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Grėsmėje atsidūrusią Lietuvos Laisvės statulą, atstatytą 1989 metais, saugo kovojančios 
tautos rankos Iliustracija dail. RIMO PAULIONIO

PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS

“UJž musų ir jūsų laisvę
Kruvinasis sekmadienis - 1991 metų sausio tryliktoji Vilniuje

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Laisvė yra dinamitas. Tik pabūk ilgesnį laiką pri

spaustas, pavergtas, okupuotas. Pajusk tą sunkią ir skau
džią naštą ant savo pečių ir širdies — sprogsi skeveldro
mis, kad suūžtu ir sukauktą nauji vėjai, kad prablašky
tą prišvinkusį vergijos orą. Klausimas — laimėsi ar ne 
— sustingsta, pasidaro nebegyvas kaip akmuo, nes rei
kia eiti, nebegalima laukti, nebėra laiko spręsti.

V
ASARIO 16-tosios aktas nebuvo svarstymą — ap
simoka ai- ne — padarinys, o tik tvirtas nuospren
dis pasukti laisvės keliu, ir tai atskirai vieniems 
patiems. Kai kas tikėjosi naujos unijos su Lenkija, kai 

kas dairėsi į Vokietijos kilminguosius, kai kas — j revo
liucinę Maskvą. Bet ėjom vieni, nes tikroji laisvė tik taip 
teatsiranda. Buvo nemažai dūsavimą: kaip ta maža Lie
tuvėlė viena pati išsilaikys? Ir iš tikrąją — kas atsime
na, kas knygose paskaito, kas iš pasakojimą išgirsta — 
toji pradžia buvo labai sunki. Pirmieji nepriklausomos 
Lietuvos žingsniai, neskaitant jau laisvės kovą, buvo 
nepavydėtini. Bet laisvės džiaugsmas padėjo pakelti vi
sus sunkumus. Medžiaginiai nepritekliai nebuvo maišo
mi su laisvės idėja, nesilpnino pakilusią nuotaiką, ir 
tik retas išsišokėlis sakė — “kas iš tos nepriklausomy
bės, jei lentynos tuščios”. 1918 metais Vilniuje, anot Vy
tauto Sirijos Giros, “didžiausias delikatesas buvo nu
šauta varna”. Meilė savo tėvynei ir laisvei yra per daug 
šventi dalykai, kad galėtą būti maišomi su juodosios rin
kos gėrybėmis arba kaip nors gretinami su tuščią lentyną 
varganu vaizdu. Polinkis tuoj pat ką nors iš tėvynės gau
ti, nedaug jai davus, gali greitai tapti užkrečiama liga, 
kuriai pagydyti gali prireikti kokią dvieją jau kitaip iš
augusią kartą. O laiko tam tikrai neturime. Būtina dabar, 
bent tuo tarpu, priimti sprendžiamąją formulę “duoda
me, kad gautume”. Atgimimas yra dvasinė pertvarka, ir 
tai ne mažesnės svarbos už ekonominę. Jeigu reikėtą 
rinktis — sotus vergas ar laisvas elgeta — ir tokiais kraš
tutiniais atvejais turėtume žinoti savo vietą.

K
OVO 11-tosios akto sunkiose nepriklausomybės 
įgyvendinimo grumtynėse kone su viso pasaulio 
aklaisiais milžinais, išsilaisvinimo iš priespau
dos siekiant, vienintelė tikroji atrama — mūsą pačią 

ryžtas ir neiškreivota perspektyva ateitin. O ta ateitis 
gal ne rytoj, ne poryt. Šimtą dvidešimt metą tautą slė
gusi rusą carinė okupacija mūsą nesužlugdė todėl, kad 
sugebėjome išsaugoti nematomą, bet stiprą širdies po
tencialą: mes esame ne jie. Tiesa, šią dieną gyvenime 
yra daug sunkiau išlaikyti tą uždarą savitumą, saugoti 
užkonservuotą jėgą tolimesnei ateičiai. Tačiau, kad mes 
esame ne jie, mus ir toliau riša, skatina, uždega. Kokios 
nepriklausomybės reikėtą siekti ir kodėl, jei savitumo 
savimonę prarastume, sakykim, iškeičiant ją į okupanto 
barstomus trupinėlius? Mes esame ne jie ne tiek roman
tišku didvyrią žemės žvilgsniu, kiek dabarties dvasiniu 
pajėgumu, mobilizuojančiu kiekvieną tėvynainį būti 
vertu gyventi laisvėje ir suprasti, kad pirmieji pralai
mėti mūšiai dėl jos nėra atsisakymas toliau kovoti. Ne
priklausomybės siekis nėra vienkartinis bandymas, ku
riam nepavykus jo atsisakoma. Atvirkščiai — nepasise
kimai turi išsilieti šaltu vandeniu, kuriame grūdinamas 
plienas. Gal dar ne vieną kartą teks stovėti prieš oku
panto tankus, gal teks kentėti dėl išdaviką siautėjimo, 
bet visa tai tik didina laisvės troškimą ir tautą stipriau 
jungia vienybėn. Č.S.

Už nepriklausomą Lietuvą
Krašto gyventoju apklausoje 1991 m. vasario 9 d. 90.47% 
balsavusių pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę, 6.56% 

- prieš ją, 2.97% - negaliojančių balsų
Štai pradiniai balsavimo duomenys, kurie dar nėra oficialūs:

Registravosi Balsavo Taip Ne
Iš viso................ ...... 2,654,099 2,240,868

84.43%
2,027,254
90.47%

147,008

Miestuose........ ...... 1,180,620 979,481
82.96%

885,403
90.40%

59,391

Rajonuose....... ...... 1,473,479 1,261,387
85.61%

1,141,851
90.52%

87,617

Vilniuje ...........

Vilniaus

...... 407,969 299,274
73.41%

241,198
80.59%

32,677

apylinkėse ...... ...... 66,157 28,282
42.75%

16,004 
56.59%.

7,384

Šalčininkai ..... ...... 29,353 7,323
24.95%

3,868
52.82%.

2,372

G. GUSTAITĖ
Apie pavojų radijo ir televi

zijos darbuotojai žinojo: nesi
liovė telefono skambučiai, 
perspėjantys, kad iš Šiaurės 
miestelio (Vilniaus pakraš
ty) išvažiavo tankai. Bet nak
tinė pamaina darbo nemetė. 
Desantininkai artėjo prie tele
vizijos bokšto, o ekrane — 
aikštė prie Aukščiausiosios 
tarybos. Minia gieda “Marija, 
Marija”, darbuotoja D. Joku- 
bėnienė aiškina: “Viską, kas 
dedasi, mato mūsų vaikai. Tai 
nepamirštama. Mes laimėsime 
moralinę pergalę!”

Duomenys didesniuose miestuose:
Miestas Registravosi Balsavo Taip Ne
Vilnius............ ....... 407,969 299,274 

73%.
241,198
80%

32,677

Kaunas............ ....... 310,369 282,710
91%

272,029
96%

8,088

Klaipėda ........ ....... 143,982 111,820
78%

99,872
89%

8,301

Šiauliai........... .......  104,998 93,110
89%

87,268
94%

4,633

Panevėžys ...... ....... 94,773 85,709
90%

82,174
96%

2,719

Alytus............... ....... 51,628 45,562
88%

43,976
96%

1,145

Duomenys balsavusiu už 
Lietuvos ribą:
Vietovė Balsavo Taip
Armėnija....... 388 95%
Maskva............250 99%
Talinas............31 100%
Kogalyn
(Tiumenė,
Sibiras).......... 430 96%

Balsavusią skaičius vietovė
se. kur gyvena daug lenką ir 
rusą, buvo žymiai mažesnis. 
Pvz. Ignalinos rajone 82% tu
rinčią teisę balsuoti, Snieč
kuje. kur gyvena dauguma ru
są, dalyvavo balsavime tik 
16.5%, tačiau 73.84% balsavo 
“taip”. Šalčininkuose balsavo 
20%, kuriu 80% yra lenkai. 
Traką rajone balsavo 56%, Šven- 
čionią — 63%. (LIC)

Desantininkai jau apati
niuose aukštuose, šaudymas, 
triukšmas, žyra išdaužyti stik
lai. “Mes dar gyvi, dar kalba
me. Mes būtinai laimėsime”. 
Diktorė Eglė Bučelytė prašo 
kolegą užrakinti studijos du
ris. Paskutiniai merginos žo
džiai: “Jie jau čia, jau laužia 
duris”. Ir po kelių akimirkų 
sušmėžavo “jie” su automatais. 
Buvo sausio 13 d., 2 v. nakties.

Staigus smūgis
Prie buto durą paskambino 

mano kaimynė. Stovėjo perba
lusi, susiėmusi už galvos: “Jau 
viskas!” Iš viršutinio aukšto 
leidosi kita kaimynė, kartoda
ma: “O mano vyras ten”.

Po kurio laiko paskambino 
draugė: jos žentas sugrįžo iš 
“ten”. “Vaizdai baisūs. Grei
toji tik lekia ir lekia”. Vėliau 
perduotame vaizdo įraše gir
dėjosi “vperiod” (“pirmyn”), 
šūkis, davęs ženklą pereiti į 
ataką. O minia, kaip Baltijos 
kelyje apsupusi bokštą kelio
mis eilėmis (priekyje vyrai), 
pradžioje padrikai, vėliau žūt
būtinai skiemenuoja “Lie-tu- 
va, Lie-tu-va!”, “Lais-vės, lais
vės!” “Fa-šis-tai!” Aplink dū
mai (tai buvo dujos), akinanti 
prožektorių šviesa, šaudymas, 
tankai, šauksmai “gydytojo”.

Desantininkai daužo šautu
vų buožėmis per galvas. (“Kaž
koks paketas (...) sprogo po 

kojom. Atrodė, kad kojas nu
kirto. Priešais pamačiau de
santininką. Jis trenkė automa
to buože, akys aptemo”). Žmo
nės kelia per krūtinę peršau
tą vyriškį, desantininkas pa
leidžia sužeistajam šūvių pa
pliūpą per kojas. Šaudžiusio 
akys stiklinės — “jie” privai
šinti narkotikais. Lavonai tem
piami į bokštą, autovežimius — 
paskui perrengs savo uniforma 
įkaičiams. Pervažiavęs žmogų, 
iš tanko iššoka kareivis — “ne- 
mogu tak dalše” (“daugiau taip 
nebegaliu”). ..

Ei, pasauli!

“Kalba paskutinė radijo 
stotis Lietuvoje” (tai Sitkūnai 
už Kauno). Jaunas moters bal
sas kalte kala kiekvieną žodį 
— kreipimąsi į Lietuvos žmo
nes, pakaitom į viso pasaulio 
tautas (pradžioje lietuvių, ru
sų, vėliau anglų, vokiečių, 
prancūzą, lenkų kalbom). 
“Mielieji Lietuvos žmonės, 
mūsų respublikos draugai už
sienyje (...), pranešame, kad 
reguliarios radijo ir televizi
jos programos nutrauktos gru
bia karine jėga. (. ..) Didžioji 
mūsų beginklės tautos dalis 
tvirtai pasiryžusi eiti 1990 m. 
kovo 11 d. keliu. Smurtu gali
ma (...) užkimšti burnas, bet 
niekas neprivers mūsų atsisa
kyti laisvės siekimo”. Ta pati

(Nukelta į 3-čią psl.)

Valdžios pareiškimas
Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos pirmininkas V. Lands
bergis ir Lietuvos ministeris 
pirmininkas G. Vagnorius pa
skelbė abiejų pasirašytą pa
reiškimą, kuriame iškelia Sov. 
Sąjungos karinių jėgų kišimą
si. Iš karinių malūnsparnių 
buvo mėtomi lapeliai, kuriuo
se nežinomas “piliečių komi
tetas” agitavo balsuoti prieš 
nepriklausomybę, nors sovie
tinė kariuomenė Lietuvoje ne
turi teisės tokiems komite
tams talkinti. Ligi šiol neat
šauktas sovietinės armijos pat
ruliavimas Lietuvos miestuose 
ir keliuose. Nuo vasario 10 d. 
paskelbti kariniai manevrai. 
Tebetęsiamas televizijos, ra
dijo bei spaudos rūmų užgrobi
mas. Dėl to visa atsakomybė 
tenka Sov. Sąjungos vidaus rei
kalų kariuomenei.

Skirtinga taktika
Lietuvos pasiuntinybės Va

šingtone atstovas Stasys Lozo
raitis išsiuntinėjo spaudai ap
linkraštį, atkreipdamas dėme
sį, kad estai ir latviai šiuo me
tu nesiekia vyriausybių pripa
žinimo. Lietuviai dėl to netu
rėtų jaudintis. Pirmoje vieto
je reikia rūpintis savo valsty
bės interesais, kurie reikalau
ja, kad Lietuvos vyriausybė 
būtų kitų valstybių pripažinta.

Latvijos atstovas Vašingto
ne pareiškęs, kad jo nusistaty
mas toks pat, kaip ir lietuvių 
konstitucinių organų. Estų pa
žiūra, dėl susidariusios vidaus 
padėties, yra kiek skirtinga. 
Šie skirtumai, pabrėžia Lie
tuvos atstovas, jokiu būdu ne
turi drumsti baltiečių nuošir
daus bendradarbiavimo.

ELTOS pranešimu, Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pir
mininkas V. Landsbergis sie
kia visais galimais būdais, kad 
būtų išgautas tarptautinis Lie
tuvos vyriausybės pripažini
mas. Jis nesutinka su Latvijos 
ir Estijos užimta pozicija, ta
čiau tai esąs jų reikalas. 
VLIKas vasario 2-3 d.d. savo 
posėdyje nutarė imtis pastan
gų, kad JAV kongrese pasiūly
tos rezoliucijos, reikalaujan
čios Lietuvos nepriklausomy
bės de facto pripažinimo, bū
tų priimtos.

Amerikos latvių sąjunga ir 
Amerikos estų taryba šiuo me
tu faktinio pripažinimo ne
siekia.

Grįžta šaltasis karas?
James Baker, JAV valstybės 

sekretorius, kaip skelbia “The 
Toronto Star” vasario 7 d. lai
doje, ragino kongresą netvir
tinti nusiginklavimo sutarties 
kuri buvo pasirašyta preziden
tų Busho ir Gorbačiovo. Sovie
tai nesilaiko sutarties įsipa
reigojimų.

Amerikos administracija pa
dariusi simbolinį mostą, pa

Siame numeryje:
Mes - ne jie

Tikroji parama už laisvę - mūsų pačių ryžtas 
“Už mūsų ir jūsų laisvę” 

Kruvinasis sekmadienis Vilniuje 
Dovydas skriaudžia Galijotą?

Sovietinių žinių agentūra kaltina Baltijos valstybes
Kai Vilniuje liejosi kraujas

“TZ" bendradarbio pranešimas iš Vašingtono
Amžina estafetė

Tragiškieji įvykiai Vilniuje išryškino tautos didvyriškumų
Lietuva Vokietijos spaudoje

Lietuvos klausimai jungiami su Persijos įlankos krize 
Lietuvai atėjo tragiškiausia valanda 
Pokalbis su rašytoju Stasiu Kašausku

Mūsų veikla privalo keistis
Reikia sukti į lankstumą, dinamiškumų ir projektų atrankų 

Dabarties žydai Lietuvoje 
Žydai remia Lietuvos nepriklausomybę

skelbdama, kad reikalingi vais
tai bus siunčiami tiesiogiai į 
Baltijos valstybes, aplenkiant 
Maskvą. J. Bakeris pareiškęs — 
perestroika negali pasisekti, 
jei bus vykdoma ginklų pagal
ba. Esą dar per anksti nuspręs
ti, ar M. Gorbačiovas neatšau
kiamai pakrypo į dešinę ir at
sisakė savo skelbtų reformų.

Pražūtų ...
CP agentūros vasario 6 d. 

pranešimu, M. Gorbačiovas, 
trumpai kalbėdamas per Mask
vos televiziją, pareiškęs, kad 
Lietuva ir Estija ignoruoja re
ferendumą išlaikyti Sovietų 
Sąjungą. Tų respublikų atsi
skyrimas užtrauktų jų žmo
nėms pražūtingas pasekmes. 
Separatistai nusmugdysią žmo
nių gyvenimo lygį. Kas atsi
skirs, bus pasmerktas pražū
čiai — kalbėjo Kremliaus va
dovas. Sovietų kraštas su 290 
mil. gyventojų susiduria su di
delėmis kliūtimis, kurių prie
žastimi M. Gorbačiovas laiko 
respublikų nepaklusnumą. Jis 
apkaltino kai kurias respubli
kas (taikydamas Baltijos vals
tybėms), kurios savo mažumas 
pavertusios “antros klasės pi
liečiais”. M. Gorbačiovas pri
pažino, kad yra respublikų, 
įjungtų į Sąjungą prievarta. 
Bet, jei norima pasiekti lais
vos rinkos ekonomiką, jos taip 
pat turi pasilikti Sov. Sąjun
goje.

Lietuvos apklausą dėl nepri
klausomybės išleistu dekretu 
pripažino teisiškai negalio
jančia.

Kitos žinios
Lietuvos prezidentas Vytau

tas Landsbergis, kai paaiškė
jo apklausos rinkimų rezulta
tai, iš užtvarom aptverto parla
mento rūmų pareiškė: “Ši per
galė yra prieš melą ir baugi
nimą. Lietuvos žmonės balsa
vo už tokį kraštą, kuriame pa
tys ir jų vaikai norėtų gyventi”.

Praeitą savaitę Algirdas Bra
zauskas buvo susitikęs su Sov. 
Sąjungos prezidentu M. Gorba
čiovu. Buvo kalbėtasi dėl in
formacijos centro pastatų grą
žinimo. A. Brazauskas yra Lie
tuvos demokratų darbo parti
jos vadovas (anksčiau Lietu
vos komunistų partija).

Arno Gunnarsson, Islandi
jos parlamento pirmininkas, 
pareiškė, kad tarp Islandijos 
ir Lietuvos veikia efektyvūs 
diplomatiniai ryšiai — tai to
lygu diplomatiniam Lietuvos 
vyriausybės pripažinimui.

Sovietų armijos organizaci
ja “Skydas”, kuri siekia refor
muoti Raudonąją armiją, pa
siuntė savo specialistus į Vil
nių ištirti sovietinių kareivių 
išpuolio prieš beginklius lie
tuvius.

V. Landsbergis pareiškė — 
Vakarai, kurie mėgsta Gorba
čiovą, geriausiai galėtų jam pa- 

(Nukelta į 5-tą psl.)



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1991. II. 12 - Nr. 7 (2138)

11 VISKI S ŽIBURIAI
M / THE. LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672. Second class mail registration nr. 00509 
LEIDĖJAS: Kanados lietuviu katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata - $30, pusmetinė - $16, 
rėmėjo - $40, garbės - $50 (Amerikoj - JAV dol.) oro paštu - $100. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresu keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092.
Subscriptions: regular $30.00, supporter $40.00, honorary $50.00 per year. 
Second Class Postage paid at Lewiston, NY.
US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės žiburiai”, P. O. Box 
1195 Lewiston, NY 14092.
CANADA POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont. L5C 1T3. Printed in Canada.

J

Š.m. sausio 19 d. Niujorke prie Sov. Sąjungos pasiuntinybės vyko didžiulė demonstracij 
vietų brutualumą. Dalyvavo 2.000-3.000 žmonių su vėliavomis ir plakatais, taip pat daug 
lenkų, kroatų, ukrainiečių, slovėnų ir kt.

a už Lietuvą ir prieš so- 
kitataučių : latvių, estų, 

Nuotr. Vyt. Maželio

AfA
PETRO BALČIŪNO 

penkerių metų mirties prisiminimas
bus Lietuvos kankinių šventovėje š. m. vasario 23, 
šeštadienį, 10 v.r.

Maloniai prašau dalyvauti ir pasimelsti už jo 
vėlę.

Žmona Nina

Dovydas skriaudžia Galijotą?

AfA '■
E. PUNKRIUI 

mirus, 
žmoną IRENĄ ir visą šeimą nuoširdžiai už
jaučiame -

Kazys ir Lėlė Laurušaičiai, 
McKellar, Ont.

Maskvinės agentūros “Novosti” pareigūnas kaitina Baltijos 
valstybės - esą jos griauna sovietinę imperiją

EDITA NAZARAITĖ

Nauja biblinio Dovydo ir 
Galijoto versija pasirodė Ka
nados dienraščio “The Globe 
and Mail” sausio 17 d. laidoje 
antrašte “Separatistu sabota
žas”. Jo autorius — informaci
nės agentūros “Novosti” Mask
voje bendradarbis Vladimiras 
Rezničenko.

Kanados skaitytojams Rez
ničenko skundžiasi, kad sovie
tinės respublikos, užuot su 
garsiu “ura!” įsijungusios į 
bendrą sovietinės imperijos 
pertvarkymą, panoro eiti savi
tu keliu ir tą imperiją išardy
ti, o ne pertvarkyti. Žinoma, 
visos ekonominės ir politinės 
komunistų nesėkmės suverčia
mos ant mažųjų tautų, kurios 
panūdo laisvės. Pagaliau — su
rastas naujas atpirkimo ožys! 
Juo iki šiol buvo “supuvęs Va
karų imperializmas”, bet ta 
dainelė jau sena, Kremlius 
ieško naujų kaltininkų ir vi
sada juos randa.

Straipsnyje Rezničenko de
juoja, kad “separatistai” Sov. 
Sąjungą pravardžiuoja “impe
rija, kuri engia savo koloni
jas” ir tuoj pat priduria, kad 
Rusija pati nukentėjo nuo ko
munistinio totalizmo. Tik ger
biamas straipsnio autorius pa
miršta, kad ne kas kita, o bū
tent Rusijos — ne Latvijos ar 
Lietuvos — komunizmas sukū
rė tą baisųjį totalizmą, nuo ku
rio ne tik patys rusai kenčia, 
bet ir, skęsdami pelkėje, kitus 
su savimi nori įtraukti. O tai 
jau dvigubas nusikaltimas 
prieš kitas tautas! Maža to, kad 
pats elgiasi kaip “kamikadzė” 
— prieš mirtį nori ir kitus iš
žudyti. Kaip tas beprotis Mar
kas Lepine, iššaudęs keturio
lika studenčių Montrealio uni
versitete, pats save pribaigė.

Toliau Rezničenko straips
nyje “Separatistų sabotažas” 
taip įsismarkauja, kad mėgina 
kanadiečius sugraudinti to
kiais argumentais: jeigu Sov. 
Sąjunga iširtų, tai Kaukazo 
kurortai taptų Gruzijos nuosa
vybe, o Baltijos jūros uostai ir 
pramonė taptų Latvijos bei 
Lietuvos nuosavybe. Esą res
publikos geidžia sau laisvės ir 
gerovės “vargšelės” Rusijos 
sąskaita. Rusijos, kuri savo te
ritorija yra pati didžiausia 
valstybė pasaulyje, kuri turi 
nesuskaičiuojamus gamtos iš-

[-' •sAMOGmA;'-j Knygų rišykla
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meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

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 (vairiose srityse.

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

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

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

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
_________ lietuvybei Išeivijoje!"

teklius. Ir liejasi krokodilo 
ašaros.

Toliau Maskvos informaci
nės agentūros “Novosti” bend
radarbis Vladimiras Rezni
čenko kelia retorinį klausimą: 
“Rusijos priėjimas prie jūrų 
smarkiai sumažėtų. Ar rusai 
sutiktų tai su tyla lūpose?” 
Niekam ir niekada nebuvo pa
slaptis, kad rusų militaristai 
ir šovinistai į kaimynines tau
tas žiūrėjo kaip į jiems žūtbū
tinai reikalingą geopolitinę 
teritoriją, kurioje tebegyvena 
dar nesurusinti “pigmėjai”, 
nūnai “separatistais” vadi
nami.

Iš tiesų argumentas verčian
tis iš koto. Čekoslovakija išvis 
neturi priėjimo prie jūrų. Ar 
tai reiškia, kad ji gali okupuo
ti Lenkiją, idant prie Baltijos 
turėtų uostų, o paskui besi
priešinančius lenkus Kanados 
dienraščių puslapiuose vadin
tų “separatistiniais sabotuo
tojais”?

Regis, tokių fantastiškų prie
laidų net pati plačiausia fan
tazija nebepajėgtų aprėpti. 
Tačiau kai kurių rusų šovinis
tų galvose panašaus pobūdžio 
fantasmagorijos virsta gyvybi
niais jų tautos tikslais.

Rezničenko straipsnyje “Se
paratistų sabotažas” ypatingą 
susirūpinimą reiškia dėl re
patrijuotų rusų likimo. Esą, 
kur dėtųsi iš atsiskyrusių res
publikų sugrįžtantys rusai? 
Juk trūksta butų, maisto. Au
toriui sunku suvokti, kad na
mo grįžtantys atvažiuotų ne į 
kurortą ilsėtis, bet dirbti, t.y. 
statyti tų taip trūkstamų butų 
ir, Gorbačiovo reformoms pa
liepus, su gausiu pertekliumi 
gaminti maisto ir kitus pro
duktus.

“Nesvarbu, kokie taurūs 
tikslai bebūtų, šiandieniniai 
separatistai ‘perestroikai’ su
duoda mirtiną smūgį”, rašo 
Vladimiras Rezničenko.

Inkriminavimo tradicijos iš 
stalinistinių laikų raudona 
gija, tarsi nemirtingomis ko
munistinės ideologijos veno
mis, nusitęsia į gorbačiovinių 
“reformų” laikus ir pripila 
naujo kraujo.

Man, gimusiai ir beveik tris
dešimt metų gyvenusiai komu
nizmo imperijos priespaudo
je, tokia šovinistinė tirada 
nuostabos nekelia. Stebina tik 
tai, kad Kanados spaudoje pa
sirodo tokie atvirai fašistiniai 
rašiniai, nors Kanados konsti
tucija draudžia skleisti fašiz
mą. O gal, prasidėjusio karo 
Persų įlankoje sumaištyje, 
dienraščio redaktoriams din
gojosi, kad fašizmas gali būti 
tik vokiškas. Tuo neapsižiūrė
jimu jie padarė Kanados dien
raščiui didelę gėdą.

Kai Vilniuje liejosi kraujas
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Sausio mėnesio antrąją sa
vaitę padėtis Lietuvoje ėmė 
aštrėti. Į Vilnių ir kitus Lietu
vos miestus atvykus sovietų pa
rašiutininkams ir vidaus reika
lų ministerijos daliniams, išei
vijos lietuviai rimtai sunerimo 
ir jau penktadienį, sausio 11, 
lyg nujausdami, kad kraujas 
Lietuvoje greit liesis, pradėjo 
demonstruoti prie Sovietų Są
jungos ambasados JAV sosti
nėje Vašingtone. Demonstran
tams į talką specialiu autobu
su atvyko ir kaimyninės Balti- 
morės lietuviai. Sausio 12 ir 13 
d.d. demonstrantų skaičius dar 
padidėjo, prisidėjus ir Fila
delfijos lietuviams.

Šeštadienį, sausio 12, maž
daug porai šimtų žmonių de
monstruojant prie Sovietų Są
jungos ambasados, dėmesį at
kreipė amerikiečių didžiosios 
spaudos ir TV atstovai. Apie 
jas parašė didžiausias sosti
nės dienraštis “Washington 
Post”. Tuo tarpu LB Vašingto
no apyl. valdybos pirm. A. 
Pakštienė per šeštadienio de
monstraciją pranešė, kad PLB 
pirm. dr. V. Bieliauskas krei
pėsi į išeivijos lietuvius, ra
gindamas rengti demonstraci
jas ten, kur yra sovietų įstaigos.

Viršūnė Vašingtone buvo pa
siekta sekmadienį, sausio 13, 
sužinojus, kad Vilniuje sovie
tų kareiviai šturmavo televi
zijos bokštą ir ten žuvo 13 žmo
nių. Tada demonstruota ne tik 
prie sovietų ambasados, bet ir 
Lafayett parke priešais Baltuo
sius rūmus. Buvo nutarta prie 
ambasados demonstruoti kas
dien visą ateinančią savaitę 
nuo 12 iki 1 v.p.p.
Įsijungia profsąjungų telkinio 

prezidentas
Pirmadienį, sausio 14, į de

monstraciją atvyko ir stam
biausio Amerikos profsąjungų 
telkinio AFL-CIO prezidentas 
L. Kirklandas. Savo kalboje 
prie sovietų ambasados vartų 
Kirklandas pareiškė, kad Ame
rikos darbo federacija - ga
mybinių profsąjungų kongre
sas smerkia kruvinas represi
jas Lietuvoje ir ragina Sovie
tų Sąjungą tuoj pat iš Lietu
vos išvesti savo karines pajė
gas. L. Kirklandas sakė, kad 
profsąjunga reiškia pagarbą 
Vilniaus darbo žmonėms, ku
rie ryžtingai, herojiškai ir 
taikiai kovoja už nepriklauso
mybę nuo sovietų imperijos. 
Kirklandas taip pat pažadėjo, 
kad nuo sausio 14 drauge su 
lietuviais prie sovietų amba
sados rūmų demonstruos ir 
amerikiečiai - AFL-CIO nariai.

Lietuvos vėliavos paprašė ir 
profsąjungų federacijos filia
las, kurio rūmai stovi prie
šais sovietų ambasadą Vašing
tone. Taip nuo sausio 15 d. ten 
ant vėliavų stiebo kabo ir Lie
tuvos trispalvė, kurią mato ne 
tik praeiviai, bet ir sovietų 
ambasados nariai.

Spaudos konferencija
Sausio 14 d., apie kruvinus 

įvykius Lietuvoje pranešinė- 
jant amerikiečių ir viso pasau
lio masinėms informacijos prie
monėms, Lietuvos pasiuntiny
bėje Vašingtone buvo sureng
ta spaudos konferencija. Į ją 
atvyko keliasdešimt amerikie
čių ir kitų šalių spaudos, ra
dijo bei TV atstovų. Kalbėda
mas puikia anglų kalba, Lietu
vos atstovas Vašingtone Sta
sys Lozoraitis pareiškė pasi
tenkinimą, kad Rusijos res

publikos vadovas B. Jelcinas 
remia Baltijos respublikų su
verenitetą. Lietuvos atstovas 
žurnalistams pabrėžė, kad Lie
tuva jokiu būdu nepasiduos, 
kad kova bus tęsiama iki visiš
kos pergalės. Pasak St. Lozo
raičio, “prieš tankus stojusios 
taikingos žmonių minios, nesi- 
leidusios būti provokuojamos, 
įrodo didžiulį Lietuvos žmo
nių civilizuotumo laipsnį, ir 
todėl jiems priklauso tai, ko 
jie trokšta . ..”

Lietuvos pasiuntinybėje vy
kusią spaudos konferenciją 
to vakaro laidose komentavo 
pagrindiniai TV tinklai, o Lie
tuvos atstovas St. Lozoraitis 
ne kartą įvairiems pokalbiams 
buvo (ir tebėra) kviečiamas į 
įvairias TV studijas. Aplamai 
įvykiai Baltijos respublikose, 
ypač Lietuvoje, šalia Persijos 
įlankos karo, iškilo į pagrin
dines amerikiečių ir kitų šalių 
masinės informacijos priemo
nių antraštes.

Senato rezoliucija
Sausio 16 d. JAV senatas pri

ėmė rezoliuciją, raginančią 
prezidentą Bush’ą svarstyti ga
limybę atšaukti ekonominę 
paramą Sovietų Sąjungai, jei
gu nesiliaus Lietuvos prie
spauda. Neįpareigojančioje re
zoliucijoje senatas taip pat ra
gina vyriausybę laikinai at
šaukti Sovietų Sąjungai suteik
tas prekybos nuolaidas ir ne
remti Sov. Sąjungos narystės 
Tarptautiniame valiutos fon
de, Pasaulio banke ir kitose 
tarptautinėse įstaigose.

Vašingtone prie sovietų am
basados kiekvieną dieną vyku
sios demonstracijos didžiau
sią dalyvių skaičių pasiekė 
sekmadienį, sausio 20, kai prie 
vašingtoniškių vėl gausiai pri
sidėjo lietuviai bei kiti bal- 
tiečiai, atvykę iš Baltimorės, 
Filadelfijos bei Virginijos 
valstijos. Vašingtoniškiai atei
tininkų veikėjai Marytė ir Jo
nas Vaitkai pasirūpino, kad to 
sekmadienio popietę, demonst
racijai pasibaigus, už Vilniuje 
žuvusiuosius būtų atlaikytos 
Mišios Amerikos katalikų tau
tinėje Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje esančioje lietuvių 
Šiluvos Dievo Motinos koply
čioje.

Susirinkus dideliam būriui 
žmonių, toli gražu netilpusių 
koplyčioje, kurioje virš alto
riaus įrašytas ir kiekvieno ap
silankiusio matomas stambus 
įrašas anglų kalba “Marija, pa
laiminki tą kankinių krauju 
apšlakstytą žemę”, Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė Lietu
vos pogrindžio seminarijos auk
lėtinis, šiuo metu Vašingtone 
studijuojąs ir sostinės lietu

Canatnan SUt einoriah Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens, 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš' 
kai. Užsakymus atliekame pagal 
tus ir taip pat turime didelį
pagamintų paminklų lietuvių

Užsakykite jau dabar, kad mes 
neskubėdami atlikti visą menišką 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

vių kapeliono pareigas einan
tis kun. Kastytis Ramanauskas, 
MIC. Vilniuje žuvusioms skir
to pamokslo įžangoje jis pa
brėžė: “Susirinkome paminėti, 
prisiminti, nors ir pavėluotai 
palydėti amžinybėn tų mūsų 
brolių tėvynėje, kurie prieš 
savaitę savo krauju, savo gy
vybės kaina įrodė ištikimybę 
ir meilę Lietuvai...”

Prieš pradedant Mišių auką, 
kun. K. Ramanauskas, MIC, 
skaitė Vilniuje žuvusiųjų pa
vardes, o LB Vašingtono apyl. 
pirmininkė A. Pakštienė kiek
vieno atminimui prie altoriaus 
uždegė po žvakutę. Žuvusio 
savo giminaičio Igno Šimulio- 
nio atminimui žvakutę uždegė 
jo giminaitė vašingtoniškė so
listė Nerija Linkevičiūtė-Kas- 
parienė.

Va, kur referendumas buvo...
Septyniolikmetis Ignas Ši- 

mulionis - tai Lietuvos valsty
binio statybos instituto sky
riaus viršininko Rimanto ir 
mokytojos Nijolės Linkevičiū- 
tės-Šimulionių sūnus. Nijolė, 
būdama maždaug 8 m. drauge 
su motina ir močiute buvo iš
tremtos į Sibirą. Tėvas Ignas 
Linkevičius buvo suimtas 1945 
m., laikytas kalėjime, vėliau 
irgi ištremtas, savo šeimą su
rado Igarkoje. 78 m. amžiaus 
močiutė Ona Linkevičienė nuo 
bado mirė Sibire. Šeima po 10 
metų grįžo į Lietuvą. Nijolės 
sveikata irgi buvo trapi, bet 
ji pajėgė baigti mokslus ir įsi
gijo pedagogės specialybę.

Nijolė Šimulionienė 1989 
m. su grupe lietuvių grįžo į 
Igarką, savo močiutės kaule
lius drauge su kitais karstuo
se parvežė į Lietuvą ir palai
dojo gimtuosiuose Vidiškiuose, 
tose pačiose kapinėse, kur il
sisi jos giminės, kur palaidoti 
ir kun. A. Svarinsko tėvai. 1990 
m. Nijolė lankėsi pas gimines 
Vašingtone bei kituose Ameri
kos miestuose, visus žavėjo 
savo dvasine stiprybe, ryžtu 
ir patriotiškumu. Tačiau sau
sio 13 d. Šimulionių šeimą iš
tiko didelė nelaimė - žuvo jų 
vienintelis sūnus nuo sovietų 
kareivio paleistos kulkos.

Telefonu giminėms Ameri
koje Nijolė taip pasakojo: 
“... Kaip mes pergyvenom, 
kaip mes jo laukėm, kaip ieš
kojom .. . Laidotuvės buvo kaž
kas tai, Dieve, visa Lietuva . .. 
iš visų kaimų ėjo. Va, kur re
ferendumas buvo!.. . Žmonės 
stovėjo naktimis po aštuonias 
valandas atsisveikinti...” 

Čia plačiau paminėtas tik 
vienas sausio 13 d. žuvęs už 
Lietuvą jaunuolis. O jų buvo 
13. Ir kiek dar bus naujų did
vyrių? Vienas Dievas težino.

AfA
PETRUI BRAŽUKUI 

mirus,
žmoną REGINĄ, dukrą RAMUNĘ, sūnus - LIUDĄ ir 
ANDRIŲ, jų šeimas, kitus gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiu -

Vytautas Urbonas 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

AfA
JULIJAI BANSEVIČIENEI

Punsko krašte mirus, 
sūnų VYTAUTĄ BANSEVIČIŲ, mūsų valdybos 
narį, ir jo brolį JUOZĄ su šeimomis giliai užjaučia
me bei kartu liūdime -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

AfA 
SALOMĖJAI DANILEVIČIENEI

mirus,
dukrą DANUTĘ, žentą JUOZĄ ir visą šeimą bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Slėnių šeima

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, tėveliui bei seneliui

AfA
VINCUI KUZMAI

mirus, nuoširdi padėka klebonui kun. K. Kaknevičiui už ligo
nio lankymą, maldas laidotuvių namuose,. Mišias ir palydėji
mą į amžino poilsio vietą. Kun. Stasiui Anužiui, už atnaša
vimą gedulinių Mišių ir tartą atsisveikinimo žodį.

Dėkojame Ritai Vilienei ir “Volungės" chorui už gražų 
giedojimą.

Ačiū visiems draugams ir artimiesiems, kurie atėjo atsi
sveikinti su velioniu laidotuvių namuose, už maldas, užpra
šytas gausias Mišias, karsto išpuošimą gėlėmis, dalyvavimą 
gedulinėse Mišiose ir palydėjimą ( kapines. Dėkojame karsto 
nešėjams ir mielom poniom už pyragus.

Liūdinti žmona Paulina,
sūnus ir vaikaičiai

PADĖKA
AfA

MARIJA SKUČIENĖ
mirė 1991 m. sausio 13 d., palaidota 1991 m. sausio 16 d. 

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.
Velionės šeima nuoširdžiai dėkoja kun. Pijui Šarpnickui, 

OFM, už suteiktą paskutinį patepimą, maldas laidotuvių 
namuose, jautrų pamokslą šventovėje ir palydėjimą į kapi
nes. Klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už Mišias 
Prisikėlimo šventovėje.

Gili padėka Danguolei Rodtkienei už jautrias giesmes 
ir vargonavimą, Valei Siminkevičienei už skoningai paruoš
tas gėles bei karsto nešėjams.

Nuoširdi padėka dr. Gailiui Skrinskui už penkerių metų 
suteiktą globą mūsų mamytei jos sunkioje ligoje.

Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvių namuose, 
Mišiose ir palydėjimą į kapines, pareikštas užuojautas, už
prašytas Mišias, gėles ir už pyragus.

Brangieji, jūsų parama mūsų skausmo valandoje sutei
kė mums didelę paguodą.

Ačiū už jūsų draugiškumą.
Liūdesy likę dukros su šeimomis -

Aldona Skučaitė, Birutė Pichler, Paša Berentienė, 
provaikaitis - Jonukas Kavaliauskas, 

vaikaitės-Judita Kavaliauskienė su vyru Česlovu,
Melanie ir Nicole Pichler



“Už musų ir jūsų laisvę”
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mintis dainoje: ‘Lietuva, mū
sų Lietuva. Tu gyvuok per am
žius, būk laisva. (.. .) liepą 
pabučiuok, apkabinki ąžuolą”.

Sveikatos apsaugos ministe
rs J. Oleka praneša pirmuo
sius (vėliau padidėjusius) 
skaičius: 108 sužeisti, 9 žuvę. 
Ministerija kreipiasi į pasau
lio labdarines organizacijas, 
prašo medikamentų, prašo 
siųsti jų visais galimais bū
dais.

6.15 v.r. žmonės nuo Sitkūnų 
traukiasi. Diktorės balsas: 
“Mielieji žmonės, raskite sa
vyje jėgų, nesiskirstykite. Tai 
labai svarbu”. Ir į kareivius: 
“Nestreliaite v mirnych liudei. 
Pomnite — naša svoboda, vaša 
svoboda” (“Nešaudykite į tai
kius gyventojus, atsiminkite
— mūsų laisvė, jūsų laisvė”).

Latvija viską žino, 12 v. Ry
goje solidarumo akcija su Lie
tuva. 6.45 v. pirmoji ryto BBC 
laida: “Vilniuje tankai ir šau
namieji ginklai”, žuvę 5 (iš tik
rųjų jau 13).

Katedroje ir aikštėje
Ryto (8 v.) Mišios katedroje. 

Kun. J. Boruta kalba apie skau
džią mūsų Tėvynės valandą. 9 
v. prie Aukščiausiosios tary
bos minių minios. “Siekiame 
laisvės. Tuo mes nusikaltome 
blogio imperijai. Ta neapy
kantos, melo jėga nori sutriuš
kinti visa, kur yra teisingu
mas, meilė, žmoniškumas. Di
džiuojuos, kad esu lietuvis, 
pilietis, kad esu kartu. Laisvė 
atgims. Lietuva bus laisva. Te
skamba mūsų nedidelės šalies 
bažnyčių varpai į didelį ir 
keistą pasaulį. Ačiū Jums, 
brangieji” (V, Landsbergis). 
Didelis ir keistas pasaulis
— Vakarų demokratija, ji lai
kys egzaminą...

Pasaulio reakcija
Po keturių dienų (sausio 17) 

deputatas Č. Juršėnas, ap
žvelgdamas pasaulio reakciją, 
pripažins, kad ji nemenka, ne
paisant Persijos įlankos įvykių, 
bet sykiu pabrėš: kol kas nie
kas niekur nieko neatšaukė, 
nepakeitė, neatidėjo, nenu
traukė. (Tą pačią mintį depu
tatas pakartojo ir po Rygos 
įvykių, sausio 21 d.).

Neteko girdėti, kad kuris 
nors iš Nobelio taikos premi
jų skyrimo komiteto būtų at
sistatydinęs, apgailestavęs, 
kad kuris nors iš taikos lau
reatų pasipiktinęs kolegos 
elgesiu, būtų premiją grąži
nęs .. . Nėra A. Sacharovo.

Parlamentas — kaip tvirtovė
Aukščiausiosios tarybos 

rūmai panašūs į puolimui pasi
rengusią pilį —ją supa blokai, 
smėlio krūvos, sienos. Prie 
fasado — grotuota, su virbais 
siena paversta istoriniu gė
dos stulpu, gėdos siena. Ant 
jos primaustyta buvusios vals
tybės pilietinių dokumentų su 

Aikštėje prie televizijos bokšto Vilniuje, kur žuvo 14 asmenų nuo sovie
tinių kulkų, lietuviai norėjo pastatyti kryžių kaip pagarbos ženklų, bet 
sovietinė kariuomenė neleido

herbais: pasų, karinių bilietų, 
moksleivių, pionierių pažymė
jimų, garbės raštų, medalių, 
ordinų, banknotų (rublinių, 
trirublinių). Persmeigtos J. 
Baltušio “Parduotos vasaros”. 
Prikabinėta eilių, įvairiausių 
šūkių, Gorbačiovo portretų. 
(Vienas jų aplipdytas bankno
tais: ant viršugalvio, po ausim, 
pabarzdėj, kišenėlėje, vietoj 
nosinaitės. Žiūri ir prisimeni 
po Paryžiaus konferencijos 
prancūzų “Figaro” pašmaikš
tavimą — toji valstybė tai “aro
gantiška elgeta”...

Kiek skausmo, ryžto, išra
dingumo ir paniekos čia. Rub
liai, garbės raštai, medaliai, 
ordinai sviedžiami lyg Judo 
skatikai — pasprinkite, pra
smekite. Eilių, šūkių įvairiom 
kalbom (be lietuvių, rusų, vo
kiečių, anglų), žodžiai kaip 
išgaląsti kirvio ašmeys kapo- 
te kapoja. Jų prasmė viena, ta 
pati: prasmekit, Lietuva bus 
laisva! Prie šventųjų paveiks
lų dega žvakės, padėtos gėlės, 
būrelis gieda “amžiną atilsį”.

Pašarvoti žuvusieji
Sausio 14 d. Sporto rūmuose 

pašarvota dešimt nušautų, su
laužytų, suvažinėtų, mirusių 
nuo žaizdų: Loreta Asanavi
čiūtė (1967, Vilnius, suvažinė
ta), Virginijus Druskis (1969, 
Vilnius, nušautas), Rolandas 
Jankauskas (1969, Vilnius, nu
šautas), Rimantas Juknevičius 
(1966, Marijampolė, mirė nuo 
žaizdų), Algimantas Petras 
Kavaliukas (1939, Vilnius, nu
šautas), Vidas Maciulevičius 
(1966, Vilnius, nušautas), Ti
tas Masiulis (1962, Kaunas, 
nušautas), Apolinaras-Juozas 
Povilaitis (1937, Vilnius, nu
šautas), Ignas Šimulionis (1973, 
Vilnius, nušautas), Vytautas 
Vaitkus (1943, Vilnius, nušau
tas). Artimųjų valia ne Sporto 
rūmuose Vilniuje, o Šv. Tere
sės bažnyčioje buvo pašarvo
tas Darius Gerbutavičius (1973, 
Vilnius, nušautas, suvažinė
tas), Alvydas Kanapinskas 
(1952, Kėdainiai, nuo sprogi
mo), Alvydas Matulka (1955, 
Rokiškis, nuo infarkto).

Aukščiausiosios tarybos 
nutarimu visi jie po mirties 
apdovanojami pirmojo laips
nio Vyčio kryžiaus ordinu.

Laidotuvės
Dvi dienas žmonės ėjo į 

Sporto rūmus atiduoti paskuti
nę pagarbą, eilėje išstovėdami 
po 9-11 vai. (Anot poeto Algi
manto Baltakio, “čia ne prie 
miltų, reikia .. .”). Tylios 
kalbos, draugiškumas, rimtis. 
Sausio 16-os vidurdienį kars
tai užkalami, išnešami.

Skamba bažnyčių varpai. (Ar 
jų gausmas pasieks “didelį ir 
keistą pasaulį”?). Mišias laikė 
arkivyskupas J. Steponavičius 
su vyskupais J. Preikšu ir J. 
Matulaičiu. Pamokslą pasakė 
kun. R. Grigas. Po Mišių atsi
sveikinimas aikštėje ir laido
tuvių eisena lėtai pajuda į An

takalnio kapus. Lyg plati upė, 
nešanti gėles, vainikus, žvakes.

Kas bokšte?
Gal pusė milijono laidojo 

dešimtį žinomų žuvusių. Arti
miesiems liko žemės kauburys, 
amžino poilsio vieta, visuoti
nė užuojauta. Tačiau kur tą 
naktį dingę, nežinomi? Jų skai
čius nuo 64 sumažėjo iki 25, 
bet ar dėl to sumažėjo artimų
jų skausmas? Jie galėjo likti 
bokšte, sužeisti, be jokios pa
galbos. Tebepasakojama, tebe
rašoma, kad desantininkai po 
sausio 13-os paslapčia, apsi
dairydami, vilko iš bokšto di
delius maišus, kuriuose galėjo 
būti žuvę ar sužeisti, krovė 
juos į autovežimius, vežė. Vel
tui dėtos pastangos susitarti 
su karine vadovybe, įeiti į 
bokštą, patikrinti. Nepadėjo 
nė gautas iš M. Gorbačiovo 
žodinis leidimas: kareivis su 
automatu į viršutinius aukš
tus sveikatos apsaugos minis- 
terio J. Olekos nepraleido. 
(Ar Jums, Vakarų demokrati
jai, tai suvokiama?). Kai po 
trijų dienų (sausio 16) J. Ole
ka, M. Misiukonis, A. Paulaus
kas desantininkų buvo įleisti, 
nei sužeistų, nei mirusių, nei 
kraujo, nei kulkų žymių — iš
plauta, užglaistyta. Tuščia, 
švaru, o žmonės dingo.

Užuojautos iš Rusijos
Juozas Urbšys, korespon

dento paklaustas po sausio 13 
d., pasakė: pralietas kraujas 
“privers mąstyti rusų bei ki
tas imperijos tautas” ir toliau 
prašė — tik “nesėkim priešiš
kumo sėklų, kad ir kaip skau
du bebūtų”, ieškokim sąlyčio 
taškų. Iš tiesų demokratinė 
Sovietų Sąjungos visuomenė 
sukrėsta. Į Lietuvą plaukia 
tūkstančių tūkstančiai tele
gramų, laiškų (priskaičiuoja
ma 300.000). Reagavimo pras
mę galima būtų išreikšti vie
nu žodžiu — “atleiskite”. (To
kią vienažodę telegramą, 
trumpiausią, atsiuntė Vladi
vostoko gyventojas Šestapa- 
lovas).

Lietuvai paremti Rusijos ir 
kituose miestuose vyko įspė
jamieji streikai, trukę nuo 5 
min. iki kelių valandų. Rusi
jos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas B. Jelcinas sykiu 
su savo kolegomis iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos (V. Landsber
giu, A. Gorbunovu, B. Riuite- 
liu) pasirašė kreipimąsi į ge
neralinį JT sekretorių Peresą 
de Kueljarą, prašydamas “ne
delsiant sukviesti Jungtinių 
Tautų globojamą tarptautinę 
konferenciją Baltijos valsty
bių problemai spręsti”. Tai 
viešas, skirtingas nuo M. Gor
bačiovo Rusijos pozicijos pa
skelbimas; jai pritarta “De
mokratinės Rusijos” sausio 12 
d. Maskvoje sukviestame mi
tinge. (Čia pusmilijoninė mi
nia tylos minute pagerbė Vil
niaus, Baku, Tibilisio žuvu
sius, be kitų laikė ir tokį šūkį: 
“Pone Bušai, netikėkite pa
sakėlėmis apie laisvę Sovietų 
Sąjungoje”). Virš savaitraš
čio “Moskovskie novosti” 
(“Maskvos naujienos”) redak
cijos gedulo vėliava, šūkis: 
“Vilniuje pralietas kraujas 
— tai ir mūsų kraujas”. Redak
cijos pareiškimą Lietuvai ir 
demokratijai ginti pasirašė 
30 žymių meno, mokslo žmonių 
(T. Abuladzė, T. Zaslavskaja, 
S. Šatalinas, B. Okudžava, H. 
Petrakovas ir kt.).

Kalbėdamas apie medicinos 
pagalbą iš kitur, J. Oleka pir
miausia paminėjo Leningradą, 
Maskvą, o iš kaimynų — Lenki
ją-

Labai aiškią, nedviprasmiš
ką poziciją įvykių atžvilgiu 
užėmė Rusų kultūros centras 
Lietuvoje, Ortodoksų Bendri
ja, jos vadovas arkivyskupas 
Chrizostomas (jedinstvenikų 
apšauktas išdaviku . . .). Jie 
palaiko Lietuvą, yra su mumis.

Apsišarvuokite . ..
Pabaigoje kreipinys į Jus, 

visus baltus (kaip į kareivius 
mūšio lauke ...). Šviesieji, 
brangieji! Savo mąstyme, ne
paliaujamoje veikloje, aukoje, 
budėjime dar labiau apsigink
luokite išmintimi, dvasingu
mu, sąmojumi — tegul šios bal
tų prigimties savybės pavirsta 
šūviais, šūviais į tą “arogan
tišką elgetą”, jos krūtinę, ko
jas. Victoria!
Vilnius, 1991. L 23.

ANTANINA GARMUTĖ

* Kur kyla pavojus, atsiranda 
ir pagalba (Hoelderlinas)

Esame didvyrių tauta. Šių 
metų sausio dienomis įsitiki
nome: kiekvienas lietuvis Tė
vynei mirtino pavojaus aki
vaizdoje tampa didvyriu. Su
vokiame tai ne tik širdimi, bet 
ir protu.

Likimas lėmė: mačiau kaip 
1940 m. Lietuvą užplūdo alka
nos, apdriskusios ordos iš ry
tų; mačiau Sibiro ledus. Su 
siaubu stebėjau ir niekinamus 
Lietuvos partizanų kūnus, azi
jietiškai “šarvojamus” mieste
lių gatvėse ir. aikštėse.

Po pusės šimtmečio padvel
kė laisvės vėjai — tauta atgijo 
kaip sutrypta gėlė. Laisvė vėl 
pareikalavo aukų. Šį kartą rau
donoji agresija dar baisesnė: 
Nobelio (taikos!) premijos lau
reato žudikai pakėlė ginklą 
prieš bejėgius, taikius, civi
lius gyventojus!

Istorija beldžiasi širdin. Se
miamės stiprybės iš praeities. 
Nematomais, bet tvirtais pat
riotizmo saitais susirišo, su
siėmė už rankų visų kartų mū
sų kovotojai už Laisvę.

Prisimename, kaip gynėsi 
nuo priešų kunigaikščių Lie
tuva. Degė Pilėnai. Skambėjo 
Žalgiris. Pokaryje krito vyrai 
kaip ąžuolai — su ginklu ran
kose. Ir kruvinąją sausio nak
tį ant didžiojo Laisvės alto
riaus vėl pasiaukojo Lietuvos 
žiedai! Amžina didvyriškumo 
estafetė - kaip amžina Lietuva.

Šios estafetės pirmose gre
tose ir dabar matėme jaunimą. 
Kas pirmas žiūrėjo mirčiai į 
akis? JIE. JUOS traiškė tankai 
ir šaudė narkotikų prisiriję 
svetimšaliai desantininkai. O 
JIE-gynė Lietuvą savo kūnais!

Ačiū LIETUVAI už tuos, ku
rie ją gynė ir gins!

Gal tai poezija? Nemanau. 
Kruvina lietuviška realybė. 
Nes mes - lietuviai - visada 
ir viską privalome iškęsti.

Garsiai, skausmingai pul
suoja krauju pasruvusi Lietu
vos širdis. Joje nėra keršto. 
Mums jo nereikia - tik paliki
te mus ramybėje! Tai Maskva 
negali apsieiti be kraujo: ki
taip jos vėliava išbluktų - nuo 
Lenino laikų ji turi būti įmir
kusi šviežiu krauju. Beje, ne 
visa Maskva - pusės milijono 
rusų demokratų manifestaci
jos ir mitingai už Lietuvą pa
rodo, kas yra kas! Gėris pa
laipsniui nugali blogį pačio
je jo imperijoje.

Istorijos teismui liko de- 
centruotos kulkos (jos išdras
ko kūną, tarptautinės teisės 
yra uždraustos), ir ciniškas 
melas.

Kai mano giminaitis Vikto
ras su savo broliais grįžo po 
Kruvinosios nakties, jo nuo
vargis buvo kažkoks kitoks, žo
džiais nenusakomas . . . “Nie
kada nemaniau, kad galima 
taip nebijoti. Meldžiausi į 
Dievą ir į Lietuvą! Ramiai. 
Visa minia - taip pat”. O so
vietinio melo vulkanas vadi
na juos .. . chuliganais ir gink
luotais iki dantų ekstremis
tais .. .

“Nuo karo, maro ir komunis
tų gelbėk mus, Viešpatie!” - 
prisimenu varstė rožinį sena 
teta Kašiubienė dar prieš 1940- 
uosius, ganydama mane kartu

Laikinas paminklas Antakalnio kapinėse, kur palaidoti 1991 m. sausio 
13 d. žuvę tautiečiai, gynę Lietuvos nepriklausomybę nuo sovietinių už
puolikų ties televizijos bokštu

Amžina estafetė
Tragiškieji įvykiai Vilniuje išryškino lietuvių tautos didvy
riškumą ir prisideda prie kruvinosios sistemos artėjančio galo

su žąsimis panemunėse. Dabar 
šį kreipinį išvydau vėl - Vil
niaus jaunuolio rankose. Tai
gi, ta pati kartų išminties esta
fetė tęsiasi!

Dinozauro konvulsijos bai
sios. Bet tai nenugalės amži
nos Lietuvos. Tautos didvyriš
kumo niekas neišmatuos. Su 
mumis ir tie - gulintys Kalne
liuose, ir Sibiro leduose, ir 
priverstiniais emigrantais ta
pę Lietuvos sūnūs ir dukros 
Vakaruose, ir Vilniuje nužudy
ti tautos vaikai, kurių vardus 
rašome į istoriją, skanduoda
mi žodį LIE-TU-VA!

Kai agresorių tankai išsi
rikiavo televizijos bokšto “sar
gyboje”, aplankiau tragedijos 
vietą. Žmonės iš visos Lietu
vos — minių minios - lankė šią 
tautos Galgotos staciją. La
biausiai sujaudino jaunos mo
tinos. Šaltą sausio priešpietę 
jos ėjo nors truputį pastovėti 
simbolinėje garbės sargyboje. 
Su, savo naujagimiais ant ran
kų! “Tegul jie įkvepia šito 
oro!”... Stebėjosi užsienio ko
respondentas. Gal pagaliau 
jie suprato, kas esame MES - 
lietuviai!

Gedulo juosta tebejuosia 
mūsų dienas. Okupantų karei
vos trypia šventą žemę, liejasi 
kraujas Rygoje, kyla barika
dos prieš pavergėjus Taline. 
O melo ugnikalniai lieja šmeiž
to srutas iš dvesiančio slibi
no nasrų.

Tėvynėje neramu. Bet nėra 
panikos. Žmonės dirba ir pa
siskirstę budi prie radijo ko
mitetų ir televizijos retrans
liacijos bokštų Sitkūnuose, 
Juragiuose, visoje Lietuvoje. 
Kūrendami laužus ir dainuo
dami, lietuviai saugo savo tei
sėtai išrinktą parlamentą Vil
niuje. Nors naktimis rieda oku
pantų karinė technika, keliuo
se stabdomi autovežimiai, tero
rizuojami ir žiauriai mušami 
mūsų žmonės, Lietuva - gyva!

Lygiai prieš metus, lanky
damasis Lietuvoje, Vakarų va
dų išgarbintasis Gorbis sakė: 
“Jūs dar užspringsite laisve!” 
Deja. Užspringo jis - lietuvių 
krauju. Duos Dievas - pama
tysime ir pačią KRUVINOS 
SISTEMOS pabaigą. LIETU
VA BUS LAISVA!
Kaunas,
1991 m. sausio 27 d.

Sunkiai sužeistas tautietis, gynęs televizijos bokštą Vilniuje nuo sovieti
nių užpuolikų 1991 m. sausio 13 d.
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Lietuva Vokietijos spaudoje
KAZYS BARONAS

Persijos įlankos ir Lietuvos 
krizė rado platų atgarsį ne tik 
Vokietijos spaudos straips
niuose, bet ir skaitytojų laiš
kuose, kartais palydimų redak
cijų komentarais. Laiškai 
trumpinami, perredaguojami. 
Tai patyriau “savo kailiu”, kai 
pasiuntęs atvirą laišką nega
lėjau jo atpažinti. Buvo pakeis
tas laiško turinys, ypač vieto
se, stipriau pasisakančiose 
prieš Sov. Sąjungą.

Suprantu, sujungtoji Vokie
tija sėdi ant dviejų kėdžių — 
Maskvos ir Vašingtono, bijo 
užgauti abiejų valstybių vy
riausybes, toleruoja net Vokie
tijoje vykstančias antiameri- 
kietiškas demonstracijas, ku
riose smerkiama Amerika kaip 
Persijos įlankos karo kursty
toja.

Prieš amerikiečius
Malonu laiškuose skaityti 

pasisakymus Lietuvos klausi
mu, jungiant juos su Persų 
įlankos krize, tačiau skaudu 
stebėti prieš JAV ir jos vyriau
sybę bei karius demonstruo
jančius ne tik suaugusius, bet 
ir nieko politikoje nenusima
nančius pradžios mokyklų ar 
darželių vaikus. Tad visai tei
singai mano artimo Mannhei- 
mo dienraščio “Suedhessische 
Morgen” skaitytojų laiškų sk. 
rašoma, kad šis karas, jeigu 
būtų vedamas Sov. Sąjungos, 
tikrai nematytų gatvėse nė vie
no demonstranto, kadangi šių 
žmonių galvose Sov. Sąjunga 
yra visų darbininkų tėvynė, 
nežiūrint Lietuvos ir Afganis
tano užpuolimo. Kai Hussei- 
nas puolė Kuveitą, jo kariai 
prievartavo moteris, žudė vai
kus, gatvėse nesimatė demon
strantų. Skaudu, rašo vokietis, 
kad tose demonstracijose daly
vauja Goetingeno, Tuebinge- 
no, Freiburgo ir kt. universi
tetų studentai.

Iš savo pusės norėčiau pri
dėti, kad minėti un-tai yra 
marksizmo-leninizmo, Sparta
ko organizacijų tvirtovės. Ne
atsilieka ir Miuncheno un-tas, 
kurio propagandinę komunis
tinę medžiagą man kartais at
veža Bavarijos sostinėje stu
dijuojanti dukra, kartu klaus
dama, iš kur jie gauna finansi
nę paramą spaudiniams, pla
katams un-to patalpose, susi
rinkimams. Juk Rytų Vokieti
jos nėra. Ji anksčiau milijoni
nėm sumom remdavo komunis
tinę veiklą. Kas dabar ją re
mia?

Patarimai lietuviams
Kita medalio pusė: Hans 

Hoepner Mannheimo dienraš
tyje savo laiške pataria lietu
viams (juos jis vadina sepa
ratistais) taikiu keliu ir pasi
tarimais vesti pasikalbėjimus 
su Maskva. Prievarta lietuviai 
esą niekuomet nepasieks savo 
nepriklausomybės, nes Sov. 
Sąjunga negali prarasti “sa
vo veido”.

Esą žuvusieji Vilniuje susi
laukė viso pasaulio dėmesio ir 
užuojautos, tačiau apie žuvu
sius palestiniečius visiškai 
nekalbama, nematomas joks 
visuomenės pasipiktinimas 
(atvirkščiai — labai daug ra
šoma, K.B.). Savo laišką Hans 
Hoepner taip baigia: niekas 
nedrįsta ką nors prieš žydus 
pasakyti, parašyti apie jų da
romą skriaudą palestinie
čiams.

Įvykiai Vilniuje
Lietuvos klausimą ir Vil

niaus įvykius pirmame psl. 
iškėlė Rytprūsių vokiečių lei
džiamas savaitraštis “Das Ost-

preussenblatt” sausio 19 d. Re
dakcijos narys Ansgar Grau 
savo straipsnyje “Moskaus 
Pyrrhus Sieg ueber das kleine 
Litauen — Maskvos Piro perga
lė prieš nedidelę Lietuva” (ka
ralius Pyrhos — kalnuotų š. 
Graikijos ir p. Albanijos Epi- 
ros valdovas, LE, V t., 541 psl.) 
rodo, kad stiprios jėgos Mask
vos centre, garsiosios sovieti
nės imperijos, tapusios lavo
nu, nenori niekam užleisti sa
vo valdžios. Gorbačiovas, ar 
koks kitas asmuo, turįs teisę 
kalbėti, privalo ne tik kuo 
greičiausiai visus savo dali
nius atitraukti iš Lietuvos, bet 
ir užbaigti šių kraštų aneksiją.

Dar stipriau tuo klausimu 
pasisakė Mainco vyskupijos 
savaitraštis “Glaube und Le- 
ben — Tikėjimas ir gyveni
mas”. Š. m. trečioje savaitės 
laidoje Gregor Krumpholz sa
vo straipsnyje “Gorbatschows 
Groesste Suende — didžiausia 
Gorbačiovo nuodėmė” rašo: 
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių nepriklausomybės yra 
tik laiko klausimas, nes dur
tuvais tautų išlaikyti nega
lima.

Ekskursijos į Karaliaučių
Rytprūsių vokiečių savait

raštis pranešė, kad Karaliau
čiaus miestas yra išjungtas iš 
karinės zonos ir nuo š. m. sau
sio mėn. yra laisvas užsienio 
turistų įvažiavimui, tačiau rei
kalingas iškvietimas. Bet vo
kiečių Karaliaučiuje nėra, tad 
nėra kam rašyti tuos kvieti
mus. Tenka naudotis kelionių 
įstaigų paslaugomis, jų ren
giamomis ekskursijomis. Ham
burgo kelionių įstaiga rengia 
penkių dienų ekskursijas, ku
rių trys yra skiriamos Rytprū
sių sostinės aplankymui, ta
čiau nakvynė yra Lietuvoje, 
Tauragėje, nes Karaliaučius 
neturi pakankamai viešbučių.

Ta pati kelionių įstaiga taip 
pat rengia ekskursijas į Pa
langą su galimybe aplankyti 
Kuršių Neringą. Deja, pasku
tiniai įvykiai Lietuvoje pri
vertė sulaikyti šias ekskursi
jas. Neįvyks taip pat pasau
linės fechtavimo pirmenybės 
Taline ir rogučių — Latvijos 
Siguldoje.

Daug kalba vokiečiai Ryt
prūsių reikalais, ypač Kara
liaučiaus apygardos ateities 
klausimu ne tik metiniuose iš
tremtųjų suvažiavimuose, bet 
ir privačiuose pasikalbėji
muose. Išvada: jeigu ateityje 
Rytprūsių nepavyks įjungti į 
Vokietiją, Karaliaučiaus apy
gardą paversti laisva zona (iš
kelti rusus) arba ją prijungti 
prie Lietuvos, tik jokiu būdu 
ne prie Lenkijos. Ūkinę ne
tvarką kiekvienoje pasaulio 
valstybėje vokiečiai pajuokia, 
vadindami “polnische Wirt- 
schaft” (lenkišku šeimininka
vimu).

Pagalba Klaipėdai

Vokiečiai ištiesė pagalbos 
ranką Klaipėdai. Mat iš mūsų 
uostamiesčio atėjo lietuviško 
jaunimo pagalbos prašymai, 
ypač vaistų, medicinos prie
monių, kūdikiams maisto ir 
t.t. Kamen miestas (š. Vokie
tijoje) ir Rytprūsių tėvų vai
kai jau sudarė siuntą ir sausio 
mėn. pabaigoje ją pristatė į 
Klaipėdą. Kokiu erškėčiuotu 
keliu į Lietuvą eina toji pagal
ba, aprašo naujametiniame vo
kiškame ELTOS žiniaraštyje 
K. Bormueler, lydėjusi visą 
transportą. Daug vargo, biuro
kratizmo. Tikrino Breste sunk
vežimį (Maskvos-Bonnos sutar
tyje leidžiama be patikrinimų 
perleisti dovanas), ieškojo Šv. 
Rašto (juk jis oficialiai leidžia
mas!), ginklų, narkotikų. Pa
sienyje, šaltame ore, pralei
džiamos naktys, skambinimai į 
Vilnių, anuliuojamos vizos. 
Vykstama į Punską, kur lietu
viai vokiečius nuoširdžiai pri
ima (ELTA pažymėjo, kad Puns
kas yra 30.000 Lenkijos lietuvių 
kultūros centras) tačiau lydė
jusių studentų pavardės 
įtrauktos kaip nelegaliai no
rinčių įvažiuoti į Lietuvą. Su
sisiekiama su Vokietijos pa
siuntinybe, Vokietijos užs. rei
kalų ministerija, sovietine 
pasiuntinybe. Atvykę lietuvių 
sunkvežimiai išlaikomi nie
kieno žemėje. Neleidžiama 
lietuvių televizijai filmuoti. 
Vokiečiai sako, kad tai Mask
vos “Schikanen” — priekabės, 
norint parodyti kas sėdi ant 
“ilgesnės svirties”.
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©iaisvemcioj ii/ni:
LIGONINĖ ŠIRVINTOSE

Širvintose išaugo didelis rau
donų plytų centrinės ligoninės 
pastatas. Jame įsikūrė akušeri
jos, ginekologijos, vidaus ligų 
skyriai, įvairūs diagnostikos 
kabinetai, valgykla ligoninės 
personalui ir pacientams.

KRUVINASIS SAVAITGALIS
“Gimtojo krašto” 3 nr., skirtas 

sausio 17-23 d.d. savaitei, skai
tytojus supažindina su kruvi
nuoju savaitgaliu Vilniuje: sau
sio 12 d., sužeidus 9 žmones, bu
vo užimti Spaudos rūmai, o naktį 
iš sausio 12 į sausio 13 d. para
šiutininkai ir tankai apsupo te
levizijos bokštą. Pirma tankų ei
nantys parašiutininkai pradžio
je automatais šaudė į žemę, pas
kui — į žmones. Prie bokšto ka
riuomenė siautėjo porą valan
dų. Tą naktį nuo kulkų ir tankų 
vikšrų ten žuvo 13 žmonių, buvo 
sužeisti 174 (vienuolikos būklė 
kritiška). Tarp žuvusiųjų yra ir 
įsakymą atsisakęs vykdyti para
šiutininkas V. Šackichas, kurio 
gyvybę nuskynė savųjų paleista 
kulka į nugarą. Žuvusiųjų skai
čių didina nuo sunkių žaizdų 
mirštantys sužeistieji. Įtampa 
persikėlė į Lietuvos aukščiau
sios tarybos rūmus, kuriuose 
visą laiką budi jauni krašto ap
saugos departamento vyrai, 
ginkluoti pistoletais, sprogs
tamaisiais prieštankiniais pa
ketais. Visuose koridoriuose 
ir laiptinėse parašiutininkų 
laukia iš baldų pastatytos ba
rikados, prie langų sustatyti 
buteliai su padegamuoju skys
čiu. Juos kadaise kažkas buvo 
pavadinęs Molotovo kokteiliais. 
Esą rūmai dabar primena di
džiulį parako ir benzino san
dėlį. Ugnis sunaikintų ir rūmų 
gynėjus, ir juos užimti bandan
čius okupantus. Pusrūsyje prie 
dviejų rašomųjų stalų, paverstų 
operaciniais, budi gydytojai, 
sanitarai su neštuvais, laukia 
sunešti vaistai. Mirti pasiruo
šusių jaunų vaikinų rankose — 
kryželiai, Marijos ir Kristaus 
paveikslėliai. Ryžtą stiprina 
ir pro langą matoma Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos rūmus 
sauganti vilniečių minia.

REDAKTORIAUS ŽODŽIAI
“Gimtojo krašto” vyr. red. Al

gimantas Čekuolis vedamaja
me “Pajudėjo” rašo: “Sunkios 
mūsų aukos buvo ne veltui. Ver
kiam palaidotųjų, verkiam tų, 
kurie ligoninėse, ir tų, kurie 
taps invalidais. Kiekvienas Lie
tuvos kraujo lašas — tai deiman
to ašara. Akivaizdu. Gintis rei
kėjo. Tai karas, ir pirmą kartą 
po ilgo laiko tai mūsų karas — 
už mus pačius, už Tėvynę. Netu
rime ginklų, neturime tankų, bet 
radome būdus. Kiekvienas Lie
tuvoje tapo kareiviu. Laisvė, 
Tėvynė yra pats brangiausias 
dalykas, ir mes parodėme,' kad 
esame pasiruošę sumokėti kai
ną. Kodėl SSSR karinė mašina, 
bjauriai sudžeržgusi, sustojo? 
Gorbačiovas norėjo paraližuo- 
ti demokratizavimą Rusijoje, 
sugniuždęs Lietuvą, o kariškiai 
jam žadėjo mažą triukšmą ir ma
žai kraujo, nepastebimus Persi
jos įlankos krizės fone. Nepa
vyko. Ne Kuveitas užmetė ant 
mūsų šešėlį, o Lietuvos įvykiai 
visiškai užtemdė Artimuosius 
Rytus. Rusijos demokratai, 
prieš savaitę pakrikę, rado apie

ką burtis. Gruzija irgi. Atgau
na kvapą ir Moldova (Moldavija 
— V. Kst.). Nuo socializmo veido 
nukrito ‘žmogiškumo’ kaukė, ir 
pasaulis pamatė jo tikrąjį vei
dą. Gorbis dar nesuskaičiavo, 
kiek jam tai kainuos. Turėdamas 
10% palaikymo Rusijoje, jis rė
mėsi užsieniu. Į ką remsis dabar 
ir jis, ir jo supuvęs ūkis? Štai 
ką padarėme kiekvienas mūsų. 
Laimėjome mūšį, bet dar nelai
mėjome karo. Plėšikas mirtinai 
įgeltas, tačiau jis robotas. Dar 
ilgokai galės daužytis šarvuota 
kuoka. Dar daug kartų, ir galbūt 
vieną po kito, šauksime tautą 
prie šventų Vilniaus akmenų. 
Neturime nė mažiausios abejo
nės — nenuvargsime sušalę, su
šlapę, alkani, nepabūgsime mir
ties sparno, plevenančio prie 
veido. Mačiau, kaip mūsų sau
gai, ginkluoti tik lazdomis ir 
plastikiniais šalmais, atsiklau
pę tamsiame AT (Aukščiausio
sios tarybos — V. Kst.) korido
riaus kampe prie kunigo Grigo, 
atlikinėjo paskutiniąją išpa
žintį. Tokios tautos niekas ne- 
sugniuždys. Laimėsime. Jau 
laimime”.

"LAISVA LIETUVA”
Taip pavadinto bendro laik

raščio nemokamą 1 nr. š. m. sau
sio 12 d. išleido sovietinę kont
rolę laužantys Lietuvos laikraš
čiai — “Aitvaras”, “Atgimimas”, 
“Echo Litvy”, “Gimtasis kraš
tas”, “Golos Litvy”, “Kurier Wi- 
lenski”, “Lietuvos rytas”, “Li
teratūra ir menas”, “Mažoji Lie
tuva”, “Respublika”, “Tiesa”, 
“Vakarinės naujienos” ir “Vil
niaus laikraštis”. Leidėjų “Pa
reiškimas” skelbia: “Vienas iš 
svarbiausių Lietuvos nervų, ku
riuos pirmiausia perkirto ka
reivos, — Spaudos rūmai ir 
spaustuvė. Čia leidžiami pagrin
diniai Lietuvos laikraščiai. Ši
taip bandoma padaryti galą lais
vei ir nepriklausomai spaudai. 
Mes, įvairių Lietuvos laikraščių 
leidėjai bei žurnalistai, pareiš
kiame, jog padarysime viską, 
kad šiomis sunkiomis dienomis 
Lietuva ir jos žmonės neliktų 
be objektyvios informacijos. 
Mūsų profesijos lemtis — būti 
dramatiškiausių įvykių sūkury
je ir sakyti tiesą. Išleisdami 
bendrą laikraštį lietuvių, ru
sų ir lenkų kalba ‘Laisva Lie
tuva’, manome, jog tai yra pats 
tikriausias kvietimas visiems 
Lietuvos geros valios žmonėms 
vienytis. Dabar ne metas ambi
cijoms ir tarpusavio kaltini
mams. Tik susitelkimas, rimtis 
ir orumas — ginklas, kurį gali
me ir visada galėsime priešpa
statyti brutaliai okupantų jė
gai. Kreipiamės į pasaulio vi
suomenę, visų valstybių kolegas, 
kviesdami išsakyti aiškią opozi
ciją dėl naujos okupacijos grės
mės Lietuvai. Šis akivaizdus 
Helsinkio, Madrido, Paryžiaus 
bei kitų valstybinių susitari
mų dėl žmogaus teisių, tarptau
tinės teisės, pagaliau moralės 
principų nepaisymas aiškiai ro
do tikrąją imperijos prigimtį, 
genetinę Molotovo-Ribentropo 
akto tąsą. Kartu sunaikinami 
tie demokratijos daigai, ku
riais buvo pradėjusios tikėti 
Tarybų Sąjungos tautos. Todėl 
smogiama ne tik mums, bet ir 
visoms demokratinėms jėgoms”.

V. Kst.

Po sausio 13 d. žudynių Vilniuje pradedamos statyti užtvaros prieš sovietinius tankus prie parlamento rūmų
Nuotr. A. Garmutės

■ B ■ ■ LIETUVIAI PASAULYJE

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

London, Ontario
KLEBONAS KUN. K. KAKNEVI

ČIUS dalyvavo buvusiojo klebo
no kun. I. Mikalausko, OFM, pager
bime Prisikėlimo parapijoje To
ronte š.m. sausio 2 d., jį pasvei
kino ir pasakė kalbą, iškeldamas 
jo nuopelnus Šiluvos Marijos para
pijai Londone, kurioje jis apašta
lavo vieną dešimtadalį'savo gyve
nimo. Pagerbime dalyvavo ne tik 
Kanados lietuvių katalikų kuni
gai, bet ir evangelikų.

REMONTAS ŠVENTOVĖJE. Kle
bonų kun. I. Mikalausko, OFM, ir 
kun. K. Kaknevičiaus dėka atlik
tas reikalingas šventovės remon
tas ir kai kurie pakeitimai. Su
tvarkytas stogas. Švenčiausiam 
Sakramentui laikyti įrengta lie
tuviško stiliaus koplytėlė (taber
nakulis), kuriai pagražinimus pa
darė A. Kudirka, o pritvirtinti ją 
prie sienos jam talkino J. Launi- 
kaitis ir A. Ramanauskas. Pana
šią koplytėlę A. Kudirka padarė 
ir Marijos statulai. Tos dvi kop
lytėlės yra abiejuose pagrindi
nio altoriaus šonuose.

Klebono kun. K. Kaknevičiaus 
iniciatyva ant šventovės stogo 
pastatytas gražus metalinis kry
žius ir nuimti angliškąją staty
bą primenantieji pastato pagra
žinimai. Dabar praeiviai mato, 
kad tai maldos namai. Visa tai at
liko L. Naujokaitis ir klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Įvairias šven
tovės pastato bėgamąsias proble
mas stengiasi išspręsti parapi
jos tarybos pirm. A. Petrašiūnas.

PO ILGU PASTANGŲ pagaliau 
Kanados vyriausybė leido Nau
jokaičių šeimai apsigyventi Ka
nadoje. Tai jauna šeima, turinti 
du gražius ir tvarkingus vaiku
čius - Ievą ir Mindaugą, jau seno
kai lankančius Kanados ir litua
nistinę mokyklą. Lietuvių mokyk
lai vadovauja mokyklos tarybos 
pirm. Rasa Lukoševičiūtė-Kurie- 
nė. Ir Linas Naujokaitis priklau
so tai tarybai, o abu su žmona Bi
rute joje mokytojauja ir abu la
bai aktyviai reiškiasi lietuviško
je veikloje.

VIEŠNIA IŠ THUNDER BAY. 
Petronėlė Bružienė atvyko į Lon
doną pas savo čia gyvenantį sūnų. 
Jo ir kitų lydima aplankė savo pa
žįstamus, įskaitant ir 18 metų 
Thunder Bay gyvenusią Leonardą 
Radzevičienę. Visi jos pažįsta
mieji džiaugsmingai sutiko jos 
atsilankymą, nes beveik visiems 
ji yra labai daug padėjusi. Ji la
bai norėjo aplankyti ir sol. Ire
ną Černienę, bet kai išgirdo, kad 
ji serga, jos aplankymą atidėjo ki
tam kartui, nes nenorėjo jos var
ginti.

P. Bružienė atvyko Kanadon 
1930 m. Kai po II D. karo į minėtą 
apylinkę pradėjo atvykti daug nau
jų ateivių, jos namai tapo viso 
lietuviško judėjimo ir susižino
jimo centru. Beveik visų laiškai 
ateidavo į jos namus, nes dauge
lis ateivių buvo viengungiai ir 
savų namų neturėjo - dirbo miš
kuose. Niekam ant gatvės nerei
kėjo nakvoti - visi gavo nuošir
džią prieglaudą jos namuose. 
Daugelis ir visus savo daiktus pa
likdavo jos name. Kiekvienam ji

20 Hughson St. South, Suite 1003 T . f 
(Union Gas Building) eieionas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (41 6) 529-7462

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- 
realį ir iš Montrelio.

suteikdavo norimą informaciją ir 
padėdavo visais įmanomais bū
dais. Penkiolikai asmenų suda
rė dokumentus atvykti į Kanadą. 
Daugelis vadino ją ateivių mo
tina.

Fort William mieste, kuris da
bar yra dalis jungtinio miesto, 
pavadinto Thunder Bay, net ir 
1949 m. jau buvo surengtas pir
mas Vasario 16 minėjimas, daly
vaujant meninėms pajėgoms, 
įskaitant ir a.a. sol. V. Verikaitį. Su
važiuodavo daug lietuvių iš įvai
rių miško darboviečių. Tai buvo 
gera pradžia ir tolimesnei lietu
viškai veiklai. D.E.

Windsor, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

susirinkimas įvyko 1990 m. gruo
džio 16 d. parapijos salėje po pa
maldų. Buvo svarstomi bendruo
menės reikalai ir išrinkta nauja 
valdyba. Po susirinkimo įvyko pir
mas posėdis, kuriame pasiskirstė 
pareigomis: V. Tautkevičienė - 
pirmininkė, dr. D. Naikauskienė 
- sekretorė, O. Vindašienė - iž
dininkė. Posėdyje nutarta, kad Va
sario 16-sios minėjimą rengti vasa
rio 24, sekmadienį, parapijos sa
lėje po pamaldų. V.T.

Calgary, Alberta
KALGARIO LIETUVIU eilės 

mažėja. Sausio 14 d. mirė a.a. Ka
zys Slavinskas, sulaukęs 93 metų 
amžiaus. Jis buvo kilęs iš Kupiš
kio valsč. Subačiaus miesto. Pa
skelbus Lietuvos nepriklausomy
bę, jis savanoriu įstojo į jos ka
riuomenę ir atlikęs tarnybą emi
gravo į Kanadą. Gyveno Kalgaryje. 
Čia jis iki mirties priklausė apy
linkės bendruomenei, kelerius 
metus buvo ir valdybos narys. Pre
numeravo “TŽ” ir aukomis rėmė 
Lietuvos vadavimo reikalus. Lie
tuvoje liko sesuo ir kiti giminės.

P.D.

Sault Ste. IVIarie, Ont.
A. a. STASYS GRIGELAITIS po 

sunkios ir ilgos ligos mirė 1991 m. 
sausio 13 d., 77 m. amžiaus. Palai
dotas sausio 17 d. “Holy Sepulch
re” katalikų kapinėse. Liko liū
dinti žmona Phyllis, dukterys - 
Viktoria Atkinson su šeima Čika
goje ir Judita su vyru Petru Whelp
ton Anglijos Londone, sesuo Ona 
Rutkauskienė ir brolis Pranas 
Butautas su šeimomis Lietuvoje. 
Su velioniu atsisveikinti ir paly
dėti jį į kapines susirinko beveik 
visi lietuviai ir daug kitataučių. 
Visi dalyviai buvd pakviesti pie
tums į “Minelli” valgyklą. Velionis 
keletą kartų buvo išrinktas apy
linkės valdybon. Daug pasidarba
vo steigiant šeštadieninę lietu
vių mokyklą. Neatsisakydavo au
koti, dalyvaudavo susirinkimuo
se, pobūviuose bei tautinių šven
čių minėjimuose.

Velionis gimė 1913 m. lapkričio 
19 d. Raitininkų kaime, Girkalnio 
valsč., Raseinių apskr. Kaune bai
gęs suaugusių gimnaziją, įstojo į 
karo mokyklą. Tarnavo leitenantu 
priešlėktuvinės artilerijos da
linyje. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. Atvykęs Kanadon, įsikūrė 
Sault Ste. Marie. Dirbo Algoma 
plieno įmonėje elektriku. Pasi
traukęs pensijon, ilgai vargo su 
blogėjančia sveikata. Buvo pri
žiūrimas rūpestingos žmonos. Jai. 
giminėms ir artimiesiems nuošir
di lietuviška užuojauta. V.V.

Vancouver, B.C.
KLB BRITU KOLUMBIJOS APY

LINKĖS naujai sudaryta valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Balys Vileita, sekret. Adelė Šmi
tienė, renginių vadovė Leonarda 
Macijauskienė, ižd. Justinas An
dersonas. Apylinkės adresas: 5034 
7B Avė., Delta, BC. Tel. 943-4770. 
Pradėdami naujus metus, tikėjo
mės lengviau atsidusti, tačiau be
sikeičianti padėtis Lietuvoje, vėl 
įjungė į didžiulį ir svarbų darbą. 
Pirmoji lietuvių demonstracija 
šiais metais įvyko sausio 12 d. Sku
botai susiorganizavę, kartu su 
latviais ir estais rinkomės prie 
sporto rūmų, kur tą vakarą Raudo
nosios armijos komanda žaidė le
do rutulį. Dalis demonstravo prie 
įėjimo, o keletas, nusipirkę bilie
tus, įėjo į salę ir grojant sovietų 
himną ištiesė didžiulį, slapta įsi
neštą plakatą su užrašu: “Raudo
nosios armijos žudikai, lauk iš Bal
tijos kraštų”. Nors demonstran
tai turėjo išeiti iš salės, tačiau 
tikslas buvo pasiektas. Salėje bu
vo keletas tūkstančių žiūrovų, o 
taip pat demonstracija buvo rodo
ma televizijoje ir “The Sun” laik
raštis sekančią dieną įsidėjo spal
votą nuotrauką pirmame pusla
pyje.

Sausio 18 d. vakare vėl rinko
mės su vėliavomis, plakatais ir 
žvakėmis prie estų salės, kuri sto
vi didelių gatvių kryžkelėje. Ne
paisant šaltoko oro, susirinko ne
mažas būrys žmonių.

A. a. ONA GULBINIENĖ mirė 
sausio 5 d., sulaukusi 88 metų. 
Velionė buvo gimusi Rytprūsiuo
se, tačiau dar mažai esant, tėvai 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Jur
barke, kur velionė praleido savo 
vaikystę. Jai esant tik 20 metų, 
mirė motina, todėl velionei teko 
žiūrėti du jaunesnius brolius ir 
tris seseris. 1928 m. sukūrė šei
mą su Juozu Gulbinu ir kurį lai
ką gyveno Pagėgiuose, o vokie
čiams okupavus Klaipėdos kraš
tą, persikėlė į Tauragę. Po Ant
rojo pasaulinio karo kartu su vy
ru, iškviesta sūnėno, atvyko į Ka
nadą. Kurį laiką gyveno Prince 
George, BC, vėliau Sault Ste. Ma
rie, o paskutinius 30 metų Vanku
veryje. Velionė skaitė lietuvišką 
spaudą, domėjosi ir rėmė lietu- 
višą veiklą, nors paskutiniu lai
ku dėl sveikatos negalėjo daly
vauti renginiuose. Palaidota sau
sio 15 d. šalia vyro Juozo, Ocean 
View kapinių mauzoliejuje. Jos lai
dotuvės sutapo su žiauriais įvy
kiais Lietuvoje, todėl, paprašius 
kunigo, ta pačia proga buvo pasi
melsta ir už žuvusius Lietuvoje. A.Š.

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

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybos naujasis pirm. prof. dr. 
Tomas Remeikis jon įjungė dr. 
Petrą Kisielių, dr. Arūną Liu- 
levičių, Reginą Norušienę, Ar
vydą Barzduką, Rimą Dirvonį ir 
Liną Norušį. Naująją tarybą 
jau patvirtino JAV LB krašto 
valdyba.

Baltiečių laisvės lygai, savo 
centrą turinčiai Kalifornijoje, 
dabar vadovauja Angelė Nelsie- 
nė, kuri taipgi yra JAV LB ta
rybos prezidiumo ir Vakarų apy
gardos pirmininkė. Lietuvių 
spaudoje pastaruoju metu ši or
ganizacija klaidingai pradeda
ma vadinti Baltų laisvės lyga. 
Užmirštama, kad baltai yra in
doeuropiečių šeimos grupė, ku
riai priklauso tik lietuviai ir 
latviai. Lyga gi jungia ir estus. 
Tad ją reikėtų vadinti ne Baltų, 
o Baltiečių lyga, atsisakant ne
vykusio vertimo iš anglų kalbos. 
Lyga taip pat yra nelietuviškos 
kilmės žodis, šiuo atveju reiš
kiantis sąjungą. Baltiečių lais
vės lyga šiuo metu savo dėmesį 
yra nukreipusi į JAV kongresą. 
Jam įtaigoti buvo pasamdyta tei
sininkų firma Williams ir Jen
sen Vašingtone. Baltiečių lais
vės lyga JAV kongrese nori iš
kovoti tiesioginę humanišką pa
galbą Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai. Taipgi norima gauti teisę 
Vakarų pasaulio žurnalistams 
laisvai lankytis Baltijos šalyse. 
Savaitraštis “Darbininkas” sau
sio 11 d. laidoje praneša, kad 
iš Baltiečių laisvės lygos dėl 
nuomonių skirtumo jos vadovy
bėje pasitraukė Antanas Mažei
ka, buvęs “Laisvės žiburio” ra
dijo angliškosios dalies vedėjas.

Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos šešiasdešimt aš
tuntąsias metines Detroito lie
tuviai paminėjo sausio 20 d. Mi
nėjimas buvo pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
atnašavo klebonas kun. Alfon
sas Babonas, kuris yra ir šau
lių kapelionas. Mišiose su vė
liavomis dalyvavo Lietuvos ka
riuomenės kūrėjai-savanoriai, 
Stasio Butkaus šaulių kuopa, 
“Švyturio” jūros šaulių kuopa, 
Dariaus ir Girėno klubas. Gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Stasio Sližio. Po pa
maldų įvykusioje akademinėje 
dalyje buvo prisiminti žuvusie
ji Klaipėdos krašto vaduotojai 
ir pagerbti minėjiman įsijungę 
du tų kovų dalyviai — Stasys Ši- 
moliūnas ir Vincas Tamošiūnas. 
Paskaitą skaitė svečias iš Či
kagos Edmundas Vengianskas — 
Lietuvos ramovėnų centro val
dybos ir “Nemuno” jūros šaulių 
rinktinės pirmininkas.

Australija
Per Australijos lietuvių die

nas yra surengiamas ir ALB tary
bos atstovų suvažiavimas. Šį kar
tą tas jau XXII-sis suvažiavimas 
įvyko Melburno lietuvių namuo
se 1990 m. gruodžio 28-29 d.d. 
Suvažiavimo dalyvius pasveiki
no ALB Melburno apylinkės val
dybos pirm. dr. J. Kunca. Suva
žiavimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
ALB krašto valdybos pirm. J. 
Maksvytis. Sveikintojų eilėse 
buvo Telšių vysk. A. Vaičius, 
o pranešimą apie laisvėjančios 
Lietuvos problemas padarė jos 
ministerė pirm. K. Prunskienė. 
Suvažiavimo atstovai taipgi iš
klausė pranešimus krašto val
dybos, apylinkių bei seniūnijų, 
tarybų, Australijos lietuvių fon
do, ALB spaudos sąjungos, Aus
tralijos baltiečių tarybos, sa
vaitraščio “Mūsų pastogė” re
dakcijos. Suvažiavime buvo iš

rinkta nauja ALB krašto valdy
ba, savo būstinę turėsianti Kan
beroje, pareigomis pasiskirsčiu
si pirmajame posėdyje sausio 10 
d. Dvejus metus Australijos lie
tuviams vadovaus naujoji ALB 
krašto valdyba: Viktoras Mar
tišius — pirmininkas, Juras Ko
valskis — vicepirmininkas ry
šiams su PLB valdyba, išeivijos 
lietuvių organizacijomis, dr. 
Antanas Steponas — vicepirmi
ninkas ryšiams su ALB apylin
kėmis, Audronė Stepanienė — 
narė kultūros, švietimo, spor
to ir jaunimo reikalams Austra
lijoje, Vytautas Genys — iždi
ninkas, Vida Kabailienė — sek
retorė. Naujasis pirm. Vikto
ras Martišius yra universitetą 
baigęs teisininkas, ėjęs atsa
kingas pareigas Australijos val
džios institucijose Kanberoje. 
Jam netgi teko būti burmistro 
neturinčios Australijos sosti
nės administratoriumi. ALB 
krašto valdybos adresas: Aus
tralian Lithuanian Community, 
Federal Executive, P. O. Box 28, 
Jamison, ACT 2614, Australia.

Prie Lietuvos radijo ir televi
zijos centro Vilniuje žuvę lietu
viai buvo prisiminti pamaldomis 
sausio 20 d. Rytų Melburno Šv. 
Jono bažnyčioje. Pamaldose su 
vėliavomis dalyvavo Melburno 
lietuvių organizacijos, skautai, 
tautinių šokių grupės. Nuo sovie
tinių šūvių kritusių tautiečių 
atminimui uždegtas žvakutes 
rankutėse laikė būrys vaikų, ap
sirengusių tautiniais drabužiais. 
Gedulinės Mišios buvo at
našaujamos prieš porą dienų iš 
Lietuvos atskridusio kun. Kęstu
čio Ralio. Giedojo jungtinis lietu
vių parapijos ir “Dainos sambū
rio” choras, diriguojamas muz. 
Petro Morkūno, vargonais paly
dėtas Zitos Prašmutaitės. Pamal
dos baigtos visų dalyvių sugie
dotu Lietuvos himnu.

Britanija
A. a. Antanas Širvaitis, aštuo

niasdešimt metų amžiaus, staiga 
mirė savo namuose 1990 m. spa
lio 13 d. Palaidotas Londono 
Manor Parko kapinėse iš lietu
vių Šv. Kazimiero bažnyčios, 
kur gedulines Mišias atnašavo 
klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC. Kapinėse bičiulių ir gimi
nių vardu atsisveikino Z. Juras. 
Velionis buvo ūkininko sūnus, 
kilęs iš Pajotijų apylinkės da
bartiniame Šakių rajone. Iš Lie
tuvos pasitraukė 1940 m. Vokie
tijon. Anglijon atvyko 1947 m. 
iš Greveno DP stovyklos. Iki pen
sijos gyveno toli nuo Londono, 
dirbdamas Rochfordo šiltadar
žiuose.

Vokietija
A. a. kun. Alfonso Bernatonio, 

OFM Cap., atminimas pernai va
sarą buvo įamžintas bareljefo 
lenta, pritvirtinta Romuvos pi
lyje prie Lietuvos šventųjų ko
plytėlės sienos. Velionis ilgus 
metus vadovavo Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos valdybai. 
Kaune sukurtą bareljefą atvežė 
Garliavoje gyvenantys velionies 
giminaičiai dr. Janina ir docen
tas Romas Liutkevičiai. Velio
niui skirtas Mišias atnašavo kun. 
Jonas Dėdinas ir kun. dr. Kon
stantinas Gulbinas, OFM Cap. 
Pastarasis pamoksle nušvietė 
artimo meilei skirtą a.a. kun. 
A. Bernatonio, OFM Cap., gyve
nimo kelią ir pašventino barel
jefą, turintį įrašą: “Ilgametis 
Vasario 16 gimnazijos kurato
rijos pirmininkas ir globėjas 
Tėvas Alfonsas Juozas Berna
tonis (1917-1988)”. Iškilmės da
lyviai sugiedojo “Marija, Ma
rija'’ ir Lietuvos himną.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
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 ... 8% 
santaupas............................7%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 6.5% 
90 dienų indėlius .........  9.75%
1 m. term, indėlius .....  10.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 9.75% 
3 m. term.indėlius ......  10.25%
RRSP ir RRIF (pensijos)....8% 
RRSPirRRIFIm........ 10.5%
RRSP ind. 3 m................ 10.5%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 15.25% 
nekiln. turto pask. 1 m.. 11.75% 
nekil.turto pask. 3 m........  12%
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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Laiškai iš Lietuvos - ištraukos

Siaubo dienos Vilniuje
Sausio 10 pasklido po Lietuvą 

žinia, kad sovietų kariuomenė ruo
šiasi užimti Lietuvos valdžios 
įstaigas. Tuoj pat iš mūsų darbo 
apie 50 žmonių autobusais ir nuo
savomis mašinomis išvykome ginti 
savo įstaigų Vilniuje. Nebuvome 
pasiruošę nakties šalčiui, kadan
gi išvykome iš savo darbo vietos. 
Su savo grupe atvykome prie tele
vizijos bokšto. Ten iki kitos die
nos ryto budėjome per visą naktį. 
Šią pirmą budėjimo naktį žmonių 
buvo ne tiek daug. Pūtė labai žvar
bus vėjas. Jaunimas šoko, dainavo 
be perstojo. Tarp visų budėtojų 
jaunimas sudarė didžiausią dalį.

Ne kartą per naktį per radiją 
pranešė, kad į mūsų bokštą artė
ja karinės mašinos. Tada iš aplin
kinių namų ir iš toliau lengvo
mis mašinomis suvažiavo daugiau 
žmonių. Mūsų gretos pasipildė 
per kelias minutes, bet ne dau
giau ligi tūkstančio. Privažiavi
mus užstatėme autobusais, o patys 
susikibome rankomis ir sudarėme 
kelių eilių grandines prieš visus 
įėjimus į pastatą. Tą naktį tankai 
ir šarvuočiai pravažiuodavo pro 
šalį.

Sesuo mano sušalusiems drau
gams ir kitiems nešė kavą, arba
tą, sumuštinius. Tarp mūsų nebu
vo ginkluotų. Vienintelis mūsų 
ginklas buvo - nesitraukti. Neži-
nojome, kad ši vieta taps šventa 
Lietuvai.

Tą lemtingąją naktį iš dvylik
tos į tryliktąją aš su draugais bu
dėjau Kauno radijo centre. Į Vil
nių prie TV bokšto išvyko sūnus.
Mama pergyveno šiurpią naktį, 
klausydama radijo pranešimų 
apie vis didėjantį aukų skai
čių. Ji žinojo, kad sūnus yra ten 
prie bokšto.

Kitą dieną grįžęs sūnus nieko 
negalėjo papasakoti, taip jis bu
vo sukrėstas. Ir kiti mano pažįs
tami iš ten sugrįžę negalėjo ilgai 
atsigauti.

Iš pradžių buvo pavieniai šū
viai, paskui pasipylė ištisinė pa
pliūpa. Beginkliai žmonės susiki
bę rankomis stovėjo prieš automa
tų, tankų vamzdžius ir nesitrau
kė. Tada pradėjo važiuoti ir šau
dyti tiesiai į žmones. Galvojama, 
kad tikrais šoviniais šaudė kari
ninkai. Į žmones šaudė dar ir tada, 
kai kareiviai buvojau įsiveržę į pa
statą. Tada iš kažkur pasirodė apie 
20 milicininkų. Juos žmonės ap
šaukė išdavikais, bailiais. Jie at
sakinėjo: “Mes - ne tie”. Jie išsi
rikiavę užstojo žmones nuo karei
vių. Tada pasibaigė šaudymas, o 
vieną milicininką peršautą nuve
dė j greitąją pagalbą. Tenka pri
minti, kad šie milicininkai yra 
dar iš sovietinės represijos, jų 
sistemos. Tarp jų yra rusų. Jie 
mums padeda, ir tai mūsų laimė
jimas. Kaunietis,

1991.1.16* ♦ ♦

Buvau prie bokšto. Sutikau pir
mąjį tanką. Mačiau, kaip jis traiš
kė sunkvežimius su smėliu, dvi 
lengvas mašinėles (vienoje sėdė
jo jo savininkas!). Nuo šūvių lin
ko kojos, nuo dūmų dusom. Mane 
išgelbėjo į nakvynę atėjusi kau
nietė. Iš siaubo negalėjau paju
dėti, o ji nutempė kažkaip į šoną. 
Brolis buvo prie pat bokšto. At
bėgo pas mus visas apsvilęs, skun
dėsi, kad negirdi. Laimei būbne- 
lis nesprogo. Tačiau susikalbėti 
buvo sunku. Jam visur vaidenasi 
čekistai. Norėjau užrašyti paro
dymus, bet nesugebėjau...

Kas beatsitikų, jau girdim lais
vės dvelkimą. Mūsų žmonės susi
vienijo, užmiršo partines riete
nas, vieningai remia Landsbergį. 
Reikėjo šitokios aukos?

Ačiū Dievui leidžia įvežti vais
tus, medikamentus. Pirmieji at
siuntė latviai, suomiai. O ligoni
nėse braidė (ne perkeltine pras
me!) po kraują. Ligonius nesun
kius dėl vietos stokos buvo auks
čiau išvežę. Kai pradėjo plaukt 
sužeistieji, tai ir sunkesnius Ii 
gonius žmonės pasiėmė į namus.

ta mūsų tikslo. Jie kaip žvėrys 
buvo suvaryti į aptvertą zoną, kur 
dauguma dar tenai liko.

Raudonosios armijos kareivis prie sovietų užimtų spaudos rūmų Vilniuje
Nuotrauka iš laikraščio "Laisva Lietuva”

Blogiausia, jog net gydytojai mū
šio lauke negalėjo ištverti.

To mūsų parlamento ištvermė! 
Mes be posėdžių, be rimto dar
bo vien nuo budėjimų vaikštom 
kaip apkvaišę. O jie!!!

Tikimės, kad nebūsim nušluoti.
Vilnietė,

*** 1991.1.17
Mes nematę karo, o dabar vos 

ne kare teko pabūti. Praverkėme 
visą naktį. Ryte staigiai parodė 
filmuotą medžiagą. Moterys mel
džiasi suklaupę apie tankus, o jie 
važiuoja į jas. Suvažinėjo. Traukė 
žmonės lavonus iš po ratų.

Ką dabar daro sovietų pakali
kai Lietuvoje Jūs negalite įsivaiz
duoti. Gyvenime neįsivaizdavau, 
netelpa galvoje, kad šitaip galima 
meluoti. Maskvos vadai nieko ne
žiną, kariuomenei jokių puolimų 
neįsakę!

Svarbiausia šiandien naujau
sia žinia - Lietuvos išdavikas Šve
das išvyko į Prancūziją. Visi susi
rūpinę, ką jis primeluos, kaip jis 
šmeiš Lietuvą.

Aš esu pritrenkta tokio melo, 
tokios neteisybės. Maskva, kad ga
lėtų sutryptų Lietuvėlę. Nejaugi 
nebus teisybės? Aldona,

*** 1991.1.18

Aš buvau koncerte, kur visas 
jaunimas dainavome Vilniaus 
sporto rūmuose dainą, kurios žo
džiai: “Iškelk be ginklo rankas, 
iškelk į saulę. Daugiau nesakyk ka
re, tik kare. Kariauk už musę pa
saulį. Kariauk už mane, niekados 
prieš mane”. Šios dainos žodžių
lydimi visi ėjome Aukščiausiosios 
tarybos link. Ten buvo tėvelis su 
kitais. Iš ten jie važiavo prie bokš
to. Tenai liko sesuo su vyru ir jo 
mama. Tėvelis su kitais ir mano 
inama nuvažiavo prie televizijos. 
Jie turėjo ten prisijungti prie ki
tų. Aš buvau su dauguma žmonių ir 
draugų prie Tarybos. Mes daugelis 
išsiskyrėme, o aš su buvusiais kla
siokais ruošiausi eiti bokšto link. 
Ten buvo mūsų susirinkimo vieta.

Kai pradėjau eiti Karoliniškių 
link, žemė pradėjo drebėti. Pra
dėjo drebėti visų širdys, tačiau 
tankai pravažiavo pro tunelį, ant 
kurio buvome ir mes. Mane pagavo 
klasiokų tėveliai ir liepė eiti pas 
juos, nes pranešimas buvo, kad 
moterys, vaikai ir paaugliai pa
sitrauktų nuo Aukščiausiosios ta
rybos. Aš ėjau ir girdėjau šūvius, 
kurie aidėjo nuo televizijos pu
sės. Tai buvo tie patys tankai, ku
rie mus pagąsdinę nurūko prie ra
dijo ir televizijos (. ..).

Aš prisimenu, kad bėgau, mane 
pagavo ir nuvedė pas save namo. 
Skambino į mano namus, bet nie
kas nekėlė ragelio. Matėme švie
sas, kurios geso televizijos pasta
te. Bet štai, ačiū Dievui, tėvai jau 
namie. Kaip tėtis sakė, jis mamą 
išstūmė iš minios, nes jie buvo 
kaip bičių avily . Jie šaukė “Lais
vė”, “Lietuva”, o žmonės krito 
prieš juos. Nežinia kas buvo tėtės 
širdyje, kai jie su mama bėgo nuo 
tanko, kuriam kelią pastojo mote
ris, iššokusi į priekį. Mamai bu
vo smūgis. Su ja mes vos susikalba
me, nes viskas per giliai jai įstrigo 
į širdį. Ji matė tuos, kurie šaudė 
ne vien į mašinas, jas daužė; ne 
vien į langus, kurie buvo sudužę 
jau nuo trenksmo, o į žmones, į 
beginklius žmones, kurie trokš
ta laisvės ir niekad nepaliks Lie
tuvos, kuriai reikia pagalbos.

Sesuo buvo taip pat tarp tankų. 
O aš žliumbiau kaip mažytis vai
kas. Ji buvo ten, kur buvo ne trys 
tankai, o tikrai per penkiolika. 
Jie žudė žmones, traiškė ir metė. 
Jie džiaugėsi matydami tuos, ku
rie buvo jau pusiau prispausti 
šarvuočių. Aš dar kartą sakau tai 
reikėjo matyti. Reikėjo matyti 
kaip žmonės stovėjo už parankių 
susikibę ir laukė, kol vienas iš 
jų nukris, tačiau kiti vėl stos į 
kovą prieš tuos, kurie nesupran-

Kruvinojo sekmadienio rytas Vilniuje. Užrašas rusų kalba: Gorbačiovas
- budelis Nuotr. A. Garmutės

Man sunku rašyti, todėl prašau 
pasakykite visiems, kad mes gyvi. 
Nepasiduosime, nors mano jėgos 
mažos, bet aš taip pat stengsiuo
si padėti Lietuvai. O tie, kurie 
pasitraukė iš Lietuvos, tebūna 
pasmerkti, nes jų vietoje yra ki
tataučiai, kurie eina prieš mūsų 
brangią tėvynę.

Sesers vyrui turbūt reikės bėg
ti, nes šaukia į okupanto armiją. 
Jis buvo prie bokšto ir gynė kiek 
galėjo. Mano draugui pataikė į ran
ką, bet atrodo negrėsmingai. Drau
gai išsigandę. Žodžiu, visi kažką 
pergyveno. Tėtis grįžęs sakė, kad 
ten, kur stovėjo vakar mama, sie
noje pilna kulkų skylių. Langų nė
ra, tačiau ne tai svarbiausia. Svar
biausia, kad tie, kurie žuvo, ne vi
si rasti. Mano draugams matant bu
vo tempiami į tankus - kad nebūtų 
tiek daug žuvusių.

Man baisu, tačiau aš laikysiuos, 
nes reikia prižiūrėti tėvelius, 
jiems dar sunkiau. O dabar su
diev, melskimės visi kartu už mū
sų didvyrius, už mūsų brangią 
LIETUVĄ! Mes gyvi ir būsime išdi
dūs. Mes nepasiduosime. Dabar 
pas mus visur kabo vėliavos su 
juodais raiščiais. N.N.,

1991.1.14 ♦ ♦ ♦
Šitokio barbarizmo turbūt pa

saulis neregėjo nuo viduramžių. 
Ir tai dedasi centro Europoje. 
Jūs sužinote tik kiek viešai su
sidūrimuose užmušta ir sužeista. 
Bet Jūs nežinote kas darosi su 
plėšikavimais ir prievartavimais, 
įsilaužimais į namus po visą Lie
tuvėlę. Apsigynimui žmonės gink
lų neturi. Naktimis miegame po 
ranka pasidėję kirvius, peilius, 
plaktukus ant palangių, visokias 
lazdas. Bet nuo ginkluotos gau
jos tokiais ginklais neapsiginsi. 
Dabar dar pradėjo žmonių grobi
mą. Matosi, kad visa tai daro penk
toji kolona ir juodaberečiai smo
gikai. Dar turbūt paleido 5 mili
jonus registruotų baisių nusi
kaltėlių, kad sutvarkytų laisvės 
trokštančias Baltijos tautas.

Mes klausomės radijo iš viso pa
saulio ir žinome, kad Amerika dar 
kartą pardavė Pabaltijį rusams - 
“didžiajam” laureatui už žodinį 
pritarimą jų veiksmams tame gol
fe. Tai ne pirmas toks sandėris. 
Juk vis tiek rusų patarėjai ir gink
lai ten tebetarnauja Huseinui. 
Mes negalim suprasti Amerikos 
žmonių (ne valdžios) nesupratimo. 
Už ką jie kariauja ir lieja savo 
kraują? Juk tik tam, kad Huseinas 
pavojingas darosi išrinktajai 
tautai, bet ne dėl Kuveito. Pats 
Gorbačiovas patarė Huseinui už
imti Kuveitą, kad padėtų amerikie
čiams išprovokuoti karą. Užtat ga
vo pritarimą tvarkytis Pabaltijy 
ir Sov. Sąjungoj kaip išmano.

Dieve, Dieve, ar taip labai Ta
ve užrūstinome, kad vėl mus po 
penkiasdešimt metų, vos prašvi
tus laisvės spinduliui, siunti 
mums pragaro valdytojus?!

Mums atrodo, kad ir Jūs neilgai 
besidžiaugsitės savo gyvenimu, 
nes pagal šių laikų pranašą Os
karą Milašių, mokesčiai Jus su
grauš, nes vis didės jų reikala
vimai. *** Jūsų Marytė

Tai ta naktis, kada buvo pats 
įmigis Kaune. Apie antrą valandą, 
naktį paskambino Liusė iš savo bu
to: “Greitai jungite televizorių, 
jau Vilniuje žūsta žmonės ... Jau te
levizija užimta, prie televizi
jos bokšto žūsta žmonės, į juos 
šaudo drąskomomis kulkomis, per 
žmones važiuoja tankai!. . O Kau
nas miega. Aš verkiu ir sakau Me
čislovui: “Dieve, kodėl nešaukia 
sirenos, kodėl nekelia žmonių”. 
Bet gal dvidešimt minučių vėliau 
sukaukė sirenos, suskambo bažny
čių varpai. Sukilo Kaunas. Bėgo, 
važiavo apsupti Kauno televizijos 
ir radijo pastato . . . Žmonės lėkė 
į visas puses pridengti savo kū
nais svarbiausius objektus. Dar 
ir šiandien turime vienintelį Kau
ną, kur galima susisiekti su pasau
liu. Kauno dar nepuola. Žmonės 
per naktis saugoja pastatus Vil
niuje. Prie parlamento dieną nak
tį žmonių jūra. Kad ir žiema, nak
tys šaltos, bet stovi. Neša, veža 
jiems karštą viralą, duonos, su
muštinius. Šiandien jau 91.1.16. 
Pas mus gedulo dienos nuo 13 sau
sio. Deginame lange žvakes, kal
bame Rožinį, klausome žinių - 
verkiame. Šiandien palaidojome 
13 žuvusių, bet kiek dar nesuras

tų. Televizijos bokšte daug yra, 
bet neleidžia kareivai jų paimti. 
Žmonės mato kaip naktį išmetami 
suvynioti maišuose lavonai ir iš
vežami. Šeimos pasigenda savo 
žmonių, bet nerandama. Skaudus 
gedulas mūsų Lietuvoje. Parla
mentas ir vyriausybė saugomi 
tūkstančių žmonių ištisą dieną 
ir naktį. O kas mus užjaučia Va
karai - tyli. Siunčia pagalbą len
kai, vokiečių žmonės, bet Kohlis 
tyli. Tyli Bushas, tyli Prancūzi
ja, tyli Anglija. Protestą reiš
kia Skandinavijos šalys ir Rusija, 
Gruzija, Armėnija, Moldavija - 
štai mūsų draugai. Kaunas,

1991.1.16.
Ašaros ir sugniaužti kumščiai. 

Mes beginkliai. Radijas, televizi
ja buvo ginami plikomis rankomis. 
Viena moteriškė atsistojo prieš 
tanką su rožančiumi rankose. Ti
kėjosi, kad nedrįs važiuoti ant be
simeldžiančios beginklės moters. 
Užvažiavo, sutraiškė. Vienas ka
reivis iššoko iš tanko ir rusiškai 
sušuko: “Aš daugiau nebegaliu!”. 
Prišokęs karininkas paleido šūvį 
vargšeliui į nugarą ir numetė la
voną į jau nužudytų gynėjų krūvą. 
Kitą kareivėlį nušovė jau televi
zijos bokšto koridoriuje. Irgi į nu
garą, kadangi toliau anas nebeno
rėjo eiti. Tai dabar viešai liudija 
mačiusieji savo akimis.

Maskvos televizija trimituoja, 
kad tai — mūsų “ekstremistų” dar
bas, mūsų gynėjų (ginkluotų tik 
guminėmis lazdomis) kruvinas nu
sikaltimas prieš sovietinę nekal
tą liaudį... Tai buvo sausio 13- 
osios pirmosiomis minutėmis, gi
nant Lietuvos tęjeviziją.

Gorbačiovas leido Raud. Kry
žiui apžiūrėti bokštą, ieškant ga
limų sužeistųjų ir žuvusiųjų. Ta
čiau koridoriuje budintis eilinis 
desantininkas atkišo komisijai sa
vo automatą ir įsakė tuojau išsi
nešdinti lauk, o raštišką leidimą 
įsikišti į. ..!

Televizijos operatoriai jautė pa
vojų ir budėjo taip pat. Jų tarpe 
ir Norvegijos bei Japonijos žurna
listai su kamera.

Dabar veikia tik Kauno televizi
jos filialas. Taip sovietinės kariau
nos veiksmai pasiekia visą Lietu
vą (išskyrus Vilniaus sritį), Latvi
ją, Estiją ir Suomiją, o iš ten per 
Švediją į visą pasaulį.

Vilniuje pradėjo veikti Lietu
vai priešiška radijo stotis. Iš par
lamento dar eina silpnas ryšys su 
Kaunu. Veikia Babtų radijo re
transliacijos siųstuvai ir už Gar
liavos esantis televizijos retrans
liacijos bokštas. Jo dėka pasaulis 
galėjo gauti vaizdus iš Vilniaus. 
Tik vieni japonų korespondentai 
sugebėjo teleįrašus perduoti tie
siai į Japoniją per savo satelitą. 
Kauno televizijos filialą, savival
dybės rūmus dieną ir naktį pasi
keisdami saugo gausūs būriai žmo
nių.

Vilniuje beliko saugoti tik par
lamento rūmus. Jie užbarikaduo
ti kranais, sunkvežimiais, betono 
sijomis ir plokštėmis. Jie, žinoma, 
neišgelbės, kai maskoliai nuspręs 
ir šį objektą pasiimti.

Nebeturim centrinės spaudos. 
Televizijos žurnalistai persikėlė 
į Kauno televizijos redakciją, iš 
kur anksčiau buvo rengiamos 
programos tik sekmadieniais ir 
tik dvi valandas. Dabar radijas iš 
parlamento ir Kauno, o taip pat ir 
Kauno televizija veikia visą parą, 
paskelbta, kad nustojus šioms in
formacijos priemonėms veikti ar
ba pasikeitus staiga jų persona
lui, turi prasidėti visuotinis poli
tinis streikas.

Nemaža dalis rusų ir lenkų, at
rodo, perėjo į mūsų pusę. Pamatė 
su kuo turėjo reikalą iki šiol.

Kardinolas Sladkevičius išdrį
so pasiųsti Gorbiui protesto raš
tą nuo visos Lietuvos dvasininki
jos.

Sumažėjo kriminaliniai nusi
kaltimai. Siautėja tik kariškiai ir 
tik Vilniuje. Užėmę pastatus, be
protiškai daužo langus ir bran
giausią aparatūrą (spaudos rū
muose ir radijo-televizijos rūmuo
se). X.Y.

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

“TŽ” leidėjai

Stiprios pasaulėžiūros keliu
Plinio Correa de Oliveira, So

ciety for the Defense of Tradition, 
Family and Property (TFP) įstei
gėjas, gimė 1908 m. gruodžio 13 d. 
Jau būdamas 20 m. amžiaus pra
dėjo reikštis katalikų veikloje. 
Lankė jėzuitų vadovaujamą gim
naziją Colegio Sao Luis Sao Pau- 
lyje, kur po to baigė ir teisės moks
lus. Labai anksti pradėjo domė
tis filosofija, religija ir konkre
čiomis šiuolaikinėmis žmonijos 
krizės analizėmis, ieškodamas 
priežasčių ir vertindamas pasek
mes. Jis yra katalikų rašytojas, 
kurio plunksna su giliu įsitikini
mu stovi už Katalikų Bendriją ir 
aplamai už visą krikščioniškąją 
civilizaciją. Baigęs universitetą 
ir pradėjęs dirbti teisininku, ta
po vienas iš pirmaujančių katali
kų veikimo vadovų Sao Paulyje. 
Būdamas 24 m. buvo išrinktas at
stovauti katalikų grupei federa
ciniame steigiamajame susirinki
me. Tuoj po to buvo pakviestas 
dėstyti naujųjų laikų istoriją ka
talikų universitete. Pirmininka
vo katalikų veikimo centrui.

Gorbačiovas - atgaivintas Stalinas
The Canadian Society for 

the Defence of Tradition, Fa
mily and Property (TFP) — tai 
skyrius pasaulinės apimties 
organizacijos, kuri, remdama 
Lietuvos nepriklausomybę, 
pereitą vasarą surinko dau
giau kaip 5 milijonus parašų 
ir tą milžiniško dydžio petici
ją pasiuntė į Vilnių. Tai padrą
sinantis ir paskatinantis pla-

Dabarties 
įvykiai 
Lietuvoje

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
dėti, jei jie stipriai remtų de
mokratines jėgas Sov. Sąjun
goje. Jeigu Vakarai remia tik 
Gorbačiovą, jie daro didelę 
klaidą — jie jį stumia į deši
niųjų komunistų glėbį.

Apklausus 1048 asmenis iš 
14 sovietų miestų, tik 24% pri
tarė Gorbačiovo veiksmams 
Baltijos valstybėse.

Lietuvos rusų ortodoksų ar- 
kiv. Chrizostomas pritarė ap
klausai dėl Lietuvos nepri
klausomybės: “Šis žingsnis su
griaus Maskvos ir centro tei
gimus, kad Lietuvos parlamen
tas neatstovauja žmonių va
liai Lietuvoje”.

LIC pranešimu, kun. Stasys 
Lidys, gimęs 1929 m. sausio 24 
d., žuvo automobilio nelaimė
je. Jis 20 metų klebonavo Vil
niaus Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje. Nese
niai buvo paskirtas į Senąją 
Trakų parapiją. Buvo parapi
jiečių gerbiamas ir mylimas 
kunigas, uoliai darbavęsis 
šventovių atnaujinime.

V. Landsbergis pareiškęs — 
Lietuva negali atsisakyti ne
priklausomybės paskelbimo, 
“bet mūsų santykiai su Sov. 
Sąjunga turi būti sureguliuo
ti, nežiūrint kruvinų įvykių, 
ir mes esame pasiruošę kalbė
tis”.

Lietuvos ekonomijos minis- 
teris paskelbė, kad sovietinės 
kariuomenės veiksmai Lietu
voje padarė 38 mil. rublių 
nuostolių.

Lenkija pasiuntė į Lietuvą 
80 tonų maisto, prašydama jį 
padalinti Vilniaus televizijos 
ir radijo stoties tarnautojų 
šeimoms.

Gorbačiovas skelbia —jeigu 
ir mažiau kaip 10% Lietuvos 
gyventojų dalyvaus kovo 17 d. 
Sov. Sąjungos referendume, 
vis tiek laikys balsavimo re
zultatus galiojančiais.

Vasario 16-sios iškilmės Lie
tuvoje: iškilmingas parlamen
to posėdis — vasario 15 d. va
kare, minėjimas Vilniaus ope
ros ir baleto rūmuose — vasa
rio 16 d.

Lietuvoje mirė rašytojas Juo
zas Baltušis, palaidotas Anta
kalnio kapinėse Vilniuje.

Lietuvos lenkų sąjunga kvie
tė savo narius gausiai daly
vauti apklausos rinkimuose 
ir balsuoti už Lietuvos nepri
klausomybę. J.A.

Dr. Gina J. Ginčanskaitė 
optonietristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Kaip žurnalistas yra paskelbęs 
477 straipsnius, kritikuojančius 
nacizmą ir fašizmą. Taipgi atski
rais rašiniais bei knygomis įrodi
nėjo katalikybės nesiderinimą su 
socializmu ir komunizmu. I960 m. 
jis įsteigė Brazilijos draugiją gin
ti tradiciją, šeimą ir nuosavybę 
(TFP). Nuo to laiko jo idėjos pra
dėjo plisti Pietų ir Šiaurės Ame
rikoje, persimetė į Europą ir Aust
raliją. Draugija dabar turi savo 
atstovus Romoje, Londone, Frank
furte, Sidnyje, Pietų Afrikoje ir 
Naujojoje Zelandijoje.

Pažymėtinos jo knygos: “In De
fense of Catholic Action" (1943), 
“The Church and the Communist 
State: the impossible coexistence" 
(1963). Jo iniciatyva TFP skyriai 
20-tyje pasaulio kraštų, remdami 
Lietuvos nepriklausomybę, 1990 
metų vasarą surinko 5,177.028 pa
rašus, ir toji didžiausia bet kada 
istorijoje buvusi peticija TFP de
legacijos buvo įteikta Lietuvos 
prezidentui V. Landsbergiui.

TFP i n f.

čiosios pasaulio visuomenės 
užnugaris.

TFP organizacija smarkiai 
reagavo ir į sausio 13, “kruvi
nojo sekmadienio”, įvykius. 
Savanoriai jos nariai išėjo į 
gatves su protesto plakatais, 
praeiviams dalino lapelius, 
kuriuose Gorbačiovas pava
dintas atgaivintu Stalinu. Tarp 
kitko skaitome: “Vakar ‘pere
stroika’ dar buvo paskutinės 
mados dalykas, šiandien vis
kas dingę: Gorbačiovas nebe
sišypso” . . . Aštuonių pėdų 
plakate, pakabintame Toronto 
miesto centre praeiviai įspė
jami: “Šaltasis karas dar ne
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STALK COMES BACK TO LIFE AS GORBACHEV/ 
IMTI. YESTERDAY PERESTROKA WAS 
THE LATEST STYLE. TODAY IB OBSOLETE. 
GORBACHEV NO LONGER SMILES: 
HEABAOtt, BANKS, IMPRISONS, AND KILLS. 
THS IS WKT HE HAS JUSTUME M LITHUANIA. 
AND THREATENS M ESTONIA AND LATVIA. 
CAAMflMIVS: LET US NOT BE DECEIVED. 
THE COB MM HAS NOT EMKD. Ml TOMORROW 
THE TMRD WORLD WAR COULI BEGIN. 
CmOUCSt LĖTUS PRAY THAT OUR LADY 
SAVES UTMIAMA, LAND OF MARY, 
AND THAT SHE SAVES THE WORLD.

CAMDMTFP

TFP organizacijos pakabintas plakatas Toronto miesto centre

Toronto miesto
Pastatų ir priežiūros skyrius

STATOME GERESNĮ TORONTĄ
PALAIKYKITE ŠIO SKELBIMO IŠKARPĄ A TEIČIAI

Ar jums reikia statybai 
leidimo Toronto mieste?
Pastatų ir priežiūros skyriaus valandos ir vietos 
pritaikytos jūsų patogumui
Galite prašyti darbo metu
Toronto miesto savivaldybėje, pirmame aukšte, vakarinėje 
pusėje nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30 v.r. - 4 v.p.p. 
eilės tvarka.
Galima gauti ir susitarus
Skambinant (Toronto miesto savivaldybę tel. 392-7619 susitarti 
dėl prašymo padavimo ketvirtadieniais nuo 5 v.p.p - 8 v.v.
Prašymai priimami, bet leidimai nebus išduodami tą patį vakarą. 
Leidimai jums belaukiant išduodami - ketvirtadienio rytais 
Jūs galite gauti leidimus vienos šeimos namo pataisymui, 
nereikalinga kitų patvirtinimų ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki pietų 
Toronto miesto savivaldybėje, pagrindiniame aukšte, vakarinėje 
pusėje.
Pataisymai garažų, denių, perstatymai ar pratęsimai verandų. 
Prisiminkite pristatymai neįeina į šį patarnavimą.
Leidimai jums belaukiant vakarais
Nuo 5 v.p.p.- 8 v.v. jūs galite gauti statybos ir su vandentiekio 
įvedimu susietus leidimus priestatams ir pataisymams vieno ar 
dviejų šeimų namo šiose įstaigose:

PIRMADIENIAIS
1991 m. balandžio 8-spalio 28
666 Eglinton Avenue West
ANTRADIENIAIS
iki 1991 m. lapkričio 26 d.
Toronto miesto savivaldybėje, Pagrindiniame aukšte 
(vakarinėje pusėje)
TREČIADIENIAIS
1991 m. balandžio 10-spalio30 
2238 Dundas Street West, Suite 307

Mes patariame, kad jūs atvyktumėte tarp 4.30 ir 5 v.p.p. Jeigu 
negalėsime patarnauti tą patį vakarą, mes nurodysime ir 
padėsime susitvarkyti.
Dėl daugiau informacijų skambinti tel. 392-7522. TDD/TTY 
vartotojai 392-0383.
Michael L. Nixon, P. Eng.
Pastatų bei priežiūros viršininkas ir vyriausias pareigūnas

Prof. PLINIO CORREA DE OLI
VEIRA, Brazilijos TFP preziden
tas, kurio iniciatyva surinkti 
5,177,028 parašai dvidešimtyje 
pasaulio šalių, remiantys Lietu
vos nepriklausomybę

pasibaigė, trečiasis pasauli- 
nis karas gali prasidėti”. Ra
gina Kanados katalikus mels
tis į šv. Mergelę Mariją, kad
saugotų Lietuvą, Marijos že
mę, ir visą pasaulį.

TFP pranešimu, panaši veik
la spontaniškai išsivysčiusi 
JAV, Ispanijoje, Prancūzijoje 
ir kituose kraštuose. Protes
to demonstracija Sao Paulo 
mieste Brazilijoje sutraukė 
tūkstančius dalyvių, kurie žy
giavo centrinėmis miesto gat
vėmis. Kiekviena proga vis pa
brėžiama, kad komunizmas ir 
nacizmas savo diktatūrinėmis 
valdymo formomis esą vienas 
ir tas pats. Dėl to atsiradęs ir 
Ribbentropo-Molotovo paktas, 
palaidojęs Baltijos kraštų ne
priklausomybes. Snk.
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Lietuviu demonstracija, smerkianti sovietų smurtų Lietuvoje, prie JAV 
konsulato Toronte Nuotr. N. Mockevičiūtės

Lietuvai atėjo tragiškiausia valanda
Pokalbis su Lietuvos aukščiausiosios tarybos deputatu Stasiu Kašausku

Musų veikla privalo keistis
Reikia sukti į lankstumą, demonstracijų dinamiškumą, informacijos moderninimą, 

svarbiausių projektų atranką

IGNAS MEDŽIUKAS

Rašytojas Stasys Kašauskas, 
Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos deputatas ir Užsienio ko
misijos narys, prieš Naujus 
metus iš Vilniaus atskrido į 
Čikagą. Iš čia jis atvyko į Los 
Angeles. Neseniai jis parašė 
knygą “Leisk, Viešpatie, nu
mirti”, kurioje, remdamasis 
dokumentais ir gyvųjų liudi
ninkų parodymais, aprašė di
džiąją lietuvių tautos trage
diją sovietų okupacijoje, besi
tęsiančią ligi šių dienų, kai 
Gorbačiovo tankai triuškino 
beginklių lietuvių kūnus ir au
tomatiniai ginklai buvo nu
kreipti į beginklę minią, trokš
tančią laisvės. S. Kašauskas 
yra iniciatorius Rainių kop
lyčios — paminklo sovietų nu
kankintiems 74 žemaičių ka
liniams. Paminklas numatytas 
pastatyti ir pašventinti 50- 
sioms metinėms ateinančią va
sarą. Kreipiausi į Deputatą, 
pateikdamas jam keletą klau
simų, į kuriuos jis mielai su
tiko atsakyti.

— Gerbiamas Deputate, vi
siems būtų įdomu sužinoti, 
koks Jūsų lankymosi JAV tiks
las?

— Turėjau atlikti keletą dar
bų Čikagoje, susitikti su Ame
rikos lietuviais valdžios atsto
vais. Esu žemaitis, Žemaičių 
kultūros draugijos prezidiu
mo narys. Draugija stato Rai
nių koplyčią (pagal 1942 m. 
archit. J. Virako projektą). 
Žmonės paaukojo statybai ne
mažai pinigų. Esu tikras, kad 
padėtis Lietuvoje susitvarkys, 
ir daugelis Amerikos lietuvių 
atvyks į tos koplyčios atidary
mą birželio 25 dieną. Kalbė
jau su daugeliu lietuvių apie 
padėtį Lietuvoje. Bet štai, man 
atskridus į Kaliforniją, tėvy
nėje prasidėjo tragiška da
lis. . . Širdį graužia, kad aš ne
su ten — parlamente, su savo 
žmonėmis. Tačiau, kita vertus, 
čia esu vienintelis parlamento 
narys JAV ir galiu padaryti 
daugiau, nei sėdėdamas tenai.

— Kokią misiją atlikote Kali
fornijoje ?

— Paaštrėjus padėčiai Lie
tuvoje, padidėjo dėmesys Lie
tuvai. Reikėtų daug vietos, no
rint išsakyti visa, ką čia pada
riau. Daugybė pokalbių TV, ra
dijui, dienraščiams “Los An
geles Times”, “The Orange 
County Register” ir kt. Su To-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Rašytojas STASYS KAŠAUSKAS

ny ir Danute Mažeikomis, D. 
Trotmanaite ir žurnaliste iš 
Lietuvos Z. Tarasevič turėjo
me dviejų valandų tiesioginę 
laidą “KABS Talk Radio”, kur 
aš kreipiausi į amerikiečius 
pagalbos. Pavyko paskambinti 
tiesiog į apgultą Lietuvos par
lamentą, pasikalbėti su Lands
bergiu, perduoti jo žodžius 
Amerikos žmonėms, lietu
viams - kreipimąsi. Pagaliau 
dalyvavau visuose čia sureng
tuose minėjimuose, demonst
racijose; kalbėjau, prašiau, 
raginau .. . Nepaprastai jau
dina Los Angeles lietuvių pa
siryžimas padėti Lietuvai ir 
praktiški visų darbai ta krypti
mi. Ačiū, brangieji, Lietuvos 
parlamento vardu!

— Kokie Jūsų tolimesni pla
nai?

— Skrendu sausio 18 d. į Či
kagą, iš ten į Vašingtoną, Niu
jorką. Gal dar teks sugrįžti ir į 
Los Angeles. Darbo be galo 
daug — puolu ten, kur reikia 
kalbėti Lietuvos reikalais. 
Mano planai priklausys nuo 
situacijos Lietuvoje ir galimy
bių čia ką nors nuveikti.

— Ką dar norėtumėt pasa
kyti užsienio lietuviams?

— Žaviuosi, Jūsų, brangieji, 
meile Lietuvai, patriotizmu. 
Dabar atėjo pati tragiškiausia 
Lietuvai valanda, bet nesakau 
— būti ar nebūti. Lietuva bus 
laisva! Tačiau jai šią valandą 
kaip niekad yra labai svarbi 
pagalba. Visokia. Tačiau svar
biausia politinė. Mielieji, da
rykite viską, ką pagal savo jė
gas galite, kad JAV preziden
tas Bushas, kongresas ryžtin
gai ir vyriškai, kaip padarė su 
Iraku, paremtų Lietuvos lais
vės bylą. Atėjo lemiamas mo
mentas, ir išeivija sukaupusi 
per dešimtmečius didelę jėgą 
ir patirtį, pamiršusi ambici
jas, imtųsi pačių ryžtingiau
sių veiksnių — reikalauti su
stabdyti terorą Lietuvoje ir 
ją pripažinti. Šis liūdnas mo
mentas yra palankus jos isto
rinei bylai.

Ačiū, brangieji, Jums vi
siems už Jūsų dvasinę šilumą 
ir visiems daugiau ar mažiau 
mane globojusiems.

— Dėkoju už pokalbį.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Su dideliu susidomėjimu 

perskaičiau “TŽ” 1991 m. sau
sio 22 d. laidoje straipsnį apie 
mūsų veiklos keitimosi būti
nybę, kaip apie ją buvo kal
bama KLB suvažiavime. Kai 
prieš pusantrų metų Klivlande 
lankėsi Vytautas Landsbergis, 
tada dar tik Sąjūdžio pirmi
ninkas, jis savo pokalbyje 
spaudai aiškiai pareiškė: “Kei
čiasi Lietuva, turi keistis ir 
išeivija”. Straipsnio pradžio
je kartojama, kas reikia daryti 
ir konstatuojamas jau seniai 
žinomas faktas, kad veikloje 
susiduriame su įvairiais sun
kumais, kad veltui eikvojama 
energija, per daug biurokrati
jos ir t.t. Žinoma, išsikalbėti 
reikia, bet, nustačius ligos 
diagnozę, reikia svarstyti li
gonio gydymą .. . Išvadoje RSJ 
(autorius) susumuoja mintis, 
esą išeivija turi pasižymėti 
lankstumu, prisitaikymu prie 
padėties, darbų taiklumu bei 
tikslios informacijos teikimu.

Pakalbėkime apie lankstu
mą. Tai bene pats didžiausias 
trūkumas. Tai matyti stebint 
veiklą iš šalies, dalyvaujant 
demonstracijose, sekant įvai
rias konferencijas ir simpo
ziumus. Pats žodis “veikla”, 
kaip apibūdinama lietuvių 
kalbos žodyne, reiškia darbą. 
Veikla nesiriboja kalbomis 
— jos yra tik įrankis veiklai 
koordinuoti, susižinoti, da
ryti išvadas ir analizuoti tai, 
kas buvo, jei iš viso buvo nu
veikta.

Blankios demonstracijos
Dabartinė tragiška padė

tis Lietuvoje ir Latvijoje rei
kalauja iš išeivijos stiprios ir 
energingos akcijos. Demokra
tijose vienas efektingiausių 
veiklos ir nuomonės reiškimo 
metodų yra demonstracijos, 
kurių dabar Amerikoje vyksta 
šimtai visuose Amerikos mies
tuose. Vieni demonstruoja 
prieš karą, kiti pritaria Per
sijos įlankos karo veiksmams ir 
moraliai remia už svetimus 
interesus Arabijos dykumoje 
savo gyvybe rizikuojančius 
karius. Tos demonstracijos 
turi savo įsisenėjusį, speci
finį stilių — ne tik pareikšti 
savo nuomonę savųjų tarpe, 
bet ir atkreipti praeivių bei 
spaudos atstovų dėmesį. Jos 
paprastai būna triukšmingos, 
su puikiais kalbėtojais, kurie 
sugeba uždegti minią.

Panagrinėkime mūsų de
monstracijas. Turiu prisipa
žinti, kad nesu praleidusi nė 
vienos demonstracijos, ar tai 
būtų “juodojo kaspino” diena, 
ar protesto demonstracijos 
Vašingtone, ar mano gyvena
mame mieste. Vieną sausio 
trečiadienį į miesto centrinę 
aikštę suplaukė gan įspūdinga 
baltiečių ir jiems pritarian
čių kitų tautybių minia. Vie
tinės LB apylinkės iniciatyva 
buvo išdalinta 150 plakatų, o 
ir kiti turėjo įvairius plaka
tus bei vėliavas. Kitaip sakant, 
daugumos demonstracijos da
lyvių rankos buvo užimtos, o 
vėliavas, nuo Erie ežero pu
čiant stiprokam vėjui, reikėjo 
laikyti abiem rankom.

Prasidėjo demonstracija . . . 
Palyginti galėčiau tik su mūsų 
šabloniškais parapijų salėse 
minėjimais, kai “kilometri
niai” kalbėtojai skaitė paskai
tas ir tikėjosi katučių, kurių 
buvo labai mažai, nes nebuvo 
įmanoma ploti. Tik trys asme
nys — klivlandietis Raimun
das Kudukis, jaunosios kartos 
vengrų atstovė ir Lenkijos vė
liava mosuojantis lenkas su
kėlė demonstrantuose entu
ziazmą. Visi trys paleido į 
minią šūkius, kurie garsiai 
nuaidėjo erdvioje miesto cent
ro aikštėje. Į galą buvo per
skaityta ilgoka rezoliucija, 
kaip per kitus salėse vykstan
čius minėjimus, buvo prista
tomi visuomenėje aktyvūs as
menys . ..

Iš anksto surašyta rezoliu
cija nėra spontaniškas de
monstrantų pasisakymas ir 
neturi jokios reikšmės. Iš 
šalies žiūrint į ramią minią 
ir klausantis ilgų prakalbų, 
net ir paskaitų, dėstančių 
Pabaltijo istoriją, nenoromis 
kilo klausimas: ar tokį “sim
poziumą” reikėjo rengti ne 
po atviru dangum, o salėje?

Moderninti informaciją
Informacijos srityje pirmau

ja jauniausioji mūsų karta, 

įsijungusi į Baltijos kompiu
terių tinklą, per kurį kas die
ną ateina net kelios dešimtys 
tikslių pranešimų apie įvykius 
Baltijos kraštuose. Ypatingai 
pasižymi broliai Arlauskai, 
įvedę lietuviškos informacijos 
tinklą Arlingtone. Turintieji 
asmeninį kompiuterį (PC) su 
modemo aparatu Baud 300/ 
1200/2400/ galite įsijungti į tą 
tinklą, įvesdami numeriu 1- 
804-693-6571.

Iki šiol neteko patirti, kad 
mūsų visuomenės vadovybė 
tuo domėtųsi, vis dar neverti
nanti kompiuterių nuostabių 
paslaugų. Kas rytą atsikėlus, 
mano pirmas darbas yra įsi
jungti į kompiuterių tinklą 
ir perskaityti naujausias ži
nias, kokių nei televizijoje, 
nei spaudoje nerandame. 
Svarbiausia, tos žinios at
skrenda nepaprastu greičiu ir 
yra lengviau perduodamos, 
negu fakso aparatu — terei
kia rašyti tekstą, kaip rašo
mąja mašinėle.

Bendrauju su labai patrio
tiškai nusistačiusių lietuvių 
jaunąja karta, bet jos į mūsų 
veiklą niekas neįtraukia. Lai
kas būtų ilgus metus visuome
ninį darbą dirbusiems vetera
nams pasitraukti ir veiklą per
leisti jaunesnei kartai, kuri 
sugebės moderninti veiklos 
metodus.

Nepaprastai didžavausi ga
lėdama pasiųsti savo sveiki
nimą ir užuojautą į Vilnių. 
Tarp niekur neskelbtų pra
nešimų radau iš “Juodųjų de
santininkų” elito dalinio 
dezertyro “išpažintį”, Oslo 
meteorologijos direktoriaus 
pranešimą, kad “Maskva iš
braukta iš žemėlapio”, vietoj 
jos žinios apie orą ir tempe
ratūrą būsiančios perduoda
mos iš Vilniaus. Taip pat per
skaičiau Elenos Bonner, Sa
charovo našlės, prašymą No
belio komisijai, kad jos a.a. 
vyro pavardė būtų išbraukta 
iš laureatų sąrašo, nes jam 
negarbė būti viename sąraše 
su Gorbačiovu. Perskaičiau 
Lenkijos vyrįąusybės laiško 
tekstą prezidentui Bushui dėl 
įvykių Lietuvoje ir Lech Wa- 
lensos protestą Maskvai su 
pastaba: “Mes daug negalim, 
bet darome daugiau, negu Va
karai”. Taip pat yra Islandi
jos ministerio pirmininko

Siamo dvynės atvyko į Ameriką
Operacijai dar trūksta dvidešimt tūkstančių dolerių

DR. ČESLOVAS VAIČYS

Lietuvos’Siamo dvynės Vita
lija ir Vilija š.m. vasario 7 d. 
atvyko operacijai į JAV. Ta
čiau numatytos atlikti arti
miausiomis dienomis gyvybiš
kai joms svarbios operacijos 
antrą kartą atidėtos vėlesniam 
laikui.

Tikėdamasis, kad teko jums, 
mieli tautiečiai, skaityti apie 
dvynukes mūsų spaudoje (“Tė
viškės žiburiai” 1990.IX.4., 
1990.X.23., “Draugas” 1990.IX.7, 
15 d.d., 1990.X.25., “Medicina” 
1990 m. nr. 1), noriu priminti, 
jog gimė jos suaugusios galvo
mis bei smegenimis. Būdamos 
dvejų metukų 1989 m. liepos 
mėn. buvo sėkmingai atskir
tos N. Burdenko neurochirur- 
jos institute. Tai viena 
sėkmingiausių operacijų pa
saulinėje neurochirurgijos 
praktikoje. Stebėtinas ir mer
gaičių spartus psichinis bei 
fizinis vystymasis, beveik ne- 
atsiliekantis nuo bendraam
žių. Bet mergaitėms yra būti
na dar viena operacija.

Pažinodamas vienos garsiau
sių klinikų — Dalias miesto 
International Craniofacial 
Institute direktorių dr. Ken-

OFFORD
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

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

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

pranešimas parlamentui, kad 
jau rimtai svarstomas diplo
matinių santykių užmezgimas 
su Lietuva bei formalus jos 
vyriausybės pripažinimas ...

Tarpusavio susižinojimas ir 
informacijos skleidimas da
bar negali būti ribojami laiš
kais, o telefoniniai pasikal
bėjimai nėra dokumentuoja
mi. Yra būtina reformuoti ir 
moderninti susižinojimą.

Projektai
Kitas veiklos aspektas yra 

masinis aukų rinkimas. Nega
lima paneigti, kad Lietuva yra 
reikalinga visokeriopos ir la
bai skubios pagalbos, bet atėjo 
laikas išnagrinėti, kam ir kaip 
tos mūsų aukos yra siunčia
mos, ką jos pasiekia.

Be to, yra labai svarbu ne
sikarščiuoti dėl projektų, ku
rie tinka laisvės metams, bet 
ne iš vergijos pančių bandan
čiai išsivaduoti tautai. Prieš 
metus surinkome milžinišką 
pinigų sumą popieriui ir A. 
Šapokos Lietuvos istorijai iš
leisti. Dabar televizijos žinio
se matome, kaip sovietai per
ėmė Vilniaus popieriaus san
dėlį su 30 tonų popieriaus. Be
silankydama Lietuvoje ir ves
dama pasitarimus su keliomis 
leidyklomis Vilniuje, nepaste
bėjau, kad būtų didelis popie
riaus trūkumas. Tai rodo ir mi
nėto sandėlio turinys . . . Ar 
Lietuva kada nors tuo popie
riumi pasinaudos? Aišku, ne
suklastota Lietuvos istorija 
yra reikalinga jaunimui ir net 
vidurinei kartai, bet ar tai pir
mos svarbos reikalas?

Įvairių paminklų statymo 
karštligė taip pat turėtų pra
eiti ir laukti, kol skaudūs įvy
kiai ir prisiminimai liks vien 
prisiminimais, kai žmonės bus 
laisvi, sotūs, apsirengę ir lai
mingi. Dabar yra svarbiausia 
pasirūpinti Lietuvos gyvento
jų sveikata ir maistu, techno
logijos žinovų talka, pramo
nės gamybos pagerinimu, kad 
Lietuva galėtų ekonomiškai 
atsistoti ant kojų. Kremliui 
vartojant brutalią jėgą, turi
me visų pirmiausia pasirūpin
ti tautos fizinės gyvybės iš
laikymu, o knygos ir paminklai 
gali laukti, kad “sveikame kū
ne” galėtų bujoti “sveika sie
la”.

neth E. Salyer bei jausdamas 
pareigą Vitalijai ir Vilijai, 
išdrįsau kreiptis pas jį pagal
bos. Į prašymą dr. Kenneth E. 
Salyer ir minėto instituto ko
legos atsiliepė nuoširdžiai ir 
nedvejodami pažadėjo pa
dengti 60% su gydymu susiju
sių išlaidų (apie $100.000).

Dėl nepakankamai sutelktų 
lėšų pirmą kartą numatyta ope
racija 1990 spalio mėnesį buvo 
atidėta iki 1991 m. vasario mė
nesio. Buvo tikimasi, kad šį sy
kį operacijos bus atliktos, ta
čiau paskutinę akimirką suži
nota, jog tam tikras šalpos fon
das, dėl nepalankiai susiklosčiu
sių aplinkybių, negalės atlikti 
savo įsipareigojimų. Dar trūks
ta apie $20.000. Nuoširdžiai 
dėkoju visiems Kanadoje ir 
JAV-se gyvenantiems tautie
čiams, kurių gera valia ir šir
dies gerumu likimo nuskriaus
toms mergaitėms suaukota ne
maža suma pinigų.

Gerbiamieji, žinodamas, kad 
pasaulyje bei Lietuvoje yra 
daug nelaimingų vaikų, vis 
tiek drįstu ir nuolankiai pra
šau pagal galimybę padėti Vi
talijai ir Vilijai. Su didele vil
timi lauksime jūsų paramos. 
Neabejoju savo tautiečių mie- 
laširdingumu.

Aukas, kurios JAV atleidžia
mos nuo pajamų mokesčių, se
sučių vardu geriausiai šiuo 
metu siųsti tiesiog į Dalias 
miestą šiuo adresu: Childworks 
International Foundation for 
Children’s Surgery, P.O. Box 
515838, Dallas, Texas 75251- 
5838, USA (tel. 214-788-6669). 
Taip pat galima siųsti: Lithua
nian Catholic Charities, 2636 
W. 71 St., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Kanadoje: Credit Union 
“Parama”, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6, sąskai
tos nr. 9759.

Neapvilkime nelaimingų lie
tuvaičių.

Vyskupas JOHN SHERLOCK

Kanados vyskupai kreipėsi į vyriausybę
Susirūpinę Lietuvos būkle Londono ir Valleyfieldo katalikų vyskupai 
ragino Kanados vyriausybę protestuoti prieš karinius sovietų išpuolius

John M. Sherlock, Ontario 
Londono vyskupas, po lietuvių 
tragedijos Vilniuje parodė 
nepaprastą palankumą lietu
viams, kaip nė vienas kitas 
Londono aukštųjų dvasiškių. 
Jis pats ir jo dėka Kanados 
katalikų vyskupų konferenci
jos pirmininkas vyskupas Ro
bert Lebel parašė po laišką 
Kanados ministeriui pirminin
kui Brian Mulroney pagalbos 
Lietuvai reikalu.

Vyskupas J. M. Sherlock pa
rašė laišką ir vyskupui P. Bal
takiui, paminėdamas, kad jis 
perduos lietuviams $1000 su
mažinti transporto išlaidoms, 
siunčiant vaistus į Vilnių. Jis 
taip pat pranešė, kad visose 
Londono vyskupijos šventovė
se buvo meldžiamasi už Lie
tuvą.

Toks minėtų vyskupų mostas 
lietuviams šiuo kritišku mo
mentu yra įsimintinas ir tu
rėtų būti visų lietuvių sutik
tas su dideliu dėkingumu. D.E.

Didžiai gerbiamam Brian 
Mulroney, Kanados ministeriui 
pirmininkui
Mielas Pone Minister!
Pirmininke,

Karas Persijos įlankoje yra 
mūsų visų rūpestis. Turime 
viltį ir meldžiamės, kad jis 
pasibaigtų greitai ir teisingai.

Aš noriu atkreipti Jūsų dė
mesį į gresiantį pavojų, kad 
Persų įlankos karas gali ati
traukti mūsų dėmesį nuo So
vietų Sąjungos atnaujintos 
priespaudos Baltijos valsty
bėse, ypač Lietuvoje.

Aš raginu jus, Minister! Pir
mininke, panaudoti visas gali
mas politines ir ekonomines 
priemones, įskaitant ir atšau
kimą Kanados įsipareigojimo 
sovietams, kad kanadiečiai ne
užmerktų akių sovietinei prie
spaudai.

RELIGINIS KONKURSAS
Anksčiau paskelbta, kad prel. Juozas Prunskis skiria $5000 

premiją(s) naujam religiniam veikalui išleisti ar projektui 
vykdyti. Jau numatyta konkurso premijai paskirti komisiją. 
Ją sudaro: kun. dr. V. Cukuras, dr. Mirga Girniuvienė, Aldona 
Lingertaitienė, sesuo Igne Marijošiūtė ir EIigijus Sužiedėlis. 
Norintieji KONKURSE dalyvauti turi:
(1) įteikti savo parašytą ar išverstą religinį veikalą, skirtą vai

kams, jaunimui ar suaugusiems; arba
(1) paruošti projektą, ugdantį krikščionybės idealus. Toks pro

jektas galėtų būti seminaras kateketams ar liturgistams, 
kursas jauniems vadovams ar net stipendija religinių kur
sų studentui(tei), įsipareigojusiam vėliau dirbti lietuviš
koje parapijoje ar panašiai.

Konkurso medžiagą reikia prieš 1991 m. rugsėjo 1 d. įteikti 
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserims šiuo adresu: Sisters of 
the Immaculate Conception, Religinis konkursas, 600 Liberty 
Highway, Putnam CT06260, USA.

Veikalas ar projektas pasirašomas slapyvardžiu ir įde
damas atskiras vokelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu 
ir telefonu. Premijų įteikimas įvyks 1991 m. spalio 27 d. ir 
bus paskelbtas spaudoje.

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS 4. Vėsinimo sistemas
2. Skalbimo mašinas ir 5. “Intercom” sistemas

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

Mes visi dalinomės viltimi ir 
džiaugsmu dėl reiškinių naujo
je sovietų politikos eroje. Pra
šau išreikšti stipriausiais žo
džiais kanadiečių pyktį ir nusi
vylimą dėl tų vilčių sužlug
dymo.

Nuoširdžiai jūsų —
J. M. Sherlock, 

Londono vyskupas

Didžiai gerbiamam Brian 
Mulroney, Kanados 
ministeriui pirmininkui 
Mielas Pone Minister! 
Pirmininke,

Nepaisant mūsų susirūpini
mo dėl karo Persijos įlanko
je, — kanadiečiai ir toliau turi 
skirti pagrindinę vietą savo 
mintyse ir maldose Lietuvos 
žmonėms.

Tik praėjusiais metais, po 
50 metų priespaudos, tie taiką 
mylintys žmonės dar kartą pra
dėjo džiaugtis pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, įskaitant ir 
religinę laisvę, kurios ilgą 
laiką buvo jiems paneigtos. 
Staiga visa tai ginklo jėga 
buvo užgniaužta ir vėl atsidū
rė grėsmėje. Išdavimo ir izolia
cijos jausmą lietuviai pergy
veno, kai Vakarų pasaulio va
dai pradėjo žiūrėti kita kryp
timi.

Todėl mes kreipiamės į Ka
nados vyriausybę, prašydami 
ją vadovauti efektyviam spau
dimui, kad Sovietų Sąjunga 
pradėtų rimtas derybas su Lie
tuvos žmonėmis ir kitomis Bal
tijos valstybėmis dėl jų atei
ties. Mes ir toliau skatinsime 
visus kanadiečius uoliai mels
tis už taiką bei laisvę Lietu
voje.

Nuoširdžiai jūsų —
Robert Lebel, 

Valleyfield vyskupas 
Kanados katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininkas



Šiuo klausiniu paskelbė išsamų pokalbį su Vilniaus žydų veikėju Irena Wisznievvska prancūzų kalba 
išleistoje knygoje. Iš pokalbio aiškėja, kad žydai remia Lietuvos nepriklausomybę.

Čia pateikiamas pokalbio vertimas
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C1 h III IMIIJI VEIKLOJE
VYTAUTAS A. JONYNAS

Žydai gyveno Lietuvoj nuo 
amžių .. . Bet iš arčiau pažvel
gus ... XVI š. jų buvo 10.000, 
o XVII š. — 150.000 prieš karą 
— 240.000, o dabar — 14.000, ku
rių 11.000 gyvena Vilniuje. 
Man regis šie skaičiai kalba 
už save. Tik pridursiu šį tą nuo 
savęs, kuo mes, Lietuvos žydai, 
ypatingai didžiuojamės: jei 
prieš karą Vilnius buvo vadi
namas šiaurės Jeruzale, tai 
todėl, kad čia žydų bendruo
menės kultūrinis, socialinis 
ir ekonominis gyvenimas ypa
tingai klestėjo. O taip, Lietu
va yra daugelio didžiųjų mū
sų žmonių tėvynė. Bet jų didy
bė— jau praeities dalykas.

Pokario metai
Jei Sovietų Sąjungoje žydų 

padėtis buvo maždaug vieno
da, tai Lietuvos žydai turėjo 
kai kurių mažų privilegijų, ku
riomis kiti nesinaudojo. Tik 
ką po karo Lietuvoje buvo likę 
apytikriai 24.000 žydų. Čia rei
kia išdrįsti kalbėti visai objek
tyviai apie tai, kas įvyko, net 
jei tai nebūtinai visiems pa
tiks. Per pirmutinius ketverius 
pokario metus, žydai, kurių 
daugelis priklausė komunistų 
partijai, aktyviai dalyvavo 
krašto valdyme. Galima, kal
bant apie tą laikotarpį, kalbė
ti apie faktišką “favoritizmą”, 
nes dažnai netgi antraeilės pa
reigos būdavo patikimos vei
kiau žydams, negu lietuviams.

1949 m. vėjas pakeitė kryptį. 
Iš pradžių uždarė žydų muzie
jų, paskui, po svarbiausio jų 
režisieriaus nužudymo, užda
rė taip pat ir žydų teatrą. 1952 
m. buvo su didele pompa su
šaudyti, apkaltinti šnipinėji
mu Antifašistinio komiteto na
riai. Kaltinami kosmopolitiz
mu žydai nebeturėjo teisės 
puoselėti nei savo kalbos, nei 
kultūros. Įsivyravo priversti
nė asimiliacija. Visa tai truko 
iki Stalino mirties. Kalbama, 
kad kaip tik tuo metu, kai Sta
linas gynė savo poziciją, norė
damas išgrūsti visus žydus į Si
birą, jį pertrenkė kraujo išsi
liejimas smegenyse. Sakoma, 
aišku, patyliukais, kad žydų gy
dytojai bus palengvinę tą eigą.

Kaip ten bebūtų, tame įtam
pos tarpsnyje Lietuvos žydai 
tesinaudojo kai kuriom privi
legijom. Pirmasis partijos sek
retorius A. Sniečkus buvo ve
dęs žydaitę, ir jo politika, pa
lyginus su kitomis respubliko
mis, buvo laikoma veikiau “švel
nia”. Net pačiais sunkiausiais 
metais Lietuvos žydams pavyk
davo išvažiuoti iš Sov. Sąjun
gos. Iškeliauti užsienin “via 
Lietuva” buvo laikoma visados 
lengviausiu dalyku.

Po Stalino mirties neūuvo 
jaučiama žymesnių permainų 
Sov. Sąjungoje, išskyrus tai, 
kad vėl buvo atidarytas žydų 
teatras. Nežiūrint visur besi
reiškiančio antisemitizmo 
(“žydai kalti, kad nebėra mė
sos”), tam tikra prasme Lietu
va buvo žydams visados savo
tiška Pažadėtąja žeme. Ypač 
švietimo srityje. Reikia neuž
miršti, kad visur būdavo regu
liariai užkeliami žydams var
tai į universitetus, išskyrus 
Vilniaus ir Kauno universite
tuose, kurių fakultetai daryda

Čikagiečio dramaturgo Anatolijaus Kairio pjesę “Mūsų vaikai” 1990 m. gruodžio 17 d. suvaidino Šiaulių dramos 
teatras. Premjeriniame spektaklyje vaidmenis atlikę aktoriai (iš kairės) - Kęstutis Jankūnas, Audrė Budrytė, 
Edmundas Leonavičius, Silvija Povilaitytė, Gražvydas Udrėnas Nuotr. Juozo Bindoko

vo išimtis, žinoma, proporcin
gu mastu. Norint gerai supras
ti tą problemą, reikia žinoti, 
kad kiekvieno gyventojo pase 
yra pažymima (po pilietybės) 
ir jo tautybė. Juoda ant balto. 
Be to, tautybė visados būna pir
moj vietoj žymima visose anke
tose. Be to, dar ne taip seniai, 
jei tik vienas tėvų būdavo žy
dų kilmės, vaikui nepriskirda
vo žydų tautybės. Tik labai ne
seniai toji tautybė pripažįsta
ma vaikams, kurių vienas tėvų 
yra žydų kilmės. Nereikia toli 
dairytis, kad suprastumėm to 
pakeitimo priežastis. Kadangi 
mes esam reikalingi, norima, 
kad mūsų būtų daug.

Tame laikotarpyje lietuvių 
universitetai buvo ypatingai 
liberalūs. Studentai atgarmė
davo iš Kijevo, Maskvos, iš vi
sos Sov. Sąjungos čia studijuo
ti. Paradoksalu, bet tuo pat me
tu Lietuvoje gimę žydai emig
ravo masiškai. Jie nenorėjo, 
kad jų vaikai asimiliuotųsi. 
Asimiliacija buvo iš tikrųjų 
didžiausia problema. Antra 
vertus, jei Lietuvoje buvo leng
va patekti universitetan, tai 
likdavo darbo problema. Uni
versitetinė karjera ar atsakin
gos pareigos būdavo žydams 
sunkiai prieinamos.

Dabartinė būklė
Tai tiek tos istorijos. Dabar 

viskas keičiasi stulbinančiu 
greičiu. Viskas prasidėjo 1987 
m., kai žydų ir lietuvių intelek
tualų iniciatyva buvo įsteigtas 
Žydų kultūros centras. Už me
tų mums buvo duotos patalpos. 
Mes, tarp kitko, josna įsikraus- 
tėm. Tai buvusio prieš karą žy
dų teatro pastatas, kuris 1948 
m. buvo paverstas kino teatru 
“Pionierius”.

(Toliau pašnekovė sumini 
Žydų kultūros centro nuveik
tus darbus, siekiančius grą
žinti Vilniui Šiaurės Jeruza
lės aureolę, iškylančias prob
lemas, nesklandumus ir apla
mai santykius su lietuvių vi
suomene).

Per tuos dvejus metus mes 
įgyvendinom nemažai dalykų. 
Pvz. surengėm įspūdingą ret
rospektyvinę žydų meno paro
dą nuo XVIII š. iki mūsų die
nų, kurioje buvo per 300 viso
kiausių meno pakraipų rodi- 
nių. Buvo taip pat suorganizuo
tas Hanukah festivalis Vil
niuje ir Kaune, kurio metu bu
vo padaryta pradžia turisti
nėms kelionėms po istorinius 
senamiesčio paminklus. Pra
dėtos pirmosios laidos jidiš 
kalba radijo bangomis, suda
ryta pirmoji grupė asmenų, 
įsijungusių kompiuterių prog- 
ramaviman . . .

Kultūros centras nėra vie
nintelė vieta, kurioje rūpina
masi žydų kultūra. Aplink jį 
susibūrė kitos draugijos: žy
dų gydytojų, žurnalistų, moky
tojų, sporto klubas “Makabi”. 
Atsirado taip pat naujas žydu 
teatras “Hanukah”, prie ku
rio neseniai prisiglaudė pop 
muzikos grupelė ir liaudies 
muzikos ansamblis “Vilnius” 
(Wilna). Jau veikia sinagoga, 
nors dar nėra tikinčiųjų.

Esamos problemos
Atrodo, kad mūsų nesėkmės 

menkutės, palyginus su tuo, 
ką mes nuveikėm per tokį 

trumpą laiką. Bet problemos 
tebėra. Mūsų centras oficia
liai priklauso Lietuvių kultū
ros fondui. Kartais tai ne visai 
smagu, nes tenka priimti kai 
kuriuos kompromisus. Saky
sim, mes rengiamės leisti laik
raštį jidiš kalba, panašiai kaip 
Latvijoje ir Estijoje. Tikriau
siai jis vadinsis “Lietuva”. Kai 
kam iš mūsų norėjosi kitokio 
pavadinimo, bet centro valdy
ba nusprendė, kad “Lietuva” 
būsią “diplomatiškesnis” pa
vadinimas. Nesvarbu, girdi, 
koks pavadinimas, svarbu, kad 
laikraštis egzistuotų.

Šiom dienom turim kitą 
problemą: norim įsteigti žydų 
kultūros muziejų. ’Norėtume, 
kad tai būtų valdžios įstaiga, 
bet kliūtim yra ta, kad kartą 
pradėjus steigti žydų valstybi
nius muziejus, kitos mažumos 
— lenkai bei gudai — ims rei
kalauti savo ruožtu tų pačių 
dalykų. Aš neįžiūriu čia nieko 
blogo, net manau, jog tai vei
kiau normalu, kadangi tos ma
žumos čia gyvena. Kodėl ne? 
Žinoma, mūsų muziejus nie
kad netaps valstybiniu. Antra 
vertus, Kultūros fondas mūsų 
neremia finansiškai. Mes pa
tys susitvarkom. Atidarėm ei
namąją sąskaitą, kurion viso 
pasaulio žydai gali siųsti įna
šus. Mes gaunam aukų iš Izrae
lio, JAV, Vokietijos. Kai jų pri
stinga kuriai veiklai, turim 
rėmėjų. Tas ar anas kooperaty
vas kyšteli mums tūkstantuką 
ar du. Visa tai šaunu, bet tai 
lašelis jūroje, palyginus su 
mūsų poreikiais.

Reiktų ilgo sąrašo norint iš
vardinti tai, ką mums reikėtų 
atlikti. . . Skubiai reikalingas 
centro patalpų remontas. No
rėtųsi atidaryti kavinę, kur bū
tų galima ramiai pasišneku
čiuoti.

(Šioj vietoj būtina padaryti 
įtarpą. Irena Wiszniewska sa
kosi suradusi savo pašnekovą 
Žydų kultūros centro raštinė
je. O ten buvę daug triukšmo. 
Žmonės išeina ir įeina. Mūsų 
pašnekovas, 37 metų moksli
ninkas, atrodo jaučiasi nejau
kiai prie liudininkų. Ieškom 
kito kampelio, kur būtų gali
ma laisvai pasišnekėti. Įsitai
some milžiniškoje tuščioje sa
lėje, kur girgžda grindys, o lan
gai pajuodę. Apklausinėjamas 
asmuo save apibūdina šitaip: 
“Aš esu Žydų kultūros centro 
narys. Bet kalbėsiu vien savo 
vardu, nieko neįpareigoda
mas. Mūsuose yra tiek pat pa
žiūrų, kiek žmonių. Taip kad 
nėra tikrai visiems atstovau
jančio nuosprendžio apie tai, 
kas šiuo metu daroma).

Netoli Kauno yra Liaudies 
buities muziejus (Rumšiškė
se), kuriame atstatyti įvairūs 
lietuvių sodžiaus pastatai. 
Mums siūlo įrengti ten žydų 
kampelį su traktierium ir si
nagoga.

Bet mūsų akimis pirmenybė 
priklauso muziejui ir biblio
tekai, kurias norėtųsi įsteigti 
su turimos archyvinės medžia
gos pagalba. Mes turime stam
bius prieškarinių leidinių rin
kinius, vertingų knygų ir ne
skelbtų dokumentų. Jie suvers
ti krūvose, nykte nyksta. Bai
siausia tai, kad jų tiek daug ir 
niekas nežino tiksliai, kas ten 
yra. (Bus daugiau)

Laisvės statula Kaune, atstatyta 1989 metais

Atnaujinama enciklopedijų leidyba
Lietuvos enciklopedijų leidykla kreipiasi į tautiečius išeivijoje, 

kviesdama į talką kultūrinėje ir finansinėje srityje
MIELI TAUTIEČIAI,

Viena opiausių atgimstan
čios Lietuvos problemų — lie
tuvių kalbos gaivinimas, to
bulinimas ir vartojimo sferų 
plėtimas. Nuniokota ne tik 
šnekamoji kalba — skurdi, ne
sunorminta mokslo, pramonės, 
žemės ūkio terminija. Todėl 
pirmutinis uždavinys — kuo 
greičiau išleisti įvairių gy
venimo sričių dvikalbių (ar 
net daugiakalbių) ir aiškina
mųjų terminų žodynų, kad ga
lėtume lietuviškai įvardyti 
sąvokas, kurias šiandien reiš
kiame margais skoliniais iš 
rusų, anglų, vokiečių ir kt. 
kalbų.

Enciklopedijų leidykla, tu
rėdama specialias (tiksliųjų 
mokslų, geografijos ir geolo
gijos, technikos, medicinos, 
ekonomikos) redaktorių gru
pes, galėtų efektyviai prisi
dėti prie šios spragos užpil
dymo. Tačiau ir parengus žo
dyną, jo išleidimo perspekty
vos labai neaiškios, nes spaus
tuvėse trūksta teksto rinkimo 
įrenginių ir rinkėjų, mat šis 
darbas rinkėjams yra sunkus 
ir neparankus. Enciklopedijų 
ir žodynų leidėjai kol kas ne
mato kitos išeities, kaip tik 
imtis šio darbo patiems, bet 
tam reikia elektroninės įran
gos — kompiuterių.

Kompiuteriai reikalingi ir 
tam, kad pagreitintume pa
grindinių savo leidinių — 
enciklopedijų rengimą. Gy
venimo tempai verčia atnau
jinti net ir pačias geriausias 
enciklopedijas, o ką jau šne
kėti apie mūsų “tarybines”: 
sunku rasti sritį, kurios ne
būtų kraipę ideologizavimo ir 
politizavimo kreivi veidro
džiai.

Pradėjome rengti naują en
ciklopedinį leidinį “Nauju 
žvilgsniu”. Jame pateiksime 
visų pirma tą informaciją, 
kuri į anksčiau Lietuvoje iš
leistas enciklopedijas nepa
teko arba buvo pateikta ten
dencingai, iškreiptai.

Esame užsimoję pirmąkart 
mūsų enciklopedijose teisin
gai nušviesti lietuvių tautos 
rezistenciją pokario metais 
(Lietuvos partizanų kovas, re
zistencijos organizacijas, vei
kėjus), okupantų represijas 
prieš Lietuvos gyventojus 
(svarbesnes deportacijas, ka
linimo ir tremties, masinių 
žudynių vietas ir kt.).

Didelį knygos skyrių skir
sime religijai ir Bažnyčiai. 
Jame ketiname pateikti naujai 
parengtus apžvalginius straips
nius apie visų konfesijų Lie
tuvos bažnyčias, žymesnius 
religijos veikėjus, organiza
cijas, leidinius.

Atskiru skyriumi norėtume 
pateikti ir medžiagą apie viso 
pasaulio lietuvių išeiviją — 
apžvalginius straipsnius apie 
lietuvių bendruomenes, orga
nizacijas, spaudą, veikėjus. 
Šiame skyriuje mėginsime iš 
naujo parengti ir tuos išeivi
jai skirtus straipsnius, kurie 
buvo mūsų ankstesnėse enci
klopedijose, tačiau šiandien 

jie jau negali mūsų patenkinti. 
Šiam dideliam darbui mums 
bus nepaprastai svarbi pačių 
išeivių talka, nes mūsų turi
mos žinios apie išeiviją toli 
gražu nepakankamos.

Mes kreipiamės į Jus, bran
gūs tautiečiai, prašydami pa
ramos Lietuvos kultūrai. 
Mums dabar svarbiausi trys 
dalykai: įsigyti leidybos 
kompiuterį su visais priedais 
(apie 15.000 dolerių), autori
nes teises bei iliustracijų 
diapozityvus D. Britanijoje 
išleistai populiariai enciklo
pedijai (“Joy of Knowledge” 
tęsti (4 knygos jau nupirktos, 
trūksta dar 4) ir naujų užsie
nio informacinių leidinių (en
ciklopedijų, žodynų, žinynų). 
Tam reikia apie 40.000 svarų 
sterlingų (80.000 dolerių).

Tęsdami šios, mums pelnin
gos, enciklopedijos leidimą, 
mes gautume lėšų lietuviš
koms enciklopedijoms ir žo
dynams rengti bei leisti, o iš 
naujų užsienio informacinių 
leidinių galėtume atnaujinti 
ir patikslinti mūsų leidiniuo
se skelbiamą informaciją.

Prašome aukų iš įvairių fon
dų, organizacijų ir Lietuvos 
kultūrą remiančių asmenų. 
Būsime nuoširdžiai dėkingi 
ne tik mes — enciklopedijų 
leidėjai, bet ir visi, kuriems 
rūpi Lietuvos kultūra. Skelb
sime aukotojų sąrašus, regu
liariai informuosime rėmėjus 
apie savo darbą ir aukų panau
dojimą.

Malonu pranešti, kad pirma
sis tautietis, atsiliepęs į mū
sų prašymą, buvo Petras Regi
na, galerijos “Nemunas” Kana
doje steigėjas. Jis padovanojo 
100 dolerių ir asmeninį kom
piuterį už 2.,500 dolerių.

Mūsų sąskaita Vokietijoje: 
Marburger Volksbank 53390000, 
Contonummer 477370, Edita 
Giedrimienė-Strohmeier, My
kolas Mikalajūnas, Litauische 
Enzyclopaedie. Sąskaitoje bū
tina pažymėti, kad tai — auka 
(Spende, Donation).

Su pagarba —
Mykolas Mikalajūnas, 

vyriausiasis redaktorius 
Algirdo 31, Vilnius, Lithuania
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Birutė Pūkelevičiūtė, ATRADI
MO RUDUO, poetiniai apsakymai, 
90 psl. didelio formato, kietais 
viršeliais originali knyga savo tu
riniu, kompozicija ir apdaila su 
Kazio Veselkos spalvota tapyba, 
Juozo Sodaičio grafika ir Algi
manto Kezio fotografija. Išleido 
“Darna" 1990 m. Paskirtis - 150 nu
meruotų egzempliorių autorės bi
čiuliams, visa kita Lietuvai. Knyga 
nebus pardavinėjama. Kas ir ko
kią kainą mokėtų už širdimi at
skleistą radinį? Čia įsiterpęs pi
nigas tarp autorės ir skaitytojo 
galėtų tik drumsti intymų apsaky
mų pobūdį.

Melburno jaunimo teatras, 
vadovaujamas rež. Algio Kara
zijos, savo veiklos dešimtmetį 
paminėjo XVI-sioms Australijos 
lietuvių dienoms skirtu čikagie
čio dramaturgo Anatolijaus Kai
rio trijų veiksmų komedijos “Ku
kū” spektakliu. I Lietuvių dienas 
1990 m. gruodžio 26-31 susirinkę 
tautiečiai džiaugėsi gražiomis 
jaunimo pastangomis. JAV lietu
vių gyvenimą vaizduojančią kome
diją režisavo ir scenografija pa
sirūpino vadovas Algis Karazija. 
Vaidmenis sukūrė šio saviveikli
nio teatro aktoriai — J. Mašanaus- 
kas, R. Lipšienė, V. Jokūbaitytė, 
A. Pranckūnas, L. Baltutytė, R. 
Didelis, L. Tigani, A. Bruožis ir 
pats rež. A. Karazija.

Dailėtyrininkė Zita Žemaitytė, 
monografijos “Paulius Galaunė” 
autorė, buvo atvykusi Floridon ap
lankyti ten gyvenančių Dalios Ga- 
launytės ir Algio Augūnų. Juno 
Beach lietuviams ji rodė iš Vil
niaus atsivežtas tautodailės kū
rinių ir su jais susijusių vaizdų 
skaidres. Žiūrovus džiugino Z. Že
maitytės visoje Lietuvoje nufoto
grafuoti kryžiai. Rūpintojėliai, 
koplytstulpiai, koplytėlės su puoš
niomis tvorelėmis, senos kapinai
tės, senieji Aukštaitijos ir Žemai
tijos kaimai ir viensėdijos. Ypač 
įdomi buvo viena Dievo Motinos 
Marijos statula aprengta kaimie
tės drabužiais, kuriuos švenčių 
metu pakeisdavo šilkinė suknelė. 
Z. Žemaitytė turėjo ir filmą, bet 
jį, apgadintą kelionėje, teko pa
keisti skaidrėmis.

Literatūros ir dainos vakarą 
1990 m. gruodžio 26 d. Melbur
no lietuvių namuose suorganizavo 
ir jam vadovavo D. Baltutienė. Jo 
laukė Melburnan suplaukę XVI- 
jų Australijos lietuvių dienų da
lyviai. Aldona Veščiūnaitė pro- 
gramon įsijungė eilėraščiais “Ai
das dainoj”, “Pilėnų kaimas”, 
“Paveikslas sienoj”, Juozas Almis 
Jūragis — eilėraščiais iš ciklo 
“Pasikalbėjimas su jūra ir kal
nais”, Eglė Žižytė-Garrick — 
“Banga”, “Meškeriotojais” ir 
“Ablinga”, Viktoras Baltutis — 
feljetonu “Pokalbis su savimi”. 
Vietinių poetų gretas papildė sa
vo kūrinius skaitantys Lidija Šim
kutė ir Bronius Žalys. Pagrindi
nis dėmesys teko Kauno dramos 
teatro aktoriui Kęstučiui Geniui 
ir Vilniaus dramos teatro akto
riui Laimonui Noreikai. Pasta
rasis yra žymus literatūrinių kū
rinių skaitovas, prieš Kalėdas su 
liaudies dainų atlikėja Veronika 
Povilioniene aplankęs Sidnio, 
Kanberos, Melburno ir Adelaidės 
lietuvius, šįkart papildęs tuos 
pasirodymus. Kęstutis Genys yra 
ne tik aktorius, bet ir poetas, 
deklamavęs savo eilėraščius. Mu
zikinę vakaro programą atliko Sta
sio Eimučio vadovaujamas Mel
burno ansamblis “Kanklės” su dai
nininkais B. Kymantiene, V. Da
niu ir A. Brovedani, Melburno 
folklorinė grupė ir jos vadovė B. 
Staugaitienė, Lietuvių liaudies ir 
tremtinių dainas dainavusi kaunie
tė sol. V. Povilionienė, tautosakos 
rinkėja.

Šešioliktosiose Australijos lie
tuvių dienose Melburne 1990 m. 
gruodžio 29-toji buvo skirta tradi
cinei dainų šventei. Jon šį kartą 
įsijungė tik keturi chorai: Ade
laidės “Lituania” (vadovai N. Ma- 
siulytė-Stapleton ir V. Straukas), 
Džilongo lietuvių choras (vadovė 
G. Pranauskienė), Melburno 
“Dainos sambūris” (vadovės D. 
Levickienė ir B. Prašmutaitė), 
Sidnio “Daina” (vadovai B. Alek
naitė ir J. Ankus). Koncertą pra
dėjo ir baigė jungtinis mišrus 
choras. Šventėn pakviestas Kau
no vyrų choras “Perkūnas” vi
siems savo nariams negavo “Aero
floto” bilietų. Iš šventėn atvyku
siųjų vadovas Algirdas Viesulas 
tegalėjo sudaryti jon įsijungusį 
ir atskirai koncertavusį gerą kvar
tetą. Dienų rengėjų komitetas 
buvo paskelbęs chorinės dainos 
konkursą, kuriame penkias pre
mijas laimėjo Lietuvos kompo
zitoriai. XVI-jų Australijos lie
tuvių dienų atidaryme Melburno 
rotušėje skambėjo Vytauto Mika
lausko “Lopšinė gimtinei ir mo
tinai”, o dainų šventėje — Vy
gando Telksnio “Kur daina — ten 
Lietuva”. Šventę užbaigė ištrau
ka iš Kazimiero Viktoro Banaičio 
ir libretistės Bronės Buivydaitės 
operos “Jūratė ir Kastytis”, at
likta Danos Levickienės diriguo
jamo jungtinio mišraus choro. 
Palydon įsijungė pianistė Z. 
Prašmutaitė, vargonininkas J. 
Ankus, fleitistė N. Sližytė, čelis- 
tė I. Brovedani, deklamatorė D. 
Antanaitienė, mušamaisiais in
strumentais — P. Carroll ir J. 
Richmond.

Lietuvos kraštotyros draugijos 
būstinėje surengta nuotraukų 
paroda vilniečius ir jų svečius su
pažindino su lietuvių Sibiro trem
tinių kolonija Tomske. Parodai 
buvo panaudotos ekspedicijos va
dovo Virginijaus Strolios nuotrau
koj Tomsko ir Arseno kapinėse, 
kai iš jų buvo parsivežami trem
tinių palaikai. Ekspedicijos na
riai tada bandė atstatyti kapavie
tes, apsamanojusius kryžius, su
tvarkyti antkapines lenteles su 
įrėžtais lietuvių vardais. Parodai 
taipgi buvo paruoštos Aseno, 
Čainsko, Vargatiovo kapinių 
schemos. Jon nuotraukomis iš 
savo albumų įsijungė ir buvusieji 
tremtiniai.

Poetas Vytautas Mačernis, gi
męs 1921 m. birželio 6 d. Šarne- 
lės kaime, Žemaičių Kalvarijos 
valsčiuje, tragiškai žuvo 1944 m. 
rugsėjo 7 d., pakirstas artilerijos 
sviedinio skeveldros Žemaičių 
Kalvarijoje. Velionis iškilo į 
pirmaeilius poetus, nors Lietuvo
je tėra viena 1971 m. išleista jo 
poezijos knyga “Žmogaus apnuo
ginta širdis”. Atminimo įamžini
mu rūpinasi Žemaičių Kalvarijoje 
įsteigta Vytauto Mačernio talento 
gerbėjų brolija. Ji stengiasi su
tvarkyti su jo vardu susijusias vie
tas — gimtąjį Šarnelės kaimą, pra
dinę mokyklą, Sedos progimnazi
ją, Telšių gimnaziją, renka am
žininkų atsiminimus bei kitą ar
chyvinę medžiagą ir ruošiasi sta
tyti paminklą. Projektą yra pa
ruošęs skulptorius Gediminas Ka
ralius. Paminklą norima pastatyti 
Žemaičių Kalvarijoje, toje vieto
je, kur žuvo V. Mačernis, ir ati
dengti jo septyniasdešimtojo gim
tadienio išvakarėse — š. m. birže
lio 5 d. Šiuo metu renkamos au
kos. 1990 m. spalio-lapkričio mė
nesiais Palangoje dirbusi kūrybi
nė dailininkų grupė paskyrė po 
880 rublių V. Mačernio pamink
lui Žemaičių Kalvarijoje ir Kris
taus statulos atstatymui Palangos 
parke.

Šiaulių dramos teatras pirma
jai šio sezono premjerai 1990 m. 
gruodžio 13 d. pasirinko čikagiečio 
rašytojo ir dramaturgo Anatoli
jaus Kairio pjesę “Mūsų vaikai”, 
nagrinėjančią lietuvybės išsaugo
jimo problemas išeivijoje. Dvi va
landas trunkantį spektaklį paruo
šė rež. Audronė Bagatyrytė. Sce
novaizdžiai — dail. Dariaus Linke
vičiaus, muzika — kompozitoriaus 
Algirdo Martinaičio. Premjerinia
me spektaklyje vaidmenis atliko: 
Senelio — Edmundas Leonavi
čius, dukraitės Mirgos — Audrė 
Budrytė, dukraitės Nijolės — Sil
vija Povilaitytė, Ginto — Kęstutis 
Jankūnas, Algio — Gražvydas Ud
rėnas. Spektaklin įsijungė jaunie
ji Šiaulių dramos teatro aktoriai 
ir į šį teatrą tobulintis atvykusi 
čikagietė Audrė Budrytė. Tai bu
vo debiutinė ir paties Anatolijaus 
Kairio premjera. Mat “Mūsų vai
kai” yra jo pirmas kūrinys, suvai
dintas profesiniame Lietuvos teat
re. A. Kairio pjese “Mūsų vaikai” 
buvo planuota pradėti Šiaulių dra
mos teatro kultūros dienas Ma
žeikiuose, turėjusias įvykti š. m. 
sausio 25-31. A. Kairys pernai 
lankėsi Lietuvoje ir dalyvavo so
vietinės blokados sutrukdytoje 
pirmojoje pasaulio lietuvių rašy
tojų konferencijoje gegužės 22- 
24 d.d. Konferencijon tegalėjo 
įsijungti trys anksčiau atvykę 
rašytojai — A. Kairys iš JAV, 
Eduardas Cinzas iš Belgijos ir 
Viktoras Baltutis iš Australijos. 
Kiti išeivijos rašytojai negavo 
vizų. A. Kairys padarė pranešimą 
apie mums gerai žinomas išeivijos 
lietuvių rašytojų problemas.

Senojo Palangos parko archeo
loginių radinių parodą surengė 
Palangos kraštotyrininkai su Ma
žosios Lietuvos istorijos muzie
jumi. Parodai buvo panaudoti 
praėjusią vasarą archeologų at
liktuose kasinėjimuose rasti gin
taro ruošiniai, žiesta ir lipdyta 
keramika, papuošalai, žalvario ir 
titnago gaminiai, atskleidžiantys 
XII-XV š. gyvenusių kuršių mate
rialinę buitį, jų santykius su kai
mynais. Pirmą kartą šioje srityje 
buvo rastas lietuviškas ilgasis pi
nigas. Žemaičių kalnelyje archeo
logai atidengė turtingos gyvenvie
tės ir kapinyno liekanas, (domių 
radinių aptikta ir Birutės kalno 
priešpilyje. Astronominio įren
ginio liekanos Birutės kalno alka- 
vietėje liudija, kad mūsų protėviai 
turėjo Saulės ir Mėnulio stebėji
mais sukurtą kalendorinę sistemą. 
Jau yra paruoštas “Kuršių obser
vatorijos” atnaujinimo projektas. 
Palangos pajūris XV š. buvo nu
sėtas gyvenvietėmis. Radiniai pa
dės suvokti genčių ribas, jų etninę 
priklausomybę ir antropologinius 
bruožus. V. Kst.
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$1,000 - M. M., Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyvas “Talka”.

$250 - prel. J. Kučingis; $100 - J. 
Vaskela, A. Laurinaitis, A. Minio
ta; $75 - Hamiltono medžiotojų- 
žūklautojų klubo “Giedraitis” val
dyba, Britu Kolumbijos lietuvių 
bendruomenė, Evangelikų-liute
ronų Išganytojo parapijos moterų 
būrelis; $60-J. Lukša.

$50 - Hamiltono DLK Algirdo 
šaulių kuopa, J. Vyšniauskas, R. 
Geidukytė; $45 - L. Grigelis, K. 
Graudienė; $40 - A. Čekelienė, K. 
Gaputis; $28 - V. Kairys; $26 - A. 
Naruševičienė.

$25 - M. Pužauskas, J. Dėdinas, 
Amerikos lietuvių klubas iš Bever
ly Shores; $24 - P. Jutelis; $20 - F. 
Timukas, F. Urbaitis, J. Šulcas, V. 
Rutkauskas, A. Albrechtas, A. Boč- 
kus, A. Vapsva, A. Trečiokas, J. 
Puteikis, M. Kybranz, A. S. Škėmai, 
S. Narmontas, P. Sutkaitis, K. Mi
leris, V. Daugelavičienė, G. Agur- 
kienė, E. Kondratas, P. Kalesny- 
kas, K. Kaminskas, A. Petrauskas; 
$15 - E. Kvederienė; $14 - V. Gra
žulis, E. Valeška.

$10 - B. Kaselis, V. Keršys, J. 
Vaina, M. Sturonas, R. Vinette, A. 
Bentnorius, P. Dranginis, A. Jan
kūnas, L. Špokas, G. Drešeris, O. 
Vilėniškis, B. Kišonas, K. Dulkys,
A. Paulius, A. Riekus, J. Astas, I. 
Šatrienė, J. Stanaitis, F. Ignaitis,
B. Krakaitis, K. Gaputis, L Užgi- 
rienė, G. Repčienė, K. Vėgys, A. 
Kusinskis, B. Čižikas, P. Užbalis, 
A. Pestenis, I. Jonynas, V. Raste
nis, kun. V. Katarskis, J. Dekeris.

$9 - S. Tumosa; $6 - K. Pajaujis,
E. Ažubalienė, P. Krilavičius; $5 -
C. Choromanskis, A. Vizgirda, M. 
Valiukėnas, R. Vilkas, J. Skilan- 
džiūnas, A. Underys, M. Matusevi
čius, M. Bačkaitis, K. Meškauskas, 
A. Nutautas, J. Klipčius, N. Pečiu
lytė, D. Butrimas, E. Gantautas, 
A. Tylius, L. Simutis, P. Jakaitis, 
L. Tarvydas, J. Grabys, A. Lepars- 
kas, J. Masilionis, S. Noreika, A. 
Juozapavičius, B. Kavaliauskas, C. 
Masaitis, P. Simanauskas, S. Sku
čienė, J. Blažys; $4 - A. Vitkūnas, 
P. Druskis, J. Pikelis, K. Baltra- 
maitis; $3 - V. Žmuidzinas, E. Ja
nušauskas, L. Pernavas, V. Petrai
tis, J. Uksas, A. Gatautis; $2 - P. 
Yonelinas, S. Šimkus, V. Mači- 
kūnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$45 - kun. G. Kijauskas, SJ, J. Ku

kutis, R. Prociw; $44-J. Maziliaus
kas; $40-J. Misius, A. Kisielis.J. Ra
das, J. Pargauskas, L. Griškonie- 
nė, J. Ambrizas, J. Pleinys, O. Skė
rius, dr. J. Stukas, V. Šeštokas, M. 
Pike, J. Rakštis, A. Šenbergas, S. 
Fredas, D. Radzevičienė, V. Šilė- 
nas, V. Strimaitis, A. Skabeikis, 
V. Vaitiekūnas,.S. Žulpa, S. Bar
šauskas, kun. S. Šileika, dr. A. Šle
kys, A. Vadeika, S. Vyskupaitis, 
kun. J. Rikteraitis, J. Šimkus, J. 
Žadeikis, O. Vindašius, S. Got- 
ceitas, J. Prišas, V. Paulionis, J. 
Rugys, K. Otto, V. Ramanauskas, 
V. Buragas, V. Kalendrienė, V. 
Kerbelis, Z. Didžbalis, I. Kandro- 
tienė, P. Jutelis, B. Keburis, D. 
Jurkus, E. Kalasauskas, J. Laimi
kis, A. Rakauskas, A. Senkus, A. 
Skardžius, A. Stanėnas, J. Juodi
kis, A. Garbas, A. Langas, G. Dre
šeris, O. Vilėniškis, J. Čegys, B. 
Barisas, K. Bartnikas, K. Butkus,
K. Manglicas, S. Pargauskienė, J. 
Stankaitis, S. Martinaitienė, D. 
Rocca, M. Rusinas, A. Bušmanas, 
A. Juodvalkis, J. Augustinavičius,
J. Kirvaitis, Z. Brazauskas, G. Kau
lius, J. Gelažius, K. Gudinskas, A. 
Gudžiūnas, B. Stonkus, A. Sala- 
džius, W. Schwarz, G. Žemaitis, A. 
Valinskas, J. Nacevičius, J. Lukša,
K. Stankus, N. Uogintienė, S. Kuz
mickas, M. Malinauskas, V. Kasiu
lis, B. Galinienė, J. Bartnikas, V. 
Jakubaitis, I. Stasiulis, J. Gimžaus
kas, J. Kalainis, S. Vaitkus, J. Lapp, 
P. Lapienis, dr. A. Valadka, J. Ka
raliūnas, M. Petrulis, J. Tamošiū
nas, V. Verbickas, P. Paršeliūnas, 
K. Činčikas, J. Jakubauskas, V. 
Kezys, K. Gaputis, V. Ignaitis, Z. 
Girdauskas, A. Smilgys, V. Sapkus, 
A. Sekonis, V. Zavadskas, L. Vyš
niauskas, P. Čečys, A. Kanapka.
J. Kozeris, O. Dabkus, O. Beren- 

tas, P. Dambrauskas, P. Naudžiu- 
vienė, K. Naudužas, J. Mačiulis, 
P. Pranaitis, V. Pranaitis, E. Pa- 
kauskienė, J. Skladaitis, S. Meš
kauskienė, A. Trečiokas, V. Urbo
nas, G. Venskaitis, J. Kriaučeliū- 
nas, R. Balčiūnas, A. Dronsa, J. 
Žadeikis, B. Saplys, A. Prunskus, 
E. Jaškus, J. Sinkevičius , V. Mor
kūnas, A. Plioplys, E. Miliauskie
nė, J. Statkevičius, P. Kripas, V. 
Kazlauskas, A. Elijošius, J. Staš
kevičius, J. Petravičius, H. Stepai- 
tis, A. Šalčius, A. Lukas, K. Švie- 
žikas, J. Paulaitis, S. Jelionienė,

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos į kitą tik 
už S45. 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. 

K. Čepaitis, L. Kulnys, J. Kablys, 
N. Kulokas, L. Krajauskas, F. Kai
rys, J. Lesčius, O. Juodišius, C. 
Januškevičius, A. Pušinskas, J. 
Virpša, V. Turčinskas, A. Guda
vičius, V. Žilinskas, P. Effertas, 
A. Danaitis, K. Ražauskas, V. Sei- 
butytė, A. Smolskis, J. Sakevičius, 
E. Kulys, P. Vilutis, J. Jonikas, 
V. Trečiokas, J. Paršelis, P. Joni
kas, A. Kusinskis, J. Bukšaitis, K. 
Genčius, V. Jungelevičius, R. Gei
dukytė, B. Grajauskas, J. Mikaila, 
V. Dauneckas, J. Bežys, A. Dasys, J. 
Grabys, E. Boguslauskas, A. Bogus- 
lauskas, A. Kojelaitis, J. Labens- 
kas, K. Majauskas, J. Oscila, J. Va
levičius, F. Valys, A. Žailskas, A. 
Bungardienė, G. Breichmanienė, J. 
Danys, S. Ignotas, E. Kazlauskas, 
N. Adams, J. Kvederys, V. Demikis,
J. Arcimavičius, I. Danys, B. Bu- 
dzinauskas, P. Pargauskas, J. Povi
laitis, A. Rugys, M. Pranevičius, 
P. Gruodis, G. Kudžma, P. Baltuo- 
nis,' P. Šimkus, A. Peleckis, V. 
Mastis, B. Pranskus, M. Šakalinis, 
A. Ulba, J. Kari, S. Kalytis, J. Gai- 
velis, M. Kizis, T. Bogušas, M. Jan
kus, R. Cleverdon, K. Stulpinas, 
kun. V. Pikturna, C. Masaitis, A. 
Lipčienė, V. Vainutis, M. Norkū
nas, I. Petrauskas, Z. Rimša, V. 
Naruševičius, I. Mališka, kun. L. 
Musteikis, E. Šiliauskas, L. Brūz
ga, V. Sakavičius, M. Obelienius,
K. Zalagėnas.

$35 - kun. I. Urbonas, P. Šiulys, 
E. Žiaušys, A. Fedronas, K. Jur
kiewicz, kun. V. Palubinskas, M. 
Peckus, R. Pavasaris, J. Žemai
taitis, J. Vėlyvis, M. Bernotaitis,
J. Stankūnas, J. Kažemėkas, K. 
Zauka, K. Stirbys, J. Vaitiekūnas, 
V. Baronas, A. Rimbą, J. Pikūnas, 
Z. Gavėnas, A. Šelmys, R. Pilipavi
čius, E. Paulik, P. Braziūnas, A. 
Giniotis, K. Gaputis, B. Saulėnas, 
N. Jakonis, S. Karalėnas, P. Šuke- 
vičius, V. Jučas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - dr. M. Uleckienė, dr. kun. 

V. Skilandžiūnas, P. Venskus, P. 
Dronseika; $75 - E. Lengnikas,
A. Pilipavičius; $70 - J. Yčas; $52 - 
V. Jokūbaitis.

$50 - J. Zenkevičius, S. Jakaitis, 
kun. P. Rosettis, J. Purtulis, M. Pu
žauskas, J. Tamoliūnas, V. Gu- 
mauskas, A. Bumbulis, J. Šulcas,
K. Strikaitis, V. Smilgis, K. Ra
monas, P. Augaitis, J. Danėnas, M. 
Šalčiūnas, Z. Ščepanavičienė, K. 
Daukas, J. Šeperys, M. Zubrickas, 
J. Valiukonienė, J. Petrauskas, 
V. Abramavičius, J. Krasauskas, S. 
Balzekas, B. Liškauskas, A. Vaps
va, S. Šarkus, E. Žolpis, M. Vaške
vičienė, V. Biskys, S. Blusys, V. 
Adomonis, J. Šileikienė, V. Timo- 
šenko, K. Lukošius, J. Barakaus- 
kas, S. Domeikienė, J. Starke, K. 
Mileris, S. Styra, V. Styra, A. Mi
niota, V. Naruševičius, A. Lukas, 
dr. A. Valiulis, B. Vaišnoras, E. 
Indriliūnas, A. Jonušas, dr. I. Ra
gas, E. Mačiulaitis, K. Žilvytis, 
V. Balutis, J. Zdanys, J. Lukoše
vičius, A. Empakeris, D. Keršie
nė, J. Sendžikas, A. Petrašiūnas,
J. Jonaitis, V. Baliūnas, S. Dalius,
E. Abromaitis, S. Šimoliūnas, A. 
Žuras, S. Urbantas, A. Ankus, A. 
Pažemėnas, P. Sidaras, V. Tasec- 
kas, J. Astrauskas, S. Juknevičius, 
M. Putrimas, M. Laurinavičienė, 
V. Montvilas, M. Adomavičienė,
K. Juknevičius, kun. V. Cukuras, 
M. Jasaitis, P. Šukys, S. Vaštokas,
F. Vėžauskas, J. Vieraitis, P. Čiur
lys, A. Didžbalienė, V. Kulmatic- 
kas, S. Bubulis, L. Ozebergaitė, 
K. Danys, Z. Tumosa, dr. J. Vingilis, 
M. Vaišvila, J. Stropus, A. Prial- 
gauskas, K. Dalinda, V. Balsevi
čius, V. Platakis, V. Naras, V. 
Staškevičius, J. Skardis, J. Moc- 
kaitis, E. Šlekys, S. Bartusevičius,
B. Cvirka.

$45 - P. Kučinskaitė, V. Povy- 
lius, K. Meškauskas, J. Brazlaus- 
kas, T. Proscevičius, OFM.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: $100 - P. Malis, 
K. Ratavičius. Už dvejus metus rė
mėjo prenumeratą atsiuntė: $90 - 
J. Danaitis, A. Pacevičius; $80 - 
V. Seniūnas, L. Haniak, P. Regina, 
J. Regina, T. Regina; $70 - D. Got
tschalk, R. Danaitis, A. Trečiokas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

« Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

_____ •______ _____ _______' ' '_____________

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis 1990 m. gruodžio 8 <1. lankėsi Toronto Maironio mokykloje. Nuotraukoje - 
kairėje mokyklos vedėja Giedra Paulionienė, o dešinėje tėvų komiteto pirm. Birutė Batraks Nuolr. K. Pranaičio

Toronto Maironio atžalynas Lietuvos keliu
Maironio mokyklos Kalėdų eg

lutė įvyko gruodžio 15 d. Prisikė
limo parapijos salėje, kuri buvo 
beveik užpildyta mokiniais, tė
vais ir svečiais. Programa prasi
dėjo kalėdinėmis giesmėmis, ku
rias giedojo mokiniai, įsijungiant 
ir svečiams. Po to abu parengia
mieji skyriai ir vėliau pirmo, ant
ro skyriaus mokiniai, labai nuo
širdžiai ir gražiai, net ir su jude
siais, padainavo po 3 daineles.

Toliau sekė B. Pūkelevičiūtės 
pasakėlės “Kalėdų dovana” insce
nizavimas, įsiterpiant ir mokyk
los chorui, papildžiusiam įvykių 
vaizdingumą. Pasakėlės pasako
toju buvo Teodoras Pabrėža. Ežio- 
laiškanešio vaidmenį puikiai at
liko mokytoja R. Giniotienė. Po 
vaidinimo į salę buvo įvežtas Ka
lėdų senelis (P. Butėnas), kiek
vieną apdovanojęs lauktuvėmis.

Po skanių vaišių visi išsiskirs
tė Kalėdų atostogom. B. Pūkele
vičiūtės “Kalėdų dovaną” suvai
dinti mokinius paruošė muz. D. 
Viskontienė, R. Bukšaitytė-Wil- 
kinson ir S. Freimanienė. Deko
racijas paruošė Jurgis Sederavi
čius ir tėvų komitetas. Eglutės 
vaišes vaikučiams ir svečiams 
bei aplamai visą paruošiamąjį 
darbą įvykdė darbštusis tėvų ko
mitetas, vadovaujamas pirminin
kės B. Patraks.

Lietuvos prezidentas V. Lands
bergis aplankė Maironio mokyk
lą, palikdamas mokiniams daug 
gilių prisiminimų. Prie mokyklos 
pastato tą dieną plevėsavo Lietu
vos trispalvė. Svečias sutiktas 
prie mokyklos durų — iš kiekvie

Pagalbos Lietuvai vajaus aukos
$1,000 - dr. A. Saikus, A. Rūta,

G. Ignaitytė, B.A. Petrušaitis; $900 
- Č. Pžeždzieckis; $500 - V.J. Pleč
kaitis, P.J. Malis, Tėvas G. Botte, 
OFM; $400 - J. Baliukas; $300 - V. 
M. Kazlauskai, L. Giriūnas; $250 -
K. Tutinas, Br. Jacka, A. Blizni- 
kas, D. Šalna, L. Simanavičiūtė; 
$200 - K. Augaitis, K. Žutautas, 
dr. V. Giriūnas, A.T. Lingys, Ha
miltono Širvintos-Nemuno tuntai; 
$100 - M.L. Malinauskas, K. Kišo
nas, J. Govėdas, J. Gudas, P. Juš
kevičius, Korban Funeral Chapel 
(Winnipeg), A. Račkus, A. Palec
kis, B. McKenny, D.B. Carpenter, 
A. Zalagėnas, J. Smith, V.E. Gruo
dis, I. Tarvydas, P. Čiurlys, G. Vi
sockis, V. Jungelevičius, B. Dice- 
vičienė, A. Kerutytė, B. Perkaus- 
kienė; $75 - J.A. Beržinis; $70 — 
a.a. Ant. Balčiūno atm. Sault Ste 
Marie apyl. valdyba, A. Vanagas, 
A. Skardžius; $60 - a.a. I. Jonyno 
atm. V. Jonynas, A. Urbonas - $20, 
E. A. Mačiulaičiai - $10, U. Paliu- 
lienė- $5.

$50 - A. Vingevičienė, L. Vaitke
vičius, E. Girėnas, D. Žemaitis,
L. S.S. Keras - a.a. B. Ščepanavi- 
čiaus atm., J. Jakienė, H. Rimke
vičių šeima - a.a. J. Bartkaus atm.; 
$40 J. Kareckas; $30 - H. Adomo
nis; $25 - E. Petrus, V. Jonynas a.a. 
P. Prako atm.; $20 - O. St. Žvirb
liai a.a. E. Simansono atm., M. Ren- 
kys, M.J. Gimžauskai a.a. A. Mu- 
liuolio atm., J. Rudys; $10 - K.G. 
Tautt.

A.a. J. Bartkaus atm. (per R. Kon- 
tenį) $160 - P.O. Meškauskai, A.
D. Dronsutavičiai, M. J. Gimžaus
kai, E. Bondarenko, A. Paulius, 
G. P. Breichmanai.

A.K. Ratavičių (Delhi) 40-ties 
metų vedybinės sukakties proga 
jų artimieji aukojo: $40 - P. Augai
tis, B. Stonkus, M. Norkus, V. Mi- 
ceika, J. Strodomskis, S. Berži
nis, V. Čiuprinskas, J. Vitas; $25 -
E. Vindašienė; $20 - A. Budrei- 
ka, D. Bartulis, A. Aleliūnienė, 
A. Kairys, S. Vilimas, O. Čeika, A. 
Klemka, P. Pekarskas, M. Povilai

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus, 

1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PL V

nos klasės po du mokinius su jam 
skirtomis gėlėmis. Prezidentui 
žengiant į mokyklos auditoriją, 
skambėjo mokinių daina “Mūsų 
šūkis — Lietuva, vėl ateis ta mūs 
diena, kai tėvynė bus laisva .. .” 
Dar niekad taip entuziastingai 
mokiniai nedainavo kaip šį sykį.

Vedėja Giedra Paulionienė pri
statė mokinius, kuriuos svečias 
pasveikino, pabrėždamas, kad bu
vęs sužavėtas taip įspūdingai su
dainuota daina. Trumpoje kalbo
je mokiniams papasakojo apie se
novės Lietuvoje pačių žmonių su
piltus kalnus, kurie nuo amžių yra 
vadinami milžinų kapais ir daino
se apdainuojami. Paaiškino, kad 
ten guli ne kūno milžinai, bet dva
sios milžinai. Jie mirė dėl Lietu
vos laisvės, atliko didžius darbus, 
pasiaukojo tėvynei. Todėl ir jų 
kapai vadinami milžinų kapais. 
Dainose apdainuojama: “milžinų 
ten kaulai pūva ...” Prezidentas 
V. Landsbergis lengva ir supran
tama mokiniams kalba išaiškino 
milžinkapių reikšmę, kuri aktua
li ypatingai šiais laikais, kai tau
ta kovoja dėl laisvės.

Vedėja padėkojo prezidentui 
už atsilankymą, o mokyklos atsto
vai įteikė jam dovanėlių, prašy
dami jas nuvežti į Lietuvą: krep
šelį saldainių Lietuvos vaiku
čiams, žodyną, Maironio mokyklos 
metinį leidinį ir suvenyrinių mo
kyklos marškinėlių. Dėkingas pre
zidentas paliko mokyklai skirtą 
dovanėlę iš Lietuvos.

Mokiniai grįžo į klases. Buvo 
ruošiamasi prezidento V. Lands
bergio sutiktuvėms Anapilyje, 
kur prie įėjimo mokiniai su gėlė- 

tis, V. Zander, V. Vytas; $15 - A. 
Lapenas; $10 - V. Jakubickas, J. 
Astrauskas, C. Simutis, M. Jan
kauskas, S. Mažeikienė, LR. Iš 
viso $640.

Medicininei pagalbai Lietuvoje: 
$1,000 - J.O. Mickus; $500 - A. Va
liūnas; $105 - Aldona O’Donohue; 
$100 - J. V., J. Grabošienė a.a. Ste
fanijos Meškauskienės ir a.a. Jo
no Meškausko atm.; $50 - S.S., K. 
Poškienė.

A.a. Tado Krasausko atm.: $50 - 
V.L. Pacevičiai, E. Radavičiūtė, 
V.P. Melnykai, E. Norkus, Lietu
vių namų dainos vienetas; $40 - 
P.L. Murauskai, Prisikėlimo para
pijos choras; $30 - S.V. Vaitkus, 
V. Dunderas, M. Cherry; $25 - A.J. 
Merlino, E. Sandanavičius; $20 - 
G.L. Vyšniauskai, V. Stabas, V. 
Skukauskas, A. Smolskis, R.L. 
Bell, L.H. Sukauskai, I.E. Punk- 
riai, J.E. Butkus, J. Stravinskas,
M. Povilaitienė, A.K. Povilonis, 
A.B. Stonkai, A. Aleliūnienė, B.P. 
Sapliai, J.M. Dambrauskai, D.A. 
Keršiai, V.L. Štuikiai, dr. R. Sap
lys, K.K. Kaminskai, S. Valickis, 
A. Kaminskas, P. Puidokas, M.V. 
Maceika, A. Delaney, N.P. Niel
sen, V.E. Baleišos, A. Deksnienė; 
$10 - E.S. Kuzmickai, L.Č. Senke- 
vičiai, V.G. Butkiai, A. Norkus, O. 
Grigaravičienė, K.G. Budreckai, 
M. Lietuvininkienė, S.V. Zadurs- 
kiai; $5-A. Siminkevičienė.

KLB valdybos veiklai: $1,000 - J. 
Šulcas; $550 - Sudburio apyl. val
dyba; $500 - Toronto Lietuvių na
mai, A. Bražys; $250 - D. Šalna; 
$200 - Wasaga-Staynerio apyl. so
lidarumo mokestis, B. Saulėnas, 
M. Andriulevičius; $100 - V. Ku
likauskas, D. Schachow, V.W. Kaz
lauskas; $40 - M. Gegužis; $30 - 
K.P. Budrevičius; $25 - A. Žemai- 
taitytė; $20-A. Zalagėnas.

Iš Toronto apylinkės per “Bal
tic Walk-a-thon" surinkta $12,586.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoju
siems šiems svarbiems reikalams. 

mis pasitiko svečią dainuodami 
“Mūsų šūkis — Lietuva”.

Buvo malonu po viešnagės skai
tyti spaudoje, kad p. G. Landsber
gienei didelį įspūdį padarė Kana
doje vaikučiai tautiniais drabu
žiais. Po visų šių linksmų, garbin
gų įvykių sausio mėnesį moki
niams teko būti skaudžių įvykių 
Vilniuje stebėtojais ir demonst
racijų dalyviais.

Sausio 19 d. daug vaikučių daly
vavo šv. Mykolo katedroje Mišio
se. Jie nešė plakatą su žuvusiųjų 
pavardėmis, gėles ir žvakutes. Ne 
vienas iš jų gal pagalvojo: ir šie 
mirusieji jau nusipelnė milžinų 
kapų . ..

Pirmą dieną, grįžus po Kalėdų 
atostogų, mokiniai žvelgė į prie 
mokyklos ant stiebo plevėsuojan1 
čią Lietuvos vėliavą, šį kartą iš
keltą tik iki pusės stiebo.

Liuda Šileikienė
Aukos Tautos fondui

$200 -O. P. Karaliūnas; $100 - G. 
Šernas, B. Stalioraitis, S. Starku- 
tis, A. A. Jucys, A. Urbonas, J. Stan
kus; $50 - A. Ledas, S. Kažemėkai- 
tis, B. Savickas, A. A. Raudys, A. O. 
Garbens, V. Paulionis; $40 - P. V. 
Rasiulis; $30 - M. Miliauskas; $25 - 
J. Arcimavičius, V. Balsys, A. B. 
Stonkus; $20 - S. V. Vaitkus.

Iš Sault Ste. Marie vietovės gau
ta $426.

Otavoje 1990 m. Vasario 16 mi
nėjimo šventėje surinkta: $50 - 
dr. A. Šidlauskas, V. G. Kongelis; 
$25 - R. Aulinskas, kun. dr. V. Ski
landžiūnas; $20 - R. O. Barisa, A. 
S. Danaitis, L. Giriūnas, J. Jurku
vienė, G. S. Mitalas, A. Paškevi
čius, J. E. Barisa, K. Čeputis, V. 
Prisčepionka; $15 - V. N. Trečio
kas; $10 - J. K. Augaitis, V. S. Bal
sevičius, J. Buivydas, dr. J. Gutaus
kas, J. Morkūnas, Z. Petryla, J. Ver- 
byla, J. Kairys; $6 - dr. J. Burba; 
$5 - A. L. Dvarionas.

Iš Sudburio vietovės gauta - $300.
Nuoširdi padėka už aukas.

E. J. Steponas, TF iždininkas

Visiems Amerikos lietuviams - NAUJIENA!
Jūsų draugai ir šeima Lietuvoje kenčia maisto trukumą. 
Padėkite dabar jiems pripildydami jų tuščius šaldytuvus!

Nėra muito! Pristatymas nuo durų iki durų!
Pristatoma per penkias dienas Maskvos rajone ir 
per 15-20 dienu Lietuvoje bei kitur Sov. Sąjungoje.FOOD kit # i 

(imported foods) 
$152 including delivery

1. Imported Ham 1 lb.
2. Imported Sausage 2.2 lb.
3. Mincemeat 0.75 lb.
4. Frankfurters 1 lb.
5. Danish cheese 0.KK lb.
6. Beef stew 1.1 lb.
7. Meat in white sauce 1.1 lb.
X. Ground coffer or. 1.1 lb.

Instant coffee 0.44 lb.
9. Condensed milk 0.75 lb.
10. Imported Tea 1.1 lb.
11. Cocoa 1.1 lb.
12. Dry spices 1 box
13. Imported chocolates 1 box
14. Chocolate-dipped zephyrs 1.1 lb.
15. Buckwheat or Spaghetti 2.2 lb.

ALSO AVAILABLE:
French medications
• Family health care kit $109
* Kids’ health care kit $70
* Children’s foods (kit) $X7
• Cars f'IADA") from $5.600
• Refrigerators from $500
* Health spa packages CALL
* Condominiums CALL
* Dishwashers from $500
w laundry machines from $550
* Minitractors from $2.000
• Other items CALL
* Electronics 220W

ORDER FOR FOOD KIT # 1
Fill out, detach and mail to:

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511
San Francisco, CA 94102

Enclosed please find my check (money order) #_______ dated
in the amount of $152.00 x (qty) = . Please deliver (qty) FOOD KI I (S) # 1 as
per your ad to:

Beneficiary’s full name___ _______________________________ ________________ —-------
Street address, apt #_________________________________ __________ __ ____________
City, region, postal axle ___ ___________________________ ________________________

Sender’s name:_____ _________________________________ _ _____________ _ _________
Add rcss: ____________________________________________ _____________ ________

Daytime phone # (__) Signature:__________________ ________________ _ _____

Mes turime turistams ir jų draugams - spalvotą T/V Sinotron 
14” PAL (Secam D/K tik $225 Camcorder M-7 National ar 
Hitachi 2380 tik$999. Dėl užsakymų ir informacijos kreipkitės:

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511 

San Francisco, CA 94102 
Tel.: (415) 781-6655; (415) 386-0180; (415) 752-5546

Ten kalnas juoduoja toli 
Ir medžiai kuždasi keli, 
Pasvirę kryžiai į šalis - 
Tai amžina, bendra pilis. 
Į pilį tais bendrais keliais 
Ir mes keliausim su kitais, 
Tik nežinia, ar mes - ar Jie, 
Kuriems pirmiau reiks tart sudiev...

Tai kaimo kapinių idilija, kurią 
vaizdžiai išreiškia ši Suvalkijos 
liaudies daina. Nejauku kalbėti 
apie lietuvių kapines netoli To
ronto, kur per dažnai tenka paly
dėti amžinam poilsiui savus tau
tiečius.

Šią sausio mėnesio pirmąją savai
tę Toronte palaidota septyni žmo
nės. Paskutinis iš jų - a.a. Ignas 
Jonynas. Velionis gimė 1912 m. 
Lietuvoje, Dzūkijoj. Antrojo pa
saulinio karo audroms siaučiant 
tėvynėje ar artėjant Raudonajai 
armijai, pasitraukė į Vakarus. 
Gyveno Vokietijoje, pabėgėlių 
stovyklose. 1949 m. išvyko į Kana
dą miško darbams. Po to kurį lai
ką mėgino laimę aukso kasyklose. 
Pagaliau įsikūrė Toronte, kur ne
mažai apsigyveno tautiečių. Čia 
susirado ir gyvenimo draugę — 
Bronę Žilytę. Ją vedė ir kartu gy
veno iki mirties.

Abu buvo darbštūs, todėl grei
tai įsigijo savo pastogę, o vėliau 
ir gražų vasarnamį, kur praleis
davo savo atostogas ir priglaus
davo, ypač savaitgaliais, draugus 
bei pažįstamus. Velionis pasižy
mėjo dideliu draugiškumu bei 
svetingumu. Abu su žmona, gerai 
įsikūrę, stengėsi padėti giminėms 
Lietuvoje. Sunkius lagaminus su 
gėrybėmis vilko į Lietuvą, ne vie
nam giminaičiui nupirko ii- auto
mobilį. Išsikvietė gimines iš Lie
tuvos ir gausiai juos apdovanojo. 
Kai jis lankėsi Lietuvoje pirmą

MEDELIS CONSUL TING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

[vairūs patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus « Prižiūrim kapus * Perduodam

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

■ Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
• “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1.

Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al MFDPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLulU IVILULLIU 296 Queen Street West, 

Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

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

A. a. Ignas Jonynas

kartą, pamatęs okupuoto krašto 
sunkų gyvenimą, taip susijaudi
no, kad teko susirgti. Išvykda
mas paliko paskutinį švarką, grį
žo vienmarškinis.

Velionis buvo nuoširdus žmogus. 
Kai kaimynui reikėjo pagalbos, 
jis mielai savo sugebėjimais tal
kindavo. Net įsižeisdavo, jei kas 
pasiūlydavo atlyginimą.

Sulaukus pensijos amžiaus, su
menkėjo velionies sveikata. Prieš 
katvertą metų ištiko pirmoji ne
laimė - dalinis paralyžius. Būda
mas atkaklaus būdo, nepasidavė
ligai ir stengėsi atgauti jėgas. Iš 
dalies, žmonai rūpestingai prižiū
rint, jam ir pavyko. Bet atsitiko 
ir kita nelaimė, lipdamas laiptais 
paslydo ir labai susitrenKė. Teko 
vėl atsidurti ligoninėje, bet šį kar
tą velionis visiškai jau neatsigavo. 
Ištiko antras paralyžius, neatgavęs 
sąmonės iškeliavo amžinybėn.

A.a. Ignas Jonynas mirė š.m. sau
sio 5 d. Palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Anapilyje. Liko liū
dinti žmona, draugai, kurie velio
nies ilgai pasiges. G.A.



Toronto Maironio mokyklos mokiniai pasitinka Lietuvos prezidentą Vy
tautą Landsbergį Anapilio salės vestibiulyje, kai jis gruodžio 9 d. kalbėjo 
Toronto ir apylinkių tautiečiams Nuotr. K. Raudžio

SKAITYTOJAI PASISAKO
NĖRA KO DŽIAUGTIS

Naujųjų! metu sutikimuose paki
lios nuotaikos nebuvo. Kanados 
ministeris pirm. B. Mulroney tei
sinasi dėl naujų GST mokesčių 
įvedimo. Gen. gubernatorius kvie
čia suprasti padėtį ir mokesčius 
palyginti su kitomis valstybėmis. 
Nors Kanados biudžetas nesuve
damas, aukštesnieji vyriausybės 
pareigūnai gavo nemažus algų pa
kėlimus. Jei dabar Kanadoje įvyk
tų federaciniai rinkimai, tai kon
servatoriai gautų apie 15% balsų.

Gediminėnas,
Sault Ste Marie, Ont.

ILGAI KELIAUJA
Esu gana senas “TŽ” skaitytojas. 

Jie man patinka ir visuomet labai 
jų laukiu. Tik didžiausia bėda, kad 
jie labai ilgai iki manęs keliauja. 
Dažnai laikraščio nėra 3-4 savai
tes. O kai ateina, tai net 3-4 nume
riai iš karto. Žinios juose dažnai 
jau būna pasenusios, bet “TŽ” at
rodo geriausias savaitraštis iš
eivijoje, kuriame sukaupta me
džiaga brangi kiekvienam lietu
viui, miela ii- naudinga pasiskai
tyti. Su geriausiais vilnietiškais 
linkėjimais “TŽ” —

Br. Jurgelionis, Australija
Red. pastaba. Dėkojame už gerą 

žodį “TŽ” ir pridėtą karikatūrą. 
Jums “TŽ” siunčiami paprastu 
paštu kiekvieną antradienį. Tu
rėtumėte gauti juos kas savaitę. 
Deja, Kanados paštas tokias siun
tas gabena laivais, tad ir užtrun
ka taip ilgai. Geriausia išeitis bū
tų oro paštas, bet jis brangus - 100 
dol. metams. Tokia dabar pašto 
kaina.

MŪSŲ HIMNO SAULĖ
Tautietė šio laikraščio laiškų 

skyriuje (“TŽ” nr. 3), pataria iš 
Lietuvos himno pašalinti žodį sau
lė, pakeičiant ją Dievu. Panašių 
pasisakymų esu spaudoje matęs ir 
anksčiau.

Lietuvis Kenijos valstybėje
Oakvillės mieste yra apsigyve

nę nedidelis skaičius lietuvių, ku
rių tarpe yra kūrybingų žmonių. 
Toks yra ir Leonas Radzevičius. 
Jis šiais metais lapkričio 29 d. iš
skrido į Afrikos žemyną, Kenijos 
valstybės sostinę Nairobi mies
tą, Jungtinių Tautų darbams ora- 
uosčiuose.

Jo gyvenimas nuo jaunystės die
nų buvo įdomus ir spalvingas. Bū
damas tik 22 metų pasisiūlė dar
bams prie šiaurės ašigalio, gyny
bos srityje Ellesmere saloje. Bū
damas apsukrus ir ištvermingas, 
po dviejų tarnybos metų buvo pa
skirtas Eurica srities komendan
tu, nors buvo jauniausias toje gru
pėje. Ten, sniego begalinėje pla
tybėje, tarp slankiojančių baltų
jų meškų, staugiančių arktikos vil
kų, kur naktis užtrunka pusę me
tų, o kitą pusę metų saulė nenusi
leidžia, jis ištarnavo penkerius 
metus. Jo darbas — suorganizuoti 
lėktuvam nusileidimo takus ir ste
bėti kasdieninius meteorologi
nius reiškinius. Nedaugeliui žmo
nių atsiranda tokia galimybė pa
tirti tokias gyvenimo sąlygas. Gal 
nedaugeliui patiktų praleisti jau
nystės metus toli nuo miestų ir 
žmonių. Drąsiam ir ištvermingam 
Leonui tai buvo normalu.

Po penkerių metų, grįžęs iš šiau
rės, buvo gerai įvertintas už at
liktą darbą ir gavo valdžios tar
nybą “Air Canada” organizacijo
je, kurioje sąžiningai išdirbo 33 
metus įvairiose administracijos 
pareigose. Už savo praktišką pa
siūlymą buvo įvertintas ir apdo
vanotas aukšta $14,000 premija. 
Jo darbas nesiribojo vien Kana

Dar nuo vaikystės laikų saulę 
himne vaizdavausi ne tą, kurią ma
tome danguje, bet pati Lietuva 
man buvo saulė. O gimnazijoj su
žinojau, kad dr. Vincas Kudirka 
dar buvo ir poetas. Tai numanau, 
kad jis, kurdamas himną, pana
šiai bus jautęs kaip ir aš, nors dar 
buvau negimęs, kai jis mirė.

Ir mes visados giedojome “te
gul saulė Lietuvos”, kaip aiškiai 
ir tikrai Kudirkos parašyta, o ne 
“saulė Lietuvoj”, kaip dabar kad 
rašoma - visai nepoetiškai, bet 
paprastai dalykiškai, iškreipiant 
eilėraščio mintį. Kas ir kokia tei
se taip padarė? Kartu ir aiškus 
pavyzdys, kaip vienas sugadini
mas veda prie kito: siūlymas vie
ną žodį pakeisti visai nepanašiu 
kitu. Tai būtų falsifikacija.

Nebeužtenka Dievą vien melsti 
ir prašyti, kad ką padarytų. Mū
sų kaime iš gilios senovės žino
mas posakis: kas dirba, stengia
si, tam ir Dievas padeda. Tokia 
mintis slypi ir himne. Meile savo 
kraštui, išsimokslinimu, darbš
tumu, aukšta morale ir kitomis 
dorybėmis mes patys turime švie
są, šilumą ir laisvę į mūsų Tėvy
nę atnešti, kad tamsumus pašalin
tume. Tai ir yra ta saulė, kurią 
poetas vaizdavosi - Lietuvos sau
lė, o ne kokia gamtinė.

Tai štai kodėl, daug kam nesu
prantant ir stebintis, iš Kanados 
buvau grįžęs Lietuvon ir vėl į ją 
grįšiu gyventi. Tik tenai man to
kia saulė tebešviečia, o ne kokia 
užsieninė.

Nemaišykime himno nei su mal
da, nes kiekvienas jų turi savo 
laiką, vietą ir paskirtį. Maldų 
yra daugybė ir pasirinkimas su
lig reikalu didelis, o himnas daž
niausiai būna tik vienas. Tai drą
sus, viešas, vieningas ir didingas 
tautinės ir valstybinės būties pa
reiškimas.

Paulius Šiugždinis,
Edmonton, Alta.

dos teritorija, bet ir už jos ribų, 
kai 1988 metais buvo išsiųstas į 
Barbados salą orauosčiuose orga
nizuoti parduotuves. Čia susipa
žino su Pietų Amerikos gamta ir 
žmonių gyvenimu, kuris pasak jo, 
neprilygsta Kanadai. Po dvejų 
metų grįžo į Kanadą ir, nors bū
damas dar palyginti jaunas, nu
tarė išeiti į pensiją. Jis yra dide
lis gamtos mėgėjas, aistringas 
žvejys, medžiotojas ir golfinin- 
kas.

Nespėjęs pasidžiaugti lengva 
pensijos duona, Lietuvos vyriau
sybės buvo pakviestas atvykti į 
Lietuvą duoti patarimus orauos- 
čių prekybos reikaluose. Viską 
atidėjęs išvažiavo į Lietuvą padė
ti tėvynei. Lietuvoje išbuvo tris 
savaites.

Grįžusį iš Lietuvos Leoną Ra
dzevičių Jungtinių tautų organi
zacija pakvietė tuoj pat važiuoti 
į Kenijos valstybę Afrikoje, Nai
robi miestą, spręsti orauosčių 
problemų. Daug nereikėjo ra
ginti, nes dar nerami jo siela no
rėjo pamatyti pasaulį anoje pu
siaujo pusėje ir lydimas žmonos, 
išskrido į tolimą šalį padirbėti 
šešis mėnesius. Po to žada likti 
Kanados žemėje, Oakvillės mies
te, ir čia praleisti likusį savo gy
venimą. Bet ar tikrai taip atsitiks? 
Oakviliečiai lietuviai linki jam 
įdomaus ir sėkmingo darbo Afri
kos žemyne ir laimingai grįžti 
atgal. V.Ž.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 100 doleriu 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

KANADOS ĮVYKIAI

Moralinis Kanados skaudulys
Kanados politikai niekaip ne

gali išspręsti abortais pava
dinto negimusių kūdikių žudy
mo, tapusio moraliniu Kana
dos skauduliu. Iš tikrųjų vi
siems kanadiečiams priimti
nas įstatymas neįmanomas, 
kol yra dvi griežtai priešingos 
pažiūros. Vieniem tas negimęs 
kūdikis yra gyvybę turinti žmo
gaus pradžia, o kitiem — tik 
kai kurioms moterims nepa
geidaujamas, per klaidą pra
dėtas gemalas, kurį galima iš
mesti į šiukšlyną. Abi pusės 
betgi sutinka, kad tik abortų 
atsisakančios ir nėštumą kū
dikio gimimu užbaigiančios 
motinos rūpinasi Kanados 
ateitimi, jos busimosiomis kar
tomis. Statistika liudija, kad 
šiuo metu gimdyvės amžiaus 
kanadietėms tenka tiktai po 
1,75 vaiko. Šis skaičius pilnai 
nepadengia net ir mirštančių 
tėvų. Nuostoliui pašalinti ir 
demografiniam Kanados augi
mui užtikrinti reikia imig
rantų.

Kanados parlamento nariai 
įstatymu įvestais suvaržymais 
bandydavo sumažinti abortų 
skaičių. Jų pastangas visiškai 
sustabdė aukščiausiojo teis
mo sprendimas 1988 m. sausio 
mėnesį, kad toks įstatymas yra 
nelegalus, nes jis pažeidžia 
Kanados konstitucijos užtik
rintas moterų teises. Kanada 
liko be jokio abortų kontrolės 
įstatymo. Atneštą chaosą turė
jo pašalinti naujas kompromi
sinis įstatymas, abortą lei
džiantis su vieno gydytojo nu
tarimu, kad nėštumo tęstinu
mas yra pavojingas fizinei ar 
psichinei moters sveikatai. 
Buvo galvojama, kad tokį gy
dytoją gali susirasti kiekviena 
aborto norinti moteris. Tačiau 
šį kartą įtampos atnešė nau
jojo įstatymo paragrafai, nu
matantys bausmes už nelega
lius abortus.

Naująjį abortų įstatymą pri
ėmė Kanados parlamentarai, 
bet jis įstrigo senate, susilau
kusiame daug priekaištų, kad 
dėl gresiančių bausmių už ne
legalius abortus, jų iš viso at
sisakys daugelis gydytojų. Šį 
kartą senatoriai, atsipalaida
vę nuo partijų politikos, bal
savo remdamiesi savo sąžine. 
Rezultatas - 43:43. Ir įstatymo 
rėmėjai, ir jo priešai nutarė, 
kad lygus balsų pasidalinimas 
šiuo atveju laikytinas naujo
jo įstatymo atmetimu.

Teisingumo ministerė Kim 
Campbell sutiko, kad jos pa
ruoštas įstatymas “C-43” buvo 
nepriimtinas be partinio pasi
dalinimo už jį ir prieš jį balsa
vusiems senatoriams. Ji taipgi 
pranešė, kad dabartinė minis- 
terio pirm. B. Mulronio kon
servatorių vyriausybė naujos 
abortų įstatymo versijos ne
planuoja paruošti. Esą abortų 
reikalus dabar teks tvarkyti 
provincijų vyriausybėms. Įsta
tymo atmetimu džiaugiasi abi 
pusės — ir aborto šalininkės, 
ir jo priešininkės, žadančios 
tęsti nesibaigiančias demonst
racijas. Mat pirmajai grupei 
tas įstatymas buvo per kietas, 
antrajai — per švelnus. Džiau
giasi ir vien tik abortais besi
verčiantis dr. H. Morgentale- 
ris, planuojantis naujų klini
kų atidarymą. Moralinis Kana
dos skaudulys lieka neišspręs
tas.

Manitoboje baigėsi visą mė
nesį trukęs medicinos seserų 
streikas, dėl kurio teko atidė
ti net ir labai svarbias vėžiu 
sergančių pacientų operacijas. 
Jau buvo planuota tokius pa
cientus operacijoms siųsti į 
kitų Kanados provincijų ligo
nines. Mat 10.500 narių turin

Lietuviai sausio 20, sekmadieni, po pamaldų Šv. Mykolo katalikų katedroje už žuvusius tautiečius Vilniuje žy
giuoja prie Toronto miesto rotušės Nuotr. St. Dabkaus

ti medicinos seserų unija rei
kalavo atlyginimą padidinti 
net 24% sekančių dvejų metų 
laikotarpyje. Toks reikalavi
mas buvo per didelis ribotą gy
ventojų skaičių ir ribotas pa
jamas turinčiai Manitobos pro
vincijos vyriausybei. Manito
ba, kaip ir kitos Kanados pro
vincijos, turi valstybinę svei
katos draudą, apimančią gydy
tojų ir ligoninių paslaugas.

Medicinos seserų atlygini
mas yra skirtingas visose Ka
nados provincijose, susietas 
su sveikatos draudos įmoko
mis, finansine provincijos ir 
Kanados vyriausybių parama. 
Prieš streiką Manitoboje me
dicinos seserų valandinis at
lyginimas, nustatytas pagal jų 
darbo patirtį, buvo mokamas: 
Princo Edvardo saloj $14,04- 
$17,47, Manitoboj $14,10-$18,13, 
Kvebeke $14,94-$21,15, Saska- 
čevane $15,03-$19,53, New 
Brunswicke $15,06-$18,71, Nau
jojoj Škotijoj $15,90-$20,06, 
Niufaundlandijoj $16,50-$20,92, 
Ontario provincijoje $16,81- 
$20,62, Albertoj $17,16-$21,22 
ir Britų Kolumbijoje $18,22-

Nuoširdžiai sveikinu,

j gimimo dienoje, linkiu geros sveikatos 
s ir dar daug gražių gimtadienių.

Sesuo Lena Beleckienė

Stalino palikimas
Tokiu pavadinimu “The Cal

gary Sun” sausio 14 d. laidoje 
išspausdino vedamąjį. Sovie
tų viršininkui M. Gorbačiovui 
laisvasis pasaulis turėtų pasa
kyti, kad žiaurumai Lietuvoje 
nebus pakenčiami. Sovietų ka
riuomenės žvėriškas elgesys 
Vilniuje primena Gorbačiovo 
pirmtakus Staliną, Kruščiovą 
ir Brežnevą. Gorbačiovas tiki
no laisvąjį pasaulį, kad komu
nizmas ir Sov. Sąjunga ne tas 
pats, kas buvo anksčiau. Pavar
tojimas jėgos, prieš nekaltus 
lietuvius parodo, kad komu
nizmas nėra pasikeitęs. Jis 
pasinaudojo ir laiku, kai Va
karai tapo užimti karu su Hus- 
seinu. Tarp okupuoto Kuveito 
ir besitęsiančios Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vergystės 
nėra didesnio moralinio skir
tumo. Lietuviai tetrokšta tik 
laisvės. Nejaugi Gorbačiovas 
laikysis Hitlerio ir Stalino 
pakto. Toks jo elgesys sutam
pa su Hitlerio ir Stalino sa
distine filosofija. A.

Atsakymas (klausimą
Klausimas: Esu smulkaus 

verslo savininkas ir norėčiau 
samdyti asmenį, kuris nėra Ka
nados pilietis ir jos nuolatinis 
gyventojas. Kaip galėčiau suži
noti, ar toks samdomas asmuo 
reikalingas darbo leidimo?

Į klausimą atsako Kanados 
darbo ir imigracijos Ontario 
provincijos įstaiga. Pirmiau
sia apie tai pasako sociali
nio draudimo (Social Insu
rance) skaitmuo (SIN). Jeigu 
pirmas skaičius yra 9, tai aišku, 
kad asmuo nėra nuolatinis Ka
nados gyventojas. Tačiau tai 
dar nereiškia, kad toks asmuo 
negalėtų dirbti Kanadoje, tik 
jis privalo turėti darbo pažy
mėjimą. Reikia ir dar atsimin
ti, kad darbdavys greičiausiai 
turės gauti sutikimą iš Kana
dos įdarbinimo centro (CEC), 
prieš samdydamas užsienietį 
darbininką. Kai kurie asme
nys (pvz. reikalaujantys pa
bėgėlio teisių) gali turėti dar- 

$21,08. Streikas medicinos se* 
serų atlyginimą Manitoboje 
pagal jų turimą darbo patirtį 
padidino 10-13% dvejų metų 
laikotarpyje.

Medicinos seserys pilną strei
ko teisę turi tik Manitobos, Sas- 
kačevano ir Naujosios Škoti
jos provincijose. Britų Kolum
bijoje, New Brunswicke ir 
Kvebeke joms leidžiama strei
kuoti pakaitomis, ligoninėse 
bei kituose sveikatos centruo
se palikus minimalų medici
nos seserų skaičių pacientų 
paslaugoms. Streikai įstatymu 
yra uždrausti Ontario, Niu- 
faundlandijos, Princo Edvar
do salos ir Albertos medicinos 
seserims. Joms belieka propa
gandai skirtas darbo sulėtini
mas ir unijos bei vyriausybės 
pasirinktų tarpininkų spren
dimas.

Ontario medicinos seserų 
unija jau spėjo nustebinti net 
ir valdžion atėjusį NDP socia
listų premjerą Bob Rae, nau
jų atlyginimų derybose parei
kalavusį juos padidinti 50%. 
Bob Rae laikomas darbo unijų 
žmogumi, savo politinę veiklą 
pradėjusiu jų eilėse. Pasak me
dicinos seserų,jų uždarbis vis 
dar yra nepateisinamai ma
žesnis už policininkų, o turė
tų būti lygus. V. Kst.

bo pažymėjimus. Tokiu atveju 
darbdavys neturi atsakomy
bės. Bet jei yra neaiškumų, 
reikia pasitikrinti CEC įstai
goje.

Dar reikia atsiminti vieną 
dalyką: Ontario provincijos 
įstatymai draudžia neduoti 
darbo bet kuriam asmeniui, 
bazuojantis darbo ieškančio 
gimimo kraštu ar pilietybe. 
Reikia būti atsargiam su klau
simais, kai yra siūlomas dar
bas. Milton R. Best,

Communications Manager 
tel. (416) 224-4515.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

mieci TAUTiečiAii
Drpamirlkitc ir rwajilciekifc Cistavcic 
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Dovana iš Kanados Panevėžio vaikų namų direktorei STASEI DAŠKEVI
ČIENEI. Paaukotą dovaną iš Prisikėlimo parapijos Toronte nuvežė Kana
doje viešėjęs prel. JUOZAS ANTANAVIČIUS

Padėka Kanados lietuviams
Grįžo į Lietuvą dvasinis atgi

mimas. Visi mes pasijutome leng
viau, matydami, kad daugiau dva
sinės šilumos gaus ir mūsų Vaikų 
namų vaikučiai. O kaip jos reikia 
ypač ikimokykliniame amžiuje, 
nes mūsų Vaikų namuose vaikai 
gyvena nuo trejų metų. Ypač ne
rimą kėlė vienas klausimas, bū
tent, kad visi vaikai būtų pakrikš
tyti. Todėl 1990 m. rugpjūčio 19 
d. Panevėžio katedroje buvo pa- 
krikšyta 70 Vaikų namų auklėti
nių. Juos pakrikštijo Panevėžio 
katedros klebonas prel. J. Anta
navičius. Per Krikštą vaikai gavo 
krikšto tėvus. Nuo tos dienos su 
mūsų vaikučiais nuoširdžiai bend
rauja ir mūsų dvasios vadas. Vai
kai jo laukia, nes jis visada kiek
vienam vaikučiui suranda šiltą, ge
rą paguodos žodį.

Nepamiršo jis mūsų ir būdamas 
toli nuo Tėvynės - Kanadoje. O 
kokia didelė šventė Vaikų namuo
se buvo Kalėdų antroji diena! 
Kartu su vaikų krikštatėviais pas 
mus atvyko ir prel. J. Antanavi
čius su dovanomis. Žinojome, kad 
dovanos atvežtos iš Toronto ir 
Montrealio. Ilgai buvo pasakoja
ma vaikams, kad toli, už vande
nyno, gyvenantys lietuviai labai 
geri žmonės. Jam ten svečiuojan
tis jie įdėjo lauktuvių mūsų vai
kučiams: Jėzaus ir Marijos statu
lėles, Betliejų. Už tai esame dė

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

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

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
• 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.

Musų patvirtinti prekybininkai

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

Tel. (716) 894-9880

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 < A

ARKA LONDON 
680 Dundas St. E. 

Tel. (519) 438-5271

BOMAR INC. 
4754'72 W. Belmont Ave. 

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

U
< 
z

BIG WIN CENTER 
760 Brant St., 

Burlington, Ontario 
Tel. (416) 639-7547

UNIPOL TRAVEL 
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656 
Tel. (813) 544-8700 K

A 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

kingi seselei Paulei Montrealy- 
je. Kokie nuostabūs automobiliu
kai, paveikslėliai - rožės!

Nuoširdžiai dėkojame Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselėms To
ronte. Džiaugiasi vaikučiai gra
žiais dantų šepetėliais ir dantų 
pasta, kuriuos įdėjo dr. Angelė 
Kazlauskienė. Dėkojame Angelei 
ir Antanui Naruševičiams už žais
lus, o Vandai Jasinevičienei - už 
pagalbą.

Vienoje nuotraukoje kai kas tik
riausiai atpažins kryžių, paauko
tą Toronto Prisikėlimo parapijos. 
Ir jis atkeliavo į Panevėžio Vai
kų namus.

Kaip nuostabiai gražiai buvo 
papuošta kalėdinė eglutė su įvai
riais spalvingais saldainiukais, 
o dovanų maišeliuose vaikai rado 
jų dar daugiau. Nepaprasta šven
tė buvo mūsų namuose!

Buvo apdovanotos šventais pa
veikslėliais, rožiniais ir Vaikų 
namų darbuotojos. Atvežtas do
vanėles gavo ir Panevėžio kata
likiško darželio “Gintarėlis” vai
kučiai bei auklėtojos, Panevėžio 
miesto vaikai invalidai, Panevė
žio katedros patarnautojai, pro- 
procesijos vaikai. Visiems užte
ko seselės Paulės dovanėlių.

Dar kartą visiems tautiečiams 
dėkojame. Stasė Paškevičienė, 

Panevėžio Vaikų namų 
direktorė
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'arapuos kredito kooperatyvas
— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

V 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. Toronto lietuvių golfo klubo metinio narių susirinkimo dalyviai. Iš kairės sėdi: A. Jonikas (klubo pirm.), A. Zaleskis, A. 

Stauskas, A. Zalagėnas. Stovi: J. Banaitis, R. Kymantas. D. Laurinavičius, R. Šimkus, P. Stauskas, A. Kartavičius, V. Mic
kevičius, Al. Kuolas, E. Kuchalskis, D. Vaičiūnas, V. Kaknevičius ir D. Marijošius Nuotr. Sig. Krašausko

j/ LIETUVIŲ 
. KREDITOPARAMA KOOPERATYVASI ___

MOKA: IMA:

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......... 93/4%

180-185 d. term, ind......... 93/4%
1 metų term, indėlius  9'/z %
2 metų term, indėlius....... 9'/4%
3 metų term, indėlius....... 9’/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 10’/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 10'/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1O’/4%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 9'/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.103/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.10’/2% 
Taupomąją sąskaitą ............8'/4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 83/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 12 %
2 metų ................. 12 %
3 metų .................. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ....... 12 %

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

T.V.

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------

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

> ’

9’/2% už 90 dienų term, indėlius 
9’/z% už 6 mėnesių term, indėlius 
9'/4% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

10'/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
10 % už 2 m. GIC invest, pažym.
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
9 % už RRSP ir RRIF Ind. (variable rate) 

10'/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.

už asmenines
paskolas nuo......... 123/<%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 113/4%
2 metų ................. 113/4%
3 metų ................. 113/4%

(fixed rate)

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki f5% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 47 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

CHOICE
IN THE

"ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

IV PLS žaidynių pranešimas
Pranešame lietuvių visuomenei, 

kad Vilniuje posėdžiavęs IV-jų PLS 
žaidynių organizacinis komitetas 
vienbalsiai nutarė pravesti IV-sias 
PLS žaidynes Lietuvoje, kaip anks
čiau ir buvo numatyta liepos 27 - 
rugpjūčio 4 d.d.

ŠALFASS-gos centro valdyba, iš
klausiusi Vilniuje posėdžiuose da
lyvavusių savo atstovų pranešimus, 
nutarė remti ir dalyvauti IV-se PLS 
žaidynėse. Kreipiamės į visus JAV 
ir Kanados sporto vienetus, skatin
dami juos ruoštis IV-sioms žaidy
nėms.

Dviejų savaičių eigoje sporto klu
bams ir visuomenei bus paskelbta 
tiksli informacija dėl kelionės j 
Lietuvą.

Lietuva mūsų laukia. Mes būsime 
kartu su tauta.

Valdas Adamkus, 
ŠALFASS-gos pirmininkas 

(Šis pareiškimas perduotas telefo
nu V. Adamkaus 1991 m. vasario 7 d. 
Sig. K.)

Golfo žinios
Toronto lietuvių golfo klubas ini

ciatorių grupės buvo įsteigtas 1977 
m. Daugiausia iš jų tarpo buvo su
daryta ir pirmoji valdyba (pirm. - 
Sig. Krašauskas, A. Žaliauskas, P. 
Stauskas, A. Klimas ir Al. Kuolas), 
kuri paruošė varžybų programą, ren
gė turnyrus, rūpinosi socialiniais 
klubo reikalais, pradėjo leisti klu
bo reikalais metrašti, kuris išsilai
kė iki 1984 m. (išleisti 7 numeriai).

dalyvavusių narių asmeninę-varžy- 
binę statistiką, kuri yra tiksli ir iš

sami. Taip pat pristatė I99l metų 
sezono varžybinę programą, kuri yra 
sekanti:
Bal. 20, šeši., 1L30, Hornby Towess
Geg. 5, sekm., lt.00, Flamborough Hills
Geg. 11, šeši., 8.30, Golf Haven
Geg. 26, sekm....... (bus pranešta vėliau)
Biri. I, šešt, 9.00, Springwater
Biri. 16, sekm., 12.00, Camp Borden

Birž. 22, šešt., 8.00, Golf Haven
Liep. 7, sekm., 9.00, Springwater
Liep. 13, šešt., 8.00, Cardinal
Liep. 28, sekm., 12.00, Camp Borden
Rugpj. 3, šešt., 10.00, Royal Downs
Rugpj. 4, sekm., ll.OO, Bonaire
Rugpj. 17, šešt., 9.00, Cardinal
Rugpj. 24, šešt., 10.00, Golf Haven
Rugpj. 31, šešt........ ŠALFAS-Klivlande
Rugs. I, sekm....... . ŠALFAS-Klivlande
Rugs. 15, sekm., 12.00, Streetsville Glen 
Rugs. 28, šešt., 8.00, Golf Haven 
Rugs. 29, sekm., 10.00, Golf Haven

Sig. K.

Vienybėje mūsų jėga
Lietuvos savigynos imtynių 

federacijos kreipimasis į 
pasaulio lietuvius

Mielas tėvynaini - 
imtynių sporto gerbėjau,

Lietuvos tautinė visiškai savaran
kiška savigynos imtynių federaci
ja nori plėtoti sportinius ryšius su 
lietuvių išeivija: suburti visus pa
saulio lietuvius, kurie domisi imty
nių sportu, kelti tautinę lietuvių 
sąmonę, ugdyti meilę ir prisirišimą

PRANCIŠKUS EIGMINAS, Lietu
vos savigynos imtynių federacijos 
pirmininkas Nuotr. Sig. Krašausko

Ateitininkų žinios
Pąjusti gyvenamo momento 
reikalavimus ir pasielgti pagal 
principus. S. Šalkauskis

Mieli ateitininkai sendraugiai, 
aktyviai dalyvaukime sendraugių 
centro valdybos rinkimuose. Ir tai 
ne tik balsuodami rinkimuose, bet 
pirma išstatydami reikiamą kandi
datų skaičių į Sendraugių centro 
valdybą. (Tai padaryti galima iki 
vasario 15 d.). S. Šalkauskio min- , 
tys skatina mus. Iš tikrųjų atei
tininkams nereikia nė priminti 
gyvenamo laikotarpio svarbą, nes 
ją jaučiame. Matome savo brolių 
kovą už Lietuvos laisvę. Ir jaučia
me tos žūtbūtinės kovos reikšmę.

Būdami vienybėje su tauta, bū
dami vienybėje su Lietuvos ateiti
ninkais, būkime pirmiausia stip
riai susiorganizavę patys. Pasiū
lykime ir išrinkime pačius geriau
sius kandidatus, pačius nuošir
džiausius darbuotojus ir idealis
tus, pasišventusius ateitininkų 
darbui. Atsakomybė - būti ateiti
ninkų sendraugių centro valdy-

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

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

P Kokia 
jūsų namo 

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

professionals inc. Realtor
232-9000
r—: 231-2839

Laikui bėgant, klubo valdybos kei
tėsi ir joms yra vadovavęs: St. Kėkš
tas, P. Stauskas, V. Kaknevičius, A. 
Stauskas ir A. Jonikas. Pastarasis 
su jaunesniosios kartos atstovais 
sudaro dabartinę valdybą: pirm. A. 
Jonikas, K. Eimantas, R. Grigas, V. 
Žaliauskienė ir A. Zaleskis.

1991 m. sausio 28 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose buvo sušauk
tas metinis klubo narių susirinki
mas, kuriame buvo svarstomi įvai
rūs veiklos klausimai. Valdybai pa
geidaujant, susirinkimas pritarė 
1991 m. sezonui pakelti nario mokes
tį sekančiai: pensininkams iki $25, 
vyrams ir moterims iki $35, jaunimui 
iki 19 metų amžiaus palikti buvusį 
$5 mokestį. Klubas pagal iš seno vy
raujančią taisyklę jaunimui, žai
džiančiam klubo turnyruose, pa
dengs pusę išlaidų. Diskutuota iš
lyginamųjų smūgių išvedimo siste
ma. Vyrams aukščiausias koeficien
tas - 36, moterims - 40. Klubo tur
nyruose dalyvaujantys svečiai, susi
mokėję $3 mokestį, turės teisę į pre
mijas sviedinio primetimo arčiau
siai vėliavos ir ilgiausio smūgio var
žybose. Sezono metu dviejų minusų 
tarpusavio turnyras bus tęsiamas, 
pasiliekant valdybai teisę kontro
liuoti jo pravedimą laiku. ŠALFASS- 
gos ir baltiečių metiniams turny
rams komandas sudarys valdyba ir 
tam sudarytas specialus komitetas.

Valdyba susirinkimui pristatė 
1990 metų sezono klubo turnyruose

• Ar jau parėinei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

10 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
10 % už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.

9 % už namų planą - OHOSP 
(variable rate)

8 % už taupymo sąskaitą
872% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
6'/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ..... 113/4%
(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

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS 
--------------------- o--------------------------

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

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).

prie tėvų ir protėvių gimtosios že
mės, supažindinti su jos istorinėmis 
vietomis, įžymybėmis.

1991 metais Lietuvoje rengiamos 
IV pasaulio lietuvių žaidynės. Jū
sų pageidavimu programoje galėtų 
būti savigynos (sambo) imtynių spor
tinės ir atskirai kovinės (lietuviš
kos) savigynos varžybos.

Savigynos (sambo) varžybose gali 
dalyvauti visų pasaulyje paplitu
sių imtynių rūšių sportininkai, spe
cialiai šiek tiek pasiruošę, žinantys 
sambo taisykles, kurios yra labai 
paprastos ir lengvai suprantamos 
bet kurių imtynių sportininkams.

Sportinei savigynai labai artimi 
dziudo, klasikinių (greco-roman) 
ir laisvųjų (free-style) imtynių veiks
mai ir visus galima naudoti varžy
bų metu, išskyrus dziudo imtynėse 
leidžiamus smaugimo veiksmus.

Kovinėse lietuviškos savigynos 
imtynėse naudojami beveik visi ka
rate, taekvindo, ušu, aikido, kendo, 
each, kung fu ir daugelio kitų imtynių 
rūšių veiksmai.

Siūlome susidomėti šia sporto 
imtynių šaka ir ruoštis dalyvauti 
Pasaulio lietuvių žaidynėse. Siun
čiame jums literatūrą, tikėdami jū
sų noru suburti bendriems rengi
niams, sportinei veiklai pasaulio 
lietuvius - imtynininkus.

P. Eigminas, prezidentas

P.S. Būtų malonu, jeigu suteiktu
mėte apie save tokių žinių: mėgsta
mą imtynių rūšį, sportinius-organi- 
zacinius laimėjimus, darbą šioje 
srityje. Mūsų adresas: Lithuania, 
232734 Vilnius, Universiteto 3, tel. 
613164.

“Vyčio”, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto leidžiamo sporto žur
nalo, trečiasis (1990) numeris pa
siekė skaitytojus. Jį redaguoja ži
noma Lietuvos sporto žurnalistė 
Roma Grinbergienė-Griniūtė. Žur
nalas gausiai iliustruotas ir greta 
šių dienų aktualijų sporte yra taip 
pat istorinių prisiminimų apie Lie
tuvos sportą. Kas norėtų šį žurnalą 
įsigyti, prašomi kreiptis į Praną 
Bernecką, 32 Rivercrest Rd., To
ronto, Ont., M6S 4H3, tel. (416)-763- 
4429.

boję, bet kartu ir garbė įrašyti 
save ateitininkų istorijon. Visi 
jaučiame ir pastebime savo orga
nizacijos narių nuotaikas ir sun
kumus. Bet tai yra gyvenimo rei
kalavimai. Turime vistiek pasielg
ti pagal ateitininkų principus. O 
juk mūsų darbas - visa atnaujinti 
Kristuje, dirbant Dievo ir Tėvynės 
labui. Tad, jei tik dar pajėgiame, 
neatsisakykime tų kilnių darbų.

Bronius V. Krokys, 
Rinkiminės k-jos pirmininkas 

Skautų veikla
• Vasario 22 d. skautai-tės tu

ri pareigą paminėti skautybės įkū
rėjo lordo Baden Powellio gimi
mo dieną. Toronto skautininkės 
rengia susikaupimą. Skautinin
kai ir skautų-ėių draugovės taip 
pat paminės įkūrėją. B.P. sukur
ta skautybė šiomis dienomis ne 
kiekvienam jaunuoliui patinka, 
kai reikia atlikti patyrimų laips
nius ir kitas programas, kurios 
žmogų kilnina ir paruošia gyveni
mui. Kiekvienas skautas ar skau
tė turi skleisti laimę, kuri, B.P. 
nuomone, yra viena svarbiausių 
skautiškų pareigų.

• Š.m. Kaziuko mugę Prisikė
limo parapijoje kovo 3 d. atidary
ti yra pakviesta Ontario piliety
bės ministerė Elaine Ziemba. M.

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

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

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

Telefonas (Toronto linija):
416-773-3779 FAX 1-416-836-1029
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

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.

IVlArlin Travel 2959 Bioor st. w., lv,driul 1 ,avci Toronto, Ontario

; siūlo su American Airlines
Tampai - St. Petersburg

. papigintus skrydžius.

PAVASARIO POILSIO KELIONĖ

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

LUAZ JEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$9,000 kanadiškais

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

tik $302.00
(skaitant visus mokesčius. Turime tik ribotą skaičių 

vietų, kai kurie skrydžiai jau išparduoti.
Skambinkit Ray Valadkai tel. 231-1061 ar vakarais 
tel. 272-0666.

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



Pranešame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kad

AfA
EDVARDAS JULIUS PUNKRIS, 
musų mylimas vyras, tėvelis ir senelis, po sunkios 

ligos mirė 1991 m. vasario 10 d.
Liko giliame nuliūdime žmona Irena Arlauskaitė-Punk- 

rienė, sūnūs — Edvardas, jn., jo žmona Vilija, Ričardas, jo 
sužieduotinė Elona, vaikaičiai — Andriukas, Andrėja, Moni
ka, mama Marija, brolis Raimundas, švogeris A. Olis su žmo
na Aldona, sūnėnas Andrius, teta Bronė Reventienė, pus
broliai Algis, Rimas, Jonas su šeimomis, uošvė K. Arlaus
kienė, pusseserė Eugenija Donelienė su šeima Lietuvoje.

Tu išėjai neužbaigęs savo užsimojimų — kiekvieną Lie
tuvos kampelį pažymėti vaizdajuostėje.

Ilsėkis ramybėje šalia krikšto sūnaus Arnoldo. Iki pasi
matymo mielasis.

Nuliūdime likusi šeima 
Vietoje gėlių prašome aukoti vaistams į Lietuvą arba skautams Lietuvoje.

MILIJONAS DOLERIU
LIETUVAI

TORONTO

'‘įį'Žįį gi

?<■<

jau kotasuau

jau atidavei savo dalį?

KELIONES į 
MIDt LIETUVĄ 
' meta's!

Siulomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove 

SAS(SK) ir FINNAIR (AY) iš bet kurio Š. Amerikos 
miesto per Rygą į Lietuvą ir atgal.

Grįžimo datos už 2 ar 3 savaičių.

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

5. Liepos 5 9. Rugsėjo 13
6. Liepos 19 10. Sr»-7.
7. Rugpjūčio 2

HUO"’”' _ V*- 5°^s \Vew',!i-,nd\e d®
grupinėms

\ms: r
2. Finnair(AY)
4. Lufthansa (LH)

Keliams, užsakantiems keliones mūsų įstaigoje, nemokamai 
parūpiname nakvynę ir transportą, jeigu reikia nakvoti Europoje 

grįžtant iš viešnagės. ’
UŽSAKYMUS PRIIMAME DABAR!

ARTĖJANT NAUJIESIEMS METAMS, SIŪLOME UŽSAKYTI 
DOVANAS SA VO ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!

Užsakymus priimame ir smulkesnę informaciją suteikiame 
mūsų įstaigoje:

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

ir

Kanados lietuvių muziejuje 
Anapilyje nuo vasario 17 d. 
vyks nauja paroda “Kelias į 
Lietuvos 
Išstatyti 
lietuvių ] 
spaudos 
šių dienų.

S.A. Sakai, nuolatiniai kun. 
P. Ažubalio stipendijų fondo 
rėmėjai, paaukojo fondui $20.

A.a. O. Gulbinienės atmini
mui A. Šmitienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A.a. A. Šusterienės atmini
mui, užjausdami mielą S. Pū- 
kienę ir seseris su šeimomis, 
V. Gustainienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A. a. Petro Bražuko atmini
mui “Tėviškės žiburiams” au
kojo po $25 — Klemensas Mat- 
kevičius, L. Karbūnienė; $20 — 
A. Aleliūnienė.

A. a. Salomėjos Danilevičie
nės atminimui vietoje gėlių 
Slėnių šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Edvardo Punkrio atmi
nimui, užjausdamos žmoną Ire
ną ir sūnus bei kitus artimuo
sius, vietoje gėlių Genutė Gai- 
žutienė su dukromis “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

Metinę Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį KLB Oakvilės 
apylinkė paminėjo Anapilio 
salėje vasario 9 d. vakare. Iš
kilmė buvo pradėta pamaldo
mis Lietuvos kankinių švento
vėje 6 v.v. Salėje pagrindinę 
kalbą lietuvių ir anglų kalbo
mis pasakė apylinkės pirm. J. 
Žiūraitis. Pranešėjos pareigas 
atliko Z. Vaičeliūnienė. Vai
šių stalą palaimino klebonas J. 
Staškus. Aukas rinko ižd. Vai- 
čeliūnas. Per pastaruosius 5 
metus Lietuvos ir Bendruome
nės reikalams apylinkės na
riai suaukojo per $20.000. Vien 
per šį vakarą suaukota apie 
$2.200. Tai dosniausia apylin
kė Kanadoje. Prie iškilmės 
sėkmingumo daug prisidėjo 
apylinkės narės, paruošusios 
iškilmės vakarienę.

Toronto miesto taryba sausio 
15 d. ryšium su sovietų armi
jos brutaliu išpuoliu sausio 
13 d. Vilniuje priėmė įvairių 
pasiūlymų. Tarp jų buvo priim
ta, kad medicinos pareigūnas 
(The Medical Officer of Health) 
susitiks su Lietuvių bendruo
menės atstovais Toronte ir nu
spręs, 
galba 
Toney 
miesto 
cinos pareigūnas, susitiko su 
Lietuvių bendruomenės atsto
vais aptarti medicininę pagal
bą Lietuvai. Rasta, kad prak
tiškiausias būdas — piniginė 
parama. Medicinos priemonės 
būtų supirktos Vokietijoje ir 
pasiųstos į Lietuvos-Lenkijos 
pasienį. Iš ten Lietuvos val
džios pareigūnai pasirūpintų 
medicinos priemonių nugabe
nimu į Vilnių. Tony O’Dono
hue pranešimu, Toronto mies
to taryba vasario 5 d. nutarė 
medicinos pagalbai Vilniuje 
paskirti $20.000. Čekis bus per
duotas Lietuvių bendruome
nės krizės centrui. A.

nepriklausomybę”, 
rodiniai nušviečia 

kovą už laisvę nuo 
draudimo laikų iki

Vedėja

kokia medicininė pa
labinusiai reikalinga.
O’Donohue, Toronto 

tarybos narys ir medi-

Dr. Andrius Valevičius, ku
rio tėvai dabar gyvena Onta
rio Burlingtone (anksčiau gy
veno Mississaugoje), šiais me
tais dėsto filosofiją Saint Law
rence College Kvebeko mieste. 
Nuo birželio mėnesio perims 
profesoriaus pareigas Sher- 
brook’o universitete, Kvebeko 
provincijoje. Filosofinius moks
lus jis yra studijavęs Europos 
ir Kanados universitetuose. 
Dalyvauja ir lietuviškoje veik
loje, bendradarbiauja lietu
vių spaudoje, yra “TŽ” bend
radarbis. Yra gautas įdomus 
jo straipsnis apie Kvebeko 
žurnalistės knygą, nagrinėjan
čią paslėptą “perestroikos” 
veidą. Jo pradiniai moksliniai 
darbai yra išleisti anglų kalba.

“Maclean’s”, žurnalinis Ka
nados savaitraštis, leidžiamas 
Toronte, šiuo metu beveik 
kiekvienoje laidoje rašo apie 
Baltijos valstybių erškėčiuo
tą kelią į nepriklausomybę. 
Vasario 11 d. laidoje išspaus
dintas apžvalginis straipsnis 
“Danger zones”, kuriame iške
liamos Baltijos valstybių va
dovų pastangos atgauti nepri
klausomybę ir jų grumtynės su 
Kremliaus kariuomene. Laiš
kų skyriuje įdėtas londoniš- 
kio Edmundo Petrausko laiš
kas, dėkojantis už straipsnius 
apie Lietuvą ir primenantis 
nepagrįstą žodžio “tiny” tai
kymą, nes už ją plotu mažes
nės valstybės, kaip pvz. Švei
carija, Danija, Olandija, Bel
gija, taip nevadinamos.

Kanados lenkų kongreso val
dybos pirm. Marek Malicki 
sausio 21 d. pasiuntė laišką 
Kanados ministeriui pirminin
kui Brian Mulroniui. Jame ra
šoma — lenkai pilnai paremia 
vyriausybės ir ministerio pir
mininko partijos pastangas 
remti Baltijos valstybes. Su
stabdymas finansinės pagal
bos Sov. Sąjungai yra tikslą 
pasiekiantis veiksmas. Tačiau, 
jei reikės, aplenkiant Maskvą, 
Baltijos valstybėms tikimasi 
bus suteikta pagalba. Taipogi 
nuoširdžiai tikimasi, kad mi- 
nisteris pirmininkas ir jo vy
riausybė svarstys Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos demokratiš
kai išrinktų vyriausybių dip
lomatinį pripažinimą. J.

Siūlo patarnavimus
Algimantas Muzikevičius, 

filosofijos daktaras, baigęs 
Vilniaus universiteto Istorijos 
fakultetą, puoselėja mintį Vil
niuje įsteigti asmeninį verslą, 
užsiimantį geneologijos tyri
mų klausimais. Šioje srityje 
yra jau darbavęsis. Šiuo metu 
siūlo tokius patarnavimus: ar
chyvinių dokumentų paieška 
(krikšto, vedybų, mirties met
rikos); gyvenančių Lietuvoje 
giminių paieška; giminaičių 
kapų suradimas, jų sutvarky
mas bei priežiūra; fotografa
vimas ir skaidrės (videoklipai) 
pagal užsakytą tematiką. Do
kumentų išrašai būtų siunčia
mi pageidautina kalba: lietu
vių, anglų, rusų, lenkų ar kita 
kalba. Atlyginimas už patarna
vimus pagal susitarimą. Rašy
ti šiuo adresu: A. Muzikevi
čius, Fabijoniškių 9-3, 232029 
Vilnius, Lithuania. Inf.

A.a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) prisi
minimui yra įsteigtas 1985 m. 
jo tėvų, sesers ir artimųjų 
draugų stipendijos fondas, ku
riuo gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai studen
tai, siekiantys magistro arba 
daktarato laipsnio iš tikslių
jų mokslų — vėžio tyrimų sri
čių (pvz. farmakologijos, bio
chemijos ir pan.). Dėl informa
cijos ir prašymų blankų rašyti 
šiuo adresu: Kristina Martin- 
kus, dr. Kazys Martinkus Me
morial Scholarship Fund, 7120 
S. Richmond, Chicago, Illinois, 
60629 USA. Prašymų blankai tu
ri būti grąžinti iki š.m. gegu
žės 20 d. .Kristina Martinkute

Kad atsirastų 
savi namai

Slaugos namų lėšų telkimo 
vajus buvo tęsiamas Anapilio 
didžiojoje salėje, Mississau
goje, sausio 27, sekmadienį. 
Dalyvavo per 70 asmenų, atėju
sių išgirsti komiteto narių J. 
V. Šimkaus ir dr. R. Zabieliaus- 
ko pranešimų ir kartu pasigė
rėti meniška programa, atlikta 
Toronto lietuvių dramos teat
ro grupės “Aitvaras”. Buvo vai
dinama 3 veiksmų Vytauto 
Alanto drama “Aukštadvaris”, 
režisuojama Aldonos Byškevi- 
čienės. “Aitvaras” paskyrė vi
sas $300 pajamas slaugos na
mams. Aukų buvo surinkta 
$3,170. Anapilio parapijos ko
miteto nariai S. Žiemelytė ir 
J. Karasiejus daug prisidėjo 
prie šio sumanymo įvykdymo. 
Aukas rinko G. Butkienė, S. 
Pacevičienė, dr. G. Ginčaus- 
kaitė ir N. Budrienė. Slaugos 
namų komitetas visiems ir vi
soms dėkoja už aukas ir visoke
riopą prisidėjimą darbais. J.Š.

Nori susirašinėti
Nevedęs, 43 metų lietuvis nori 

susirašinėti su užsienio tautie
čiais šiuo adresu: Kostas Kryžaus- 
kas, Pramonės g-vė 24, Mažeikiai, 
Lithuania.

Prašo pagalbos
Giedrius Mikalajūnas, 20 metų, 

dabar gyvenantis Vakarų Vokieti
joje, labai prašo tautiečių pagal
bos, kad galėtų atvykti į Kanadą. 
Pasilikti Vokietijoje negali. Su
sidariusias išlaidas padengtų. 
Pastovios gyvenamos vietos netu
ri, todėl rašyti šiuo adresu: A. 
Skeirys, Heseper Weg 8a, 4460 
Nordhorn, Germany.

Stambi auka
Dr. Jonas ir Dalia Maurukai 

iš St. Petersburgo, Floridos, 
1990 m. Tautos fondui paauko
jo $10,000. Jie dar įsteigė spe
cialų fondą (Unitrust Fund), iš 
kurio ateityje Tautos fondas 
gaus nemažai paramos. Tautos 
fondo vadovybė dosniems au
kotojams reiškia nuoširdžią 
padėką. R.Š.

Smerkia sovietus
Kanados čekoslovakų są

junga Kanados lietuvių bend
ruomenei ryšium su tragiškais 
įvykiais Vilniuje atsiuntė pa
reiškimą, kuriuo smerkia so
vietų kariuomenės veiksmus 
Lietuvoje. Išreiškiama viltis, 
kad kova už laisvę ir nepri
klausomybę šiais sunkiais 
laikais bus sėkminga. Užtik
rinama čekoslovakų parama.

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

M7 &M9 220

Į SECAM Į Į PAL-n 'Į

E NC H ANTE turi parduotuves pasaulyje

110/220 Volt Multisystems Į

Į ! PAL Į Į SECAM Į Į NTSC Į į PA1-M Į

tax free export centre 
Panasonic

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

Taisome 
ir 

turime 
naujų 
dalių 

Vilniuje, 
Lietuvoje

vi i s

VMS
VOLTS

VIDEO CAMERA/RECORDER
I N7SCJ
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

B.C.L., LLB., M.B.A., 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. llb.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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 534-8953

Š

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor «treet we«t 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

I VI> 17 Q I-117 I> INSURANCE U IVlLjJ II 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 ŪDA — 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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H MONTREAL®
VASARIO16, ŠEŠI ADIENĮ: 12 valandą Lietuvos vėliavos iškėlimas prie Toronto miesto rotušės
VASARIO 17, SEKMADIENĮ: pamaldos Išganytojo parapijos šventovėje - 11.15 v. r., įį

Lietuvos kankinių šventovėje — 11 vai. ryto, Lietuvos vėliavos iškėlimas prie -į-
Prisikėlimo parapijos šventovėje -10.15 vai. ryto Mississaugos rotušės -12.30 vai. po pietų

ANAPILIO solojo (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) — 4 vai. po pietų
Pagrindiniai kalbėtojai - dr. Petras Lukoševičius ir Kanados parlamento narys David Kilgour

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “ATŽALYNAS”, vadovaujamas Vidos Vitkūnaitės ir 
Toronto lietuvių vyrų choras “ARAS”, diriguojamas muz. Jono Govėdo.

Kviečiame visus tautiečius gausiu savo dalyvavimu ir auka prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.
Prie įėjimo aukas rinks - KLB krašto valdyba, 
KLB Toronto apylinkės valdyba, Tautos fondas

r

Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba

TORONTO“1,
Anapilio žinios

— Vaizdajuostė iš Lietuvos apie 
žiauriuosius įvykius Vilniuje sau
sio 13 d. buvo rodoma vasario 10 
d. Anapilio didžiojoje salėje.

— Vasario 16, šeštadienį, mūsų 
šventovėje pamaldos už Lietuvos 
nepriklausomybę bus 10 v.r.

— Praeitą sekmadienį vykusio 
visuotinio parapijos susirinki
mo metu buvo perrinkta eilė savo 
kadenciją baigusių tarybos narių. 
Pateikiame naująją parapijos ta
rybos sudėtį. Religinėje sekci
joje — Jonas Andrulis, Vytautas 
Balčiūnas, Valentina Dalindienė, 
Gediminas Kurpis, Vytautas Pe
čiulis, Vida Valiulienė; kultū
rinėje sekcijoje — Vytautas Auš
rotas, Juozas Bakis, Sofija Pace- 
vičienė, Vida Paškuvienė, Slava 
Žiemelytė; socialinių reikalų 
sekcija — Albina Augaitienė, Si
gita Aušrotienė, Gražina Balčiū
nienė, Anelė Pajaujienė, Jonė 
Plečkaitienė; administracinėje 
bei parengimų sekcijoje — Pra
nas Augaitis, Antanas Aulinskas, 
Regina Celejewska, Petras Gurk
lys, Juozas Karasiejus, Pranas 
Linkevičius, Viktoras Narušis, 
Antanas Naruševičius, Vladas 
Ramanauskas, Rimas Strimaitis, 
Vidmantas Valiulis. Pagal įpras
tą tvarką jaunimo sekcija bei jau
nų šeimų sekcija savo rinkimus 
turės atskirai ir išrinktieji as
menys bus paskelbti vėliau. Para
pijos tarybon be jokių rinkimų 
įeina: Anapilio sodybos pirm. J. 
Andrulis, katalikių moterų drau
gijos pirm. A. Augaitienė, para
pijos choro pirm. R. Paulionis, 
parapijos choro vadovas J. Govė- 
das, jaunimo ir vaikučių chorų 
vadovė N. Benotienė, Anapilio 
moterų būrelio pirm. R. Celejews
ka, Šv. Jono lietuvių kapinių ko
misijos pirm. A. Pajaujienė, skau
tų atstovė G. Gaižutienė ir atei
tininkų atstovas S. Vaštokas.

— Vasario 16 iškilmės su pamal
domis bus vasario 17, sekmadienį. 
Tuoj po pamaldų, 12.30 v.p.p. bus 
iškilmingas lietuviškos vėliavos 
pakėlimas prie Mississaugos mies
to rotušės. Ta proga maldininkus 
vežantis autobusas 12.20 v.p.p. 
važiuos nuo Anapilio prie Missis
saugos miesto rotušės. Paskui au
tobusas grįš prie Anapilio ir tuoj 
pat važiuos Islington požeminių 
traukinių stotin.

— Vasario 16 minėjimas bus 
Anapilio salėje vasario 17, sek
madienį, 4 v.p.p. Autobusas šiai 
šventei išvažiuos nuo Islington 
požeminių traukinių stoties 3 v. 
p.p., o atgal nuo Anapilio kelei
vius paims 7 v.v.

—Mišios vasario 17, sekmadienį, 
9.30 v.r. už Česnaičių šeimos mi
rusius, 11 v.r. už Lietuvą; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Uršulę ir Jo
ną Paliulius.

KANADOS LIETUVIŲ FON
DAS praneša, kad prašymus pa
ramai gauti iš fondo reikia pa
duoti iki š.m. vasario 16 d. Pra
šymus reikia įteikti, užpildant 
specialiai tam paruoštus blan
kus, kuriuos galima pasiimti 
Toronte tiesiog iš KLB krašto 
valdybos raštinės, arba jų pa
prašyti, kreipiantis į KLB kraš
to valdybą 1011 College St., To
ronto, Ontario M6H 1A8. Dides
nėse apylinkėse prašymų blan
kus galima gauti iš fondo įgalio
tinių: Londone pas E. Petraus
ką, Hamiltone pas J. Pleinį, 
Montrealyje pas Br. Staškevičių.

Kartu primename, kad KL 
fondas gali pašalpas skirti tik 
Kanadoje veikiančioms kultū
rinėms - ne pelno organizaci
joms jų veiklai paremti arba 
specialiems jų veiklos projek
tams įvykdyti.

Pareiškimus siųskite šiuo 
adresu: Kanados lietuvių fon
das, 1573 Bloor St. VV., Toronto, 
Ontario M6P 1A6.

Kanados lietuvių fondas

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį pa

mokslus per visas Mišias sakė 
Paįstrio ir Spirakių parapijų kle
bonas kun. Pranciškus Tamulio- 
nis. “Šatrijos” ir “Rambyno” skau
tų draugovės minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, daly
vaudamos 10.15 v. r. Mišiose ir 
sueigoje po Mišių muzikos studi
joje.

— Vasario 4 d. palaidota a.a. 
Jean-Elizabeth Lastauskaitė, 59 m.

— Pelenų diena ir Gavėnios 
pradžia šį trečiadienį, vasario 
13. Mūsų šventovėje pelenai bus 
pašventinti ir barstomi tikintie
siems ant galvų per visas Mišias 
7.15, 8, 8.20 v.r. ir 7 v.v.

— Gavėnios penktadieniais, 
pradedant vasario 15 d., mūsų 
šventovėje bus einami kryžiaus 
keliai 7 v.v., o po jų bus laikomos 
Mišios.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus sekantis su
sirinkimas — vasario 24 d. po 
11.30 v.r. Mišių Parodų salėje. 
Bernadeta Abromaitytė parodys 
skaidres iš jos kelionių po Aus
traliją ir kitas tolimas vietas.

— Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 17, Toronto lietuviai minės 
Lietuvos nepriklausomybės 73- 
čią sukaktį. Mūsų šventovėje iš
kilmingos pamaldos, kurių metu 
giedos kartu parapijos ir “Volun
gės” chorai, bus 10.15 v.r. Visos 
organizacijos yra kviečiamos da
lyvauti su savo vėliavomis. Pa
mokslą per visas Mišias sakys kun. 
dr. F. Jucevičius.

— Jaunų šeimų stovykla, kurią 
organizuoja parapijos jaunų šei
mų sekcija, įvyks rugpjūčio 3-10 
d.d. “Kretingos” stovyklavietėje 
Wasagoje. Registracijos blankus 
galima pasiimti iš klebonijos raš
tinės arba skambinti stovyklos 
administratorei Nijolei Simona- 
vičienei tel. 239-7226.

— Mišios vasario 17, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Juozą Mar
tinaitį, 9.20 v.r. - už užmirštas sie
las, 10.15 v.r. — už a.a. Juzę Ra
kauskienę, už Stankevičių šeimos 
mirusius, už a.a. Adomą ir Sofiją 
Biretas, 11.30 v.r. — prašant Lie
tuvai laisvės.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje pami

nėti Lietuvos nepriklausomybę 
bus laikomos 9.30 v.r. vasario 17 
d. Giedos parapijos choras. Bus 
renkamos aukos Tautos fondui ir 
KLB. Minėjimas — tą pačią dieną 
Mississaugoje, Anapilio didžio
joje salėje 4 v.p.p. Kviečiame da
lyvauti.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys vasario 20-26 d.d. 
bus Čikagoje, kur patikrins svei
katą, dalyvaus evangelikų liute
ronų ir evangelikų reformatų baž
nytiniuose posėdžiuose ir vasa
rio 24 d. laikys lietuvių evange
likų reformatų šventovėje pamal
das Vasario 16-sios proga.

— Parapijos tarybos posėdis — 
vasario 27, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

— Kovo mėnesio biuletenis bus 
dalinamas kovo 3 d. šventovėje.

Lietuvių namų žinios
— A. a. Adolfo Lorenco atmi

nimui aukos Lietuvių slaugos na
mams: $100 —- P. H. Biernat, V. I. 
Dauginiai, Jagėlų šeima, dr. A. 
S. Pacevičiai; $50 — V. V. Augė- 
nai, L. Einikienė, R. Fletcher,
J. Jasinevičienė, N. Kalmuk, L. 
G. Matukai, V. L. Sendžikai, E.
K. Šlekiai, R. Stalioraitis; $40 
— E. Juknevičius, K. Poškienė; 
$35 — T. B. Stanuliai; $30 — H. G. 
Chvedukai, A. S. Ciplijauskai, K. 
M. Janeliūnai, S. Richards, M. V. 
Tamulaičiai; $28.43 — D. A. Gašlū
nai; $26 — B. Boake; $25 — J. And- 
riulaitis, A. V. Dailydės, S. A. 
Draugeliai, P. Skablauskas, S. Vai
tekūnas, A. C. Zakarevičiai; $25 — 
Ema Lorencienė a.a. P. Bražuko 
atminimui; $20 — E. Ališauskas, 
R. Bražukienė, V. Bubelis, E. J.

LIETUVA ir lietuvybės išlaikymas bei jos puoselėjimas Kanadoje yra 1 
\ nuolatiniai Kanados Lietuvių Bendruomenės rūpesčiai!

$eį VASARIO 16-SIOS PROGA 
A KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

! prašo aukų visuomeninei-kultūrinei veiklai paremti
Pastaruoju metu Tautos drąsa bei kovos dvasia išgarsino Lietuvos vardą plačiojoje Kanados 
visuomenėje. Kanados Lietuvių Bendruomenė vienintelė palaiko ryšius su Kanados vyriau
sybių institucijomis ir kitų pavergtų tautų organizacijomis. Kanados valdžiai bei spaudai ji 
teikia informaciją apie Lietuvą, tuo užtikrindama jos reikalų supratimą kanadiečių tarpe.
KLB Humanitarinės pagalbos komitetas teikia Lietuvos žmonėms skubiai reikalingą 
medicininę ir kitokią pagalbą, o Pagalbos Lietuvai vajumi telkiamos lėšos stambesniems 
projektams Lietuvoje įgyvendinti.
Kultūros ir švietimo komisijų pastangomis jaunimo tarpe ugdomos lietuviškos vertybės, 
užtikrinančios veiklos tęstinumą.
Paaukojus $20 ar daugiau, išduodami pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčio.
Aukojant plačiai veiklai, prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus per apylinkėse ruošiamus 
Vasario 16 minėjimus. Aukas galima siųsti: Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St.,

Toronto, Ont. M6H 1A8. KLB krašto valdyba

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE Į

- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame "Tėviškės žiburių ”
Oi FTl puslapyje)

■K bbk _ Neimame jokio administracinio mokesčio
J| - Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1990 metus, įnašą į RRSP reikia

įteikti iki 1 991 m_ Kovo 1 dienos
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVOiATEITIESGEROYElI
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS - 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį, savo santaupų 
įdėkite (saugią

“Paramos” RRSP s-tą.
• 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. - 10’/4%, 2 m.-10 %, 3 m.-10 %, 
su keičiamu nuošimčiu
(variable rate) 9 %.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti į RRIF, 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

Čuplinskai, P. Ipilchak, A. Iva
nauskienė, T. R. Jezovit, J. Jonai
tis, O. Juodišius, L. Juzukonis,
K. Kurzawinski, A. Kyzelis, L. Mar- 
cinek, A. Mašalas, D. Matulionis, 
M.V. Miceikos, M. Mitchell, H. Rū
dyk, A. S. Sakus, B. Sapijonienė, 
V.E. Sondos, H. Stepaitis, N.V. 
Tamulaičiai, A. D. Zakarevičiai; 
$15 — I. Kairienė, A. Lemežys; 
$10 — E. Bočkienė, R. Senkus, J. 
Sudonis. Iš viso — $1984.43.

— Lietuvių slaugos namams 
aukojo: $10,000 — Toronto lietu
vių pensininkų klubas; $1,167 —
L. Dagienė; $1,000 — A. Krakaus- 
kas, A. Krasauskienė savo vyro 
a.a.Tado Krasausko atminimui, J. 
V. Šimkus, J. Vaičeliūnas, R. Vai
čaitis; $608 — J. Bajoraitis; $500
— V. Aušrotas; $300 — J. Petravi
čius; $200 — J. Zabulionis; $129
— G. Buntins; $100 — J. Gudas, 
C.A. Januškevičius, J.E. Mažu- 
laičiai iš Hamiltono, V. Mikelė- 
nienė, A.A. Misiūnai; $50 — V. 
Anysienė; $48 — R. Wood; $40 — 
O. V. Senkai ir $25 — Astra, Bruce

Holms iš Thunder Bay a.a. Salo
mėjos Danilevičienės atminimui; 
$25 — D. A. Gasiūnai a.a. Onos Bi- 
vainienės atminimui. Iš viso sta
tybos fonde yra $296,727 (įskai
tant nuošimčius). Aukos priima
mos “Paramos”, Prisikėlimo para
pijos ir “Talkos” kredito koope
ratyvuose. Aukos atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių. Aukas 
galima siųsti ir tiesiogiai šiuo 
adresu: Labdaros fondas. Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

— Užgavėnių karnavalo jaunimo 
popietė praėjo labai gražiai. Bu
vo daug lankytojų. Organizacijų 
paviljonai buvo gerai pasiruošę 
ir gražiai papuošti. Dalyvavo: 
“Atžalynas”, Birutės draugovės 
skautės, filatelistai, “Gintaras”, 
sporto klubas “Jungtis”, LN mo
terų būrelis, Maironio mokykla, 
pensininkai ir “Vytis”. Meninę 
programą atliko Maironio mokyk
los mokiniai, “Atžalyno” ir “Gin
taro” tautinių šokių jaunimo 
grupės. Visi puikiai atliko savo

programą. Paviljonai buvo premi
juoti. Pirmą premiją laimėjo “At
žalynas”, antrą — “Gintaras”, tre
čią — sporto klubas “Jungtis”, 
ketvirtą — Birutės skaučių drau
govė ir penktą — Maironio mokyk
la. Dėkojam paviljomi organiza
toriams, jaunimo grupėms ir jų 
vadovams už dalyvavimą program 
moję. Ačiū atsilankiusiems už 
moralinę ir materialinę paramą. 
LN moterų būrelio loterija davė 
$237 pelno, kuris bus perduotas 
Lietuvai šelpti. Nuoširdžiai dė
kojame už paaukotus laimikius lo
terijai. Numatytas kaukių balius 
dėl įvykių Lietuvoje neįvyko.
LN visuomeninės veiklos komitetas

Paieškojimas
Ieškau mokslo draugės Agutės 

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

JAUNA MOTERIS iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Tel. 532-7115.

Montrealio latvių bendruomenė 
vasario 3 d. surengė pamaldas už 
sausio 20 d. Rygoje žuvusius nuo 
Sovietų Sąjungos karių. Pamal
dos vyko estų evangelikų-liutero
nų šventovėje, kuri nėra talpi. Su
sirinko latvių, estų ir gana didelis 
skaičius lietuvių. Buvo perpildy
ta šventovė ir jų salė. Kadangi 
šios pamaldos buvo gerai išrekla
muotos, tai atsilankė CBC ir CTV 
reporteriai su filmuotojais bei 
CJAD radijo ir “The Gazette” ko
respondentai. Pamaldos vyko lat
vių ir anglų kalba, o estų dvasiš
kis ir kun. Izidorius Sadauskas 
paskaitė maldas savo kalba. Pa
maldų metu latvių negausus cho
ras pagiedojo tris giesmes ir pa
baigoje su visais sugiedojo Latvi
jos himną. Dalyvių tarpe buvo par
lamentaras Paul Martin, jr. Ši 
šventė sukėlė reporterių susido
mėjimą ne tik latviais, bet ir es
tais bei lietuviais, su kuriais tu
rėjo pasikalbėjimus. Vakare jau 
galėjom klausyti per radiją ir žiū
rėti per TV šių pamaldų repor
tažus.

Montrealio lietuvių auksinio

amžiaus klubo “Rūta” metinis su
sirinkimas sausio 30 d. praėjo 
sklandžiai. Po pranešimų paaiš
kėjo, kad klubas piniginiu atžvil
giu stovi gana stipriai, todėl SOS 
Lietuvos pagalbos fondui pasky
rė $2.000. Po rinkimų naują klubo 
valdybą sudaro: seselė Paulė, Ju
lius Jurėnas, Petronėlė Juškevi
čienė, Elena Kerbelienė ir Bronė 
Malaiškienė. Revizijos komisija 
pasiliko ta pati: Jonas Šeidys, 
Kostas Toliušis ir Valė Viliušie- 
nė. Po susirinkimo, kuriame da
lyvavo apie 60 narių, visi buvo pa
vaišinti užkandžiais, pyragais ir 
kava.

Arūnas Staškevičius vasario 1 d. 
11 vai. turėjo pasikalbėjimą per 
CTV “Suzanne live” pusės valan
dos programą. Jis atsakinėjo į 
programos vedėjos ir žiūrovų tele
fonu pateiktus klausimus. Sekan
čią dieną jo žmona Silvija per 
CFMB ukrainiečių radijo valan
dėlę paskaitė sveikinimą ukrai
niečiams, kurie praeitą sekma
dienį šventė prieš 73 metus pa
skelbtos nepriklausomybės pa
minėjimą. B.S.

Šv. Kazimiero parapijos klebonijai Montrealyje

r e i ka I i nga šeimininkė.
Būtų idealu bevaikei šeimai, neseniai atvykusiai iš Lietuvos, 
galinčiai apsigyventi klebonijoje. Vyras galėtų būti šven
tovės sargas ir susirasti kokį kitą papildomą darbą mieste.

Prašome atsiliepti ar rašyti šiuo adresu:
Kun. S. Šileika, 3426 Parthenais, Montreal, P.O. H2K3T7.

Tel. (514) 521-9930.

ir tikslus patarna wi m a s

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que.

T/l O MONTREALIO LIETUVIŲ
I 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 ........... ....  1 01/2% Taupymo-special............... 63/-t%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr.......... 61/4%

1 metų ...........
180 d. -364 d.

.... 91/a%

.... 91/4%
Taupymo - kasdienines..... 6’/4%

120 d. - 179 d. .... 9 % Einamos sąsk. ........................ 41/z%
60 d. - 119 d. .... 9 % RRIF-RRSP-term............ 103/4%
30 d.- 59 d. .... 9 % RRIF-RRSP-taup..........  7 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 121/4%, asmenines - nuo 131/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

MIAMI BEACH FL. arti paplūdimio, 
parduotuvių ir susisiekimo išnuo
mojamas erdvus kambarys su dviem 
lovom, galima naudotis virtuve. 
Skambinti tel. 233-8510 Toronte.

ESU PLAUKŲ KIRPĖJA, darau 
pusmetines, sušukuoju ir apkerpu 
žemomis kainomis. Susitarus galiu 
ateiti j jūsų namus. Skambinti va
karais Stasei tel. 233-8316 Toronte.

SĄŽININGA MOTERIS pagal jū
sų pageidavimą atlieka namų ruo
šos darbus. Skambinti tel. 533-0923 
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.

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.

VAISTAI I LIETUVĄ (su receptais 
ir be receptų), muito nėra, kiekis 
neribotas. PERVEDAMI PINIGAI 
DOLERIAIS. Aukštos kokybės 
rūkyta mėsa - $84 JAV. Romas 
Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629, USA. Tel. 1- 
312-436-7772.

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

MIESTO CENTRE mažai vaistinei 
reikalinga angliškai kalbanti par
davėja. Darbo valandos nuo pirma
dienio iki penktadienio 10 v.r.-6 v.v. 
Savaitgaliai laisvi. Skambinti Marg 
tel. 923-7888.

MIKOLA1MS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti vyresnio amžiaus vyriškį, padėti 
namų ruošos darbuose. Skambinti 
tel. 1-519-695-2518.

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

“PASLAUGA RŪTA”. Įmokėjus 
$110 į “Paramos” banką, jūs galite 
aprūpinti kiaulienos skerdiena 
Lietuvoje gyvenančius gimines ir 
draugus. Grynos šviežios skerdie
nos gaus 50 kg. Galima užsakyti . 
ir sausus maisto gaminius. Dide
lis gaminių sąrašas. Kaina $150. 
Visi užsakymai bus pristatomi į 
namus, pagal nurodytą adresą. Tei
rautis tel. (416) 536-4742 Toronte.

“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.

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


