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“Gaunu laiškų, grasinančių mirtimi”
Tai pareiškė Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis prancūzų 

žurnalistui, apsilankiusiam Aukščiausiosios tarybos rūmuose Vilniuje

Dabarties Įvykiai Lietuvoje
Lietuva dar neįrodė, kad gali kontroliuoti savo sie

nas ir teritoriją, kad gali pati valdytis. Kai bus šitai įro
dyta, nepriklausomybės pripažinimui jokių kliūčių ne
bebus. Šitaip ne vieną kartą kalbėjo aukštieji vakarie
čių pareigūnai. Kad tai pigus ir “išradingas” išsisukinė
jimas, atsiduodąs kasdienine diplomatų demagogija, ne
sunku suvokti. O tik tuoj pat smelkiasi mintis, kas gi bū
tų buvę, jei anuomet garbingasis JAV prezidentas A. 
Linkolnas būtų vergams pasakęs: įrodykite, kad suge
bate patys valdytis, tada aš jus išlaisvinsiu.

K
ARTI ironija ir įprasta demagogija skaudžiai 
paliečia pavergtuosius. Tai pasityčiojimas iš 
mažesniųjų, o kartu ir iš tiesos, dėl kurios tie ma
žesnieji kovoja. Ar laisvųjų Vakarų ponai ministerial 

ir prezidentai galėtų nurodyti bent vieną pavyzdį, kur 
okupacijoje pavergtieji sugebėjo ar sugeba kontroliuo
ti savąjį kraštą? Kodėl tai lyg kažkokiai pajuokai siūlo
ma Lietuvai, Latvijai ir Estijai? O kai tų kraštų laisvuo
se rinkimuose išrinkti vadovai kreipiasi į Vašingtoną ar 
Otavą, prašydami bent aiškesnės moralinės paramos, 
susilaukiama taipgi ironija persunkto patarimo: tarki
tės ir spręskite savo problemas taikingai. Pokalbių pa
saldinimui dar vis prideda: 1940 metų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą nepripažįstame. Ir viešumon iškyla labai 
ryškus dviveidiškumo paveikslas: okupacijos nepripa
žįstame, bet su okupantu bičiuliaujamės. Ir ką gi mes 
galime padaryti? Gal tik užverda kraujas, ir tai ne tiek 
tenai, tose gėdingose okupacijose, kiek čia Amerikoje ir 
Kanadoje, kur tie atstumti ir pajuokiami mažiukai ren
ka šitų kraštų ministerius ir prezidentus, kurių prieš
rinkiminiai nusižeminimai ir pažadai stovėti pavergtų
jų tautų pusėje, tuo tarpu dabar dingę, tikriausiai lau
kia naujų rinkimų. Viskas šiandien aukojama tam nai
viam, iškreiptam kilnumui per Gorbačiovą sudemokra- 
tinti raudonąją imperiją.

S
IAURAŽIŪRIŠKUMĄ, remiantį G. Bush’o, bando 
praplėsti daug taiklesni ir rimtesni požiūriai, vis 
stipriau skleidžiami bendrinėje vakariečių infor
macijoje. Kai kur jau atvirai pasisakoma apie Vašing

tono politikos būtiną keitimą Sovietų Sąjungos atžvil
giu. Dažnam jau ir pats prezidentas Bush’as vaidenasi 
dviveidžiu žmogumi. Tuo jis visiškai panašus ir į Gorba
čiovą, kuris visai neseniai pačių rusų televizijos prog
ramoje taip buvo aptartas. Nėra abejonės, kad abiem 
dabartiniam didžiųjų galybių vadam dviveidiškumas 
kaip atsarginis skydas padeda bent šiuo metu gintis nuo 
lauktų ir nelauktų puolimų. Kai kam tai atrodo diploma
tiniu lankstumu, reikalingu politikos vairavime. Tačiau 
visa tai tegali būti laikina priemonė. Žmonės rinko vie
ną prezidentą, ne du. Kuris šiandien tikrasis — lieka pi
liečius varginantys spėliojimai, deja, laiko gana rimtai 
ribojami. Besitempiantis kantrybės siūlas pavojingai 
plonėja. Tokiais kritiškais atvejais Amerikos preziden
tui gresia atsistatydinimas. O kas atsitiktų Sovietų Są
jungoje? Jau vien Ševardnadzės pasitraukimas smarkiai 
sujudino ir kairę, ir dešinę. Gorbačiovo užsispyrimas, 
neardant komunistų kontroliuojamos imperijos, sude- 
mokratinti plačiąją šalį gali būti tik naivuolių užgina
mas. Iš ten jau pasigirsta lėbai rimtų ir pagrįstų balsų, 
kad Sovietų Sąjungos sudemokratinimas teįmanomas 
per nepriklausomybės siekiančias respublikas, kurias 
JAV pirmiausia turėtų remti. Centrinės valdžios rėmi
mas, visa motyvuojant vieno asmens “politiniu geniju
mi”, yra žaidimas užrištomis akimis. Č.S.

Kvebeko liberalų pasiūlymai
Liberalų premjeras R. Bou

rassa paskelbė savo partijos 
specialaus komiteto pasiūly
mus, liečiančius Kvebeko pro
vincijos ateitį ir jos ryšius su 
Kanada. Aštuoniolika libera
lų turinčiam komitetui vado
vauja advokatas Jean Allaire. 
Šia ilgoka 62 puslapių studija 
premjeras R. Bourassa ieško 
atsvaros Kvebeko partijos ir 
jos vado J. Parizeau peršamam 
atsiskyrimui nuo Kanados ir 
jai siūlo gaires naujoms dery
boms. Premjeras R. Bourassa 
betgi pabrėžia, kad tie pasiū
lymai yra paskutiniai. Jeigu 
jie bus atmesti, Kvebeko libe
ralų vyriausybė 1992 m. gruo
džio 21 d. praves gyventojų re
ferendumą šios provincijos 
nepriklausomybės klausimu.

Reikalavimu tampančių pa
siūlymų projektą turi patvir
tinti kovo 8-10 d.d. Montrealy- 
je įvyksiantis Kvebeko libera
lų partijos atstovų suvažiavi
mas. Pakeitimų gali atnešti ir 
Kvebeko politinės bei konsti
tucinės ateities Belanger-Cam
peau komisijos apklausos pra
nešimas provincijos parlamen
tui. Jį parlamentinė komisija, 
turinti beveik 40 narių, yra įsi
pareigojusi paruošti iki š.m. 
kovo 28 d.

Per plačiai užsimota
Didžiausią problemą Kana

dai sudarys per dideli Kvebe
ko liberalų premjero R. Bou- 
rassos vyriausybės reikalavi
mai. Jų negalės priimti nei da
bartinė konservatorių ministe- 
rio pirm. B. Mulronio, nei jo
kia kita Kanados vyriausybė.

Premjeras R. Bourassa no
ri, kad pačiam Kvebekui būtų 
leista tvarkyti nedarbo drau- 
dą, ekonominį krašto vystymą
si, jo gamtinius išteklius, gam
tosaugą, žemės ūkį, pramonę ir 
prekybą, viešąjį ir finansinį 
gyventojų saugumą, jų švieti
mą, kultūrą, ryšius ir turizmą, 
darbo, šeimos, socialinio gyve
nimo, sporto ir laisvalaikio 
reikalus.

Reikalvimai nemaži, bet jų 
nepakanka premjerui R. Bou- 
rassai. Jis taipgi nori, kad Ka
nados vyriausybė su Kvebeko 
vyriausybe dalytųsi ir teisin
gumo, žvejybos, susisiekimo, 
pašto, mokesčių, finansinių 
institucijų, pirminių gyvento
jų, imigrantų ir netgi Kanados 
užsienio politikos reikalais.

Kas liktų Kanadai?
Nejučiomis kyla klausimas, 

kas liktų Kanadai ir jos vyriau-
(Nukelta į 9-tą psl.)

VYTAUTAS LANDSBERGIS, Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas, lankydamasis Kanadoje, 
1990 m. gruodžio 9 d. kalbėjo šio krašto lietuviams Anapilio salėje ir įteikė dovaną-suvenyrą, kurią priima Kanados 
lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkas JUOZAS KRIŠTOLAITIS Nuotr. O. Burzdžiaus

Prancūzų laikraščio “Match” 
korespondentas Michel Pey- 
rard, sekęs įvykius Baltijos 
valstybėse, susidomėjo ypač 
Lietuva ir panūdo aplankyti 
prezidentą V. Landsbergį, ap
gultą Aukščiausiosios tarybos 
rūmuose Vilniuje, kur jis ten 
budėjo dieną ir naktį daugiau 
kaip savaitę. Jam tas užmojis 
pavyko — pasikalbėjo su Pre
zidentu ir jo tekstą paskelbė 
1991.1.24 laidoje. Štai jo ver
timas.

— Pone Landsbergį, ar pasi
kalbate telefonu su Michailu 
Gorbačiovu?

— Kalbėjome vieną kartą 
tuojau po žudynių. Aš krei
piausi į Gorbačiovą, protes
tuodamas ir reikalaudamas 
teisės nuvykti į televizijos 
bokštą ir patikrinti, ar ten nė
ra paliktų sužeistų bei miru
sių. Taip pat svarstėme parin
kimą tarpininko, kuris galėtų 
palaikyti ryšį tarp mūsų. Jis 
nusprendė, kad jo atstovas Lie
tuvoje bus grupė, vadovauja
ma Armėnijos prezidento Ter 
Petrosian.

— Bet juk ši grupė buvo pa
keista specialaus atstovo J. 
Trasovič. Ar jis turi politinių 
priemonių išspręsti konfliktą?

— Nieko neturi. Jis atvyko 
tiktai mūsų raminti. Geriausiu 
atveju jis gali pateikti siūly
mus, siekiančius laikinai sta
bilizuoti padėtį.. . iki sekan
čio tankų puolimo.

— Ar manote, kad įvyko per
versmas Sov. Sąjungoje?

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBER
GIS šios tarybos rūmuose Vilniuje ne tiktai dirba, bet ir nakvoja. Ši nuo
trauka buvo atspausdinta prancūzų laikraštyje “Match” su įrašu: “Vytau
tas Landsbergis, 58 metų, paprastas žmogus, nuo išrinkimo Lietuvos pre
zidentu 1990 m. yra tapęs simboliu”

— Ne, nes perversmas būtų 
nenaudingas. Michailas Gor
bačiovas susidėjo su aukštai
siais kariuomenės vadais ir su
darė juntą. Pastaroji diriguo
ja veiksmus prieš rinktus Bal
tijos valstybių* ir Rusijos at
stovus. Prisipažįstu — abejo
jau keletą dienų. Klausiau sa
ve, ar Gorbačiovas tebėra val
džioje? Bet šiandieną esu tik
ras, kad jis drauge su karine 
vadovybe sudaro bendrą vie
netą. Jis tad yra tiesiogiai at
sakingas už įvykius Vilniuje. 
Jokia tyrimo komisija to nie
kada nepatvirtins. Bus rasti 
keli žemesnieji pareigūnai ir 
padaryti kaltininkais.

— Ar nebijote, kad jis, kaip 
yra grasinęs, įves Lietuvoje 
prezidentinę valdžią?

— Tai nesąmonė. Michailas 
Gorbačiovas nėra išrinktas lie
tuvių tautos. Jis nėra mūsų 
prezidentas. Jis neturi jokios 
teisės mūsų teritorijoje. Dėl 
to jis neturi jokios teisės rei
kalauti referendumo. Mes ne
galime pasisakyti atsiskyrimo 
nuo Sov. Sąjungos klausimu, 
nes niekad jai nepriklausėm. 
Be to, referendumui reikia 
laiko, normalaus gyvenimo są
lygų ir neutralių stebėtojų. 
Juk negalima apklausa tankų 
grėsmėje. Rezultatai nebūtų 
teisingi. Jei minėtos sąlygos 
kada nors bus sudarytos ir jei 
Sov. Sąjunga mums tai pasiū
lys, galbūt tada rengsime re
ferendumą, klausiantį lietu
vius, ne ar jie nori išeiti iš Sov. 
Sąjungos, o ar nori jon įsijung
ti. (Jis juokiasi...)

— Ką manote apie karą Per
sijos įlankoje ?

— Tokia gausa karinių pa
jėgų išlaisvinti Kuveitui! Ma
note, kad vakariečių vadai ga
lėtų išląisvinti Lietuvą be lėk
tuvų, be kareivių, vien doku
mentu, paprastu parašu...

— Ar bandėte juos paveikti?
— Ne. Jie žino mūsų būklę. 

Jie girdėjo mūsų kreipimąsi. 
Jei vakariečių vadai būtų už
mezgę diplomatinius santy
kius su Lietuva, kaip esu pra
šęs, jei būtų pripažinę Lietu
vos vyriausybę, galbūt būtume 
išvengę kraujo praliejimo ... 
Aš jiems dažnai kalbėjau, kad 
diplomatiniai santykiai yra 
vienintelis pylimas prieš 
mums gresiantį pavojų. Žvel
giant atgal šie norai man at
rodo dar įtikimesni.

— Bet ar nepadarėte klaidos 
eidami per greitai?

— Ne mes, bet Sov. Sąjunga 
žygiavo per greitai. Jos irimas 
privertė imperiją persitvarky
ti. Matydami artėjančią katast
rofą, turėjome rasti greitą 
sprendimą.

— Kodėl sovietų kariniai va
dai pirmiausia pasirinko Lie
tuvą? Norėjo duoti pavyzdį?

— Dėl to, kad Lietuva labiau
siai suerzino Maskvą, ją įsiu
tino. Sovietai nori išspręsti sa
vo vidaus problemas, naudo
damiesi Lietuvos pavyzdžiu. 
Tačiau negalime tvarkyti poli
tinių dalykų jėga. Bet koks ban
dymas grąžinti diktatūrą nu
ves į civilinį karą.

— Taigi nėra sprendimo?
— Bet koks sprendimas turi 

prasidėti nuo atitraukimo so
vietinės kariuomenės, atsiųs
tos Lietuvon po nepriklauso
mybės paskelbimo 1990 m. ko
vo 11 d., ir tų dalini^, kurie bu
vo atsiųsti 1991 m. sausio 7 d. 
Tuomet galėtume tartis dėl sta
tuto sovietinių įgulų, čia įsteig
tų prieš nepriklausomybės at
statymą. Tik tada, tik tada ga
lėtume atnaujinti pasitarimus.

— Ar nebijote ?
— Ne. Gaunu grasinančių 

laiškų, grasinančių net mirti
mi. Neteikiu jiems jokios 
reikšmės. Tačiau labai realios 
informacijos verčia matyti 
grėsmę bei imtis kai kurių ap
saugos priemonių. Esu kliū
tis, politinė problema. Jūs tur
būt žinote Stalino posakį: “Kai 
yra žmogus, yra problema; kai 
nebėra žmogaus, nebėra ir 
problemos”. G.

Vasario 16-ji Vilniuje
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas vyko vasario 16, 
šeštadienį. Žmonės rinkosi ei
senai į Katedros aikštę 4-se 
vietose: prie televizijos bokš
to, Spaudos rūmų, Lietuvos 
RTV komiteto rūmų ir Rasų 
kapinėse. Prie televizijos bokš
to buvo pagerbti neseniai už 
Lietuvos laisvę žuvę tautie
čiai, o Rasų kapinėse buvo pa
dėti vainikai prie dr. Jono Ba
sanavičiaus ir kitų laisvės ko
votojų kapų. Visos grupės žy
giavo Vilniaus gatvėmis į Ka
tedros aikštę. Čia buvo laiko
mos Mišios, o po jų įvyko mi
tingas. Iš Katedros aikštės bu
vo nešami vainikai į Antakal
nio kapines, kur yra palaidoti 
sausio 13 d. didvyriai. Kaip 
skelbiama žiniose, dalyvavo 
30.000 žmonių. (LIC)

Pirmoji valstybė, 
pripažįstanti Lietuvą

AP agentūros pranešimu, 
Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis džiaugėsi “ge
romis žiniomis”, patyręs, kad 
Islandija tampa pirmoji vals
tybė, užmezganti diplomati
nius santykius su Lietuvos vy
riausybe.

Vasario 11 d. Islandijos par
lamentas nubalsavo 41:1 bal
sais priimti rezoliuciją, kuria 
patvirtinamas vyriausybės siū
lymas de facto pripažinti Lie
tuvos vyriausybę ir suteikia
mas vyriausybei autoritetas 
užmegzti diplomatinius ryšius 
su Lietuva “kaip galima grei
čiau”.

Prezidentas V. Landsbergis 
pranešė Lietuvos parlamentui, 
kad Islandija ir Lietuva su
tars diplomatinių ryšių įgyven
dinimą.

Atšaukė ambasadorių
Ryšium su Islandijos nuta

rimu pripažinti Lietuvos vy
riausybę, Maskva atšaukė savo 
ambasadorių ir paprašė Islan
dijos vyriausybę pasiaiškinti, 
kodėl ji nusprendė užmegzti 
diplomatinius ryšius su Lie
tuvos respublika. Lietuva 
esanti viena iš Sov. Sąjungos 
respublikų. Tai esą kišimasis 
į Sov. Sąjungos vidaus reika
lus. Sovietų ambasadorius bū
siąs atšauktas iki bus išsiaiš
kinta.

Lietuvos parlamentas Islan
dijos žygį labai įvertino ir pa
vadino moralios politikos per
gale. “Lietuva priima Islandi
jos ištiestą ranką su gilia pa
garba ir brolišku dėkingu
mu” — skelbia Lietuvos parla
mentas. O prezidentas V. Lands
bergis sovietų grasinimą ma
žam, bet principingam Islandi
jos kraštui pavadino brutaliu 
veiksmu. Islandija išdrįso už
stoti Lietuvą be jokių sąlygų. 
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Vytauto Landsbergio pareiškimas prancūzų žurnalistui
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Pastabos apie Australijos lietuvių dienas
Iškilmėse dalyvavo buvusi Lietuvos ministerė pirm. K. Prunskienė

Nazaraitės mūza
Lietuvių rašytojų draugijos premijuota poetės knyga
Muzikos šventė - didžioji išeivijos manifestacija
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Pokalbis su žymiu Lietuvos žydų veikėju
“Pučia vėjas į širdį”

Seniau slėpta poeto Jono Juškaičio poezija

Jis galvoja, kad pasaulio vie
šoji nuomonė nepritars Sov. 
Sąjungos atnaujintam šalta
jam karui.

Čekoslovakija arti pripažinimo
“The Toronto Star” vasario 

17 d. laidoje skelbia, kad Če
koslovakija užmezga tiesiogi
nius diplomatinius ryšius su 
Lietuva, nes, pasak preziden
to V. Havel, Čekoslovakija “re
mia teisėtus Baltijos valsty
bių parlamentus ir vyriausy
bes”. Vengrijos ministeris pir
mininkas J. Antall užsimena 
apie tiesioginį ryšių gerinimą 
su Baltijos valstybėmis. Len
kijos prezidentas L. Walensa 
remia baltiečių savivaldą, bet 
su Lietuva palaikys ryšius jau 
veikiančiais neoficialiais bū
dais.

Ragina rimtai tartis
JAV prezidentas Bushas, 

kaip rašo “The Toronto Sun” 
vasario 16 d. laidoje, skelbda
mas Vasario 16 Lietuvos nepri
klausomybės diena, ragino 
Sov. Sąjungą rimtai tartis su 
Lietuvos žmonių išrinkta vy
riausybe. Taip pat ragino 
nutraukti gąsdinimus bei smur
to veiksmus ir nesikišti 
į Lietuvos nepriklausomybės 
judėjimą. Jis dar pažymėjo, 
kad JAV niekada nepripažino 
Baltijos valstybių aneksijos 
ir remia Baltijos šalių žmonių 
laisvą apsisprendimą.

Šalpa Pabaltijui ir Ukrainai
Prezidentas Bushas, kaip 

praneša LIC, vasario 6 d. davė 
leidimą skirti federacines lė
šas medicininės pagalbos pa
siuntimui tiesiogiai į Baltijos 
valstybes ir Ukrainą. JAV ad
ministracija tam reikalui nu
mato skirti 5 mil. dol.

Remdamasis šiuo preziden
tiniu leidimu, JAV sveika
tos organizacija “Project Hope” 
planuoja 10 mil. dol. ar dau
giau vertės medicininių reik
menų surinkti iš privačių bend
rovių. Ši organizacija pradėjo 
tartis su Lietuvių katalikų re
liginės šalpos organizacija 
Niujorke.

Vasario 12 d. organizacijos 
“Project Hope” delegacija iš
skrido į Baltijos valstybes su
sitikti su Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministeriais. Lietuvos minis
ter} apie atvykstančią delega
ciją painformavo Rasa Razgai- 
tienė, Lietuvių religinės šal
pos specialių projektų vedėja.

Rems atskirai
AP agentūros pranešimu, 

JAV administracija ketinanti 
sustiprinti ekonominę ir dip
lomatinę pagalbą Baltijos vals
tybėms jų kelyje į nepriklau
somybę. Svarstoma atidaryti

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Rusų ir sovietų spaudoje pasižvalgius

Baltijos valstybės Kanados parlamente
Ryšium su žudynėmis Vilniuje ir Rygoje Kanados parlamentas specialiame posėdy je 

svarstė Baltijos valstybių politinę būklę

Gorbačiovas meluoja
Š.m. sausio 18 dienos “Rus- 

kaja mysl” laidoje Michail Hel
ler rašo: “Pirmadienio vakare, 
sausio 14 d., Michailas Gorba
čiovas paaiškino liaudies de
putatams, kad apie įvykius Vil
niuje, apie taikingu piliečiu 
užpuolimą, į kuriuos buvo šau
doma ir kurie buvo traiškomi 
tankais, nieko nežinojęs. Ne
žinomas karininkas paprašy
tas nežinomų asmenų, kurie 
susibūrė kažkokiame Tauti
nio gelbėjimo komitete, davęs 
įsakymą šaudyti ir traiškyti. 
Jis, prezidentas, visai nesąs 
įveltas. Be to, jis pridūrė, vi
sam esą kalti lietuviai, kurie 
praėjusių metų kovo mėnesį 
paskelbė savo nepriklauso
mybę. (.. .)

Michailas Gorbačiovas me
luoja ir daro tai ne pirmą kar
tą. Kai 1989 m. balandžio mė
nesį Tbilisyje ‘specdaliniai’ 
surengė kruvinas skerdynes, 
Gorbačiovas paneigė savo da
lyvavimą. Ilgai ieškojo žmo
gaus, kuris davė įsakymą žu
dyti taikingus demonstrantus. 
Buvo minimos gen. Radionovo, 
Viktoro Čebrikovo, Jegoro Li- 
gačiovo pavardės. Visi jie bu
vo įvelti, bet įsakymą, kaip pa
aiškėjo 1990 m. vasario mėne
sį, davė Michailas Gorbačio
vas. Centro komiteto plenumo 
posėdyje Ligačiovas, negalė
damas pakęsti jam daromų 
priekaištų, prasitarė: kada 
politbiuro nariai lydėjo savo 
genseką į Angliją ir orauosty- 
je posėdžiavo, Gorbačiovas 
įsakė padaryti Tbilisio de
monstracijoms galą. Eduardas 
Ševerdnadzė 1990 m. vasario 
mėnesį gynė Gorbačiovą, saky
damas, kad šis posėdis orauos- 
tyje buvęs ‘neformalus’”.

Paslaptingas komitetas
Maskvos “Izvestijos” sausio 

16 d. laidoje atspausdino pasi
kalbėjimą su A. Brazausku, ku
ris paklaustas apie Tautinio 
gelbėjimo komitetą, atsakė: 
“Koks komitetas? Kur jis? Jei
gu jis yra ir tikrai atstovauja 
tautos interesams, tai tegul pa

Taip vaizduoja įvykius Lietuvoje 
Norvegijos laikraštis "Dagbladet”

rodo tai tautai akis, tegul ją 
gina taikiomis priemonėmis, 
tegul išeina į gatvę. Ne, jis 
slapstosi už kareivių nugarų, 
veikia iš pasalų. Gal iš tikrųjų 
jo visai nėra”.

Toje pačioje laidoje kores
pondentas N. Laškevič kalba 
ir su Juozu Jarmalavičiumi, 
kuris pasisakė esąs ryšininku 
tarp Lietuvos kompartijos (pa
gal TSKP platformą) ir paslap
tingo komiteto. Jis sakosi tam 
komitetui nepriklausąs, o tik 
jam atstovaująs. Jis taip pat 
pasakė, kad sovietai dėl Vil
niaus skerdynių nesą kalti, o 
Lietuvos valdžia veržiasi į nau
ją kraujo praliejimą.

“Izvestijos” sausio 18 d. lai
doje rašo: “Gudijos deputatai 
grįžę iš Vilniaus pasakojo, kad 
jie nors ir labai norėjo susi
tikti bent su vienu Tautinio 
Lietuvos išgelbėjimo komite
to nariu, tačiau jiems tai nepa
vyko. Jie ėmė abejoti, ar tikrai 
toks komitetas yra”.

Paslaptį šiek tiek atskleidė 
sovietų žinių agentūra TASS, 
kuri sausio 13 d. pranešė, kad 
Tautinio gelbėjimo komite
tui priklauso gen. Algimantas 
Naudžiūnas. “Ruskaja mysl” 
korespondento paklaustas ar 
tai tiesa, generolas nustebo: 
“Aš? Kaip tai aš? (. . .) Aš tik 
žinau, kad kalbėti komiteto 
vardu įgaliojimus turi Jerma- 
lavičius”.

Atrodo, kad šį Kremliui gel
bėti komitetą įsteigė gense- 
kas Gorbačiovas ir sako, kad 
jis atstovauja tautos valiai.

Žuvo kagėbistas
Sausio 13 d. sovietai paskel

bė, rašo Maskvos “Izvestijos” 
sausio 17 d. laidoje, kad štur
muojant Vilniaus televizijos 
bokštą žuvo desantininkų lei
tenantas Viktor Šitnovič. “Iz- 
vestijų” korespondentams, pa
siteiravus Sov. Sąjungos karo 
ministerijoje, paaiškėjo, kad 
tokio kariškio sąrašuose visai 
nėra. Vėliau buvo paskelbta, 
kad žuvusio leitenanto pavar
dė yra Viktor Viktorovič Šats- 
kich, bet desantininkų vado
vybė pareiškė, kad tokio žmo
gaus jų sąrašuose irgi nėra. 
Tik sausio 18 d.-atsiliepė Sov. 
Sąjungos KGB vadovybė ir pa
sakė, kad leitenantas V. Šats- 
kich buvo infiltruotas į Lietu
vą kagėbistas, kuris turėjęs 
padėti “stabilizuoti” padėtį 
Vilniaus mieste.

“Izvestijos” paneigia žinią, 
kad dalis kariškių atsisakė žu
dyti civilius gyventojus ir de
zertyravo.

Varšuvos dienraštis “Trybu- 
na” sausio 18 d. laidoje rašo, 
kad Lietuvos lenkų sąjungos 
centro valdyba platina atsi
šaukimą, kuriame lenkai so
vietų armijos kariai yra ragi
nami neklausyti vadovybės 
įsakymų ir nežudyti krašto pi
liečių. J.B.

Sausio 21 d. Kanados parla
mente, pasiūlius Jesse Elis, vi
si parlamento nariai sutiko 
atskirame posėdyje svarstyti su 
siaubingaisiais įvykiais susie
tus Baltijos kraštų reikalus.

JESSE FLIS (Parkdale-High 
Park rajonas) savo atidaromoje 
debatų kalboje pabrėžė, kad 
Antrasis pasaulinis karas dar 
tebesitęsia, nes Baltijos valsty
bėms jis dar nepasibaigė. Prieš 
savaitę sovietinė armija Vilniu
je surengė kruvinąjį sekmadie
nį. Pasaulio reakcija buvo grei
ta ir stipri.

Kanados parlamentas buvo 
vienas iš pirmųjų pasmerkęs 
Sov. Sąjungos veiksmus. Minis- 
teris pirmininkas Brian Mulro
ney pasiuntė M. Gorbačiovui 
laišką, kuris buvo paskelbtas 
spaudoje — santykiai tarp Ka
nados ir Sov. Sąjungos bus su
gadinti, jei pastaroji nesustab
dys smurto veiksmų Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse. So
vietų ambasadorius skundėsi, 
kad kanadiečiai nesą objekty
vūs. Bet jam buvo atsakyta — 
spaudimas sovietams tęsis iki 
sovietinė kariuomenė pasitrauks 
ir Sov. Sąjunga sėsis prie dery
bų stalo su Baltijos valstybė
mis.

J. Fliss praeitais metais bu
vęs Lietuvoje, kai ten vasario 
24 d. vyko laisvi rinkimai. Jis 
neranda taikingesnių žmonių 
už baltiečius. Jie atsisako smur
to veiksmų ir visas problemas 
nori spręsti taikingai.

Jei jie priimtų kovo mėn. so
vietų siūlomą referendumą, tu
rėtų sutikti, jog jie nėra nepri
klausomi.

Ko pageidauja baltiečiai, Ka
nados piliečiai? Jie nori, kad 
Sov. Sąjungai būtų taikomos eko
nominės sankcijos, išvesti spe
cialūs sovietiniai daliniai ir 
tankai, būtų pripažintos demo
kratiškai išrinktos Baltijos vals
tybių vyriausybės, Kanados vy
riausybė įneštų ir Jungtinėse 
Tautose rezoliuciją, smerkian
čią sovietų agresiją, sušauktų 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferenciją, kurioje 
būtų pasmerkti sovietų veiksmai.

ALEX KINDY (Calgary North- 
East). Jis buvęs Sov. Sąjungoje 
jau penkis kartus. Lankydama
sis 1989 m. pastebėjęs, kad kraš
te vyksta teigiami pasikeitimai. 
Buvo svarstomi laisvos rinkos 
klausimai, demokratiniai rin
kimai, ypač tai pastebėjęs Bal
tijos valstybėse ir Ukrainoje. 
Bet kas atsitiko dabar? Jo nuo
mone, Kremliuje viršų paėmė 
užkietėję komunistai ir jų įta
koje veikia Gorbačiovas. Jis gal
voja, kad JAV ir Sov. Sąjunga 
nepasidalino įtakų sferomis — 
jums priklauso Vidurinieji Ry
tai, o mums Baltijos kraštai.

Dabartinių įvykių šviesoje, 
Kanada turėtų užmegzti diplo
matinius ryšius su demokratine 
Lietuvos vyriausybe, vadovau
jama prezidento Landsbergio, 
o taipogi su Latvijos ir Estijos 
vyriausybėmis. Tai esą minimu
mas, ką galėtų Kanada šiuo me
tu daryti.

JOE CLARK (užsienio reika
lų ministeris). Iš tikrųjų, esąs 
retas atvejis, kai Kanados par
lamentas kalba vienu balsu, kad 
ir politiniais klausimais. Kana
dos parlamentarai yra įsitikinę 
siųsti aiškiausią signalą Sov. 
Sąjungai ir Baltijos kraštų žmo
nėms, kad kanadiečiai absoliu
čiai priešinasi Sov. Sąjungos 
vyriausybės veiksmams ir kad 
baltiečių reikalavimai yra tei
sėtai pagrįsti.

Debatai parlamente turi įti
kinti sovietų vadus, nežiūrint 
Persijos įlankos karo, kad vaka
riečiai nėra praradę dėmesio 
Baltijos valstybėms. Kanados 
parama šiems kraštams nekei

Lietuvių minia prie Spaudos rūmų,bandžiusi apsaugoti juos nuo sovietiniu tankų

čiama. Kanada de jure pripa
žįsta Baltijos kraštų nepriklau
somybę ir niekad nesutiko su 
jų aneksija. Taipogi ji remia 
žmonių apsisprendimą savo 
ateities atžvilgiu. Tėra tik klau
simas, kaip galima praktišku 
būdu padėti šiems kraštams?

Baltijos kraštai jau yra įstei
gę savo informacinius centrus 
Stokholme Švedijoje. Taip ga
lėtų atsitikti ir Kanadoje. Daro
mos pastangos baltiečių klau
simą įtraukti į Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen
cijos darbotvarkę.

Joe Clark gruodžio 13 d. para
šęs laišką Ševardnadzei, prašy
damas užtikrinimo, anksčiau pa
reikšto jam ir Kanados minis- 
teriui pirmininkui, kad nebus 
vartojama karinė jėga Baltijos 
valstybėse.

Po tragiškų įvykių Vilniuje mi
nisteris pirmininkas Brian Mul
roney griežtai pasmerkė sovie
tinius veiksmus, reikalaudamas 
sovietų prezidentą Gorbačiovą 
susilaikyti nuo smurto veiksmų 
ir pradėti derybas, kaip reika
laujama Helsinkio akte. Taip 
pat pažymėjęs, kad yra peržiū
rimas 150 mil. dol. kredito su
teikimo Sov. Sąjungai klausimas. 
Kanados finansinė parama jun
giama su reformomis Sov. Są
jungoje.

SVEND J. ROBINSON (Berną 
dy-Kingsway) pareiškė, kad jis 
remia mintį, jog Jungtinėse Tau
tose stipriai ir aiškiai būtų pri
minta M. Gorbačiovui, kuris su 
savo “glasnost” ir “perestroika” 
yra davęs pasauliui vilties, ne
atsižadėtų savo politikos ir už
tikrintų, kad smurtas Baltijos 
respublikose nepasikartos.

BILL BLAIKIE (Winnipeg 
Transcona) gavęs iš Lietuvos 
sveikatos ministerio Juozo Ole
kos, pas kurį svečiavosi praei
tais metais, išsamią informaci
ją apie kovo 13 d. kruvinuosius 
veiksmus Vilniuje, sužeidimus, 
mirtis, ilgą sąrašą trūkstamų 
medicinos priemonių. Laiškas 
būsiąs perduotas užsienio rei
kalų ministeriui. Kai praeitais 
metais lankėsi Lietuvoje stebė
ti rinkimų, kaip tik jam teko bū
ti viename Šilutės miesto rin
kiminio vajaus^usirinkime. Ne
buvo matęs tokio rimto politinio 
susirinkimo, kur susirinkusieji 

AfA 
EDVARDUI PUNKRIUI

iškeliavus amžinybėn,

didžio skausmo valandoje jo žmonai IRENAI, 
sūnums - RIČARDUI ir EDVARDUI su šeima bei 
visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime -

Vyr. skaučių K. Birutės draugovė, 
“Rambyno" ir “Šatrijos” tuntai, 
skautininkų-skautininkių draugovės

PADĖKA
AfA 

IGNAS JONYNAS
mirė 1991 m. sausio 4 d., palaidotas sausio 8 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdi padėka Tėvams pranciškonams, vargoninin

kei, karsto nešėjams, visiems laidotuvių dalyviams, draugams 
ir pažįstamiems, taip pat už pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu, aukas “Caritui”, užprašytas Mišias ir gėles.

Dėkoju ponioms už pyragus ir p. Birštonui už pusryčius.
Jums dėkinga-

Bronė Jonynienė

pasižymėjo dideliu civilizuotu- 
mu. Rinkiminius klausimus 
sprendė rimtai su atsidėjimu. 
Žmonės, kurie 50 metų neturė
jo laisvų demokratinių rinkimų, 
ypatingai juos vertino. Lietu
viai yra nusprendę savo tikslų 
siekti visu atkaklumu, tačiau 
taikingu demokratiniu būdu. 
Dar reikia pridėti ir labai drą
siu keliu.

PAULINE BROWES (parla
mentinė pilietybės ir daugiakul- 
tūrių reikalų ministerio sekre
torė) prieš vienerius metus tu
rėjusi progą lankytis Lietuvoje 
ir būti ten liudininke laisvų 
rinkimų, davusių didžiulę per
galę nepriklausomybės ir savi
valdos principams. Lietuva, Lat
vija ir Estija po 50 sovietinio 
valdymo metų tvirtai pasirinko 
laisvės ir demokratijos kelią. 
Jai tekę Vilniuje kalbėtis su 
įvairaus amžiaus ir profesijų 
žmonėmis. Visų apsisprendimas 
tvirtai vienodas — politinė ir 
ekonominė nepriklausomybė.

Kanada turi nedvejodama ap
sispręsti ir remti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomy
bę. Turėtų būti imamasi pastan
gų, kad šie kraštai taptų nepri
klausomi irtai nieko mažiau. Taip 
pat pritarė minčiai, kad Kana
doje būtų steigiami baltiečių 
informacijos centrai.

DENIS MILLS (Broadview- 
Greenwood). Jis perskaitė savo 
rinkiminio rajono verslininkų 
laišką, rašytą P. Kusmanio. Ja
me rašoma — geri abišaliai eko
nominiai santykiai nėra įma
nomi, kai sovietinė valdžia jėga 
triuškina Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos demokratiškai išrinktas 
vyriausybes. Iki nebus atstaty
ta laisvė Baltijos valstybėse ir 
Sov. Sąjunga neįsipareigos įves
ti krašte laisvos rinkos, neturė
tų būti teikiama jai ekonominė 
pagalba.

BENNO FRIESEN (Surrey- 
White Rock-South Langley). Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos trys 
žmonių kartos laukė pragiedrė
jimo. Jie buvo aukos dviejų Eu
ropos valstybių nelegalaus su
sitarimo. Neseniai sovietų val
džia Hitlerio-Stalino susitari
mą panaikino. Tokiu būdu, lo
giškai galvojant, sovietai turė
tų atitaisyti šio susitarimo pa-

(Nukelta į 5-tą psl.)

AfA 
EDVARDUI PUNKRIUI

mirus, 

jo žmoną, šeimą ir artimuosius giliai
užjaučia -

Prisikėlimo parapijos choras

Brangiam tėveliui A'f'A
EDVARDUI PUNKRIUI 

mirus,
liūdinčius - sūnų EDĮ su šeima ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -
Saulius ir Nora Gyliai, Rimas ir Aušra Karkai
Čikaga 

........... - ------- ---------- -----______ _

AfA 
EDVARUI PUNKRIUI

mirus,
žmoną IRENĄ, sūnus - RIČARDĄ ir EDI bei kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Antanas ir Birutė Matulaičiai

AfA
EDVARDUI JULIUI PUNKRIUI 

mirus,

žmonai IRENAI, sūnui EDVARDUI, marčiai VILIJAI 
ir mylimiems vaikaičiams, sūnui RIČARDUI bei jo 
sužadėtinei ELONAI, motinai MARIJAI PUNKRIE- 
NEI, broliui RAIMUNDUI, tetai BRONEI ir visai 
REVENTŲ šeimai, pusseseriai EUGENIJAI su 
šeima Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą kartu su 
jumis nuliūdę -

Aldona, Algirdas ir Andrius Oliai, 
uošvienė Kazimiera Arlauskienė

AfA 
PETRUI BRAŽUKUI

mirus,

žmoną REGINĄ, dukrą RAMUNĘ, sūnus - LIUDĄ 
ir ANDRIŲ su šeimomis bei kitus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame -

B. R. Chmieliauskai B. L. Raginskai
N. J. Kaleinikai T. V. Spuduliai

/. J. Žiurinskai

AfA
JULIJAI BANCEVIČIENEI

Punsko krašte mirus,

jos sūnus — VYTĄ ir JUOZĄ su šeimomis bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —

B. Degutis B. Rėkus
R. J. Kuliešiai St. Maksimavičius
I. Cirušytė G. A. Slaboševičiai

O. Valinčiutė

Canabian girt jffleinoriate Hth.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius-• 
Bank of Canada, Bank of Montreal,

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

King George VI Niagara Falls

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

PADĖKA
AfA

TADAS KRASAUSKAS,
mylimas vyras ir tėvas, mirė 1991 m. sausio 21 d., 
palaidotas sausio 24 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse 

Mississaugoje.
Nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos kunigams: kle

bonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, OFM, 
kun. L. Januškai, OFM, kun. P. Šarapnickui, OFM, už konce- 
lebruotas Mišias, maldas laidotuvių namuose ir kapinėse. 
Ačiū D. Rodtkienei už giedojimą ir vargonavimą.

Dėkojame karsto nešėjams - K. Bartusevičiui, M. Nor
kui, R. Norkui, J. Norkui, V. Skukauskui, H. Sukauskui.

Esame dėkingi giminėms, draugams ir visiems dalyva
vusiems laidotuvių namuose, Mišiose šventovėje, užpra
šiusiems Mišias, pareikštą užuojautą žodžiu, raštu ar spau
doje. Taip pat dėkojame už dosnias aukas Lietuvos medi
cinos pagalbai, Tautos fondui ir atsiųstas gėles.

Dėkojame šeimininkui p. Birštonui už paruoštus pietus, 
ponioms už pyragus. Ačiū P. Saplienei už paskutinį atsi
sveikinimo žodį, tartą prie kapo.

- Giliame liūdesy likę - žmona Ona, dukra Regina, 
sesuo Dana, brolis Vitas su šeimomis



PRANEŠIMAS IS ARGENTINOS

Pasiryžo gyventi laisva
Ryšium su siaubingaisiais 

įvykiais Vilniuje Lietuvai iš
laisvinti komitetas Argenti
noje - LIKAR paskelbė du pa
reiškimus, smerkiančius so
vietų smurtą Lietuvoje. Pa
reiškimuose sakoma - okupan
tai gali vartoti priespaudą, 
bet negali palaužti lietuvių 
valią ir tikėjimą gyventi lais
vėje. Dovydas laimėjo prieš 
Galijotą, Lietuva laimės prieš 
Sov. Sąjungą. Imperija jau yra 
irimo vyksme. Lietuva neįsi
jungs į naujai neva kuriamą 
Sov. Sąjungą, kurioje bus “dau
giau to paties”. 1990 m. kovo 
11 d. Lietuva pasiryžo gyventi 
laisva ir nepriklausoma.

Gorbačiovas apvylė tuos, ku
rie jam suteikė Nobelio taikos 
premiją. Jis yra atsakingas 
už kruvinojo sekmadienio au
kas. Jam skirtoji premija tu
rėtų būti atšaukta.

Pareiškimus pasirašė Artū
ras Mičiūdas - komiteto pir
mininkas, ir Hektoras Katinas 
— sekretorius. Jie buvo įteikti

Kreipimasis į Lietuvos rusus
Mielieji, brangieji, broliai ir 
seserys rusai!

Šią baisią valandą, kada 
sprendžiamas Lietuvos liki
mas, kada gatvėse tankai, kada 
pralietas nekaltų žmonių krau
jas, aš kreipiuosi į Jus Kris
taus meilės ir broliško malda
vimo žodžiais.

Respublikoje valdžią nori už
grobti ginkluoti banditai, pri
sidengę partiniais bilietais ir 
nacionalinio gelbėjimo lozun
gais. Netikėkite jais: jie ne
atneš jums laimės. Jie nori su
grąžinti totalitarizmą, nuo ku
rio pasibaisėjęs nusigręžia vi
sas pasaulis, visa žmonija. Tai 
reiškia pertvarkos galą, suve
renių respublikos teisių ir lais
vių sutrypimą, demokratijos 
žlugimą.

Mūsų didžioji tauta - Sergi
jaus Radoniečio ir Serafimo 
Saroviečio, Dostojevskio ir 
Tolstojaus, Puškino ir Lermon
tovo, Solženicyno ir Sacharo
vo tauta - neturi virsti mažų 
kaimyninių tautų smaugėją ir 
okupantu. Mūsų šaunioji Armi
ja, parodžiusi didelį heroiz
mą kovose su užsienio inter-

Nobelio taikos premijos laureatas M. Gorbačiovas - Sausio tryliktosios 
kaltininkas Iš “Atgimimo”

Sov. Sąjungos ir JAV atstovy
bėms Buenos Aires mieste. Di
dieji dienraščiai — “Clarin”, 
“La Prensa”, “Cronika” iš
spausdino pareiškimus. Taipo
gi pareiškimai buvo įteikti Ar
gentinos užsienio reikalų mi- 
nisteriui Domingo Cavallo ir 
kartu paprašyta Lietuvai su
teikti politinę paramą.

Argentinos lietuvių jaunimo 
pirm. J. Gaidimauskas, Jauni
mo kongreso rengimo komiteto 
sekr. A. Rastauskaitė ir kiti 
nariai S. Ruplėnaitė, C. Bace
vičiūtė (iš Brazilijos), A. Mi
čiūdas buvo priimti Sov. Są
jungos ambasados patarėjų Ar
gentinos sostinėje. Jiems buvo 
pareikštas griežtas protestas 
prieš nežmonišką sovietų el
gesį Lietuvoje. Lietuvių jau
nimas, apsirengęs tautiniais 
drabužiais, Buenos Aires mies
te platino atitinkamus apie 
Lietuvą lapelius. “Buenos Ai
res Herald” išspausdino pir
mame puslapyje nuotrauką iš 
jaunimo veiklos. Alarmis 

ventais, pati neturi virsti in
tervencijos įrankiu. Rusų ka
reiviai - mūsų broliai ir sū
nūs - neturi šaudyti į begink
lius žmones, neturi lieti bro
lių kraujo.

Lietuvių tauta jau yra pasi
rinkusi - ji yra už laisvę, de
mokratiją, nepriklausomybę. 
Jai nebaisūs ekonominiai sun
kumai, jei tik galėtų ištrūkti 
iš totalitarinio režimo valdžios, 
kuri praliejo jūras žmonių 
kraujo, pražudė milijonus ne
įkainojamų gyvybių.

Aš maldauju jus, rusų žmo
nės - neremkite okupantų, ne
reikalaukite vadinamojo “pre
zidentinio valdymo”, nepri- 
jauskite diktatoriams, nesi- 
rinkite į mitingus, kuriuos or
ganizuoja “Jedinstvo” ir “Gel
bėjimo komitetas”. Tie, kas no
ri atkurti sovietų valdžią, ei
na prieš liaudį ir prieš istori
ją. Bolševikų valdžia 73 metus 
laikėsi vien apgaule ir prie
varta, vien pralietu krauju. Ne
jaugi reikia, kad visa tai pasi
kartotų ir tęstųsi? Nejaugi dar 
neužtenka tų aukų, kurios jau 
atiduotos šiai siaubingai sis
temai, savo nusikaltimais virši
jusiai visus nusikaltimus, ku
riuos yra padarę visi istori
jos žinomi totalitariniai re
žimai, net vokiškasis fašizmas?

Skaudu ir liūdna matyti ru
sus, atakuojančius teisėtą Lie
tuvos vyriausybę, besisten
giančius po TSKP ir “Jedinst
vo” vėliavomis atkurti totali
tarizmą. Gėda dėl rusų, kurie 
iki šiol nesuvokia sovietinio 
režimo viso žiaurumo ir nežmo
niškumo, darančio gėdą rusų 
tautai, nešančio sielvartą ir 
kančias kitoms tautoms.

Aš šaukiuosi dėl jūsų Išgany
tojo malonės ir meldžiuosi, kad 
visoms kenčiančioms tautoms 
Jis duotų taiką ir brolišką mei
lę. Jo malonė tebūna su mumis. 
Amen.

Kauno ortodoksų Apreiškimo 
katedros klebonas Ilarijonas
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Iš demonstracijų Lietuvoje. Minios valią išreiškia merginų laikomas plakatas Nuotr. Algirdo Kairio

Laiškai iš Lietuvos - ištraukos

dienos Vilniuje
Tą šiurpią naktį, kaip ir tūkstan

čiai kitų žmonių buvau prie Aukš
čiausiosios tarybos rūmų. Iš va
karo šokome, dainavome, o už vis 
labiau skandavome “Lietuva!”, 
“Laisvė!” “Landsbergis!” Ir taip 
beveik iki vidurnakčio, kol rūmų 
lange su kryžiumi pasirodė kun. 
Algimantas Keina. Tikintieji su
sitelkė bendrai vakaro maldai. 
Sukalbėjome Mergelės Marijos li
taniją, sugiedojome “Tavo apgy
nimo .. .” Kažkas iš minios pa
siūlė pasimelsti Rožinį. “Sveika 
Marija . . .” pertraukinėjo tanko 
šūviai — raminomės, kad šaudo 
tuščiais. Kai pasigirdo automa
tų papliūpos ir greitosios pagal
bos sirenos, supratome — šaudo į 
žmones, žudo. Nesu iš bailiųjų, 
bet tą valandą krėtė sunkiai su
valdomas drebulys. Lange, palmės 
šaka perrištas, kryžius buvo pas
kutinė pergalės viltis. Ne išori
nės — vidinės! Nepasiduoti pani
kai, baimei, susitelkti . . . Esu 
tikra — visi galvojom tą patį.

Tą naktį buvo išbandytas mano 
tikėjimas. Dieve, tepraeina ši 
taurė . . . Marija, apglobk mano 
mažytę Lietuvą savo dangišku ap
siaustu. Bet ne mano, Tavo valia 
tebūnie .. .” meldžiausi kartu 
su ateitininkų būreliu. Iki ryto 
nepaleidom iš rankų Rožinio. Jis 
guodė, ramino, o svarbiausia stip
rino: Stovėti! Nesitraukti! Die
vas ir Tiesa mūsų pusėje!

Sekmadienio rytą iš Antakalny
je esančios kraujo perpylimo sto
ties skubėjome ne į Katedrą, bet 
prie kitos šventovės — Aukščiau
siosios tarybos rūmų. Sustojome 
šv. Mišių Aukai. “Šią naktį mūsų 
tauta buvo pakrikštyta kraujo 
krikštu. Ši sėkla neš vaisių, mes 
neabejotinai būsime laisvi... 
kalbėjo kunigas Sigitas Tamke- 
vičius.

Greta manęs stovėję kybartie- 
čiai — Renata, Aušra, Onutė, Da
rius dalinosi mintimis: “Gaila, 
kad ne visi mūsiškiai atvažiavo 
į Vilnių . . . Jaučiamės lyg būtu
me išgyvenę kažką panašaus, ką 
galėjo jausti pirmieji krikščio
nys — tiek mažai vilties išlikti 
ir tiek daug laimėti. . .”

Bernadeta Mališkaitė
* * *

Taip neseniai Toronto, Missis- 
saugos, Londono šventovėse mel
džiausi kartu su jumis, dalino
mės mintimis apie mūsų visų rū
pesčius ir viltis. Įsitikinau, kad 
didžiausias visų mūsų rūpestis 
buvo tėvynė ir jos laisvė. Visi jau
tėme, kad “vyresnysis brolis” mū
sų taip lengvai nepaleis. Mūsų 
būkštavimai išsipildė. Ir išsipil
dė taip baisiai. . .

Pasaulio politikai abejingi, o 
mūsų paprastutė kaimo moterėlė 
juokiasi su apmaudu iš tų pasau
lio politikų, siunčiančių aukas, 
maisto siuntinius “vargstančiai” 
Sov. Sąjungai, kad geriau paval
gę specialių tarnybų kareiviai 
galėtų kovoti su beginkliais žmo
nėmis, nieko daugiau nenorin
čiais, kaip tik paprasčiausios 
laisvės, kuri kiekvienam žmogui 
priklauso, kaip oras, vanduo ir 
kasdieninė duona.

Tą baisią sausio 13 naktį per
gyveno visa Lietuva. Dauguma 
žmonių nemiegojo, saugojo Vil
niuje ir kiekviename mieste svar
bius tautos gyvybinius centrus. 
Panevėžyje saugojo ypatingai 
telefono stotį ir meriją. Bažny
čioje budėjo jaunimas. Pajudėjo 
kareivių mašinos ir Panevėžyje 
— manė, kad artėja puolimas. 2.30 
v.r. pradėjo kaukti sirenos, skam
binti katedros varpai. Panevėžio 
katedros varpai skambėjo nuo 2.45 
v.r. 1,5 vai. Tai turbūt buvo pir
mutiniai varpai žuvusiems Vilniu
je. Panevėžyje niekas nepuolė. 
(. . .).

Gyvename melo liūne. Tačiau 
kyla naujos jėgos. Tikime, kad 
ne Vakarai mums gali padėti, bet 
Rytai. Sekmadienį Maskvoje įvyko 
mitingas. Pusė milijono žmonių 
reikalavo Lietuvai laisvės. Kitą 
kartą bus ne vienas milijonas. (. . .).

Visi labai pamilome prof. Liu
ciją Baškauskaitę (turbūt iš Fila
delfijos), kuri, sovietams užėmus 
Vilniaus televiziją, per naktis 

ir dienas Kauno televizijoje skai
tė žinias ir vertė į anglų kalbą. 
Džiaugėmės ir kitų ištikimųjų 
televizijos bei radijo darbuoto
jų balsais ir darbu. Prof. Baškaus
kaitė yra V.D. universiteto pro
rektorė.

Mons. J. Antanavičius,
Panevėžys 

* * *

Lietuvoje buvo pralietas krau
jas. Melo lūpomis dabar preten
duojama į teisybės sakymą. Bet 
pasaulis žino tiesą. Didele da
limi todėl mes ir gyvi dar. Jie ne
sunaikins idėjos, bet gali sunai
kinti žmones, pradėjusius reali
zuoti idėją. Galimas tų žmonių 
sunaikinimas yra baisiausias. 
. . . Tačiau niekas iš buvusių pa
vergtųjų nė akimirkai nenori grįž
ti į tamsą. D., 1991.1.20

♦ * *

Sausio 13-ji sukrėtė visą pasau
lį. Mes tai matėm ir iškentėjom be 
žodžių. Aišku, tai dar ne viskas, 
bet mes pasiruošę viskam. Prie Vil
niaus televizijos bokšto žuvo 14 
žmonių. Juos mes galėjome palai
doti. Iš jų 3 - Kauno studentai. O 
kiek dingo be žinios! Lavonus mė
tė į tankus ir išvežė Dievas žino 
kur. Apie 30 dingo be žinios, per 
300 žmonių sužeista. Iš jų 30 sun
kioje būklėje. (...)

Likome be Vilniaus televizijos, 
užimtas bokštas, viskas išdaužy
ta, aparatūra išvogta. Pradėjo 
dirbti sovietų banditai. Mes ma
tome tiktai Kauno laidą, kurią sau
gome naktimis pasikeisdami. Vil
niaus diktoriai - žurnalistai ve
da laidą Kaune. Mes juos šel
piame kuo galime - maistu, pini
gais. Dirba sunkiomis sąlygomis.

Kaune truputį ramiau, bet į Vil
nių negalime įvažiuoti, nes stovi 
sovietų šarvuočiai ir šaudo tie
siai į mašinas. Bet mes esame lie
tuviai, prisiekėme, kad išken- 
tėsime.

Kraugerių vadas Gorbačiovas 
panaikino 50 ir 100 rb. banknotus: 
pranešė 8 v.v., o jau ryte jie nebe- 
galiojo. Dabar surinko, surašė ir 
sakė pakeis, bet kada gausime 
nėra žinios. Eina gandai, kad ga
lime ir negauti.

Nereikia tų pinigų, nes neturime 
ką pirkti. Turime talonus: vienam 
mėnesiui 200 gr. sviesto, 1 kg. cuk
raus, o 3 mėnesiams - 2 kg. miltų 
ir pakelis makaronų. Liko tuščios 
lentynos - nėra nei maisto prekių, 
nei pramoninių. Nežinia kaip to
liau gyvensime. Regina, 1991.1.28

* * *
Kiekvieną dieną laukiam nau

jo puolimo. Tą kruviną naktį aš 
su draugais stovėjau prie Aukš
čiausiosios tarybos rūmų. Todėl 
šūvius ir sprogimus girdėjom tik 
iš toli. Bet aš gerai įsivaizdavau 
kas vyksta prie televizijos bokš
to ir kitur, nes pats esu tarnavęs 
armijoje tankistu. Mano brolis sto
vėjo prie bokšto ir pats matė, kaip 
žuvo trys žmonės.

Visi laukėm kada pasirodys ka
reiviai ir prie rūmų. Nutrūko te
levizija ir radijas, bet staiga pasi
girdo radijo stotis iš Kauno, ku
ri keliom kalbom pranešinėjo pa
sauliui apie tai, kas įvyko Vilniu

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!”

je. Stotis visą laiką kartojo tą pa
tį tekstą, o žmonės stovėjo ir su 
baime laukė, kada nutruks ir šis 
paskutinis šauksmas.

Didelis aukų skaičius išgąsdi
no net armiją. Jie nesitikėjo, kad 
žmonės taip pasipriešins.

Prie rūmų visi šnekėjo apie žu
vusius prie bokšto, bet niekas ne
siruošė trauktis. Keista, bet čia 
atvažiavo net tie, kurie tik ką ma
tė visus baisumus prie bokšto. Jie 
buvo pasiryžę ir čia stovėti. Tai 
buvo kankinančios valandos. Be
ginkliai žmonės stovėjo ir laukė 
tankų. Jie gyvu žiedu apjuosė 
rūmus.

Tą naktį aš atsiminsiu visą gy
venimą, tuos žmonių veidus, tą 
pastovų pagalbos šauksmą per ra
diją. Rytą žmonės pradėjo staty
ti barikadas, užtvaras. Aš net ne
įsivaizdavau, kad per tokį trumpą 
laiką galima sukrauti tokias krū
vas metalo ir betono.

Apie pietus užėjom pas drau
gą užkąsti. Kol jo mama darė val
gyti, visi užmigom čia pat ant grin
dų. Buvom jau dvi dienas be mie
go. Dabar padėtis truputį rames
nė, bet kiekvieną dieną galima 
laukti naujo puolimo. Aukščiau
siosios tarybos rūmai virto tvir
tove, kurią dabar galima užimti 
tik susprogdinus iš lėktuvų ar 
tankų.

Visai netikėtas armijai buvo 
Kauno radijo ir televizijos sto
ties įsijungimas tą naktį. Ji per
davė pasauliui visą tiesą anks
čiau, negu apie tai pradėjo me
luoti Maskva. Ir dabar vieninte
lis ryšys palaikomas per Kauno 
radiją. Kituose miestuose žmo
nės mato ir Kauno televiziją. Tik 
Vilniuje jos nesimato. Taigi pa
kitimai jaučiami tik Vilniuje. Jau 
pradeda pasirodyti ir laikraš
čiai, kurie kažkur spausdinami.

Atsisveikinti su žuvusiais su
sirinko žmonės iš visos Lietuvos. 
Tokios eilės aš dar niekada ne
mačiau. Mes prastovėjome nuo 
septintos valandos vakaro iki 
ketvirtos valandos ryto, kol pa
tekome į Sporto rūmus, kad pa
gerbtume žuvusius ir padėtume 
gėles.

Aikštė prie Aukščiausiosios ta
rybos rūmų tapo pagrindine žmo
nių susirinkimo vieta. Čia visi 
užeina po darbo, prieš miegą, sėdi 
per naktį. Čia gali sutikti pažįs
tamus ir draugus, pasėdėti prie 
laužo, sužinoti paskutines naujie
nas, pažiūrėti naujų piešinių ant 
sienų ir barikadų. Čia pajunti, 
kad Lietuva dar gyva ir nesiruo
šia pasiduoti.

Dabar mes gerai suprantam, 
kaip vyko Lietuvos užkariavimas 
prieš 50 metų. Scenarijus nepa
sikeitė - vėl tie patys tankai, ka
reiviai ir kažkokie “nacionalinio 
gelbėjimo komitetai”, kurie pasi
ryžę mus vėl uždaryti į SSSR. Nau
jiems Maskvos vadams pritrūko 
fantazijos sugalvoti ką nors naujo.

Dabar mums gali padėti tik pasi
priešinimas naujai diktatūrai 
Rusijoje ir Ukrainoje. Jeigu ten 
sukils žmonės prieš naują dikta
tūrą, tai Maskvai nebebus jokio 
noro išlaikyti Lietuvą. Jai bus 
svarbiau išlaikyti Rusiją ir Uk-
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SOFIJA ŠVIES AITE

Siaubo naktis
Sausio tryliktosios nakties taifūnas, 
Vanagais mirties čia draskęs kaip žvėris... 
Juodosios jėgos tankais traiškė kūnus, 
Vilnelė klykė - Nemunas, Neris...

Raudonas slibinas iškėlė galvas, 
Iš jų nasrų žiojėjo vien ugnis - 
Spjaudėsi šūviais, alpo Kryžių kalnas, 
O Viltis buvo kartu su mumis...

Delnais į delnus, širdys čia pulsavo. 
Tėvynę šventų gynė jos vaikai.
Krūtinėm dengė, beginkliai skandavo:
- LIETUVA I Laisvė! - atliepė skliautai...

Kai po tankete klupo LORETĖLĖ, 
Dvylika brolių žuvo čia drauge - 
Jų kraujas LAISVĘ dar aukščiau iškėlė - 
Virš Vilniaus bokštų - ilgesių lange...

Jie ant Tėvynės Aukuro sudėjo 
Jaunystės žiedus, tyrius, nemarius. 
Mirties agonijoje nedrebėjo, 
Vardai didvyrių istorijoj bus.

Patrankų šūviuose drebėjo žemė, 
Karo audra užklupo tąnakt mus... 
Tauta iš Dievo sau stiprybės sėmės, 
Kankiniai išskleidė lengvus sparnus.

Ir kyla, kyla jie baltais balandžiais, 
{žydrų dangų žvelgia LIETUVA.
Visais varpais suklupęs kraštas meldžias:
- MARIJA, gelbėk! LAISVE, būk gyva!
1991.1.21
Lietuva - Mažeikiai

rainą, negu amžinai maištaujan
čią Lietuvą.

Keista, kad pasaulis vis dar ti
ki Gorbačiovu. Čia jau visiems aiš
ku, kad visam šitam perversmui va
dovaujama su jo palaiminimu. Jei
gu pasaulis neparems demokrati
nių jėgų SSSR ir Pabaltijyje, tai čia 
išaugs naujas Irakas. Ramūnas,

1991.1.21

Lietuva veržiasi iš priespaudos 
varžtų. Šiuo metu ji laiko patį lem
tingiausią išbandymo egzaminą. 
Nesėkmės atveju laisvės siekių 
įgyvendinimas gali būti vėl ilgam 
palaidotas. Gyvename nevilties 
dienas. Daugelis žmonių po kru
vinųjų įvykių praregėjo ir įsijun
gė į tautos vienybės kelią. Jie per 
50 metų okupacijos nebuvo turė
ję aiškios pozicijos tėvynės at
žvilgiu. Maža dalis pasirinko Judo 
kelią

Sausio pradžioje buvo žymiai 
padidintos maisto produktų kai
nos. Tai sukėlė didelį liaudies ne
pasitenkinimą. Tai buvo skubotas 
ir neapgalvotas buvusios vyriau
sybės sprendimas, net nesuderin
tas su parlamentu, o gal net sure
žisuotas pagal “vyriausiojo bro
lio” pageidavimus. Šiuo metu kai
nų padidinimas sustabdytas. Va
sario mėnesį jos vėl bus didina
mos, tik gal jau ne tokiu mastu.

Stasys, 1991.1.27

Tą sausio 13, sekmadienį, Vil
niuje prie saugomų pastatų budė
jo kupiškėnai. Buvau ten ir aš su 
vaikais. Ačiū Dievui Brangiau
siam, kad visi trys likome gyvi ir, 
galima sakyti, sveiki. Kaip klaiku 
buvo matyti, kai su išverstom akim 
ir dar su tokiu pasitenkinimu bu
vo šaudoma į beginklius, taikius 
žmones. O tas mušimas! Neduok 
Dieve! Kuo ten jie buvo užgirdyti? 
Jie buvo taip sužvėrėję! Išsigan
dę žmonės bėgo, lindo pro tankus, 
apsupusius bokštą, slėpėsi auto
busuose. Bet kas tau!? Vijosi, mu
šė ir autobuse šautuvų buožėmis, 
kol visi iššokome pro išdaužytus 
autobuso langus. Jaunuoliai, ati
tarnavę kariuomenėje Afganista
ne, tokio baisumo nebuvo matę. 
Net ir dabar dar kariuomenė už
puldinėja žmones. Po kiekvienos 
nakties būna nukentėjusių.

Kai tiek metų tylėjom, kentėjom, 
rodos, taip ir reikia. Dabar, kai 
pradėjom pajusti, ką reiškia lais
vė, baisu ir pagalvoti, kad galim 
vėl jos netekti. Nors tai dar nebu
vo visiška laisvė, vis dėlto per tuos 
kelis mėnesius Lietuvos protų dė

Sovietinis karininkas (dešinėje), šovęs į jaunuolį prie Spaudos rūmų Vil
niuje, paleidusį vandenį iš priešgaisrinio čiaupo. Kairysis desantininkas 
žiauriai atiminėjo fotoaparatus iš korespondentų

ka per spaudą, radiją, televiziją 
pakilo žmonių dvasingumas; pra
dėjom suprasti kur keliai, kur 
klystkeliai. Vis kaltindavome jau
nimą, kad jis neturi lietuviškumo 
dvasios. Dabargi gražu iki ašarų 
žiūrėti į jaunimą, kai desantinin
kai tratina iš automatų, o šie, prie
šais stovėdami, susikibę rankomis 
šaukia: Lie-tu-va! Lie-tu-va! Tą 
baugią naktį žuvo daugiausia jau
nimas. Buvo šimtai sužeistų ir nu
kentėjusių. Kai išvaikė nuo bokšto 
ir prie Aukščiausiosios tarybos 
pašalino visas tas barikadas, su- 
kliudančias privažiuoti tankams 
ir kitam balastui, — vėl daugiau
sia jaunimas tempė ir atstatė jas.

Per ašaras šaukiame, kad nebe
norime gyventi “sąjungoje” — 
tikrai nebenorime! Po karo žudė, 
trėmė, marino, apkaltindami sū
nus ir negimusius. Užtenka Lietu
vai kančių! Per prievartą lietuvius 
skurdžiais darė. Po krūmus ir kim- 
synus lakstė, ar nesuras “antrą”, 
uždraustą laikyti, bet slaptai lai
komą, karvę. Arba gal suras že
mės arą pabalyje “nelegaliai” dir
bamą. Vaikus jau lopšeliuose mo
kė rusų kalbos. Kas dora, kas lie
tuviška, buvo pažeminta, pamin
ta! Prie ko privedė ta santvarka? 
Tokia šalis kaip TSRS: požemio, 
lobiai, derlingos žemės, o reikia 
badauti!

Jei drabužių ar avalynės atveža 
kartą per mėnesį, eilės stovi per 
naktis. Gėda rašyti, kad pagal ta
loną per pusmetį galim nusipirkti 
vieną vienetą apatinio trikotažo. 
Negalvokite, kad tik Lietuvoje ši
taip. Sąjungoje blogiau: mes gau
nam pagal talonus, o Sąjungoje ne
turi nė pagal talonus ko dalinti.

Dieve, kad nors mūsų Lietuvė
lė ištrūktų iš to pragaro!! Šiek tiek 
vilties duoda tai, kad po tų sausio 
13 d. žudynių pasaulio tautos mus 
pradėjo suprasti, ir jos žada ap
riboti paramą Gorbačiovui. Kyla 
ir kitos Sąjungos tautos. Daugiau
sia vilčių teikia Rusija su Jelcinu 
priešakyje. Alma, 1991.1.25

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais



4 psi. » Tėviškės žiburiai • 1991, II. 19 - Nr. 8 (2139)

©LAIS'/i'JAMJOI TĖVYNĖJ
ATSTATĖ KRYŽIŲ

Sovietinį tanką Kauno Vl-ja- 
me forte Petrašiūnų parapijos 
nariai 1980 m. birželio 14 d. pa
keitė lietuvišku kryžiumi. Jį 
betgi gruodžio 4 d. nupjovė ir 
paslėpė nesusekti piktadariai. 
Prieš Kalėdas toje vietoje buvo 
pastatytas už pjūklą tvirtesnis 
metalinis kryžius, pagamintas 
“Statybininko” įmonėje, pašven
tintas kun. Albino Graužinio.

PRISAIKDINO MINISTERIUS
Sausio 11 d. Lietuvos aukš

čiausiosios tarybos posėdžių 
salėje buvo prisaikdinta vie
nuolika naujosios ministerio 
pirmininko A. Šimėno vyriausy
bės ministerių: ekonomikos — 
V. Navickas, energetikos — L. 
Ašmantas, kultūros ir švietimo
— D. Kuolys, miškų ūkio — V. 
Antanaitis, ryšių — K. Birulis, 
statybos ir urbanistikos — A. 
Nasvytis, susisiekimo — J. Bir- 
žiškis, socialinio aprūpinimo
— A. Dobravolskis, sveikatos 
apsaugos — J. Olekas, užsienio 
reikalų — A. Saudargas, preky
bos — A. Sinevičius. “Laisva 
Lietuva”, paskelbusi šią žinu
tę, stebisi, kad tokiu kritišku 
momentu nebuvo paskirtas ir 
patvirtintas vidaus reikalų mi- 
nisteris. Pagal įstatymą Lietu
vos respublikos vyriausybę su
daro 21 narys.

IŠDAVIKO ŽODŽIAI
Trumpą “Gimtojo krašto” at

stovo Rimvydo Paleckio pasi
kalbėjimą su Maskvai tarnau
jančiu Juozu Jarmalavičiumi 
sausio 12 d. paskelbė “Laisva 
Lietuva”. LKP (TSKP) ideologi
jos skyriaus vedėjas J. Jarma
lavičius, save laikantis Mask
vos suorganizuoto Lietuvos na
cionalinio gelbėjimo komiteto 
nariu, sausio 11 d. pasakojo: 
“Įvykiai vystosi logiškai: šiuo 
metu visiškai vykdomas TSRS 
prezidento įsakas dėl TSKP tur
to apgynimo ir grąžinimo. Ma
no nuomone, bus susigrąžinta 
tai, kas priklausė komunistų 
partijai. Mes naudojame tam 
tikslui jėgą, nes jokių kitų 
priemonių nebeliko. Taip pat 
tai surišta ir su mūsų istorinių 
paminklų apsaugojimu. Gaila, 
kad mūsų politiniai partneriai 
neparodė lankstumo, susitarti 
nepavyko — ir štai rezultatas”. 
Paklaustas, kaip įvykiai klos
tysis toliau, Maskvos politru- 
kas J. Jarmalavičius atsakė: 
“Manau, kad apsiribos TSKP 
turto grąžinimu. Aš, kaip lietu
vis, kaip komunistas, trokštu 
vieno — kad nebūtų pralietas 
kraujas”. Pranešimą apie turėtą 
pokalbį žurnalistas R. Palec
kis užbaigia pastaba: “Kraujas 
jau pralietas”. Vėliau iš Vil
niaus buvo pranešta, kad Lietu
vos respublikos pareigūnai jau 
tiria J. Jarmalavičiaus bei kitų 
maskvinio Lietuvos “nacionali
nio gelbėjimo” komiteto išdavi
kiškus veiksmus.

IŠCENTRINĖS KULKOS
Sovietų parašiutininkai prieš 

beginklius lietuvius kai kur pa
naudojo civilizuotame pasauly
je pasmerktas išcentrines kul
kas. Jos į žmogaus kūną įeina 
pro nedidelę pramuštą skylę, o 
įėjusios pradeda vartytis ir pa
lieka platų taką. Tokia kulka 
buvo peršautas prie Vilniaus 
spaudos rūmų budėjusio Vil
niaus technikumo IV kurso

moksleivio Vytauto Lukšio vei
das. “Respublikos” atstovas Vir
gilijus Mundrys “Laisvoje Lie
tuvoje” cituoja neurochirurgo 
Vlado Kėdos komentarus: “Ope
racija truko dvi valandas pen
kiasdešimt minučių. Žaizda nuo 
kulkos. Įėjimo anga nedidelė — 
maždaug nuo pusės iki dviejų 
centimetrų prie nosies. Tačiau 
po to, kulka, padariusi didelį 
5 centimetrų išplėštą kanalą, 
išlėkė žemiau akies iš kairės 
pusės. Išėjimo ertmė 4x4,5 cen
timetro pločio. Sutrupintas 
skruostikaulis, yra kanalinių 
defektų, žaizda smarkiai krau
javo, radome veido nervo pir
mos ir antros šakos pažeidimus. 
Tai leidžia padaryti išvadą, kad 
buvo šauta kulka, turinčia plė
šiamąjį efektą. Vaikinas jaunas 
— ir prieš, ir po operacijos jis 
nebuvo praradęs sąmonės. Ta
čiau sužeidimas sunkus. Be kita 
ko, užfiksavome smegenų su
trenkimą. Todėl šios traumos 
negalime prognozuoti. Mes sten
giamės padaryti viską, kad vaiki
nas ne tik gyventų, bet ir neliktų 
invalidas . . .” Prie Vilniaus 
spaudos rūmų sovietų parašiuti
ninkai šaudė ir plastikinėmis 
kulkomis. Jos žmogaus gyvybei 
nėra pavojingos, bet jų plasti
kinės skeveldros smarkiai su
žaloja veidus. Tad demonstra
cijų atvejais vengiama šūvių į 
veidus. Ši taisyklė, atrodo, ne
galioja sovietų parašiutinin
kams. Nuo jų šūvių į veidus nu
kentėjo beginklė vilnietė Virgi- 
lija Cibulskienė ir taip pat jo
kio ginklo neturėjęs kaunietis 
Gintaras Ravičius. Jam reikėjo 
užsiūti net septynias plastiki
nių skeveldrų padarytas žaizdas.

TEATRAI IR MOKYKLOS
Tragiški įvykiai Vilniuje tu

rėjo įtakos netgi teatrų spek
takliams ir mokyklų pamokoms. 
Vilniaus mažojo teatro rež. Ri
mas Tuminas, nutaręs atšaukti 
vaidinimą “Čia nebus mirties”, 
aiškino: “Spektaklis baigiasi 
labai vėlai, neaišku, ar žiūro
vai ir patys aktoriai be kliūčių 
galės pasiekti namus. Be to, ir 
mes kartu su visais Lietuvos gy
ventojais norime dalyvauti pro
testo akcijose prie svarbiausių 
sostinės pastatų”. Vilniaus “Lė
lės” teatro direktorius Faustas 
Latėnas, atšaukęs “Lakštinga
los” ir “Pašto” spektaklius, pa
sakojo: “Suaugę baimisi gatvėn 
išeiti, ką apie vaikus ir kalbė
ti. Jie ir iki dantų ginkluoti ka
reiviai — ne itin malonus deri
nys”. Vaikais susirūpino ir Lie
tuvos kultūros bei švietimo mi- 
nisteris Darius Kuolys: “Supras
damas visų mūsų nerimą ir sie
kius, kviečiu visus pedagogus, 
ugdymo įstaigų darbuotojus vi
somis galimybėmis užtikrinti 
vaikų saugumą. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pane
vėžyje bendro lavinimo mokyk
loms darbą baigti ne vėliau kaip 
17 valandą. Prašyčiau organi
zuoti antroje pamainoje besi
mokančių pradinių klasių moks
leivių palydėjimą į namus. Mie
li moksleiviai! Suprasdamas jū
sų ryžtą bei pasiaukojimą, šiuo 
metu prašyčiau jus laikytis itin 
didelės rimties bei susitelkimo 
ir nedalyvauti masinėse valsty
binių objektų apsaugos akcijo
se. Labai prašyčiau palikti tai 
suaugusių žiniai...” y

Vasario 16 gimnazijos ateitininkai susirinkimo metu. Iš kairės: Vilija Bi- 
jūnaitė. Renius Klimaitis, Diana Miulerytė ir Adriana Karkaitė (kuopos 

Nuotr. M. Šmitienės
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2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų, knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

MRS WESTSIDE REALTY INC.

parduotiH f
irmaciiu.

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

Lina Kuliavienė

pirmininkė)

Hamilton, Ontario
ATEITININKAI savo tradicinį 

šv. Kazimiero ir Tikinčiosios Lie
tuvos religinį koncertą šiemet 
ruošia kovo 3, sekmadienį, 3.30 
v.p.p. Aušros Vartų šventovėje. 
Programą atliks solistė iš Čika
gos Rita Markelytė-Dagienė ir pia
nistė iš Toronto Vita Paulauskai- 
tė-Nieškuvienė. Po koncerto ruo
šiama kavutė koncerto dalyviams. 
Ateitininkų veiklos Hamiltone 
koordinatorė Elena Gudinskienė 
kasmet čia suorganizuoja aukšto 
lygio religinius koncertus, pasi- 
kviesdama menininkų ir iš kitur. 
Į tuos koncertus visada suvažiuo
ja daug žmonių iš miesto ir apy
linkių. Reikia tikėtis ir šiais me
tais gausaus tautiečių dalyvavimo.

PENSININKŲ KLUBAS iš savo 
suruošto “Medaus” dainos vieneto 
koncerto ir pokalėdinio baliaus 
pelno Pagalbos Lietuvai vajui pa
skyrė $1000.

LIUCIJA SKRIPKUTĖ, pernai 
staigiai susirgusi atostogauda
ma Floridoje ir parvežta į Hamil
toną, dar tebesigydo St. Peter’s 
ligoninėje. Hamiltoniečiai pasi
genda, ypač šiuo laiku, gabios ir 
veržlios lietuvių veikėjos.

TURIME LIETUVĘ ŠEIMININ
KĘ, kuri sutinka pagaminti mais
tą bei paruošti vaišes įvairiems 
pobūviams, kaip vestuvėms, lai
dotuvėms, sukaktims, šventėms 
Hamiltone ar Toronte. Skambin
ti Danutei Mačienei tel. (416) 632- 
4558.

LIETUVOS LAIKRAŠTIS "JU
PITERIS” 1990 m. rugsėjo 1-15 d.d. 
laidoje išspausdino Lietuvos pre
zidentui Vytautui Landsbergiui 
rašytus laiškus šių Hamiltono lie
tuvių mokyklos mokinių: A. Baly- 
taitės, I. Žukauskaitės, O. Stane
vičiūtės, V. Apanavičiūtės, V. Re- 
mesat, A. Gedrio, R. Balytaitės.

KAZYS MILERIS dėl sveikatos 
pasitraukė iš liet, kredito koope
ratyvo “Talka” paskolų komiteto, 
ten 12 metų ėjęs sekretoriaus, pir
mininko bei komiteto nario pa
reigas. K.M.

London, Ontario
KOVA TURI BŪTI TĘSIAMA! 

Šiluvos Marijos parapijos salė 
sausio 20 d. vėl tapo bėginėjan
čiu moterų ir jaunimo sujudusiu 
“skruzdėlynu”. Pirmiausiai įvyko 
pamaldos, kurias atlaikė klebo
nas kun. K. Kaknevičius, baigęs 
savo pamokslą žodžiais: “Viešpa
tie, globok mūsų brolius ir seses 
Lietuvoje”. Šią dieną visose vys
kupijos šventovėse įvyko pamaldos 
už Lietuvą. Po pamaldų parapijos 
salėje lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir suaugusieji vėl rašė laiš
kus popiežiui, Kanados vyriausy
bei, parlamentui bei senatui, o 
taip pat ir Nobelio taikos premi
jos komitetui Norvegijoje, nurody
dami, kad praeitų metų taikos pre
mijos gavėjas, įvykdęs kruvinąją 
agresiją Baltijos valstybėse, to
kios premijos tikrai nebuvo vertas!

Federacinio parlamento narys 
liberalas J. Fontana pasakė, kad 
jis dės pastangas, jog vyriausybė 
sovietų ambasadoriui pareikštų 
griežčiausią protestą dėl įvykių 
Baltijos valstybėse. Jis pabrėžė, 
kad Lietuva dabar niekam kitam 
neturi priklausyti, tik pati sau. 
Jis žadėjo raginti Kanados vyriau
sybę, kad ji pripažintų 1990 m. 
kovo 11 d. Lietuvos atstatytą ne
priklausomybę. Jo kalba buvo pa
lydėta gausiais plojimais. Jis pa
ėmė didelę dėžę laiškų ir 30 pėdų 
ilgio juostą, sukurtą lituanistinės 
mokyklos mokinių su įrašu: “Ponas 
pirmininke, Lietuva yra jūsų ran
kose. Prašome surengti nenumaty- 
tus-specialius debatus Baltijos

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 pačiu su
darytus siuntinius j Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montrelio.

valstybių krizės klausimu". Lon
dono, Ontario, lietuvių vaikai. 
1990.1.19.

LONDONO TV STOTIS CFPL 
vakaro žiniose rodė, kas vyko pa
rapijos salėje. Parodė taipogi 
nuo šventovės stogo kabančią di
džiulę trispalvę, perrištą juoda 
juosta, bei būdingesnius plaka
tus. Pirmadienį, sausio 21, Kana
dos parlamente vyko debatai apie 
Baltijos valstybes. Liberalas Fon
tana buvo žadėjęs padaryti viską, 
kad jie įvyktų.

LONDONO LIETUVIAI skambi
no apklausinėjimą pravedan
čiai Kitchenerio radijo stočiai, 
pasisakydami, kad tokios pat sank
cijos, kokios yra taikomos Irakui, 
turėtų būti taikomos ii- Sov. Są
jungai dėl jos įvykdytos agresijos 
Lietuvoje. Tačiau dauguma kana
diečių, atrodo, pasisakė prieš to
kias sankcijas.

KLB LONDONO APYLINKĖS 
valdyba sausio 12 d. suorganiza
vo išvyką į Otavą paremti demonst
raciją prie Sovietų ambasados. 
Autobusu nuvyko Londono ir Rod- 
nės-West Lomės lietuviai. Išvykai 
vadovavo Rasa Lukoševičiūtė-Ku- 
rienė.

PADĖKOS VYSKUPUI. Londo- 
niškiai labai nuoširdžiai padėkojo 
Londono vyskupui John M. Sher
lock už jo parodytą nepaprastą 
palankumą lietuviams po Vilniaus 
tragedijos ir per įvykusias vigi
lijas. Tuoj po vigilijų klebonas 
kun. K. Kaknevičius nuvyko į vys
kupiją ir jam asmeniškai padėko
jo. KLB Londono apyl. valdybos 
pirm. P. Kuras pasiuntė padėką 
raštu. Parapijos susirinkimas, 
įvykęs š.m. vasario 3 d., įgaliojo 
kleboną parašyti vyskupui padė
kos laišką visos parapijos vardu. 
Laiškas, pasirašytas klebono ir 
parapijos tarybos narių buvo pa
siųstas. D.E.

Sudbury, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI: $100 

- A. Braškys; $40 - A. Jurgilas; 
$25 - J. Stankus; $20 - A. Staškevi
čius, L. Kulnys; $10 - K. Ramonas, 
K. Poderis, J. Valiukas, F. Albrech
tas, A. Valaitis, A. Milčius, V. Step- 
šys, P. Gustas, J. Šleinius, V. Juš
ka; $5 - P. Liutkus, Kl. Jonikas, I. 
Ragauskas.

KLB KRAŠTO VALDYBOS VEIK
LAI: $50-J. Paulaitis; $60-P. Pet- 
rėnas; $40-A. Rukšys; $30-L. Kul
nys; $20 - D. Niekus , V. Daveikis, 
A. Barkauskas, J. Pranskus, M. La- 
pienienė; $10 - P. Liutkus, J. Kru
čas, K. Šviežikas, I. Raškevičienė, 
K. B. Grinius; $5-J. Stankus.

KLB SUDBURIO APYLINKĖS 
VALDYBA po $30 aukojo “Tėviš
kės žiburiams” ir “Nepriklauso
mai Lietuvai”. Valdyba

Aukos Vasario 16 gimnazijai
$1000 - Prisikėlimo parapijos 

kredito kooperatyvas; $200 - Pr. 
Bacevičius; $100 - P. Kaziukonis;

A.a. Broniaus Ščepanavičiaus at
minimui: $60 - Kronų šeima, Oak
ville, Ont.; $50-L. Karbūnienė; $40 
-V. Krasauskas; $30-Č. Pšezdziec- 
kis, S. J. Poškai, J. Pacevičienė; 
$25 - G. Balčiūnienė, Z. P. Sakalai, 
Hamilton, Ont., V. Aušrotas, S. B. 
Gludish; $20 - O. K. Kudaba, A. V. 
Šipeliai, Z. Ručinskas, V. Paulio- 
nis, S. Pusvaškis, Z. A. Stančikai, 
S. Sinkienė, A. S. Sakai, $5 - N.N.

Ryšium su Lietuvos būkle, suma
žėjo aukos gimnazijai. Tuo pačiu 
paramą sumažino ir Vokietijos vy
riausybė (teikia pagal išeivijos 
suaukotas lėšas). Susidaro pavo
jus gimnazijos egzistencijai. Pra
šome tautiečių nepamiršti Vasario 
16-sios gimnazijos Vokietijoje ir 
ją toliau remti.

A. Baršauskienė, A. Karkienė, 
KLB švietimo komisijos narės, 

remti Vasario 16 gimnaziją

Winnipeg, Manitoba
NOVENA UŽ ŽUVUSIUS ir su

žeistuosius Lietuvoje, ir šiuo ne
ramiu laiku už taiką pasaulyje, 
Šv. Kazimiero lietuvių šventovė
je buvo pravesta devynių dienų 
laikotarpyje 7 valandą vakarais. 
Pirmosios Mišios užpildytoje 
šventovėje buvo atlaikytos pirma
dienį, sausio 14, dalyvaujant Win- 
nipego arkivyskupui Adam Exner, 
kuris kartu su prel. J. Bertašium 
koncelebravo Mišias ir pasakė pa
mokslą, pažymėdamas, kad visa 
Winnipego diocezija meldžiasi 
kartu su lietuviais už Lietuvą ir 
jos pastangas atgauti nepriklau
somybę. Prieš ir po pamaldų TV, 
radijo ir spaudos atstovai turėjo 
pasikalbėjimus su lietuviais, o 
klebonijoje su arkivyskupu A. Ex
ner ir prel. J. Bertašium. Pamal
dų eiga ištisai buvo filmuojama 
ir jau tą patį vakarą žinių metu 
buvo rodoma per televiziją. Tre
čiadienį, sausio 23, paskutinę no- 
venos dieną, miesto rotušės aikš
tėje pusės stiebo aukštyje, per
rišta juodu kaspinu, plevėsavo lie
tuviška trispavė. Vakare po pa
maldų Winnipego apylinkės val
dybos rūpesčiu visi pamaldų da
lyviai buvo pakviesti į šventovės 
salę. Apylinkės pirm. R. Galinai- 
tis padarė pranešimą apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje. Dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir kepsniais.

A.A. JONAS NOVICK (NAVIC
KAS) po ilgos ligos, sulaukęs 84 
metų amžiaus, mirė 1991 m. sau
sio 17 d. Gimė 1906 m. Lietuvoje. 
Jaunas išvyko į Kanadą ir daug 
metų dirbo Ontario provincijos 
kasyklose. Atvažiavęs j Winnipe- 
gą, 1942 m. vedė Elzę Woychyshin 
(palaidojo ją 1989 m. spalio 3 d.). 
Netrukus išsikėlė į Montreal), 
kur dirbo Canada Car bendrovėje. 
Po 37-ių metų, išėjęs pensijon, 
grįžo į Winnipegą. Buvo Manito- 
bos lietuvių klubo ir šv. Kazimie
ro parapijos narys. Gedulines pa
maldas laidotuvių koplyčioje ir 
šv. Kazimiero šventovėje atlaikė 
prel. J. Bertašius. Palydėtas j Vi
sų šventųjų kapines ir palaidotas 
šalia žmonos. Liūdi likę sūnėnai, 
dukterėčios ir brolienė Lietuvo
je, sūnėnas su šeima Barrie, Ont. 
ir visi Winnipego lietuviai bei 
draugai. EKK

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

“TŽ” leidėjai

Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvui “TALKA”

reikalingas tarnautojas-ja
raštinėje dirbti nepilną laiką (part time). Turi mokėti 
lietuvių ir anglų kalbas. Geras pradinis atlyginimas.
Teirautis: Lietuvių kredito kooperatyvas “TALKA”, 
830 Main St. E., Hamilton, Ont. Tel. 544-71 25.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Antano lietuvių parapijos 
choras Detroite 1990 m. gruo
džio 16 d. paminėjo veiklos de
šimtmetį. Chorą, pamaldose 
giedantį nuo 1980 m. lapkričio 
30 d., suorganizavo ir jam vado
vauja muz. Stasys Sližys, kle
bono kun. Alfonso Babono pa
kviestas parapijos vargoninin
ku. Minėjimas buvo pradėtas 
Mišiomis, skirtomis devyniem 
mirusiem choro nariam. Po pa
maldų parapijiečių ir svečių 
laukė vaišės parapijos salėje. 
Invokaciją sukalbėjo klebonas 
kun. A. Babonas, su choro veik
la supažindino Stefa Kaunelie- 
nė. Choro dovanėlę vadovui 
muz. S. Sližiui įteikė Aldona 
Tamulionienė ir Bronė Viršilie- 
nė. Parapijos choro moterų vo
kalinis vienetas padainavo 
pluoštą lietuvių kompozitoriui 
dainų. Programon buvo įtrauk
tas ir vadovo muz. Stasio Sližio 
sukurtas “Dainavos tango”.

Floridos lietuvių klubo St. Pe- 
tersburge metinis narių susi
rinkimas įvyko sausio 12 d. Tylos 
minute prisiminus šešiolika me
tų laikotarpyje mirusių narių, 
buvo išklausyti valdybos parei
gūnų pranešimai. Juos padarė 
valdybos pirm. A. Gudonis, sekr. 
J. Gerdvilienė ir ižd. M. Jurgu
tis. Kluban pernai įstojo 15 ak
tyvių narių, 13 šimtininkų, tūks
tantininkų sąrašan įsijungė 5 na
riai. Šiuos metus klubas pradėjo 
su 504 nariais. Klubo ižde yra 
$65.207. Valdybos pirm. A. Gudo
nis padėkojo praėjusių metų tal
kininkams, pabrėždamas K. Vai
čaičio nuopelnus. Mat jis jau 13 
metų iš eilės ėjo vicepirminin
ko ir 9-rius metus baro vadovo 
pareigas. Susirinkimo dalyviai 
nutarė įsijungti į tradicinį tarp
tautinį festivalį, įvyksiantį ko
vo 15-17 d.d. Dabartinę klubo 
valdybą sudarė: pirm. A. Gudo
nis, vicepirm. V. Mažeika, sekr. 
A. Sčiglienė, ižd. M. Jurgutis 
ir finansų sekr. J. Gerdvilienė.

Anglijos lietuvių klubas Či
kagoje savo narių metinį susi
rinkimą prieš Kalėdas turėjo 
Jaunimo centre. Valdybos pirm. 
Justinas Šidlauskas, paprašęs 
susikaupimo minute pagerbti 
mirusius narius, gyviesiems 
padarė metinį veiklos prane
šimą. Ižd. Kazys Rožanskas su
pažindino su lietuvių organi
zacijoms, institucijoms ir 
spaudai paskirta finansine 
$2.000 parama. Susirinkimo 
dalyviai nutarė padidinti 
simbolinę $10 paramą sergan
tiems klubo nariams iki $20. 
Juozas Šlajus perskaitė kan
didatų į valdybos narius są
rašą, kuris buvo vienbalsiai 
priimtas be balsavimo. Parei
gomis pasiskirsčiusią Anglijos 
lietuvių klubo valdybą 1991 m. 
sudarė: pirm. Anatolijus Lakas, 
vicepirmininkai Justinas Šid
lauskas ir Jonas Jokubka, sekr. 
Eva Paulauskienė, ižd. Kazys 
Rožanskas bei kiti pagalbiniai 
valdybos nariai, susieti su įvai
riais renginiais. Klubas š.m. 
spalio 12 d. didžiojoje Jaunimo 
centro salėje minės veiklos tris
dešimtmetį. Šia proga bus pa
ruoštas ir išleistas veiklą nu
šviečiantis leidinys.

Australija
LKVS raniovėnų suvažiavimas, 

susietas su XVI-siomis Austra
lijos lietuvių dienomis, 1990 m. 
gruodžio 30 d. įvyko Melburno 
lietuvių namuose. Jis pradėtas 
koplyčioje Telšių vysk. Antano 
Vaičiaus ir kun. dr. Prano Dauk
nio atnašautomis Mišiomis. 
Skaitymus atliko ramovėnų val
dybos pirm. V. Bosikis. Žuvu

sieji už Lietuvos laisvę prieš 
Mišias buvo prisiminti ramovė
nų prie paminklo padėtu vaini
ku. Po Mišių įvykusiame posė
dyje išklausyti Sidnio, Kanbe- 
ros, Adelaidės ir Melburno ra
movėnų valdybų pirmininkų 
veiklos pranešimai. Paskaitę 
apie Lietuvos aviaciją skaitė 
Juozas Seliokas. Vaišių salėje 
buvo iškilmingai sutikta Lie
tuvos ministerė pirm. Kazimie
ra Prunskienė. Vaišių stalus 
palaimino Telšių vysk. Anta
nas Vaičius. Ministerė pirm. 
K. Prunskienė padarė praneši
mą apie įvykius Lietuvoje. Pri
siminimais apie nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenę dali
josi vysk. A. Vaičius.

Britanija
Daug įvairiu tautų dalyviu Tra- 

falgaro aikštėje Londone sutel
kė Baltiečių tarybos sausio 19 
d. surengta demonstracija, pa
smerkusi sovietų parašiutinin
kų nužudytus beginklius lietu
vius ir Rygoje žuvusius latvius. 
Baltiečių eiles šioje demonstra
cijoje papildė ukrainiečiai, gu
dai, rusai, lenkai, čekai bei kitų 
nuo sovietinio imperializmo nu
kentėjusių tautybių atstovai. 
Prie Nelsono paminklo pjede
stalo buvo atnešti simboliniai 
antkapiai su Vilniuje žuvusių 
lietuvių pavardėmis. Demon
stracijos dalyvius pasveikino 
DBLS centro valdybos pirm. Ja
ras Alkis, perskaitydamas iš 
Vilniaus gautą Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos prezidiu
mo pirm. Vytauto Landsbergio 
laišką. Britanijos latvių ir 
Baltiečių tarybos vardu kalbė
jo dr. A. Abakukas, Britanijos 
parlamento vardu — Sir Russell 
Johnson, Robert Dale, lordas 
Ennals. Prie jų prisijungė ne
seniai iš Lietuvos atvykęs kun. 
Ričardas Repšys, Britanijos len
kų bendruomenės pirm. Artur 
Rimkiewicz, ukrainiečių rašy
tojas Jurijus Pokalčiukas, Es
tijos poetė Kersti Ubo, Rusijai 
demokratijos siekiantis Vladi
miras Bukovskis. Tris valandas 
trukusi demonstracija baigta 
latvių choro sugiedotais Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos himnais.

Vokietija
VLB darbuotojų suvažiavimas, 

surengtas 1990 m. spalio 27 d. 
Hiutenfelde, Romuvos pilies sa
lėje, susilaukė tik 14 dalyvių. 
Juos pasveikino naujasis VLB 
krašto valdybos pirm. Arminas 
Lipšys, pakeitęs ligšiolinį il
gametį pirm. inž. Juozą Sabą. 
Kiti valdybos nariai tęsia jo 
vadovautoj valdyboj eitas parei
gas. VLB organizacija vis dar 
turi apie tūkstantį užsiregistra
vusių narių. Gaunama daug pa
galbos prašymų iš Lietuvos, 
ypač vaikų ir senelių prieglau
doms. Deja, visų prašymų ne
įmanoma patenkinti dėl lėšų 
stokos. Vaistų vajų siuntas į Lie
tuvą organizuoja ir vykdo Lie
tuvių kultūros instituto vedėjas 
V. Bartusevičius su šeima. Ro
muvoje bus įsteigtas informaci
jos centras, skleisiantis žinias 
apie Lietuvą vokiškai kalban
tiems europiečiams. Leipcige 
jau įsteigta pirmoji VLB apy
linkė buvusioje Rytų Vokieti
joje. Jos vardu kalbėjo suva- 
žiaviman iš ten atyvkęs ekono
mistas Liutauras Labanauskas. 
VLB darbuotojų suvažiavime 
veiklos pranešimus padarė apy
linkių valdybų pirmininkai, 
institucijų atstovai. Diskusijų 
susilaukusį pranešimą apie įvy
kius Lietuvoje padarė žurnalis
tas Mykolas Drunga, “Laisvosios 
Europos” radijo darbuotojas.

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

Tel. (416) 767-9000 Fax (41 6) 767-0382

[vedu 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

MOKAME UZ:
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



Pastabos apie Australijos lietuvių dienas
ALFONSAS NAKAS

Prieš 1990-jų Kalėdas para
šęs trumpą reportažą iš Kan- 
beros, prie mašinėlės nebe
grįžau iki 1991 m. sausio 31- 
sios. Taip atsitiko todėl, kad 
po Kalėdų į Australijos lietu
vių ir australų gyvenimą pa
skendau iki ausų; ir dar todėl, 
kad rašomosios mašinėlės, 
Kanberą palikęs, jau netekau. 
O mano rankraštį beišskaito 
tik žmona ir sesuo . . .

Australijos Lietuvių dienos 
(toliau — ALD) rengiamos kas 
antri metai, tai yra kiekvienų 
porinių metų gale. Jų kilmė ir 
pobūdis tiksliai nusakyta E. 
Šidlausko, Australijos lietu
vių 40 metų kultūrinės veiklos 
leidinyje. ALD užuomazga bu
vę LB krašto tarybos suvažia
vimai, pirmąjį emigracijos de
šimtmetį rengti kiekvienais 
metais.

Tautiečiams ekonomiškai 
gerai susitvarkius, pajusta, 
kad dvasinė ir kultūrinė sri
tys vis labiau apsileidžia. 
Tuomet “Mūsų pastogės” sa
vaitraščio redaktorius poe
tas Vincas Kazokas pasiūlęs 
rengti Lietuvių meno dienas. 
Šiai minčiai pritarus, prie LB 
krašto v-bos įsteigta kultūros 
taryba. Pirmosios Meno dienos 
įvykę Sidnyje (Sydney) 1960 m. 
Aprėpę meno, kultūros, spor
to, na, ir lietuviškos politikos 
bei socialinius renginius (per 
LB), tuojau gavę ALD pavadi
nimą.

Jų rengimu ilgai dalijosi 
trys didžiausi lietuvių telki
niai: Sidnio, Adelaidės ir Mel
burno. Tik 13-tosios ALD, 1984 
m. gale, surengtos Kanberoje. 
Ar jos į Kanberą grįš 1992 m., 
dar pamatysime.

Pateiksiu įspūdžių iš 16-tųjų 
ALD, įvykusių 1990 m. gruo
džio 26-31 dienomis, Melburne. 
Pradėdamas turiu paaiškinti, 
kad didžiųjų įvykių reportažus 
rašau “ant karštų pėdų”, ne vė
liau kaip už savaitės, o grįžęs 
iš teatro spektaklių — tą pačią 
ar sekančią dieną. Šį kartą, 
kaip aiškinausi pradžioje, iš
ėjo kitaip. Be to, niekam ten 
neprisistačiau kaip spaudos 
bendradarbis, jokių privilegi
jų neieškojau, renginius se
kiau ne visada iš patogių vie
tų, į bloknotą rašiausi irgi ne 
visada renginio metu. Tad pra
šau atleisti už spragas, už sto
ką konkretumo.

Pradžia katedroje ir rotušėje
Viskas prasidėjo šv. Stepono 

dieną, Kalėdų antrąją. Taigi 
1990 m. gruodžio 26, trečiadie
nį.

Kai apie 1 v. atsiradome prie 
Šv. Patriko katedros Melbur
no vidurmiesty, minia didėjo 
kiekvieną minutę. Saulė pa
čiam zenite, karšta, kaip Flo
ridoje biržely. Tik stiprus vė-

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).

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303 

jas ją kiek prilaikė. O daugybė 
moterų, senų ir visai jaunučių, 
su tautiniais drabužiais. Ir 
daug mano amžiaus vyrų. Kle
gesys, šurmulys katedros aikš
telėje visą valandą. Nesimatę 
po dvejus, ketverius ir šeše
rius metus (nes ne visi tie pa
tys visose ALD dalyvauja), tau
tiečiai iš tolimų Australijos 
miestų šūkavo maloninius var
dus, glebėsčiavosi.

Už keliolikos laiptų žiojėjo 
plačios katedros durys ir už jų 
— gaivinanti vėsa, bet iš aikš
telės niekas nesiskubino. Bai
giantis antrai, su palyda atėjo 
Lietuvos ministerė pirminini- 
kė Kazimiera Prunskienė. 
Aikštės tarpuvartėje ją stabdė, 
pagarbiai sveikino vyresnio 
amžiaus tautiečiai. Kai pri
ėjęs su ja pasisveikinau ir nu
fotografavau, išgirdau kompli
mentą šaunuoliui (tai jos žo
dis), kuris jai padėjo susikal
bėti su prez. Bushu. Vėliau ją 
sutiksiu dar keletą kartų.

Pamaldos prasidėjo 2 v. Be
je, premjerę Prunskienę uni
formuotas vedlys nuvedė sės
tis porą minučių prieš proce
siją, ir jai žingsniuojant į 
pirmąją klauptę visi maldinin
kai sustojo. Procesija gi žydė
jo vėliavomis, tautiniais dra
bužiais, jaunimo organizacijų 
atstovais. Jų įkandin sekė ke
letas kunigų ir du vyskupai. 
Chorai ir maldininkai pakiliai 
giedojo “Pulkim ant kelių”-

Prieš Mišias prabilo Melbur
no vyskupas Joseph O’Connell, 
D.D. Jis sveikino dalyvaujantį 
Telšių vysk. Antaną Vaičių ir 
į ALD suvažiavusius lietuvius.

Mišias koncelebravo vysk. A. 
Vaičius su prel. Petru Butkum 
ir kunigais Pranu Daukniu, 
Stasiu Gaideliu, Juozu Petrai
čiu, Juozu Petrausku. Turiu 
pavardes visų kitų iškiliųjų 
pamaldų dalyvių, pradedant 
jungtinio choro dirigentu ir 
baigiant prie altoriaus patar
naujančiais berniukais, bet vi
sų minėjimas užimtų daug vie
tos.

Vysk. A. Vaičiaus 15 minu
čių pamokslas prasidėjo prem
jerės K. Prunskienės pasveiki
nimu. Greit pasiliejo ilgesingi 
bei graudūs poetų posmai, 
kaip “Yra šalis, kur upės teka”, 
“Lietuvą Dievas apvaizdi ir gi
na”, “Anei druko, anei rašto / 
Mums turėt neduoda . . .”, “Oi, 
neverk, motušėle, kad jaunas 
sūnus / Eis ginti brangiosios 
tėvynės . .“Vilnelė bėga 
į Viliją, / O Vilija į Nemu
ną . . .” Tai keleto posmų pra
džios, kurias spėjau užsirašyti. 
Iš jų galima apčiuopti ir pro
zinį pamokslo turinį.

Australijoje vysk. Vaičių su
tiksiu irgi daugelį kartų ir įsi
tikinsiu, kad jis didelis poezi
jos mėgėjas bei deklamuoto-

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190 

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

jas. O šį pamokslą baigė opti
mistiškai: turime saulėtą Aus
tralijos gamtą, turime pas save 
Lietuvos premjerę, turime sa
vo brolių ir sesių daugybę .. . 
Dieve, globok mūsų tėvynę ir 
visus mus visame pasaulyje .. . 
(ne cituoju, tik apytiksliai at- 
pasakoju).

Mano apskaičiavimu, kated
roje meldėsi apie 800 žmonių. 

• Po pamaldų, nedelsiant ir ne
stoviniuojant, prasidėjo eise
na į Melburno rotušės rūmus. 
Visi pėstute! Visa marga mi
nia, nutįsusi apie kilometrą. 
Man nepamirštamai linksma 
kelionė per dangoraižių “gi
rią”. Tarp giminių, senų ir nau
jų draugų. Policijai nuo jud
raus eismo saugant. Gal kilo
metrą tiesiai (tuomet ir ste
bėjausi žygiuojančių gausa), 
gal kitatiek vingiais, iki masy
vūs, erdvūs rotušės rūmai vi
sus susėmė.

Stebėjausi rengėjų punktua
lumu: ketvirtai valandai žadė
ta, ketvirtą ir pradėta. Tik čia 
nebe 800 susirinko, o gerokai 
daugiau, gal apie 1200. Niekur 
negavau šių iškilmių progra
mos, nors prašinėjau ir buvo 
pažadėta.

Mano bloknote iškilmės maž
daug taip atrodo. Publiką su
sodinus, įvesta premj. K. 
Prunskienė. Ant kojų pašoku
si publika ilgai ploja. Rodo
ma 3-4 minučių vaizdajuostė 
dideliam ekrane, pavadinta 
“Kas mes esame”. Tai dalyvau
jančiam Melburno merui ir ki
tiems svetimtaučiams sve
čiams. Vaizduose ir filmų pa
skiruose kadruose — Australi
jos lietuviai nuo atvykimo 
1947-8 metais iki šių dienų. 
Man atranka nelabai patiko, 
bet neturėjęs progos pasta
bas susirašyti, dabar pamir
šau, tad šaukštai po pietų kri
tikai.

ALD rengėjų komiteto pirm. 
Henrikas Antanaitis pristato 
garbės svečius ir pakviečia 
K. Prunskienę prie mikrofono. 
Vėl publikos ovacijos ir atsi
stojimas. Šešių minučių kalba 
(jos turinio neturiu; ji buvo 
standartinė gražbylystė) be
rods baigėsi žodžiais (ar po 
jos kas kitas ištarė, nebega
liu prisiminti), kad 16-sios 
Australijos lietuvių dienos 
pradėtos. H. Antanaitį K. 
Prunskienė apjuosė plačia 
tautine juosta, o ALD rengė
jai tokia juosta apjuosė ją 
pačią. Angliškai sveikinimo 
kalbą pasakė turbūt Melburno 
meras.

Sekė trumpa, darni, jaudi
nančiai graži muzikinė dalis. 
Dalyvavo 50 narių choras, raiš
ki deklamatorė, lumzdelinin- 
kė, pianistė ar pianistas. Tai 
kantata iš Lietuvos, kurią Aus
tralijos lietuviai taip puikiai 
atliko.

Po šio nuostabaus koncerto 
jau nieko nebereikėjo. Deja, 
dar prabilo LB atstovas, ar pir
mininkas ir pasveikino PLB v- 
bos pirm. dr. Vytauto Bieliaus
ko vardu. Dabar jau galutinai 
patvirtinta, jog ALD pradė
tos. Pažvelgęs į laikrodį aik
telėjau: 4.55 v.! Viskas, viskas 
tik per 55 minutes. Pasimoky
kite, JAV lietuvių didžiųjų 
iškilmių rengėjai! (Bus daugiau)

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

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

Mnrl i n Traupi 2959 Bloor St. W., ivianin iidvui Toronto, Ontario 

siūlo su American Airlines 
Tampa - St. Petersburg 

papigintus skrydžius.
PAVASARIO POILSIO KELIONĖ 

tik $302.00
įskaitant visus mokesčius. Turime tik ribotą skaičių 

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

A. a. PETRAS BRAŽUKAS

Gyveno ne vien sau
Gausi pokarinė Toronto lie

tuvių išeivija pergyvena ru
dens nuotaikas. Nėra savaitės, 
kai vienas ir daugiau tautie
čių iškeliauja amžinam poil
siui į lietuvių kapines. O ro
dos dar taip neseniai tie pa
tys asmenys kūrėsi naujam gy
venimui: vedėsi, augino šei
mas, steigė lietuvių organi
zacijas bei institucijas, vei
kė, rūpinosi savo gimtuoju 
kraštu. Dabar šios kartos žmo
nės pradėjo keliauti į amžiną
ją tėvynę.

Sausio 19 d. gausus būrys gi
minių, draugų pažįstamų ir 
šiaip tautiečių iš Lietuvos 
kankinių šventovės Šv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidojo 
a.a. Petrą Bražuką. Jis mirė 
sausio 16 d., sulaukęs 72 metų.

Jis gimė 1919 m. sausio 10 d. 
Viktoro ir Elzbietos Gergely- 
tės Bražukų šeimoje, Kuišių 
kaime, Igliaukos valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje. Ve- 
lionies tėvai buvo pasiturin
tys suvalkiečiai ūkininkai. 
Užaugino penkis sūnus ir tris 
dukteris. Tėvas šešiolika me
tų buvo Igliaukos valsčiaus 
viršaičiu.

Kaip daugelį Lietuvoj, Bra
žukų šeimą ištiko didžiulė ne
laimė. Tėvas su dviem sūnum 
ir viena dukra buvo išvežti į 
Sibirą, ir iš ten jis nebegrį
žo. Jo palaikai 1989 m. buvo 
grąžinti ir palaidoti Lietuvo
je. Velionies mama, išgyvenu
si 95 metus, mirė 1986 m., pa
laidota Marijampolėje.

Petras Bražukas, baigęs pra
džios mokyklą, tolimesnį lavi
nimąsi tęsė Marijampolėje, 
Marijonų gimnazijoje. Velio
nies dėdė iš motinos pusės, 
kun. Vincas Gergelis, vienuo
lis, darbavosi Marijonų vie
nuolyne. Baigęs gimnaziją, 
įstojo į Vytauto Didžiojo uni
versitetą Technikos fakultetą 
Kaune. Studijuodamas pri
klausė studentų ateitininkų 
korporacijai “Grandis”.

Po Antrojo pasaulinio karo 
buvo nublokštas į Vakarus. 
1946 m. Hamburge buvo įsteig
tas Pabaltijo universitetas 
(vėliau perkeltas į Pinneber- 
gą). Velionis šiame universi
tete tęsė toliau technikos 
studijas. Universitete veikė 
įvairios studentų organiza
cijos. Petras Bražukas buvo 
aktyvus studentų ateitininkų 
kuopos narys.

Pajudėjus Vokietijoje pa
bėgėlių emigracijai į Kanadą, 
Petras Bražukas čia atvyko 
miško darbams. Pabaigęs dar
bo sutartį, apsigyveno Toronte.

Čia greitai susibūrė dides
nis išeivių telkinys ir užvirė 
lietuviškas gyvenimas. 1950 
metų pradžioje Petras Bražu
kas ir Regina Jakimavičiūtė 
sujungė rankas ir širdis bend

ram gyvenimui. Išaugino duk
terį Ramunę, sūnus Liudą ir 
Andrių. Visi trys jau yra su
kūrę savo šeimas, seneliai su
silaukė ir vaikaičių.

Jaunieji Petras ir Regina 
Bražukai ne tik rūpinosi sa
vo gyvenimo reikalais, bet abu 
įsijungė ir į visuomeninį lie
tuvių gyvenimą, būdami akty
vūs organizacijų, lietuvių pa
rapijos, bendruomenės nariai.

Atsikėlę naujieji ateiviai į 
Torontą, čia rado jau veikian
čią Šv. Jono Kr. parapiją. Ve
lionis iš jaunų dienų buvo gi
liai tikintis ir nuoširdžiai pa
maldus. Ne taip dažnai pasitai
ko lietuvių vyrų tarpe — jis 
dažnai kalbėjo rožinį. Gyvai 
įsijungė į parapijos veiklą. 
Ilgus metus pamaldų metu at
likdavo Mišių skaitinius.

Velionis buvo vienas iš pir
mųjų, kai Toronte steigėsi atei
tininkų organizacija. Buvo val
dybos narys ir visą laiką pri
klausė šiai organizacijai.

Klebono kun. Petro Ažubalio 
pastangomis Mississaugoje, 
netoli Toronto, buvo įsteigta 
Anapilio sodyba su savo lietu
viškom kapinėm, salių pasta
tais ir Lietuvos kankinių šven
tove. Steigdamas šią sodybą, 
kun. P. Ažubalis norėjo, kad 
šis turtas visą laiką liktų lie
tuvių rankose. Buvo įsteigta 
Anapilio korporacija sodybos 
turtui administruoti. Tarp 10- 
ties korporacijos steigėjų yra 
ir Petras Bražukas. Korporaci
jos valdyboje darbavosi ištisą 
dešimt metų.

Kai Toronte susikūrė dau
giau naujų ateivių, iškilo ir 
lietuviško laikraščio klausi
mas. 1949 m. Kalėdoms išėjo 
pirmas “Tėviškės žiburių” nu
meris.

Laikraščio gyvavimui reikė
jo daug įvairių rankų. Į talką 
įsijungė ir Petras Bražukas. 
Galbūt daugiausia savo pa
stangų yra ir skyręs “Tėviškės 
žiburiams”. Pirmiausia jis įsi
jungė į bendradarbių eiles, at
likdamas atsiminimų verti
mus. Kurį laiką buvo ir laikraš
čio spaustuvės tarnautojas. 
Pats didžiausias jo įnašas — 
porą dešimtmečių dirbo “Tė
viškės žiburių” leidėjų valdy
boje. Ilgus metus buvo valdy
bos pirmininku, o vėliau iždi
ninku, paskutines pareigas ei
damas beveik iki mirties.

Velionis, atlikęs savo žemiš
ką kelionę, iškeliavo ilsėtis 
jei ne po savo tėviškės dangu
mi, tai bent lietuvių kapinėse 
— savųjų mirusiųjų bendruo
menėje.

Be šeimos artimųjų — žmo
nos, dukters, sūnų, o taip pat 
giminių, pažįstamų ir draugų 
velionies dar liūdi trys bro
liai ir trys seserys Lietuvoje.

J. Andrulis
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Baltijos valstybės Kanados...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

sėkmės. Paskutiniaisiais metais 
žmonės sovietijoje paragavo 
laisvės vaisių. Jie nenurims, kol 
netaps visiškai laisvi. Laisvės 
priespauda iššauktų didesnį 
sprogimą ateityje. Reikią pa
stebėti, kad baltiečiai savo tiks
lų siekia ramiai ir taikingai. 
Sovietinė valdžia iki šiol tai ne
įvertino.

Parlamentarai šią naktį yra 
kartu su Baltijos šalių žmonė
mis, su jais bus ir ateityje, pri
tardami jų išsilaisvinimui.

PATRIC BOYER (parlamen
tinis užsienio reikalų ministe- 
rio sekretorius). Baltiečiai rim
tai priėmė M. Gorbačiovo “glas
nost” ir “perestroikos” idėjas ir 
padarė logišką sprendimą — vi
sos respublikos galės pačios 
tvarkyti savo politines ir eko
nomines programas. Ką Gorba
čiovas skelbė, baltiečiai vykdo 
praktikoje.

Kai praeitų metų spalio mė
nesį jis lankėsi Sov. Sąjungoje, 
jis pastebėjęs iš vienos pusės 
teigiamų pasikeitimų, iš kitos 
— gresiantį chaosą.

Daug žmonių yra atsisakę se
nosios tvarkos, kuri per 70 me
tų žadėjo pasisekimą, o davė 
trūkumus, represijas, išnaikino 
milijonus taiką mylinčių žmo
nių.

GERRY WEINER (pilietybės 
bei daugiakultūrių reikalų mi- 
nisteris). Per paskutinius treje
tą metų santykiai Sov. Sąjungos 
su kitomis pasaulio šalimis ga
lėtų būti išreiškiami vienu žo
džiu — viltis, viltis naujos eros 
žmonijos istorijoje. Šiandieną 
reikia klausti, ar sovietų vado
vybė ir žmonės suras kelius į 
viltingą ateitį, ar grįš atgal į bai
mę ir terorą.

Reikia surasti tokias veiks
mingas ir taikingas priemones 
išspręsti Baltijos valstybių klau
simą, kad visam laikui būtų ga
rantuota laisvė, demokratija ir 
nepriklausomybė.

PAUL MARTIN (La Salle — 
Emard). Persijos įlankos karas 
neturėtų užgožti Baltijos vals
tybių reikalų. Tragiški įvykiai 
Vilniuje ir Rygoje sukrėtė vi
sus. Šie įvykiai įspėja, kad prie
spauda negali tęstis visą laiką 
ir žmonių siekiai užgniaužti. 
Baltijos kraštai pergyveno ka
rus, diktatūrinį režimą ir liko 
ištikimi savo siekiams.

Baltiečių kova už savo teises 
moko visus laikytis moralinių 
ir teisės principų, kurie veda 
į valstybingumą. Ką turi daryti 
Kanada? Gražių diplomatiškų 
žodžių neužtenka. Sulaikymas 
ekonominės pagalbos Sov. Są
jungai yra žingsnis teisinga 
kryptimi.

Kanada be jokių abejonių pa
smerkia sovietinį žiaurų elge
sį Lietuvoje ir Latvijoje. Jis ti
kisi, kad Gorbačiovas nenusi- 
gręš nuo naujo kelio, nes demo
kratija teikia Sov. Sąjungai ir 
jos žmonėms bei kaimynams di
desnį saugumą ir ekonominę 
gerovę negu senasis bolševiki
nis režimas. Kanadiečiai linki 
Sov. Sąjungai sėkmės, bet kar
tu įspėja M. Gorbačiovą, jog jie 
atidžiai stebi Kremliaus elgesį.

ALLAN REDWAY (ministe- 
ris namų reikalams). Jungtinių 
Tautų saugumo taryboje turi bū
ti pateikta rezoliucija, smer
kianti sovietinę agresiją. Toks 
siūlymas greičiausiai būtų at
mestas, nes toje taryboje Sov. 
Sąjunga turi veto teisę. Bet pats 
siūlymas būtų visų pastebėtas ir 
jis pasiektų savo tikslą.

Kanada turėtų ne tik žodžiais, 
bet ir realiais veiksmais remti 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę. Pripažinti jas de jure ne
užtenka. Baltijos valstybės už
sitarnauja faktinio pripažini
mo. Žmonės, kurie laisvai bal
savo ir visą laiką kovoja už ne
priklausomybę, užsitarnauja 
pilno diplomatinio pripažinimo.

Sov. Sąjunga turėtų suprasti, 
kad pasaulis siekia naujos tvar
kos. Baltijos valstybės yra sim
boliai šios naujos tvarkos.

STAN KEYES (Hamilton West). 
Kaip tik sausio 20 d. Hamiltone 
vyko demonstracija, kurioje 
miesto taryba pirmoji paskel
bė rezoliuciją, remiančią de
mokratiją Lietuvoje. Lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių bend
ruomenės sutarė, kad kova Bal
tijos valstybėse nėra mažesnės 
reikšmės kaip Persijos įlanko
je. Jei Baltijos kraštai bus už
miršti, Vakarai mokės didelę 
kainą.

Kanada turi sovietams taikyti 
sankcijas, iki ji išves tankus ir 
parašiutininkus iš Vilniaus ir 
nepradės derybas su legalia Lie
tuvos vyriausybe.

JOHN MANLEY (Ottawa South). 
Ryšium su Persijos įlankos ka
ru pasaulinė bendruomenė sie
kia kolektyvinio saugumo. Svar
bu, kad būtų taikomi visuose pa
saulio kampuose tie patys prin
cipai, o ne tik ten, kur yra svar
būs ekonominiai interesai. Bal
tiečiai buvo Hitlerio-Stalino 
pakto aukos. Kanada niekad ne
pripažino Baltijos šalių anek
sijos. Sunku esą suprasti, kad 
Kanados valdžios pareigūnai 
Baltijos valstybių vadovus su
tinka kaip parlamento nariai, 
o ne vyriausybės atstovai. Tu
rėtų būti gėda šitaip elgtis.

BILL ATTEWELL (Markham 
Whitchurch-Stouffville). Kas 
vyksta Vilniuje ir Rygoje, pri
slėgė baltiečių kanadiečių vil
tis. Prieš kelias valandas jam 
skambinęs Voldemaras Berkis 
iš Latvijos. Jis paklausė keletą 
klausimų, tarp kurių buvo ir šie: 
kodėl baltiečiams taikomas ki
toks standartas? Kai pažeidžia
mos žmogaus teisės kitur, grei
čiau atkreipiamas dėmesys negu 
Baltijos kraštuose. Kodėl Bal
tijos valstybių klausimas ne
svarstomas Jungtinėse Tautose?

TERRY CLIFFORD (London 
Middlesex). Jis pastebi, kad kai 
kurie parlamentarai, dalyvau
jantys debatuose, yra Kanados- 
Europos parlamentarų organi
zacijos nariai. Jie galėtų atlik
ti naudingą patarnavimą Balti
jos valstybių vyriausybėms, kaip 
kad jie su gerais rezultatais at
liko Vengrijos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos vyriausybėms. Tokios 
pagalbos tikrai turėtų susilaukti 
Lietuva, Latvija ir Estija.

GEORGE PROUD (Hillsbo 
rough). Laisvas baltiečių apsi
sprendimas turėtų būti M. Gor
bačiovo respektuojamas kitaip 
— Sov. Sąjunga pažeidžia Hel
sinkio akto principus. Sov. Są
junga turėtų suprasti — laisvas 
apsisprendimas, pagarba žmo
nių teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms yra naujojo pasaulio 
tvarka.

JOE FONTANA (London-East). 
Praeitų metų pradžioje daug 
kas jungėsi džiaugsmingai at
švęsti kovo 11d. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskel
bimą. Jis pats dalyvavęs lietu
vių susibūrime šventovės rūsy
je Londone ir matęs, kaip 
džiaugsmo ašaros riedėjo, kai 
buvo paskelbta nepriklausomy
bė. Kanadiečiai turi parodyti 
savo politinę valią, kad jie rim
tai yra susirūpinę Baltijos vals
tybių būkle. Gorbačiovas tegu 
nesitiki pasislėpti už Persijos 
įlankos karo uždangos.

Debatams vadovavo parla
mento pirmininko pareigas ei
nantis DeBlois. J.A.

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.,

■« 
f

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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



rTcizzirciitės m liz ei
Lietuvių rašytojų draugijos premijuota poetės knyga

VL. ŠALTMIRAS

Editos Nazaraitės poezijos 
knyga “Mechaninė mūza” ap
dovanota Lietuviu rašytojų 
draugijos 1989 metų literatū
rine premija. Knyga — 76 pus
lapių, iliustracijos pačios au
torės, 1989 metais Ateities 
literatūros fondo Čikagoje 
išleista. Tiražas nepažymėtas. 
Gaila, nes ir ši smulkmena 
kada nors kultūros tyrinėto
jams būt buvus naudinga me
džiaga.

Nazaraitė reiškiasi išeivi
joje ne tik poete, bet ir žvalia 
laikraštininke, recenzente ir 
dailininke.

Nors Henrikas Nagys yra įti
kinamai ir teisingai teigęs, 
kad lietuvių literatūra yra vie
na ir nedaloma, nesvarbu kur 
rašantysis begyventų, praktiš
kai, išeivijos rašytojai, privers
ti gyventi už tėvynės ribų, su
sikūrė savas institucijas, ku
rių ir dabar laikosi, ir jos te
bėra reikalingos, kol okupaci
nė kariuomenė patruliuoja 
Lietuvos vieškeliais ir mies
tų gatvėmis. Okupantams pasi
traukus, išeivijos ir Lietuvos 
rašytojų draugijos galėtų susi
lieti į vieną.

Nazaraitės atsiradimas Va
karuose ir įsijungimas į išei
vijos kultūrinį klodą buvo mie
lai sutiktas ir, premijos sutei
kimo proga, ypatingai pažymė
tas ar ne per tris “Draugo” li
teratūrinio priedo numerius. 
Liaupsinimai rašytojui (ir bet 
kam) retsykiais reikalingi, jei 
neperdedami, antraip jie gali 
net pakenkti — išugdyti didy
bės maniją.

Štai literatūrinės premijos 
vertintojų komisijos pirmi
ninkas Č. Grincevičius (“Drau
gas”, 1990.10.20) rašo apie Na- 
zaraitę: “Prieš šešerius metus 
pasitraukdama iš Lietuvos, ten 
paliko beveik du tūkstančius 
paveikslų”. Jei paveikslą su
prantame kaip užbaigtą dailės 
kūrinį, sunku patikėti, kad 
pasitraukusi iš Lietuvos 28 
metų Nazaraitė būtų sugebėju
si tiek jų prigaminti. Niekur 
neteko skaityti, kad šis teigi
nys būtų buvęs atšauktas. 
Tūkstančiais galima bulves 
skaičiuoti, bet tik jau ne 
paveikslus. Garsusis ispanas 
Diego Velazquez per visą savo 
gyvenimą nėra nė šimto pa
veikslų nutapęs. O kiek pa
veikslų yra nutapęs mūsų Vik
toras Vizgirda, kartą aiškinęs, 
kad vien L. Andriekaus port
retą tapęs, taisęs 6 metus.

Tiek bendrų pastabų. Da
bar — apie Nazaraitės poeziją.

Žodžiai, vaizdai, įvaizdžiai 
tai plūsta, tai alma iš jos 
tarsi be jokios pastangos. At
sivežtinė tėviškės kalba pas 
ją dar tokia šviežia ir sodri, 
gal todėl jai taip natūralu 
įvesti į savąją poeziją ir kas
dieninį, buitinį žodyną, sutei
kiantį jos poezijai labai savi
tą, intymų prieskonį. Nazarai
tės poezijoje viskas persipina 
į vieną: nuotaikos, įspūdžiai, 
regėti vaizdai, prisiminimai, 
istorinių įvykių bei dabarties 
samplaikos, iš pasąmonės vin
gių atplūstanti intymi praei
tis, iš sapno iškilęs slogutis, 
ir dar daug kas.

Nazaraitės eiliavimo tech
nika — laisvosios eilės (ver-

libras), atpalaiduojančios ei
liavimą nuo aiškiai aprėžto 
metro poreikių, ta prasme pri
artinančios poeziją prie pro
zos. Ši technika, neva atlie
pianti ar tai mūsų dienų dva
sią, literatūros filosofiją, ar 
madą, plačiai naudojama ir iš
eivijoje, ir pačioje Lietuvoje. 
Nors į tarpą, kaip grybai po 
lietaus, vis dygsta nauji “iz- 
mai” ir iš jų perspektyvos ver- 
libras nėra jau toks naujas da
lykas.

Bet leiskime Nazaraitei už 
save pašnekėti. Ji rašo: “Au
tomobilis — mano mechaninė 
Mūza”. Keliavimas jai “pati 
maloniausia atgaiva”. Ir dar 
vienas posmas iš pirmojo kny
gos eilėraščio “Balta, žalia 
ir raudona” (senesnioji prū- 
sų-lietuvių trispalvė):
Lietuvos poetas
Lietuvos giesmininkas
Pakelės medy
Už kojų pakabintas 
Nei svečias čia 
Nei šeimininkas 
Nei sukilėlių vadas 
Tik bilda traukiniai plieniniai 
Į baltę Sibiro pragarą (7).

Vaizdai, hiperbolės, toles
nės praeities ir dabarties slo
gučių sąsajos, netikėtas įvaiz
džio posūkis — visa tai paliečia 
skaitytojo vaizduotę ir jaus
mus, istorinę sąmonę bei pasą
monę. Bet dar prieš prasmių 
antplūdį pagauna mus žodžių 
atranka, jų ritmika, jų melo
dija — pirmapradė poezijos 
prasmė.

Pati Nazaraitė vadina save 
rašančia dailininke. Iš tikro, 
abu šie elementai pas ją nere
tai persipina ir suteikia jos 
poezijai savotišką, individua
lų atspalvį. “Atsisveikinime 
Vilniuje” ji sako:
Virš geležinkelio stoties 
Tvyrojusi neapykanta maišėsi 
Su lempų blausa, biriu sniegu 

ir spjaudalais (50).
Arba kitur:

Taip, rytais kartais dar rieda 
Nukirsta saulės galva 
Per dirvą . . . (52).

Dar iš “Kanadiškų eskizų”:
Ūkia tingiai ūkia 
Lėti lėti lėti 
Mieguisti traukiniai 
Milžiniški geležies pitonai. . .

(15).
Pasitaiko Nazaraitės poe

zijoje ištęstumo, bereikalingo 
krovinio. Kažkodėl pageidau- 
tumei kondensuotesnės poezi
jos, bet tuomet Nazaraitė ne
bebūtų Nazaraitė. Ji mėgs
ta įsisiūbuoti, neskubėdama 
brūkšniuoti — tai bus tapybos 
įtaka — kol pagaliau randa 
dramatinį, įtikinamą, kartais 
nustebinantį, kartais stulbi
nantį, jausmu apkrautą posū
kį, plačios trajektorijos hi
perbolę, kurie tarsi atperka 
visą delsimą.

Netikiu, kad poezijos kny
goje reiktų ieškoti kažkokių 
didelių prasmės sistemų, jei 
visoje knygoje tėra paskiri 
lyriniai išgyvenimai, net jei 
tokių išgyvenimų pateikiami ir 
keliolika variantų, ar jie post 
factum tvarkingai surūšiuoja
mi. Kiekvienas eilėraštis pas 
Nazaraitę turi savo pasaulį, 
ir juos visus sieja į vienetą 
tik poetės psichė.

Poetė EDITA NAZARAITĖ Nuotr. Vyt. Maželio

Muzikos šventė - didžioji išeivijos manifestacija
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Jei kurį laiką sielojomės, 
kad iš Lietuvos atvykstančių 
muzikų ir menininkų antplū
dis pradeda išstumti išeivijos 
menininkus ir silpninti jos 
kultūrines apraiškas, tačiau 
privalome suprasti, kad ilgus 
dešimtmečius už geležinės už
dangos vergijoje gyvenę mūsų 
tautiečiai ilgėjosi laisvo pa
saulio atmosferos ir troško su
sipažinti su išeivija. Mūsų pe
simistai ėmė pranašauti išei
vijos stagnaciją ar net žlugi
mą ... Argi iš tiesų taip?

Vienas pagrindinių išeivi
jos atgaivinimo ir atsinaujini
mo įvykių bus š.m. gegužės pa
baigoje rengiama grandiozi
nė muzikos šventė Čikagoje. 
Iki šiol jau užsiregistravo 715 
choristų, 214 jaunių ir 144 šo
kėjai. Vasario 2 dienos vakare 
į Klivlandą iš Klaipėdos atvy
ko dirigentas muzikas Gedimi
nas Purlys, pasiryžęs paruošti 
1990 m. savo gyvavimo auksinį 
jubiliejų atšventusį Čiurlio
nio ansamblį, pernai vasarą 
sėkmingai gastroliavusį tėvy
nėje. Jis bus vienas iš dainų 
šventės dirigentų.

Gauta džiuginanti žinia, kad 
lietuvių kilmės aktorė ir tele
vizijos žvaigždė Ann Jillian 
(Jūratė Nausėdaitė) mielai su
tiko būti šventės pranešėja. 
Solistams akompanuos pianis
tė Gražina Landsbergienė. 
Ypatingai malonu, kad šven
tėje dalyvaus ir mūsų tautos 
laisvės kovotojas, Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Argi galima dau

giau norėti, išskyrus tai, kad 
drauge pasidžiaugti, svečius 
pagerbti ir atsinaujinti dva
siškai turi suplaukti tūkstan
tinės išeivijos minios?

Pasunkėjus būklei Lietuvo
je, kurį laiką buvo abejojama 
dėl Vilniaus operos solistų ir 
choristų atvykimo. Tai grupei 
išvykus į Vokietiją, viltys su
stiprėjo ir atrodo, kad galėsi
me gėrėtis Lietuvos aukšto ly
gio profesionalais.

Aišku, šventės organizavi
mas pareikalaus milžiniškų 
išlaidų, todėl turime visi ne 
tik dalyvauti, bet ir atidaryti 
savo pinigines, kaip galima 
stambesne auka prisidėti prie 
šventės išlaidų padengimo. 
Turime įsidėmėti, kad sunkią 
šventės rengimo naštą ant sa
vo pečių užsidėję organizato
riai be atlyginimo aukoja sa
vo laiką ir talentus.

Patyrus, kad iš Vilniaus at
vyksta pilnas operos teatro ko
lektyvas, tenka apgailestauti, 
kad programoje nėra numaty
ta kuri nors lietuviška opera. 
Vilniuje girdėta “Gražina” ža
vėjo tiek savo muzika, tiek 
aukštu profesionalų operos 
dainininkų lygiu. “I Lituani” 
opera, prieš keletą metų sta
tyta Čikagoje, neturėjo didelio 
pasisekimo, nes joje, nežiū
rint pavadinimo, lietuvių vaid
muo labai neįspūdingas. Atvy
kęs Vilniaus operos choras, 
kuris atliks tos operos choro 
dalis, turės daug repetuoti, 
kai tuo tarpu jis yra pilnai pa
ruošęs lietuviškų operų re
pertuarą.

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

informacijos įstaigas Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, taipogi 
suteikti techninę pagalbą šių 
kraštų ekonomikai.

JAV aukšto rango pareigū-
nas Richard Miles du kartus 
jau lankėsi Baltijos kraštų 
sostinėse. Ketina dažniau tar
tis su šių kraštų vyriausybių 
vadovais.

Prezidento skatinimas hu
manitarinę pagalbą teikti tie
siogiai Baltijos šalims gali bū
ti pradžia didesnės programos 
išplėtimui.

Vaistai į Lietuvą
JAV šalpos organizacija 

“Americares” vasario 16 d. iš 
Hartfordo, LIC panešimu, iš
skraidino didelę vaistų siun
tą į Lietuvą.’ Vaistus išlydėjo 
ir šios organizacijos delegaci
ja, į kurią įeina Lietuvių kata
likų religinės šalpos patarėja 
medicininiams reikalams dr. 
Daiva Bajorūnaitė.

“Americares” yra pirmoji 
nevaldinė šalpos organizaci
ja iš JAV, suteikianti didžiulę 
paramą Lietuvai, kai preziden
tas Bushas paskatino humani
tarinę bei medicininę tiesio
ginę programą Baltijos šalims.

Siuntą sudaro 44.000 svarų 
vaistų, kurie bus dalinami Lie
tuvos ligoninėms ir klinikoms. 
Ypatingai dėmesys bus krei
piamas į tas institucijas, ku
rios aptarnauja vaikus ir vy
resnio amžiaus žmones.
Kruvinojo sekmadienio paroda

Lietuvių informacijos cent
ras yra paruošęs Kruvinojo 
sekmadienio rodinių kilnoja
mą parodą, vaizduojančią sau
sio 11-16 d.d. įvykius Vilniuje.

Parodą sudaro 16 plakato dy
džio nuotraukų su vaizdais: 
ginkluoti sovietų parašiutinin
kai, jų aukos, apšaudyti pasta
tai, tankų sutriuškinti automo
biliai, taikingi mitingai Vil
niuje ir Leningrade. Taipogi 
pateikiami sveikatos ministe
rijos duomenys apie žuvusiuo
sius, sužeistus asmenis, liu
dininkų pasakojimai, spaudos 
pranešimai, užsienio pareiš
kimai.

Šios parodos rodinius gali
ma užsisakyti vienai savaitei

Kaip ten bebūtų, gegužės pa
baigoje įvyksianti lietuvių mu
zikos šventė yra gyvybiškai 
svarbi išeivijos dvasios ma
nifestacija, kurios dalimi tap-
sime kiekvienas tiek savo bu
vimu, tiek savo pinigine auka.

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

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

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

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

Tikra naujiena - niekad nebuvo taip daroma

už $100, pridedant transporto 
išlaidas, iš Lietuvių informaci
jos centro, skambinant Gintei 
Damušytei tel. (718) 647-2434.

Trumpai

į dešinę ir atsisakęs reformų. 
R. Durnas korespondentams 
pareiškė, kad pastebėjęs tam 
tikros “atvirumo dvasios” bal- 
tiečių atžvilgiu, bet tvirtinęs 
— Baltijos respublikos turi 
vartoti konstitucines priemo
nes, jei nori atgauti prieška
rinį statusą.

c CONSULTING
'“jy-'"’ 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

Įvairūs patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus • Prižiūrim kapus > Perduodam 

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

a Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
a "Aeroflote" patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1.
Visais reikalais kreipkitės Į Stefą ar Algi Medelius, vakarais tel.
1 - 416 - 434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

• 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 - tiesipg iš rankų į rankas jūsų norimam 

asmeniui.
• Pasiunčiame gėles.
• Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos drauda ($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

Ai yPDPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLmIU IVILUlLIu 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS l 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 į Lietuvą!

UNIVERSAL TRAVEL 
4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 

Florida 34233 
Tel. (813) 377-9025

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

Tel. (716) 894-9880

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 

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

BOMAR INC.
4754'/2 W. Belmont Ave. 

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

UNIPOL TRAVEL
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656
Tel. (813)544-8700

PIAST ENTERPRISES LTD.
121 Roncesvalles Ave.

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

ARKA LONDON 
680 Dundas St. E. 
Tel. (519) 438-5271

BIG WIN CENTER 
760 Brant St., 

Burlington, Ontario 
Tel. (416) 639-7547

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

Tel. (519)743-7653

SILESIA CO.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario 

Tel. (415) 734-4487

Ryšium su Vasario 16-ja Lie
tuvos katalikų vyskupai pa
siuntė laišką prezidentui Vy
tautui Landsbergiui ir minis- 
teriui pirmininkui Gediminui 
Vagnoriui, išreikšdami pasi
gėrėjimą krašto vadovais, ku
rie su nepaliaujamu pasiryži
mu pasirengę vesti tėvynę pa
čiomis sunkiausiomis sąlygo
mis į laisvą, garbingą ir demo
kratinį gyvenimą.

Oficialiais vasario 9 d. ap
klausos skelbiamais Lietuvoje 
rezultatais, iš viso galinčių 
balsuoti buvo užregistruota 
2,652,738 asmenys, iš jų balsa
vo 2,241,992, 84.52%. Už Lietu
vos nepriklausomą demokrati
nę respubliką balsavo2,028,339 
asmenys, 90,47%; prieš — 
147,000, 6.5% (LIC).

Gorbačiovas, vasario 12 d. 
kalbėdamasis Maskvoje su 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriu R. Durnas, panei
gė teigimus, kad jis pasukęs

JAV valstybės departamento 
atstovė M. Tutwilier vasario 
11 d. pagyrė Lietuvos gyven
tojus, pasisakiusius už nepri
klausomybę ir pažymėjo: “Mes 
viliamės, kad tokios apklau
sos rezultatai suvaidins vaid
menį ateinančiuose Maskvos- 
Vilniaus pasitarimuose”.

Vilniaus geležinkelio sto
tyje, prieš įlipant į traukinį, 
buvo sovietų suimti 3 aukšto 
rango karininkai. Jie priklau
so sovietų karininkų organiza
cijai “Skydas”, norinčiai re
formuoti sovietinę armiją. 
Šios organizacijos delegacija 
buvo atvykusi į Vilnių ištirti 
sausio 13 d. siaubingųjų įvy
kių. Ši delegacija paskelbė, 
kad apie smurto vykdymą žino
jo M. Gorbačiovas. Suimtieji, 
apkaltinti narkotikų ir ginklų 
kontrabanda, vėliau buvo pa
leisti.

Apklausos balsavimai už ne
priklausomybę Latvijoje ir 
Estijoje vyks š.m. kovo 3 d. J.A.

Lietuvos radijo ir televizijos rūmai Vilniuje, užimti sovietinės kariuome
nės dalinio. Matyti išdaužyti langai, kulką apardytos sienos

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 769-4558 )

KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA!
Remdamiesi šiuo šūkiu, mes patikriname savo klientų kiekvieną atvejį, žiūrime tikras ir užslėptas gali

mybes, kaip sumažinti mokesčius jūsų naudai. Tokioje situacijoje, kaip nuo kuklaus $28,275 uždarbio, rei
kia mokėti 42%(!) nuo kiekvieno uždirbto dolerio. Esant sudėtingom mokesčių taisyklėm, kiekvienais metais 
milijonai mokesčių mokėtojų permoka jau ir taip aukštus mokesčius (atminkite Kanados mokesčių Įstaiga 
nežiūrės, kad jums būtų geriau), bet mūsų TAX-PRO kompiuterinė sistema lengvai apskaičiuos jūsų naudai.

Naudodami šią programą, mes garantuojame, kad mūsų mokesčių apskaičiavimai yra naudingi jums 
ir daromi kaip galima daugiau sumažinti jūsų mokesčius, ir tai atliekama su moraliniu Įsipareigojimu.

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, JOKIO ATLYGINIMO IŠ JO NEIMAM
Savo Įstaigoje, 2290 Bloor St. W., mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba apskaičia

vimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskaičiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi.
Jei klientas nėra pilnai patenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam jokio atlygi

nimo. Priešingai, mes net siūlome $20.00 dovanai tam, kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių 
grąžinimo lapus.

VIENKARTINIS ATLYGINIMAS PILNŲ METŲ PATARNAVIMUI
Mūsų atlyginimo dydis remiasi jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo sudėtingumu ir yra teisingai apskai

čiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtingumų, praktiškai 
savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukščiausios 
kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų - "chartered accounting companies” - naudojasi mūsų 
patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų užpildymas - $26.00, statistinių 
lapų užpildymo vidurkis - tarp $29.00 ir $39.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 25% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

• Ištisų metų mokesčių apskaičiavimo pagalba.
• Vienkartinis patarimas pradedant arba parduodant savo verslą.
• Investavimo patarimas, arba
• nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
• Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

DĖMESIO VERSLININKAI! Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami 
nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mokesčius arba padidi
nant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų “BUSINESS 1” programos, 
mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą: • knyg- 
vedyboje, • pajamų ir išlaidų lapuose, • balanso lapų paruošime.

Įstaiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. -19.30 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. - 16 v.v.

z>°



Šiuo klausimu paskelbė išsamų pokalbi su Vilniaus žydų veikėju Irena Wiszniewska prancūzų kalba 
išleistoje knygoje. Iš pokalbio aiškėja, kad žydai remia Lietuvos nepriklausomybę. 

Čia pateikiamas pokalbio vertimas

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Reiktu lėšų jų išsaugoji

mui. Tai milžiniškas darbas. 
Mums stinga specialistų visa 
tai sutvarkyti. Mes turim sava
norių, bet jie nekvalifikuoti. 
Antra vertus, mums trūksta 
įrengimų, o juk yra dar tiek 
išmėtytų šen bei ten knygų, su
venyrų, kulto medžiagos. Ne
seniai mus aplankė Tarptauti
nio žydų instituto direktorius. 
To instituto centras dabar yra 
Niujorke, bet prieš karą jis bu
vo Vilniuje. Niujorkas tada bu
vo jo skyrius. Laikai pasikei
tė. Pasirašėm sutartį su tuo 
direktorium, kad jam prista
tysim čia saugomų dokumentų 
kopijas. Kai jis pamatė, ką mes 
turim, panoro paprasčiausiai 
nupirkti mūsų archyvą už do
lerius. Jis pasiūlė dailią su
melę.

Mūsų laukia milžiniška už
duotis ryšium su karo istorija. 
Visiems žinoma, kad jo metu 
Lietuvoje buvo išžudyta 230.000- 
250.000 asmenų. Tai daug. 
Kaip nustatyti, kas žuvo ir 
kaip? Teks atlikti apklausą, 
sužinoti kiek galint daugiau. 
“Yad Vashem” instituto, ku
ris rūpinasi Tel Avive žydų 
martirologija, direktorius, 
lankydamasis čia, mums paža
dėjo paramą. Ateinančiais me
tais bus sudaryta, tikriausiai 
Lietuvos mokslo akademijos 
rėmuose, sekcija, kuriai paves 
šią užduotį. Mes esame numa
tę surengti ateinančiais me
tais konferencijas ta tema, 
skirtas viso pasaulio moksli
ninkams.

Žydų kankinių šventos vie
tos tai dar viena problema. 
Getas buvo išsaugotas. Nei gat
vės, nei namai nepasikeitė. 
Kvartalas išliko koks buvęs. 
Vienu metu buvo svarstyta, 
kur statyti paminklą žuvu- 
siems, bet neprieita prie jokio 
susitarimo. Pavyko grąžinti se
nus gatvių pavadinimus. Bet 
iki šiol dar yra likusi pamink
linių lentelių problema; jų dar 
trūksta, o be to kai kuriose jų 
žodis “žydas” buvo 1950 dešimt
metyje pakeistas žodžiu “pi
lietis”. Vos tik dabar pradeda
ma tai tvarkyti.

Reikalingas ilgus metus ap
leistų žydų kapinaičių tvarky
mas, ypač mažuose miesteliuo
se. Vandalizmo išpuolių vis 
dar pasitaiko. Neseniai prie 
Kauno rusai ir lietuviai api
plėšė žydų kapines. Aišku, bu
vo ieškoma aukso. Tai paskuti
nis iki šiol tokios rūšies skan
dalas.

Yra sunkiai pataisomų da
lykų, kaip pvz. kalba. Niekas 
nebekalba jidiš. Tiksliau sa
kant, yra dvi kartos: manoji, 
kuriai arti 40 metų, ir jaunųjų 
— 10-20 metų karta, kuri nebe
moka savo kalbos. Imkim, pa
vyzdžiui, stambiausią mūsų ra
šytoją, mūsų sąjūdžio patriar
chą — Gregorijų Kanovičių. 
Kad ir labai dailiai jis apra
šytų savo knygose dalykus, ku
rie mus, žydus, liečia, nieko 
nepakeisi — jis rašo rusiškai. 
Mano motina yra Lietuvos žy
dė, o tėvas iš Ukrainos. Mama 
kalba jidiš, tėtė truputėlį, o 
aš visiškai nemoku. Visa tai 
turi pasikeisti. Pernai VI gim
nazija įvedė laisvai pasiren
kamą žydų kalbos kursą. Aš
tuntoji gimnazija taip pat. De
ja, nėra vadovėlių. Mokiniai 
turi naudotis padaugintais 
tekstais, kuriuos paruošia mo
kytojai. Jie netrukus keliaus 
į Tel Avivą pasimokyti metodi
kos. Buvo suorganizuoti kur
sai suaugusiems. Juos lanko 
dabar koks šimtas asmenų.

Norima atremontuoti ir ati
daryti žydų pradžios mokyklą.

Jauni žmonės rimtai nori iš
mokti jidiš. Tačiau nelengva 
dėstyti jidiš žmonėms, kurie 
tos kalbos nevartos namuose. 
Mes esame viską pamiršę — žy
dų tradicijas, apipjaustymus, 
košerinį maistą. Visam tam 
atėjo galas. Mirė tikėjimas. 
Pranyko paskutiniai tikintys 
žmonės, o su jais ir visi žydiš
ki papročiai. Štai kodėl mes 
organizavom “Hanukah” fes
tivalį. Sulaukėm ir pirmojo 
triumfo: pirmą kartą iš Sovie
tų Sąjungos buvo nugabentos 
Izraelin žydų vaikų ekskursi
jos, kad jie galėtų susipažinti 
su žydų tautos tradicijom.

Mūsų santykiuose su Izraelio 
valstybe Lietuva vėlgi pirmau
ja, palyginus su kitomis res
publikomis. Mes turim Lietu- 
vos-Izraelio bičiulių draugi
ją, pirmą Sov. Sąjungoje.

Nepagrįsti priekaištai
Visa, ką esu jums papasako

jęs, aiškiai rodo, kad šiuo me
tu mes esame remiami. Yra 
šiek tiek kliaudžių, bet jos, 
praktiškai žiūrint, nereikšmin
gos. Egzistuoja pvz. viena tarp 
kitko bereikšmė nacionalisti
nė organizacija, kuri, atrodo, 
ieško atpirkimo oželio. Ji re
miasi teisingais faktais, bet iš 
jų daro, atvirai kalbant, stul
binančias išvadas. Pavyzdžiui, 
iškeldami faktą, kad prieš ka
rą žydai priklausė pogrindinei 
komunistų partijai. Jie juo pa
teisina Lietuvos teritorijoj 
įvykusį holokaustą. Tarytum 
Vilniaus ir Kauno getuose ar 
devintajame forte būtų buvę 
vien komunistai. Tarsi žuvę 
žmonės — moterys, vaikai, ra
binai — būtų buvę irgi bolše
vikai. Neverta komentuoti to
kio pobūdžio kaltinimų. Visi 
tie prasimanymai yra negau
sūs ir nesusilaukia atgarsio 
visuomenėje. Per daug šiuo 
momentu žydai yra reikalin
gi, kad būtų jiems priekaištau
jama. Žydai iš savo pusės ne- 
kvestijonuoja vaidmens, kurį 
lietuvių policija atliko karo 
metu, nors tas vaidmuo nevisa- 
da aiškus. Žodžiu, niekas ne
siekia suvedinėti sąskaitų. (...)

Ateitis Lietuvoje
Oficialiai mes palaikome 

Lietuvos nepriklausomybės 
idėją. Emanuelis Zingeris, Žy
dų kultūros centro pirminin
kas, yra Sąjūdžio narys, kaip 
ir daugelis kitų žydų. Aš prita
riu, nors man patinka atviras 
žodis. Žydai lietuviams reika
lingi šitame žaidimėlyje: jiems 
priklauso tūzo vaidmuo. Antra 
vertus, reiškiamas palanku
mas žydams, kad būtų galima 
atsverti lenkų mažumą, kuri 
reikalauja autonomijos.

Šioje situacijoje didžiausia 
problema, su kuria susiduria 
žydų bendruomenė savo san
tykiuose su lietuvių tautiniu 
atgimimu, yra kalba. Tai lietu
vių kalbos išmokimo proble
ma. Neseniai ji buvo pripažin
ta oficialia krašto kalba. Bet 
dauguma žydų jos nemoka. 
Dauguma jų yra atkeliavę iš 
kitų respublikų. Yra likęs koks 
tūkstantis ar du (nedaugiau), 
kurie yra gimę Lietuvoje, o 
net ir jie dažnai nekalba lie
tuviškai. Savo vaikus jie siun
čia į rusų mokyklas, vadinasi, 
jie neišmoksta lietuvių kal
bos. Tai dar viena problema, 
kurią reikia išspręsti. Tai nė
ra lengva. Lietuviai moka ru
siškai, bet atsisako tą kalbą 
vartoti. Netrukus žydui, nemo
kančiam lietuvių kalbos, bus 
sunku susikalbėti su gydytoju 
ar pardavėja.

Mūsų ateitis Lietuvoj nėra 
aiški. Klausykit, aš jums papa
sakosiu vieną nutikimą.

Prieš keletą mėnesių susi

laukėm vizito vieno kanadie
čio milijonieriaus, kurio žmo
na kilusi iš Lietuvos. Jis atskri
do nuosavu “Boeing’u”. Mes 
suvaidinom visą scenarijų jį 
pasitikdami: vaikučiai, gėly
tės ir t.t.. . Trumpai kalbant, 
jis pasiūlė didžiulę paramą 
Lietuvai doleriais ... Po to pa
noro apsilankyti šen bei ten. 
Kai pamatė patalpas, kur lai
komas mūsų archyvas, suvers
tas ant grindų, apdulkėjęs, kai 
aplankė Kauno žydų kapines 
su išvartaliotais antkapiais, 
jam neliko nieko kito, kaip pa
reikšti, kad nemato žydams jo
kios ateities Lietuvoje. Bet ka
dangi jis jau buvo išrašęs če
kį .. .

Emigracija
Man rodos, kad pagrindinis 

dalykas yra laisvė išvažiuoti 
kada tik nori. Kiekvienas pats 
pasirinks likti ar emigruoti. 
Yra mūsuose viena sionistinė 
organizacija “Trumą”, kuri ra
gina emigruoti Izraelin. Aš jos 
nepalaikau. Jinai per daug ša
lininkų neturi. Faktinai padė
tis yra tokia: visi noriai važiuo
ja aplankyti Izraelio, bet atve
jai, kad žmonės ryžtųsi ten pa
silikti, reti. Visai kaip tas ma
no bičiulis. Jis turėjo vykti Iz
raelin, bet stabtelėjo Niujor
ke ir dabar neskuba. Kas be ko 
— nėra lengva išvažiuoti visam 
laikui. Juk yra tokie dalykai, 
kaip įpročiai ir nostalgija. Aš 
manau, kad tie, kurie apsi
sprendžia, tai padaro dėl eko
nominių sumetimų. Bet taip 
pat teisūs yra tie, kurie čia ap
silankę sako matą tai, kas pri
mena padėtį Europoje tuoj po 
karo. Reikia būti užkietėjusiu 
idealistu, norint likti čia, ne
žiūrint visko. Mano nuomone, 
netrukus liks gyventi Lietuvo
je vien žydai bei žydės, susituo
kę su lietuviais/lietuvaitėm.

Šiuo metu ši problema man 
nereali. Išvykstant svarbu iš
keliauti oriai. Prieš tai reikia 
sutvarkyti muziejų, padaryti 
tvarką archyvuose, atnaujinti 
visas kapinaites. Civilizuotas 
žmogus palieka visus savo rei
kalus pilnoje tvarkoje, idant 
būsimos kartos, jį prisiminda
mos, žinotų kokį vaidmenį jis 
atliko krašte .. . Istorija mus 
įpareigoja. Visa tai pareika
laus dvejų-trejų metų. Po to 
aš nežinau . .. Jei niekas ne
sikeis, man nebeliks ką čia 
veikti, bet jei Lietuva atgaus 
nepriklausomybę ir jei ekono
minė padėtis taisysis, bus įdo
mu gyventi čia pasilikus.

Ką bekalbėtume, ateitis vi
sada paruošia mums staigme
nų. Jūs žinote, kad viduram
žiuose Vilniuje kilo maro epi
demija. Po tos baisios nelai
mės mieste buvo išlikę vos 400 
žydų. Bet per kelis šimtmečius 
jų skaičius atgavo pirmykštį 
lygmenį ir netgi pralenkė. 
Šiaurės Jeruzalę gali prisikel
ti iš mirusių. Viskas yra gali
ma. Aš to tikiuosi ir to linkiu. 
Net ir tada, kai tuo netikiu. 
Teisingiau, kai tuo ne per daug 
tikiu.

Irena Wiszniewska et Marek 
Wirwa, PAROLES DEGELEES. 
Ces Lituaniens que l’on disait 
sovietiques. Temoignages. Pa
ris, Calmann-Levy, 1990, p. 250.

Prierašas
Šis apklausinėjimas buvo 

atliktas 1989 m. Paskutiniai 
įvykiai Sovietų Sąjungoje, at
rodo, pateisina pasisakiusio 
asmens būkštavimus ir neri- 
mastavimą dėl žydų mažumos 
išlikimo Lietuvoje, nors mums 
ir nežinoma, kiek masinis bė
gimas Izraelin bus paveikęs 
Vilniaus žydus. Nėra mums 
taip pat žinoma iki kokio laips
nio buvo paveikusi tuos žmo-

Iš'

ALGIS TOMAS ANKUS 
Toronto universiteto mechaninės 
inžinerijos srityje gavo magistro 
laipsnį (M.A.Sc.). Tyrinėjo sidabro 
pudros gamybą, naudojant aukšto 
spaudimo vandens švirkštus. To
ronto universiteto Research Incen
tive Fund šiam tyrimui suteikė 
$25.000. Tolimesnėms studijoms 
daktarato laipsniui (Ph.D.) pasiliko 
Toronto universitete gilintis į skys
čių savybes

RITA DANA ANKUTĖ,
laimėjusi Toronto universiteto 
farmacijos fakulteto įstojimo sti
pendiją, studijas baigė bakalauro 
(B.Sc.Phm.) laipsniu. Savo diplo
minį darbą atliko tyrinėdama vais
tų savybes tablečių gamyboje. Šiuo 
metu dirba Toronto General ligo
ninėje. Ateinantį rudenį ruošiasi 
vykti į JAV farmacijos daktaro 
studijoms
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“Pučia vėjas į širdį
Išryškėjo seniau slėpti poeto Jono Juškaičio posmai

ALE RŪTA

Nekeik, nes erškėčių spalvos 
Keliai vainiku nykumoj 
Vienam supinti ant galvos, 
Raudonoj baisioj dykumoj. . .

(26 psl., 1981 m.)

Poetas Jonas Juškaitis, ken
tėjęs drauge su tauta įvairias 
priespaudas ir tremtis, išsi
skleidė gražiu poetinės kūry
bos žiedu. Jo ankstesni eilė
raščių rinkiniai irgi neslėpė, 
kas jis esmėj yra, nepataikavo 
visagaliam raudonajam kriti
kui, tačiau religiniai ir tauti- 
niai-istoriniai jo posmai nega
lėjo būti spausdinami. Tik tau
tos atgimimo laikotarpyje atsi
rado jam proga parodyti skai
tytojams ir tuos eilėraščius, 
kurie buvo suslėpti rašytojo 
stalčiuje, dūlėjo ten metų me
tais.

Amžinatilsį visiems, kam gali 
Ir mano malda padėt, kam dalį 
Užbėriau ir pats kapų smilties. 
Ranką paimu aš kaip žariją, 
Melskis, aš sakau, už mus,

Marija.
Ir dabar, ir valandą mirties.

(39 psl., 1985 m.)

Išsilaikęs nužmoginančio 
komunizmo košmare, poetas 
parodo tėvų namų įtaką vaikui 
ir jaunuoliui. Pavyzdžiui, da
lis eilėraščio iš 92 psl. “Vytis 
pirkioje”.

Virš lopšio baltavo raudonam 
Skyde man lietuviškas Vytis. 
Kvepėjo verba lyg malonėm 
Už jo užkišta ir suvytus.

O sklindantis spindulio stulpe 
Nuo jo man į širdį, namų 
Dvasia mes irstumdomi stulbę: 
Lig dulkės mažos menamų . . .

(1978 m.)

Ir štai kaip vaizdžiai išsaky
ta tautos tragiką 114-115 psl.:

Klaipėdos dramos teatro rež. JUOZAS IVANAUSKAS per išleistuvių vakarienę Čikagos "Seklyčios” patalpose, 
apsuptas “Vaidilutės” teatro narių. Iš kairės: V. Momkutė, G.Griškėnaitė, J. Ivanauskas. V. Olšauskas, L. Šulaity- 
tė, S. Gudis Nuotr. .1. Tainulaičio

nes ir priverstinė “savanoriš
ka” repatriacija, vykdyta Len
kijoje 1968 m. Apie tai trum
pai pasakoja Eva Hoffman sa
vo knygelėje “Lost in Transla
tion”, kurią norėtųsi rekomen
duoti skaitytojui dėl kitų prie
žasčių. Tai viena retų knygų, 
kurioje su ypatingu paveiku
mu aprašoma, kaip palaips
niui, bet neatsispiriamai vyks
ta emigranto asimiliacija šia
me kontinente.

Grįžusi po septyniolikos me
tų gyvenimo svetur į gimtąją 
savo Krokuvą, jauna žydaitė 
taip kalba apie savo mažumos 
likimą Lenkijoje:

“Žydai yra tapę Lenkijoje 
egzotiškomis būtybėmis, be
veik išnykusią paderme. Jie 
yra pasidarę draugiškų sąmo
jų, nostalgijos ir prietarų ob
jektu. Faktinai kai kurie iš 
Lenkijoj užaugusios kartos 
žmonių nėra savo gyvenime 
sutikę žydų. Kaimo žmonės ei
na kartais į senas žydų kapi
nes, kur tariamai palaidoti se
ni išminčiai, prašyti sau lai
mės ar kerėjimo galios. Visa 
tai aš žinojau iš statistikų laik
raščiuose ir žurnaluose, bet 
įėjusi į sinagogą ir atsisėdusi 
vyrų sekcijoje prisiminiau 
skaitmenis: mūsų buvo Lenki
joje 40.000 iki 1968 m., dabar 
tėra apytikriai vos 5.000, nors 
galbūt esama ir daugiau, jei 
priskaičiuoti mišrios tautybės 
žmones. (Pabaiga)

Žvelk — su mirties klaiku 
Gyvatė mus aprietus.
Išgelbėk mus, laikų 
Pasiutusių aprietus.

Šėtonas per gimtus 
Nam us gyva tę ba ugią 
Paleis - vieniems kitus 
Išdavinėti smaugia.

Tu ... gelbėk! Tu .. . esi. 
Prieš mus ginklus galanda. 
Pasauli, žvelk- visi 
Mes degam kaip Kalanta.

(1976 m.)

J. Juškaitis išsireiškė: tik 
Tu (Dieve) išgelbėt gali. Tai 
jautė poetas su visa tauta. Nes, 
kaip jis sako 122 puslapy:

Gyvenimas mūsų mažiukas 
Toks vienas, toks trumpas- 

ir tas
Ant durtuvo smaigalio sukas 
Mėšlungyj. . .

(1973 m.)
O tinka beveik ir šiandien . . .
J. Juškaičio žvilgsnis užgrie

bia lietuvių tautos kančių 
niuansus ir juos drauge su tau
ta išgyvena, iškenčia ir savo 
eilėraščiuose tai mums parodo 
šioje knygoje, meniškoje išori
ne forma, kupinoje gilių, skaus
mingų minčių.

Yra taiklių posmų apie išda
vystę — su liūdna ironija, ypač 
jei skirta savam, lietuviui. Vie
ną tokių iš 63 psl. “Atsibučia- 
vimas” norisi pacituoti ištisai:
Taip ir skirkimės. Gailiesi? 
Kam?Neverk, sudie. Eime. 
Jei dar saugais, dar galėsi 
Gauti darbo saugume.

Aš nesmerkiu. Dirbk ten, broli. 
Nelaimingas tu kaip aš.
Orai - aš, o tu- laborai... 
Nuspuoguos man, tau nušaš.. .

Lūpos. . . Eik- užtark už 
liūdną

Gerą žodį. Juk žinai,
Juk žinia, kaip kartais būna: 
Jeigu šauks mane tenai...

Man saugu. Nors ir suglumins, 
Bet aš neisiu: liepk-tegu 
Pas mane ateis saugumas... 
Jei saugumui nesaugu.

(1960 m.)

Jonas Juškaitis, PUČIA VĖJAS 
Į ŠIRDĮ. Eilėraščiai. “Vaga”, 
Vilnius, 1990 m. Viršelio dail. 
E. Rudinskas, meninis redakto
rius R. Orentas. Tiražas - 6.000 
egz. Kaina 70 kapeiką.

Atsiųsta paminėti
AIDAI, Kultūros žurnalas, 1990 

nr.4. Redaguoja Leonardas And- 
riekus. Leidžia tėvai pranciško
nai. Spaudžia pranciškonu spaus
tuvė 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Šiame numeryje: Aleksandras 
Šidlauskas - Tautinės kultūros 
samprata; Janina Degutytė - Ant 
žemės delno, Žemė ir žmonės, Gul
bėms, Šiaurės vasaros, Lietuvai, 
Rūpintojėliai, Linksmai, Judas, 
Rugpjūtis, Orfėjas, Vilnius (eilė
raščiai); Kęstutis Trimakas - Jė
zus Kristus, naujai atskleistas 
Marijos Valtortos “Žmogaus-Die- 
vo poemoje”; Dr. inž. Stasys Bač- 
kaitis - Europos bendruomenės 
Rytu Europos demokratizacijos 
sūkuryje; Antanas Rubšys - Rū
tos knyga; Algirdas Budreckis 
- Kardinolas Newmanas ir Oks
fordo sąjūdis; Alė Rūta - Aušta 
aušrelė; Pranas Zunde - Kazys 
Bizauskas: brandos metai; Vytau
tas Bagdonavičius, MIC, - Euro
pos religija prieš čia atsikeliant 
indoeuropiečiams.

Niujorkietis aktorius Vitalis 
Žukauskas, grįžęs iš sėkmingų 
“Vieno žmogaus teatro” gastrolių 
Lietuvoje, 1990 m. lapkričio 4 d. 
aplankė lietuvius Worcesterio, 
Mass., kolonijoje. Jis atliko hu
moristinę programą vietinių šau
lių Trakų rinktinės Maironio par
ke surengtoj literatūrinėj sekma
dienio popietėj. Saulius ir jų sve
čius linksmino V. Žukausko su 
įspūdžiais iš Lietuvos atsivežtas 
humoras.

Broniaus Jonušo maršų ir dai
nų plokštelę išleido "AG Re
cords" su mecenate Emilija Jonu
šiene. Vilniuje 1989 m. padary- 
tan įrašan įsijungė Raimondo Ka
tino vadovaujamas Lietuvos tele
vizijos ir radijo choras, Vilniaus 
operos sopranas Irena Milkevičiū
tė, filharmonijos orkestras su di
rigentu Juozu Domarku. Orkest- 
raciją simfoniniam orkestrui pa
ruošė Stasys Domarkas. Plokštelė, 
su persiuntimu kainuojanti $12 
JAV, gaunama “Draugo” admi
nistracijoje, 4545 West 63rd St., 
Chicago, IL 60629, USA.

Klaipėdos dramos teatro rež. 
Juozas Ivanauskas, ilgokai vie
šėjęs Čikagoje, į VHI-jį teatro 
festivalį 1990 m. lapkričio 15-18 
d.d. įsijungė su “Vaidilutės” gru
pe pastatyta Keturakio komedija 
“Amerika pirtyje” ir su čikagie- 
čiais aktoriais Vytautu Juodka, 
Laima Šulaityte-Day paruošta vie
naveiksme Kosto Ostrausko dra
ma “Šaltkalvis”. Keturakio kome
diją “Amerika pirtyje” jau anks
čiau premjerai pasirinko ir repe
tavo pati “Vaidilutės” grupė. Rež. 
J. Ivanauskui teko užbaigti kitų 
pradėtą darbą. K. Ostrausko 
“Šaltkalvį”, parašytą dr. Vinco 
Kudirkos širmosioms gimimo me
tinėms, pasirinko pats rež. J. Iva
nauskas. Jame atskleidžiama sąži
nės drama šaltkalvio, caro valdi
ninkų įsakymu sunaikinusio Lietu
vos himno žodžius dr. V. Kudir
kos antkapyje. Teatro festivaliui 
pasibaigus, šis gastrolėms labai 
patogus dviejų aktorių spektaklis 
buvo nuvežtas Bostono, Niujorko 
ir Lemonto lietuviams. Ilinojaus 
universiteto lituanistikos kated
roje rež. J. Ivanauskas vadovavo 
dešimt savaičių trukusiam teatro 
seminarui, kurin įsijungė ne tik 
studentai, bet ir laisvi klausyto
jai, susidomėję dabartiniu teat
ru, jo paskirtimi ir problemomis. 
Šiam seminarui jaunąjį Klaipėdos 
dramos teatro rež. J. Ivanauską 
pakvietė lituanistikos katedros 
vedėjas prof. dr. Bronius Vaške
lis ir šios katedros fondo vadovas 
Vytautas Kamantas.

XVI-sioms Australijos lietu
vių dienoms Melburne priklau- 
sančion dainų šventėn 1990 m. 
gruodžio 29 d. rengėjai buvo pa
kvietę kauniečių vyrų “Perkūno” 
chorą, Aloyzo Čižo iniciatyva 
1954 m. suorganizuotą Kauno 
teritoriniame statybos treste, 
“Perkūnu” pasivadinusį 1968 m. 
Dainų šventėn buvo pakviestas 
visas 50 dainininkų turintis cho
ras, o bilietus “Aerofloto” skry
džiui Australijon gavo tik penk
tadalis “Perkūno” narių. Iš atvy
kusiųjų grupės vadovas Algirdas 
Viesulas sudarė kvartetą, dainų 
šventėn įsijungusį keliomis dai
nomis, atskirus koncertus suren
gusį Melburno, Adelaidės ir Sid
nio lietuviams. Kvartete pirmuo
ju tenoru dainavo Romualdas 
Vepštas, antruoju tenoru — pats 
vadovas Algirdas Viesulas, bari
tonu — Vytautas Stalnionis, bosu 
— Vytautas Normantas, akompa- 
niatore — pianistė Ina Račins- 
kaitė. Sidnyje sausio 20, sekma
dienį, popietės valandomis nu
matytas koncertas, sutapęs su pa
maldomis už Vilniuje sausio 13 d. 
žuvusius lietuvius, buvo atidėtas 
vakarui. Apie šį nenumatytą pa
keitimą nebuvo laiku painformuo
ti visi lietuviai. Tad jų dalis susi
rinko į popietės koncertą. “Per
kūno” dainininkų kvartetas, prisi
taikydamas prie tautiečių susiskal
dymo, Sidnyje surengė du koncer
tus. Jie pradėti už Lietuvos lais
vę žuvusiems vilniečiams skirta 
susikaupimo minute, Stepo Sodei
kos ir Bernardo Brazdžionio 
“Šiaurės pašvaiste”, Liongino 
Abariaus ir Maironio “Daina”, 
Juozo Tallat-Kelpšos ir Mairo
nio “Kur lygūs laukai”, vadovo 
A. Viesulo padeklamuotu Vytau
to Barausko eilėraščiu “Gimti
nės upeliui”. Koncertan buvo 
įjungta lietuvių kompozitorių 
harmonizuotų liaudies dainų py
nė, J. Strausso “Pavasaris”, dvi 
kvarteto atliktos G. Verdžio ope
rų ištraukos: vergų choro iš “Na
bucco” ir čigonų choro iš "Truba
dūro”. Pianistė I. Račinskaitė 
koncertą papildė M. K. Čiurlio
nio ir B. Dvariono kūriniais.

Panevėžio dramos teatras į savo 
repertuarą įtraukė armėnų kilmės 
amerikiečio rašytojo Williamo 
Saroyano pjesę “Mano širdis kal
nuose”. Premjerinį spektaklį re
žisavo aktorius V. Kupšys. Sceno
vaizdžius sukūrė dail. V. Kos- 
mauskas, muziką — kompozito
rius V. Bartulis, vaidmenis paruo
šė aktoriai A. Keleris, R. Jovas, 
L. Sėdžius, M. Maslauskaitė, E. 
Kačinskas ir J. Tamošiūnas. Pjesė 
“Mano širdis kalnuose” yra poeti
nis etiudas scenai su žiūrovams 
artima dvasinio taurumo nuotaika.

Žemaitės literatūrinę premiją 
už brandžiausius apsakymus 
kaimo tematika yra įsteigęs jos 
vardo kolektyvinis ūkis, kurio 
centras yra Ušnėnuose, Kelmės 
rajone. Ten gyveno ir rašyti pra
dėjo mūsų literatūros klasike ta
pusi Žemaitė (Julija Beniuševi- 
čiūtė-Žymantienė). Lietuvos ra
šytojų sąjungai pasiūlius, dvide
šimt penktuoju Žemaitės premijos 
laureatu buvo paskelbtas Antanas 
Ramonas už “Vagos” išleistą no
velių rinktinę “Lapkričio saulė”. 
Premija jam įteikta Ušnėnuose. 
Jos įteikimo iškilmėn įsijungė 
rašytojas V. Girdzijauskas, anks
tesnieji laureatai E. Ignatavičius 
ir D. Mušinskas. Buvo nutarta 
kolektyvinio ūkio įsteigtą Žemai
tės premiją skirti ir ateityje. 
Premijos tradicijas įpareigoja 
tęsti garbingas Žemaitės vardas. 
Lietuvoje atgyjant privaliem 
ūkiam, Žemaitės premijos skyri
mą galbūt perims vietinė savival
dybė su Ušnėnų ūkininkais.

Viekšnių miestelį išgarsino 
trys juose gimę gydytojo Anta
no ir Elzbietos Biržiškų sūnūs — 
literatūros istorikas Mykolas, 
bibliografas Vaclovas ir matema
tikas Viktoras. Jų atminimo įam
žinimu ir mokslinio palikimo at
gaivinimu dabar rūpinasi viekš- 
niečių įsteigta Biržiškų draugija 
ir Vilniuje sudaryta Lietuvos 
respublikos Biržiškų komisija, 
vadovaujama dabartinio Vilniaus 
universiteto rektoriaus dr. Ro
lando Pavilionio. Draugijos ir 
komisijos nariai susitiko 1990 m. 
lapkričio mėnesį Viekšniuose su
rengtoje Biržiškų dienoje. Žymių
jų kraštiečių prisiminimas buvo 
pradėtas klebono kun. V. Gau- 
ronskio atnašautomis Mišiomis 
ir pasakytu pamokslu. Tada visi 
susirinko prie Biržiškų šeimos 
namo, kur buvo atidengta memo
rialinė lenta su įrašu: “Gydyto
jo Antano ir Elzbietos Biržiškų 
namai, profesorių Mykolo 1882- 
1962, Vaclovo 1884-1956, Viktoro 
1886-1964 Biržiškų tėviškė”. Sa
vo tėvo gydytojo Antano atmini
mui skirtą ambulatoriją buvo pa
statęs!!', sūnus Mykolas, Vasario 
16-tosios akto signataras, pagei
davęs, kad prie jos visada stovėtų 
aukštas lietuviškas kryžius. Po
kario metais komunistinė Viekš
nių valdžia kryžių perkėlė į ka
pines. Viekšniečių atstatytą kry
žių pašventino klebonas kun. V. 
Gauronskis. Temstant buvo aplan
kytas profesorių Biržiškų tėvo 
Antano ir motinos Elzbietos ka
pas Viekšnių kapinėse. Giminių 
pastatytas paminklinis antkapis 
taip pat buvo pašventintas klebo
no kun. V. Gauronskio.

Bendras Biržiškų draugijos 
ir komisijos posėdis įvyko Viekš
nių vidurinėje mokykloje. Res
publikinei komisijai atstovavo 
jos pirm. R. Pavilionis, nariai A. 
Ružė, Vilniaus universiteto ma
tematikos fakulteto docentas A. 
Jasiūnas, istorijos fakulteto do
centas D. Kaunas, Lietuvos susi
siekimo ministeris J. Biržiškis, 
Biržiškų draugijai — vadovas K. 
Nacys, gydytoja A. Gurauskaitė, 
laikraščio “Vienybė” red. L. Roz- 
ga, Akmenės rajono tarybos pirm. 
K. Pakeltis. Viekšniečių įsteigta 
Biržiškų draugija priklauso Že
maičių draugijai. Tad pokalbin 
įdomiomis mintimis įsijungė ir 
telšiečiai S. Kasparavičius, A. 
Žebrauskas, Žemaičių draugijos 
vadovai. Posėdyje paaiškėjo, kad 
Lietuvoje pagaliau buvo išleistas 
Vaclovo Biržiškos trijų tomų 
“Aleksandrynas”, ruošiami pro
fesorių Biržiškų rinktiniai raštai 
ir biografinė apybraiža. Vilniaus 
universitetas ieško lėšų trims var
dinėms profesorių Biržiškų stipen
dijoms, jų vardo premijoms už 
kultūrinio pobūdžio darbus apie 
Lietuvą. Istorinį Biržiškų šeimos 
namą Viekšniuose, susietą su busi
mųjų profesorių vaikyste, sudarkė 
pokaryje pristatytas antrasis aukš
tas, pakeitęs anksčiau turėtą vaiz
dą. Jį dabar teks atnaujinti pagal 
pirmykštį projektą ir jame įsteigti 
memorialinį muziejų. Viekšniams 
reikės ir meninio paminklo Biržiš
koms, kurio projektui paruošti 
bus paskelbtas konkursas. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1991, IL 19 - Nr. 8 (2139)

PR ĮSIKĖLIMO 
^Parafuos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......... 91/2%

180-185 d. term, ind......... 9'/2%
1 metų term, indėlius ..... 91/4%
2 metų term, indėlius ....... 9 %
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 1O'/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 10 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. . 93/4%
RRSP, RRIF ir OHOSP .... 9 %
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.10'/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term, ind.10 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.10 % 
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 8'/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ......................  123/4%
Sutarties paskolas

nuo ......................  123/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 113/4%
2 metų ................. 113/4%
3 metų ................. 113/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 113/4%

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

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
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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 ATSTOVYBE -

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

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
-----------------------------o-----------------------------

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

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

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857
/IlirHtn 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 

z ilISlClTK Islington, Ontario M9B 1A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T.V.

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

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

Krepšinio turnyras Hamiltone
1991 m. vasario 2-3 d.d. Hamiltone 

vyko Kanados sporto apygardos 
krepšinio turnyras vyrų A ir B kla
sėse. Jis buvo gerai organizuotas ir 
be priekaištų pravestas Hamiltono 
sporto klubo “Kovas” valdybos, ku
riai pirmininkauja Arvydas Šešto
kas.

B klasėje dalyvavo šešios koman
dos: Hamiltono “Kovo” veteranai ir 
“Kovo” antroji komanda, Toronto 
“Vytis”, “Perkūnas", Londono “Tau
ras”, taip pat jau seniai turnyruose 
nesirodęs Montrealio “Tauras”. 
A klasėje žaidė trys komandos: To
ronto “Vytis”, “Aušra" ir Hamiltono 
“Kovas”.

B klasės varžybų pasekmės: Ha
miltono “Kovas II” - Toronto “Vytis” 
64:45 (“Kovas”), Hamiltono “Kovas” 
veteranai - Montrealio “Tauras” 
75:48 (“Kovas"), Londono "Tauras” 
- Toronto “Vytis” 76:51 (“Tauras”), 
Toronto “Perkūnas” - Hamiltono 
“Kovas” veteranai 75:63 (“Perkū
nas”), Londono “Tauras” - Hamilto
no “Kovas H” 83:51 (“Tauras”), To
ronto “Perkūnas” - Montrealio “Tau
ras” 80:45 (“Perkūnas”).

Po šio rato varžybų be pralaimė
jimų Toronto “Perkūnas” ir Londo
no “Tauras”, o taip pat su vienu pra
laimėjimu Hamiltono “Kovo” vete
ranai ir “Kovo” antroji komanda bu
vo nukelti į pusfinalių susitikimus 
sekančios dienos varžybose. Čia, pir
majame susitikime “Kovo” vetera
nams, nors ir sunkiai, pasiekus lai
mėjimų prieš Londono “Taurę” 56:54 
ir sekančiose rungtynėse Toronto 
“Perkūnui” laimėjus prieš Hamil
tono “Kovo II” 75:67, finale teko su
sitikti “Kovo” veteranams ir Toron
to “Perkūnui”. “Perkūnas” nesun
kiai įveikęs “Kovo” veteranus 70:56, 
tapo šių varžybų meisteriu.

A klasėje dalyvavo trys komandos 
ir šioms varžyboms buvo pavartota 
kiekvienas su kiekvienu sistema 
(Round Robin). Pirmose rungtynėse 
Hamiltono “Kovas” lengvai pelnė 
laimėjimę prieš Toronto “Aušrą” 
99:62 (44:36) ir sekančiose ta pati 
“Aušra” buvo “sutriuškinta” Toron
to “Vyčio” komandos net 151:74 
(78:39). Trečiose rungtynėse “Vy
tis” laimėjo prieš “Kovą” 96:74, tad 
abi komandos turėjo persirungti 
baigmės rungtynėse. “Vyčiui” pa
siekus laimėjimą prieš “Kovą” 99:78, 
jam atiteko šių metų Kanados spor
to apygardos meisterio vardas.

Grįžtant prie A klasės varžybų, 
reikia išreikšti nusistebėjimą dėl 
Toronto “Aušros” nuosmukio. . . 
Juk ne taip seniai šis klubas tris kar
tus puošėsi Šiaurės Amerikos krep
šinio meisterio titulais. Klubo va
dovams reikėtų rimtai peržvelgti 
krepšinio reikalus, stengiantis iš
vengti žaidėjų perėjimų į kitus klu
bus ir atkreipti dėmesį į jaunius,

kurių “Aušroje" yra gražus ir pajė
gus būrys.

“Vyčio” komanda šį kartą būvo 
pilname pajėgume: Jonas Karpis, 
Linas Ažubalis (jie žaidė “Vėjo” 
rinktinėje 1989 m. Lietuvoje), Tadas 
Karpis ir kt. O Hamiltono “Kovo” 
pagrindinis žaidėjas Antanas Va
laitis (irgi “Vėjo” dalyvis 1989 m. 
Lietuvoje) buvo šios komandos “spi
ritus movens”.

Šeštadienio vakare sportininkų 
baliuje dalyvavo 160 žmonių.

ALEKSANDRAS ŽALIAUSKAS, 
kylanti žvaigždė lengvoje atletikoje

tininkų ruošiasi šiam įvykiui. Jo 
pirmininkas Pranas Gvildys savo 
klubo narius ragina įmokėti pradi
nį $300 mokestį kelionių agentūrai 
“Vytis” iki 1991 m. vasario 8 dienos. 
Likusi suma $625 turės būti sumo
kėta iki 1991 m. gegužės 20 d. LAK 
ruošiasi vykti su 70 sportininkų ir 
200 svečių.

Pranas Gvildys sako: “Didelė pa
rama Lietuvos sportininkams yra 
gausus ‘amerikonų’ dalyvavimas Pa
saulio lietuvių žaidynėse. Tas paro
do mūsų vienybę ir troškimą lais
vės ne tiktai Lietuvai, bet ir Vaka
rų pasauliui. Taip pat mes prime- 
nam pavergėjams, kad vėl Lietuvą 
pavergti nebus lengva. Mūsų gausus 
dalyvavimas šiose žaidynėse yra 
Lietuvos sportininkų moralės pa
kėlimas”.

Slidinėjimo pirmenybės
1991 m. ŠALFASS-gos alpinistinės 

slidinėjimo pirmenybės įvyks vasa
rio 23 d. Loretto Ski Resort, Ont. vie
tovėje. Varžybų pradžia 11 v.r. Prog
ramoje: slalomas ir didysis slalomas 
amžiaus ribose vyrams, moterims ir 
jaunimui. Dalyvių registracija iki 
1991 m. vasario 20 d. pas pirmeny
bių vadovą ŠALFASS-gos slidinėji
mo komiteto pirmininką Rimą Ku- 
liavą 297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, tel. (416) 766-2996 ir 
Audrą Danaitytę tel. (416) 252-4659 
darbo metu.

n* n AKU a KREDITO 
HA H A M A KOOPERATYVAS

MOKA: IMA:

PRANAS GVILDYS, Niujorko lie
tuvių atletų klubo pirmininkas, 
entuziastingai organizuojąs spor
tininkų išvyką j PLS žaidynes Lie
tuvoje Nuotr. Sig. Krašausko

Per kartelę 2.25 m.
Aleksandras Žaliauskas, Toron

to universiteto pirmo kurso fizinio 
auklėjimo ir sporto medicinos stu
dentas, yra geriausias Kanados uni
versitetų šuolininkas į aukštį.

6’-2” ūgio, 150 svarų, devyniolika
metis A. Žaliauskas šuoliu per kar
telę pradėjo domėtis būdamas 16 
metų amžiaus. Prieš tai jis dalyva
vo vidutinių nuotolių bėgimuose, 
žaidė krepšinį ir kitose sporto ša
kose. Pirmas jo šuolyje į aukštį pa
siekimas buvo (OFSAA) Kanados 
tarpmokyklinių pirmenybių varžy
bose, iššokus 2.22 m., užskaitant jam 
Kanados rekordą. Praėjusią vasarą, 
“Pan American Junior Games” žai
dynėse Argentinoje, iššokęs 2.20 m., 
jis laimėjo aukso medalį, o 1990 m. 
sausyje, “Commonwealth Games” 
Aucklande Naujojoje Zelandijoje, 
iššokus 2.15 m., tenkinosi 12-ja vieta.

Toronto universiteto “The Varsi
ty” leidinyje š.m. sausio 24 d. laidoje 
rašoma apie A. Žaliausko paskuti
nius pasiekimus šuolyje į aukštį. To
ronto universiteto studentai š.m. 
sausio viduryje dalyvavo lengvosios 
atletikos pirmenybėse su Michigan 
universiteto lengvaatlečiais. Čia A. 
Žaliauskas peršoko 2.25 m. aukštį, 
kuris yra 5 cm geresnis už ankstyves
nį Kanados (CIAU) universitetų re
kordą, pasiektą Grego Joy. Greg Joy 
1976 m. Montrealyje olimpiados me
tu šuolyje į aukštį yra laimėjęs si
dabro medalį.

Kaip rašoma “The Varsity” leidi
nyje, Aleksandras Žaliauskas yra 
geriausias universitetų šuolinin
kas Kanadoje, už ką Toronto uni
versitetas jam suteikė garbės titu
lą “The Athlet of the Week” (savai
tės atletas).

Niujorko LAK žinios
Niujorko lietuvių atletų klubo 

“LAK” 1991 m. sausio mėnesio žinia
raštyje pateikiama daug medžiagos 
apie klubo varžybinę ir organizaci
nę veiklą. Aktualiausia tema — IV- 
sios PLS žaidynės Lietuvoje, ruoši
masis joms ir šiuo neramiu Lietuvai 
metu sportininkų vykimas jose daly
vauti.

LAK klubas gal ir entuaziastin- 
giausiai iš Šiaurės Amerikos spor-

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

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

Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime dideli, pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

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

91/2% už 90 dienų term, indėlius 
91/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.

101/i% 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) 

101/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
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 
61/4% už kasd. pal. čekių sąsk.Skautų veikla

• Tradicinė Kaziuko mugė 
įvyks kovo 3 d. Prisikėlimo para
pijos salėse. Skautų ir skaučių 
draugovės savo paviljonus prade
da statyti 6.30 v.r. Atidarymas - 
9.45 v.r. Mugę atidarys Ontario 
pilietybės ministerė Elaine Ziem
ba. Po atidarymo visi skautai-tės 
dalyvauja Mišiose. Kviečiama visa 
Toronto ir apylinkių visuomenė 
mugę aplankyti ir gardžiai pasi
vaišinti Tėvų komiteto paruoštais 
pietumis, o skaučių-tų paviljo
nuose skaniais pyragais. Taipo
gi bus galima įsigyti įvairių rank
darbių ir knygų. Tuntininkai

• “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai Toronte gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tę vasario 10 d. Prisikėlimo par. 
šventovėje. Organizuotai su vėlia
vom susirinko išklausyti Mišių. 
Jos buvo aukojamos už Lietuvos 
laisvę, atnašaujamos kun. Augus
tino Simanavičiaus, OFM, su kun. 
E. Jurgučiu, OFM, ir kun. L. Januš
ka, OFM. Skaitymus skaitė v. sk. 
si. Lina Mockutė, o pamokslą sa
kė svečias iš Lietuvos kun. P. Ta- 
mulionis. Vargonais grojo ir due
tus giedojo muzikės Radtke ir D. 
Viskontienė. Po Mišių visi susi
rinko j muzikos studijų salę. Vyko 
iškilminga Vasario 16-sios sueiga. 
Komendantas sk. v. v. si. M. Bijū
nas išrikiavo tuntus, po pasveiki
nimo įneštos vėliavos. Minutės ty
la buvo pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos laisvę. Po to tunt. F. Mockus 
pakvietė Kanados lietuvių bend
ruomenės valdybos vicepirm. adv. 
A. Pacevičių sueigos atidarymui. 
Jis priminė dabartinės Lietuvos 
sąlygas bei gerai pasisekusį bal
savimą ir kvietė visus jai padėti, 
o skautams palinkėjo augti ir stip
rėti. Toliau buvo pravedami jau
nesnių skautų-čių, jūros bebrų, 
udryčių įžodžiai. Jiems kaklaraiš
čius uždėjo draugininkai, gerojo 
darbelio mazgelį užrišo tėveliai, 
o tėvynės mazgelį — “Rambyno” 
tunto dvasios vadas s. kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM. Visiems 
davusiems įžodį buvo prisegtos 
gėlės. Tunt. ps. A. Šimkuvienė pa
sveikino naujas vadoves s. fil. R. 
Žilinskienę, v.s. D. Keršienę, j.v.s. 
M. Vasiliauskienę, v.s. Č. Senke
vičių ir padėkojo ilgametei K.R. 
vadovei s. fil. D. Barzdžiūtei už 
eitas pareigas. Tuntininkas padė
kojo kun. Augustinui, OFM, adv. A. 
Pacevičiui ir tėveliams, įvedant 
jaunuosius skautus-tes į LSS-gą. 
Sueiga užbaigta Lietuvos himnu 
ir vėliavų išnešimu. Lauželį pra
vedė ps. I. Balsytė. M.

už asmenines 
paskolas nuo......... 123/4%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(fixed rate)

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.

113/4%
1 13/4%
1 13/4%

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

Kredito kortelė su PARAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais — nuo 9 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais 
ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 1 v. po pietų

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

Telefonas 532-1149

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

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

Namų įkainojimo skyrius
YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION

1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y7V1. 
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,

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

LUAZ JEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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



Kvebeko liberalų pasiūlymai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sybei, patenkinus liberali! 
premjero R. Bourassos reika
lavimus Kvebekui? Beveik vi
siškai centrinės kontrolės ne
tekusi federacinės Kanados vy
riausybė, tvarkanti tik krašto 
apsaugą, muitą, tarifines kai
nas, dolerio reikalus ir iš savo 
iždo duodanti finansinę para
mą neturtingesnėms provinci
joms.

Net ir aukščiausiasis Kana
dos teismas prarastų ligšioli
nį savo svorį, negalėdamas da
ryti galutinių sprendimų, lie
čiančių Kvebeko provincijos 
įstatymus. Vienintelis jungti
mi turbūt taptų tik Kvebeko 
siūlomas nerenkamo Kanados 
senato panaikinimas, nes jo 
paskirtais nariais yra nusivy
lę visi kanadiečiai. Jau daug 
metų tas kartais pasišiaušian
tis senatas yra vadinamas tur
tingų poilitikų prieglauda.

Toronte ir Kvebeke
Vilties teikia spėliojimai, 

kad Kvebeko liberalų premje
ro R. Bourassos paskelbti rei
kalavimai tėra projektinio po
būdžio, sąmoningai išpūsti bū
simoms deryboms, ir kad juos 
bus galima pakeisti nuosaikes
niais. Tokios nuomonės, atro
do, yra Kanados konservato
rių ministeris pirm. B. Mulro
ney, vėl pajudinęs vienybės 
klausimą Toronte ir Kvebeko 
mieste pasakytomis kalbomis. 
Jose jis pabrėžė ryžtą siekti 
Kanados sustiprinimo, bet 
griežtai atmetė kai kurių kana
diečių siūlomą jos išardymą.

Pasak ministerio pirm. B. 
Mulronio, politinę įtampą tarp 
prancūziškojo Kvebeko ir ang
liškųjų Kanados provincijų 
atnešė kvebekiečiams labai 
skaudus Meech Lake sutarties

atmetimas 1990 m. birželio 23 
d. Jie pasijuto atstumti kitų 
kanadiečių, nereikalingi ang- 
liškajai Kanadai. Abiem pu
sėm dabar reikia geriau su
prasti viena kitą. Ta dalis, ku
rią kai kas vadina likusia Ka
nada, turi suprasti, kad kvebe- 
kiečiai niekada nesutiks de
rėtis atsiklaupę. Tuo tarpu 
kvebekiečiai neturėtų užmirš
ti, kad ir ta likusioji Kanada 
nesiderės jausdama peilio aš
menis prie gerklės.

Abipusiai nuostoliai
Ministeris pirm. B. Mulroney 

perspėjo kanadiečius, kad 
Kvebeko atsiskyrimas nuo Ka
nados visiems atneštų skau
džių abipusių nuostolių. Kve
bekiečiai iškristų iš turtingos, 
pasaulio pagarbos susilauku
sios valstybės, o likusioji Ka
nada būtų atskirta nuo Atlan
to provincijų. Tokiose aplinky
bėse Vakarų Kanados provin
cijos staiga pajustų daugiau
sia gyventojų ir pramonės tu
rinčios Ontario provincijos 
ekonominį svorį. Ontario pro
vincija tada lengvai išsikovo
tų veto teisę visais likusios 
Kanados konstituciniais rei
kalais.

Kvebekas greit pasigestų 
valstybinėm užtvarom atskir
tos Ontario provincijos, o ji — 
Kvebeko. Juk 1989 m. Ontario 
provincija Kvebekui pardavė 
net $16 bilijonų vertės savo 
gaminių, pati iš Kvebeko nu
pildama už $13 bilijonų. Tai 
didelė abipusė apyvarta, už
tikrinusi 200.000 darbų abie
jose provincijose, verčianti 
susimąstyti ir Ontario, ir Kve
beko vadus. V. Kst.

V. Landsbergio knyga 
“Atgavę viltį”

PLB valdyba praneša lietu
vių visuomenei, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
kovo 11 d. proga Toronte išeis 
gausiai iliustruota Lietuvos

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuviu kultūros muziejų?

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Siūlomos 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~L pev'
7. Rugpjūčio 2 ... pw'9?r.nc

wo\a'd°t^5°° "s° '

V - 2. Finnair (AY)
3 4. Lufthansa (LH)
Kiviams, užsakantiems keliones mūsų įstaigoje, nemokamai 
parūpiname nakvynę ir transportą, jeigu reikia nakvoti Europoje 

grįžtant iš viešnagės.
UŽSAKYMUS PRIIMAME DABAR!

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

enchante «

VMS
M 7 &M9 220

Į NTSC I f PAL Į Į S E CAM Į i PAL-N Į

J10/220 Volt Multisystemsj'^seti.

TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

Įal-n Į Į pal Į i secam i Į ntsc į j pal-m Į

ENCHANTE turi parduotuves

Taisome 
ir 

turime 
naujų 
dalių 

Vilniuje, 
Lietuvoje

Islandijos, kuri pirmoji pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, konsu
las J. R. JOHNSON taria žodį KLB 
valdybos Vasario 16-sios minėji
mo proga surengtame kitataučiams 
vakare vasario 15 d. Toronto Prisi
kėlimo parapijos salėje

Nuotr. St. Varankos

AfA 
JONUI GALINAIČIUI 

mirus Čikagoje,
seseriai MARTAI ADOMAVIČIENEI, broliui MARTY
NUI GALINAIČIUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Lietuvių evangelikų Išganytojo parapijos 
moterų draugija

AfA
URŠULEI SAVOKAITYTEI- 

MALINAUSKIENEI 
po ilgos ligos iškeliavus amžinybėn, 

dukrą ALDONĄ ir žentą SIMĄ KARNUS, seserį ADELĘ 
PAULIUKONIENĘ su šeima, vaikaitę LAIMĄ POHL 
bei provaikaičius - LINĄ ir ARŪNĄ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Alfonsas ir Dina Pauliukoniai su šeima 
(Rochester, N.Y.) 

Puta Lindley su šeima 
Poma Vass su šeima

aukščiausiosios tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
knyga “Atgavę viltį”. Knyga 
turės 227 su viršum puslapių 
ir apie 50 nuotraukų. V. Lands
bergis knygos leidimą patikėjo 
PLB valdybai. Jei iš platini
mo susidarytų pelnas, tai jis 
būtų skiriamas Pagalbos Lie
tuvai vajui. Knygos kaina $15, 
įskaitant paprasto pašto išlai
das. Išleidimo proga bus pri

imamos ir aukos, kurios $50 ir 
daugiau atleidžiamos nuo pa
jamų mokesčių JAV-se ir Ka
nadoje. Knygą jau galima užsi
sakyti šiais adresais: Vytau
tas Kamantas 1851 Skyview 
Drive, Sparta, MI 49345 USA, 
tel. (616) 887-1436; Alfonsas 
Juozapavičius, 68 Princeton 
Road, Etobicoke, Ont., Canada 
M8X 2Z4, tel. (416) 239-0995. G.P.

MILIJONAS DOLERIU

Still IT 10)11I'tSISAliO
IŠKELIANT VĖLIAVĄ

Gražų Vasario 16-tos rytą bū
rys lietuvių susirinkome iškelti 
trispalvę prie Toronto miesto sa
vivaldybės. Visų buvo gera nuo
taika, nes skaisčiai švietė saulu
tė, žėrėjo baltutėlis sniegas, net 
nebuvo šalta. 12 v. atėjo Toronto 
burmistras Art Eggleton, vien
plaukis, pagerbti mūsų šia dide
le proga. Nors grupėje buvo ir 
jaunų žmonių, puikiai mokančių 
anglų kalbą, jį pasveikino bend
ruomenės atstovas, net nenu
siėmęs savo kailinės kepurės, 
bloga anglų kalba, pavadinęs jį 
“Mr. Eglinton”, kažką kalbėjo 
ir dėkojo Toronto miestui už do
vaną Lietuvai. Po to burmistras 
labai gražiai pasveikino lietu
vius, palinkėdamas, kad sekan
čiais metais per vasario 16-tą Lie
tuva jau būtų laisva. Jam už tuos 
gražius žodžius niekas nepadėkojo 
ir išsiskirstėme be formalaus už
baigimo. Mums, dalyvavusiems at
rodo, kad reiktų pakviesti jaunes
nius žmones pravesti panašius su
sibūrimus, o ne tokius, kurie po 
40 metų Kanadoje dar nesugebėjo 
išmokti kalbos. Nematėme šioje 
lietuvių grupėje nė vieno iš mū
sų gerbiamų dvasiškių, nei žy
mesniųjų bendruomenės veikėjų.

Dalyvės 

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

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

TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

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

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas atsižvelgs 

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

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie 
save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, da
lyvavimą lietuviškose organizacijose, anksčiau 
gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valan
domis tel. (416) 532-3311, kitu laiku (416) 769-1266. 
Prašymai pristatomi iki 1991 m. kovo 10 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 17 d. Jei yra 
įmanomajame dalyvauti, prašoma pranešti.

TLN švietimo fondas “Labdara”

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

TEL.:7690631 TORONTO
FAX:7690586 .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

VHS

VOLTS
VIDEO CAMERA/RECORDER

$299,99

visame pasaulyje
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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
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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 Avė., Toronto, Ont. M6R 2N3 

Fax 534-8953

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.■H ai
1700 bloor (treat west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

TVDI7QI-II7O INSURANCE 1J IV 11 IL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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



10 psi. « Tėviškės žiburiai • 1991. II. 19 - Nr. 8 (2139)

TORONTO^ B MONTREAL
Anapilio žinios

— Vasario 16 iškilmėse buvo 
pasiekusi džiugi žinia: Islandija 
diplomatiškai pripažįsta nepri
klausomą Lietuvą! Ta proga pei
li v.r. pamaldas mūsų šventovėje, 
šalia visų mūsų organizacijų vė
liavų, rikiavosi ir Islandijos vė
liava.

— Gavėnios rekolekcijos bus ko
vo 21-24 d.d. Rekolekcijas ves kun. 
d r. Viktoras Skilandžiūnas iš Ota
vos. Rekolekcijų tvarka: ketvir
tadienį (III. 21) 7 v.v. — Mišios ir 
konferencija; penktadienį (III. 22) 
11 v.r. Mišios ir konferencija; šeš
tadienį (III. 23) 11 v.r. — Mišios ir 
konferencija, 5.30 v.p.p. — Mišios 
ir konferencija; sekmadienį (III. 
24) viskas pagal reguliarią sekma
dienių tvarką su rekolekcijų vedė
jo pamokslais. Išpažinčių rekolek
cijų vedėjas klausys prieš ir po 
pamaldų bei konferencijų.

— Praeitame žiniaraštyje buvo 
paskelbtas dalinis dabartinės 
parapijos tarybos sąstatas ir kul
tūros sekcijos nare per klaidą 
buvo įrašyta p. Sofija Pacevičie- 
nė. Jos šiuo metu toje sekcijoje 
nėra. Už klaidą atsiprašome.

— Mišios vasario 24, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a Joną Ažubalį, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 
v.p.p. už a.a. Danutę Jonaitytę.

Lietuvių namų žinios
— A. a. Stasio Paciūno atmini

mui aukos Lietuvių slaugos na
mams: $100 — Milą Huarcaya; $25 
— K. Budrevičius; $20 — L. Bal
sienė, E. Benetienė, E. Geldutie- 
nė, F. Mockus, U. Paliulis, M. Ra- 
čys, H. Stepaitis; $10 — E. Abro
maitis, A. Borchertas, O. Juodi- 
šienė, S. Kalytis, S. Kraujelis; 
$5 — M. Norkienė. Iš viso $320. 
Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams.

— A. a. Adolfo Lorenco atmini
mui Lietuvių slaugos namams au
kojo: $50 — M. Macieza; $20 — S. 
Brenčius; $10 — J. R. Kaminskas. 
Visi iš Čikagos.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $1,000 — J.Venslovaitis, dr. 
J. Yčas; $900 — D. T. Renkauskai; 
$500 — I. Kandrotienė; $250 — J. B. 
Danaičiai; $120 — E. Kvederys; 
$100 — dr. G. Bijūnienė, V. Dalin- 
dienė, S. Kačinskas, A. Kynas. 
Iš viso statybos fonde yra $301,909. 
Aukos priimamos “Paramos”, Pri
sikėlimo parapijos ir “Talkos” 
kredito kooperatyvuose. Aukos 
atleidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių. Aukas galima siųsti ir tie
siogiai šiuo adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

— Ilgametis Lietuvių namų bi
bliotekos vedėjas Vladas Katelė 
po 13 metų darbuotės pasitraukia 
iš savo pareigų. LN valdyba, ad
ministracija ir nariai reiškia nuo
širdžią padėką už jo atliktą dar
bą. Lietuvių namams reikalingas 
naujas bibliotekos vedėjas. Suin
teresuoti prašomi skambinti LN 
vedėjui T. Stanuliui tel. 532-3311.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 140 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė Gediminas Poderys iš 
Otavos.

— LN valdybos posėdis — va
sario 21, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

Kad atsirastų savi namai. Lie
tuvių slaugos namų lėšų telki
mo darbo komitetas vasario 14 
d. išsiuntė 5150 laiškų Onta
rio provincijos lietuviams ir 
jiems prijaučiantiems kitatau
čiams. Laiške įdėtas aukų pra
šymas, pasirašytas 25 komiteto 
narių, ir informacinis lanks
tinukas. Taip pat išsiųsta at
skirai 790 laiškų tautiečiams, 
gyvenantiems kitose Kanados 
provincijose ir JAV-se. Tiki
masi pritarimo šiai idėjai ir 
dosnių aukų slaugos namų sta
tybai. J.Š.

Lietuvių namų kultūros ko
misijos metinis susirinkimas 
įvyko vasario 10 d. Dalyvavo 26 
komisijos nariai bei svečiai. 
Praeitais metais surengta 8 
paskaitos, 4 koncertai, 2 vaiz
dajuosčių rodymai ir 1 minėji- 
mas-pagerbimas. Visi rengi
niai, ypač paskaitos, kuriose 
daugiausia buvo liečiami da
bartiniai įvykiai Lietuvoje, 
yra gausiai lankomi. Numa
tyta skirti literatūros premi
ją. Šiais metais nuspręsta su
rengti bent du koncertus, du 
literatūros vakarus, eilę pa
skaitų bei talkinti slaugos na
mų lėšų telkime. Po posėdžio 
vyko vaišės, kurių metu LN 
valdybos pirm. R. Strimaitis 
padėkojo už kultūros komisi
jos atliktus darbus, palinkė
damas ir ateityje darbuotis 
kultūrinėje bei visuomeninė
je veikloje. V. K.

ALGIS MEDELIS vasario gale 
važiuoja į Lietuvą. Dėl paslaugų 
prašome nedelsiant kreiptis į Osha- 
wą tel. 1-416-434-1847 vakarais.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo jungtinis para
pijos ir “Volungės” choras, ku
riam vadovavo muz. D. Viskontie- 
nė ir D. Radtkė, dalyvavo organi
zacijos su vėliavomis. Mišių pabai
goje buvo specialus pagerbimas 
žuvusių už Lietuvos laisvę, padė
tos gėlės prie paminklinės lentos 
šventovės prieangyje. Pamoks
lus sakė dr. kun. F. Jucevičius.

— Vasario 12 d. buvo palaido
tas a.a. savanoris-kūrėjas Stasys 
Paciūnas, 89 m.; vasario 13 d. bu
vo palaidotas a.a. Edvardas Punk- 
ris, 59 m.

— Metinės parapijos rekolekci
jos, kurias praves Lietuvos kan
kinių parapijos klebonas kun. Jo
nas Staškus, vyks kovo 20-24 d.d. 
Rekolekcijos prasidės trečiadie
nį 7 v.v. ir baigsis sekmadienio 
Mišiomis.

— Gavėnios metu kiekvieną 
penktadienį mūsų šventovėje ei
nami Kryžiaus keliai ir po to Mi
šios. Pradžia 7 v.v., o Mišios 7.30 
v.v.

— Metinė parapijos vakarienė, 
kuriai bilietai yra platinami sa-_ 
Įėję, įvyks kovo 17 d. 5 v.p.p. Me
ninę programą atliks pianistai Jo
lanta Vaičytė ir Vitalija Paulaus
kaitė bei naujas talentas Eugenija 
Ambrozaitytė padainuos solo.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
bus ateinantį sekmadienį, vasa
rio 24 d. po 11.30 v. Mišių Parodų 
salėje.

— Žiemos išvyką organizuoja 
parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija sekmadienį, vasario 24, 
10.30 v.r. Rūtos ir Antano Rygelių 
gyvenvietėje už Bolton miestelio. 
Mišios, kurias laikys klebonas, 
vyks jų namuose 11 v.r., po to su
neštiniai pietūs ir slidinėjimas 
rogutėmis. Rygelių tel. 880-0746.

— Mišios vasario 24, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Juliją, Mari
joną ir Agotą Gaputytes, 9.20 v.r.
— už a.a. Vytautą Vingelį, 10.15 
v.r. — už a.a. Nijolę Fishe, už a.a. 
Karoliną Balaišienę, už a.a. Apo
linarą Beresnevičių, 11.30 v.r. — 
prašant Lietuvai laisvės.

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ” SPAUDOS BALIUS
— balandžio 6, Atvelykio šešta
dienį, Anapilio salėje. Bus jau
natviška meninė programa, 
gausi laimikiais loterija, lie
tuviški valgiai, geras orkestras, 
šokiai.

Estijos nepriklausomybės šven
tė bus švenčiama š.m. vasario 
24, sekmadienį, 3 v.p.p. Toronto 
universiteto Convocational Hali 
patalpose. Minėjimą rengia To
ronto estų sąjunga ir Kanados 
estų centro taryba.

Metinis jaunųjų talentų pasi
rodymas įvyks balandžio 28, sek
madienį, 12.30 v.p.p. (po 11 vai. 
Mišių) didžiojoje Anapilio salė
je. Prašome jaunimą, besimo
kantį muzikos instrumentais, 
dainavimą, literatūrą, skulp
tūrą, tapybą ir kt., registruotis 
pas Slavą Žiemelytę tel. 823-7261. 
Gausaus dalyvavimo tikisi ren
gėjai — Anapilio parapijos kul
tūrinė sekcija.

Vasario 16-ją Toronto ir apy
linkių lietuviai minėjo vasa
rio 17, sekmadienį, Anapilio 
salėje Mississaugoje. Vasa
rio 16, šeštadienį Lietuvos vė
liava buvo pakelta prie Toron
to miesto, o vasario 17, sekma
dienį, prie Mississaugos mies
to rotušių. Priėmimas įvyko va
sario 15, penktadienį, Prisikė
limo salėje. Jame dalyvavo fe
deracinės, provincijos ir mies
to vadovybių atstovai, parla
mentarai, valstybių konsulai, 
reziduojantys Toronte, o taip 
pat įvairių tautybių bendruo
menių atstovai. Šventės apra
šymas kitame numeryje.

SUKEISTI PARAŠAI. "Tėviškės 
žiburių” 1991 m. 3 ir 4 numeriuose 
išspausdintos Čikagos lietuvių 
teatralus vaizduojančios dvi nuo
traukos, po kuriomis buvo sukeisti 
parašai. Trečiame laikraščio nu
meryje matomas vaizdas ne iš “Šalt
kalvio”, bet iš “Amerika pirtyje” 
veikalo (matomi aktoriai V. Ol
šauskas ir G. Griškėnaitė-Gilles- 
pie), o ketvirtame numeryje - iš 
“Šaltkalvio” (aktoriai L. Šulaity- 
tė ir V. Juodka). E. Šulaitis

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

res pakeičiame į video.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 
Skambinkite tel. 244-1822.

KAZIUKO MUGE
Prisikėlimo salėse kovo 3, sekmadienį.

Mugės tema: SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS
® Skautininkų-kių laimikių stalas 
ffl Tėvų komiteto valgykla
® Draugovių paviljonai

Proga soisitiPti visiems su visais
Pradžia — 9.30 valandą ryto , Rengia ir kviečia

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai ; 
bei tėvų komitetas t

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l 
________-. Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame "Tėviškės žiburių ’’ 

puslapyje)
mJ uJ mf - Neimame jokio administracinio mokesčio

I V 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 "I 991 m_ kovo f dienos

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

SAUSIS ir VASARIS - 
RRSP indėlių mėnesiai.

Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP s-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. - 1O’/4%, 2 m.-10 %,3m.-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

Tradicinis šiupinys, rengtas 
M. Lietuvos moterų draugijos 
Prisikėlimo salėje vasario 12 d., 
susilaukė gana gausaus būrio 
dalyvių. Renginį pradėjo svei
kinimu G. Baltaduonienė ir 
programos pranešėjos parei
goms pakvietė draugijos pirmi
ninkę Kristiną Dambaraitę-Ja- 
novičienę. Pasimeldę su kun. 
A. Simanavičiumi ir pasivaiši
nę šiupiniu, dalyviai išklausė 
Donelaičio kūrybos ištraukas, 
kurias skaitė p. Lasienė. Gen. 
Lietuvos konsulas H. Lapas ta
rė sveikinimo žodį, pasidžiaug
damas rengėjų pastangomis iš
laikyti mažlietuvių tradiciją. 
Viešnia iš Lietuvos (Pagėgių) 
Alma Kasiulytė padeklamavo 
patriotinį eilėraštį. Vyrų cho
ras “Aras”, vadovaujamas muz. 
J. Govėdo, šauniai atliko kele
tą tėvynės ilgesio dainų ir susi
laukė gausių padėkos katučių. 
Po įvairių laimikių loterijos 
rengėjų vardu visiems padėko
jo G. Baltaduonienė. Renginio 
pelnas paskirtas Lietuvos rei
kalams.

Gauta iškarpa iš dienraščio 
“The Ottawa Citizen” 1991.II.8, 
kurioje išspausdintas laiškas M. 
Danytės, profesoriaujančios Vy
tauto D. universitete Kaune. Jis 
pažymėtas “dienos laišku”, t.y. 
svarbiausiu. Jame autorė pasi
sako dalyvavusi tragiškuose Vil
niaus įvykiuose sausio 13 d. De
monstracijose esą buvo daug 
įvairių vėliavų, bet nebuvo ka- 
nadiškosios. Autorė protestuoja 
prieš Kanados vyriausybės nu
sistatymą, laikantį Baltijos vals
tybių problemą Sov. Sąjungos vi
daus reikalu. Kanados vyriau
sybė tuo būdu stiprinanti anti
demokratines jėgas Sov. Sąjun
goje ir padedanti iškilti pabai
sai, kuri būsianti nepalygina
mai baisesnė už Saddam Hus- 
seiną.

,aį4octha j Knygų rišykla 
įHEį “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

/N. F»lenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

A.a. Sofijos Jurevičienės atmi
nimui V. V. Augėnai “TŽ” auko
jo $30.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras”, metinis 
koncertas įvyks š.m. gegužės 5, 
sekmadienį, Anapilyje. Pro
gramoje dalyvauja visos gin- 
tariečių grupės - šokėjai, dai
nininkės ir instrumentalistai. 
Visi kviečiami gausiai daly
vauti ir paremti mūsų jaunimą.

* “Gintaro” tėvų komitetas, 
vadovaujamas Danutės Gude- 
lytės-Goudie, dalyvavo Toron
to Lietuvių namų suruoštame 
karnavale, kuris turėjo dide
lį pasisekimą jaunųjų dalyvių 
tarpe. Dėkojame tėvams, kurie 
rūpestingai suaukojo loteri
jos laimikius ir parėmė pini
gine auka. 1989 m. gintariečių 
vyriausia grupė lankėsi Lietu
voje ir ten jie buvo labai šil
tai bei nuoširdžiai priimti, to
dėl karnavalo pelną - $400 pa
skyrė Pagalbos Lietuvai vajui, 
prisidėdami nors ir mažyte da
limi prie kovos už Lietuvos ne
priklausomybę.

* Vasario 9 d. pakviesti ma- 
kedoniečių rengtame festivaly
je, gintariečiai pašoko keletą 
šokių su kitomis tautybių gru
pėmis gaudami trofėjas.

MOTERIS ATVYKUSI iš Lietuvos 
ieško darbo. Gali prižiūrėti senelius, 
vaikus ir atlikti namu ruošą. Skam
binti Danai tel, 536-3891 Toronte.

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

* “Gintaro” dainininkės ir 
instrumentalistai dalyvavo 
Londono Vasario 16 minėjime, 
kur atliko dalį meninės progra
mos. Dėkoja už kvietimą KLB 
Londono apylinkės valdybai, o 
taip pat P. ir R. Kurams už 
vaišes bei malonų priėmimą. 
Jaunimas yra labai patenkin
tas išvykom į mažesnes mūsų 
kolonijas ir laukia jų daugiau.

* Pakviesti PLJ sąjungos, 
“Gintaro” vyriausia grupė ren
giasi vykti į Pietų Ameriką, 
kur atliks dalį meninės pro
gramos. Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas įvyks 1991 m. 
gruodžio pabaigoje ir tęsis li
gi 1992 m. sausio pradžios. To
kios išvykos yra labai naudin
gos mūsų išeivijos jaunimui, to
dėl ir šį sykį pareikalaus daug 
išlaidų, tikimės kad mūsų gera
dariai supras ir parems jauni
mo pastangas šiai neeilinei 
kelionei įvykdyti. Daugiau in
formacijos apie išvyką bus skel
biama spaudoje vėliau.

Tėvų komitetas

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

FUI CHAFlt 21(0 HuronUrio St.. 27»-7M)

Poetui dr. Henrikui Nagiui buvo 
padaryta sudėtinga širdies opera
cija, kuri sėkmingai pavyko. Da
bar sveiksta namuose žmonos Bi
rutės globoje.

Montrealio lietuvių auksinio am
žiaus klubo "Rūta” naujai išrink
ta valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Petronėlė Juškevičie
nė, I vicepirm. Elena Kerbelienė, 
II vicepirm. seselė Paulė, sekr. 
Bronė Malaiškienė ir ižd. Julius 
Jurėnas.

“Nidos” medžioto) ų-žvejotoj u 
klubas šaukia metinį susirinkimą 
vasario 24 d. 12 vai. AV parapijos 
salėje. Nariai kviečiami dalyvauti.

1991 METŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Montrealis-Varšuva-Vilnius 

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

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

AUTOMOBILIŲ DRAUDA 
(Quebec provincijoje)

KAIP GAUTI PIGESNĘ DRAUDĄ?
DRAUSKITĖS bendrovėje, kuri turi pirmos atsakingos 

nelaimės 5-6 metų laikotarpyje dovanojimo planą.

VENK automobilių nelaimių, nevažinėk blogu oru be 
ypatingo reikalo. Apsaugok automobilį nuo 
vagystės.

DRAUSK naują automobilį pagal naujo automobilio 
vertę.

JAV ir KANADOS gamybos nusistovėjusių modelių 
draudimo kaina yra mežesnė už importuotų ar 
visai naujų modelių.

TEIRAUKIS:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
TEL.:722-3545

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus ........... ..... 1O’/2% Taupymo — special........... ... 63/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr....... ... 61/4%

1 metų ............. Taupymo-kasdienines ... ... 6'/4%
180 d. - 364 d. ..... 9’/4%

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 12’/4%, asmenines - nuo 13’/*%

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

MOTERIS IŠ LIETUVOS, dirbusi 
turistų vadove, puikiai kalbanti 
angliškai ieško darbo. Skambinti 
tel. 762-3481.

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

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 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 J LIETUVA (su receptais 
ir be receptų), muito nėra, kiekis 
neribotas. PERVEDAMI PINIGAI 
DOLERIAIS. Aukštos kokybės 
rūkyta mėsa - $84 JAV. Romas 
Pūkštys, TRANSPAK, 2638 VV. 69th 
St., Chicago, IL 60629, USA. Tel. 1- 
312-436-7772.

AV parapijos choras Dainų šven
tėje Čikagoje nedalyvaus, nes bir
želio gale rengiasi vykti j Lietuvą 
atlikti kantatą “Kryžių ir Rūpin
tojėlių Lietuva".

Jurgis Janeiiūnas, lietuvių jė
zuitų broliukas, gyvenąs Čikagoje, 
kuriam laikui buvo atvykęs į Mont
real!. AV parapijos klebonui pa
gelbėjo raštinės ir kituose dar
buose. Parapijiečiai yra labai jam 
dėkingi.

Vida Ilianskienė, atsivežusi iš 
Lietuvos tautodailės darbų, vasa
rio 10 d. AV parapijos salėje buvo 
surengusi parodėlę. Rūdiniai bu
vo pardavinėjami. B.S.

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.

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

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

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

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


