m. sausio 17 d. iš Romos išskri
dau į Los Angeles. Visą mėne
sį buvau Prelato globojama, 
viskuo aprūpinta. Tinginiauti 
neleido energijos kupinas Juo
zas Kojelis, kuris organizavo 
daugybę labai malonių susiti
kimų. Neužmirštami susitiki
mai su ateitininkais, skautais, 
apsilankymas lituanistinėje 
mokykloje, vaikų darželyje ir 
daugybė kitų. Buvau laiminga 
galėdama aplankyti poetą B. 

Brazdžionį ir jo šeimą, “Lie
tuvių dienų” redakciją ir vie
šėti pas mielą redaktorę Va
leriją Baltušienę su kuria tu
rėjau pasikalbėjimą. Malonu 
prisiminti viešnagę pas M. ir 
P. Grušus, mielą M. Mikėnie- 
nę, B. Venskuvienę, D. Poli- 
kaitienę, A. Nelsienę, pusbro
lį Joną Sadūną. Su prelatu Jo
nu Kučingiu aplankėme sun
kiai sergantį rašytoją Jurgį 
Gliaudą.

Įsitikinau, kad užsienio 
lietuviai nuoširdžiai myli Lie
tuvą ir kiekvienas kaip suge
ba nori jai padėti.

Jaudinanti Čikaga
Iš Los Angeles vasario 15 d. 

atskirdau į Čikagą. Globojo 
mane dėdė ir dėdienė Kazi
mieras ir Aldona Rimkus. Iš
kilmingas Vasario 16 d. minė
jimas, daugybė susitikimų su 
įvairiomis lietuvių organiza
cijomis, jaunimu, vaikais, ma
no antros atsiminimų knygos 
“Gerojo Dievo globoje” sutik
tuvės, nuoširdūs Irenos Skuo
dienės ta proga pasakyti žo
džiai, žmonių dėmesys ir pa
sisakymai iki širdies gelmių 
jaudino.

Sutikau daugybę kilnių lie
tuvių. Teatleidžia jie man, kad 
nepajėgiu visų išvardinti, bet 
jų dvasia man įtikino, kad lie
tuviai, kaip sakė Česlovas Mi
lašius, tai labiausiai užsispy
rusi tauta pasaulyje, ir kas 
mano, kad ji susitaikys su savo 
likimu, labai apsirinka. Čika
gos lietuviai labai daug ir gra

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA
EDMUNDUI SENDŽIKUI 

atsiskyrus su šiuo pasauliu Lietuvoje, 

sūnų VYTAUTĄ, Kanados lietuvių katalikų kultūros 
draugijos “Žiburiai” revizijos narį, jo šeimą bei gimines 
nuoširdžiai užjaučiame —

( “ Tėviškės žiburių ” leidėjai,
redakcija, administracija ir spaustuvė

AfA 
PETRUI BRAŽUKUI

mirus,
jo žmoną REGINĄ ir visus šeimos narius nuošir
džiai užjaučiame - . .

L. K. Laurusaiciai,
McKellar, Ont.

AfA 
ALVINAI ŠUSTERIENEI

mirus,
jos seserims - S. PŪKIENEI, D. NAUSĖDIENEI bei 
jų šeimoms reiškiame užuojautą —

S. J. Sendžikai

AfA 
PETRUI BRAŽUKUI

mirus,
žmoną REGINĄ, dukrą RAMUNĘ, sūnus - LIUDĄ ir 
ANDRIŲ su šeimomis giliai užjaučiame bei kartu 
liūdime-

Birutė ir Antanas Matulaičiai

AfA 
BRONIUI ŠČEPANAVIČIUI

mirus, 
žmonai ZUZANAI, dukrai NIJOLEI ir šeimai bei kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Ona ir Bronius Sergančiai

AfA 
MARIJAI SKUČIENEI

mirus,
dukroms - ALDONAI SKUČAITEI, RASAI BE- 
RENTIENEI, BIRUTEI PICHLER ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Ona Mašalienė 
ir duktė Stefa

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai - 

tavęs nebus.
Ateis duktė, ateis draugas, ateis kiti, kur tu buvai - 

tavęs nebus.
Per žydrą dangą saulė kops ir mėnuo patekės - 

tavęs nebus. (B. Brazdžionis)

1991 m. vasario 2 d. sueina vieneri metai, 
kai netekome mūsų mylimo ir brangaus

a.a. KAZIMIERO VILČINSKO.
Už jo vėlę metinių proga bus laikomos Mišios St. 

Hyacinth šventovėje, Otavoje.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 

prisiminti velionį maldoje.
Giliame liūdesy likę -

žmona Birutė, vaikai - Kęstutis, Danutė ir 
Raimundas, marčios - Rita ir Elė, 
žentas Jonas ir septyni vaikaičiai

Onabian &rt J-tHemorialš Htb.;
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

S

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens^ 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek-Į 
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

PADĖKA 
AfA 

SOFIJA JUREVIČIENĖ
mirė, 1990 m. gruodžio 30 d., palaidota 1991 m. sausio 4 d., 

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.
Velionės šeima nuoširdžiai dėkoja kun. Eugenijui Jurgučiui, 

OFM, už suteiktą paskutinį patepimą ir maldas laidotuvių na
muose. Kun. klebonui Augustinui Simanavičiui, OFM, už pa
tarnavimus laidotuvių namuose bei kun. Edmundui Putrimui 
už maldas laidotuvių namuose ir jautrų pamokslą šventovėje, 
už maldas kapinėse, svečiui kunigui už maldą ir pusryčių stalo 
palaiminimą.

Dėkojame gerbiamam Algiui Simanavičiui ir Danguolei 
Rodtkienei už giesmes bei vargonavimą Mišių metu. Nuoširdi 
padėka velionės sesutei Adelei Ivanauskienei ir jos vyrui Kazi- 
mieriui, kurie suteikė visokeriopą pagalbą.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotuvių namuose, Mi
šiose, už palydėjimą į kapines, pareikštas užuojautas spau
doje, raštu ir žodžiu, aukas “Tėviškės žiburiams”, Kanados 
vėžio ligos tyrimams, taip pat už užprašytas Mišias bei gėles.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, šeimininkei Vidai Šiau- 
čiulienei už taip skaniai pagamintą maistą, ponioms už skanius 
pyragus.

Taip pat dėkojame visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidė
jo prie velionės palydėjimo, paliekant šią ašarų pakalnę.

Giliame liūdesyje - vyras Vaclovas,
sūnus Edmundas su žmona, duktė Daina ir jos šeima

žiai dirba, dažnai negailėdami 
savęs ir nepamiršdami mal
dos. Visa tai didžiulis indė
lis Lietuvos labui.

Darbštusis Klivlandas
Kovo mėn. atvykau į Kliv- 

landą, kur mane iškilmingai 
pasitiko Dievo Motinos para
pijos klebonas kun. G. Kijaus- 
kas ir būrys lietuvių, nepabū
gusių žvarbaus vėjo. Kun. G. 
Kijausko dėka įvyko daug ne
užmirštamų susitikimų. La
biausiai liks atmintyje kovo 
11 d. iškilmingos Mišios Die
vo Motinos parapijos švento
vėje. Dėkojome Gerajam Die
vui už Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą, už Lietuvos 
prezidentą Vytautą Landsber
gį-

Pamaldos, o po jų — susiti
kimas su įžymiais miesto žmo
nėmis, buvo vėliau perduota 
per kelias televizijos laidas. 
Labai dėkinga mane globoju
siems p. Stasams ir visiems 
kitiems geradariams iš Kliv- 
lando. Dėkinga Vladui Bace
vičiui už visą pluoštą nuo
traukų, primenančių mielus 
susitikimus.

Kun. G. Kijausko, SJ, ir Ni
jolės Kersnauskaitės redaguo
jamas išeina savaitinis “Mū
sų žingsniai” žurnalas, o taip 
pat vaikams ir jaunimui skirti 
žurnaliukai. Tai didžiulė do
vana visiems mylintiems Die
vą ir Tėvynę. Laimingi kliv- 
landiečiai, turėdami tokį rū
pestingą kunigą.

(Bus daugiau)

Staigiai iškeliavus amžinybėn 
AfA

PETRUI BRAŽUKUI,
buvusiam daugelį metų Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” pirmininkui bei artimam 

“Tėviškės žiburių” bendradarbiui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai REGINAI, vaikams bei jų šei
moms, giminėms išeivijoje ir Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje!
Teviskes žiburių leidėjai, 

redakcija, administracija ir spaustuvė

MYLIMAM VYRUI, TĖVELIUI IR TĖVUKUI

AfA 
PETRUI BRAŽUKUI

iškeliavus amžinam poilsiui,

jo žmoną REGINĄ, dukrą RAMUNĘ, sūnus - 
LIUDĄ ir ANDRIŲ su šeimomis, kitus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime -

Prel. Pr. Gaida
S. J. Andruliai
S. V. Aušrotai
G. V. Balčiūnai
S. Dargis

M. A. Bumbuliai 
E. S. Čepai 
Vyt. Kastytis 
L. Č. Senkevičiai 
B. S. Prakapai



Niekad istorijoje pietryčiu 
Lietuvai nebuvo skiriama taip 
daug dėmesio kaip dabar. Ne
nuostabu, nes šis kraštas gali 
pakreipti Lietuvos likimą ne
palankia nepriklausomybei 
linkme. To trokšta Kremlius 
ir jo suorganizuota Lietuvos 
kompartija (pagal Maskvos 
platformą) su marionetiniu 
Burokevičiaus centro komite
to sekretoriatu priešakyje. 
Pagal sovietišką Lietuvos 
enciklopediją Vilniaus kraš
tas yra teritorija tarp dabar
tinės Lietuvos — Gudijos sie
nos ir buvusios demarkacinės 
linijos. Lenkai Vilniaus kraš
tu laiko tas sritis, kuriose jie 
sudaro daugumą. 1990 m. spa
lio 6 d. Eišiškėse jie paskel
bė Vilniaus kraštą lenkų tau- 
tine-autonomine teritorija, į 
kurią įeina Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonai, Švenčionių ra
jono Pabradės miestas su apy
linke ir Magūnų apylinkė, Tra
kų rajono Paluknio, Trakų, 
Senųjų Trakų ir Karatiškių 
apylinkės ir Širvintų rajono 
Jauniūnų apylinkė. Šios auto
nominės teritorijos ribose yra 
ir Vilniaus miestas, bet kadan
gi jame yra tik 18.8% lenkų, jis 
nėra įjungtas į šią autonomiją. 
Lietuvos valdžia paskelbė šį 
nutarimą negaliojančiu.

Kurstymai
Pradžią šiai autonomijai 

davė kartu su Sąjūdžiu prasi
dėjęs lenkų tautinis atgimi
mas, kuris pasireiškė prieš 
lietuvius nukreiptais kaltini
mais. Visų pirma prie šio er
zelio prisidėjo neapgalvotas ir 
pavėluotai atšauktas įstaty
mas dėl lietuvių kalbos suvals- 
tybinimo. Šį įstatymą Maskvai 
ištikimi partiečiai panaudojo 
mažai išprususiems žmonėms 
kiršinti. Buvo sakoma, kad lie
tuviškai nemokantieji nebus 
priimami į ligonines, negaus 
geresnio darbo, pensijos ir 
pan. Visa tai lietuviškai ne
kalbančius žmones gerokai iš
gąsdino. Jie tiki kurstytojams 
ir dabar.

Po to imta žmones kurstyti 
dėl lenkiškų mokyklų stygiaus, 
nors 1989-1990 mokslo metais 
Lietuvoje buvo 110 mokyklų su 
lenkų dėstomąja kalba (1988- 
1989 m. jų buvo 92). Šiai pro
blemai iškelti Trakų Vokės 
lietuviškoje mokykloje buvo 
surežisuotas incidentas. Šių 
mokslo metų pradžioje į šią 
mokyklą buvo bandyta prire
gistruoti keturis iš kitur at-

Nešamas sovietų kareiviu sužeistas tautietis, kai sausio 13, ankstyvą sek
madienį, jų daliniai užpuolė Lietuvos televizijos ir radijo centrą

Pietryčių Lietuva
vežtus lenkų vaikus, nors jie 
gyvena netoli lenkiškų mokyk
lų, kuriose jiems buvo pasiū
lyta užsiregistruoti. Kartu su 
vaikais incidento organizato
riai atgabeno ir žurnalistus, 
kurie visa tai spaudoje gero
kai išpūtė: buvo sakoma, kad 
lenkams yra draudžiama mo
kytis jų gimtąja kalba.

Nors per 50% lenkų vaikų 
lanko rusiškas mokyklas, ta
čiau dėl to jokių skundų nesi
girdi.

Reikalavimai
1990 m. liepos 1 d. Varšuvos 

lenkai pasiuntė Lenkijos pre
zidentui, vyriausybei, kardi
nolui Glemp ir kitiems memo
randumą, kuriame tarp kitko 
reikalaujama: lenko vyskupo 
Vilniuje, atidaryti Vilniuje 
lenkišką Stepono Batoro uni
versitetą, lenkiškos kunigų 
seminarijos ir pan. Šį memo
randumą pasirašė 29 asmenys. 
Panašaus turinio kalbą Len
kijos seime rugsėjo 28 d. pa
sakė seimo narys S. Niesiol- 
kowski, kuris tarp kitko rei
kalavo atidaryti lenkų moky
tojų seminariją N. Vilnioje. 
Su malonumu tokius pasisaky
mus kartoja lenkų spauda Len
kijoje ir Vakaruose: buvusios 
kompartijos savaitraštis “Po
lityka”, Toronte nemokamai 
dalinamas laikraštis “Ex
press”, Varšuvos “Panorama 
Polska” ir kiti.

Ne visi lenkai taip galvoja. 
Objektyviai rašo Krokuvos 
katalikų savaitraštis “Tygod- 
nik Powszechny” ir Michniko 
redaguojamas dienraštis “Ga- 
zeta Wyborcza”, kuris para
frazuodamas A. Mickevičiaus 
“Pono Tado” pirmą eilutę apie 
Lietuvos lenkų mentalitetą 
rašo: “Maskva! Tėvyne mano!” 
Žymus lenkų rašytojas T. Kon- 
vvicki 1989 m. sausio 20 d. per 
Toronto lenkų programą pa
sakė, kad lenkai inteligentai 
remia Sąjūdį, o tik tamsūs len
kai (“ciemnota polska”) yra lie
tuviams priešingi. Lenkai in
teligentai supranta, kad Lie
tuvos nepriklausomybė stipri
na Lenkijos geopolitinę pa
dėtį.

Religiniai reikalai
Religinėje srityje lenkai 

jaučiasi skriaudžiami. Jie rei
kalauja, kad Vilniaus katedro

je būtų įvestos pamaldos len
kų kalba, kad būtų atkviesti 
lenkai dvasiškiai, kad vaikus 
tikybos mokytų lenkai kunigai 
ir lenkės katechetės; yra re
žisuojami įvairūs incidentai 
kaip pvz. bandymas atlikti len
kiškai išpažintį pas tos kalbos 
nemokantį kunigą, Vilniaus 
katedros piketavimas ir pan. 
Ypač daug kritikos susilaukia 
Vilniaus arkivyskupas Julijo
nas Steponavičius.

Vilniuje lenkiškų pamaldų 
nuošimtis yra daug didesnis 
negu ten gyvenančių lenkų. Jie 
turi tiek pat pamaldų savo kal
ba kaip ir lietuviai šiose šven
tovėse: Šv. Petro ir Povilo, Šv. 
Kryžiaus, Dievo Apvaizdos 
(Gerosios Vilties), Šv. Kazi
miero (N. Vilnia), Šv. Arkan- 
gelo Rapolo, Švč. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo, Šv. Tere
sės ir Kristaus Karaliaus (Pa
vilnys). Šv. Dvasios šventovėje 
pamaldos vyksta tik lenkų kal
ba. Ypatingomis progomis ka
tedroje irgi būna lenkų kalba 
pamaldos. Arkiv. R. Jalbžy- 
kovskis net ir Vasario 16 die
nos proga 1940 m. lietuviškų 
pamaldų katedroje neleido 
laikyti.

Kartais lenkų religiniais 
reikalais ima rūpintis buvę 
“moksliniai” ateistai, kaip 
Ivan Tichanovič, kuris buvo 
vienas iš ateistinio muzie
jaus Šv. Kazimiero šventovėje 
direktorių ir prieš religiją 
nukreiptų straipsnių autoriu
mi. Anksčiau šių “mokslinin
kų” veikla pasireikšdavo mo
terėlių apstumdymu švento
riuose ir moksleivių baudi
mu už šventovių lankymą, o 
dabar ji reiškiasi įvairių in
cidentų organizavime. Vilniu
je naktį spalio 13 d. buvo nu
pjautas kryžius stovėjęs ten, 
kur turi būti statoma palaimin
tojo Jurgio Matulaičio vardo 
šventovė, rugsėjo 13 d. nuo 
aukščiausio Lietuvoje Juoza- 
pynės kalno (netoli Medinin
kų) buvo nuverstas paminkli
nis akmuo pastatytas ir pa
šventintas Mindaugo karūna
vimui paminėti. Eišiškėse kun. 
J. Aškielievičių “parapijie
čiai” 20 dienų laikė “namų 
arešte”, nenorėdami jo išleisti 
į kitą parapiją — nesvarbu, 
kad per tą laiką dviejose pa
rapijose jokių pamaldų nebu
vo. 1989 m. spalio 22 d. 50-70 
lenkų piketavo Vilniaus kated
rą ir lietuvius praeivius siun
tė “do Kowna” . ..

Padėtį komplikuoja ir tai, 
kad Vilniaus bažnytinė pro
vincija vis dar priklauso Len
kijai. Vilniaus arkivyskupas 
J. Steponavičius paklaustas, 
ar tikslinga Vilniuje atkurti 
kunigų seminariją atsakė: 
“Dar per anksti kalbėti apie 
tai. Ir pagrindo tam neturim. 
Vilniaus arkivyskupija dar 
neprijungta prie Lietuvos 
bažnyčios provincijos. Vati
kane buvo teigiama, kad kai 
Gudija turės savo vyskupą, 
tada žiūrėsime. Baltarusija 
jau gavo vyskupą, o mūsų rei
kalai dar nepajudėjo”. (“Vil
niaus balsas” 13-toji laida).

1986-87 metais buvo rašomi 
Vatikanui laiškai, prašant Lie
tuvos krikšto sukakties proga 
prijungti Vilniaus arkivysku
piją prie Lietuvos. Tai akci
jai pasipriešino VLIKas, kurio 
valdybos samprotavimu po pri
jungimo neįmanoma būtų va
duoti Lietuvą. Šią padėtį ge
rai žino lenkai ir lietuvišką 
hierarchiją Vilniuje laiko ne

teisėta. Kai yra išleidžiamas 
Vatikano metraštis “Annuario 
Pontificio” ir arkidiecezijų- 
diecezijų skyriuje šalia žodžio 
“Vilnius” yra dar “Wilno” su 
1925 metų Vatikano-Lenkijos 
konkordato data, lenkų spau
da kartais pareiškia džiaugs
mą, kad Apaštališkasis Sostas 
Vilniaus “okupacijos” nepri
pažįsta.

Eišiškių suvažiavimas
1990 m. spalio 6 d. Eišiškėse 

įvyko įvairaus laipsnio Vil
niaus krašto deputatų suvažia
vimas, kurį sušaukė tų metų 
rugpjūčio mėn. sudaryta ko
ordinacinė taryba. Suvažiavi
me dalyvavo 209 asmenys. Jie 
buvo rinktieji savivaldybių 
atstovai, Lietuvos AT Vilniaus 
krašte išrinkti nariai ir du Sov. 
Sąjungos AT nariai: A. Bro
dawski ir L Tichanovič. Visi 
jie buvo žmonių demokratiš
kai išrinkti. Tiesa, L Tichano- 
vičiui patekti į Sov. Sąjungos 
AT padėjo savo balsais jo rin
kiminėje apygardoje esanti 
okupacinė kariuomenė, o Vil
niaus ir Šalčininkų rajono 
kolchozininkus spaudė jų pir
mininkai, tačiau neatrodo, 
kad tai turėtų daug įtakos rin
kimų rezultatams.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Lietuvos AT narys R. Maciej- 
kianiec. Jo nuomone Vilniaus 
krašto lenkai galėtų sėkmin
giau daryti pažangą kultūri
nėje ir ekonominėje srityse, 
turėdami Lietuvos respubli
koje teritorinę autonomiją. 
Kitaip galvojo rusiškai kal
bantis Šalčininkų atstovas J. 
Kucewicz, kurio manymu len
kai turėtų sudaryti autono
minę respubliką tiesiogiai 
priklausančią Sov. Sąjungai. 
Jį parėmė “Jedinstvos” sve
čias A. Klinga. Šalčininkų ra
jono karinis komisaras E. Ku- 
tumov pasiūlė autonominės te
ritorijos gyventojams sudary
ti savo kariuomenę. Prieš to
kius projektus pasisakė A. 
Brodawski, Cz. Okinczyc ir ki
ti. Buvo nubalsuota pasilikti 
Lietuvos respublikoje. Už tai 
pasisakė ir Ivan Tichanovič, 
kuris anksčiau svajojo apie 
Rytų Lenkijos sovietinę res
publiką su sostine Gardine.

“Jedinstvos” pažiūros
Nors “Jedinstvos” atstovai 

ir sveikino Eišiškių suvažia
vimą, tačiau Vilniaus kraštui 
jie turi savo planus. Biulete
nis “Vienybė-Jedinstvo-Jed- 
nosc” rugsėjo 16 d. laidoje 
rašo: “Yra kalbama apie isto
rines šiaurės-vakarų Gudijos 
žemes. Pagal 1939 m. spalio 
mėn. sutartį tarp sovietų val
džios ir buržuazinės Lietuvos 
pastarajai buvo perleistas Vil
nius ir jo apskritis. Be to, po 
Lietuvos respublikos įjungimo 
į Sov. Sąjungą 1940 m. vasarą 
jai buvo perduotos Gudijos su
dėtyje buvusios gudiškos Šven
čionių rajono žemės ir Vidžių, 
Adutiškio, Astravo, Varanavo 
ir Rodunės rajonų dalys.” Biu
letenio redaktorių manymu, 
Lietuva turėtų būti tokia, ko
kia ji buvo 1938 metais be Sta
lino “dovanų”. Biuletenis pa
brėžia Vilniaus miesto ir sri
ties gudiškumą, persekiojimus, 
kokius gudai patyrė 1921-1939 
metais nuo lenkų ir lietuviš
kos (?) administracijos 1945- 
1947 metais. “Jedinstvo” sutik
tų su dabartinėmis Lietuvos 
sienomis, jeigu ji pasiliktų 
“broliškoje sąjungoje”. Tokią 
nuomonę šis biuletenis reiškė 
ir anksčiau.

Prieškarinė Lenkijos kom
partija Vilnių laikė Vakarų

Didžiulė dvieju kilometrą procesija Vilniuje, kai sausio 16 d. buvo laidojama keturiolika auką, žuvusią už Lietu
vos nepriklausomybę. Šimtai tūkstančiu žmonią suplaukė į sostinę atiduoti paskutinės pagarbos tautos didvyriams

Latviai didvyriškai gina nepriklausomybę
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lietuvos vyriausybės pa
reigūnų teigimu, sovietų armi
ja ir toliau didina spaudimą. 
Naktiniai patruliai sulaiko 
žmones. Buvo sulaikytas ir 
parlamento narys Vidmantas 
Povilionis. Manoma, kad sovie
tų parašiutininkai yra pagro
bę 30 jaunuolių, pasitrauku
sių iš sovietų kariuomenės.

Kauno, antro didžiausio Lie
tuvos miesto, 450.000 gyvento
jų taip pat pasiruošę armijos 
užpuolimui. Tuo tarpu Kaune 
laisvai veikia televizijos ir ra
dijo stotis.

Prezidentų pareiškimai
Lietuvos ir Rusijos federa

cijos prezidentai V. Landsber
gis ir B. Jelcinas atskirais pa
reiškimais kreipėsi į sovieti
nės armijos karius ir karinin
kus, kad atsisakytų šaudyti į 
beginklius žmones, ginančius 
savo tėvynės laisvę. Tokie vyk
domi nusikaltimai užtraukia 
gėdą savajai tautai. Kario prie
saiką ginti tėvynę — nėra prie
saką žudyti taikius ir savo tė
vynę mylinčius žmones. (LIC)

Senato rezoliucija
Reuterio sausio 16 d. prane

šimu, JAV senatas priėmė re
zoliuciją, kuria ragina prezi
dentą Bushą peržiūrėti JAV 
pagalbą Sov. Sąjungai ir pra-

Gudijos sostine. Jos sudėty
je buvęs Vilniaus lietuvių 
komunistų komitetas tam pri
tarė. Kai 1939 m. sovietai už
ėmė Vilnių ir Vilniaus lietu
viai mitinguose reikalavo, kad 
pagal 1920 m. liepos mėn. Sov. 
Rusijos-Lietuvos sutartį šis 
miestas būtų grąžintas Lietu
vai, tada pasigirsdavo iš sa
lės balsai: “Prie kokios Lie
tuvos jūs norite prisijungti 
— buržuazinės?” Po 1939 m. 
spalio 10 d. šių komunistų 
pažiūra staiga pasikeitė.

Vilnius niekad Gudijai ne
priklausė, nes nutarimas pri
jungti buvusias Lenkijos že
mes prie sovietiškos Gudijos 
respublikos buvo padarytas 
Balstogėje spalio 28-30 die
nomis, o tada Vilnius jau bu
vo Lietuvos žinioje.

* * *
Autonominėje teritorijoje 

gyvena ir kitos tautybės ne 
vien tik lenkai. Vilniaus ra
jone yra 20.8% lietuvių. Trakų 
Vokės, Juodšilių, Vaidotų ir 
Rudaminos apylinkėse lenkai 
daugumos nesudaro. Lentva
ryje yra 27.2% lenkų, Grigiš- 

nešti kongresui, ar ši pagalba 
turėtų būti sustabdyta. Reika
laujama taipogi atšaukti JAV 
paramą sovietams Tarptauti
niame pinigų fonde; pasauli
niame banke, sustabdyti JAV 
prekybos lengvatas Sov. Są
jungai.

Senato daugumos vadas G. 
Mitchell pasakęs, kad admi
nistracija aiškiai pasakytų 
Sov. Sąjungos vadovybei, jog 
kruvinas sausio 13 d. savaitga
lis Lietuvoje turės sunkias pa
sekmes. “Dabar yra laikas veik
ti, o ne užsiimti bereikšmiais 
žodžiais”, — pareiškė sen. A. 
D'Amato, dar pridėdamas — 
ryšium su Persijos įlankos ka
ru Gorbačiovas parodęs tikras 
savo spalvas.

Pasitraukė patarėjai
N. Petrakovas ir S. Šatalinas, 

ekonomikos patarėjai, kaip 
skelbiama spaudoje, kritikuo
dami Gorbačiovo elgseną Bal
tijos kraštuose, pasitraukė iš 
savo pareigų. S. Šatalinas “pe- 
restroikos” architektas, pa
reiškė negalįs ilgiau dirbti su 
dabartiniu valdžios aparatu 
Kremliuje. Spaudos analitikai 
samprotauja — kai dabar vyks
ta karas Persijos įlankoje, yra 
neišvengiamas susirėmimas 
tarp užkietėjusių komunistų 
ir reformistų.

kėse 23.6%, netgi Pabradėje 
jų yra 44.9%. Kokias teises 
autonominėje teritorijoje tu
rėtų ne lenkų tautybės asme
nys, dar nieks nežino,

Autonominėje teritorijoje, 
be Vilniaus miesto, būtų apie 
130.000 gyventojų, kurių 72.2% 
— lenkai. Kadangi Lietuvoje 
gyvena 258.000 lenkų, tai rodo, 
kad didesnė Lietuvos lenkų 
dalis pasiliktų už autonomi
nės teritorijos ribų. Iš viso 
to atrodo, kad šios autonomi
jos organizatoriams mažiau 
rūpi lenkų reikalai negu no
ras pakenkti Lietuvai.

Lietuvos visuomenė per 45 
metus pietryčių Lietuvai ma
žai skyrė dėmesio. Net ii- pra
sidėjus Sąjūdžiui, šiuo kraštu 
nebuvo rūpinamasi. Susirū
pinta tik tada, kai paaiškėjo, 
kad to krašto reakcionieriš
kos jėgos gali pakenkti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymui. Nuolatiniai skundai, 
kaltinimai ir incidentai gali 
Gorbačiovui duoti progą pasa
kyti, kad Lietuvoje ne viskas 
yra tvarkoje, ir jis bus privers
tas įsikišti. J.B.

Sovietinės kariuomenės vir
šūnės kaltina B. Jelciną pat
riotizmo stoka, nes jis prašė 
rusų kilmės kareivius nevarto
ti jėgos prieš beginklius žmo
nes Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. Rusijos komunistų par
tija, remdama baltiečius, pa
smerkė Gorbačiovą, susidėju
sį su fašistinėmis jėgomis.

Tankai Lietuvoje
“The Globe and Mail” sau

sio 14 d. laidos vedamajame 
rašo — diktatūros baimė Sov. 
Sąjungoje, pareikšta Ševerd- 
nadzės, tampa realybe. Lietu
voje tankai triuškina laisvai 
išrinktą Lietuvos vyriausybę. 
JAV, Europa ir Kanada paskel
bė, kad tų kraštų vyriausybės 
peržiūrės savo pažadus remti 
Sov. Sąjungą finansiškai ir 
maistu. Besivysiantys geri san
tykiai tarp Vakarų ir Sov. Są
jungos atsiduria pavojuje. De
mokratėjimo pasiekti laimė
jimai nueina niekais. Sunku 
esą įsivaizduoti, kodėl Gorba
čiovas tiek daug rizikuoja. Jė
ga išsaugoti imperiją bus sun
ku, kai pusė jos gyventojų yra 
įvairių tautybių žmonės.

Medicininė dovana
Pasaulinė medicinos- šalpos 

organizacija (World Medical 
Relief) paskyrė Lietuvai stam
bią $679,031 vertės vaistų, me
dicinos reikmenų bei įrengi
mų dovaną.

Ši didelė auka buvo išgauta 
Lietuvių katalikų religinės 
šalpos ir Vyčių pastangomis. 
Dovana siunčiama “Caritas” 
sambūriui, kuris steigia diag
nostinę kliniką Kaune. Reika
lingų įrengimų ir vaistų sąra
šai buvo sudaryti LKR šalpos 
bendradarbio dr. J. Laukaičio 
ir Lietuvoje gydytojų dr. R. Ma- 
čiulaičio ir dr. A. Piūros. Pra
šymą vasaros metu minėtai or
ganizacijai įteikė LKR šalpos 
specialių reikalų vedėja R. 
Razgaitienė, kuri taipogi ko
ordinavo ir projekto eigą. Į pa
galbą atėjo Vyčių pagalbos 
Lietuvai komiteto pirm. R. Bo
ris. Daugiausia jo pastangomis 
užsimojimas buvo įvykdytas.

Transporto ir administraci
nės išlaidos sumokėtos iš spe
cialaus prie LKR šalpos Vy
čių fondo. “Džiaugiamės galė
ję padėti Lietuvai Naujų metų 
ir sunkios žiemos išvakarėse. 
Ieškosime ir toliau panašių 
progų ištiesti ranką per Atlan
tą”, — tvirtino LKR šalpos ve
dėjas kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. J.A.

Atkreipkite dėmesį į GST parduotuvėse — svarbu 
palyginti kainas.
į kai kurias prekių kainas GST yra įjungta. Bet dažnai tas 
mokestis pridedamas vėliau.
Prieš bet ką pirkdami, pirmiausia žiūrėkite į iškabėles... 
arba klauskite. Viskas, kas GST apmokestinama yra 
pridedama užmokant prie kasos už pirkinius, arba GST 
jau yra įjungta ir matoma kainos etiketėje.
GST pridedama ar GST įjungta svarbu jums žinoti kaip 
iš tikrųjų yra.
Jei GST klausimais dar turėtumėte kokių pasiteiravimų 
prašome kreiptis neapmokamu telefonu nuo pirmadienio 
iki penktadienio 9 v.r. — 9 v.v.

GST vartotojų informacijos įstaiga
1-800-668-2122

8*1 Government of Canada Gouvernement du Canada

Canada
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©LAISVĖJANČIOJ IIVHIJ
“BALTŲ AINIAI”

Taip dabar vadinama 1990 
m. spalio 23 d. įsteigta Lietuvos 
jaunimo blaivybės federacija, 

• kuri papildys Lietuvos blaivy
bės draugijos veiklą. Federaci
jos pirmininke išrinkta Nelė 
Andriukaitytė. “Balty ainiai” 
skatins blaivybę jaunimo ir 
moksleivių eilėse. Tad pirmasis 
“Baltų ainių” federacijos atsto
vų suvažiavimas įvyko Vilniaus 
pedagoginiame institute. Ten 
pirmą kartą buvo sugiedotas 
“Baltų ainių” himnas, kurio 
tekstą sukūrė Stasys Žlibinąs, 
muziką — Vytautas Mikalaus
kas. Federacijos “Baltų ainiai” 
vėliavą pašventino vysk. Juo
zas Matulaitis. Suvažiavime 
priimtas kvietimas Lietuvos 
jaunimui: “Mes kviečiame Tave, 
stiprios valios, šviesaus proto 
ir taurių jausmų Lietuvos jau
nime, burtis į mūsų federaciją, 
steigti kuopeles miestuose ir 
rajonuose, atsisakyti blogų 
įpročių, pakilti judėjimui už 
sveiką ir blaivią jaunimo gy
venseną”.

RYŠIŲ SATELITAS
Vilniuje įvyko ryšių ministe

rijos ir Prancūzijos firmos 
“France Cable et Radio” atsto
vų derybos. Norima Lietuvos 
telefono tarptautiniams ry
šiams panaudoti satelitą erd
vėse. Lietuvos ryšių ministeris 
Kostas Birulis ELTOS atstovui 
S. Vaintraubui aiškino: “Da
bartiniu metu telefono pasi
kalbėjimai su užsieniu vyks
ta per Maskvos tarptautinę 
stotį. Siekdami savarankiškų 
ir tiesioginių ryšių, ieškome 
būdų išeiti į kosmosą — tarp
tautinę sistemą EUTELSAT. 
Prancūzų firma pateikė tech
ninius ir komercinius pasiūly
mus, sutarties projektą. At
likus šių dokumentų eksperti
zę, derybos bus tęsiamos . . .” 
Su pasiūlytu ryšių projektu 
susipažino ir Vilniun į bend
rą pasitarimą atvykę kiti du 
Baltijos respublikų ryšių mi
nisterial — estas Tomas Sy- 
mera ir latvis — Peteris Vide- 
niekas.

KLINIKŲ SUKAKTIS
Kauno muzikiniame teatre 

buvo paminėtas Kauno klinikų 
penkiasdešimtmetis. Prie jų 
steigimo Žaliakalnyje prisidėjo 
žymieji Vytauto Didžiojo uni
versiteto medicinos fakulteto 
profesoriai — fiziologas Vla
das Lašas (1892-1966), chirur
gas Vladas Kuzma (1892-1942) 
ir akių specialistas Petras Avi
žonis (1875-1939). Deja, sveika
tos rūmais tampančias Kauno 
klinikas užgriuvo II D. karas, 
besikeičiančios okupacijos. 
Jaunas gydytojas Petras Jašins- 
kas, paskirtas Kauno klinikų 
vadovu 1945 m., gavo apgailė
tiną palikimą. Per ilgus dešimt
mečius jis įdėjo daug darbo ir 
pastangų, kai medicinai nuo 
kitų stalo likdavo tik trupiniai. 
Penkiasdešimtmečio minėjime 
P. Jašinsko nuopelnus išryški
no buvęs Kauno klinikų vyr. gy
dytojas A. Vinkus, tapęs Lietu
vos socialinės apsaugos ministe- 
rio pavaduotoju. Teatro salė 
griaudėjo nuo plojimų. Kauno 
klinikų darbuotojus sveikino 
sveikatos apsaugos ministeris

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

<Siffs International Jne
1 W 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

J. Olekas ir Kauno medicinos 
akademijos rektorius A. Praš
kevičius. Padėkos žodį tarė Kau
no klinikų vyriausias gydyto
jas L. Kondratas.

DVOKIA KRYŽIŲ KALNAS
Spaudoje buvo žadėta sutvar

kyti Kryžių kalną prie Meškui
čių, susilaukiantį daug maldi
ninkų ir net užsienio turistų. 
Tačiau pažadai taip ir liko ne
įgyvendinti. Vilkijos gyvento
jas Rimas Puodžiukaitis “Tie
sos” 1990 m. lapkričio 29 d. lai
doje skundžiasi: “Vasaros pa
baigoje su moksleiviais aplan
kėme šį Lietuvos stebuklą. Visi 
liko sužavėti, bet... O Dieve, 
kokia aplinka! Mašinų stovėjimo 
aikštelės nėra, važiuoja kas kur 
nori, nesivaržo privažiuoti ir 
prie pačių kryžių. Šiltą dieną 
tvyro neapsakoma smarvė, ky
lanti iš šalimais tekančios Kul
pės. Norint patekti į tualetą, 
reikia bristi purvyną iki pat 
kulkšnių arba bėgti būreliais 
į krūmus. Anot vietos gyvento
jų, taip buvo priversti daryti 
ir svečiai iš užsienio. Kokia 
gėda, kokia nepagarba tautos 
tradicijoms! O ką apie tai mąsto 
rajono valdžia? Tikriausiai ir 
ne vienam Vilniuje posėdžiau
jančiam deputatui teko lydėti 
užjūrio svečius į šią brangią 
Lietuvai vietą. Ten nuvykę, ma
nau iš gėdos neturėjo kur akių 
dėti”.

KAPINĖS ALYTAUS CENTRE
Alytuje yra dvejos II D. kare 

žuvusių Sovietų Sąjungos karių 
kapinės: didžiosios —- gražioje 
užmiesčio vietoje, o mažosios 
— viduryje dabartinės Dariaus 
ir Girėno gatvės. Nepriklauso
moje Lietuvoje ten buvo Laisvės 
Angelo paminklas, pastatytas 
žuvusiems nepriklausomybės 
kovų dalyviams. Karo metais 
prie to paminklo buvo palaidoti 
raudonarmiečiai, o nuverstą 
Laisvės Angelą dabar yrą pa
keitęs sovietinis obeliskas.
Alytiškiai nutarė sovietines
kapinaites panaikinti, žuvu
sių karių palaikus pagarbiai 
perkeldami į didžiąsias sovie
tų karių kapines. Toje vietoje 
buvo planuota atstatyti senąjį 
Laisvės Angelo paminklą žuvu
siems Lietuvos nepriklausomy
bės kovų dalyviams. Kai mies
to savivaldybė svarstė šį planą, 
niekas neprotestavo. Tad visus 
nustebino numatytą palaikų 
perkėlimo dieną staiga atvykę 
ginkluoti parašiutininkai ir 
apsupę raudonarmiečių kapi
naites Alytaus centre. Palaikų 
iškėlimas ir paminklinio Lais
vės Angelo atstatymas buvo su
stabdytas ginklo jėga. Tada pa
aiškėjo, kad vietiniai sovietų 
kompartijos nariai praėjusią 
vasarą siuntė protesto laiškus 
Sovietų Sąjungos aukščiausiojo 
sovieto pirm. A. Lukjanovui ir 
net krašto apsaugos ministeriui 
D. Jazovui bei kitiems aukš
tiems pareigūnams, prašydami 
sustabdyti karių palaikų ir obe
lisko išniekinimą. Neapykantą 
kurstančiuose laiškuose buvo 
nutylėta, kad tie sovietų ka
riai palaidoti prie žuvusiems 
lietuviams skirto Laisvės An
gelo paminklo, kuris yra sunai
kintas ir pakeistas standarti
niu sovietiniu obelisku, v. Kst.

N. ir J. VAZNELIŲ i

čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro
išdirbinių pasirinkimas.
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Hamiltono sporto klubas “KOVAS” rengia

Kanados lietuvių krepšinio pirmenybes ir 

“LAIMĖS” VAKARĄ 
1991 m. vasario 2 ir 3 dienomis

KREPŠINIO PIRMENYBĖS-
I vyrų A, vyrų B ir jaunių-14 komandų iš j

Montrealio, Londono, Toronto ir Hamiltono.
į Rungtynės - vasario 2, šeštadienį, 9 v.r.,
I Westdale gimnazijoje, 700 Main St. W.
I Vasario 3, sekmadienį, 12 v.r. - jaunių; 1.30 v.p.p.

- vyrų B; 3 v.p.p. - vyrų A, St. Thomas Moore
I gimnazijoje, 150 East 5th St., Hamilton, Ont.

------------------- W-------- M    »« * X .....—J'

“LAIMĖS” VAKARAS -
• š.m. vasario 2, 

šeštadienį, 7 v.v. -1 v.r., 
Hamiltono 
jaunimo centre, 
48 Dundurn St. N.
Bus baras ir laimės žaidimai. 
įėjimas-$10.

Hamilton, Ontario
POŠVENTINIS PENSININKŲ 

BALIUS. Pensininkai sausio 10, 
ketvirtadienį, turėjo savo tradici
nį po Kalėdų švenčių balių. Dabar 
pas mus kasmet šiuo laiku įvyksta 
toks balius-koncertas, kuris yra 
pasidaręs vienu iš didesnių metų 
renginių Hamiltone. Į jį priva
žiuoja žmonių ir iš kitų apylinkių. 
Tai yra praėjusių švenčių prisi
minimas.

Šiemet taip pat priėjo pilna 
Jaunimo centro salė, kuri dar te
beturėjo ir Elvyros Bajoraitienės 
kūrybingą kalėdinį išdekoravimą. 
Prie šventiškai paklotų stalų, šį 
sykį jau ir aptarnaujami, visi vai
šinosi Aldonos Mikalauskienės ir 
jos padėjėjų gardžiai paruoštomis 
vaišėmis, užsigurkšnodami baltu 
vyneliu. Pyragų, tai buvo krūvos, 
suneštų gerųjų Hamiltono šeimi
ninkių. Tarp vyresniųjų šeiminin
kių matėsi ir dvi jaunos, visad 
ateinančios pensininkams padėti 
ir patalkinti savo mamytėms — 
Audrėnė Žemaitytė ir Regina 
Chromanskytė. Apie pora šimtų 
pensininkų su savo svečiais čia 
turėjo progą susitikti, pasigar
džiuoti skania vakariene, pasi
klausyti įdomaus dainavimo ir 
kiekvienas prisiminti savo pra
leistas šventes.

Į šių metų pakvietimą buvo įra
šyta: “Pensininkų klubo N. metų 
koncertas-balius”. Taigi ir kon
certas. O koncerte pasirodė Aldo
nos Matulicz vedamas apie 30 dai
nininkų chorelis ir pavieniai įvai
rūs talentai. Buvo čia duetų, kvar
tetų, sekstetų ir poezijos. Koncer
tą pradėjo chorelis, išėjęs į sce
ną savo juodo-balto apdaro unifor
ma, su magnetofono akompanimen
tu ir su savo dirigente. Jie padai
navo šešetą dainų. Visos dainos 
naujos, daugeliui dar negirdėtos, 
tad ir įdomios. Dainos skambėjo 
gana harmoningai, gerai parinktos 
ir gerai išrepetuotos. Visi turėjo 
susižavėti gerų balsų vyrų kvar
tetu: Antanas Pranckevičius, Si
mas Karnas, Antanas Gedrimas ir 
Aleksas Mikalauskas, prie kurių 
prisijungė ir dvi solistės — Al
dona Laugalienė su Brone Parėš- 
tiene, muz. V. Barausko dainoj 
“Naujoji laimė”. Akt. Elena Ku
dabienė paskaitė įdomios poezi
jos iš J. Marcinkevičiaus kūry
bos, programai vadovavusi Liuda 
Stungevičienė kai kur vis įter
pė savo humoro.

Pensininkų chorelis Hamiltone 
gyvuoja jau 5 metai. Jį čia įkūrė 
dabar Toronte gyvenantis Alfon
sas Juozapavičius. Į tą chorelį 
yra suėję anksčiau visokiuose 
choruose dainavę žmonės. Yra jų 
atėjusių ir iš AV parapijos cho
ro, nes čia yra progų daugiau kiek
vienam pasireikšti. Buvo ir įdomi 
vertingų fantų loterija, kuri su
darė ir pačią ilgiausią vakaro pro
gramos dalį. Žmonės noriai pirko 
loterijos bilietus, norėdami iš
bandyti savo laimę ir tuo pačiu 
paremti pensininkų klubą. Balių 
užbaigdamas pensininkų pirm. 
Kazimieras Mikšys padėkojo pri- 
sidėjusiems prie šio sėkmingo 
renginio ir priminė dabar esan
čią liūdną Lietuvos padėtį. KLB 
Hamiltono apyl. pirm. Regina 
Bagdonaitė-Chiarelli pasveiki
no susirinkusius su naujais me
tais ir paragino visus vykti į or
ganizuojamą Lietuvos reikalu de
monstraciją Otavoje.

Šiemet pensininkų susitikime 
kelių pensininkų, su kuriais per
nai čia vaišinomės, jau nebesu-

HAMILTON TRAVEL BUREAU
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real! ir >š Montrelio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) tįr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

tikome. Staigios ir netikėtos mir
tys karts nuo karto vis sudrums
čia mūsų ramų pensininkų gyveni
mą. Žmonės jau pradėję jausti 
vienokį ar kitokį savo kūno ne
galavimą. Esame gi toji daug gy
venimo vargo ir skausmų patyrusi 
karta, išgyvenusi savo krašto 
žiaurias okupacijas, karus, pa
sitraukimą iš savo namų, turėję 
nelengvą įsikūrimą naujose že
mėse ir visą laiką gyvenę savo 
gimtojo krašto laisvės troškimu. 
Šie žmonės taip pat yra ir tie, ku
rie čia kūrė lietuviškas parapi
jas, liet, veiklos organizacijas, 
lituanistines mokyklas, kurie da
bar siunčia siuntinius į Lietuvą, 
prirašo aukų lapus, kad ir pasi
ramsčiuodami eina, šąla eisenose 
bei demonstracijose. Toji karta 
tik neseniai pradėjo gyventi savo 
gyvenimo laikotarpį, kuris vadi
namas auksiniu. Tik kai tas ra
mus, nusipelnusio poilsio laikas 
ateina, ateina laikas ir išeiti.. .

K. Mileris

London, Ontario
IŠKILMINGA ŠVENTĖ. Kaip 

paprastai, taip ir šiemet Kalėdų 
šventė buvo atšvęsta labai iškil
mingai. Bernelių Mišias atnaša
vo ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. Kazimieras Kaknevičius, iš
ryškinęs dienos reikšmę. Prieš 
Bernelių Mišias įvyko tradicinis 
kalėdinių giesmių koncertas. Cho
ras giedojo ir per pamaldas. Nau
jajai dirigentei muz. Reginai Au
dėt vadovaujant, skambių “Pa
švaistės” balsų kalėdinės giesmės 
kilo į padangę, primindamos die
nos reikšmę ir iškilmingumą. 
Smuiku grojo ir pati dirigentė 
Regina Audėt. Snuiikininkei ir 
chorui akompanavo Evelina Pet
rauskaitė. Pabaigoje klebonas 
pasveikino visus su šventėmis ir 
padėkojo: Grigeliams už gražią 
eglutę ir prakartėlę, Armstrongų 
šeimai už eglutės papuošimą lietu
viškais šiaudinukais ir kitais pa
puošalais, P. D. Judickams už gau
sias ir labai gražias gėles, “Pa
švaistės” naujajai dirigentei, 
akompaniatorei bei kiekvienam 
choristui, pašventusiems savo 
poilsio valandas šio koncerto pa
ruošimui, o taip pat visiems šven
tėje dalyvavusiems ir vienaip ar 
kitaip prisidėjusiems prie šios 
šventės paruošimo bei jos iškil
mingumo. D.E.

Edmonton, Alberta
ALGIS DUDARAVIČIUS, ilga

metis mūsų kolonijos gyventojas, 
eilę metų buvęs KLB Edmontono 
apylinkės pirmininku š.m. pra
džioje išėjo į pensiją. Pastoviai 
daugiau kaip 33 metus dirbo tele
fonų bendrovėje (A.G.T.) daugiau
sia techniku. Praeitų metų vasa
rą Algis savo artimųjų tarpe at
šventė ir 65-to gimtadienio sukak
tį. Daug metų laisvalaikiais su di
deliu pasišventimu ir idealizmu 
dirbo lietuvybei, dažnai nepagai
lėdamas net savo asmeniškų išlai
dų ar pakeldamas susidariusius 
sunkumus. Įvairiomis progomis 
jis buvo minimas Kanados lietu
vių ar vietinės spaudos pusla
piuose dėl atliekamų darbų. Apy-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT I T IZ A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9%
santaupas.......................... 7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta.......7%
90 dienų indėlius ........ 10.25%
1 m. term, indėlius ...... 10.75%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.25%
3 m. term.indėlius ....... 10.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.75%
RRSP ir RRIF 1 m............... 11%
RRSP ind. 3 m.....................  11%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

Tautos fondo valdybos pirmininkas 
JUOZAS GIEDRAITIS, švenčiantis 
savo 80-jį gimtadienį

Nuotr. L. Tamulaičio

linkė dėkoja, sveikina ir linki 
sėkmės.

IŠ TORONTO atvykusi buvusi 
edmontonietė Nijolė Karosaitė š. 
m. sausio 5 d. Lietuvių namų sa
lėje kalbėjo apie Lietuvos AT pir
mininko V. Landsbergio viešnagę 
Toronte. Pranešimas buvo papil
dytas vaizdajuoste. Susirinki
mas baigtas vaišėmis. Dobilas

Sault Ste. Marie, Ont.
A.A. ANTANAS BALČIŪNAS 

mirė 1990 m. gruodžio 28 d., sulau
kęs 66 m. Laidotuvių namuose reli
gines apeigas atliko evangelikų- 
liuteronų vikare Juliette Trudeau. 
Po jų kūnas buvo sudegintas. Lan
kymo metu velionies atminimui 
buvo surinkta Kanados lietuvių 
fondui $135. Laidotuvėmis dau
giausia rūpinosi Šlyžių šeima. Da
lyviai po religinių apeigų buvo 
pakviesti užkandžiams į “Minelli” 
valgyklą.

Velionis gimė 1924 m. rugpjū
čio 19 d. Biržų mieste, kur ir už
augo. Jaunystėje mokėsi šaltkal
vio amato. Vėliau tarnavo Lietu
vos savisaugos daliniuose ir dar
bo kuopoje. Po karo iš Vokietijos 
persikėlė gyventi į Angliją, kur 
5 metus dirbo Huddersfield meta
lų įmonėje. 1952 m. atvyko į Sault 
Ste. Marie miestą. Čia dirbo pas 
statybos rangovus darbininkų pri
žiūrėtoju. Sulaukęs 60 m. amžiaus, 
pasitraukė pensijon. Paskutiniu 
metu gyveno vienas nuosavame na
me. Buvo nevedęs. Nesuradus tes
tamento, visą jo turtą perėmė val
džia. V.V.

QnĮuO£ OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 

Wasaga Beach,
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Ont. LOL 2P0

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

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 15.75% 
nekiln. turto pask. 1 m. .. 12.5% 
nekil.turto pask. 3 m.. 13.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Kūčias Niujorko lietuviai skau
tai surengė 1990 m. gruodžio 15 
d. Bruklyne, didžiojoje Kultūros 
židinio salėje. Tradicinis skau
tų renginys sutraukė tiek daly
vių, kad visiems neužteko vietos 
salėje. Kūčioms skirtą maldą su
kalbėjo skautų kapelionas kun. 
Antanas Prakapas, OFM. Pro
gramai vadovavo skautininke 
Vida Jankauskienė. Jon įsijun
gė dainininkės seserys Bilery- 
tės, Nida Stankūnaitė ir Gina 
Jankauskaitė. Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai su
vaidino “Užburtus avinėlius”. 
Kūčių dalyviai pasigedo nuola
tinio jų dalyvio Petro Jurgėlos, 
lietuvių skautijos organizato
riaus, negalėjusio atvykti dėl 
sveikatos problemų.

Tautos fondo valdybos pirm. 
Juozas Giedraitis 1990 m. gruo
džio 20 d. amžiaus aštuonias
dešimtmečio proga buvo pa
gerbtas Niujorko “Baltijos” res
torane. Ten jo laukė vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis, Tautos fondo valdybos 
nariai ir svečiai. Šiai progai 
skirtą maldą sukalbėjo vysk. P. 
Baltakis, OFM. Ilgesnį sveiki
nimo žodį, nušviečiantį sukak
tuvininko nuopelnus, tarė Tau
tos fondo tarybos pirm. Jurgis 
Valaitis ir generalinis konsu
las A. Simutis. VLIKo ir jo val
dybos pirm. dr. K. Bobelio var
du sveikino J. Valaitis. Gene
ralinė sekr. Romualda Šidlaus
kienė perskaitė raštu gautus 
sveikinimus: Tautos fondo at
stovų A. Daunio iš Floridos, A. 
Markevičiaus iš Kalifornijos ir 
krikščionių demokratų partijos 
atstovo Č. Masaičio. Sukaktuvi
ninkas Juozas Giedraitis yra gi
liai Žemaitijoje šaknis įleidu- 
sios Giedraičių šeimos narys. 
Jis, baigęs karo mokyklą ir Kau
no universiteto teisių fakultetą, 
vertėsi advokatūra, Vokietijon 
pasitraukė 1944 m. Atvykęs į 
JAV, sukaktuvininkas įsijungė 
lietuviškon veiklon ir nuo 1978 
m. vadovauja Tautos fondo val
dybai. Daug darbo pirm. J. Gied
raitis yra įdėjęs į Tautos fondo 
augimą, pasiekusį du milijonus 
dolerių.

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos Bostono skyrius savo 
veiklos keturiasdešimtmetį ir 
savaitraščio “Dirva” deimanti
nę sukaktį paminėjo 1990 m. lap
kričio 17 d. Minėjimas buvo pra
dėtas ir baigtas skyriaus valdy
bos pirm. Juozo Rentelio tartu 
žodžiu. Programai vadovavo Zita 
Krukonienė. Su Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus veikla supažindino 
Genovaitė Treinienė, sveikino 
iš Los Angeles atvykęs centro 
valdybos pirm. dr. Povilas 
Švarcas. Lietuviškai spaudai 
ir “Dirvai” buvo skirta jos su
kaktuvinio vajaus centrinio ko
miteto pirm. Irenos Kriauče- 
liūnienės kalba. Koncertinę 
programos dalį atliko Bostono 
lietuvių vyrų šešetukas su va
dove Daina Matulionyte-Parei- 
ra. Minėjiman buvo įjungti šo
kiai ir vakarienė.

Argentina
Lietuvių senelių židinys Ad- 

rogue mieste susilaukė naujos 
modernios salės, kuri buvo ati
daryta 1990 m. gruodžio 9 d. Šia 
proga Adrogue seminarijos ko
plyčioje Lietuvių senelių židi
nio mirusiai gyventojai a.a. Onai 
Radzvilaitei skirtas Mišias at
našavo kun. Augustinas Steigvi- 
las, MIC. Po pamaldų visi susi
rinko pietums naujojoje salėje. 
Pietų stalą palaimino kun. A. 

FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI
NAUJI IR DĖVĖTI DRABUŽIAI, avalynė, buitiniai daiktai siun

čiami neribotais kiekiais jūsų giminėms, draugams Lietuvoje 
per Pagalbos fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir Kanados lie
tuviai naujus arba dėvėtus drabužius gali atsiųsti TRANSPAK 
adresu per paštą arba per UPS. Mes šias siuntas persiųsim į 
Lietuvą. Pagalbos fondas išskirstys tuos siuntinius tam, kam 
skirta.

VAISTAI - receptiniai ir nereceptiniai, medicinines ir dantų gy
dymui odontologines priemones galime parūpinti ir persiųsti į 
Lietuvą neribotais kiekiais. MUITO NĖRA.

MĖSOS GAMINIAI: aukštos kokybės rūkytos dešros, skilandis, 
palendvica - $84. MUITO NĖRA.

PERVEDAMI PINIGAI naudingiausiu būdu jūsų giminėms. 
Tvarkomi PALIKIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo į Lie
tuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiuterius, FAXS, 
siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti su iš anksto apmo
kėtu muitu ir pristatymu į namus. Susitarus duodame 2-jų metų 
GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo magnetofonams ir 
televizoriams.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ
— atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p., šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p,.

1-3 12-436-7772

Steigvilas, MIC. Skambėjo lietu
viškų melodijų įrašai ir pačių 
dalyvių traukiamos dainos. Sa
lės įrengimui buvo panaudotos 
lietuvių aukos iš Š. Amerikos. 
Daug darbo įdėjo Lietuvių sene
lių židinio pirm. Adomas Burba.

Britanija
Škotijos lietuvius jungia so

cialinis jų klubas Bellshillyje 
prie Glasgowo ir pamaldos Mos- 
sende. Kultūrine veikla ten yra 
pasižymėjęs muz. P. Dzidolikas. 
1990 m. lapkričio 22 d. Škotijos 
lietuvius pasikvietė kaimyni
niame Hamiltono miestelyje 
esantis “Rotary” klubas. Lie
tuvių ir škotų susitikimas bu
vo pradėtas bendra vakariene. 
Muz. P. Dzidolikas juos supa
žindino su Lietuvos istorija, 
vadovavo lietuvių atliktoms 
dainoms. Šiam pasirodymui bu
vo pasirinktos populiarios dai
nos, turinčios Maironio eilė
raščių tekstą. Tautinių šokių 
grupė savo pasirodymą pradėjo 
šokiu “Noriu miego” ir baigė 
“Kepurine”. Lapkričio 26 d. P. 
Dzidolikas kalbėjo apie Lietu
vą, jos kultūrą, muziką ir pa
pročius Škotijos bažnyčios Cam- 
basnethene moterų susirinkime.

Italija
Kalėdų bei Nauju metų proga 

Romoje lankėsi grupė seselių 
vienuolių, su keliais palydovais 
ir kunigais autobusu atvykusių 
iš Lietuvos. Grupės nariai daly
vavo Šv. Tėvo kalėdinėse Mišio
se, jo audiencijoje, aplankė 
miesto šventoves, katakombas 
bei kitas žymias vietas. Dalį 
kelionės išlaidų apmokėjo Vo
kietijos ir Austrijos vyskupų 
konferencijos, kitą dalį — Šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybė 
bei jos rėmėjai.

Vokietija
Kūčios Vasario 16 gimnazijoje 

kasmet surengiamos prieš ka
lendorinę jų dieną, nes tada 
moksleiviai jau yra išvažinėję 
Kalėdų atostogoms. Kūčių su
ruošimu rūpinasi evangelikų 
mokinių kapelionas kun. Fr. 
.Skėrys. Šį kartą šis tradicinis 
renginys 1990 m. gruodžio 14 
d. buvo jau trisdešimt šeštasis 
Vasario 16 gimnazijos istorijoje. 
Kūčių iškilmė buvo pradėta ber
niukų bendrabučio salėje suvai
dinta pasaka “Dvylika mėnesių”, 
inscenizuota mokytojos Genės 
Venckuvienės, mergaičių bend
rabučio vedėjos. Stalai su tra
diciniais patiekalais dalyvių 
laukė valgyklos salėje. Maldas 
ten sukalbėjo abu gimnazijos 
kapelionai: katalikų kun. E. 
Putrimas ir ev. kun. Fr. Skėrys. 
Jie su kuratorijos pirm. dr. J. 
Norkaičiu, gimnazijos direkto
riumi A. Šmitų ir mokinių at
stovu E. Šneideriu uždegė ir ka
lėdinės eglutės žvakutes. Apie 
Kalėdas bei Lietuvai gresiantį 
naują pavojų lietuviškai ir vo
kiškai kalbėjo kuratorijos pirm, 
dr. Jonas Norkaitis ir direkto
rius Andrius Šmitas. Kūčių daly
vius Hiutenfeldo vokiečių kata
likų vardu sveikino jų kapelio
nas kun. F. Winteris. Kūčių va
karienė buvo pradėta tradiciniu 
plotkelių laužymu. Kalėdinių 
giesmių, muzikos ir eilėraščių 
programą, paruoštą muzikos mo
kytojo Arvydo Paltino, atliko 
vaikų ir bendras moksleivių 
choras, akordeonistų ansamblis, 
giesmes giedoję ir eilėraščius 
deklamavę pavieniai mokslei
viai. Su dideliu dovanų maišu 
iš Lietuvos atvyko Kalėdų se
nelis. Šį kartą jis tikrai buvo 
iš Lietuvos. Mat Kalėdų senelio 
pareigos teko vilniečiui dail. 
Jonui Sidaravičiui.



KANADOS ĮVYKIAI

Per mažas gimimų skaičius
Demografinę problemą Kana

dai sudaro per mažas gimimu 
skaičius, paliktais vaikais ne
padengiantis net juos išaugi
nusių ir mirusių tėvų. Pasku
tinieji statistikos duomenys 
liudija, kad prancūziškoje 
Kvebeko provincijoje kiekvie
nai gimdyvės amžiaus mote
riai nuo penkiolikos iki ketu
riasdešimt devynerių metų 
tenka tik po 1,5 vaiko, o angliš
koje Kanadoje — po 1,75 vai
ko. Pastoviam gyventojų skai
čiui išlaikyti kiekvienai tokio 
amžiaus kanadietei turėtų tek
ti bent po 2,1 vaiko.

Šią problemą dabar bando
ma spręsti vis didesniu atei
vių įsileidimu. Tik jų dėka pa
siekiamas pastovus demogra
finis Kanados augimas. Tačiau 
tokiu atveju keistai atrodo nuo
latos kylantis laisvesnių abor
tų reikalavimas ir nesuvaržy
tą negimusių kūdikių žudymą 
savo klinikose peršantis dr.
H. Morgentaleris, kai jų taip 
reikia Kanadai.

Demografinė krizė labiau
siai yra palietusi prancūzišką
jį Kvebeką. Tad nenuostabu, 
kad jo vyriausybė 1988 m. pra
dėjo mokėti vienkartines pre
mijas už pagimdytus vaikus. 
Už pirmąjį ji moka $500, už 
antrąjį — $1.000, už kitus — po 
$6.000. Statistika pagerėjo: 
1987 m. kiekvienai gimdyvės 
amžiaus kvebekietei tekdavo 
po 1,3 vaiko, o dabar tenka po
I, 5. Pernai valdžios iždas pre
mijoms už 95.423 pagimdytus 
vaikus išleido $447 milijonus. 
Šią grupę sudarė 45.092 pirmą 
kartą pagimdyti vaikai, 33.718 
— antrą kartą, 12.501 — trečią, 
12.501 — visi kiti. Spėjama, 
kad iš tikrųjų 1990 m. Kvebe
ke gimusių vaikų skaičius bu
vo truputį didesnis. Mat apie 
2% tėvų, dėl religinių ar net 
politinių motyvų atsisakiusių 
premijos už vaiko pagimdymą, 
nebuvo įtraukti į tą sąrašą.

Padidintas gimimų skaičius 
neišsprendžia prancūziško 
Kvebeko demografinės proble
mos. Kvebekui, apsuptam ang
liškųjų Kanados provincijų, 
taipgi reikia ir daugiau atei
vių, kurie yra prancūziškos kil
mės ar bent mokantys prancū
zų kalbą. Tokius lengviau įjung
ti į prancūzišką gyvenimą ir 
kultūrą. Tačiau tokių iš visų 
Kvebeko provincijon 1989 m. 
įsileistų ateivių buvo tik apie 
9.500. Jie sudarė vos 28,4% 
bendro įsileistųjų skaičiaus.

Prieš Kalėdas naują sutartį 
ateivių klausimu pasirašė Ka
nados imigracijos ministerė 
Barbara McDougall ir Kvebe
ko imigracijos ministerė Mo
nique Gagnon-Tremblay. Nau
joji sutartis, įsigaliosianti š. 
m. balandžio 1 d., Kvebekui 
leis pilną ateivių pasirinkimą. 
Jos dėka Kvebekui tikimasi 
atiduoti 25% visų laisvų meti
nių ateivių Kanadon. Tokiais 
yra laikomi ateiviai, nepri
klausantys politiniams atbė- 
gėliams ir turintiems čia gy
venančias šeimas.

Kvebeko imigracijos minis
terija dabar ir pati galės ieš
koti prancūzų kilmės ateivių 
Prancūzijoje ir Belgijoje ar
ba atvykusių Kanadon eilėse. 
Penkerių metų laikotarpiui 
Kanados iždas parūpins $332 
milijonus, kuriuos Kvebekas 
savo nuožiūra galės panaudoti 
pasirinktų ateivių įkurdini

mui bei jų švietimui prancū
zų kalba. Kanada tame penk
metyje metinį ateivių skaičių 
padidins iki 250.000.

Ateiviai labiausiai veržiasi 
Ontario provincijon, turinčion 
didžiausią pramonę ir dau
giausia darbų. Juos ypač trau
kia didžiausias Kanados mies
tas Torontas, tautybių atžvil
giu primenantis simbolinį Ba
belio bokštą. Čia taipgi spar
čiai auga save politiniais atbė- 
gėliais vadinančių ateivių 
skaičius. Didžioji jų dalis ne
turi oficialaus pripažinimo ir 
teisės dirbti. Metropolinio To
ronto socialinės gerovės pa
šalpas pernai gavo 17.000 to
kių ateivių. Joms buvo išleista 
$120 milijonų.

Kanados imigracijos parei
gūnai, RCMP ir Ontario provin
cinė policija prieš porą savai
čių susekė nelegalių darbų 
tinklą tokiems ateiviams. Mais
to gaminių įmonėje “Gemini 
Food Corp.” Bradforde buvo 
suimti 28 lenkai ateiviai, ne
turėję leidimo dirbti Kanado
je ir netgi socialinės draudos 
numerio. Jų likimą sausio pa
baigoje spręs imigracinis teis
mas.

Dabar jau paaiškėjo, kad 
tuos nelegalius lenkus darbi
ninkus Bradfordo įmonei “Ge
mini Food Corp.” parūpino 
kontraktorius Hamiltone. Ka
nadoje norintys apsigyventi 
lenkai už darbą negavo net On
tario vyriausybės nustatyto mi
nimalaus valandinio atlygini
mo, privalomo visiems darbi
ninkams šioje provincijoje. 
“Gemini Food Corp.” įmonė 
kaltę suverčia kontraktoriui. 
Esą jis gaudavo visus pinigus 
už savo paslaugas ir pats atsi
skaitydavo su darbininkais. 
Atrodo, tai buvo suktas abie
jų pusių susitarimas išnaudo
ti darbo ieškančius nelegalius 
ateivius.

Kanados RCMP policijos pa
reigūnai įtaria, kad tokių suk
čių yra ir daugiau, panašiomis 
sąlygomis parūpinančių dar
bus leidimo dirbti neturin
tiems ateiviams. Suimtieji len
kai dabar turbūt turės sumo
kėti nedidelę baudą už Kana
dos įstatymo pažeidimą ir bus 
grąžinti Lenkijon. Ten jie ga
lės pradėti ilgai trunkančią 
legalaus imigravimo Kanadon 
procedūrą. V. Kst.

Kanados parlamentas 
smerkia sovietus

Šie atstovų rūmai kaltina 
sovietus brutaliu ir nepriimti
nu pasipriešinimo palaužimu 
Lietuvoje, kreipiasi į prezi
dentą Gorbačiovą ir Sovietų 
Sąjungos vadovybę, kad susi
laikytų nuo tolimesnių išpuo
lių prieš žmones ir demokra
tiškai išrinkta valdžia Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. At
stovų rūmai prašo Sovietų Są
jungą tvirtai laikytis Helsin
kio Baigminio akto ir Pary
žiaus nutarimų įsipareigoji
mų, ieškoti sprendimų, atsi
žvelgiant į pagrindinius žmo
gaus teisių ir laisvės princi
pus. Vertindami ilgalaikę Ka
nados vyriausybės politiką de 
jure nepripažinti Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, šie atstovų rūmai pa
tvirtina 1990 metų kovo mėne
sio rezoliuciją, remdami ir to
liau pabaltiečių teisę patiems 
nulemti savo ateitį. KLB Inf.

Lietuviai iš Londono, Hamiltono, Toronto ir Otavos sausio 12 d. demonstruoja prie sovietų ambasados Otavoje, 
protestuodami prieš sovietų kariuomenės nusikalstamus veiksmus Lietuvoje

keisis musu
KLB krašto tarybos suvažia

vime, įvykusiame 1990 m. gruo
džio 8 d., penki veikėjai buvo 
pakviesti pareikšti savo mintis 
tema: “Keičiasi Lietuva - kei
čiasi mūsų veikla”. Simpoziu
mo moderatorė adv. Joana Ku- 
raitė-Lasienė savo įvade pa
stebėjo, kad šią temą reikėtų 
gvildenti klausimo forma: kei
čiasi Lietuva - ar keičiasi mū
sų veikla, ar pakankamai kei
čiasi?

Pirmasis kalbėtojas, dr. Pet
ras Lukoševičius, neseniai grį
žęs iš Lietuvos, tarybos nariams 
ir visuomenei, susirinkusiems 
Bishop Morrocco mokyklos au
ditorijoje, pateikė dabartinės, 
sunkėjančios padėties Lietu
voje apžvalgą. Jo teigimu, jei 
išeivija bus lietuviška, ji pa
jėgs padėti Lietuvai. Yra bū
tina lituanistinėse mokyklose, 
jaunimo organizacijose ir sto
vyklose aiškinti išeivijos struk
tūrą ir diskutuoti apie ryšius 
su Lietuva. Taip pat, pagal dr. 
P. Lukoševičių, yra labai svar
bu, pastoviai teikti planingą 
informaciją vietiniams val
džios atstovams.

Prof. Romas Vaštokas, KLB 
visuomeninių reikalų komisi
jos pirmininkas, savo prane
šime suminėjo eilę reiškinių, 
kurie apsunkina išeivijos veik
lą. Pirmiausia, viskas labai 
greit keičiasi šiomis dienomis 
ir yra sunku persiorientuoti 
bei organizuoti reakciją. Prof. 
R. Vaštokas pabrėžė, kad, kaip 
matėme iš Vakarų valdžių atsi
liepimo paskutiniu laiku, po
litikoje neturime draugų, tu
rime patys sutelkti jėgas, pa
dėdami Lietuvai nepriklauso
mybės kovoje. Pagal prof. R. 
Vaštoką, padėtis taip pat yra 
pablogėjusi spaudos atžvilgiu 
- “mass media” neberodo susi
domėjimo Pabaltijo reikalu ir 
net neigiamai atsiliepa, rem- 
dama Gorbačiovą. Kitas nega
tyvus reiškinys yra Sov. Sąjun
goje vykstantis dekolonizaci
jos procesas ir dėl to atsiran
danti demoralizacija. Prof. R. 
Vaštokas siūlė atsverti šias 
neigiamybes didesniu mūsų 
veikloje lankstumu, pakeičiant 
opozicijos darbą pagal jo nau
dingumą. Taip pat reikalinga 

.nrliiW'-- , MEDELIS CONSULTING C ■■■n
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. L.1G 4N2

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

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

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. Turim dar vietų liepos 12 
d. kelionei su “Volunge”. Norintiems parūpinam iškvietimus, vizas, ap
sistojimo vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose). 
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGI MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! — 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

blokuotis su kitomis Rytų Eu
ropos etninėmis grupėmis, ku
rių interesai yra panašūs, kad 
būtų įmanoma pajėgiau pa
veikti parlamentarus. Šalia 
to, būtų naudinga ieškoti drau
gų kanadiečių bei amerikiečių 
tarpe, pvz. Vašingtono Wm. 
Hough, arba Ontario Richard 
Johnson. Prof. R. Vaštokas 
taipgi teigė, kad būtina vie
nybė savųjų tarpe, bandymas 
suprasti vykstančius procesus 
ir paskyrimas lėšų ir darbo 
viešos nuomonės įtaigojimui.

Po jo kalbėjęs adv. Povilas 
Žumbakis pritarė, kad padėtis 
Lietuvoje šiuo metu yra ištik- 
rųjų pavojinga. Išeivijoje yra 
per daug konkurencijos tarpu
savyje, per didelė biurokra
tija bei darbo duplikacija. Ši
tokia veikla ne tik eikvoja mū
sų energiją ir mus silpnina, 
bet ir atstumia visuomenę.

Svarbiausias siekimas Lie
tuvai dabar, pasak adv. P. Žum- 
bakį, yra pripažinimas. Tai ga
vus, Lietuvai lengviau išsi
spręstų ir kitos problemos. Yra 
labai reikšminga išeivijos pa
reiga - spausti valdžias Lietu
vą pripažinti. Toliau išeivija 
turi žiūrėti, ką Lietuva daro, 
klausyti, ko Lietuva nori, ne da
ryti arba patarti, ką mes gal
vojam, kad jai reikia. Šiuo lai
ku Lietuvai reikia pagalbos, 
ne mokymų.

PLB vicepirmininkė Gabija 
Petrauskienė savo pranešime 
taip pat teigė, jog dabar Lie
tuva turi pirmaujantį vaidme
nį. Išeivija turi dirbti su Lie
tuva, ne už ją, ir labiau pasiti
kėti Lietuvos demokratiškai iš
rinkta valdžia ir jos bandymais 
pačiai veikti. Išeivija turi ir 
toliau dirbti vedama idėjos, 
nelaukdama padėkos, sakė G. 
Petrauskienė. Lietuvai dabar 
svarbiausia dovana yra sąmo
ninga ir aktyvi išeivija, ku
riai Lietuva nėra tik interesas, 
bet esminis rūpestis. Užtat ir 
negalima nuvertinti išeivijos 
vaidmens ir suteiktos konkre
čios paramos.

Paskutinis simpoziumo kal
bėtojas, Lietuvos aukščiausio
sios tarybos deputatas Arūnas 
Degutis, vienas iš preziden
to V. Landsbergio palydovų Š.

veikla?
Amerikoje, pritarė kitų pra
nešėjų mintims. Jis priminė, 
kad Lietuvoje yra reali infor
macijos problema, stipriai vei
kia propagandinis aparatas. 
Taip pat A. Degutis perspėjo, 
kad yra klaidinga siūlyti Va
karams pasirinkimą tarp Gor
bačiovo ir Pabaltijo. Toks 
priešpastatymas yra paran
kus propagandai, nes yra aiš
ku, kas laimės . . . tačiau būtų 
didelis pralaimėjimas visiems. 
Pagal deputatą, išeivija savo 
veikloje neturėtų mėginti iš 
naujo atrasti dviračio, bet nau
dotis ir profesionalų jėgomis.

Bendrose diskusijose iškilo 
įvairios mintys - ir iš klausyto
jų, ir iš pranešėjų papildomų 
pastabų. Viena išvada susida
rė, kad ieškoti vienybės gali 
būti laiko gaišinimas. Reikia 
tik išnaudoti veiksnių skirtin
gumus ir tuo pačiu panaikinti 
darbo duplikaciją, telkti žmo
nes, kurie susikalbės, nebefi- 
nansuoti asmenų arba grupių, 
kurios trukdo bendruomenės 
darbui. Buvo išreikšta nuomo
nė, kad reikia išlaikyti būti
nas institucijas. KLB konteks
te buvo siūloma decentralizuo
ti veiklą, praplėsti veiklos lau
ką pavedant specifinius pro
jektus apylinkėms. Pasakyta 
buvo, jog svarbu neieškoti sen
sacijų, bet vystyti didesnį lanks
tumą, daugiau skirti dėmesio 
paveikti viešąją nuomonę. Pa
sikartojo mintis, kad išeivijos 
darbas yra išlaikyti lietuviš
kumą, išauginti darbuotojus, 
pasitikint, kad Lietuva pati 
iškovos Nepriklausomybę, ne 
mes už ją.

Bendroji išvada: sąmoninga, 
ideali išeivija savo veikloje 
turėtų pasižymėti lankstumu, 
prisitaikymu prie padėties, 
tarpusavio susikalbėjimu, dar
bų taiklumu, tikslios informa
cijos telkimu bei perteikimu, 
ypatingai stengiantis paveik
ti viešąją nuomonę Lietuvos 
kovos reikalui. RSJ

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ” leidėjai

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės žinios
Išsivysčius naujai krizei Lietu- > tautas Bieliauskas ir vicepirmi-

voje, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba nuo š.m. sausio 5 
d. siunčia visoms LB kraštų val
dyboms žiniaraščius, kuriuose 
nagrinėjama blogėjanti padėtis 
Lietuvoje ir raginama protes
tuoti.

Sausio 5 d. laiške Visuomeni
nių reikalų vicepirmininkas Al
gimantas Gureckas skatino val
dybas kreiptis į valdžias, spaudą, 
radiją ir televiziją ir, kiek įmano
ma, jungtis su latviais, estais, 
ukrainiečiais ir lenkais savo veik
loje - demonstracijose pasima
tymuose su pareigūnais ir t.t Sau
sio 8 d. jis taip pat suteikė me
džiagą, kuri būtų naudinga pro
testo veiksmuose, ypač kalbant 
su vietiniais korespondentais 
ir valdžių atstovais. Pavyzdžiui 
duotos penkios priežastys, kodėl 
Lietuvos jaunuoliai atsisako tar
nauti sovietų armijoje ir laivyne.

Sausio 10 d. pirmininkas dr. Vy-

A likos Kanados lietuvių fondui
NAUJI NARIAI: 947. Radzevičienė Leonarda ... 900
1944. Lapinskai E.P.................  $ 100
1945. Stančikai Z.A....................... 100
1946. Balsienės Gražinos atm...285
1947. Kažukauskas Jonas .......... 100
1948. Šipelis Vitolis, S................. 100
1949. Laimikis Juozas ................ 200
1950. Skablauskas Petras.......... 100
1951. Dabkus Stasys.................... 100
1952. Mažeikos Kazio atm...........  500
1953. Buikos Prano atm..............  300
1954. Lietuvninko Vinco atm...120
1955. Bacevičius Antanas ......... 100
1956. Stankuvienė Gražina ....... 100
1957. Mačiulaičio Jono atm.......  520
1958. Skučas Petras .................... 100
1959. Rickienės Halinos atm. ... 930
1960. Laurušaitienė Ksavera ... 100
1961. Andrukaitis J................... 1,000
1962. Mazaitis-Wade Gražina .... 100
1963. Gaidauskas-Scott Aldona..100
1964. Adamonytė Julija ............  100
1965. Mockus Vitas, M.................. 100
1966. Gailiaus Albino atm.......... 100
1967. Rutkys Suzana ................... 200
1968. Gerhardienės Elenos atm..335
1969. Lapp J..................................... 150

ĮNAŠUS PAPILDĖ IKI
10. Mockus dr. Z.L............... $1,150
23. KLB Otavos apylinkė .. 10,100 
51. Sakalauskas dr. Julius...2,000 
73. Koyelaičiai Aleksas ir

a.a. Teodora................... 97,165
77. Talka Hamilton .............. 2,900
83. Belecko Petro atm..........  4,565
87. Litas Montreal ................ 2,900

113. Rimšaitė dr. Jadvyga ....... 600
122. Vaičeliūnas Juozas ....... 1,000
128. Januškos Elena ir Vincas 

......................   1,040
159. Macijauskai Leonarda ir

Jonas.................................  1,100
176. Repečkos Ieva ir Mykolas

................................................. 600
198. Karbūno Leono atm......3,400
202. Liaukevičiaus Povilo atm.

................................................. 300
252. Giedraitis Hamiltono sporto

. klubas ..................................  200
311. Jokšos Petro atm................  250
354. Vitkūnas Jonas............... 4,600
357. Leverių Onos ir Juozo

atm....................................... 1,000
417. Antanaitis Izidorius ........ 250
455. Rimšų Kamilės ir Prano

atm....................................... 1,000
531. Stankūno kun. Vaclovo

atm....................................... 5,850
537. Stalioraičio Juozo atm....1,100 
596. Čepo Stasio atm........ 1,255
655. Tumosos B.Z........................  700
692. Bačėno Vinco atm.............. 650
828. Obcarskis Antanas...........  500
851. Januškevičius C.A.......... 1,500
852. Dabkaus Povilo atm........... 550
865. Deksnio Jono atm...........  1,035
870. Šiaurys Henrikas .......... 2,000
911. Jasinevičius Juozo atm. .. 239
914. Sakalas P.Z...........................  400
946. Mitalo Adolfo atm..............  900

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

ninkė Gabija Petrauskienė pa
skelbė SOS LIETUVAI vajų, prašy
dami visus lietuvius vykdyti agre
syvius veiksmus savo kraštuose, 
reikalaujant: 1) Nepriklausomos 
Lietuvos respublikos dabartinės 
valdžios pripažinimo ir su ja dip
lomatinių santykių užmezgimo; 2) 
kad Sovietų Sąjunga neliestų de
mokratiškai išrinktos Aukščiau
siosios tarybos ir jos sudarytos 
vyriausybės; 3) kad būtų baigti 
teroristiniai ir agitaciniai kari
niai veiksmai Lietuvoje; 4) kad 
Sovietų Sąjunga sėstų prie ilgai 
lauktų derybų stalo; 5) kad būtų 
sustabdoma nesąlyginė ekonomi
nė ir finansinė parama Sovietų 
Sąjungai.

Prie PLB valdybos bendraraš- 
čių pridėti straipsniai, spaudos 
konferencijų ištraukos ir anglų 
kalba paruošta informacija su 
konkrečiais veiklos priemonių 
ir metodų pavyzdžiais. PLB INFO

1025. Milašiaus Broniaus atm..1,250 
1030. Bernotai Helena ir

Pranas...............................  4,400
1039. Didžbalio Jono atm......... 1,940
1040. Domeikienė Stefanija...... 565
1083. Girnius Povilas ................. 600
1094. Gyvataras Hamiltono taut.

šokių grupė ......................... 200
1132. Savickas Balys ................ 1,700
1205. Bakienės Ilonos atm.........  400
1237. Ramonas Kostas ................ 500
1282. Mastis Walter.....................  500
1310. Fredas Stephan..............  1,500
1352. Šerkšnys Vacis .................. 200
1358. Sidaras Petras................. 1,025
1381. Šetiko Adolfo atm............... 285
1449. Grinius Balys.....................  750
1483. Radzevičiaus Petro atm. .. 615 
1531. Kežinaitis Vincas.............  232
1539. Malaškevičienės Apolonijos 

atm............................... 150
1544. Kęsgailienės Joanos

atm ..................................  66,147
1566. Norkus Kęstutis ................ 200
1567. Dulkys Kazys .................. 1,000
1579. Mitalo Algirdo atm............ 755
1584. Enskaitis P.T....................... 500

PRADINIAI ĮNAŠAI:
Geidučio Alfonso atm.................. $30
Šatras Irena ..................................... 25
Novog-Novogrodskio Viktoro 

atm........................................ 40
Narušio Prano atm.......................... 20
Vėlyvienės Onos atm...................... 25
Elvikienės Sofijos atm................... 20
Žukausko Jeronimo atm................ 40
Zabulionis Mykolas .......................  20

Naujus narius sveikiname. Pa- 
pildžiusiems įnašus dėkojame. 
Padariusius pradinius įnašus 
kviečiame papildyti iki $100 ir 
tapti pilnateisiais fondo nariais, 
o mirusius įamžinti fondo nariais. 
Čia skelbiamos aukos bei įnašai 
yra gauti iki 1990 m. gruodžio 31 
d. Fondo neliečiamas kapitalas 
tada pasiekė $1,500,000. Kviečia
me visus Kanados lietuvius tapti 
fondo nariais bei įamžinti miru
sius artimuosius. Turėtų būti ne 
tik pareiga, bet ir garbė prisidė
ti prie lietuvybės išlaikymo čia 
išeivijoje bei padėti kovojančiai 
tautai ten tėvynėje.

Kanados lietuviu fondas

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Laidotuvių namai 
ir koplyčia
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Kanados parlamento rūmuose Otavoje KLB vietinės apylinkės surengtame 
priėmime 1990.XII.6 “TŽ” bendradarbis inž. J. V. DANYS (dešinėje) atlieka 
pokalbį su Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininku VYTAUTU 
LANDSBERGIU “Tėviškės žiburiams” ir “Margučio” radijo programai 
Čikagoje Nuotr. D. Danienės

RAŠO IŠ LENKIJOS

Didelė netektis
Lenki jos lietuviai vis dar jaučia netekimą atkaklaus lietuvybės 

kovotojo a. a. Juozo Maksimavičiaus

GYDYTOJAS PATARIA

Dr. VYTAUTAS MEŠKA

Mus supantis gamtovaizdis 
- vietovė ir jos reljefas, van
dens telkiniai, klimatas, auga
lija - turi įtakos nuotaikai, dar
bingumui, organizmo fiziologi
nėms ir ypač psichinėms funk
cijoms.

Gydant funkcinius centrinės 
nervu sistemos sutrikimus, 
gamtovaizdžio poveikis psichi
kai yra labai didelis. Pavyz
džiui, žiūrint į ramią arba leng
vai banguojančią jūrą, paleng
va užmirštami rūpesčiai, iš
nyksta susinervinimas, emoci
nė įtampa. Stipriau banguo
janti jūra veikia stiprinančiai, 
sukelia žvalią nuotaiką, norą 
dirbti, grąžina gerą savijautą. 
Lygumos veikia raminančiai, 
bet ilgainiui sukelia nuobodu
lį, tuštumos ir vienatvės jaus
mą. Padengtos sniegu kalnų 
viršūnės su jose bežaidžian
čiais tekančios ar vidurdienio 
saulės spinduliais džiugina, 
besileidžiančios saulės ap
šviesti kalnynai sukelia ilge
sį. Uolėti kalniu masyvai sle
gia, o nerviškiems asmenims 
gali sukelti net ir lengvą de
presiją.

Visiems žinoma, kad raudo
na spalva jaudina. Žalia ir švie
siai geltona spalva veikia rami
nančiai, mėlyna ir balta - suke
lia vėsos pojūtį. Todėl ta pati 
vietovė skirtingais metų lai
kais gali turėti nevienodą po
veikį. Ankstyvas ruduo su vai
vorykštės spalvomis nusidažiu
siais lapais, neryškia saule 
beveik visada veikia raminan
čiai. Žinant visa tai, diferen
cijuotas gamtovaizdžių panau
dojimas - gamtovaizdžio tera
pija - gali būti plačiai pritai
kytas gydyti ligoniams kuror
te, stiprinti sveikatai, ypač 
nervų sistemai.

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

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

Medžiai su plačiai išsišako
jusiais vainikais, pavyzdžiui, 
ąžuolai, yra galingi, monumen
talūs ii- dinamiški. Juose yra 
nemažą kūrybinę fantaziją, 
įkvėpimą, rimtį skatinančių 
elementų. Siaurai išsišakoju
sio vainiko formos medžiai (lie
pa) labai pagyvina gamtovaiz
dį, sukelia džiugią nuotaiką, 
skatina dėmesį. Medžiai su kū
gio formos vainiku (eglė) suke
lia žvalią nuotaiką. Tačiau jų 
dinamiškame poveikyje, kuris 
pasižymi disciplinuotu ritmu, 
slypi ir tam tikras atšiauru
mas. Medžiai, turintieji kolo
nos formos vainiką (kiparisai, 
tujos, piramidiniai topoliai), 
labai pagyvina gamtovaizdį, 
patraukia ir skatina dėmesį, 
pakelia nuotaiką, nuteikia iš
kilmingai.

Ovalo formos vainikus turin
čių medžių pavyzdžiu gali būti 
pušis, auganti atviroje vieto
je. Medžiai su rutulio formos 
vainikais (vinkšnos) pritraukia 
žvilgsnį, bet dėmesio nevargi
na. Jų pilna forma sukelia tam 
tikrą užbaigtumo jausmą, kuris 
yra ypač reikalingas asme
nims, atliekantiems daug su
dėtingų smulkmenų reikalau
jantį darbą, taip pat vykdan
tiems mokslinius tyrimus.

Skėčio vainikus turintieji 
medžiai (kai kurios pušų rū
šys) sukelia apsaugos bei glo
bos jausmą, sukuria smegenų 
žievėje apsauginio slopinimo 
židinius. “Verkiančios” me
džių formos (gluosniai, kai ku
rios ievų rūšys) traukia žvilgs
nį nuo viršaus žemyn, sukelia 
liūdesio, statinės būklės, susi
taikymo vaizdinį, nuteikia pa
syviai ir kiek liūdnokai.

Didžiulės reikšmės žmonių 
psichikai turi įvairūs medžių 
kompleksai ir jų išdėstymo 
tvarka. Tai ypač turėtų atsi
minti gamtovaizdžio architek
tai, projektuojantys kurortų, 
turizmo ir vaikų stovyklų bei 
miestų poilsio parkus.

Visiems yra žinomas Druski
ninkų gydomosios fizinės kul
tūros ir klimato terapijos par
ke “Saulės takas”, dviratinin
kams bei pėstiesiems skirta 
“Žvaigždžių orbita”. Kurortolo- 
gijos mokslinio tyrimo labora
torija tyrinėjo augalijos po
veikį psichikai ir šiuo klau
simu išleido metodinius nuro
dymus. Ypatingas dėmesys į 
gamtovaizdžio panaudojimą li
gonių gydymui bus kreipiamas 
projektuojant naujus klimato 
terapijos ir poilsio parkus 
Birštone, Likėnuose, Palan
goje.

Tėvai, kurie nemoko savo vaiky 
lietuviu kalbos, bėga nuo savo 
tautos

ANTANAS SURAUČIUS

1990 m. liepos 18 d. mirė Juozas 
Maksimavičius. Skaudžiai pergy
vena netektį Seinų krašto žmonės 
Pietų Suvalkijoje, kuri jau 70 me
tų yra atskirta nuo Lietuvos. Liū
di Punsko, Suvalkų ir visoje Len
kijoje gyvenantieji lietuviai. Ap
skriejusi žinia giliai sujaudino 
tarpukario kartos vilniečius ir vi
sus iš jaunesniųjų kartų, kurie yra 
arčiau susiję su Maksimavičiaus 
krašto likimu ir vietos žmonių pa
stangomis išlaikyti lietuviškumą.

Juozo Maksimavičiaus gyveni
mas — tai labai turininga ir įdomi 
lietuvio kovos istorija. Jis veikė 
ir plunksna, žinomas iš straipsnių 
“Aušroje” ir kituose laikraščiuose. 
“Aušra” jo atminimui' 1990 m. 7- 
me nr. skyrė kelis puslapius. “Gy
venome Jo užuovėjoje” — pradeda 
savo žodį J. Vaina ir paprastai, 
dalykiškai, skaitytojui gerai žino
ma “vainiška” kalba papasakoja 
apie velionies gyvenimą ir nuo
pelnus. Tai giliau smeigia į širdį 
ir didesnes refleksijas kelia negu 
pakilaus jausmo, išgarbinimų ir 
padėkos kalba. Taip, gyvenome 
galingo Ąžuolo užuovėjoje ir pa
vėsyje. Daug vėtrų atlaikiusio, 
padrąsinimų ir stiprybės teikusio 
Ąžuolo! Tad suprantamas nerimas 
ir dairymasis, ar liko kas iš senų 
ąžuolų, ar yra jaunesnių ir jaunų 
panašiai nuaugančių.

Gimė velionis 1912 m. Aradny- 
kų kaime prie Alno ežero į rytus 
nuo Seinų. Mokėsi Vytauto Didžio
jo gimnazijoje Vilniuje, bet dėl 
tėvo mirties ir susidariusių sąly
gų ūkyje gimnazijos nebaigė. Pats 
lavinosi, buvo linkęs mokytojauti. 
Gera mokykla buvo jo anksti pra
dėta lietuviška veikla Seinų krašte.

Buvo vienas iš Seinų koopera
tyvo “Rūta” organizatorių ir pag
rindinių darbuotojų. Jo atkaklus 
būdas, praktiškumas su taktikos 
nuovoka, gudrybės išmonė išryš
kėjo susirėmimuose su lenkų pa
stangomis visaip trukdyti lietu
viams ūkinės kooperacijos organi
zavimą.

Pasireiškė visuose kultūrinės ir 
visuomeninės veiklos baruose. Be
ne mėgstamiausia buvo kaimo 
meninė saviveikla su klojimų 
teatro vaidinimais ir kitais rengi
niais. Ir šioje srityje vyko nuola
tiniai susirėmimai su lenkų admi
nistracijos pasipriešinimu kultū
rinei lietuvių veiklai.

Vedė Anelę Pajaujytę iš garsios 
Pajaujų giminės prie Punsko ir 
persikėlė į žmonos paveldėtą ūkį 
Oškiniuose. Buvo pavyzdingas ūki
ninkas ir pažangaus žemės ūkio 
organizatorius savo aplinkoje, at
seit lygiai darbštus bei atkaklus 
kasdieninės duonos dirvoje.

Pietų Suvalkija atskirta nuo 
Lietuvos! Ir ko tik neteko jos lietu
viams karo ir pokario metais iš
kentėti! Vokiečiai, vos okupavę 
ją 1939 m., ėmėsi išgyvendinti lie
tuvius, versdami juos važiuoti už 
sienos į Lietuvą. Laikėsi kiek ga
lėdami prieš dvigubą spaudimą.

Lenkams įskundus, kad lietuviai 
Seinuose rengiasi iškilmingai 
švęsti Lietuvos nepriklausomybės 
dieną (Vasario 16 1940 m.), vokie
čiai suėmė ir kalino Suvalkuose 
keliolika vyrų. Skundas įtaigus, 
vokiečiai įpykę ant lietuvių, kad 
nenori išsižadėti savo žemės. Ir 
kas žino, koks būtų suimtųjų liki
mas, jeigu ne Maksimavičiaus sku
bus susivokimas, operatyvumas ir 
drąsa?

Vokiečiams okupavus Lietuvą ir 
frontui toliau nuslinkus į rytus, 
velionis persikelia į Vilnių. Mo
kytojavo Eišiškėse. Sumaniai ver
tėsi tarp siaučiančios AK, pats iš
vengė sušaudymo ir kitus tautie
čius gelbėjo.

Nepaliko antrą kartą sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Dar reiškė
si Pietų Suvalkijoje AK, pasivadi
nusi tautiniais lenkų partizanais 
ir vieningai veikė prieš lietuvius 
sandraugoje su “liaudies” saugu
miečiais. Inteligentija buvo pri
versta išsislapstyti kur nors toliau 
Lenkijoje. Maksimavičius kelis 
metus be šeimos gyveno ir dirbo 
kažkur prie Vyslos žiočių. Po ke- 
lerių metų grįžo ir nuėjo savo se
na lietuviška vaga.

Dar siautė partizanai kai kur. 
“Liaudies saugumas” grasino, esą 
“pan Maksimovič” taps “liaudies 
priešų” auka ir bus tinkamai pa
gerbtas, bet jau negyvas. Nepadė
jo nė grasinimai.

Plačiau išsiskleidė galimybės 
tautinėm mažumom, atėjus atoly- 
džiui Lenkijoje 1950 m. Lietuviš
kų pradžios mokyklų organizavi
mas, Lietuvių kultūros namai, lie
tuviška vidurinė mokykla Punske, 
kultūrinės veiklos gaivinimas kai
muose, Seinų-Punsko krašto folk
loro ir meninės saviveiklos an
samblių dalyvavimas peržiūrose 
įvairiuose Lenkijos miestuose. 
Pagaliau Lietuvių visuomeninė 
kultūros draugija — LVKD.

Buvo vienas veikliausių stei
giamojo LVKD suvažiavimo orga
nizatorių 1957 m. kovo mėnesį. Iš
rinktas valdybos pirmininku. 
Draugijos centro valdybą sudarė 
nepartiniai asmenys. Draugija 

greit įsibėgėjo veikti tarpukario 
lietuviškų draugijų ir organizaci
jų pavyzdžiu. Žinoma, to negalėjo 
pakęsti “liaudies” valdžia, ypač 
apsimetę komunistais lenkų su- 
perpatriotai. Buvo stiprinamas 
spaudimas pirmininkui. J. Maksi
mavičius atsisakė pirmininkavi
mo. Jam naudingiau buvo turėti 
laisvas rankas. Tad ir buvo LVKD 
veikloje geresniais ir sunkiau
siais jos veiklos tarpsniais.

Daug pasidarbavo dėl lietuviš
kų pamaldų. Cituoju J. Vainą: “Ne
mėgo Maksimavičiaus ii’ lenkų
dvasiškiai. Mat Seinuose pamal
dos ir pamokslai lietuviškai pa
naikinti 1946 m., Smalėnuose kiek 
vėliau, gi Punske šito imtasi 1955
m., paskiriant klebonu lietuvių 
kalbos nemokantį kunigą. Juozą, 
dalyvavusį punskiečių delegaci
joje pas Lomžos vyskupą, Jo Eks
celencija įvertinęs “kutą bestja” 
(kaustytas žvėris).”

Kova dėl lietuviško žodžio šven
tovėje buvo ilga ir sunki Seinuose, 
bet lietuviai neatleido nė valan
dėlei. Daug nuodėmių lenkiškie
siems Dievo tarnams prirašyta 
skunduose, prašymuose Lomžos 
vyskupijos kurijai ir aukštesnėms 
valdžioms, būta raštų su argumen
tacija ir polemika lenkų visuome
nės įstaigoms, inteligentijai, įta
kingiems žmonėms. Visa tai ne be 
Maksimavičiaus skatinimo ir va
dovavimo.

Juozas Maksimavičius — tai ko
va dėl lietuviškumo Pietų Suval
kijoje. Kova ir didelis sielvartas 
dėl nuostolių. Jeigu mes, vilnie
čiai, turėjome laimės nors nepil
nus metus gyventi laisvoje Lietu
voje, tai velioniui mielajame Sei
nų krašte ir tokio pragiedrulio ne
teko. Buvo nepailstantis kovoje, 
nenumaldomas, be to, ir praktiš
kas.

Dažnai rašė į “Aušrą” ir kitur 
dėl nuostolių, einančių lietuvių 
etnografinio ploto pakraščiais ir 
tarpe lietuvių pačioje Lenkijoje. 
Ragino jaunas mūsų inteligentijos 
kartas laikytis gimtosios kalbos, 
nesišalinti nuo lietuviškos veik
los, nebijoti nepalankumo priešiš
koje aplinkoje. Septyniasdešimt 
metų trukusi sunki būklė paliko 
skaudų pėdsaką. Sunku atsispirti 
prieš grubią, išmaningą ir nuosek
lią tautžudystę per nutautinimą. 
Ir jo Agradnykai pakraštyje tapo 
skaudžiai paliesti. Dar prieš ke
liasdešimt metų buvo stiprių lie
tuviškų kaimų, dabar didesnė jų 
dalis yra atsižadėjusi ne tik lietu
viškos visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos, bet ir gimtosios lietuvių 
kalbos. Sunkiai pergyveno tai.

J. Maksimavičius buvo jautrus 
augančioms kartoms, darė pastan
gų paveikti jas, neužleisdamas 
nė žingsnio lenkinimo apaštalams. 
Skundėsi dėl pralaimėjimų, pa
miršdamas laimėjimus, kokius pa
siekdavo, apgindamas lietuvišku
mą nuo didesnių nuostolių. Ne
galėjo apsiraminti, filosofiškai 
nusileisdamas priešiškų galių 
persvarai per septyniasdešimt 
metų.

Jam buvo lemta sulaukti antro 
laisvos Lietuvos atgimimo, pati
kėti jaunų kartų galia, kuo mes 
jau gana vėlyvame gyvenimo sau
lėlydyje iki šiol mažiau tikėjome. 
Manau, tai padėjo jam suprasti, 
kokį didelį ir sėkmingą darbą yra 
atlikęs Lietuvai. Taip ramiau ke
liauti į milžinkapius .. .

Išgirdęs šią didelę mūsų netek
tį, tariau širdyje užuojautą jo mie
lai sodybai Oškiniuose, kuri spin
duliavo, kuri šildė .. . Paliko pi
lis be senojo lietuviškos dvasios 
bajoro. Jo netektis — tai vieno gy-

Demonstracijoje Otavoje prie Sovietų Sąjungos ambasados. Lietuviai ir 
kitos tautybės protestavo prieš sovietinės kariuomenės okupacinį siau
tėjimą Lietuvoje

Lietuvių demonstracijoje sausio 15 d. prie JAV konsulato Toronte, reikalaujant Amerikos valdžios stipraus 
pasisakymo prieš Maskvos nusikaltimus Lietuvoje, kalba parlamentaras JOHN SOLA, kuris 1990 m. vasario mėne
sį lankėsi Lietuvoje stebėti demokratinių rinkimų; prof. R. VAŠTOKAS (dešinėje)

Visa širdimi buvo lietuvis...
Rašo istorikas Jonas Rekešius iš Lietuvos

Gyvename pilnas nerimo 
Lietuvos valstybės atstatymo 
dienas. Susigrąžiname pilie
tinį ir dvasinį orumą, tikėjimą 
ir atmintį. Prisimename tuos, 
kurie kūrė ir stiprino prieš 70 
metų atgimusią Lietuvos vals
tybę, mokomės iš jų tvirtybės 
pasiaukojimo ir ištikimybės 
Lietuvai. Apie juos buvome 
priversti tylėti ilgais okupaci
jos metais; taip neseniai kles
tėjo ir luošino lietuvio dvasią 
okupantų ir jų talkininkų bruk
te brukama mintis, jog Lietu
vos valstybė buvusi tragedija 
lietuvių tautai, o valstybingu
mo praradimas — laimingiau
sias lietuvių tautos istorijos 
tarpsnis. Ši primityvi ir įžei
džianti propaganda subliūško 
kaip muilo burbulas, pradėjus 
byrėti bolševizmo voratinkliu 
apraizgytai imperijai.

Daug nusipelniusių tėvynei 
Lietuvai sūnų ir dukterų iš
augino maištinga Jurbarko že
mės dvasia. Šiandien dar tebe
stovi jų gimtosios sodybos, žy
di jų sodinti sodai, o mūsų pa
reiga sugrąžinti jų atminimą 
gimtinei Lietuvai, pirmiausia, 
Jurbarko žemei. Ievomis ap
augusios guvios upelės Imsrės 
juosiamoje sodyboje Jurbarko 
valsčiuje, Geišių kaime 1905 
m. birželio 3 d. gimė poetas, 
žurnalistas, pedagogas ir vi
suomenininkas Pranas Bastys 
(Imsrys). Šiais metais pažymi
me garbaus žemiečio 85 metų 
sukaktį. Mokėsi Geišių ir Skirs
nemunės pradžios mokyklose, 
o 1918 m. savarankiškai pasi
ruošęs įstojo į II Jurbarko 
“Saulės” progimnazijos klasę. 
Jau progimnazijoje pasižymė
jo plačiais interesais ir litera
tūrine veikla. Kartu su būsimu 
rašytoju Antanu Giedraičiu- 
Giedriumi mokėsi esperanto 
kalbos, o 1920 m. rudenį šapi- 
rografu pradėjo leisti progim
nazijos laikraštėlį “Spindu
liai”.

Pirmieji Jurbarko “Saulės” 
progimnazijos abiturientai iš
sisklaidė po artimiausias gim
nazijas. P. Bastys išvažiavo į 
Raseinių gimnaziją tęsti moks-

nybinio bastijono netektis. Stovė
jo tvirtai iki paskutinės gyvenimo 
valandos.

Seinų-Punsko krašto žmonės lai
kosi ir atsilaikys, atsimindami 
Juozą Maksimavičių kultūrinia
me darbe, atsimindami savo kas
dieniniame būvyje ir atkaklioje 
kovoje dėl lietuviškumo bet ko
kios grėsmės atveju.

A. a. PRANAS BASTYS

lo ir 1925 m. su pirmąja Rasei
nių gimnazijos abiturientų 
laida gavo brandos atestatą. 
Mokydamasis VI gimnazijos 
klasėje, įstojo į Šaulių sąjun
gą ir kartu su keliais klasės 
draugais savanoriu dalyvavo 
Klaipėdos krašto išvadavimo 
žygyje. Būdamas vidutinio ir 
daugiavaikio ūkininko sūnus 
(jo brolis Antanas palaidotas 
Skirsnemunėje, sesuo Marce
lė Tamošaitienė Jurbarke, se
suo Ona Plienaitienė Čikago
je), neturėjo lėšų studijuoti 
universitete, tad P. Bastys, 
siekdamas greičiau tapti sava
rankišku, baigė Marijampolės 
mokytojų kursus ir nuo 1926 m. 
mokytojavo įvairiose Žemaiti
jos vietose: Kuliuose, Karte
noje, Tveruose, Telšiuose. Mo
kytojaudamas ir pats stengėsi 
toliau mokytis, kad kuo pil
niau galėtų atlikti mokytojo 
pareigas.

1929 m. baigė žemės ūkio 
kursus, 1937 m. mokytojų spor
to kursus, 1939 m. gydomosios 
pedagogikos kursus, klausė 
paskaitų Vytauto Didžiojo 
universitete literatūros, peda
gogikos, socialinių ir politi
nių mokslų. Mokytojaudamas 
išgarsėjo kaip aktyvus visuo
menininkas, steigė žemės ūkio 
klases ir jaunųjų ūkininkų ra
telius, įvairius suaugusių ir 
jaunimo švietimo vakarinius 
kursus bei jaunimo organiza
cijas.

Nepriklausomybės metais 
Telšiuose išgarsėjo Linksmų
jų brolių choras. P. Bastys bu
vo jo dalyvis ir administrato
rius. Didžiausi jo nuopelnai, 
organizuojant Jaunosios Lie
tuvos sąjungą. Būdamas Jau
nosios Lietuvos centro valdy
bos ūkio vedėju, Raudonajai 
armijai okupuojant Kauną, 
1940 m. birželio 15 d. kartu su 
A. Laikūnu sunaikino Pažan
gos rūmuose saugomus Jauno
sios Lietuvos organizacijos 
dokumentus. Laimingai išsi
slapstęs nuo trėmimo į Sibi
rą, vokiečių okupacijos me
tais P. Bastys buvo darbo ins
pektoriumi Kaune.
1944 m. spalio mėnesį iš tė

viškės pėsčias iškeliavo į Va
karus su margaspalviu pabė
gėlių srautu. Po karo atsidūrė 
Greveno pabėgėlių stovykloje 
anglų okupacinėje zonoje. Iš 
ten pėsčias iškeliavo į Ham
burgą ir, sulaukęs tinkamos 
progos, atplaukė į Angliją, ap
sistojo Notingame, kur moky
tojavo sekmadieninėje lietu
vių mokykloje, steigė lietuvių 
organizacijas. 1947 m. išvyko 
į Kanadą, apsigyveno Toronte 
ir iki pat mirties buvo veik
lus lietuviškųjų organizacijų 
veikėjas. Mokytojavo šeštadie
ninėje lietuviškoje mokyklo
je, ėjo įvairias pareigas “Para
mos” kredito kooperatyve, or
ganizavo Lietuvių namų pirki
mą, buvo Kanados lietuvių 
fondo iždininku, vicepirmi
ninku, Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos Toronto sky

riaus pirmininku, “Dirvos” 
laikraščio redakcinės kolegi
jos nariu, įvairių lietuviškų 
leidinių bendradarbiu. Jo se
sers Marcelės dukros Anelės 
Tamošaitytės, gyvenančios To
ronte liudijimu, visomis išga
lėmis kovojo dėl lietuvybės žo
džiu, plunksna ir piniginėmis 
aukomis.

Eiliuoti pradėjo dar besimo
kydamas Jurbarko progimna
zijoje. Daugiausia kūrinių 
skirta vaikams ir išsibarstę 
“Saulutėje”, “Genyje”, “Tė
viškėlėje”. Išleido eilėraščių 
knygas vaikams: “Tra-lia-lia” 
(1932 m.), “Vilkas meškerioto
jas” (1946 m.), “Gimtaisiais ta
keliais” (1953 m.), “Tėviškėlę 
aš regiu” (1968 m.). Daug bend
radarbiavo lietuvių spaudoje: 
“Dirvoje”, “Vienybėje”, “Drau
ge”, “Nepriklausomoje Lietu
voje”, “Tėviškės žiburiuose”. 
Sunkiai sirgdamas, jo paties 
žodžiais tariant, norėjo dar 
suspėti įgyvendinti savo šven
tą svajonę, kartu su savo jau
nystės draugu jurbarkiškiu A. 
Giedriumi parašyti ir išleisti 
knygą “Mūsų Jurbarkas” (Chi
cago, 1979). Deja, jos atspaus
dintos jau neišvydo — mirė 
1977 m. sausio 23 d. Toronte, 
palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje.

Nepriklausoma Lietuva ap
dovanojo P. Bastį Mažosios 
Lietuvos medaliu už dalyvavi
mą Klaipėdos išvadavime, Ge
dimino ordinu už darbus švie
timo srityje, Trijų liepsnų žy
meniu už nuopelnus tautinėje 
jaunimo veikloje.

Minint iki šiol nepelnytai 
nutylėtus Prano Basčio (Ims- 
rio) nuopelnus Lietuvai ir iš
eivijai, turime gerą progą įam
žinti jo atminimą tėviškėje, 
teikiant dėmesį jo gimtosios 
sodybos sutvarkymui, jo kūry
bos persunktos meile Lietuvai 
spausdinimui. Jo gyvenimo ke
lias gali būti pamoka šiandien 
atsikuriančių Jaunosios Lie
tuvos, Šaulių sąjungos, moky
tojų sąjūdžio judėjimams.

Mirė buvęs tremtinys
Praeitų metų lapkričio 15 d. Ma

rijampolėje mirė a.a. Juozas Kra- 
kauskas. Kadangi jo žemė beveik 
lietė demarkacijos liniją su Len
kija, artėjant Raudonosios armi
jos frontui, jis buvo pasitraukęs 
į Suvalkų trikampį pas gimines, 
nes šeimai esant su mažu kūdikiu, 
vos kelių savaičių, buvo apsispręs
ta nesitraukti į Vakarus.

Tuometinės lenkų komunistinės 
vyriausybės lietuviai pabėgėliai 
Suvalkų trikampyje buvo išduoti 
rusams. Jie buvo gaudomi, kai 
kurie žuvo. Juozas Krakauskas 
taip pat su broliu Vitalium buvo 
sugauti ir nuteisti po 25 metus 
Sibiro tremties už vengimą stoti 
į Raudonąją armiją. Išbuvę kon
centracijos lageriuose 6 metus, 
Stalinui mirus, grįžo į namus. De
ja, ūkis buvo nusavintas, žmona 
su dukrele gyveno pas brolį.

Visos šeimos darbštumu ir pa
stangomis, Krakauskai pasistatė 
namelį Marijampolėje. Tik Juozo, 
Sibiro sunkių darbų, šalčių ir ba
do paveikta sveikata, susilpnėjo.

Laisvės laikais Juozas gyveno 
laimingas tėviškėje Mockavos kai
me. Buvo stiprus, turėjo gražų 
balsą, priklausė Būdviečio cho
rui. Dar turėjo talentą imituoti 
kito žmogaus kalbą. Todėl jauni
mo tarpe ir vaišėse sukeldavo 
linksmą nuotaiką. Vaidindavo 
kaimo vaidinimuose.

Tarnavo 9 pėstininkų Lietuvos 
kunigaikščio Vytenio pulke, pri
klausė XIII šaulių būriui.

Šiais metais dar planavo pa
statyti akmens paminklą tėvams, 
kurių palaikai liepos mėnesį bu
vo parvežti iš Sibiro, bet jau ne
suspėjo.

Rugpjūčio mėnesį broliui ap
lankius iš JAV, už dviejų su puse 
mėnesių pasimirė.

Liūdesyje liko dukra Violeta, 
žentas Vytautas, vaikaičiai Ed
mundas ir Edita Lietuvoje, sesuo 
Magdalena ir brolis Bronius 
JAV-se. B.



Plataus masto renginys Lietuvoje
1990 metu lapkričio sinoikija, skleidusi visam kraštui religijos filosofijos šviesų ir religinę muzikų

Kun. <11. KĘSTUTIS TRIMAKAS

1990 m. lapkričio sinoikija 
(graikiškai sinoikija — bend
ras gyvenimas, subuvimas) — 
Lietuvos mokslo, religijos ir 
meno srityje tampąs tradiciniu 
renginiu, organizuojamu Lie
tuvos filosofų sąjungos, Lie
tuvos kompozitorių sąjungos, 
St. Šalkauskio fondo ir kitų 
organizacijų, remiamų Lietu
vos vyskupų konferencijos, 
“Caritas” sambūrio, pagrindi
nių Lietuvos miestų savival
dybių bei daugelio kitų insti
tucijų.

Šių studijų dienų pradžia 
buvo gan kukli, bet drąsi to 
laiko sąlygomis: tai vien re
liginės muzikos dienos 1988 
m. lapkričio mėn. pabaigoj 
Marijampolėje bei Liudvina
ve. 1989 m. jos išsiplėtė: prie 
religinės muzikos prisidėjo 
plati religijos filosofijos 
programa; suvažiavimas įvyko 
Marijampolėje, Vilniuje ir 
Kaune. 1990 m. religijos filo
sofijos programa buvo dar pla
tesnė; nebesitenkinama reli
gine muzika, įjungiamos kitos 
religinio meno sritys: studijų 
dienos keliauja per visą Lie
tuvą — Marijampolę, Vilnių, 
Kaišiadoris, Kauną ir Klai
pėdą.

Religinės muzikos pirmūno 
kun. T. Brazio sukaktis

1990 m. sinoikijoje buvo mi
nima Lietuvos religinės muzi
kos pirmūno kompoz. kun. T. 
Brazio 120 m. gimimo sukaktis. 
Jam skirtas idėjinis konserva- 
toriumas Marijampolėje, ku
riame prelegentai A. Ambra- 
zas, Ž. Ramoškaitė, V. Juod
pusis, D. Merčaitytė ir K. Ka- 
veckas aptarė sukaktuvininko 
veiklos bruožus bei kūrybinį 
įnašą. Religinės muzikos kon
certuose pakartotinai buvo at
likti jo kūriniai, o Kaišiado
ryse po iškilmingų Mišių ka
tedroje įvyko jo pagerbimas 
prie jo kapo šventoriuje.

Filosofo V. Solovjovo 90 metų 
mirties minėjimas

Vilniuje lapkričio 5 d. buvo 
paminėtas rusų religinio filo
sofo Vladimiro Solovjovo mir
ties metinės (mirė 1900 m.). 
Visiems lietuviams tai buvo 
džiaugsmą keliąs reiškinys: 
pirmuoju to minėjimo kalbėto
ju buvo Vilniaus ii- Lietuvos 
ortodoksų arkivysk. Chrizosto- 
mas, rodąs daug palankumo 
lietuvių tautai. Jis aptarė V. 
Solovjovo įnašą Rusijos kultū
rai. Po jo kalbėjo A. Dobrocho- 
tov iš Maskvos ir B. Nikiforova 
iš Vilniaus: pirmasis svarstė 
V. Solovjovo idėjas apie Vaka
rų Europos kultūros likimą; 
antroji — apie krikščionybę ir 
žydų klausimą.

Poezijos vakaras, 
liturginė drama

Lapkričio 6 d. Vilniuje Lie
tuvos konservatorijos koncer
tų salėje buvo surengtas re
liginės poezijos vakaras, ku
riame K. Trimakas skaitė evan- 
gelinius mąstymus iš savo poe
zijos “Ieškančiojo pėdsakai”.

Muzikinius intarpus atliko 
solistė R. Preikšaitė ir Filhar
monijos trio: V. Gelgotas (flei
ta), V. Kaplūnas (violončelė) 
ir A. Verbauskas (smuikas). 
Visas vakaras buvo nufilmuo
tas, kad būtų rodomas Lietu
vos televizijoje.

Lapkričio 11 d. Vilniuje, 
Kompozitorių namų salėje, V. 
Kontarevo vadovaujamas cho

Dail. JURGIS RAČKUS savo surengtoje Lietuvos menininkų parodoje Park Royal bibliotekoje Mississaugoje
' Nuotr. Chris Horobin “The Mississauga News”

ras “Manuscript” atliko litur
ginę dramą “Trys šventosios 
moterys” (ši drama “Drei hei- 
lige Frauen” buvo sukurta XIV 
š. ir suvaidinta viename Ita
lijos vienuolyne).

Religinė muzika 
per visą Lietuvą

Šioje sinoikijoje buvo su
rengti aštuoni religinės mu
zikos koncertai: Marijampolė
je, Liudvinave, Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje. Jie buvo pla
ningai išdėstyti programoje, 
įvairūs tiek autoriais, tiek 
instrumentais, tiek atlikėjais. 
Kiek didesnis dėmesys buvo 
skirtas tų metų sukaktuvinin
ko komp. kun. T. Brazio kūry
bai: jo pagerbimui buvo skirta 
muzikos valanda lapkričio 9 d. 
Klaipėdoje.

J. Kačinsko sukurta muzika 
Nekalė. Marijos Širdies Mi
šioms Karaliaus Mindaugo 
krikšto 700 metų sukakties 
proga buvo atlikta du kartus 
— Marijampolėje ir Vilniuje 
su solistais — S. Stonyte, L. 
Domikaite, Br. Tamašausku, 
VI. Prudnikovu, valstybiniu 
choru “Vilnius”, diriguojant 
A. Jozėnui, su Nacionalinės 
filharmonijos varinių pučia
mųjų grupe, vargonuojant B. 
Vasiliauskui.

Koncertuose giedojo sol. H. 
Zubel, smuikais grojo — tėvas 
ir duktė J. ir A. Dvarionai, kla
vesinu — A. Jurgelionis, vio
lončele — A. Palšauskas, var
gonavo B. Vasiliauskas, kun. G. 
Sakalauskas ir J. Grigas. Be 
jau minėto valstybinio choro 
“Vilnius”, giedojo Lietuvos 
konservatorijos mišrus cho
ras, Vilniaus arkikatedros jau
nimo choras, Vilniaus mokyto
jų namų choras “Cantemus”, 
Klaipėdos moksleivių namų 
mergaičių choras “Aušrinė”, 
Konservatorijos muzikos mo
kytojų fakulteto mišrus cho
ras ir kt.

Iš lietuvių kompozitorių kū
rinių girdėjosi T. Brazio “Lau- 
date Dominum”, “Te Deum”, T. 
Makačino “Malda už Lietuvą”, 
J. Gaidelio “Malda už Tėvynę”, 
A. Remėsos “Tėve mūsų” ir kt.

Krikščionybė ir ateizmas
Paskaitų temos buvo įvai

rios, kaip įvairūs buvo ir pa
skaitininkai. Aktualumu pa
sižymėjo Lietuvos padėtį lie
čiu pranešimai. Reakciją tuoj 
pat sukėlė šiuo metu Kauno 
universitete dėstančio prof, 
dr. I. K. Skrupskelio kritiškos 
mintys: “Katalikai pasaulie
čiai Lietuvoje”.

Ramiau sutiktas, apklausi
nėjimų duomenimis paremtas 
E. Laumenskaitės pranešimas, 
likęs klausimu: “Ar grįžta Lie
tuva į krikščionišką tikėjimą?”

Buvo du bandymai religines 
sąvokas taikyti istorinei tau
tos būklei: doc. D. Stančienės 
“Atpirkimo vyksmas Lietuvos 
istorijoje” (linkėtina temą gi
linti ir plėsti) ir G. Kirkilo “At
gaila: politinis aspektas” (de
ja, atsakingos atgailos sąvoka 
tapo paversta Lietuvos komu
nistų partijos neatsakingu pa
teisinimu: “LKP tebuvo įran
kis istorijos rankose” — “sa
votiška auka”).

Kiti šios srities pranešimai: 
kun. dr. Vyt. Kazlausko “Šiuo
laikinio ateizmo socialinės 
priežastys”, filosofijos lie. R. 
Grucės “Katalikybė ir marksiz
mas šių dienų Lietuvoje” ir fi
losofijos lie. kun. J. Juodelio 
“Evangelizacija Lietuvoje”. ■

Svečiai iš Vakarų — 
išeiviai ir kitataučiai

Lapkričio sinoikijos orga
nizatoriai kvietė mokslo žmo
nes iš Vakarų, tikėdamiesi tei
giamo įnašo. Iš išeivijos atvyko 
keturi tautiečiai: du iš Romos
— kun. prof. Ant. Liuima (“Su
sitikime su juo” Kaune patei
kė gilių minčių pluoštą) ir 
prel. dr. Vyt. Kazlauskas (jau 
minėta jo paskaita apie ateiz
mą), o iš JAV-ių — kun. dr. Ant. 
Paškus ir kun. dr. K. Trimakas. 
Kun. Paškus aptarė “Psicholo
ginį žmogų — laiko dvasios 
išraišką” o kun. Trimakas — 
Jėzaus gailestingumo viršūnę 
išdaviko Judo atveju.

Gausokas buvo .kitataučių 
mokslininkų būrys, ypač iš 
Lenkijos (prof. J. Tarnowski, 
prof. St. Kowalczyk ir kt.); iš 
kitų kraštų bent po vieną: iš 
Austrijos (dr. Fr. Prammer), 
Anglijos (prof. A. Everatt), 
Prancūzijos (prof. P. Peeters), 
iš Romos (prof. J. Beyer) ir kt.

Vietiniai paskaitininkai
Laisvės rūpestis Lietuvoje 

didelis. Tai atsispindėjo ir 
šiose religijos filosofijos 
studijų dienose. Doc. A. Do
bryninas nagrinėjo temą: 
“Proto ir tikėjimo beieškant”; 
doc. A. Degutis — “Laisvė ir 
auka: dvi moralės”. Keli kiti 
paskaitininkai gvildeno pasi
rinktas temas iš savo specia
lybių: kun. D. Valentis — “Žmo
gaus sutvėrimas Senajame 
Testamente”, doc. L. Jakavo- 
nytė — “Etinis amžinybės as
pektas šv. Augustino filoso
fijoje”, doc. L. Jekentaitė — 
“Demonizmo psichoanalitinė 
interpretacija”. Įdomus ir 
vaizdus kun. R. Mikutavičiaus 
svarstymas “Pal. arkivysk. J. 
Matulaičio dvasinis medis — 
šaknys ir šakos”. Prasmingas 
ir kitų įnašas spalvingoj idėjų 
mozaikoj — A. Saudargo, F. 
Jončio, G. Višniausko, R. Šer- 
pytytės, A. Kajacko, Vyt. Sida- 
ro, G. Beresnevičiaus, S. Ma
ceinos, A. Tereškino.

Religinio meno sekcijoje 
buvo svarstoma Lietuvos šven
tovių architektūra (doc. J. Min
kevičius), Klaipėdos šventovės 
(J. Tatoris), sakralinė medžio 
skulptūra (M. Matušakaitė), 
Pažaislio vienuolynas ir J. Ro- 
sis (I. Jonkienė), Lietuvos baž
nytinė dailė (L. Šimkūnaitė), 
Žemaitijos bažnytinė tapyba 
(A. Gilienė), Marijos paveiks
las dailėje (J. Šakėnaitė), šven
tieji simboliai bei grožis 
krikščionybėje (A. Uždavinys).

Sinoikiją lydėjo malda
Didelis dėmesys buvo ski

riamas pamaldoms, iškilmin
goms šv. Mišioms, kurias at
našaudavo vietiniai vyskupai, 
koncelebruojant sinoikijoje 
dalyvaujantiems kunigams. 
Kaune — arkivysk. kardino
las V. Sladkevičius, Vilniuje
— arkivysk. J. Steponavičius, 
Marijampolėje — Vilkaviškio 
vysk. J. Žemaitis, Kaišiadory
se — vysk. J. Matulaitis, Klai
pėdoje — Telšių vysk. Ant. Vai
čius. Pamaldų metu giedodavo 
gerai paruošti chorai. Šven
tovės buvo pilnos žmonių.

Sinoikijos pasėkos: 
Institucijos ir leidiniai

Lietuvoje Lapkričio sinoi
kija yra jau įsipilietinusi 
kaip vienas svarbiausių, re
ligijos paraštėje beatsisklei- 
džiančių, mokslo ir meno ren
ginių Lietuvoje. Galima pasi-

Momentas iš Čikagos "Vaidilutės” teatro “Amerikos pirtyje" premjeros, 
įvykusios per VUI-jį teatro festivalį Čikagoje. Matomi to teatro aktoriai 
Vincas Olšauskas ir Giedrė Griškėnaitė-Gillespie Nuotr. J. Tainulaičio

Pasaulio rašytojai už Lietuvos laisvę
Tarptautinis PEN klubas iš 

Londono savo centrams išpla
tino Lietuvių PEN centro Ame
rikos skyriaus atsišaukimą į 
viso pasaulio rašytojus. Jame 
kviečiama atskirai ir bendrai 
visiems protestuoti prieš žu
dynes Lietuvoje. Pasirašė Sta
sys Goštautas, Algirdas Lands
bergis ir Tomas Venclova. Lie
tuvos užpuolimas esąs nukreip
tas ne tik prieš demokratiškai 
išrinktą Lietuvos vyriausybę 
ir tautą, jos rašytojus, intelek
tualus, spaudą ir ryšių priemo
nes, bet ir prieš demokratiją.

Su šiuo lietuvių atsišauki
mu išplatintas ir Izraelio PEN 
kreipimasis į pasaulio rašyto
jus, raginant protestuoti prieš 
Saddamo Ilusseino grasinimus 
sunaikinti Izraelį, kurio PEN 
generalinis sekretorius Ha- 
noch Bartov skirtoje lietu- 

džiaugti, kad 1989 m. sinoiki
joje svarstyti organizaciniai 
reikalai jau įgyvendinti: Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune filosofijos-teologijos 
fakultetas ir Lietuvos katali
kų mokslo akademija Lietuvo
je jau atkurti: įsteigtas yra 
ir St. Šalkauskio fondas remti 
religijos filosofijos bei reli
ginio meno reikalus Lietuvoje: 
jo statutas Lietuvos valdžios 
jau patvirtintas, o fondo pir
mininku išrinktas Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos narys 
V. Čepaitis. Pirmasis fondo 
leidinys, 1989 m. Lapkričio 
sinoikijoje skaitytų praneši
mų rinkinys, jau išspausdin
tas; deja, religijos filosofi
jos ir religinio meno žurnalo 
“Logos” pirmasis numeris 1990 
m. sinoikijos metu dar nepa
sirodė — neatspausdintas dėl 
popieriaus trūkumo. Fondas 
planuoja steigti centrą Vil
niuje, išplėsti veiklą, užmegzti 
platesnius ryšius su užsienio 
mokslininkais bei leisti kny
gas.

ANGELĖ LUKŠĖNIENĖ
Pamestinukų motinoms
Skiriu Vilniaus vaikų namams nr. 1

O kokia baisybė tujen, motina . . .
Bedvases akis tarsi regiu . . .
Kad tau niekad nieks nedovanotų 
Už tą kančią pamestų vaikų!
Kai net žvėrys guolio nepalieka, 
Kantriai budi ties savais vaikais, 
Ar raudos tu negirdėjai niekad 
Tais bekraščiais vakarais ilgais!?
Nors jiems duonos žemėje užtenka 
Ir erdvės, ir saulės, ir lėlių . . .
Jie neturi, motin, tavo rankų 
Taip, kaip pasakoj -švelnių, švelnių.
Prisimink, besiele, tu bedalį, 
Trupinėlį šilumos ištiesk!
Plyšta skausmuose vaikų širdelės 
Pilnos pykčio, keršto ir tulžies.
Už tave kerštauja jie pasauliui
Aklo praradimo vedini:
Žudo musę, žolę, žudo saulę.
Nužudyt tave - jie per jauni.
Jie tave kaip šventenybę kelia 
(Ne vaikams juk sąskaitas suvest), 
Ir kasdien į vieną šventą kelią 
Ruošias jie keliauti, pas tave.

O tokia baisi neturėtum būti —
Be jausmų, be proto, be širdies . . .
Vienadienė skraidanti gegutė — 
Nuosavų, tikrų vaikų slepies . . .
Lietuva, 1990 m.

viams telegramoje, užjaučia 
Lietuvos rašytojus “šiuo sunkiu 
jūsų kultūrai ir šaliai metu”.

Tarptautinio PEN klubo ve
dėja Elizabeth Patterson už
tikrino lietuvių PEN gen. sek
retorę Galiną Čepinskienę, 
kad Lietuva esanti visų pasau
lio rašytojų dėmesio centre.

Visuose kraštuose rašytojai 
išreiškia didelį pasipiktini
mą dėl brutalių kariuomenės 
veiksmų ir ragina Gorbačiovą 
pradėti kalbėtis su Lietuvos 
žmonėmis. Laukiama daug žy
mių pasaulio rašytojų para
šų, pasisakančių už Lietuvą. 
Rašytojai įsitikinę, kad taika 
be laisvės neįmanoma. Tačiau, 
jei kareiviai neleidžia tautai 
įgyvendinti savo nuospren
džių, taikos išsaugoti nega
lima.

Kreipimesi į Gorbačiovą ra
šoma: “.. . šiomis kritiškomis 
dienomis esate nepaprastai 
atsakingas žmonijai ir istori
jai už pasaulio taiką”. (ELTA)

Atsiųsta paminėti
MEDICINA. Išeivijos lietuvių gy

dytojų sąjungos žurnalas. Nr. 2(76) 
1990. Redaktorius - Vaclovas Šau
lys, MD. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje.

AUŠRA. Lenkijos lietuvių mėn
raštis. Redaguoja kolegija: S. Bir- 
gelis, A. Sėtarskienė (vyr. redak
torė), A. Uzdila. Redakcijos adre
sas: 16-515 Punsk, ui. Mickiewicza 
43, Poland.

TECHNIKOS ŽODIS, XL, 1990 
spalis - gruodis nr.4(210). Redak
torius: Viktoras Jautokas. Leidžia: 
Pasaulio ir Amerikos lietuvhj in
žinierių ir architektų sąjungos 
PLIAS/ALIAS organas. Išeina kas 
trys mėnesiai. Kaina - $10 JAV. 
Spaudė: M. Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th St., Chicago, Ill. 
60629.

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

DR. J. GIRNIUS
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Broniaus Budriūno “Rauda" 

ir Vytauto Paltanavičiaus “Lie
tuvių tautinis šokis” 1990 m. lap
kričio 4 d. skambėjo smuikininkės 
Elenos Kuprevičiūtės-Bergen ir 
pianistės Loretos Slovak koncerte 
JAV Cape Codo Centerville, 
Mass., vietovėje. I amerikiečiams 
skirtų koncertų jos buvo įjungu
sios ir G. Tartinio, L. Beethove- 
no, S. Barberio, L. Fosso, H. 
Wieniavskio kūrinių. Koncerte 
dalyvavo ir nemažai lietuvių. Po 
koncerto priėmimų Elenai Kupre- 
vičiūtei ir Loretai Slovak savo 
sodyboje surengė Irena ir Česlo
vas Mickūnai.

Pianistė Dalia Sakaitė, gyve
nanti Niujorke, su koncertu grįžo 
į savo gimtąjį Klivlando miestų 
Ohio valstybėje. Jos ir sol. Sere- 
nos Kaning koncertas 1990 m. spa
lio 21 d. buvo surengtas Klivlan
do universiteto muzikos departa
mento salėje. D. Sakaitė akompa
navo sopranui Serenai Kaning, 
pasirinkusiai W.A. Mozarto, R. 
Schumanno, R. Strausso, G. Ver
džio kompozicijas. Savo atskira
me pasirodyme pianistė D. Sakai
tė atliko šešis M. K. Čiurlionio 
preliudus, prie jų pridėdama F. 
Liszto, I. Padercvskio ir M. Bala- 
kirevo kūrinių.

įvairių tautybių kambarius, 
papuoštus jų tautiniais motyvais, 
turi Pitsburgo universitetas. 
Lietuvių kambarys, įrengtas pa
gal dail. Antano Gudaičio pla
nus, buvo atidarytas 1940 m. spa
lio 4 d., iškilmėje dalyvaujant 
Lietuvos ministeriui Vašingtone 
Povilui Žadeikiui. Pitsburgo ir 
apylinkių lietuviai auksinę to kam
bario sukaktį paminėjo 1990 m. 
spalio 30 d. Pitsburgo kultūros 
centre Oaklande. Lietuvių kamba
rio dabartiniam komitetui vado
vauja John McCloskey. Minėjime 
kalbėjo pirmojo komiteto pirm. 
Petro Pivarono dukra Joan New
man ir Pitsburgo universiteto 
tautinių kambarių direktorė E. 
Maxine Bruhns. Lietuviškų me
lodijų programų atliko iš Klivlan
do atvykęs M. K. Čiurlionio an
samblio kanklių sekstetas su va
dove Ona Mikulskienė.

Lietuvių istorijos draugijos 
narių susirinkime Čikagoje 1990 
m. spalio 6 d. valdybos pirm. Juo
zas Masilionis juos supažindino su 
geologe Birute Tijūnaityte-Saldu- 
kiene, ilgamečio “Žvaigždutės” 
red. Stasio Tijūnaičio (Tijūnėlio) 
dukra. Geologės diplomų ji gavo 
Vilniaus universitete 1942 m. bir
želio 14 d., studijas pokaryje gi
lino Vokietijos Greifswaldo ir Kie- 
lio universitetuose. B. Saldukienė 
skaitė paskaitą “Lietuvos žemės 
turtai istorijos eigoje”, susirin
kimo dalyviams atskleisdama pen
kis geologinių amžių periodus, 
palikusius savo pėdsakus Lietu
voje. Paskaitininkę papildė sve
čias iš Vilniaus Vincas Korkutis, 
geologijos ir mineralogijos moks
lų kandidatas, kuriam teko daly
vauti sėkmingose naftos paieškose 
Lietuvoje. Jis džiaugėsi, kad Lie
tuva dabar turi penketų šimtų ge
rai paruoštų geologų, kad Mažei
kių naftos valykloje beveik visi 
vadovai ir inžinieriai yra lietu
viai.

Su literatūros ir dainos kon
certais Australijos lietuvius prieš 
Kalėdas aplankė du svečiai iš Lie
tuvos — aktorius Laimonas Norei
ka, pasižymėjęs dailiojo žodžio 
rečitaliais, ir sol. Veronika Povi
lionienė. tautosakos rinkėja, liau
dies dainų atlikėja. Pirmasis kon
certas gruodžio 9 d. buvo skirtas 
Sidnio lietuviams. Jo dalyvius su 
dainos ir žodžio menininkais iš 
Vilniaus supažindino ALB Sid
nio apylinkės valdybos pirm. A. 
Giniūnas. Aktorius L. Noreika 
savo pasirodymą pradėjo ištrau
ka iš Simono Daukanto (1793- 
1864) raštų apie lietuvių ir žemai
čių kalbų. Po jos jis deklamavo 
senųjų ir dabartinių lietuvių poetų 
eilėraščius, autorių sąrašan įtrau
kęs pasakėčių kūrėją Petrą Armi- 
ną-Trupinėlį (1853-1885), 1863 m. 
sukilimo dalyvį aušrininką Andrių 
Vištelį-Višteliauską (1837-1912). 
kitą 1863 m. sukilimo dalyvį ir 
aušrininką Juozą Miliauską-Mig- 
lovarą (1845-1937) ir Joną Aistį 
(1904-1973). Šiame sąraše gyvie
siems poetams atstovavo Bernar
das Brazdžionis, Justinas Mar
cinkevičius ir Marcelijus Marti
naitis. Tautosakininke sol. V. Po
vilionienė programon įsijungė 
lietuvių liaudies, Sibiro tremti
nių ir partizanų dainomis, (do
miais bei originaliais L. Noreikos 
ir V. Povilionienės literatūros ir 
dainos koncertais gruodžio 12 d. 
džiaugėsi Kanberos, gruodžio 14 
d. — Melburno ir gruodžio 16 d. — 
Adelaidės lietuviai.

Kėdainių rajono taryba sutei
kė savo krašto garbės piliečio var
dus Juozui Urbšiui, nepriklauso
mos Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriui lemtingaisiais 1939- 
40 metais, ir lenkų rašytojui Čes
lovui Milošui (Czeslaw Milosz), 
laimėjusiam Nobelio literatūros 
premiją 1980 m. Abu jie yra gimę 
Kėdainių rajono Selenių kaime.

Jaunimo kamerinis teatras, 
saviveikliniu pagrindu veikian
tis "Pluošto" kultūros namuose 
Kaune, mažiesiems žiūrovams pa
ruošė jaunos kaunietės literatės 
Daivos Čepauskaitės pjesę "Pim- 
pės gimtadienis". Vaikų laukia 
dainelėmis ir pokštais perpintas 
linksmas pasakojimas apie raga- 
niukės Pimpės 104-tąjį gimtadienį 
raganos Žiežulencijos trobelėje. 
Raganiukės Pimpės vaidmenį at
lieka pati pjesės autorė.

Lietuvos mokslų akademija, 
kurios pirmininkas yra fizikas Ju
ras Požėla, visuotiniame narių 
susirinkime patvirtino naująjį 
statutą, ją paskelbusį nuo Sovie
tų Sąjungos mokslų akademijos 
nepriklausoma moksline institu
cija, vienijančia žymiausius įvai
rių sričių specialistus, mokslo įstai
gas, draugijas, mokslines tech
nines bei kitas organizacijas. Na
riais dabar galės būti ir užsienie
čiai, kurių veikla susijusi su Lie
tuva. Naujais nariais buvo išrinkti: 
lietuvių kalbos tyrinėtojas Zigmas 
Zinkevičius, rašytojas Justinas 
Marcinkevičius, istorikas Vytau
tas Merkys, filosofas Jokūbas Min
kevičius, biochemikas Benediktas 
Juodka, Kauno medicinos akade
mijos rektorius Antanas Praške
vičius, chirurgas prof. Algiman
tas Marcinkevičius, veterinarijos 
gydytojas Pranas Sadauskas, agro
nomas Juozas Lazauskas, inž. An
tanas Kudzys, užsienio lietuviai

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius Algirdas Avi
žienis, Kalifornijos universiteto 
prof. Marija Gimbutienė, Pary
žiaus aukštosios kalbų mokyklos 
prof. Algirdas Julius Greimas ir 
JAV Purdue universiteto prof. 
Romualdas Viskantas.

Akademijos nariais korespon
dentais išrinkti — kalbininkas 
Aleksandras Vanagas, literatū
rologė Vanda Zaborskaitė, tauto
sakininkas Leonardas Sauka, filo
sofas Algirdas Gaižutis, filoso
fas Rolandas Pavilionis, teisinin
kas Pranas Kūris, zoologas Algir
das Skirkevičius, chemikas Juozas 
Kulys, genetikas Vytautas Ranče- 
lis, chirurgas Alfredas Smailys, 
farmakologas Algis Mickis, zoo
technikas Česlovas Jukna, zoo
technikas Antanas Kairys, inž. 
Ramutis Bansevičius, inž. Valen
tinas Rajeckas, inž. Gintautas 
Žirnelis, chemikas Vitas Dauk
šas, fizikochemikas Algirdas Vaš
kelis, fizikas Algis Piskarskas, 
matematikas Vygantas Paulauskas 
ir matematikas Donatas Surgailis.

Vilniaus universitete kelias 
savaites truko rinkiminis vajus 
pakeisti atsistatydinusiam rek
toriui akademikui prof. Jonui Ku
biliui. Fizikos ir matematikos dr. 
J. Kubilius, tikimybių teorijos ir 
skaičių teorijos Lietuvos mokyk
los kūrėjas, Vilniaus universite
tui vadovavo nuo 1958 m. Jam tris
dešimt dvejus metus teko būti aš
tuoniasdešimtuoju Vilniaus uni
versiteto rektoriumi. Atsistaty
dinimą paskelbė artėdamas prie 
amžiaus septyniasdešimtmečio. 
Varžybos vyko tarp penkių kan
didatais pasiskelbusių profeso
rių: fizikos ir matematikos dr. 
Remigijaus Baltramiejūno, fizi
kos ir matematikos dr. Broniaus 
Grigelionio, chemijos dr. Bene
dikto Juodkos, filosofijos dr. Ro
lando Pavilionio, fizikos ir ma
tematikos dr. Juozo Vitkaus. 
Kiekvienas kandidatas, susitik
damas su studentais ir dėstytojais, 
siūlė savo programas ir persitvar
kymo planus. Rinkimai įvyko 
gruodžio pabaigoje. Rektorių 
balsavimu rinko 90 Vilniaus uni
versiteto tarybos narių, kurių ei
lėse buvo ir 11 studentų. Dar prieš 
balsavimą savo kandidatūras at
šaukė trys profesoriai — dr. R. 
Baltramiejūnas, dr. B. Juodka ir 
dr. J. Vitkus. Devyniasdešimt 
tarybos narių balsavimo rezulta
tai: už prof. dr. B. Grigelionį bal
savo 10, prieš — 80; už prof. dr. R. 
Pavilionį — 76, prieš — 14. Tad 
aštuoniasdešimt pirmuoju Vil
niaus universiteto rektoriumi ta
po prof. dr. R. Pavilionis, gimęs 
Šiauliuose 1944 m. liepos 3 d. Vil
niaus universitete jis studijavo 
kalbas ir dėl karinės prievolės stu
dijas baigė eksternu. Tobulinosi 
Paryžiuje, kur išmoko prancūzų 
kalbą, susipažino su prancūzų li
teratūra ir semiotikos kūrėju Al
girdu Julium Greimu. V. Kst.
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’ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 93/«%
180-185 d. term, ind......... 93/4%
1 metų term, indėlius.......  93/«%
2 metų term, indėlius....... 9’/2%
3 metų term, indėlius.......  9’/2%
1 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1O’/2%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1O’/2%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 101/«% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 91/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.103/4%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.101/2%
RRSP ir RRlF-3 m. term. ind.10'/2%
Taupomąją sąskaitą ............ 81/4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 83/4%
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

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 47 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimai.

CHOICE
“Ali THE

MASKELL INSURANCE world-
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RUSIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, ------------------------ -------- —------------------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

RF/VIEK professionals inc. Realtor

P _ Kokia 
jūsų namo 

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

an independent member broker

1 east mall crescent 
etoblcoke. Ontario M9B 6G8

232-9000 
res: 231-2839

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS
--------------------------o--------------------------

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

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857
5233 Dundas St. W. (arti Kipling) z IllSIdlc Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 131/4%
Sutarties paskolas 

nuo .................. 131/4%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 12'/4%
2 metų .................. 12'/4%
3 metų .................. 121/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 121/4%

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

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

Kauno “Žalgirio” krepšininkų delegacijos vadovas Juozas Jankauskas 
(dešinėje) po rungtynių Evanstone prie Čikagos susitinka su Amerikos 
lietuviais sporto veteranais: “Moose” Krause-Kriaučiūnu (kairėje) ir 
K. Savicku Nuotr. Ed. Šulaičio

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

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

Kauno “Žalgiris” Čikagoje
Northwestern universiteto rinkti

nė įveikta 96:85. Pradžioje reikia 
pažymėti, jog Northwestern univer
siteto rinktinė priklauso vienai 
iš stipriausiųjų universitetų lygai, 
vadinamai “Big Ten”. Tačiau šioje 
stiprioje lygoje šio universiteto 
krepšininkai jau eilę metų stovi 
paskutinėje vietoje. Taigi, yra lyg 
antraeilė komanda, kaip ir daugu
mas kitų, prieš kurias “Žalgiriui” 
šių metų gastrolėse teko žaisti.

Labai gaila, kad “Žalgiris” nega
lėjo (jam vis neduodavo leidimo) 
atvykti savo žydėjimo laikais. Da
bar atvyko tik “Žalgirio” uniformą 
dėvintys vyrai, kurių eilėse tik vie
nas (Algirdas Brazys) telikęs iš anos, 
garsiosios “Žalgirio” komandos pa
grindinio penketuko. Čia dar reikia 
pridėti, jog per paskutinius metus 
net pora dešimtukų Lietuvos krepši
ninkų jau yra palikę savo tėvynę ir 
rungtyniauja užsienyje.

Dabar dauguma “Žalgirio” narių 
(jų atvyko 11) yra jauni, 21-22 metų 
vyrukai. Jeigu jie neišsilakstys, tai 
gal po poros ar trejeto metų vėl susi
klijuos stiprokas vienetas. Žinoma, 
komandai verkiant reikia dar poros 
centro puolėjų, nes atvyko tik vienas 
aukštaūgis Erikas Bublys (6’-10”), 
kadangi komandos draugas — aukš
taūgis Gintaras Einikis už muštynes 
diskvalifikuotas iki metų galo ir 
liko namuose.

Reikia pasakyti, jog įveikus aukš
taūgių problemą, komanda pvz. 
Amerikoje galėtų rungtyniauti ir 
prieš geresnes komandas. Tą ji įro
dė lapkričio 20 Evanstone. Čia “Žal
girio” vyrai beveik visą rugtynių 
laiką pirmavo ir laimėjo 11 taškų 
skirtumu. Tai nebuvo atsitiktinė 
jų pergalė, o taip pat ir neveltui 
gauta, nes vietiniai žaidėjai sten
gėsi, tačiau jiems pritrūko kvapo.

Gaila, kad “Žalgirio” naujasis 
treneris Raimundas Sargūnas ne
pasaugojo vieno iš geresniųjų žai
dėjų Dariaus Dimavičiaus, kuris 
per pirmąsias dešimt minučių už
sidirbo 4 baudas ir antrojo kėli
nio pradžioje išsifolavo. Jeigu jis 
būtų galėjęs ilgiau žaisti, rezul
tatas dar būtų geresnis. Savo ak
tyvumu ir pasekmėmis užsireko
mendavo Arūnas Visockas, uždirbęs 
27 taškus. Antruoju — su 22 taškais 
buvo Darius Liukminas. Aplamai, ir 
visi žalgiriečiai nebuvo statistai, 
bet žaidė agresyviai, nors kartais 
atrodė, kad juos slegia nuovargis. 
O tas, aišku, ir buvo viena iš minu
sų mūsiškiams: jie per 17 dienų tu
rėjo sužaisti net 13 rungtynių ir 
dažnai gana tolimose vietovėse vie
na nuo kitos.

FIRCHUK TEXTILES LTD.
610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1E3 

Tel. (416) 364-5036
Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

SONY CFS-W350S

PANASONIC NV-M7EN
Ateikite ir palyginkite mūsų 
kainas. Malonus patarnavimas, 
galimybė susikalbėti angliškai, 
ukrainietiškai, lenkiškai, rusiškai 

bei jugoslaviškai.

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.

Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio
9 v.r. - 5.30 v.p.p.

Čia reikia sužymėti mūsiškių pa
sirodymo statistiką: iš 13 susitiki
mų laimėta 7 (prieš Glassboro State, 
Hutchinson Junior College, Western 
Nebraska College, Fort Hays State, 
UC-Colorado Springs, Bradley ir 
Northwestern). Įdomu pažymėti, 
jog lietuviai laimėjo penkias pir
mąsias rungtynes ir dvejas pasku
tiniąsias. Iš pralaimėtų, trenerio 
Sargūno teigimu, “Žalgiris” turėjo 
laimėti prieš Missouri universite
tą (Columbus, MO), tačiau teisėjai 
neleido tai pasiekti, ir pralaimė
ta 87:90.

Rungtynes prieš Northwestern 
Evanstone stebėjo mažiausia 400 
lietuvių (apie tiek buvo ir ne lietu
vių) žiūrovų, atvykusių iš Čikagos 
ir plačiųjų jos priemiesčių. “Litua- 
nicos” futbolo klubas apie 40 tau
tiečių atvežė specialiu autobusu.

Prieš rungtynes buvo pristatytas 
žymusis Amerikos lietuvių sporto 
veteranas “Moose” Krause-Kriau- 
čiūnas, pasižymėjęs Amerikos fut
bolo žaidėjas (taip pat ir neblogas 
krepšininkas), kuris vėliau ilgą lai
ką vadovavo Notre Dame universi
teto atletikos departamentui. Rung
tynes taip pat stebėjo ir Lietuvos 
krepšinio tėvu vadinamas Konstan
tas Savickas, kuris prieš daugelį 
metų yra baigęs tą patį Northwes
tern universitetą, prieš kurį lie
tuviai dabar žaidė. Savickas ne vien 
tik rungtynes stebėjų, bet susitikęs 
su “Žalgirio” krepšininkų delegaci
jos vadovu Juozu Jankausku, vi
siems žaidėjams įteikė dovanų.

Salėje matėsi iškelta Lietuvos 
trispalvė, o žaidėjams išsirikiavus 
buvo sugroti Lietuvos ir JAV him
nai. Rungtynių metu lietuviai žiū
rovai stengėsi palaikyti saviškius 
ir dažnai skandavo “Lie-tu-va” arba 
“Žal-gi-ris”. Nuo jų neatsiliko ir 
universiteto studentai, kurie turė
jo net specialią “cheerlyderių” ko
mandą su ilgomis triūbomis.

Pasibaigus rungtynėms, teko ilges
nį laiką šnektelėti su naujuoju 
“Žalgirio” komandos treneriu Rai
mundu Sargūnu, kurį galima pava
dinti pačiu ramiausiu treneriu 
šiame darbe. Su juo pabendravo ir 
K. Savickas, o taip pat kitas Ame
rikos lietuvių krepšinio veteranas, 
buvęs garsus žaidėjas, Bob Lukštą, 
gyvenantis Cicero lietuvių koloni
joje. Jis priėjęs prie Sargūno pa
sisiūlė, jog, jeigu būtų reikalas, 
atvažiuotų į Lietuvą ir pamokytų 
tenykštį jaunimą krepšinio žaidimo 
plonybių. Jie pasikeitė adresais 
bei telefonais ir, reikia manyti, 
jog anksčiau ar vėliau pamatysime 
Lukštą Lietuvoje.

Edvardas Sulaitis

Jonas Karpis Rygoje
Toronto “The Globe & Mail” sausio 

3 d. laidos sporto skyriuje rašoma 
apie JAV profesionalą George Jack- 
son, kuris pasirašė šešiems mėne
siams sutartį su Estijos “Kalev” 
profesionalų krepšinio komanda. 
Straipsnyje toliau sakoma: “.. . Jack- 
son nėra pirmas Šiaurės Amerikos 
profesionalas krepšininkas, žai
džiantis sovietų lygoje. Torontiš
kis Jonas Karpis, buvęs universi
tetų žvaigždė Syracuse ir Toronte, 
šiuo metu žaidžia už Rygoje, po da
lyvavimo Europos profesionalų ko
mandose. Sig. K.

“Kovo” žinios
Hamiltono “Kovas”, š. m. vasario 2 

ir 3 d.d. rengia Kanados lietuvių 
krepšinio pirmenybes — vyrų A, B ir 
jaunių klasėse. Pirmenybės vyks 
Wesdale gimnazijos salėje (Main 
St. West). Dalyvaus Hamiltono, Lon
dono, Toronto ir Montrealio krep
šinio komandos. Š. m. vasario 2 d., 
7 v.v., Hamiltono Jaunimo centre 
vyks “Laimės ratas”. Rengėjai kvie
čia sportininkus ir juos remiančią 
visuomenę atsilankyti ir išmėginti 
laimę. A.G.

Vilniaus radijo, š. m. sausio 11 d. 
žiniomis, Lietuvai praradus kontro
lę krašto tvarkymesi (sovietai jau 
pradėjo kitą okupaciją, red.), ii’ Lie
tuvos tautiniam olimpiniam komite
tui (LTOK) nustojus veikti, tolimes
nis jo darbas bus tęsiamas Vaka
ruose. Tam tikslui sudarytas komi
tetas: Valdas Adamkus, Jurgis Jona- 
vičius, Valdemaras Chomičius, Ar
vydas Sabonis ir Šarūnas Marčiu
lionis.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto 40 m. sukak

tis. Į Kanadą 1948 m. tik ką atvykę 
skautai ėmė steigti skiltis. Baigę 
sutartis, dauguma važiavo į Toron
tą ir organizavo skautų draugoves. 
Neatsiliko ir skautės. Gretos augo, 
ir buvo ieškoma būdų geresnei 
veiklai išvystyti — reikėjo steig
ti tuntą. 1949 m. birželio 1 d. buvo 
įsteigtas mišrus Toronto tuntas 
su pirmuoju tuntininku s. H. Ste- 
paičiu. Nors tunte buvo gražus 
veikimas, bet atėjo laikas sesėms 
nuo brolių skirtis. 1951 m. sausio 
19 d. s. V. Kalendrienė kreipėsi į 
tuometinę seserijos VS s. J.H. Vai
čiūnienę, kurios įsakymu 1951 m. 
vasario 16 d. buvo įsteigtas “Šat
rijos” vardu pasivadinęs atskiras 
sesių tuntas. Pirmoji tuntininkė 
buvo ps. Stasė Šileikytė-Drauge- 
lienė. Tuntui vadovavo daug tun- 
tininkių draugininkių. Šimtai 
paukštyčių, skaučių ir jūros skau
čių perėjo per skautiškas gretas, 
atliko daug gražių ir gerų darbe
lių, pasiruošė ne tik skautiškai 
veiklai, bet ir šeimos gyvenimui. 
Turbūt nė viena nesigaili, kad jau
nystę praleido tarnaudama Die
vui, tėvynei ir artimui. Tunto vei
das keitėsi, metai bėgo, priartėjo 
keturiasdešimtmetis, kurį nors 
trumpai reikia paminėti. Lietu
vos nepriklausomybės Vasario 
16-tos šventė šį kartą bus ir “Šat
rijos” tunto 40 metų veiklos sukak
tis. Toronto sesės stropiai ruošia
si sukakčiai ir kviečia visas tun
te skautavusias seses ir brolius 
toje šventėje dalyvauti. Vasario 
10 d., 10.15 v.r. Prisikėlimo šven
tovėje bus šv. Mišios, po kurių iš
kilminga sueiga salėje. M.

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos į kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

TAVRIA — 5 greičių LUAZ JEEP 4x4 SAMARA 1.5-5 greičių
$5,944 kanadiškais $6,996 kanadiškais $9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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

• • • •fTff LIETUVIŲ _ ,_J J-L - KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS_ _
MOKA: IMA:

93/4% už 90 dienų term, indėlius 
93/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
93/4% už 1 m. term, indėlius 
9’/a% už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius

10’/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.
103/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
101/2% už 2 m. GIC invest, pažym.
101/2% už 3 m. GIC invest, pažym.
9'/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

103/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
10’/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
91/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/4% už taupymo sąskaitą
83/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

už asmenines
paskolas nuo.......... 131A%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 121/4%
2 metų .................. 12’/4%
3 metų .................. 121/4%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 12'/4%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 82 milijonų dolerių 
__ ____ - ____________
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito kortelė su PARAMOS vardu

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

ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 1 v. po pietų

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

Telefonas 532-1149

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

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

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

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

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707. Savininkas — Tom Thompson

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869



Parlamentarų 
susitikimas

Fedei’acinio parlamento na
riai Pauline Browes ir Jesse 
Flis sausio 19 d. kalbėjo Toron
to latvių namuose nemažą sa
lę pripildžiusiems pabaltie- 
čiams. Jie paaiškino, kas yra 
daroma Otavoje, stabdant nau
ją sovietų agresiją Baltijos 
kraštuose, ir kas dar numato
ma daryti. Estų, latvių ir lie
tuvių (A. Pacevičius) atstovai 
savo kalbose atkreipė parla
mentarų dėmesį į tai, kas būti
nai tuojau darytina. Apie šių 
dienų padėtį Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje kalbėjo tik 
ką iš tų kraštų atvykę gyvi liu
dininkai, palietę privalomą 
tarnavimą sovietų kariuome
nėje ir skaudžiuosius žudynių 
įvykius Vilniuje. Pasakotoja

SKAITYTOJAI PASISAKO
LENKIJOS VERTINIMAS

Mane tautiečiai klausia, ar ne
galiu ko nors gero parašyti apie 
Lenkiją. Deja, iki šiol neaptikau 
nieko džiuginančio.

Viename straipsnyje apie lietu
vių-lenkų santykius, atsiliepda
mas į žymių lenkų Michniko ir Ro- 
maševskio pareiškimus, rašiau: 
“Jeigu nebus pastebėtas svarbiau
sias reikalas, būtent imtis visų 
priemonių intensyviai ir nuosek
liai keisti tautos sampratą — nuo 
mokyklos suolo visomis masinio 
poveikio priemonėmis visuome
nei iki sakyklų šventovėse, — len
kų tauta neišeis iš klystkelių”.

Tai parašęs suabejojau. Bet štai 
panašiai prabilo per Lenkijos te
leviziją du žymūs lenkų išeivijos 
veikėjai — Jan Karski ii- Jan No
vak. Jiedu iškėlė augantį lenkų 
visuomenės antisemitizmą, nepa-
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

TORCMTW
Reikalavimai prezidentui
Demonstracijos prie JAV 

konsulato sausio 15 d. sutrau
kė apie 2000 dalyvių. Tarp dau
gybės plakatų, daugiausia iš
reiškiančių Gorbačiovo dvi
veidiškumą ir Vilniaus žudy
nes, plevėsavo lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, vengrų, ar
mėnų, lenkų, rusų ir kanadie
čių vėliavos. Buvo visa eilė 
trumpų kalbų, smerkiančių 
naująją sovietų agresiją. Mies
to tarybos narys inž. Tony O’Do- 
nohue, baigdamas savo žodį, 
pakvietė visus į rotušės aikš
tę. Ten, po trumpos ir įspūdin-

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. Plėnys
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8Tel. (416)625-2412

gos eisenos su degančiomis 
žvakėmis, buvo sugiedoti Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Uk
rainos himnai. Tą vakarą mies
to taryba vienbalsiai priėmė 
Lietuvos nepriklausomybę re
miančią rezoliuciją.

Kanados Lietuvių Bendruo
menė kartu su latvių, estų, uk
rainiečių, lenkų, vengrų ir ki
niečių atstovais atskiru raštu 
kreipėsi į JAV konsulato To
ronto skyriaus viršininką J. 
Ratiganą, prašydama, kad JAV 
prezidentas G. Bushas tuojau 
pat imtųsi sekančių priemo
nių: paskelbtų Maskvai sankci
jas iki kol bus išvesti iš Vil
niaus tankai ir bus pradėtas su 
Lietuva derybos; pripažintų 
demokratinę Lietuvos respub
likos valdžią; pristatytų JAV 
rezoliuciją Jungtinių tautų 
Saugumo tarybai, kaltinančią 
sovietus agresija; sušauktų 
specialų Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo narių po
sėdį, kaltinant sovietų išpuo
liu prieš Lietuvą, grasinančiu 
Europos taikai. S.

Pergalė per kančią
Toronto Šv. Mykolo katalikų ka

tedra sausio 20 d., 2 v.p.p. vos su
talpino lietuvius ir solidarizuo
jančius kitataučius, susirinku
sius prisiminti sausio 13 d. Vil
niuje nelygioj kovoj už laisvę 
žuvusius ir sužeistuosius ir už 
juos pasimelsti. Giedant muz. D. 
Viskontienės vadovaujamam 
“Volungės” chorui, arkivyskupo 
A. M. Ambrozic lydima procesija 
su vėliavomis atėjo prie didžio
jo altoriaus iškilmingoms gedu
linėms Mišioms, kurias atnašavo 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM, kon- 
celebruojant kitiems kunigams. 
Įspūdingą pamokslą anglų kalba 
pasakė Anapilio parapijos kle
bonas kun. J. Staškus.

Šone altoriaus buvo pastatyta 
lenta su žuvusiųjų pavardėmis. 
Kiekvienas iš jų prisimintas 
tikinčiųjų atkartota “amžiną 
atilsį” maldele, o prieš Auko
jimą atnešta tautinė vėliava ir 
erškėčių vainikas simbolizavo 
pergalę per kančią. Po pamaldų 
arkivyskupas savo trumpame žo
dyje pabrėžė, kad lietuvių ko
va už demokratiją yra kova ir

Sigita Kavaliauskienė jautriu 
žodžiu nupiešė “kruvinojo sek
madienio” žiaurumus, tautą ir 
visus Lietuvos piliečius sujun
gusius į dar stipresnę vienybę. 
Pustrečios valandos užtrukęs 
susirinkimas baigtas gausiais 
dalyvių pareiškimais ir klausi
mais, nukreiptais į Kanados 
parlamentą ir valdžią. S.

Nori susirašinėti
Giedrius Krasauskas, 11 m. nori 

susirašinėti su išeivijoje gyvenan
čiais vaikais. Adresas: G. Krasaus
kas, Žėručio 9-46, 232043 Vilnius, 
Lietuva-Lithuania.

Gediminas Minderis, 13 m. pra
šo jam parašyti šiuo adresu: Mai
ronio 17, 234120 Ukmergė, Lietu
va-Lithuania.

kantumą, šovinizmą, nacionalis
tinius svaičiojimus, tarpusavio 
nesantaiką. Jiedu kvietė lenkų 
tautą skubiai šalinti visas tas ne
geroves, ypač skatindami Lenki
jos Katalikų Bendriją stipriau 
veikti dorovinėje srityje.

Antanas Suraučius, Lenkija

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

AMERICAN EXPORT-IMPORT INC.
Chicago, III. 60441, U.S.A.__________

Canadian European Export-Import Co. 
404 Roncesvalles Ave.Toronto, Canada M6R 2M9 

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

Siunčiame siuntinius į Ukrainą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Gudiją, Moldaviją, Krymą, Leningradą, Maskvą

Tikra naujiena - niekad nebuvo taip daroma

SAS(SK) irFINNAIR (A 
miesto per Ryg 

Grįžimo datos

KELIONES į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Siūlomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove 

') iš bet kurio Š. Amerikos 
į Lietuvą ir atgal.

ž 2 ar 3 savaičių.

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

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

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

Lėktuvų bilietų kaina iš Toronto į Rygą ir atgal svyruoja tarp 
$1126 —$1414 kan.+ mokesčiai (tax).

Mūsų rekomenduojamos lėktuvų bendrovės grupinėms ir 
individualioms kelionėms:

1 Scandinavian Airline SAS (SK) 2. Finnair(AY)
3. Air France (AF) 4. Lufthansa (LH)
Keleiviams, užsakantiems keliones mūsų įstaigoje, nemokamai 
parūpiname nakvynę ir transportą, jeigu reikia nakvoti Europoje, 
p H grįžtant iš viešnagės.

UŽSAKYMUS PRIIMAME DABAR!
ARTĖJANT NAUJIESIEMS METAMS, SIŪLOME UŽSAKYTI 

DOVANAS SA VO ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!
Užsakymus priimame ir smulkesnę informaciją suteikiame 

mūsų įstaigoje:

7100 Bloor St W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

už visos žmonijos ateitį. Pamal
dos baigtos Tautos himnu. Pro
cesijai išeinant, visi giedojo 
“Marija, Marija”.

Minia užtvindė gatvę su tri
spalvėmis. Visi tvarkingai trau
kė į miesto rotušės aikštę, kur 
iki pusės stiebo buvo pakelta 
Lietuvos vėliava. Kalbėjo mies
to tarybos narys inž. Tony O’Do- 
nohue, sugiedotas Tautos him
nas. Šios demonstracijos įspūdį 
didino ir tai, kad buvo matyti 
nemažai jaunimo. Pamaldos tą 
pačią dieną buvo rodomos tele
vizijoje. O ir didžioji spauda 
pro tą reikšmingą įvykį tylomis 
nepraėjo. S.

Vilniaus televizijos ir radijo 
centrinio pastato žuvusieji gy
nėjai prisiminti gedulinėmis 
pamaldomis jų laidotuvių die
ną — sausio 16 Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje. Šv. Mišias 
atnašavo, pasakė pamokslą ir 
perskaitė 14 žuvusiųjų pavar
džių klebonas kun. A. Simana
vičius, OFM. Koncelebravo ku
nigai L. Januška ir Eug. Jurgu
tis, OFM. Giesmėms vadovavo 
muz. D. Viskontienė, giedojo 
sol. A. Simanavičius. Buvo pil
na šventovė dalyvių iš Toron
to ir apylinkių. S.

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

ENCHANTE «
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Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

B.C.L., LLB., M. Eng.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

• Garantuotai žemiausios kainos, siuntinius pristatome į namus - 
patikimas, patikrintas patarnavimas.

• Visos kainos įskaitomos į persiuntimą, gavėjas nieko nemoka. .
• Siunčiame naujų ar senų drabužių siuntinius, nemažesnius 5 kg 

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

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

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

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

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS

Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 
Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953Musų patvirtinti prekybininkai

JA
V

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

Tel. (716) 894-9880

< 
Q 
< 
Z

PIAST ENTERPRISES LTD.
121 Roncesvalles Ave.

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

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 

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

ARKA LONDON 
680 Dundas St. E. 

Tel. (519) 438-5271

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

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

UNIPOL TRAVEL 
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656 
Tel. (813) 544-8700

BIG WIN CENTER 
760 Brant St., 

Burlington, Ontario 
Tel. (416) 639-7547

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

Tel. (519)743-7653

UNIVERSAL TRAVEL 
4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 

Florida 34233 
Tel. (813) 377-9025

SILESIA CO. 
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario 

Tel. (415) 734-4487

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

2938 DUNDAS ST. W. (I vakarus nuo keele gatvės)

TEL.:7690631 TORONTO
FAX:769 0586 ’.ONTARIO

Pirmad. ir antrad.
10 v.r. iki 6 v.v.

Trečiad., ketvirtad. ir penktad.
10 v.r. iki 8 v.v.

Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.
Sekmadienį - UŽDARYTA

VMS

VMS

VIDEO
PAfM
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TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

M7&M9 220 VOLTS
CAMERA/RECORDER

SpoSS99.99

ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

769-1616
J

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

<»)
FAX 233-0285 Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

I\O IT C I-I INSURANCE
U IX IL^Il IL IX BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA EDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Sausio 20 d. mūsų šventovėje 
11 v.r. Mišios buvo aukojamos už 
kritusius dėl Lietuvos laisvės.

— Palaidoti: sausio 19 a.a. Petras 
Bražukas, 72 m. amžiaus; sausio 
21 d. a.a. Salomėja Danilevičie
nė, 97 m. amžiaus.

— Visuotinis parapijos susirin
kimas bus vasario 3, sekmadienį, 
tuoj po 11 v.r. Mišių Anapilio sa
lėje.

— Mišios, sausio 27, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Adolfų Klem
kų ir Gvazdaičių bei Sideravičių 
mirusius, 11 v.r. už parapijų; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Petrų Ba- 
beckų.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $1098 — V. Čuplinskienė; 
$1000 — Pranas, Birutė Jankaus
kai; $25 — E. Lorencienė, S. Jure
vičienė a.a. E. Sendžiko atmini
mui. Iš viso statybos fonde yra 
$260,078. Aukos priimamos “Para
mos”, Prisikėlimo parapijos ir 
“Talkos” kredito kooperatyvuose. 
Aukas galima siųsti ir tiesiogiai 
šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6. Aukos atleidžiamos nuo vals
tybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 120 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: V. Čabarienė, D. Čaba- 
rytė, A. Januševičienė, J. Macke
vičiūtė, Z. Milkevičienė ir V. Miš
kinis iš Vilniaus; A. Mickevičius 
ir J. Skučienė iš Kauno.

— Vasario 9, šeštadienį, Kara
liaus Mindaugo ir karalienės Mor
tos menėse įvyks Užgavėnių kar
navalo jaunimo popietė 12.30-4.30 
v.p.p. Meninę programų atliks 
Maironio mokyklos mokiniai, “At
žalyno” ir “Gintaro” jaunieji šo
kėjai. Veiks organizacijų pavil
jonai, gaivinančių bei kitų gėri
mų ir užkandžių bufetai. Visi kvie
čiami aplankyti paviljonus, pa
pietauti ir pasidžiaugti jaunimo 
menine programa. Ryšium su įvy
kiais Lietuvoje kaukių balius ne
įvyks. Įėjimas į jaunimo popietę 
— nemokamai. Rengėjai — LN vi
suomeninės veiklos komitetas.

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

A. a. Petras Bražukas, 72 me
tų amžiaus, mirė sausio 16 d., 
palaidotas sausio 19 d. iš Lie
tuvos kankinių šventovės Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Anapilyje. 
Gedulines Mišias atnašavo kle
bonas kun. K. Kaknevičius iš 
Londono su klebonu kun. J. 
Staškum. Pirmasis pasakė ir 
pamokslų. Giedojo sol. R. Pau- 
lionis ir vargonavo muz. J. Go- 
vėdas. Šventovėje su velioniu 
“Tėviškės žiburių” leidėjų val
dybos vardu atsisveikino val
dybos pirm. R. Sakalaitė-Jonai- 
tienė, ateitininkų-sendraugių 
Toronto valdybos pirm. V. Auš
rotas ir draugų — A. Vitkienė.

Dail. Jurgis Račkus, Colour 
and Form Society administra
torius, šį mėnesį surengė Lie
tuvos grafikų parodą Park 
Royal bibliotekoje Mississau- 
goje. Sausio 20 d. “The Missis
sauga News” straipsnyje dail. 
Račkus pažymėjo ilgalaikį kul
tūros varžymą Lietuvoje. Me
nininkai turėjo būti atsargūs. 
Bet jie išreiškė savo nuomones, 
prakalbėjo per meną. Esą 
Lietuvoje menininkai aktyviai 
dalyvauja visuomenės gyveni
me, net vadovauja, kai neramūs 
laikai to reikalauja. Nors kai 
kurie paveikslai išreiškia po
litinę nuotaiką, kiti yra gry
nai meniški, sukurti iš mei
lės kūrybai pagaunant norėtą 
įvaizdį. Kai kurie parodos dai
lininkai yra žinomi ir už Lie
tuvos ribų.

GREITAS DOLERIŲ pristatymas 
giminėms Lietuvoje. Skambinti 
Ričardui Hamiltone tel. 1-416- 
385-3453.

GĖLĖS VESTUVĖMS
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės visam vestuvių pulkui. Kreiptis 
j Valę Siminkevičienę tel. 595-9761 
Toronte.
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Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Prisikėlimo parapijos žinios
— Maldos vigilija už Lietuvą 

vyko praėjusį sekmadienį nuo 
2 v.p.p. iki 9 v.v. Visų laikų buvo 
kalbamos maldos, giedamos gies
mės. Maldoms vadovavo ir vigiliją 
suorganizavo Toronto ateitinin
kai.

— Mišios už Vilniuje žuvusius 
lietuvius vyko sausio 16, trečia
dienį, mūsų šventovėje. Prieš Mi
šias Jūratė Neimanienė, Indrė 
Čuplinskaitė ir muz. D. Viskon- 
tienė pravedė maldų, skaitinių 
ir giesmių pusvalandį. Mišias 
atnašavo trys kunigai. Buvo per
skaitytas sąrašas žuvusių. Gale 
Mišių sol. Al. Simanavičius ir muz. 
D. Viskontienė sugiedojo “Libe
ra”. Žmonių buvo pilna šventovė.

— Ekumeninės pamaldos ry
šium su Krikščionių vienybės 
savaite (sausio 20-27 d.d.) vyks 
mūsų šventovėje šį trečiadienį, 
sausio 23, 7.30 v.v. Pamokslų sa
kys Išganytojo liuteronų parapi
jos klebonas kun. Povilas Dilys.

— Sausio 16 d. palaidota a.a. 
Marija Skučienė, 92 m.

— Dekalogo — Dešimt Dievo įsa
kymų seminaras bus tęsiamas to
liau sausio 30 d., 7 v.v., šventovėje.

— Parapijos salės iki šio mėne
sio galo (1992 metams) nuomoja
mos lietuviams. Po to nuomosim 
visiems.

— Pirmos Komunijos pasiruoši
mo pamokos vyksta po 10.15 v.r. 
Mišių seselių patalpose.

— Mišios sausio 27, sekmadienį,
8.30 v.r. — padėkos intencija, 9.20 
v.r. už a.a. Bronių ir Rožę Šliau
žius, 10.15 v.r. — už a.a. Viktorą 
Endzelį, a.a. Alfonsų Simonavičių,
11.30 v.r. — prašant Lietuvai lais
vės.

Toronto arkivyskupas Aloysius 
M. Ambrozic sausio 14 ir 15 d.d. 
pasiuntė telegramas Telšių vys
kupui Antanui Vaičiui, Vilniaus 
arkivyskupui Julijonui Stepona
vičiui ir Lietuvos kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui. Jis su 
Lietuvos vyskupais liūdi, mel
džiasi už juos, remia jų atsida
vimą laisvei ir kartu su jais iš
gyvena skausmų.

A.a. sol. Vaclovo Verikaičio 
metinis mirties prisiminimas 
Mišiomis ir religiniu koncertu 
įvyks š.m. sausio 26, šeštadie
nį, Prisikėlimo parapijos šven
tovėje. Koncertas — 10.30 v.r., 
Mišios —11 v.r.

Toronto lietuvių dramos teat
ras “Aitvaras”, vadovaujamas 
Aldonos Dargytes-Byszkiewicz, 
praėjusiais metais sėkmingai 
gastroliavęs Lietuvoje su Vy
tauto Alanto veikalu “Aukšta
dvaris”, sausio 27, sekmadie
nį, 12.30 v.p.p., jį stato Anapi
lio didžiojoje salėje ir visus 
kviečia dalyvauti.

Pajamos skiriamos Toronto 
Lietuvių slaugos namų staty
bai. Bus taip pat renkamos au
kos šiam svarbiam tikslui. Ren
gėjai — Anapilio parapijos kul
tūrinė sekcija.

Lietuvių radijo programa 
“Tėviškės prisiminimai” vei
kia jau 40 metų. Programa 
transliuojama iš radijo sto
ties CHIN banga 100.7 FM nuo 
2 iki 2.30 v.p.p. kiekvieną sek
madienį. 40-ties metų sukak
ties paminėjimas įvyks š.m. 
vasario 2, šeštadienį, 7 v.v. Pri
sikėlimo parapijos salėje (žiū
rėk skelbimą).

IŠNUOMOJAMAS kambarys vienam 
arba dviem nerūkantiems vyrams 
prie Dundas West požeminio trauki
nio stoties. Skambinti tel. 763-1664, 
kalbėti lenkiškai arba angliškai.

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZI
JOJE. Vertingiausia šių metų do
vana dviejų valandų istorinis-do- 
kumentinis filmas, rodąs lietuvių 
pastangas atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. Dramatiškos demonst
racijos Bostone, Vilniuje, Mask
voje. Landsbergio ir Prunskienės 
interviu su amerikiečių reporte
riais. Senatorių diskusijos su po- 
litbiuro atstovais. Bush ir Gorba
čiovo pasisakymai Lietuvos atžvil
giu. Pabaigoje Lietuvos vaizdų, žo
džio ir dainų montažas. Įrašyta 
VHS video kasetėje. Meniškai pa
ruošta, plačiai ir teigiamai aprašy
ta Drauge 1990 m. rugsėjo 28 d. Štai 
keleto asmenų pasisakymai, užsisa
kiusių “Lietuva Amerikos televizi
joje”. S. Paketuras iš West Lome 
Kanadoje: “Puikus istorinis prisi
minimas mums ir mūsų vaikams. 
Garbė Jums už tai!” S. Liutkus iš 
Waterbury, CT, užsisakydamas ant
rą kasetę: “Dieve, laimink Jus už 
tokį gerą ir gražų darbą”. V. Kaže- 
mekaitis iš Racine, VVI: “Keletą 
kartų žiūrėjau. Daug darbo įdėjote, 
bet tikrai vertingą ir gražią vaiz
dajuostę paruošėte. Pagarba Jums 
už pasitarnavimą mūsų tautos isto
rijai”. Kasetės kaina su persiunti
mu $35. Čekį su adresu siųsti: F. 
Kontautas, 747 E. Broadway, So. 
Boston, MA 02127, USA. Tel. 617- 
268-5876.

Lietuvių radijo programa “Tėvynės prisiminimai” rengia 

sukakties MINĖJIMĄ
1991 m. vasario 2, šeštadieni Prisikėlimo parapijos salėje. Pradžia?v.v.

Programoje: Toronto lietuvių vyrų choras "Aras", 
solistai - Algis Simanavičius, Rimas Strimaitis; 
muzikas Jonas Govėdas.

Po koncerto šokiai, loterija.
Veiks gėrimų baras ir šiltų valgių 
bufetas. (ėjimas $8 asmeniui.

Bilietai gaunami sekmadieniais Prisikėlimo parapijoje po Mišių, pas Bronių Genčių tel. 532-8531
ir prie įėjimo. Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Lietuvių radijo programa “Tėvynės prisiminimai
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TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS - 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP s-ta.
• Jei truks “Parama” paskolins.
• "Parama” moka aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama" neima jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama" mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

• “Parama” tuoj pat vietoje išduoda 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. - 103/f%, 2 m.-10'/2%, 3 m. -101/2%. 
su keičiamu nuošimčiu
(variable rate) 97z%.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti įRRIF, nemokant 
valdžiai jokių mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1990 metus

1991 m. KOVO 1 d.
Tel. 532-1149

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Tradicinis mažlietuvių šiupi
nys įvyks š. m. vasario 12 d. Ir 
šiemet torontiečiai, atėję į Prisi
kėlimo parapijos salę, galės 
kaip anie Donelaičio “būrai” pa
sisotinti skaniu šiupiniu, pasi
gėrėti “Aro” dainomis ir išban
dyti savo laimę loterijoje. Pel
nas skiriamas kenčiančiai Lie
tuvai paremti. G. B.

A.a. Petro Prako atminimui 
S. ir P. Vytės “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A.a. Juliaus Okmano penke- 
rių mirties metinių atminimui 
žmona Ona “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Salomėjos Danilevičie
nės atminimui vietoje gėlių An
tanas ir Aldona Kilinskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.
A.a. Br. Ščepanavičiaus atmi

nimui A. Ulba “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Br. Ščepanavičiaus atmi
nimui, užjausdami žmoną Zu
zaną, dukrą Nijolę ir visus ar
timuosius Vita ir Vytas Ra- 
džiai iš Glovcester, Ont, “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Igno Jonyno atminimui, 
užjausdami šeimą ir artimuo
sius, vietoje gėlių J. K. Rugiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $40.

A.a. Otono Stasiulio atmini
mui Irena ir Osvaldas Delkai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Petro Bražuko atminimui 
“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$50 — Irena ir Jonas Nacevičiai; 
$40 — Benediktas ir Stasė Yoku- 
bynai; $25 — E. V. Krikščiūnai, 
Adolfas ir Danutė Bajorinai; $20 
— R. J. Pleiniai, Regina ir Jonas 
Žiūraičiai, J.A. Patašiai; $10 — 
Ieva Luomonienė, Margarita ir 
Justinas Zubrickai.

Amerikos lietuvių klubas iš 
Beverly Shores, Ind., “Tėviš
kės žiburiams” atsiuntė $25 
auką.

Paieškojimas
Ieškau mokslo draugės Agutės 

Dimavičiūtės, kilusios iš Mažei
kių, mokėmės kartu Panevėžyje. 
Mano adresas: Lithuania, 232001 
Vilnius, Šiltadaržio 3-1, Bronė 
Galiauskaitė-Mackevičienė.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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; Vytauto Alanto 3-jų veiksnių dramą

vaidins Toronto lietuvių « a I "TĄ/ A r~) A O” 
dramos teatras r\l I V/Ati/AO

š.m. sausio 27, sekmadienį, 12.30 v.p.p. (po u v. Mišių), 

didžiojoje ANAPILIO salėje Mississaugoje. 
Bus pranešimas apie Lietuvių slaugos namų statybos padėtį. 
įėjimas $5. Visos pajamos skiriamos Lietuvių slaugos namų 
statybai. Visus kviečia gausiai dalyvauti -

Anapilio parapijos kultūros sekcija
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Miesto taryba priėmė 
siūlymą

Toronto miesto tarybos na
rys Tony O’Donohue, pritaria
mas tarybos nario Chris Kor- 
win-Kuczynski, pasiūlė miesto 
tarybai priimti vienbalsį nu
tarimą, kad būtų pasiųsta Lie
tuvos vyriausybei ir žmonėms 
nuoširdi užuojauta, kai sausio 
13 d. savaitgalyje sovietų tan
kai ir ginklai nužudė ir sužei
dė daug nekaltų žmonių. Siū
lyme reikalaujama, kad prezi
dentas Gorbačiovas ir sovieti
nė karinė jėga grįžtų prie de
mokratinių principų, dėl ku
rių M. Gorbačiovui suteikta 
praeitų metų Nobelio taikos 
premija. Ryšium su žudynėmis 
Vilniuje Toronte 1991 m. sau
sio 20 paskelbta gedulo diena. 
Siūlyta remti Baltijos valsty
bių teises demokratinėmis prie
monėmis pasiekti pilnos nepri
klausomybės. Reikalauti su
šaukti Jungtinių Tautų sau
gumo tarybos posėdį, kad bū
tų sustabdytas kraujo pralie
jimas ir laisvės užgniaužimas 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
respublikose. Nuo sausio 20 
iki sausio 26 d. prie rotušės 
pusiau stiebo iškelti Lietuvos 
vėliavą. Reikalauti, kad medi
cinos administratorius sveika
tos reikalams susitiktų su To
ronto lietuvių bendruomenės 
atstovais ir sužinotų kokia me
dicinos pagalba yra reikalinga 
Vilniuje. Reikalauti, kad Ki
jevo ir Volgogrado miestai, To
ronto dvyniai, remtų Toronto 
miesto tarybos nutarimą.

Pasiūlymas Toronto miesto 
tarybos vienbalsiai buvo pri
imtas 1991 m. sausio 15 d.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 

.tel.769-5024 Toronte.

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

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

Studentų vigilija
Pasaulio lietuvių sąjungos 

Toronto skyriaus iniciatyva, 
užklupus Lietuvą tragiškiems 
įvykiams, plačiu mastu orga
nizuojama studentų vigilija 
universitetuose bei kolegijose 
Kanadoje, JAV, Vokietijoje, 
Britanijoje, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje, Argentinoje, 
Brazilijoje, Urugvajuje ir Aus
tralijoje. Vigilijos tikslas 
— pirmiausia prisiminti ir pa
gerbti sausio 13 d. Vilniuje 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Tarp žuvusių 8 buvo jauni, 17- 
28 metų asmenys. Antra, soli
darizuotis su Lietuvos jauni
mu, kurio didelė dauguma re
mia demokratiškai išrinktą 
vyriausybę ir prezidentą 
Landsbergį. Jis sausio 12 d. 
kreipėsi į lietuvių jaunimą 
visame pasaulyje ir prašė pa
remti Lietuvos nepriklauso
mybę ir demokratiją. Kreipi
masis buvo perduotas per Mir
gą Šaltmiraitę, PLS valdybos 
vicepirmininkę, esančią šiuo 
metu Vilniuje. Visi studen
tai ir ne lietuvių kilmės, ypač 
kurie remia taikos, laisvės ir 
demokratijos idealus, prašomi 
įsijungti į vigiliją ir parody
ti, kad lietuviai1 sunkią valan
dą turi daug draugų.

Informaciją teikia Romas 
Garbaliauskas tel. (613) 545- 
1725 ir Daina Kalendraitė tel. 
(416) 588-8141 arba 621-2332.

Inf.

Studentų ateitininkų sąjunga 
(SAS) kviečia visus studentus 
dalyvauti studijų savaitgaly
je “Liepsnelė” vasario 1-3 d.d. 
Dainavoje. Savaitgalio tema 
“Šeima”. Dėl tolesnės informa
cijos skambinti Indrei Cup- 
linskaitei tel. (416)-533-7425.

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

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

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

AV parapijos metinis susirinki
mas įvyko sausio 13 d. po pamal
dų parapijos salėje. Susirinkus 
maždaug penkiasdešimčiai para
pijiečių, KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirmininkas Arūnas 
Staškevičius padarė trumpą pra
nešimą apie šių dienų tragiškus 
įvykius Lietuvoje. Po to malda su
sirinkimą atidarė parapijos kle
bonas kun. Juozas Aranauskas. 
Pirmininkauti buvo pakviestas 
Vincas Piečaitis, sekretore El
vyra Krasowski, į prezidiumą - 
parapijos k-to pirm. Antanas Če
pulis, ižd. Izidorius Mališka, Ma
rija Vaupšienė ir klebonas. Susi
rinkimui pirmininkaujantis pa
kvietė tylos minute pagerbti šio
mis dienomis žuvusius Lietuvoje. 
Dalyviai reiškė padėką komite
tui ir klebonui už jų veiklą pra
eitais metais. Diskusijų metu iš
kilo religinės šalpos rinkliavų 
būklė. Keturiems komiteto na
riams baigus kadenciją, naujais 
buvo pasiūlyti - Eugenijus Dai
nius, Elvyra Krasowski, Alber
tas Jonelis ir Nijolė Bagdžiūnie- 
nė. Susirinkimas juos patvirtino.

1991 METŲ EKSKURSIJA į LIETUVĄ 
Montrealis-Varšuva-Vilnius

Nuo gegužės 13 d. iki gegužės 30 d. - $1992.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis -

L. Stankevičius, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Que. Canada.
Tel. (514) 669-8834

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $28,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus .................. 10’/z%
Term, indėlius:

1 metų .................. 9'/z%
180 d. - 364 d........ 9’/4%
120 d.-179 d........ 9 %
60 d.-119d........ 9 %
30 d.- 59 d........ 9 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 121/a%, asmenines - nuo 13’/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIŲ

ROMAS PŪKŠTYS, TRANSPAK sa
vininkas, vėl važiuoja į Lietuvą va
sario mėnesio pradžioje. Perveda 
PINIGUS doleriais, tvarko PALI
KIMUS, perka AUTOMOBILIUS 
“Lada” pigiai nuo $4,000-$5,500 
JAV valiuta. Užsakymus priima iki 
vasario 6 d.: TRANSPAK. 2638 VV. 
69th St., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. 1-312-436-7772.

“PASLAUGA RŪTA” (Labdaros tiks
lu). Įmokėjus $110 j “Paramos” ban
ką, jūs galite aprūpinti kiaulienos 
skerdiena Lietuvoje gyvenančius 
gimines ir draugus. Grynos švie
žios skerdienos gaus 50 kg. Galima 
užsakyti ir sausus maisto gami
nius. Didelis gaminių sąrašas. Kai
na $150. Visi užsakymai bus prista
tomi j namus, pagal nurodytą adre
są. Teirautis tel. (416) 536-4742 
Toronte.

Komitetą sudarys šie keturi ir du 
likę iš praeity metų - Petras Gir
džius ir Vladas Žitkus. Susirinki
mą baigus malda, visi buvo pavai
šinti užkandžiais ir kava.

Kun. Zenonas Degutis, Žemai
čių Naumiesčio ir Degučių parapi
jų klebonas, grįždamas Lietuvon 
po viešnagės Kanadoje, kelioms 
dienoms buvo sustojęs AV parapi
jos klebonijoje. Sausio 13 d. AV 
šventovėje 10 ir 11 vai. atnašavo 
Mišias ir pasakė pamokius.

Arūnas Staškevičius, KLB Mont
realio apylinkės valdybos pirmi
ninkas, sausio 13 d. turėjo net pen
kis pasikalbėjimus su Montrealio 
spauda ir TV: Quatre Saisons TV, 
La Press Canadienne TV, La Pres- 
se ir The Gazette dienraščiais ir 
CKAC radiju. Pasirodo, jie turi po 
kelis lietuvių adresus ir telefo
nus ir, kai tik atsiranda aktuales
nių įvykių, kreipiasi j atitinkamus 
asmenis. Kai Montrealyje lankėsi 
Lietuvos respublikos aukščiausio
sios tarybos pirm. Vyt. Landsber
gis, nors spaudai ir televizijai bu
vo pranešta, savo korespondantų 
neatsiuntė. B.S.

Taupymo-special............... 63/4%
Taupymo - su gyv. dr.......... 61/4%
Taupymo-kasdienines..... 6’/4%
Einamos sąsk.........................4’/2%
RRIF-RRSP-term...........  103/4%
RRIF-RRSP-taup............ 7 %

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

LIETUVIO STALIAUS BENDROVĖ 
“Rebe Carpentry” atlieka darbus 
pagal kliento norą. Stato priesta
tus, taiso namus, įrengia rūsius, 
pertvarko prausyklas ir kitus re
monto darbus. Geras darbas - pi
gios kainos. Skambinti tel. 416-527- 
7689 Hamiltone.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190


