
Lietuvos Į 
Naclona lnfe 
iJA.Mažv7d0 
I BlbUQte.Sl.

This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, February 26, 1991

Nr. 9 (2140) 1991 VASARIS-FEBRUARY 26 LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416)275-4672

Milžino pralaimėjimai
Nuo biblinių laikų daugelio tautų sąmonėje įsidiegė 

mintis, kad ir milžinai ne visuomet laimi, kad būna atve
jų, kai laimi piemenuko kilpinės akmenėlis. Tai tiesa, 
kuri jau ne kartą pasitvirtino lietuvių tautos gyvenime. 
Didžiuojamės kunigaikščių Lietuva, teritoriniais jos 
laimėjimais, sėkmingais jos kariniais žygiais rytuose, 
išaugusia didele valstybe nuo jūrų iki jūrų. Anuomet 
Lietuva buvo tapusi milžinu. Deja, tasai milžinas ilgai
niui nusilpo ir pralaimėjo. O pralaimėjo ypač dėl to, kad 
tai buvo fizinis milžinas, ginkluotas ano meto technika, 
bet silpnas savo dvasine sąranga. Juk tasai milžinas ne
sukūrė dvasinės tautos kultūros, nepuoselėjo savos kal
bos (naudojosi slavų kalba valstybinėse įstaigose), lite
ratūros, dar nežvelgė į Europos Vakarus, kur jau kles
tėjo krikščioniškoji kultūra, skleidžianti dvasines ver
tybes. Dėl to žymusis Lietuvos mintytojas Stasys Šalkaus
kis, apmąstydamas savo tautos praeitį, ir apgailestavo 
kunigaikščių Lietuvos klaidą — veržimąsi į fizinį-geo- 
grafinį milžiniškumą, nuvedusį į tautos nusilpimą ir 
kultūrinį atsilikimą, kuris buvo jaučiamas per ištisus 
šimtmečius. Nubyrėjo daug Lietuvos pakraščių, net ir tų, 
kuriuose gyveno savi tautiečiai, neturintys pakankamai 
tautinės atsparos.

NUSILPUSI Lietuva, atsidūrusi Rusijos imperijos 
gniaužtuose, susidūrė su rusišku milžinu, labai 
galingu fiziškai, stipriai ginkluotu, aprėpusiu ne 
vieną tautą. Tame susidūrime Lietuva pasijuto stiprė

janti. Šimtmetinėje okupacijoje, kultūrinėje priespau
doje lietuvių tautos sąmonė pradėjo švisti, o su “Aušros” 
pasirodymu ėmė ryškėti bei įgauti kovingumo bruožų. 
Atsirado “Varpas”, “Tėvynės sargas” ir kiti leidiniai, 
ugdantys tautinę lietuvių sąmonę. Įsijungė knygnešiai, 
ano meto spaudos darbuotojai, rašytojai, veikėjai. To
kiu savo kultūriniu žygiu Lietuva drįso išeiti prieš mil
žiną — anuometinę Rusiją. Išdrįso ne dėl to, kad pasiju
to fiziškai galinga, bet dėl to, kad buvo jau pakankamai 
stipri dvasiškai. Grūmėsi to meto Lietuva su žandarais, 
grūmėsi su kariškiais, pasikėsinusiais uždarinėti lietu
vių šventoves, ėjo į teismus, ėjo į kalėjimus. Daugelis 
manė ir sakė, kad tai beprasmė kova, kad yra kvailystė 
išeiti prieš tokį milžinę. Ir vis dėlto Lietuva laimėjo, o 
rusiškasis milžinas pralaimėjo. Laimėjo Lietuva drau
džiamos spaudos kovą po 40 metų, laimėjo pagaliau ir 
savo nepriklausomybę po 122 metų. Taigi ir šiuo atveju 
milžinas pralaimėjo kovą silpnajam kovotojui, kurio jė
ga glūdi ne metalo ginkluose, o dvasinėse tautos gelmėse.

NAUJAUSIŲ laikų įvykiai liudija tą pačią tiesą. 
Kova su sovietine okupacija yra ne kas kita, kaip 
kova su fiziniu milžinu, ginkluotu moderniausia 
technika. Tasai milžinas šukavo Lietuvos miškus, kovo

damas su lietuvių partizanais, ginkluotais labai menka 
technika. Daug tų laisvės kovotojų — partizanų žuvo. 
Jie sovietinio milžino neįveikė, iš savo krašto neišvijo, 
tačiau išsaugojo tautos ryžtą — moralinę tautos jėgą, 
kurios dėka tauta išlieka gyva ateičiai. O toji jėga ir pra
siveržė vėliau, būtent 1990 m. kovo 11 aktu. Tai buvo pro
veržis dvasinės tautos jėgos, kurios negalėjo įveikti nei 
sovietiniai tankai, nei automatai, nei būriai žudikų. Dva
sinę tautos pergalę bene ryškiausiai paliudijo 1991 m. 
sausio 13 d. žudynės Vilniuje. Sovietiniai užpuolikai su
naikino 14 laisvės gynėjų, sužeidė šimtus besipriešinan
čių tautiečių, bet dvasinės tautos jėgos neįveikė. Pavir
šutiniškai žiūrint atrodo, kad sovietinis milžinas laimė
jo. O iš tikrųjų tai buvo ryškiausias milžino pralaimėji
mas. Tasai milžino išpuolis buvo pasmerktas viso pasau
lio. Ir visi kiti jo tautžudiški žingsniai “laimėjo” tiktai 
tautos neapykantą ir visuotinį pasmerkimą. Tai budeliš
kas “laimėjimas”, kuriame iškyla suteptas, fizinis kumš
tis. Taikliai yra pasakęs teologas J. Moltmann’as: “Kas 
kankina valstybės vardu, ją pačią naikina, o ne saugo”.

Pr. G.

Dabarties Įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Plieno liejyklos problemos
Prie bankroto bedugnės bu

vo priartėjusi “Algoma Steel” 
plieno liejykla šiauriniame 
Ontario provincijos miestely
je Sault Ste. Marie. Ji ten yra 
pagrindinė pramonės įmonė, 
gerais laikais duodavusi dar
bo 13.000 gyventojų, kai jų iš 
viso Sault Ste. Marie turi 
82.000. Papildomų darbų pa
rūpindavo rūdos kasyklos Wa- 
woje ir geležinkelis Algoma 
Central Railway, dažnai susi
laukdavęs finansinės valdinės 
paramos.

Plieno liejykla “Algoma 
Steel” 1988 m. už $562 milijo
nus nupirko “Dofasco Ine.” 
bendrovė. Nuostolį nešančion 
“Algoma Steel” liejyklon ji in
vestavo $700 milijonų, kuriuos 
dabar sutiko nurašyti kaip iš
laidas. Tačiau tai neišgelbėjo 
“Algoma Steel” liejyklos nuo 
gresiančio bankroto. Mat ji jau 
turi $800 milijonų skolos, o sko
lintojai sustabdė tolimesnes 
paskolas, nepalikdami netgi 

pakankamai lėšų darbininkų 
ir tarnautojų algoms.

Pagalbos šauksmas pasiekė 
Ontario valdžion atėjusį pir
mąjį NDP socialistų premje
rą Bob Rae, savo politinę kar
jerą pradėjusį darbo unijų ei
lėse. Jos dabar remia NDP so
cialistus ir federacinėje, ir 
provincinėje politikoje. “Al
goma Steel” plieno liejyklos 
darbininkus jungia stipri plie
no gamintojų unija “Steel
workers of America”. Prie 
bankroto artėjančiai liejyk
lai daug žalos padarė pernai 
tos unijos paskelbtas streikas, 
trukęs net 112 dienų, kai iš 
13.000 darbininkų jau buvo li
kę tik 7.500. Po streiko dėl dar
bo stokos buvo atleisti dar 
2.000.

Premjero Bob Rae tiesioginę 
paramą “Algoma Steel” liejyk
lai ir jos darbo unijai suvaržė 
rinkimus pralaimėjusių libe-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto ir apylinkių lietuvių septyniasdešimt trečiosios Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimas vasa- 
1 ^7 d- Anapilio salėje. Nuotraukos viršuje — “Atžalyno” jaunimas, atnešęs rožių puokštę prie Kruvinojo sekma
dienio žuvusių sąrašo, šauliai budi prie Islandijos vėliavos, programos vadovė — Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. 
Apačioje — kalba Lietuvos gen. konsulas Haris Lapas, "'Aro” vyrų choras, atžalyniečiai žuvusiųjų pagerbimui lai
ko degančias žvakutes Nuotr. R Kalendros

Teisingumas Kuveite ir 'Vilniuje
Vakariečiai turėtų nedelsiant pripažinti Baltijos valstybių nepriklausomybę ir pasikeisti 

ambasadoriais. Taip rašo žymusis Prancūzijos dienraštis “Le Figaro”
Prancūzijos spauda, įdėmiai 

sekanti įvykius Persų įlankoje, 
neužmiršta ir Sov. Sąjungos 
karinių išpuolių Baltijos vals
tybėse. Ji ne tik informuoja sa
vo skaitytojus, bet ir komen
tuoja, kritikuodama vakarie
čių politiką Baltijos valstybė
se. Ypač minėtinas dienraštis 
“Le Figaro”, kuris 1991.11.1 
laidoje išspausdino įsidėmėti
ną Patrick’o Wajsman’o straips
nį “Trys teisieji”.

Tame straipsnyje autorius 
visų pirma primena Lenkijos 
atvejį 1981 m., kai ji buvo rei
kalinga vakariečių pagalbos. 
Tuomet iš oficialių sluoksnių 
esą pasigirdo žodžiai: “Mes 
nieko nedarysim”. Ta pati lai
kysena dabar esanti taikoma 
Baltijos valstybėms.

Gorbačiovas turistas?
Autorius ragina keisti po

žiūrį į Gorbačiovą, esą jis ne
atsakingas už dabartinę krizę, 
iš principo priešingas jėgos 
vartojimui, priverstas klausy
ti kariuomenės, saugumiečių 
ir partijos konservatorių. To
kia galvosena esanti juokinga. 
Jeigu jis yra tik žaisliukas ki
tų rankose, nėra prasmės su 
juo tartis. Jeigu jis tėra turis
tas, kuris sužino apie įvykius 
tiktai pripuolamai, nėra pag
rindo juo pasitikėti. Jeigu jis, 
turėdamas tokią valdžios ga
lią, nežino kas dedasi jo im
perijoje, nėra pagrindinė fi
gūra. O jeigu Gorbačiovas, No
belio taikos premijos laurea
tas, tik vaidina rezistentą pik
tiem savo draugam, juo labiau 
nevertas pasitikėjimo.

“Jeigu iš tikrųjų taip yra, — 
rašo straipsnio autorius, — ne
suprantu, kodėl mes taip at
kakliai vertiname jo dorybes, 
stengiamės jam padėti bet ko
kia kaina, pateisiname jo iš
puolius prieš lietuvius, estus 
ir latvius”.

Sakoma, kad už Gorbačiovo 
politinę paramą Persų įlanko
je buvo paliktos jam laisvos 
rankos Baltijos valstybėse. 
Tai pavojinga politika, netgi 
ciniška, nes tuo būdu sovietų 
valdžia padrąsinama į tokią 
“prekybą” ir kitur Europoje 

arba Sov. Sąjungoje. Baltie- 
čių atvejis esąs tokios takti
kos išbandymas.

Pagalba baltiečiams
Kodėl reikia padėti baltie

čiams ir kaip? Pasak straips
nio autoriaus, jiems reikia pa
dėti dėl to, kad jų byla yra tei
singa. Juk jie buvo parduoti 
Kremliui 1939 m. Hitlerio-Sta- 
lino sandėriu. Argi ne norma
lu, kad jie nori išsiveržti iš 
Kremliaus gniaužtų? Argi jie 
nenusipelno nepriklausomy
bės taip pat, kaip ir Vengrija, 
Lenkija, Čekoslovakija? Argi 
galima paneigti laisvę baltie
čiams dėl to, kad jie keletą me
tų anksčiau buvo pradėti so- 
vietinti?

Tiems, kurie sako, kad bal- 
tiečių pasitraukimas suardys 
Sov. Sąjungą, autorius prime
na elementarią tiesę: gerbtina 
tik tokia sęjunga, kurion jun
giasi dalys pilnai laisva valia.

Reikia pagelbėti baltiečiams, 
nes jie kovoja už tas pačias ver
tybes, kaip ir prancūzai. Pas
tarieji, būdami pavergtiesiems 
laisvės pavyzdžiu, negali pasi
tenkinti vien katutėmis kovo
jantiems už savo laisvę. Demo
kratija reiškia ir paslaugumę.

Reikia padėti baltiečiams 
dar ir dėl to, kad kuriama, 
“nauja pasaulio tvarka”. Ji ne
galės būti įgyvendinta, jei ne
bus sukliudytas sovietinės im
perijos nuslydimas į totalizmo 
prarają.

Ką daryti?
Pasak autoriaus, negalima 

žadėti pagalbos, kaip tai pada
rė JAV prezidentas Eisenho- 
wer’is vengrams, ir neištesėti. 
Bet būtų žema nesirikiuoti 
baltiečių pusėje, nepareikš
ti, kad jų teisūs nepriklauso
mybės siekiai turi būti nedel
siant įgyvendinti, negalima 
leisti tarptautinei bendruo
menei nematyti jų vilčių su
žlugdymo.

“Laisvojo pasaulio vadai, 
jei ryžtingi, gali tuoj pat, be 
jokios rizikos, pradėti laikyti 
Baltijos valstybes autentiškai 
suvereniomis valstybėmis ir 
net pasikeisti ambasadoriais. 

Jie taip pat gali pagrasinti Gor
bačiovui sulaikyti paskolas, 
investacijas ir kitas prekybi
nes privilegijas, kuriomis da
bar naudojasi Sov. Sąjunga. 
Trumpai tariant, jie gali jam 
pasakyti, kad teisingumas ir 
teisė tiek Kuveite, tiek Vilniu
je yra tie patys”.

Prezidento pareiškimai
“Le Figaro” dienraštis besi

domintis Lietuvos problemo
mis, 1991.1.24 paskelbė ilgą 
pokalbį su Lietuvos respub
likos aukščiausiosios tarybos 
pirmininku V. Landsbergiu. Į 
klausimą, ko laukia Lietuva 
iš vakariečių, V.L. atsakė taip: 
Vakarai turi pasirinkti arba 
sovietinę imperiją, arba de
mokratiją.

Kai korespondentė L. Man
deville paklausė, ar įmanoma 
nepriklausoma Lietuva be ka
riuomenės, V.L. taip sampro
tavo:

“Valstybei gyvuoti reikia mi
nimalių ginkluotų pajėgų jos 
sienų apsaugai bei tvarkos pa
laikymui. Bet apginti nepri
klausomybę, kaip pvz. dabar
tiniu atveju, neįmanoma be 
kariuomenės. 1918 ir 1920 me
tais, kai kovojom dėl savo ne
priklausomybės prieš keturis 
kaimynus, Lietuva turėjo steig
ti savo ginkluotas pajėgas. 
Pradžioje buvo savanorių, vė
liau — reguliari kariuomenė. 
Ir tik tuomet galėjome apsi
ginti nuo Raudonosios armijos 
rytuose, Baltosios armijos — 
šiaurėje ir nuo lenkų bei vo
kiečių, kurie nenorėjo pasi
traukti iš mūsų krašto. Dabar 
mes turime savas ginkluotas 
pajėgas parlamente. Tai vy
rai, davę priesaiką, tai ka
riai. Būsiu patenkintas, jei ne
reikės didinti jų skaičiaus”.

Pokalbyje iškilo ir Lietuvos 
lenkų klausimas. V.L. paaiš
kino, kad tai tautinė mažuma, 
kurią kursto komunistai. Len
kų problema kilo komunistų 
valdymo metu, kai buvo prak
tikuojama diskriminacija. Da
bartinė valdžia visa tai pakei
tė: įsteigė lenkų mokyklas, 
teatrus . . ir įgalino lenkus gy-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Lietuvos parlamento siūlymai
Lietuvos aukščiausioji tary

ba, kaip praneša LIC, vasario 
19 d. pateikė eilę pasiūlymų 
Sov. Sąjungos aukščiausiosios 
tarybos V-jai sesijai.

Pirmiausia Lietuvos parla
mentas primena, kad 1989 m. 
gruodžio 24 d. Sov. Sąjungos 
aukščiausioji taryba pasmer
kė Molotovo-Ribbentropo slap
tus protokolus ir pripažino 
juos bereikšmiais. Todėl Lie
tuvos respublikos teisių atsta
tymas nėra Sov. Sąjungos vi
daus reikalas ir negali būti var
žomas pastarosios įstatymų. 
Lietuvos parlamentas įgyven
dina 1990 m. kovo 11 d. nepri
klausomybės aktą pagal lietu
vių tautos mandatą. Lietuvos 
gyventojai savo valią pareiš
kė ir vasario 9 d. apklausoje, 
90.47% balsuotojų pasisakyda
mi už nepriklausomybę. Tai 
patvirtina Lietuvos žmonių ne
sikeičiantį pasiryžimą atsta
tyti 1940 m. pažeistus Lietuvos 
ir Sov. Sąjungos teisinius san
tykius derybomis, remiantis 
tarptautiniais teisės princi
pais ir normomis. Lietuva nori 
turėti itin gerus kaimyninius 
santykius.

Lietuvos parlamentas siūlo 
Sov. Sąjungos parlamentui pa
veikti pastarosios vyriausybę, 
nedelsiant grąžinti Lietuvos 
respublikos televizijos, radi
jo ir kitus pastatus, užimtus so
vietų kariuomenės; išvesti iš 
Lietuvos teritorijos represi
nius Sov. Sąjungos vidaus ir 
valstybinio saugumo dalinius; 
įgalioti Sov. Sąjungos valsty
binę delegaciją pradėti dery
bas su Lietuvos respublikos 
delegacija dėl nepriklausomy
bės pripažinimo ir atitinka
mos sutarties atnaujinimo.

Vilniaus žudynių kaltininkai
Sovietų nepriklausomos ka

rinės organizacijos “Skydas” 
komisija tyrė sausio 11-13 d.d. 
įvykius Vilniuje ir rado:

Vilniuje 11-13 d.d. buvo pa
sikėsinta pašalinti Lietuvos 
vyriausybę, padedant sovieti
nei karinei jėgai. Sov. Sąjun
gos prezidentas negali paneig
ti, kad jis nežinojęs apie su ka
riuomenės pagalba planuoto 
Lietuvos vyriausybės pašalini
mo. Sovietinių kariuomenės 
dalinių išpuolis Vilniuje bu
vo planuotas, koordinuotas ir 
patvirtintas Maskvoje. Per
versmo organizatorius buvo 
Sov. Sąjungos komunistų par
tijos centro komitetas. Pervers
mui vykdyti komunistų parti
jos centro komitetas įsteigė 
Tautinio gelbėjimo komitetą, 
kurio nariai buvo laikomi pa
slaptyje. Lietuvos komunistų 
partijos, ištikimos Maskvai, 
vienas iš sekretorių Jarmala
vičius palaikė ryšius tarp Tau
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Lietuvos katalikų charizmatikų mėnraštis

tinio gelbėjimo komiteto ir so 
vietų kariuomenės dalinio va
do Vilniuje.

“Skydo” komisijos nuomone, 
Tautinio gelbėjimo komitetą 
sudarė: Burokevičius, Jarma
lavičius, gen. Naudžiūnas - Lie
tuvos komunistų partijos pa
reigūnai, Vilniaus miesto ko
munistų partijos pirmasis sek
retorius Lazutka, antrasis sek
retorius Chadunkinas, Vil
niaus sovietinio dalinio vadas 
gen. Uskopčikas.

Už žuvusius, planuotą per
versmą ir turto sugadinimą, 
pasak komisijos, yra kaltas 
Sov. Sąjungos prezidentas, gy
nybos ministeris Jazovas, vi
daus reikalų ministeris Pugo, 
KGB viršininkas Kriučkovas, 
gynybos ministerio pavaduo
tojas gen. Ašalovas, Vilniaus 
kariuomenės dalinio vadas 
gen. Uskopčikas, parašiuti
ninkų vadas pulk. Astachovas, 
paskutinieji du vadovavę žu
dynėm. Kalti yra taipogi karei
viai ir parašiutininkai, kurie 
šaudė į civilius žmones.

Baltiečiai ir Kvebekas
Tokiu pavadinimu “The To

ronto Star” vasario 22 d. iš
spausdino vedamąjį. Sovietų 
Sąjunga esanti toli nuo tikro
vės, kai ji kaltina Kanadą hi- 
pokritizmu. Mat sovietai kal
tina Kanados vyriausybę, už
stojusią baltiečius, nes ji pa
ti kovojanti prieš kvebekiečių 
atsiskyrimą. Vedamasis pažy
mi, kad sovietinė valdžia pri
pažino, jog Estija, Latvija ir 
Lietuva prievarta buvo įjung
tos į Sov. Sąjungą. O Kvebekas 
1867 m. savo valia įsijungė į 
Kanados konfederaciją. Jei 
kvebekiečiai nuspręstų atsi
skirti, tai Otavos vyriausybė 
nesiųstų kariuomenės juos su
laikyti. Kitoks elgesys būtų 
pasmerktas visų kanadiečių. 
Tuo tarpu Kremlius įsakė ka
riuomenei sutriuškinti baltie
čių nepriklausomybės judėji
mą. Ar iš tikrųjų yra tai, ką 
skelbia “glasnost”? — klausia 
vedamojo autorius.

Kitos žinios
Vasario 20 d. į Vilnių sugrį

žo Kazimiera Prunskienė. Po
kalbyje su Vilniaus radiju pa
reiškė: “Vokietijoje darbavau
si kaip talkos Lietuvai atstovė. 
Suradau daug partnerių mūsų 
prekybai... Pradėsiu naują 
politinį gyvenimą. Konsoliduo
siu jėgas, kurios sutinka su ma
no politine linija. Pastebėjau, 
kad Vakarai dar nėra pasiruo
šę pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę”.

Lietuvos komunistų partijos 
vadovas Jarmalavičius lankėsi 
Maskvoje ir tikino, kad kovo 
17 d. Maskvos rengiamame re
ferendume balsuosią 10-15% 
visų Lietuvos gyventojų. J.A.
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Lietuvos-Lenkijos draugystė

Turtingiausias kraštas, tapęs elgeta
Kanadietės žurnalistės pastabos apie paslėptą “perestroikos” veidą

KAZYS BARONAS

Kiekvienas Lietuvos-Lenki
jos suartėjimas randa stip
rų atgarsį vokiškoje spaudoje, 
ypač Silezijos bei Rytprūsių 
vokiečių leidiniuose.

“Ostpreussenblatt” savait
raštis sausio 24 d. gana ilgame 
straipsnyje “Užkastos senos 
nesantaikos su Lietuva” rašo, 
kad į Varšuvą buvo atvykęs 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteris, galvodamas čia, rei
kalui esant, įsteigti Lietuvos 
egzilinę vyriausybę. Pasak 
laikraščio, istorinė praeitis 
kalba taip pat abiejų tautų 
naudai, kadangi Lietuva ir 
Lenkija šimtmečiais buvo su
rištos asmenine sąjunga iki 
pat abiejų valstybių padali
nimo tarp Austrijos, Prūsijos 
ir Rusijos.

Tik šiame šimtmetyje įvyko 
stiprus atšalimas. Priežastis 
— Lietuvos sostinė Vilnius, 
nes lenkai pagrobė “Heilige 
Stadt der Litauer” — šventą 
lietuvių miestą. Tik perkėlus 
Lenkijos sieną iki Curzono 
linijos, Vilnius vėl grįžo prie 
Lietuvos. Šiandieną šis kraš
tas vegetuoja kaip sovietinė 
respublika.

Vokiečių visuomenė nepa
stebėjo, kad tarp lęnkų ir lie
tuvių numatomi susitarimai 
dėl Lietuvoje esančios lenkų 
mažumos.

Savaitraštis rašo, kad Varšu
va negali taip pat aplenkti bei 
užmiršti Rytų Europos vokie
čių. Ta pati teisė turi būti vi
siems! Straipsnis baigiamas 
tokiu sakiniu: “Mes, vokiečiai, 
stovime prieš naują Lietuvos- 
Lenkijos draugystę (Partner- 
schaft).

Karių spauda
Nežiūrint Irako-JAV karo 

ir futbolo rungtynių amerikie
čių karių dienraštis “Stars and 
Stripes” taip pat labai daug 
rašo Lietuvos reikalais, labai 
dažnai imdamas straipsnius 
iš “New York Times” dienraš
čio arba AP agentūros, tačiau 
pažymėdamas, kad straipsnio 
turinys dar nereiškia redak
cijos ar JAV vyriausybės nuo
monės.

Sausio mėn. 30 d. karių dien
raštis plačiai aprašo sunkiai 
sužeisto Jono Tautkaus įvykį. 
“Stars and Stripes”, pasinau
dodamas UPI agentūros žinio
mis, sako, kad TASSo tvirtini
mu, Jonas Tautkus buvo “in
toxicated” (girtas) ir peršau
tas karinio patrulio prie Vil- 
niaus-Kauno greitkelio.

Laisvė brangesnė už gyvybę
Vokiečių televizija parodė 

lietuvį ligoninėje, sujungda
ma tai su plačiu reportažu 
apie įvykius Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Karingiausi 
esą lietuviai (moterys prie par
lamento gieda “Marija, Mari

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — I 
lietuvybei išeivijoje!” _——___________________________________________ L

ja”). Pasikalbėjime su parla
mentą saugojančiais jaunuo
liais vokiečiai iš visų gavo vie
nodus atsakymus: laisvė bran
gesnė už gyvybę! Nebloga vo
kiečių kalba tą patį pakartojo 
jaunuolis prie parlamento pa
statytų užtvarų.

Pasikalbėjimas su latviais 
vyko Rygos miesto gatvėse. 
Už laisvę ir jie visi kalbėjo, 
tačiau vyrai jau buvo vyresnio 
amžiaus. Pasikalbėjimai Tali
ne, Estijoje vyko daugiausia 
su moterimis ir tai kavinėse 
ar maisto parduotuvėse. Vo
kietis komentatorius pažymė
jo, kad Baltijos valstybėse pra
gyvenimo lygis yra aukštesnis 
už Sov. Sąjungos, jose yra dau
giau maisto.

Atidėtas susitikimas
Visa Austrijos, Šveicarijos, 

Vokietijos spauda plačiai rašo 
apie įvykius Lietuvoje, G. Bu- 
sho pareiškimą Pabaltijo klau
simu bei numatomas kongrese 
sankcijas Sov. Sąjungai. Dau
gumas laikraščių pažymėjo, 
kad G. Busho ir M. Gorbačio
vo neįvykusio pasitarimo kal
tininku be Persijos įlankos 
karo dar buvo ir Pabaltijo 
įvykiai.

Įtakingas liberalinių pažiū
rų Miuncheno dienraštis “Sued- 
deutsche Zeitung” sausio 31 d. 
rašė, kad padėtis Pabaltijy yra 
kaip maža ugnelė JAV-Sov. Są
jungos santykiuose. Susitiki
mą mėgino gelbėti pats M. Gor
bačiovas, prižadėdamas ati
traukti specialius karinius da
linius iš Baltijos valstybių. 
Dalį jis atitraukė, tačiau “juo
di beretininkai” ir toliau liko.

Teisingumas Kuveite...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

venti kaip jie nori. Jie buvo 
nepatenkinti valstybinės kal
bos įstatymu ir potvarkiu, rei
kalaujančiu išmokti lietuvių 
kalbą per trejus metus. Dabar
tinė vyriausybė tą laiką pra
ilginusi ir sušvelninusi po
tvarkį.

Buvusios premjerės K. Pruns
kienės vyriausybės atsistaty
dinimą V.L. taip aiškino:

“Aš esu linkęs manyti, kad 
ji nepramatė tokios kainų re
formos pasekmių. Ji grįžo iš 
užsienio po ilgos kelionės. Pa
darė klaidą, palaikydama pro
jektą, žiauriai pakeliantį kai
nas ir skaudžiai paliečiantį 
darbininkus. Mes ją perspė- 
jom, kad, ryšium su sausio 15 d. 
ultimatumu Persų įlankoje, 
bandymas drumsti rimtį Lie
tuvoje yra labai galimas. Mes 
sakėme, kad reikia būti atsar
giem”. G.

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

ANDRIUS VALEVIČIUS
1990 m. vasarą “Les presses 

de l’Universite du Quebec” 
(Kvebeko universiteto leidyk
la) išleido įdomią 80 puslapių 
knygą “La face de la perestroi
ka”. Viršelyje vaizduojami 
Gorbačiovas, Jelcinas ir Liga- 
čiovas — visi trys su plačiom 
šypsenom. Knygos autorė yra 
Monique Giquere, pasaulį ap
keliavusi žurnalistė, dirbanti 
pagrindinio Kvebeko miesto 
laikraščiui “Le Soleil”.

Kritiškas balsas
Maždaug nuo 1990 m. lapkri

čio vidurio, t.y. nuo Ryžkovo 
paskelbimo, kad perestroika 
nepavyko, ir ypač nuo Ševard
nadzės atsistatydinimo, pasau
lis pradėjo abejoti “perestroi
ka” ir pastebėjo paslėptą Gor
bačiovo veidą. “Gorbimanija” 
Vakarų pasaulyje buvo pasie
kusi savo viršūnę, kai Gorba
čiovas buvo vainikuojamas No
belio premija. Šios knygos įdo
mumas ir yra tas, kad šalia vi
sų jį ir jo “perestroiką” garbi
nančių balsų pasigirdo balsas, 
stipriai jį kritikuojantis.

Knygos turinys truputį pa
senęs, nes įspūdžiai, kuriuos 
aprašo Madame Giquere, buvo 
surinkti 1989 m. vasarą, kai ji 
visą mėnesį keliavo po Sov. Są
jungą (aplankė Rusiją, Estiją, 
Lietuvą, Ukrainą ir Armėniją). 
Tai buvo laikas dar prieš Sov. 
Sąjungos konstitucijos 6-ojo 
straipsnio panaikinimą, kuris 
deklaravo komunistų partijos 
vadovavimą šalyje, prieš res
publikų suvereniteto paskelbi
mą, prieš Gorbačiovo armijos 
pasiuntimą į Baku, prieš eko
nominę Lietuvos blokadą ir 
prieš paskutinių savaičių žiau
rumus Lietuvoje. Vis dėlto 
knyga tebėra vertinga, nes au
torė pateikia blaivų požiūrį 
į tai, kas vyksta Sov. Sąjungo
je (jei įmanoma suprasti, kas 
ten iš tikrųjų vyksta) ir verčia 
skaitytoją prisiminti Gromy
kos pasakymą: Gorbačiovo šyp
sena graži, bet jo dantys — ge
ležiniai.

Praeitis ir dabartis
Autorė pradeda savo knygą 

trumpa Rusijos imperijos ir 
Sov. Sąjungos istorija, kaip to
kiai daugiatautei imperijai pa
vyko iki šiol išsilaikyti. Visą 
pasaulį dekolonizacijos banga 
užplūdo 1960 dešimtmetyje, o 
Rusija išsilaikė dar 30 metų.

Po to autorė kalba apie “glas
nost”, apie naują atvirumą Sov. 
Sąjungos spaudoje, apie šian
dieninę žmonių drąsą kriti
kuoti viską savo imperijoje. 
Baigia savo skyrių betgi rašy
dama, kad “glasnost” negalima 
vertinti kaip demokratijos si
nonimo. Jei “glasnost” ir davė 
žodžio laisvę, tai dar nepakei
tė komunistų partijos pirme
nybės ir vadovaujančio vaid
mens krašte. “Glasnost” — toli 
gražu ne demokratija, mano 
autorė.

Sekantis skyrius pavadintas 
“Kartūs perestroikos vaisiai”. 
Čia aprašoma korupcija, butų 
stoka, ekonominiai sunkumai 
— visa tai televizija mums pas
kutiniu metu rodė. Šį skyrių 
autorė pradeda žodžiais: “Va
šingtone, Londone, Paryžiuje 
ir Otavoje perestroika rašoma 
magiškom raidėm. Ji yra susi
taikymo viltis tarp Rytų ir Va
karų, magiška formulė, suda
ranti galimybę naujam bend
ravimui pasaulyje be nepasi
tikėjimo ir įtampos. Sov. Są
jungoje tas pats žodis rašomas 
tuščiomis raidėmis”.

Skyrius apie Gorbačiovą nė 
kiek ne švelnesnis. Madame 
Giquere rašo: “Pats populia
riausias mūsų planetos valdo
vas nuo John F. Kennedy lai
kų, kuriam visas pasaulis šau
kia ‘Gorby, Gorby!” nėra pra
našas savo krašte, nėra nei uni
kalus, nei ypatingas. Jis yra 
išaugęs komunistų partijos 
prieglobstyje ir yra tikras jos 
režimo produktas (aparačikas), 
kuriam pasisekė karjeros laip
tais užkopti į pirmąją vietą.

Ryžto stoka
Autorė cituoja vieną federa

cinės valdžios reformatoriš
kos dvasios parlamentarą Mi
chailą Poltoraniną, kuris tei
gia: “Gorbačiovas nėra dabar
tinės padėties žmogus: jis yra 
oportunistas, kuris stengiasi 
‘perestroikos’ vardu išgelbėti 
skęstančią komunistu partiją” 
(p. 20).

Poltoraninas toliau dėsto: 
“1985 m. pavasarį susirinkusi 
Pamaskvy, buvusiame Stalino 

vasarnamyje, mūsų grupė nu
statė bendras persitvarkymo 
politikos kryptis. Mūsų pro
jektas buvo daug drąsesnis ne
gu Gorbačiovo: Buvo daug pa
siūlymų pertvarkyti žemės ūkį, 
išspręsti butų problemą, su
laikyti infliaciją” (p. 20).

Gorbačiovo “susilaikymo 
valsas” per penkerius “pere
stroikos” metus verčia minė
tą parlamentarą vadinti jį 
“praleistų galimybių žmogu
mi”. Jis nesąs tikras vadovas, 
o tiktai gabus laviruotojas, ku
ris mėtosi tarp dešinės ir kai
rės, priklausomai nuo to, iš 
kur vėjas pučia. “Jis užgesina 
gaisrus, jis yra ugniagesys” 
(p.20).

Neišnaudotos galimybės
Madame Giquere knygoje 

Gorbačiovas vaizduojamas 
kaip žmogus, kuris nepasinau
dojo galimybe padėti savo 
krašto žmonėm. Jis per ilgai 
nesiėmė ką nors keisti. Šian
dien, teigia autorė, jau yra per 
vėlu, ekonominė padėtis jau 
per prasta ir “perestroikos” 
valanda jau praėjusi. Gal lie
tuviui skaitytojui čia nėra nie
ko nuostabaus, bet vakariečių 
žurnalistų tarpe tai retas po- 

, žiūris, nes jie iki šiol mėgo ma
tyti Gorbačiovą pozityvioje 
šviesoje.

Per penkerius metus nė kiek 
nepagerėjo ekonominė būklė. 
Bet tai dar ne viskas — Gorba
čiovas neišnaudojo progos pa
keisti Sov. Sąjungos istoriją. 
Šiandien (kai autorė aprašė 
savo įspūdžius) vis kalbama 
apie aparačikų “perestroikos” 
sabotažą. Čia autorė vėl cituo
ja Michailą Poltoraniną, kuris 
teigia — didžiausia Černenkos 
įpėdinio klaida, kad jis neper
tvarkė viso komunistų parti
jos aparato tuoj pat, kai per
ėmė krašto valdžią. “1986 me
tais, — aiškina parlamentaras, 
— Gorbačiovas buvo pakanka
mai stiprus ir galėjo tiesiai 
apeliuoti į liaudį, apeidamas 
partijos aparato narius. Jis ne
turėjo pasitenkinti trijų ar ke
turių politbiuro ar CK narių 
atleidimu — tūrėjo skubiai vi
sose partijos hierarchijos plot
mėse atleisti konservatorius 
ir pasodinti jų vietose refor
matorius. Dabar per vėlu. 
‘Aparačikams’ buvo duota lai
ko susivienyti ir paruošti kontr
ataką” (p.25).

Lietuvoje ir kitur
Toliau knygoje rašoma apie 

autorės apsilankymus Lietu
voje, Ukrainoje ir Armėnijoje. 
Aiškinama Baltijos kraštų de
mografinė sudėtis, Molotovo- 
Ribbentropo sandėris, baltie- 
čių tautiškumas ir jų noras at
siskirti nuo Sov. Sąjungos. Jos 
kelionė įvyko prieš Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mą, todėl dėstomos mintys ma
žiau aktualios. Autorė kalba 
apie etninius Armėnijos konf
liktus, apie užsilikusį staliniz
mą Ukrainoje (prieš Ščerbic- 
kio pašalinimą), apie Ruch’ą 
ir kylantį nacionalizmą.

Šalia kasdieninio gyvenimo 
Sov. Sąjungoje aprašymo ir vi
sų mums jau žinomų trūkumų, 
knyga baigiama dviem įdo
miais skyriais apie moters pa
dėtį Sov. Sąjungoje ir religinį 
atsinaujinimą.

Moters būklė
Moters būklė, teigia autorė, 

ne tik nėra pagerėjusi nuo re
voliucijos, bet dar pablogėju
si. Moterys gavo lygias teises 
su vyrais į darbą, ir dabar yra 
per daug užsiėmusios vyriš
kais amatais. Vakaruose mo
terys dar reikalauja teisės da
lyvauti pavojinguose ir tradi

Iš amerikiečių spaudos: Baltijos valstybėse rasti naftos laukai . . .

ciškai vyriškuose darbuose, 
bet Sov. Sąjungoje yra atvirkš
čiai. Joms jau nusibodo gimdy
ti ligotus vaikus, nebenori 
dirbti cheminėse įmonėse bei 
kasyklose, įkyrėjo darbas nak
tinėse pamainose, svorių kil
nojimas sandėliuose ar staty
bose. Pridėjus prie to šeimy
ninius rūpesčius, būtinybę ke
lias valandas per dieną pra
leisti eilėse dėl paprasčiau
sių prekių, našta pasidaro ne
pakeliama.

Skyrybų skaičius Sov. Sąjun
goje yra didžiausias Maskvoje 
ir Baltijos kraštuose, kur vie- 
nerios vedybos iš dviejų išyra 
(musulmonų tarpe skyrybų 
praktiškai nebūna). Rašoma, 
kaip Sov. Sąjungoje tiesiog 
nieko nėra kūdikiams: nei for
mulės, nei maisto, nei drabu
žių. Ir kažin kodėl sovietinės 
moterys dažniausiai neturi 
motinos pieno. Nuo nėštumo 
apsisaugoti kol kas tėra tik vie
na priemonė, pati barbariš
kiausia — abortas. Visa tai pa
aiškina, kodėl krašto gyvento
jus piktina Raisos Gorbačio- 
vienės vakarietiški drabužiai, 
pasiūti žymiausių pasaulio mo
deliuotojų.

Religinis gyvenimas
Religijos klausimu daugiau

sia kalbama apie Katalikų 
Bendriją Lietuvoje. Cituoja
mas monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas, Vilniaus arki
katedros klebonas, kuris pa
sakoja apie vis augantį religi
nį atgimimą. Mons. Vasiliaus
kas spėja, kad tikinčiųjų skai
čius “ateizmo tėvynėje” suda
ro apie 30%. Pasak jo, atgavusi 
laisvę tikinčiųjų Bendrija 
(pravoslavų, katalikų, liutero
nų) kol kas yra atsargi, vengia 
užpykinti imperijos vyriausy
bę. “Katalikų Bendrija Lietu
voje, — teigia mons. Vasiliaus
kas, skiriasi nuo Bendrijos 
Lenkijoje, nes ji nesikiša į po
litiką”.

Nepaisant religinio atgimi
mo Šov. Sąjungoje, Madame 
Giguere rašo, kad Dievas dar 
nėra visiškas nugalėtojas. Die
vo konkurentas Leninas dar 
turi nemažai pasekėjų, kurie 
jį vis dar garbina ar stovi tris- 
keturias valandas eilėje, kad 
praleistų 30 sekundžių prie jo 
lavono mauzoliejuje. “Leni
nas vis dar smarkiai kovoja su 
Dievu” (p. 60).

Paradoksų kraštas
Autorė baigia knygą bend

ra mįsle apie Sov. Sąjungą — 
“paradoksų kraštą”. Kaip gali 
būti, kad turtingiausias žemės 
turtais ir didžiausias pasauly
je kraštas nesugeba išmaitinti 
ir aprengti savo gyventojų ge
rais drabužiais? Kodėl kraš
tas, kuris sugeba gaminti erd
vėlaivius ir raketas, turi aukš
tą technologiją, negali paga
minti paprasčiausių ūkio įran
kių? Aišku, problemų priežas
tis glūdi vidinėje struktūroje, 
pačioje sistemoje — teisingai 
mano autorė.

Knyga baigiama žodžiais: 
“Paradoksas yra sovietinio gy
venimo dalis. Tai kraštas, ku
ris galėtų būti didingas, bet 
yra menkas, nes jo diktatoriai 
taip nusprendė” (p. 74).

AfA 
JULIJAI BANCEVIČIENEI

Punsko parapijoje mirus, 

sūnų VYTAUTĄ nuoširdžiai užjaučiame -

V. /. Pečiuliai K. B. Pečiuliai
A. A. Stunguriai V. T. Samoniai

V. O. Valinčiai

AfA
LINUI ŠEŠKUI,

buvusiam ilgamečiam “Paramos” kredito koope
ratyvo komiteto nariui mirus, žmonai ALDONAI, 
dukrai JŪRATEI, sūnui ALGIUI bei visiems arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia -

Lietuvių kredito kooperatyvo “Parama ” 
valdyba ir bendradarbiai

AfA 
JONUI GALINAIČIUI

Čikagoje staigiai iškeliavus amžinybėn,

žmoną ONĄ, dukrą DANUTĘ su vyru, sūnų VILIŲ, 
seseris-M. PREIKŠAITIENĘ, M. ADOMAVIČIENĘ, 
brolį M. GALINAITį ir visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

E. L. Latvat J. B. Maziliauskai
A. Latvat /. Urbonas

I. Tamulionienė

AfA 
URŠULEI MALINAUSKIENEI

mirus,

liūdesio valandoje dukrai ALDONAI KARNIENEI, 
žentui SIMUI, seseriai ADELEI PAULIUKONIENEI, 
vaikaitei LAIMAI POHL, provaikaičiams - LINUI ir 
ARŪNUI, visiems giminėms Kanadoje, JAV-bėse ir 

Lietuvoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
bei kartu liūdime-

K. S. Karaškos Z. G. Rybiai
E. R. Kudirkos J. P. M. Rybiai

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

Stojo didvyriai nelygion kovon 
už laisvę, tikybą ir būvį,
Kas drįso kojif įkelti Lietuvon,
Tę sutiko ginkluotas lietuvis.

(K. Radvilėnas)

AfA
Kūrėjui-savanoriui ir lietuvių pensininkų 

klubo steigėjui

STASIUI RAČIŪNUI
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms Lietuvoje 
ir JAV-bėse bei visiems artimiesiems -

Kūrėjai-savanoriai - V. Kazlauskas ir E. L. Vaštokai

B. J. Aukštaičiai M. Račys
V. F. Mockai T. D. Renkauskai

B. V. Petraičiai

PADĖKA
Mūsų mylimam sūnui ir broliui

AfA 
ALFREDUI PAŠKUI,

tragiškai mirus 1990 m. gruodžio 8 d. Calgary, Alta.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Žilinskui už maldas ir 
pasakytus paskutinius atsisveikinimo žodžius, kurie niekada 
neišnyks iš mūsų atminties.

Taip pat esame be galo dėkingi visiems draugams, gimi
nėms už atsilankymą laidotuvių namuose (Calgary ir Bur- 
lingtone), atsisveikinant su velioniu, ir gėles, kurios taip gra
žiai puošė jo karstą, pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
per spaudą.

Liūdi ir visada dėkingi —
Lionginas, Marija, Robertas



Kruvinojo sekmadienio aukų laidotuvės. Arkiv. JULIJONAS STEPONAVIČIUS su kunigais š.m. sausio 16 d. Vil
niaus arkikatedroje atnašauja gedulines Mišias Nuotr. ELTA Vilnius-LIC Niujorkas

Sovietų ir ispanų spaudoje

Lietuvos ryžtas prieš sovietinius tankus
KUN, K, J. AMBRAZAS, 
Vatikano radijo lietuvių 

skyriaus vedėjas
Mes dažnai ir su pagrindu 

peikiame, kritikuojame jauni
mą. Tačiau ką parodė Vilniaus 
įvykiai: budėjime prie svarbes
nių sostinės ir kitų Lietuvos 
miestų pastatų dalyvavo stu
dentai, mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Kai buvo skaičiuo
jamos tankų vikšrų sutrintos 
prie Vilniaus televizijos bokš
to aukos, kai buvo suteikti pir
mieji nepriklausomos Lietu
vos Vyčio Kryžiaus I laipsnio 
ordinai, — kam jie teko: 23 me
tų Loretai Asanavičiūtei, 21 
metų Rolandui Jankauskui ir 
Virginijui Druskini, 24 metų 
Vidui Maciulevičiui, septynio- 
likmečiams — Ignui Šimulio- 
niui ir Dariui Gerbutavičiui.

Šitiek jaunų vardų pirmųjų 
laisvės ir nepriklausomybės 
kovų sąraše! Jų visų dar neži
nome! Jaunimas tampa mums 
visiems vienybės, aukos bei 
drąsos pavyzdžiu ir krauju ima 
plauti savo, savo bičiulių, 
draugų, visos tautos kaltes! 
Dar daugiau! Tampa tautos 
didvyriais! Jų vardai — poe
tų, prezidento, parlamento na
rių, vyskupų ir kardinolo lū
pose.

Tačiau šiandien skamba 
įsakmus šv. apaštalo Pauliaus 
I laiško korintiečiams balsas: 
“Jūsų kūnas yra šventovė .. . 
Saugokitės palaidumo!” O 
mums, lietuviams, tai reiškia: 
nereikia daugiau iširusių šei
mų, neištikimybės, ištvirku
sios jaunystės, nereikia mums 
daugiau “Vilniaus pokerių”, 
“20 kapeikų” ir visa to, kas že
mina mūsų orumą, niekina kil
nią lietuviško drovumo tradi
ciją, kas prieštarauja Dievo 
ir Bažnyčios įstatymams. Rei
kia manyti, kad suliesėjusiuo
se šių dienų lietuvių laikraš
čių puslapiuose nebeliko dvi- 
dešimtkapeikinių nuotaikų. 
Dieve, duok, kad jos daugiau 
ir nebeatgytų!

Įsakmi mintis iš Evangelijos: 
Jėzus, pažvelgęs į Simoną pa
sakė: “Tu esi Simonas, Jono 
sūnus, o vadinsies Kėfas / tai 
reiškia — Uola/”. Lingavo šimt
mečių laivai, keitėsi santvar
kos, valdžios. Mūsų akyse su
sikompromitavo, mus pačius 
slėgdamas ir naikindamas, so
cializmas, kuris dabar irte yra, 

^MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

įvairus patarnavimai Lietuvoje.
» Pervežam palaikus, palikimus • Prižiūrim kapus ■ Perduodam 

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

a Pa rūpi na m jiems draudimą ir pervežimą iš Montreal io 
a “Aeroflote" patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1.
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al MPDFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLmIw IVICL/CLIv 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVA
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 MEDELI asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

žlugte žlunga, bet, spardyda
masis kaip sužeistas žvėris, 
dar gali ne dešimtis, bet šim
tus ir tūkstančius išnaikinti. 
Tačiau toji, krikštu 1387 m. at
nešta Tiesa, nepakito. (Crux 
stat dum orbis solvitur — Nors 
pasaulis sukasi, kryžius tebe
stovi). Stovi uola, tvirtesnė už 
plieną, melą, bombas ir prie
vartą. Šv. Petro įpėdinis popie
žius Jonas-Paulius II rašė laiš
kus besivaidijančių šalių va
dovams, iki paskutinės akimir
kos meldėsi ir tikėjosi, kad 
neįvyktų tai, kas nūn darosi 
Persų įlankoje. Anot Šv. Tėvo, 
prasidėjęs karinis konfliktas 
reiškia tarptautinės teisės pra
laimėjimą, tarptautinės bend
ruomenės nesėkmę, nes karas 
nėra tinkama priemonė spręs
ti tarpe tautų kylančius nesu
tarimus.

Šio karo priedangoje užklup
ta ir Lietuva. Pasinaudota ka
ro šešėliu. Lietuva dar tebege- 
di, tebegyvena liūdesio, gedu
lo, vilties ir šlovės dienas, nes 
iš tikrųjų dabar “būties ir ne
būties, gėrio ir blogio, skaus
mo ir džiaugsmo, baimės ir 
meilės neišvengiamos kovos 
dienomis lieka tiktai tikėji
mas”, kuris tvirtai turi stovėti 
ant tos Uolos, apie kurią kal
bėjo Kristus. Iš šių kovų nuga
lėtojais išeis tiktai Dievo išti
kimieji.

Štai kodėl kartu su Panevė
žio ir Kaišiadorių apaštali
niais administratoriais ir 11 
kunigų koncelebruodamas Vil
niaus arkikatedroje šv. Mišias 
už 14 mūsų tautos žuvusiųjų 
nelygioje kovoje prieš smur
tą ir prievartą, iš kurių devyni 
pagarbiai ir iškilmingai nuly
dėti į Vilniaus Antakalnio ka
pines, arkivyskupas Julijonas 
Steponavičius išsakė daug vil
ties, tiesos, pasitikėjimo Die
vu, krikščioniško teisingumo, 
bet nė vieno nekvietė keršyti 
nei rusams, nei kitiems ka
riams, kurie įvykdė šiuos nu
sikaltimus. Nė vieno žodžio 
nepasakė apie kerštą, tik pa
brėžė tą melą, kurį skleidžia 
apie lietuvių tautą kiti, apie 
šmeižtus ir apgaulę, kuriais no
rima suklaidinti pasaulį.

Trečia mintis: “Kalbėk, Vieš
patie, tavo tarnas klauso!” ... 
“Ateinu, Viešpatie, vykdyti 
tavosios valios .. . Dieve, aš 
trokštu įvykdyti tavąją valią”. 
Dievo valia — dabar taip retai 

kieno minima, bet mūsų Bažny
čios dažnai kartojama, atsi
spindi ir mūsų kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus žodžiuo
se. Juos jis pasakė italų dien
raščio “U Giorno” korespon
dentui, klausiančiam, kaip elg
tųsi Lietuvos Bažnyčia, jei Res
publika jėga būtų užgniaužta 
ir įsitvirtintų karinė komunis
tų valdžia: “Mes turime nuos
tabų orios laikysenos pavyzdį 
priespaudos metais. Toks pa
vyzdys yra taip pat šios savai
tės laikysena. Mūsų žmonės ne
priklausomybę gina ne gink
lais, o taikiu pasipriešinimu, 
malda ir giesme”.

Iš kai kurių šalių įžymių as
menų į Vatikano radiją plau
kia užuojautos telegramos. 
Norvegų ir švedų tautos jau 
surinko pinigų sumą, lygią No
belio premijos vertei, ir keti
na ją įteikti V. Landsbergiui. 
Dar prie televizijos bokšto Vil
niuje vakarais dega žvakutės 
ir tyliai stovi žmonės kaip prie 
kokios šventos vietos, kur, ti
kimės, netrukus stovės didin
gas paminklas.

Toliau posėdžiauja Lietuvos 
parlamentas, apjuostas beto
niniais blokais, geležies sie
na, apie kurią net Maskvos ge
nerolas pripažino, kad ši vie
ta gerai saugoma. (Norėtume 
pasiūlyti: tekabo kryžius par
lamento posėdžių salėje ir te
būna čia laikomos Mišios).

Mus guodžia Vilniaus ir Lie
tuvos stačiatikių Bažnyčios 
arkiv. Chrizostomo žodžiai: 
“Šiandien Lietuva liūdi. Su ju
mis, brangūs lietuviai, liūdi 
ir visi teisingi Rusijos žmonės. 
Lietuvos liūdesy — jos garbė, 
o mūsų dvigubas liūdesys, mū
sų liūdesys kartu ir mūsų gė
da”.

Gerai, kad Lietuvos sosti
nės languose kabėjo plakatai 
su tokiais prasmingais žo
džiais: “Kristau, Marija, gel
bėk Lietuvą!” Džiaugiamės, 
kad Lietuva vis labiau vieni
jasi, kad nyksta anksčiau toks 
aiškus buvęs trynimasis tarp 
kitataučių, kad mirties, nelai
mės ir grėsmės akivaizdoje 
mūsų žmonės pradeda jausti 
vienas kito petį.

“Galima nužudyti vieną žmo
gų, dešimtį, tūkstančius, bet 
negalima nužudyti tautos lais
vės troškimo. Vėjas užpus žva
keles ant kapų ir Katedros 
aikštėje, šaltis sunaikins žie
dus ir vainikus, bet laisvė, 
kaip ir pati Tiesa, Tikėjimas, 
Vienybė — nesunaikinama, 
nesudeginama, nesutraiško
ma tankų, jokiomis žemės ir 
pragaro jėgomis neįveikiama. 
Ji — iš Dievo!

“Tebūna visad gyva ši dva
sia kiekvieno mūsų tautiečio 
širdyje. Tebūna visad iškelta 
jūsų galva ir niekad nenusvy
ra net prieš smurtą, prievar
tą ir grėsmę. Nepavarkite ir 
nenusiminkite! Kovoj testip
rėja jūsų dvasia! Laisva ir iš
didi tauta, kartu su šios die
nos girdėtais žodžiais taria: 
“Kalbėk, Viešpatie, tavoji tau
ta klauso! Klauso, nors iškan
kinta! Klauso, nors išvarginta 
ne dienų, bet dešimtmečių! 
Klauso, kaip klausė Jobas ir 
kaip sakė mūsų seneliai, pra
bočiai ir tėvai: “Tokia Dievo 
valia! Tik išgirsk Kristau ir 
gailestingoji Motina mūsų mel
dimą. Tik leisk nuo gatvės šla
vėjo lig parlamentaro, kurį ku
nigas Robertas Grigas, šių rū
mų kapelionas, laimina žen
giantį į posėdžius spręsti tau
tos klausimus, likti dangui, tė
vynei ir sąžinei ištikimais. Ti
kinčios tautos su kryžium ran
koj niekas neįveiks.

Ar žino kalifas?
Sovietų Sąjungos naujas 

vidaus reikalų ministeris B. 
Pugo, kaip rašo Maskvos “Iz- 
vestijos” sausio 14 d. laidoje, 
Sovietų Sąjungos aukščiausio
je taryboje pareiškė: “Nei Sov. 
Sąjungos prezidentas, nei nie
kas kitas iš centro vadovybės 
nedavė įsakymo panaudoti ka
rinius dalinius Vilniuje. Tai 
buvo padaryta garnizono vado 
iniciatyva”. Krašto apsaugos 
ministeris D. Jazov tame pa
čiame posėdyje dar pridūrė 
kad Vilniaus garnizono vadas 
apie savo sprendimą pavartoti 
jėgą pranešė savo viršininkui 
gen. Ovčarovui.

Vilniaus garnizono vadu yra 
gen. Vladimir Uskobčik, o tan
kų dalinio vadu buvo pulk. Ni- 
kolaj Astachov.

Sovietų Sąjungos intelek
tualai, kaip rašo “Litera- 
turnaja gazeta” sausio 16 d. 
laidoje, reikalauja, kad š. m. 
sausio 13 d. Vilniaus gyven
tojų žudikai būtų nubausti. 
“L.G.” retoriškai klausia:

“Kas buvo nubaustas už tūks
tančius užmuštų Afganistane!

Kas buvo nubaustas už žuvu
sius Tiflise!

Kas buvo nubaustas už krau
jo praliejimą Baku, Pragoję, 
Novočerkaske, Budapešte!

Kas bus nubaustas už kruvi
ną sausio naktį Vilniuje!”

Atsakymas aiškus — niekas 
ne tik nebus nubaustas, bet 
dar žudikams bus paplota per 
petį. “Izvestijos” vasario 4 d. 
laidoje rašo, kad Borisui Pu
go, kurio daliniai Rygoje žu
dė žmones, Gorbačiovas sutei
kė generolo pulkininko laips
nį.

Sovietų Sąjungos preziden
tas Gorbačiovas kelis kartus 
yra pareiškęs, kad jis įsaky
mo vartoti jėgą nėra davęs, 
kad žudynių naktį kietai mie
gojęs ir apie įvykius sužino
jęs tik tos dienos rytą.

Tokios šnekos primena pa
saką iš “Tūkstančio ir vienos 
nakties”, kurioje Bagdado gy
ventojai slegiami didelių mo
kesčių, už kurių nesumokėji- 
mą buvo plakami ir kalinami, 
garsiai dejavę; “O, kad kali
fas žinotų, ką didysis viziris 
daro!” Tačiau kalifas ne tik 
puikiai žinojo, ką didysis vi
ziris daro, bet reikalavo dar 
daugiau pinigų savo rūmams 
išpuošti ir gausioms žmonoms 
išlaikyti.

Lietuvos kvislingai
Generolai Pugo ir Jazovas 

pasisakė, kad jie nežino kas 
priklauso paslaptingam tauti
nio “gelbėjimo” komitetui. 
Spaudoje buvo paminėtos ke
lios pavardės, bet jų savinin
kai, netgi J. Jermalavičius, 
pareiškė jokiam komitetui ne
priklausą. Niujorko dienraštis 
“Novoje ruskoje slovo” paskel
bė pavardes trijų asmenų, ku
rie organizavo “Jedinstvos” 
mitingą su tikslu užpulti Lie
tuvos parlamento rūmus ir pa
imti valdžią į savo rankas. To 
mitingo organizatoriais buvo 
“Vilnos” fabriko darbininkai 
profkomas Algirdas Susas ir 
kompartietis Valerij Pankin. 
Energingai prie šio mitingo 
organizavimo prisidėjo Galina 
Mchitarian, gudė, kuri grei
čiausiai vartoja savo vyro pa
vardę. Toronte leidžiamas ko
munistinis savaitraštis “Vest- 
nik” vasario 2 d. laidoje dar 
paminėjo K. Surblio pavardę. 
Be jokio varžymosi Lietuvos 
kvislingus išvardijo “Moskovs- 
kije novosti” sausio 20 d. lai
doje. Savaitraštis rašo: “Lie
tuvoje niekam nėra paslaptis 
kas vadovauja komitetui: LKP 
(pagal TSKP platformą) vadai 
Burokevičius, Šved, Jermala
vičius, Naudžiūnas, Lazutka 
ir eilė stambių sąjunginių įmo
nių direktorių”.

Pagal generolus Pugo ir Ja- 
zovą, šie žmonės prašė Vil
niaus garnizono vadą okupuoti 
televizijos bokštą, nes iš jo 
esanti skleidžiama priešso- 
vietiška propaganda.

Baltijos kraštuose ir Sovie
tų Sąjungoje jokia priešsovie- 
tiška propaganda nėra reika
linga, nes ją sėkmingai sklei
džia patys sovietai savo dar
bais.

Kruvinojo sekmadienio 
atgarsiai

Tankų dalinio vadas pulk. 
Itn. Nikolaj Astachov spaudai 
pareiškė: “Taip, tai mano tan
kai buvo prie radijo centro ir 
bokšto. Kai tautinio Lietuvos 
gelbėjimo komitetas kreipėsi 

pagalbos, visai neabejojau 
eiti ar neiti”.

Maskvos miesto burmistras 
Gavril Popov rašo: “Kas davė 
teisę kariuomenei klausyti 
įsakymų kokių tai gelbėjimo 
komitetų? Kokiose konstituci
jose tai yra parašyta? Jeigu 
kariai ima klausyti ne valdžios 
organų, tai jau yra maištas. O 
jeigu jie veikė sauvališkai, 
tai dar baisiau. Kokioje vals
tybėje mes gyvename?”

Žurnalo “Znamia” kolekty
vas pareiškė: “Jeigu šį kartą 
už nusikaltimą nebus baudžia
ma, rytoj visa tai pasikartos 
dar platesniu mastu Rusijoje 
arba kitoje respublikoje”.

A. Sacharovo našlė Elena 
Bonner perdavė per Norvegi
jos pasiuntinybę Maskvoje 
Nobelio premijos komitetui 
laišką, kuriame ji prašo iš
braukti Sacharovo vardą iš No
belio premijos laureatų sąra
šo, nes ji nenori, kad jo pavar
dė būtų įrašyta šalia Gorba
čiovo. Post scriptume ji rašo: 
“Aš esu pasiruošusi atvykti į 
Oslo ir grąžinti Nobelio insti
tutui diplomą, medalį ir pre
miją, kurią 1975 m. padėjau į 
Norvegijos banką, išskyrus tą 
dalį, kuri jau buvo panaudota 
labdaros tikslams”.

Pasisako Prunskienė
Madrido dienraštis “El Pais” 

sausio 13 d. laidoje išspaus
dino pasikalbėjimą su K. 
Prunskiene. Dienraščio kores
pondentė Pilar Bonet rašo: 
“Bepriekaištingai juodai apsi
rengusi Kazimiera Prunskie
nė priėmė mus penktadienį 
(sausio 11 d.) savo kabinete, 
kurį ji laiko užėmusi nuo pra
ėjusių metų kovo mėnesio. Ji 
ir jos pirmasis pavaduotojas 
Algirdas Brazauskas, žmogus, 
kuris buvo Lietuvos komunis
tų partijos atsiskyrimo pro- 
tagonis, yra Sovietų Sąjungo
je ir pasaulyje pripažinti va
dovai. ‘Esame Lietuvos skydu. 
Dabar, kai parlamentas ir pre
zidentas Landsbergis šį skydą 
sunaikino, Maskva gali laisvai 
veikti’. (...) Buvusi ministe- 
rė pirmininkė tiki, kad pokal
biai tarp Lietuvos ir Krem
liaus turėjo įvykti tarp birže
lio ir rugsėjo mėnesių, kai tuo 
metu vyko Vokietijos susivie
nijimo procesas. Prunskienė 
užtikrino, kad Vokietijos kanc
leris Helmut Kohl garantavo 
90% galimybę dėl derybų pasi
sekimo. Landsbergis, kuris 
‘keistai trokšta’ konkuruoti 
su Michailu Gorbačiovu šios 
progos neišnaudojo. (...).

“Kada Jelcinas buvo išrink
tas Rusijos parlamento pirmi
ninku, Landsbergis ir Estijos 
bei Latvijos vadai jį rėmė. Ti
kėjo, kad Jelcinas taps vadu, 
ir kad Gorbačiovas praras po
puliarumą. (...) Aš visada 
sakiau, kad Jelcinas nėra al
ternatyva (Gorbačiovui) ir kad 
juodu gali susitaikyti, nes Jel
cinas neturi kariuomenės ir 
negali spręsti sienų problemų. 
Neturime mažinti Gorbačiovo 
reikšmės, nei atsisakyti pri
pažinti jį Sov. Sąjungos vadu. 
(...) Praėjusių metų birželio 
ir liepos mėn. Gorbačiovas var
žėsi su Jelcinu ir Lietuva jam 
buvo reikalinga, kad pakėlus 
jo, kaipo demokrato, vertę. Ta
da dar nebuvo Persų įlankos 
krizės ir JAV galėjo turėti 
Gorbačiovui daugiau įtakos. 
Kariškiai tada dar nebuvo su
siorganizavę ir Maskvai paval
džios jėgos nebuvo pradėju
sios visų savo intrigų”. J.B.

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

Sovietinės žudynės Vilniuje 1991 m. sausio 13 d. Taip jas vaizduoja Pary
žiaus dienraštis “Le Monde”. Įrašas piešinyje: “Džiaugiuosi, kad nebuvau 
išsiųstas Persų įlankon”
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Įvykiai ir gandai
Pokalbis su RIMANTU PEČIŪRA, Kauno medicinos akademijos 

docentu, socialinės farmacijos katedros vedėju, 
atliekančiu stažą Vokietijoje

Doc. R. Pečiūra nuo 1989 m. rug
pjūčio mėnesio dirbo Laikinajame 
moksliniame kolektyve, rengusia
me ekonominės ir socialinės srities 
įstatymų projektus ir vėliau įsijun
gusiame į Lietuvos ekonomikos re
formos komisijos darbą. Šiuo metu 
jis stažuojasi Vokietijoje ir sutiko 
atsakyti į keletą klausimų. RED.

— Kodėl, Jūsų nuomone, at
sistatydino ministerė pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė?

— Jau kuris laikas yra išryš
kėję skirtumai tarp Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios 
tarybos deputatų daugumos ir 
respublikos vyriausybės po
žiūrių apie dabartinės politi
kos taktiką. Žinant realią eko
nominę ir politinę būklę, taip 
pat turint mintyje priešišką 
Sov. Sąjungos veiklą per įvai
rias savo institucijas (tiek ofi
cialias, tiek ir slaptas), Lietu
voje ir užsienyje buvo aišku, 
kad artėja krizė tarp AT ir vy
riausybės. Krizės viršūnė bu
vo pasiekta 1991 m. sausio 
mėnesį. Kainų pakėlimas Lie
tuvoje net nebuvo pagrindinė 
šios krizės priežastis. Tai tik 
sudarė progą Sov. Sąjungos 
darbininkams ir darbo inteli
gentijai, susirinkusiai į mitin
gą, reikalauti, kad atsistaty
dintų Lietuvos aukščiausioji 
taryba ir vyriausybė. Šioje ne
paprastai įtemptoje situacijo
je premjerės atsistatydinimo 
aktas iš šalies atrodė savaime 
suprantamas dalykas. Atmetus 
visus spėliojimus “kas būtų, 
jei būtų”, atsistatydinimas 
įvyko tuomet, kai K. Prunskie
nės politinis kapitalas dar ne
buvo išnaudotas. Manau, jei 
situacija pasikartotų, K. Pruns
kienė pasirinktų tą patį spren
dimą.

— Kodėl naująjį minister/ 
pirmininką A. Šimėną labai 
staigiai pakeitė G. Vagnorius?

— Įvykiai Lietuvoje ir Per
sų įlankoje pradėjo taip suk
tis, kad po K. Prunskienės at
sistatydinimo išrinkto naujo 
premjero Alberto Šimėno 
trumpas dingimas ir įvykęs 
dar vieno premjero rinkimas 
neturėjo stipresnio atgarsio 
nei Lietuvoje, nei užsienyje. 
Žinau, kad yra paskirta Aukš
čiausiosios tarybos deputatų 
komisija šiam įvykiui tirti ir, 
reikia manyti, ji paskelbs sa
vo darbo rezultatus. Pažįstu 
A. Šimėną tik epizodiškai, iš 
bendro darbo Laikinajame 

moksliniame kolektyve (A. Ši
mėnas yra keleto svarbių eko
nominės-socialinės srities 
įstatymų projektų autorius), 
tačiau ir per tą laiką spėjau 
pajusti, kad tai protingas, 
darbštus ir kuklus žmogus. 
Kad ir kokios būtų komisijos, 
tiriančios premjerų kaitos is
toriją, išvados, jaučiu, kad A. 
Šimėno dorumu niekam abejo
ti neteks.

— Kaip, Jūsų žiniomis, Lie
tuvos žmonės vertina Kazimie- 
ros Prunskienės veiklą po jos 
atsistatydinimo iš premjerės 
pareigą?

— Normalu, kad valstybės 
vadai yra padidinto dėmesio 
zonoje. Ne išimtis šiuo požiū
riu ir K. Prunskienė — tada, 
kai ji buvo premjerė, ir dabar, 
po jos atsistatydinimo. Padi
dintas dėmesys ir informacijos 
nebuvimas leido išplisti įvai
riems gandams apie jos pasi- 
prašymą politinės globos Švei
carijoje, tarnyba “Maskvai”, 
grasinimus Lietuvoje, turtus 
užsienyje ir pan. Kai kurie šių 
gandų jau oficialiai paneigti, 
kiti dalykai irgi greitai turės 
paaiškėti. Mano nuomone, pik
tus gandus apie Respublikos 
vadovus skleidžia žmonės ar 
specialios tarnybos, suintere
suotos didinti Lietuvos žmo
nių psichologinę įtampą, ne
pasitikėjimą, įtarumą, todėl 
nereikėtų taip liguistai karš
tai reaguoti į bet kokį staiga 
iškeltą kaltinimą, išgirstą gan
dą. Jei K. Prunskienė savo 
veikla pažeidžia teisines nor
mas, jai turi būti iškelti oficia
lūs kaltinimai, kurie turi po to 
būti įrodyti ar paneigti, nor
malia demokratinėje visuome
nėje priimta tvarka. O ar jos 
veikla šiuo metu yra naudinga 
Lietuvai, ar ne, greitai paro
dys patys veiklos rezultatai. 
Pagaliau, jei K. Prunskienė 
net ir išvyktų pastoviai gyven
ti į užsienį (tai ji pati neseniai 
viešai paneigė), pasaulis nesu
griūtų.

— Dėkoju už pokalbį. Ry
šium su juo pažymėtina, kad K. 
Prunskienė dalyvavo Vasario 
16 minėjime Vasario 16gimna
zijoje Huettenfelde. Buvo lai
kinai apsistojusi Koenigstei- 
ne kaip Kataliką akademijos 
viešnia. Vasario mėnesį grį
žo į Vilnią.

Kun. E. Putrimas
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® LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
LENKŲ SPAUDOS AGENTŪRA
Sausio 22 d. Vilniun atvyko 

nuolatinė Lenkijos spaudos 
agentūros PAP atstovė Alina 
Kurkus. Ji atidarė pirmąjį už
sienio spaudos agentūros skyrių 
Vilniuje, po mėnesio įsikursian- 
tį nuosavose patalpose. Tada 
darbą Varšuvoje pradės ir nuo
latinis Lietuvos žinių agentū
ros ELTA atstovas. Žurnalistė 
Alina Kurkus žada rašyti apie 
Lietuvos įvykius, parlamento 
ir vyriausybės laisvės siekius, 
Lietuvos lenkus, jų santykius 
su lietuviais ir lenkais Lenki
joje. Apsilankiusi “Gimtojo 
krašto” redakcijoje ir paklaus
ta, ką norėtų pasakyti lietu
viams, Alina Kurkus pareiškė: 
“Pasakyčiau, kad jie pamėgintų 
pasitikėti Lenkija. Želigovskio 
tendencijos — miręs dalykas. 
Lenkai dabar nenori nei Vil
niaus, nei Lvovo, nei kitų Lie
tuvai, Ukrainai ir Baltarusijai 
priklausančių žemių. Mes nori
me gerų santykių su kaimynais. 
Negalima tvirtinti, kad Lenki
jos siena Vakaruose pastovi, ir 
tuo pačiu metu kelti rytinių sie
nų klausimą. Lenkijoje labai po
zityviai įvertintas Lenkų frak
cijos Lietuvos parlamente pa
reiškimas, jog lietuviai ir Lie
tuvos lenkai — viena tauta. Len
kai turi integruotis tarp lietu
vių, kartu dirbti, kurti Lietuvą, 
nes ji —jų Tėvynė”.

TRUKDO ŽUDYNIŲ TYRIMUS
Lietuvos generalinis proku

roras Artūras Paulauskas “Gim
tojo krašto” atstovui Vytautui 
Katiliui atskleidžia melagin
gus Maskvos kaltinimus: “Mask
viškių prokurorų vieši tvirtini
mai, jog mes nebendradarbiau
jame su jais, tirdami sausio 13- 
osios krūvinius įvykius, — mėgi
nimas suklaidinti SSSR ir pa
saulio visuomenę. SSSR genera
linė prokuratūra ir nesiekia 
bendradarbiavimo, ji tik norėtų 
perimti į savo rankas visą mūsų 
turimą informaciją bei daikti
nius įrodymus. O vėliau padary
ti, ką jau yra padariusi po Tbi
lisio tragedijos: supainioti ir 
sujaukti tyrimo medžiagą taip, 
kad būtų neįmanoma rasti kalti
ninkų. Bet jie užmiršta, jog Lie
tuvoje turi reikalų su nepriklau
somos valstybės prokuratūra. 
Sausio 13-osios skerdynių tyri
mas turi baigtis ir, neabejoju, 
baigsis teismu. Jau apklausėme 
daugiau kaip 250 nukentėjusių
jų, atliekame įvairias eksper
tizes. Lietuvos žmonės noriai 
talkina Nusikaltimų tyrimo de
partamento darbuotojams, tad 
problemų apklausti nukentėju
sius bei liudininkus neturime ...”

TIKRIEJI TRUKDYTOJAI
Pagrindiniais tyrimų trukdy

tojais Lietuvos generalinis pro
kuroras A. Paulauskas laiko ka
riškius bei kitus Maskvos atsto
vus: “Objektyviam tyrimui priva
lu nustatyti, iš kurių ginklų šau
tos kulkos nužudė žmones, kurie 
tankai važiavo į minią, ištardyti 
šturmo dalyvius. Dauguma jų 
jau išvežti į Pskovą, o akcijoje 
dalyvavę Lietuvoje dislokuotų 
dalinių tankistai (turime žinių, 
jog yra tokių) Lietuvos genera
linei prokuratūrai nepasiekia
mi. Karinės prokuratūros noro 
pagelbėti tyrimui kol kas nepa

jutome. Jokiu būdu nemenki
nant akcijų vykdytojų kaltės, 
mums vis dėlto svarbiau išaiš
kinti tuos, kurie užsakė šią kru
vinąją puotą. Lietuvos Respubli
kos generalinė prokuratūra iš
kėlė baudžiamąją bylą pagal 
mėginimo įvykdyti valstybinį 
perversmą požymius. Mūsų tar
dytojams būtina apklausti kai 
kuriuos Lietuvos politinius vei
kėjus, išreikalauti iš jų svarbių 
dokumentų. Bet ir tie veikėjai, 
ir tie dokumentai budriai sau
gomi ginkluotų kareivių. O šit 
SSSR generalinės prokuratūros 
grupė Lietuvoje, vadovaujama 
V. Slavgorodskio, vadinamojo 
nacionalinio gelbėjimo komite
to sudėties aiškintis išvis ne- 
linkus. O juk net SSSR preziden
tas M. Gorbačiovas tokius komi
tetus pavadino antikonstituci
niais, vadinasi, antivalstybi
niais . . .” Prie šio pareiškimo 
“Gimtasis kraštas” prideda Vil
niaus televizijos bokšto puoli
mo gautos karinės schemos nuo
trauką. Joje sutartiniais ženk
lais ir rusiškais užrašais nuro
dyta tankų, šarvuočių, kariuo
menės išsirikiavimo vieta, bokš
to apsuptis, pažymėti šaudymo 
sektoriai, parašiutininkų da
linių išsidėstymas puolimo me
tu. Kruviniems sausio trylikto
sios nakties įvykiams pasiruošta 
iš anksto.

TARPTAUTINĖ APSAUGA?
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos rūmus, tapusius už nepri
klausomybę kovojančios lietu
vių tautos parlamentu, saugo ne 
tik lietuviai gynėjai, bet ir 10 
iš Ukrainos atvykusių šaulių. 
Jie kartu su lietuviais jaunuo
liais prisiekė ginti šią nepri
klausomos Lietuvos tvirtovę. 
Rūmų apsaugon dar prieš tragiš
kuosius sausio 13 d. įvykius įsi
jungė ukrainietis Michailas 
Šarvas. Įdomų pasikalbėjimą su 
juo “Gimtajame krašte” paskel
bė Algis Petrulis. Jam M. Šar
vas pasakojo: “Tą tragišką die
ną niekaip negalėjau pasitrauk
ti nuo lango. Šalta, lietus su 
sniegu, o aplink parlamentą 
tūkstančiai žmonių. Dainuoja. 
O juk kiekvieną minutę galėjo 
ateiti mirtis. Jie didžiuojasi, 
kad mes čia. Bet aš juk šilumo
je sėdžiu. Tad kas iš mūsų di
desnis kovotojas? Jeigu taip bū
tų atsitikę mums, mūsų tauta ne
būtų ištvėrusi tokios įtampos. 
Būtų tūkstančiai aukų. Jūs su
gebėjote save suvaldyti. Ir iš
tverti. Aš visiems sakau, kad 
reikėjo nufilmuoti tų dienų Lie
tuvos parlamento posėdžius ir 
visiems parodyti, kaip reikia 
dirbti. Jokių rietenų ir ginčų. 
Net nesitiki. O Vytautas Lands
bergis! Tokia įtampa, o jis neuž
miršo pasveikinti mane su gim
tadieniu. Antrą trečią valandą 
nakties jis ateidavo pas rūmų 
gynėjus. Pasikalbėdavo, pajuo
kaudavo. Argi jaunas vaikinas, 
matydamas paprastą ir nuošir
dų AT pirmininką, galės nuo jo 
nusisukti sunkią valandą? Mes 
visi už jį padėsime galvas!...” 
Ukrainiečio M. Šarvo paso visi 
puslapiai išmarginti autogra
fais. Tarp jų yrą ir V. Landsber
gio parašas su trim lietuviškais 
žodžiais : “Tegyvuoja laisva Uk
raina”. Juos ukrainietis M. Ser
vas, nekalbantis lietuviškai, jau 
moka atmintinai. y jęsį

bos surengtame Vasario 16-sios minėjime vasario 10 d. Šiluvos Marijos 
parapijos patalpose Nuotr. R Paulionio

London, Ontario
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS įvyko vasario 10 d. Šiluvos 
Marijos parapijos patalpose. Pra
sidėjo 11 vai. pamaldomis, kurias 
atlaikė klebonas kun. K. Kakne
vičius, baigęs pamokslą žodžiais: 
“Laimink, Viešpatie, mūsų tautą 
ir valstybę”. Giedojo “Pašvaistės” 
choras, vargonavo muz. R. Vilie- 
nė, dirigavo ir smuiku pagrojo 
Bach-Gounod “Avė Maria” muz. 
R. Audėt. Pamaldos baigtos Lie
tuvos himnu. Visos sėdimos vietos 
šventovėje buvo užimtos. Ši šven
tė pasižymėjo dalyvių gausumu, 
prašokusiu ir rengėjų viltis.

Minėjimą salėje atidarė KLB 
Londono apylinkės pirmininkas 
P. Kuras, pranešęs, kad 84% Lie
tuvos gyventojų balsavo ir iš jų 
90% su viršum pasisakė už nepri
klausomybę. Baigė klausimu Va
karams: “Nejaugi Vakarai ir da
bar dar nepajudės?!” Smuikinin
kė R. Audėt atliko Edvard Grieg 
pirmąją Sonatą. Akompanavo J. 
Ryz. “Pašvaistė” sugiedojo mal
dą ir padainavo trejetą dainų. Di
rigavo R. Audėt, akompanavo R. 
Vilienė. Žodį tarė svečias mies
to valdybos patarėjas Grant Hop
craft. Jis sakė suprantąs lietuvių 
problemas, nes jo žmona yra ukrai
niečių kilmės, o jos tėvai . .. “kaip 
ir jis yra ateiviai”. Irena ir dr. 
Petras Lukoševičiai padarė įdo
mius pranešimus iš jų dešimties 
savaičių viešnagės Lietuvoje. PLB 
valdybos vicepirmininkė I. Luko
ševičienė pabrėžė, kad lietuvių 
idealistinė dvasia išlaikė mūsų 
tautą gyvą ir išeiviją naudingą 
Lietuvai. Dr. P. Lukoševičius, bu
vęs KLB valdybos pirmininkas ir 
vienas svarbiųjų veikėjų išeivi
joje, angliškai apibūdino lietuvių 
pastangas atgauti nepriklausomy
bę, kai Vakarai nesirengia ateiti 
į pagalbą. Po pranešimų Lukoše
vičienė atkreipė susirinkusiųjų 
dėmesį į vieną knygą iš partiza
ninės veiklos, parašytą A. Garmu
tės - autorės įdomių aprašymų 
“Amžino įšalo žemė” ir “Ąžuolų 
randai”. Lukoševičienė pabrėžė, 
kad Lietuvai yra nepaprastai 
svarbu, kad ši knyga būtų išleis
ta dabar!! Kliūtis - nėra leidėjo.

me minėjime ir buvo koks nesklan
dumas, tai jis įvyko tik dėl per- 
didelės žmonių kamšaties salė
je - sunku buvo per ją ir pereiti. 
Klebonas norėtų padidinti salę, 
bet neturi tam žemės. Sumanūs 
organizatoriai daug gali: anks
čiau neretai buvusios apytuštės 
salės dabar visada sklidinai pri
sipildo. Ne tik džiaugsmas, bet 
ir susirūpinimas drumsčia šios 
mums brangios šventės nuotaikas. 
Minėjimas salėje pradėtas - Ka
nados himnu ir baigtas Lietuvos 
himnu. CFPL Londono TV stotis 
pateikė žiniose ilgoką minėjimo 
apibūdinimą bei dalį dr. P. Lu
koševičiaus pareiškimo.

“The London Free Press” dien
raštis vasario 11 d. pirmame pus
lapyje įdėjo prezidento Vyt. Lands
bergio nuotrauką, o aštuntame - 
labai palankų aprašymą apie dide
lę prez. Landsbergio pergalę, nes 
tik 6.5% balsavo prieš nepriklau
somybę! Įdėta nuotrauka su balsuo
tojų iškeltų rankų “V" ženklu. D.E.

Edmonton, Alberta
PAGERBIMAS SAUSIO 13 D. 

žuvusių tautiečių Vilniuje, įvyko 
pamaldomis Lietuvių namų koply
čioje, sausio 20, sekmadienį. Ge
dulines pamaldas atlaikė ir turi
ningą pamokslą pasakė kun. John 
Novokowski. Po pamaldų prie juo
du kaspinu perrištos trispalvės 
žuvusių didvyrių pavardes per
skaitė ir reikšmingą žodį tarė 
KLB Edmontono apylinkės valdy
bos pirm. dr. P. Klemka. Jis taip 
pat perskaitė miesto burmistrės 
J. Reimer proklamaciją skelbian
čią sausio 20 gedulo diena.

Tą pačią savaitę miesto cent
re, dalyvaujant grupei lietuvių, 
latvių, estų bei kitų tautybių, įvy
ko dvi demonstracijos, smerkian
čios sovietų smurtą bei priespau
dą. Visi šie įvykiai buvo televizi
jos stočių filmuojami bei rodomi 
per žinias. Vietinė spauda pla
čiai aprašė visus įvykius.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS pra
vesti žada kun. I. Sadauskas iš 
Montrealio. Jos įvyks Lietuvių na
mų koplyčioje 11629 - 83 str., kovo 
14-17 d.d. Dobilas

Sudbury, Ontario
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAU

PIMAS Sudburio apylinkės lietu
viams bus Kristaus Karaliaus 
šventovėje. Kovo 9, šeštadienį, 
7 v.v. bus Mišios su pamokslu, o po 
to — klausoma išpažinčių. Kovo 
10, sekmadienį, 9.30 v.r. bus klau
soma išpažinčių, o 10 v.r. — Mišios 
su pamokslu. Susikaupimą praves 
kun. Valdas Braukyla.

Sault Ste. Marie, Ont.
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAU

PIMAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus kovo 10, sekmadie
nį. Išpažinčių bus klausoma 6 v.v., 
o Mišios su pamokslu bus 7 v.v. Su
sikaupimą praves kun. Valdas 
Braukyla. Kokioje šventovėje visa 
tai bus pravedama paaiškės vė
liau.

Calgary, Alberta
1990-UOSIUS METUS Kalgario 

lietuviai palydėjo su “Pokalėdine 
vakarone” gruodžio 30 d., kurioje 
dalyvavo lietuvių bendruomenės 
veikėja Nijolė Karosaitė ir nema
žas būrys kalgariečių bei svečių. 
Vakaro programą su įžanginiu žo
džiu atidarė KLB Kalgario apy
linkės valdybos pirm. dr. A. Šle
kys. Po to sekė mūsų kolonijos lie
tuvių mokyklos mokinių pasirody
mas ir vakarienė. Nijolė Karosai
tė pasakė kalbą, supažindino su 
Lietuvos aktualiais reikalais ir 
parodė vaizdajuostę iš apsilanky
mo Lietuvos prezidento Vyt. 
Landsbergio Toronte gruodžio mė
nesį.

KALGARIO LITUANISTINĖ mo
kykla 1990 m. gruodžio mėnesį tu
rėjo progą atstovauti lietuvių iš
eivijai. St. Gerard Bilingual School 
Kalgaryje surengė “Multicultural 
night” ir pakvietė įvairių tauty
bių mažumas dalyvauti renginyje 
su kultūrine paroda, muzikine 
programa, o taip pat kulinari
niais patiekalais. Mūsų mokykla 
mielai sutiko prisidėti prie šio 
nekasdieniško renginio. Prie mū
sų paviljono daugelis kalgarie
čių išgirdo pirmą kartą apie Lie
tuvą, gėrėjosi mūsų gražia gin
taro paroda, juostomis, tautiniais 
drabužiais, gyrė lašiniečius. Lie
tuvių paviljonas susilaukė daug 
lankytojų. Mokyklos vedėja - Ne
lė Astravienė.

KALGARIO LIETUVIAI š.m. 
sausio 15 d., susirinko O. L. Queen 
of Peace lenkų šventovėje melstis 
už žuvusias sovietų teroro aukas 
Vilniuje ir už taiką Persijos įlan
koje. Prie Aušros Vartų Marijos 
paveikslo buvo kalbamos tai pro
gai pritaikytos maldos. Apie kru
vinuosius įvykius Lietuvoje skel
bė Kalgario televizija, radijas ir 
spauda. Vyko pokalbiai su žurna
listais. Spaudoje pasisakė ir pa
tys lietuviai. Sausio 14 d., tuoj po 
žudynių Vilniuje, KLB Kalgario 
apylinkės valdybos pirm. dr. A. 
Šlekys išsamiai atsakinėjo į kores
pondentų klausimus.

Nelė Astravienė

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

■ M ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

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

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

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Kvietė galinčius prisidėti savo 
auka jos išleidimui. Gražų mos
tą parodė Aleksas Kojelaitis iš 
West Lomės, tam tikslui pasky
ręs $2000 - savo mirusios žmonos 
Teodoros atminimui. 1976 m. Koje- 
laičiai, paskyrė $100,000 studen
tų stipendijoms per Kanados lie
tuvių fondą.

S. Keras perdavė jaudinančias 
nuotaikas, nugirstas iš Lietuvos 
radijo po kruvinojo sekmadienio.

Tolimesnę programą atliko sve
čiai iš Toronto - gintariečiai: dai
nos grupė, vadovaujama ir akom
panuojama muz. D. Viskontienės, 
tautinių instrumentų orkestras, 
vadovaujamas T. Pabrėžos (kank
lių vadovė - I. Pivoriūtė). Ginta- 
riečių programa buvo palydėta 
sustojusių klausytojų audringais 
plojimais. Netrūko gausių ploji
mų nė kitiems programos daly
viams. Pirm. P. Kuras padėkojo
gausiems dalyviams už atsilanky
mą, o šeimininkėms už pietų pa
ruošimą. Koncerto programos pra
nešėja - londoniškė G. Petraus
kienė. Buvo atvykę ir “Gintaro” 
ansamblio vadovai J. ir R. Kara- 
siejai bei R. ir G. Paulioniai. Mi
nėjime dalyvavo gana daug Rod- 
nės-West Lornės lietuvių. Jei šia-

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

(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

Londono ir apylinkių lietuvių Vasario 16-sios minėjime vasario 10 d. Šilu
vos Marijos parapijos salėje iš kairės: Toronto “Gintaro” ansamblio kank
lių vadovė L Pivoriūtė, vadovė R. Karasiejienė, dainos grupės vadovė muz. 
D. Viskontienė, paskaitininkai - I. Lukoševičienė ir dr. P. Lukoševičius

Lietuvių tautiniai namai Los 
Angeles mieste dalį savo komer
cinių patalpų nemokamai yra 
paskyrę jaunimo reikalams. Jo
se įsikūrė skautų būklas, biblio
teka, informacijos centras. Da- 
bartinėn namų valdybon, vado- 
vaujamon pirm. Jono Petronio, 
yra įsijungę keturi kiti jos na
riai — Ramūnas Bužėnas, Bro
nius Dūda, Vincas Juodvalkis ir 
Aloyzas Pečiulis.

Vydūno jaunimo fondas Čika
goje vis dar telkia lėšas ne tik 
aukomis, bet ir kalėdiniais svei
kinimo atvirukais. 1989 m. už 
juos buvo gauta $12.598, įvairių 
aukų — $9.090. Fondo išlaidos 
1990 m. pasiekė $31.534. Didžią
ją jų dalį sudarė: paskolos stu
dentams — $10.850, knygų leidy
ba — $7.924, lietuviški spausdi
ntai — $3.300, pašalpos organi
zacijoms — $2.086, lituanistinės 
stipendijos — $1.300, raštinės 
nuoma ir pašto išlaidos — $4.098. 
Fondo tarybos prezidiumo pirm. 
Leonas Maskeliūnas ir valdybos 
pirm. Vytautas Mikūnas 1990 m. 
veiklos apžvalgoje pabrėžia, 
kad lig šiol fondas yra išleidęs 
$398.409 lietuvių mokslo, litua
nistikos, visuomeninės veiklos 
reikalams ir knygų leidybai. 
Šiemetinėms Vydūno jaunimo 
fondo išlaidoms numatyta $46.- 
800.

Dešimtąją žmogaus teisių kon
ferenciją ir Kovo vienuoliktosios 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo pirmųjų metinių minė
jimą kovo 16 d. Pasadenos 
“Double Tree” viešbutyje ren
gia Kalifornijoje veikianti Bal- 
tiečių laisvės lyga. Baltietišką- 
sias problemas nagrinės JAV 
kongreso nariai, valdžios atsto
vai, tarptautinės teisės žinovai, 
žurnalistai ir visuomenininkai. 
Telefonu bus bandoma susijung
ti su Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo pirm. Vytau
tu Landsbergiu ir išgirsti jo 
sveikinimo žodį. Jam yra paskir
tas Baltiečių laisvės lygos žy
muo, o dail. Hiro Yagamata yra 
nutapęs didžiulį Kaune atstaty
to Laisvės paminklo paveikslą. 
Konferencijos ir minėjimo daly
viams bus rodomas “Kruvinojo 
sekmadienio” filmas, atsklei
džiantis sovietų parašiutinin
kų žiaurumus Vilniuje ir lietu
vių kovą už laisvę. Į vakarinį 
pokylį pagrindiniu kalbėtoju 
yra pakviestas baltiečius ir 
ypač lietuvius remiantis JAV 
senatorius Daniel P. Moynihan. 
Baltiečių lygai šiuo metu vado
vauja Angelė Nelsienė, kuri 
taipgi yra ir JAV LB tarybos 
prezidiumo pirmininkė. Dien
raštis “Los Angeles Times” sau
sio 28 d. pasižymėjusių žmonių 
skiltin “People in the News” 
įjungė ir jos nuotrauką su trum
pu veiklos aprašymu.
Britanija

PLB valdybos pirm. dr. Vytau
tas Bieliauskas vasario 7-10 d.d. 
lankėsi Britanijos sostinėje 
Londone ir ten susitiko su Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
teriu Algirdu Saudargu. Jiedu 
aptarė išeivijos lietuvių pagal
bą Lietuvos nepriklausomybei 
stiprinti ir aplankė Vincą Ba- 
licką, Lietuvos atstovą Brita
nijoje. Pastarasis savo svečiams 
padarė dabartinės diplomatinės 
veiklos apžvalgą. Abu svečiai 
taipgi susitiko su DBLS centro 
valdyba ir jai padarė savo pra
nešimus. Vakarienę Lietuvos už
sienio reikalų ministeriui A. 
Saudargui ir PLB valdybos 
pirm. dr. V. Bieliauskui suren
gė “Vienybės” klubas. Jon įsi
jungė “Laisvosios Europos” ra

dijo lietuvių programos direk
torius dr. Kęstutis Girnius ir 
Lietuvos informacijos biuro ve
dėjas Londone Gražvydas Kir
vaitis.

Londono lietuvių Maironio 
vardo savaitgalio mokyklėlė 
1990 m. gruodžio 8 d. kalėdinės 
eglutės programėle užbaigė ket
virtųjų mokslo metų pirmąjį tri
mestrą. Šį kartą nebuvo svečių 
iš Lietuvos, neatvyko ir nuola
tinis mokyklėlės renginių rėmė
jas kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, susilaukęs žingsnius 
sulėtinančio garbaus amžiaus. 
Į mokytojų eiles dabar įsijun
gė jį pavaduojantis kun. Ričar
das Repšys, MIC. Vaikų šventėn 
susirinkusius dalyvius pasvei
kino mokytojas Vladas Gedmin- 
tas. Kalėdinių giesmių pagie
dojo jaunesnieji ir vyresnieji 
moksleiviai. Kalėdų senelis, 
atvykęs iš Lietuvos, dovanėles 
vaikams buvo paslėpęs po jų 
darbeliais papuošta kalėdine 
eglute.

Vokietija
VLB Stuttgarto apylinkė 1990 

m. spalio 6 d. Kolpingo namuo
se Bad Cannstatte atšventė Pa
dėkos dieną ir prisiminė J. Tu
mą-Vaižgantą jo praėjusių 120- 
tųjų gimimo metinių proga. Mi
šias koplyčioje atnašavo kun. 
Kazimieras Senkus, pamokslą 
sakė ev. kun. Fr. Skėrys. Aka
deminėje minėjimo dalyje pa
skaitą apie J. Tumą-Vaižgantą 
ir jo kūrybą skaitė lituanistas 
Vincas Natkevičius. Lietuviškų 
dainų ir operų arijų koncertą 
surengė sol. Lilijana Kopūstaitė 
ir pianistė Rasa Biveinienė, 
viešnios iš Vilniaus, iš Lietu
vos gautų paveikslų parodą — 
V. Orvidas ir V. Brazaitis. Pro
grama baigta Lietuvos himnu.

Lenkija
Lenkijos lietuvius tebejun

gia kas trys mėnesiai pasirodan
tis “Aušros” žurnaliukas. Jo 
skurdžios veiklos trisdešimt
metis 1990 m. lapkričio 25 d. Mi- 
šiomis paminėtas Punsko bažny
čioje ir oficialiąja dalimi Puns
ko vidurinėje lietuvių mokyk
loje. 1957 m. įsteigta Lietuvių 
visuomeninė kultūros draugija 
(LVKD) planavo leisti “Daina
vą”, bet šį pasiūlymą atmetė 
anuometinės komunistinės Len
kijos cenzūra. Pirmas “Aušros” 
numeris skaitytojus pasiekė 
1960 m. rugsėjo mėnesį, Lenki
jos vidaus reikalų ministerijai 
redaktoriumi patvirtinus Zigmą 
Stoberskį. Pradžioje “Aušrai” 
teko būti nereguliariu leidiniu, 
kurio nebuvo galima prenume
ruoti ir platinti Lenkijos paš
to skyriuose. Tik 1973 m. “Auš
ra”, tapusi reguliariu, bet dėl 
lenkų spaustuvininkų vėluojan
čiu leidiniu, buvo pripažinta 
Lenkijos pašto. Redakcijoms 
teko dirbti Varšuvoje, Seinuo
se ir dabar Punske. Šiuo metu 
didžiausią problemą sudaro ne
pakankamos lėšos, valdžiai su
mažinus finansinę paramą. 
“Aušrą” dabar redaguoja žur
nalistė Alicija Sitarskienė, 
talkinama Sigito Birgelio, Bro
niaus Vaznelio, Danutės Kra- 
kauskienės ir Algio Uzdilos. 
Į “Aušros” pagrindinių bend
radarbių eiles įtraukiami: il
gametis Punsko lietuvių gim
nazijos mokytojas Jonas Stos
keliūnas, agronomas Jonas Pa
jaujis, Punsko-Seinų krašto sa
viveiklininkai Juozas Maksi
mavičius, Juozas Vaina, moky
tojas Algis Uzdila, pokaryje 
Lenkijoj toli nublokštas An
tanas Suraučius.

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
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 8% 
santaupas.......................... 6.5%
kasd.pal.taupymo s-ta ....... 6%
90 dienų indėlius ............. 9.5%
1 m. term, indėlius ...........  10%
1 m. term.ind.mėn.pal. 9.5% 
3 m. term.indėlius ............. 10%
RRSP ir RRIF (pensijos)....7.5% 
RRSPirRRIFI m...............  10%
RRSP ind. 3 m.....................  10%

IMAME UZ: 
asmenines paskolas........ 15%
nekiln. turto pask. 1 m.. 11.25% 
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

2152 YONGE ST„ Toronto, Ont. M4S 2A8
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 1
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai <
ESTU PAMINKLU BENDROVĖ
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Nepriklausomybės šventė Toronte-Mississaugoje
Susitikimo vakaras • Vėliavos iškėlimas prie rotušių • Iškilmingos pamaldos . Minėjimas Anapilyje
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Baigė žemės kelionę
KLB valdyba vasario 15 d. 

Toronto Prisikėlimo parapijos 
salėje surengė kitataučiams 
vakarą-priėmimą. Jame daly
vavo valstybių konsulai, fede
racinės, provincinės, Toronto 
miesto valdžių atstovai, par
lamentarai, įvairių tautybių 
bendruomenių atstovai ir et
ninės spaudos redaktoriai.

Vakaro programos vadovė 
Irena Ross perskaitė Vilniuje 
žuvusiųjų pavardes, o dalyviai 
atsistojimu pagerbė naujus 
Lietuvos kankinius. Pirmuoju 
kalbėjo Lietuvos gen. konsu
las H. Lapas. Jis savo žodyje 
minėjo, kad pirmoji valstybė, 
su seniausiai veikiančiu par
lamentu, Islandija pripažino 
faktinę Lietuvos nepriklauso
mybę. H. Lapas pakvietė žodį 
tarti Islandijos konsulą To
ronte J. R. Johnson. Pastara
jam buvo sukeltos ovacijos. 
Jis padėkojo už pakvietimą ir 
palinkėjo Lietuvai šviesios 
ateities.

Kanados lietuvių bendruo
menės vardu kalbėjo valdybos 
pirm. J. Krištolaitis, džiaug
damasis svečių atsilankymu ir 
dėmesiu Lietuvos reikalams.

Ilgesnį žodį tarė Pauline 
Browes, pilietybės ir daugia- 
kultūrių • reikalų ministerio 
parlamentinė sekretorė. Ji 
perdavė sveikinimus ministe
rio pirmininko Brian Mulro- 
nio, užsienio reikalų minis
terio Joe Clarko ir pilietybės 
bei daugiakultūrių reikalų 
ministerio Gerry Weinerio. 
Prisiminė savo praeitų metų 
viešnagę Lietuvoje. Jai dide
lį įspūdį padarė lietuviai, ku
rie dideliu atkaklumu ir tai
kingomis priemonėmis siekia 
išsilaisvinimo. Ji taipogi už
siminė, kad ir Otavoje kažkas 
vyksta dėl diplomatinių ryšių 
užmezgimo su Lietuvos vyriau
sybe.

Ontario premjero Bob Rae 
vardu kalbėjo ir nuoširdžiai 
sveikino parlamentaras J. Mal- 
kowski ženklų kalba, nes jis 
yra nebylys. Jo žodžius per
davė asmuo, suprantantis ženk
lų kalbą.

KLB medicininės pagalbos 
Lietuvai vajaus pirmininkė 
Rūta Girdauskaitė dėkojo To
ronto miesto tarybai už $20,000 
dovaną siųsti vaistams į Lietu
vą. Ji pakvietė kalbėti Toron
to miesto tarybos narį Tony 
O’Donohue, kuris labiausiai 
rūpinosi, kad miestas suteik
tų humanitarinę pagalbą. Pas
tarasis kalbėjo, kad negalima 
užmiršti drąsios lietuvių tau
tos kovos už savo ateitį. Taipo
gi priminė, kad prie miesto do-

KLB valdybos Vasario 16-sios proga kitataučiams surengtame susitikimo 
vakare vasario 15 d. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje Medicininės pa
galbos Lietuvai vajaus pirm. RŪTA GIRDAUSKAITĖ dėkoja Toronto 
miesto tarybos nariui TONY O’DONOHUE už miesto suteiktą $20,000 
pagalbą nupirkti vaistų Lietuvai Nuotr. St. Varankos
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1LIETUVA
, Išvykstame iš Niujorko liepos 22 d. Grįžti galima rugpjūčio 6 arba 13 d.d.

Kelionė taikoma Pasaulio lietuvių sportinių varžybų dalyviams.. Kviečiami ir svečiai - ne-
, sportininkai. Visas lėktuvas liepos 22 d. yra paimtas vien lietuviams. Skrydžio kaina 

$899(JAV) tiems, kurie atsiųs pradinį mokestį iki kovo 15 d. Užsirašiusiems po kovo 15 d. 1 
kaina bus $999(JA V). Skrydis yra iš Niujorko į Rygą be pernakvojimo. Galima paimti vien skrydžius

; arba pilną "package" - viešbučiai, maistas ir 1.1. Prašykite brošiūros. .

Skrydis garantuojamas, gavus $200(jav) pradinį mokestį.
• Prašoma siųsti keliautojo vardą, pavardę, adresą, telefoną ir grįžimo datą . 

(rugpjūčio 6 ar 13 d.d.).

VYTIS TKYVEI.
, 2129 Knapp Street. Brooklyn. NY 11229, USA 

Tel. 718-769-3300 FAX 718-769-3302
O M ■ -»« - -M- w ■ - w  H - H M -. K M ot —Į

Dr. PETRAS LUKOŠEVIČIUS 
sako pagrindinę kalbą Vasario 
16-sios minėjime vasario 17 d. Ana
pilio salėje Mississaugoje

vanos išrūpinimo prisidėjo ta- 
rybos nariai - C. Korwin-Kuc- 
zynski ir W. Boytchuk.

Vėliavų iškėlimas
Vasario 16, šeštadienį, Lie

tuvos vėliava buvo iškelta prie 
Toronto miesto rotušės. KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
pirm. K. Budrevičius paprašė 
burmistrą Art Eggleton tarti 
žodį. Jis nuoširdžiai sveikino 
lietuvius, linkėdamas greitai 
sulaukti pilnos nepriklauso
mybės. Dalyvavo nemažai jau
nimo.

Vasario 17, sekmadienį, Lie
tuvos vėliava buvo taip pat iš
kelta prie Mississaugos mies
to rotušės. Kalbėjo burmistre 
H. McCallion, pasidžiaugdama 
lietuvių įnašu Kanados gyve
nime ir reikšdama geresnių 
laikų viltį Lietuvai. Ji perskai
tė miesto tarybos šiai progai 
skirtą deklaraciją. Vėliavos 
iškėlime dalyvavo ir miesto 
tarybos narys D. Culnham. 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos vardu kalbėjo K. Raudys. 
Padėkos žodį tarė Anapilio pa
rapijos klebonas kun. J. Staškus. 
Abiejose vietovėse buvo sugie
doti Kanados ir Lietuvos him
nai.

Pamaldos
Išganytojo (evangelikų), Pri

sikėlimo parapijos ir Lietu
vos kankinių šventovėse vasa
rio 17, sekmadienį, vyko iškil
mingos pamaldos. Buvo pasa
kyti šventei pritaikyti pamoks
lai. Organizacijos pamaldose 
dalyvavo su vėliavomis. Į pa
maldas įsijungė Toronto Mai
ronio mokyklos mokiniai, at
likdami Mišių skaitinius, neš
dami aukas prie altoriaus.

Minėjimas
Toronto ir apylinkių lietuviai 

Lietuvos nepriklausomybės 73- 

čiąją sukaktį minėjo vasario 
17, sekmadienį, Anapilio sa
lėje Mississaugoje. Minėjimas 
buvo pradėtas invokacija, Ka
nados himnu ir vėliavų įneši
mu. Invokaciją sukalbėjo kle
bonas kun. A. Simanavičius, 
OEM, Kanados himną sugiedo
jo Toronto vyrų choras “Aras”. 
Vėliavų įnešimui vadovavo 
šaulys P. Jonikas.

Salės scenos papuošimas iš
reiškė šventės nuotaiką, su
sietą su siaubingaisiais įvy
kiais sausio 13 d. Vilniuje. Vie
name šone didžiulės trispal
vės fone buvo sužymėti žuvu
sių aukų už Lietuvos laisvę var
dai ir pavardės, o vidury sce
nos kabojo plati ilga juosta, 
ant kurios buvo matyti užrašas 
- Vasario 16 ir tautinių spalvų 
žėrėjime kryžius. Simbolinį 
scenos papuošimą atliko dail. 
Algis Rimkus. Jo kūryba puo
šėsi ir minėjimo programos 
viršelis.

PAULINE BROWES, Kanados pilie
tybės ir daugiakultūrių reikalų minis
terio parlamentinė sekretorė, jautriai 
kalbėjo KLB valdybos kitataučiams 
surengtame susitikimo vakare va
sario 15 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje Nuotr. St. Varankos

Jaudinantis momentas, kai 
“Atžalyno” jaunimas, mergai
tės ir berniukai, pasipuošę 
tautiniais drabužiais į sce
ną atnešė degančias žvakutes, 
maža mergytė, lydima mergai
tės ir berniuko, prie žuvusių
jų sąrašo padėjo geltonų rožių 
puokštę, o į širdį smigo “Aro” 
choro giedami žodžiai: “Vieš
patie, leisk man numirti Tėvy
nės laukuos . . .” Toronto vy
rų choras “Aras” dar sugiedo
jo Maironio “Lietuva brangi”.

Kalbos
Šventės programai vadova

vo prityrusi pranešėja Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė. Pir
muoju kalbėti ji pakvietė Lie
tuvos gen. konsulą H. Lapą. 
Jis priminė - kovą už nepri
klausomybę pradėjo kūrėjai-

cnieci TNJTIEČINI, 

Dfpamirlkite ir neapleiskite Geluvoje 
miruriu giminiu, .arnmūju. bei draugu 
kapu,. Pagarba mirusioms-tai paqar- 

ba qq venini ui.
> UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ
l, VITA___________ /

jum# paqeidaujant paruoš kapu, sut- 
varkumoprojektą., pasfatg j paminklu 
ir antkapi. iVenqs tvorele., iškals utra- 
ša.. sutvarkqs ir prižiūrįs kapus,pa- 
cks surasti qiminiu., artimųjų ir drau
gu nežinomas laidojimo vietai,perkels 
jums brangiu. žmonių, palaikus i bet 
kuri (Lietuvos kampelį su visomis ri
tualinėmis paslaugomis.
kviečiame uisienio firmas ir organi
zacijas bendradarbiauti ir paremti 

musu, veikla..
krcmh'5: Lithuania 253026 Kaunas 26, 

1 6OX9S7, VITA.
________________

Nepriklausomybės šventės minėjime vasario 17 d. Anapilio salėje. Iš kai
rės: KLB krašto valdybos pirm. JUOZAS KRIŠTOLAITIS, parlamentaras 
DAVID KILGOUR, pasakęs pagrindinę kalbą, KLB raštinės Otavoje vedė
jas VYTAS ČUPLINSKAS Nuotr. R. Kalendros

savanoriai, kurią tęsė laisvės 
kovotojai - partizanai. Dabar 
visa tauta, vadovaujama Vy
tauto Landsbergio, kovoja už 
visišką laisvę. Lietuvos išei
vija turi padėti jam iškovoti 
diplomatinį pripažinimą. Pri
minė taip pat, kad Islandija 
pirmoji valstybė pripažino 
teisėtą Lietuvos vyriausybę. 
Su didelėm ovacijom buvo su
tiktas Islandijos konsulas J. 
R. Johnson. Pastarasis savo 
žodyje pažymėjo savo krašto 
kovas už nepriklausomybę ir 
linkėjo Lietuvai geresnių laikų, 
ties.

KLB valdybos pirm. J. Krišto
laitis sveikino šventės daly
vius ir padėkojo visiems, ku
rie padeda Lietuvai.

Kultūrininko premija
Tokią premiją jau kuris lai

kas kasmet paskiria KLB val
dyba. Šiais metais ši premi
ja teko Toronto “Volungės” 
chorui. Premijos mecenatas — 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas. Dr. S. 
Čepas, šio kooperatyvo valdy
bos pirmininkas, $1000 premi
ją įteikė muz. D. Viskontienei, 
“Volungės” vadovei. Minėjime 
buvo pagerbti Toronte gyve
nantys kūrėjai-savanoriai - VI. 
Kazlauskas ir L. Vaštokas. Pir
masis dalyvavo iškilmėse.

Pagrindiniai kalbėtojai
Pirmasis kalbėjo dr. P. Luko

ševičius, buvęs KLB valdybos 
pirmininkas ir dabartinis Ka
nados lietuvių muziejaus-ar- 
chyvo tarybos pirmininkas. Jis 
su žmona Irena neseniai sve
čiavosi ilgesnį laiką Lietuvo
je, kur teko susipažinti su Lie
tuvos dabartiniu gyvenimu. Šia 
tema jis ir kalbėjo.

Lietuvių tautos nusistaty
mas aiškus - tik pilna nepri
klausomybė. Ar reikia dides
nių įrodymų, kai jaunimas sa
vo krūtinėmis gina laisvę.

Kalbėtojui teko Lietuvoje su
sipažinti su politikais, moks
lo žmonėmis, kultūrininkais ir 
su eiliniais tautiečiais. Tekę, 
būti ir Lietuvos kaime.

Žmones dar spaudžia dideli 
ekonominiai sunkumai. Bet jie 
pasiryžę viską iškęsti, tik kad 
sovietai juos paliktų ramybė
je. Kaime dar esą daug seno
sios tvarkos pėdsakų. Bet Lie
tuvos parlamentas d'aro reika
lingus sprendimus ir gyveni
mas kaime turėtų pasikeisti.

Antras kalbėtojas buvo Ka
nados parlamento narys D. Kil- 
gour. Su juo supažindino Ro
mas Garbaliauskas, Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos val
dybos vienas iš pirmininkų. 
D. Kilgour yra liberalų par
tijos narys ir baltiečių geras 
draugas. Jis padėjo įsteigti 
KLB raštinę Otavoje.

D. Kilgour savo kalboje užsi
minė svarbiuosius Lietuvos is
torijos įvykius, ilgiau susto
damas prie dabartinės Lietu
vos būklės. Gyrė lietuvių drą
sų užsispyrimą siekti teisėtų 
savo tikslų, gyrė taip pat lie
tuvių išeivijos bendruomenę, 
kuri stengiasi padėti savo kil
mės kraštui. Paminėjo vasario 
9 d. apklausą, kurioje tokia ne

Prie Mississaugos miesto rotušės kalba burmistre H. McCALLION, kai 
vasario 17 d. buvo iškelta Lietuvos vėliava Nuotr. Vyt. Balčiūno

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

UNIPOL TRAVEL 
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656 
Tel. (813) 544-8700

UNIVERSAL TRAVEL 
4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 

Florida 34233 
Tel. (813) 377-9025

BOMAR INC.
4754’/2 W. Belmont Ave. 

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

girdėta dauguma buvo pasisa
kyta už Lietuvos valstybę. 
Ragino Kanados vyriausybę de 
facto pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę.

Sveikinimai
Šventės dalyvius sveikino, 

prisimindami dabartinius skau
džius įvykius Lietuvoje, reikš
dami bendrą baltiečių solida
rumą Estijos gen. konsulas I. 
Heinsoo ir Kanados latvių fe
deracijos vardu dr. V. Zarinš. 
Programos vadovė R. Sakalai
tė-Jonaitienė perskaitė Kana
dos ministerio pirmininko 
Brian Mulronio ir pilietybės 
bei daugiakultūrių reikalų mi
nisterio Gerry Weiner ir par
lamentaro Jesse Flis sveiki
nimus. Ontario premjero Bob 
Rae sveikinimus perdavė pro
vincijos pilietybės ministe- 
rė E. Ziemba. Premjeras per
gyvena dėl žuvusių žmonių Vil
niuje ir apgailestauja, kad jo 
pasiųsta delegacija į Baltijos 
valstybes negalėjo atlikti savo 
misijos.

Ilgesnį sveikinimo žodį tarė 
Mississaugos miesto burmist
re H. McCallion, išreikšdama 
viltį lietuvių pergale.

Meninė programa
Toronto tautinių šokių an

samblio “Atžalynas” vyresnioji 
grupė, vadovaujama Vidos Vit- 
kūnaitės, grakščiai sušoko 
“Siuntė mane motinėlė”, “Ab- 
rūsėlį”, “Malūną” ir “Varki- 
jietį”.

Toronto vyrų choras “Aras”, 
vadovaujamas muz. J. Govėdo, 
įspūdingai sudainavo J. Go
vėdo “Tau, sesute”, Br. Jonu
šo “Ramovėnai žengia”, V. Juo- 
zapaičio “Lietuva” ir J. Sauer- 
veino “Lietuviais esame mes 
gimę”.

Pabaigai padėkos žodį tarė 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirm. K. Budrevičius. Mi
nėjimas baigtas Tautos him
nu ir vėliavų išnešimu. Aukos 
buvo renkamos Kanados lietu
vių bendruomenei ir Tautos 
fondui. Minėjimą rengė KLB 
Toronto apylinkės valdyba.

Veiksnių žodis
Vasario 16 proga paskelbė 

atsišaukimus VLIKas, ALTa, 
JAV Lietuvių bendruomenė ir 
PLB valdyba. Pirmajame svei
kinama Lietuvos aukščiausioji 
taryba, skatinama visa išeivi
ja: reikalauti savo gyvenamų 
kraštų diplomatinio Lietuvos 
pripažinimo, išvedimo iš Lie
tuvos sovietinės kariuomenės 
bei saugumiečių dalinių, telk
ti medžiaginę pagalbą Lietu
vai. Atsišaukimą pasirašė VLI- 
Ko pirm. dr. K. Bobelis, ALTos 
pirm. G. Lazauskas, JAV LB 
pirm. dr. A. Razma. Antraja
me atsišaukime išreikštas svei
kinimas Lietuvai, pabrėžiamas 
jos ryžtas įgyvendinti nepri
klausomybę, skatinama išeivi
ja aktyviai dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinime.

Minėti atsišaukimų tekstai 
“TŽ” redakcijoje gauti labai 
pavėluotai ir negalėjo būti iš
spausdinti šventei skirtoje lai
doje. J.A.

1991 m. vasario 9 d. su šiuo gyve
nimu atsiskyrė nuoširdus lietu
vis patriotas kūrėjas-savanoris 
a.a. Stasys Paciūnas. Velionis gimė 
1902 m. liepos 1 d. Pociuniškių kai
me, Bagaslaviškiu parap., Gelvo
nų valsč., Ukmergės apskr. Bai
giantis Rusijos revoliucijai ir pir
mam pasauliniam karui, lietuviams 
reikėjo atsikovoti savo nepriklau
somybę. Priešai kraštą spaudė iš 
visų pusių. Buvo organizuojami sa
vanorių karių būriai, j kurių 
eiles tuo metu, būdamas 16-kos me
tų jaunuolis, įstojo ir Stasys Pa
ciūnas. Po trumpo apmokymo su 
primityviais ginklais stojo į kovą 
prieš lenkus, bolševikus, o vėliau 
reikėjo padėti išvaduoti ii- Klaipė
dos kraštą. Lietuvos laisvė drąsių 
savanorių buvo apginta. Laisvoje 
Lietuvoje Stasys tarnavo vidaus, o 
vėliau pasienio policijoje. Nuo 
1938 m. buvo Gelvonų valsčiaus 
viršaitis. Okupavus bolševikams, 
o vėliau vokiečiams, nelengvos 
buvo jo pareigos. Antrą kartą artė
jant bolševikams, velionis pasi
traukė į Vokeitiją.

1948 m. atvyko į Kanadą ir apsi
gyveno Toronte. Pradžioje dirbo 
Molsono alaus varykloje, o vėliau 
vaikų ligoninėje iki pensijos, kur 
atliko įvairius rankų darbus. Nuo 
darbo atliekamą laiką Stasys pa- 
švęsdavo organizacijom: priklau
sė šaulių kuopai, įsteigė lietuvių 
pensininkų klubą ir buvo pirma
sis jo pirmininkas. Jis daug pri
sidėjo prie Vilniaus namų staty
bos organizavimo. Buvo ramaus, 
nuoširdaus būdo, draugiškas ir vi
sų mėgiamas. Velionis mėgo lietu
višką spaudą ir ją rėmė. Mėgo ir 
lietuvių renginius, kuriuos mielai 
lankydavo. Tautinėse šventėse vi
suomet būdavo pirmas su vėliava. 
Taip pat rėmė organizacijas ir ra
gino kitus į jas stoti. Visada ras
davo laiko lietuvių reikalams. Su
laukęs 86 metų, susilpnėjus svei
katai, susilpnėjo ir jo veiklumas. 
Trejus metus gyveno nuolatinėj 
priežiūroje, globojamas gailes
tingosios sesers L. Milios.

Mirė Šv. Juozapo ligoninėje, 
baigdamas 89 metus. Buvo pašar
votas Turner & Porter laidotuvių 
namuose, vasario 12 d. Prisikėli
mo parapijos šventovėje kelių ku
nigų buvo atlaikytos Mišios ir pa
lydėtas į Šv. Jono lietuvių kapi
nes Mississaugoje. Vlado Pūtvio 
kuopos šauliai, vadovaujami St. 
Jokūbaičio, stovėjo garbės sargy

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

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

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

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

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

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

Tikra naujiena - niekad nebuvo taip daroma
• Garantuotai žemiausios kainos, siuntinius pristatome į namus - 

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

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

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

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

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

Mūsų patvirtinti prekybininkai

boj iki atsisveikinimo prie kapo. 
Pasakytas paskutinis sudiev ir su
giedotas Tautos himnas. Visais 
laidojimo reikalais rūpinosi kai
mynas D. Renkauskas. Visi laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti į 
Vilniaus namų salę užkandžiams, 
kur p. Balsienė velionies prisimi
nimui vietoj gėlių surinko nema
žai aukų Slaugos namų statybai.

Garbingam kūrėjui - savanoriui 
Stasiui Paciūnui tegu būna lengva 
Kanados žemelė lietuvių kapi
nėse. M.

A. a. kūrėjas-savanoris 
STASYS PACIŪNAS

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

PIAST ENTERPRISES LTD.
121 Roncesvalles Avė.

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
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Tūkstantis dainininkų dainų šventėje
JURGIS JANUŠAITIS

Pradėjome Naujuosius 1991 
metus. Pradėjome su rūpes
čiais, užsimodami šiais me
tais pademonstruoti ir išeivi
jos lietuvių kultūrinio gyveni
mo gyvastingumą bei kūrybi
nius laimėjimus.

JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenės ėmėsi labai at
sakingo darbo — š.m. gegužės 
15-28 d.d. Čikagoje surengti 
dar išeivijos istorijoje nebū
tą renginį — Lietuvių muzikos 
šventę. Čikagoje veikiąs šven
tei rengti komitetas su atski
rų renginių komitetais dažnai 
sėda prie stalo svarbiems po
sėdžiams. Komiteto pirminin
kas Stasys Baras, visuomet op
timistas ir šiuose posėdžiuose 
ragina visus renginių komi
tetus stropiai dirbti ir tik ta
da su plačia visuomenės para
ma bus nugalėti visi sunkumai, 
o jų labai daug, ypač operai iš 
Lietuvos talka ir Septintoji 
dainų šventė. Reikės daug pi
nigų. Apie pinigus kalbėti la
bai nepopuliaru. Vėl šūktelė
sime — aukų, aukų! Bet be au
kų ir pasišventimo, sakoma, 
nėra laimėjimų. Tad ir čia, 
šiuo atveju glauskime dar kar
tą visos išeivijos gretas ir savo 
darbu bei auka skubėkime mu
zikos šventės komitetui talkon 
ir mažinkime jų gausius rūpes
čius.

Be abejo pats didžiausias 
Lietuvių muzikos šventės ren
ginys — Septintoji dainų šven
tė. Šventės komitetas jau se
niai ragino registruotis cho
rams, siųsti leidiniui medžia
gą, chorų aprašymus, nuotrau
kas. Leidinio redaktorė, rašy
toja Danutė Bindokienė dar 
kartą ragina - nedelsiant, iki 
kovo 15 d., atsiųsti tokias ži
nias: choro pavadinimas, vie
tovė, kurioje choras veikia; 
choro įsteigimo data; choro 
muzikinis vadovas ar vadovai/ 
jeigu yra chormeisteris, akom
paniatorius, dirigento pava
duotojas ir pan.; visų narių są
rašą (pilną vardą ir pavardę 
abėcėlės tvarka); Svarbieji cho
ro renginiai tik paskutiniųjų 
penkerių metų laikotarpyje 
(ne nuo choro įsisteigimo pra
džios); dvi nuotraukas: vieną 
viso choro su muzikiniais va
dovais, antrąją - dirigento ar
ba visų muzikų vadovų drauge. 
Jeigu choras veikia mokyklos 
ribose, prašoma nuotraukose 
fotografuoti tik choristus ir 
muzikos mokytojus be tėvų ko
mitetų, mokyklos vedėjų ir ki
tų pašalinių asmenų.

Visas šias žinias siųsti šiuo 
adresu: Danutė Bindokienė, 
7155 South Homan Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Negavus 
laiku tokių žinių, dalyvaujan
tys šventėje chorai nebus pa
minėti leidinyje.

Lietuviškų filmų festivalis Toronte 
“LJž nepriklausomą Lietuvą

PROGRAMOJE: geriausi Lietuvos kino studijos paskutiniųjų metų filmai; 
susitikimai su žymiaisiais Lietuvos kino meno veikėjais, autoriais ir režisieriais.

Š.m. kovo 15, penktadienį, 7 v.v.,Prisikėlimo parapijos salėje: 
“SUGRĮŽIMAS’ ’ rež. P. Abukevičius. Dokumentinis filmas. Sibiro kankinių istorija 1940-1953 m. 
“Moteris ir jos keturi vyrai”, rež. A. Puipa. Vaidybinis filmas, tarptautinio festivalio laureatas. 
Veiksmas vyksta 19 amžiuje Lietuvos pajūryje.

Š.m. kovo 16, šeštadienį, 1 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose: 
“Romas Kalanta’ rež. R. Banionis, A. Šiuša.Dokumentinis filmas apie jauną Lietuvos didvyrį. 

“Vaikai iš Amerikos viešbučio”, rež. R. Banionis. Vaidybinis filmas, pasakojantis apie KGB 
jaunosios kartos persekiojimą. Šis filmas dalyvauja tarptautiniame Berlyno filmų festivalyje.

4 v.p.p. “Dar sykį Lietuva”, rež. E. Zubavičius. Dokumentinis filmas apie Lietuvos psichologinį, tautinį 
ir valstybinį atgimimą. Supažindina su pagrindiniais politiniais, kultūriniais ir religiniais Lietuvos veikėjais. 

“Lietuva: žodžiai į sąžinę”. Dokumentinis Lietuvos kino studijos filmas apie sausio 13 dienos 
Kruvinąjį sekmadienį.

7 v.v. “DOSJĖ” (byla), rež. E. Zubavičius. Dokumentinis filmas, rodantis sovietinės okupacijos 
nuostolius Lietuvai ir jos gyventojams, pradedant 1940 m. Lietuvos aukso išvežimu ir baigiant 1990 m. 
ekonomine blokada.

“Bilietas į Taj-mahal’ , rež. A. Puipa. Vaidybinis filmas, pasakojantis kaip net fizinė mirtis negali 
sunaikinti žmogaus svajonių pokario metais Lietuvoje.

Festivalyje dalyvauja visų filmų režisieriai. Filmai rodomi plačiame ekrane su angliškais užrašais.
Kvieskime visus, kuriuos domina Lietuvos istorija, jos kultūra ir tautos nepriklausomybės kova. 
Bilietų kainos: iš anksto užsakant ar perkant - $5, prie įėjimo - $6, moksleiviams - $3.
Bilietai platinami sekmadieniais parapijose ir Lietuvių namuose. Bet kokiu laiku teirautis: V. Kulnys tel. 
769-1266, E. Macijauskas tel, 531-8300. Dalis pajamų skiriama Kruvinojo sekmadienio aukoms.

Kovo 16 ir 17 d.d. Toronto Lietuvių namuose įvyks
Lietuvos grafikos ir tautodailės darbų pSLOda. Rengia dan. j. Račkus.

Parodoje eksponuojami vėliausi Lietuvos grafikų ir tautodailininkų kūriniai.
Parodos atidarymas - kovo 16, šeštadienį, 12 v. Bus atidaryta ir sekmadienį, kovo 17 d, iki 6 v.v.. 

Festivalį ir parodą rengia:
KLB Toronto apylinkės kultūros komisija, Prisikėlimo parapijos visuomeninė sekcija, 

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga, Lietuvių namų kultūros komisija.

Gautomis informacijomis 
jau užsiregistravo 22 chorai su 
715 choristų. Taip pat šventė
je dalyvaus jaunių-mokykli- 
nių chorų su 214 choristų (pas
kutinėmis žiniomis, gali skai
čiai keistis). Šventėje sutiko 
dalyvauti ir vadovauti progra
mai mūsų iškilioji filmų žvaigž
dė, lietuvaitė, Ann Jullian-Jū- 
ratė Nausėdaitė. Ją lietuviš
koji visuomenė gerai pažįsta 
iš vaidmenų filmuose ir kitų 
pasirodymų. Tai nepaprastai 
miela, talentinga filmų žvaigž
dė, susilaukusi iš filmų pasau
lio gerų vertinimų. Labai mie
la, paprasta, visada pasidi
džiuojanti savo tėvelių lietu
viška kilme, ką dažnai pabrė
žia ir filmuose. Taigi šventė 
susilaukia ypatingos viešnios 
— programos vadovės.

Dainų šventės komitetas rū
pinasi, kad joje dalyvautų ir 
daugiau iškilių žmonių - poli
tikų amerikiečių. Jau gautas 
sutikimas ir šventėje dalyvaus 
Čikagos burmistras Richard 
Daley, senatorius Alan Dixon, 
visada palankūs Lietuvai. Ži
noma šventėje dalyvaus ir mū
sų žymieji žmonės — konsulai, 
veiksnių vadovai, visuomeni
ninkai.

Repertuaro komisijos pirmi
ninkė Dalia Viskontienė in
formuoja, kad šventėje diri
guos šie muzikai-dirigentai: 
Petras Armonas, Viktoras Ra
lys, Jonas Govėdas, Faustas 
Strolia, Rita Kliorienė, Dalia 
Viskontienė, Darius Polikai- 
tis ir Gediminas Purlys.

Šventę paįvairins tautinių 
šokių ansambliai, pašokdami 
keletą gražių tautinių šokių, 
kuriuos palydės choras daino
mis ir orkestru. Tautiniais šo
kiais rūpinasi Nijolė Pupienė.

Komitetas nutarė, kad šven
tėje dalyvaujančių jaunių cho
rų (nuo 4-8 skyrių) dainininkai 
rengtųsi taip: mergaitės trum
pais tautiniais drabužiais —sijo- 
nais-kiklikais, baltomis blius- 
kutėmis, baltomis kojinėmis ir 
su karūnėlėmis. Berniukai — 
šviesiom kelnėm, baltais marš
kiniais su juostomis. Įsidėmė
tina, kad apranga būtų vie
noda.

Dainų šventės darbams vado
vauja energingas solistas, vi
suomenininkas Vaclovas Mom- 
kus su dideliu būriu prityru
sių visuomenininkų. Tad stro
piai visi chorai ruoškitės šven
tei, gerai paruoškite dainas, 
kad jos didingai skambėtų Lie
tuvos garbei. Dainų šventės 
šūkis — prasmingas ir gražus: 
“Kad liktum Tu gyva”. Tikima
si, kad į Lietuvių muzikos šven
tę gal galės atvykti ir Lietuvos 
vyriausybės aukšti pareigūnai, 
kaip garbės svečiai.

Apie kitas problemas pakal
bėsime sekantį kartą.

Toronto tautiniu šokiu ansamblis “Gintaras” atlieka meninę programą vasario 10 
minėjime Ontario Londono Šiluvos Marijos parapijos salėje

Pastabos apie A ustralijos lietuvių dienas
ALFONSAS NAKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Literatūros ir dainos vakaras
Po iškilmingą pamaldų ka

tedroje, po atidarymo iškil
mių rotušėje, kažin ar berei
kėjo dar vieno, didesnio susi
kaupimo reikalaujančio rengi
nio? O vis dėlto tą patį gruo
džio 26 vakarą Lietuvių na
muose įvyko Literatūros ir 
dainos vakaras. Saliukė ne
didelė, gal 200-250 kėdžių. La
bai patogi renginiams scenoje, 
nes eilės iki galo tolygio ky
la, tad visiems puikus matomu
mas. Publikos prisirinko pil
nutėlė, nes buvau vienas iš tų, 
kurie užėmėm paskutines vie
tas, atėję prieš scenai atsive
riant, manydami, kad prasidės 
8.00, kai pradžios būta 7.30 v.

Pirmoje programos dalyje 
dalyvavo poetai iš Sidnio — 
Aldona Veščiūnaitė, Jurgis A. 
Jūragis ir Eglė Žižytė-Garrick. 
Adelaidiškis Viktoras Baltutis 
skaitė savo feljetoną “Pokal
bis su savimi”. Savo kūrybą 
deklamavo kauniškis aktorius 
Kęstutis Genys (apie jį kiek 
vėliau). Melburno ansamblis 
“Kanklės” atliko keletą kom
pozitorių bei lietuvių liaudies 
kūrinių.

Antroje dalyje pirmuoju 
pasirodė kauniškis deklamuo- 
tojas Laimonas Noreika. Sekė 
melburniškės poetės Marijos 
Malakūnienės kūryba, kurią 
perskaitė pranešėja Rasa Bal
tutytė, autorei negalint daly
vauti. Ir šiame kontinente ge
rai pažįstama poetė Lidija 
Šimkutė skaitė savo kūrinius 
(beje, mums gerai pažįstama ir 
A. Veščiūnaitė). Dar su savo 
kūryba pasirodė poetas Bro
nius Žalys ir prozininkas Jo
nas Mašanauskas, bene pats 
jauniausias tarp visų literatų.

Pabaigai atėjo kauniškė 
liaudies dainų dainuotoja — 
solistė Veronika Povilionienė 
su būriu padėjėjų, Melburno 

folklorinės grupės daininin
kais. Ji man priminė ameri
kiečių komikę Rosanne Barr, 
tik jos balsas geresnis, mie
las mūsų širdžiai. Bet jos 
šlaistymasis po sceną turbūt 
reiškė netikrumą, savim nepa
sitikėjimą.

Įvardijęs pavienius atlikė
jus, dar norėčiau paskelbti ir 
grupinius. Pirmoje dalyje da
lyvavo šie kanklininkai: St. Ei
mutis (vadovas), N. Zdanienė, 
A. Brovedani, A. Cininienė, J. 
Arienė, D. Danienė, A. Kuncai- 
tė, D. Aras, A. Gabas ir P. Aras 
(garso koordinatorius). Folklo
rinę grupę sudarė: B. Staugai- 
tienė (vadovė), E. Lipšys, A. 
Karazijienė, E. Klupšaitė, D. 
Antanaitienė, F. Sadauskas, A. 
Karazija, B. Karazijienė, K. Di- 
delytė, R. Skeivienė, A. Vaitie
kūnas, 
kas, G. 
taitė.

Apie 
poetų kūrybą, po minutę-kitą 
jų pasiklausius, sunku ką pa
sakyti. Sveikintinas vien jų 
pasirodymas publikai. ALD be 
literatūros vakaro negalėčiau 
nė įsivaizduoti!

Apie Literatūros ir dainos 
vakarą rašydamas žiūriu į su
lenkto vieno programos lapo 
įrašą prieš atlikėjus: išpildo. 
Amerikos lietuvių seniai iš 
spaudos išmesta šiukšlė “puo
šia” kiekvieno ALD renginio 
programą, kitur po daugelį 
kartų. Ypač gėda, kad išpildo 
pakišta net literatams.

V. Čelna, D. Čepkaus- 
Jankutė ir B. Prašmu-

vietinių literatų, ypač

Svečiai iš Lietuvos
Dar apie svečius iš Lietuvos. 

L. Noreiką, dailiojo žodžio in
terpretuotoją, visi visame pa
saulyje esame girdėję iš plokš
telių, kasečių, radijo. Jis ir 
pats JAV bei Kanadoje yra vie
šėjęs. Šiame vakare deklama
vo Maironį ir Salomėjos Nė
ries vieną eilėraštį, Maironiui 
dedikuotą, paaiškinęs, jog tam 
jį paskatinęs vysk. A. Vaičius 
(kuris šiame vakare pirmoje 
eilėje sėdėjo), to kūrinio vie
ną posmelį deklamavęs kated
roje. Tai buvo gražus Laimono 
mostas daugelio pasmerktai 
Salomėjai. Jam publika šiltai 
ir gausiai plojo.

Aktorius-poetas Kęstutis 
Genys čia buvo nuostabus de
biutantas. Aš jį girdėjau Kan
beroje ir parašiau pradžioj mi
nėtame reportaže. Ten jį išgir
do tik šimtinė sostinės lietu
vių. Dabar, ALD metu, jo klau
sėsi gal pustrečio karto dau
giau, bet jau žmonių iš visos 
Australijos, kurie ne atsitikti
nai, o dailiojo žodžio išsiilgę 
čia atėjo. Kęstutis Genys visus 
įelektrino ne tik dailiuoju žo
džiu, bet ir jo perteikimu. Jo 
eilės - rezistencinė patrioti- 
ka. Jis, pirmaeilis Kauno teat
ro aktorius, deklamuodamas 
savo kūrinius, kiekvienam pos
mui, eilutei, žodžiui teikė ši-
lumos, dinamito. Kaip ir Braz
džionis, jis šaukė tautą pabus
ti, nusikratyti dešimtmečių 
raudonojo slogučio, keltis iš 
(tautinių) nuodėmių, apsivaly
ti ir atgimti. Jam deklamuo
jant galėjai girdėti ir zyzian- 
tį uodą. Jam baigus, po kelių 
sekundžių mirtinos tylos, pub
likoje sprogo katučių audra, 
“valio” šauksmai. Pirmoje ei
lėje atsistojo vyskupas ir di
duomenė. Sustojo visi ir ilgai, 
ilgai plojo.

Su Kęstučiu susipažinau jau 
Kanberoj. Melburne daugiau 
pasišnekėjom. Šiaurės Ameri
koje jis dar nebuvęs. Ar at
skristų, jei gautų iškvietimą? 
Taip, atskristų ir galėtų duo
ti rečitalius bent keliuose lie
tuvių telkiniuose. Veikėjai, at
kreipkite dėmesį! Aš turiu jo 
adresą. Į Kanadą ir JAV jis ga
lėtų atskristi šių metų gale.

Sporto šventė
Nors informaciniame ALD 

leidiny pažymėta, kad ji prasi
dės gruodžio 26, atidarymas 
įvyko gruodžio 27. Veikiausiai 
XII. 26 jau kas nors kur nors 
rungėsi.

Pirmoji atidarymo dalis — 
pamaldos St. John’s švento
vėje gruodžio 27. Ten nebuvauj 
bet žinau, kad pamaldas laikė 
ir pamokslą pasakė vysk. A. 
Vaičius. Antroji dalis vyko 
ankstyvą XII. 27 popietę vie
name Melburno stadione — 
Albert Park Basketball Sta
dium. Iš maždaug 300 užsire
gistravusių sportininkų iš ke
lių Australijos miestų para
de su vėliavomis dalyvavo 154.

Džiugu buvo žiūrėti, kol jie 
žygiavo. Sveiki, žvalūs abiejų 
lyčių jaunuoliai, dauguma 
tarp 10 ir 30 metų amžiaus. 
Kiek liūdniau buvo, kai prieita 
prie mūsų Tautos himno. Trau
kė publikoje jų tėvai ir sene
liai, o tų žvaliųjų jaunuolių 
tik retas bežiopčiojo . . .

Už 2 dol. nupirkta programa 
ir šiose iškilmėse man nieko 
nepadėjo. Iš klausos užsira
šiau tik keletą pavardžių. Prel. 
P. Butkus sukalbėjo maldą. 
Vysk. A. Vaičius pasakė trum
pą kalbelę, joje perduodamas 
kard. Vincento Sladkevičiaus, 
visų Lietuvos vyskupų bei ku
nigų pasveikinimus.

Po jo kalbėjo Lindsey Gaze, 
latvis treneris. Žodžiu sveiki
no Australijos LB krašto v-bos 
pirm. Juozas Maksvytis. Buvo 
gal ir daugiau kalbėtojų, bet 
jų pavardžių mano ausis nepa- 
gavo. Paskutiniuoju kalbėjęs 
Lietuvos olimpinio komiteto 
atstovas prof. Jonas Mackevi
čius paskelbė žaidynių pra
džią. (Bus daugiau)

J&L SULIMIERSKI ASSOC. ■■kWjF

INCOME =
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.
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(staiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. - 19.30 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. - 16 v.v.

Ontario vyriau-

laikinis 
pavojų

yra tik 
bankroto

(Atkelta iš 1-mo psl.)
ralų paliktas apytuštis Onta
rio provincijos iždas, praside
dantis ekonominis atoslūgis, 
augantis biudžeto deficitas. 
Finansinei paramai jis pasi
rinko aplinkinius kelius su 
talkininkais. Pirmiausia Onta
rio aukščiausiasis teismas še
šių mėnesių laikotarpiui su
stabdė skolintojų pareikalau
tą “Algoma Steel” liejyklos 
$800 milijonų skolos grąžini
mą. Tada liejyklai buvo parū
pinta Kanados banko “Royal 
Bank” $60 milijonų paskola 
darbui tęsti. Tos papildomos 
paskolos grąžinimą po $15 mi
lijonų garantavo Ontario vy
riausybė, “Algoma Steel” lie
jyklos savininkė “Dofasco Ine.” 
bendrovė ir 
sybė.

Deja, tai 
sprendimas,
pašalinantis pusmečiui. Prem
jeras Bob Rae plieno liejyk
los “Algoma Steel” ateitį tiki
si išspręsti specialia konferen
cija. Jon įsijungs Ontario val
džios, pačios liejyklos, “Dofas
co Ine.”, unijos “Steelworkers 
of America”, Sault Ste. Marie, 
Kanados vyriausybės ir bankų 
atstovai.

Sprendimas nebus lengvas, 
nes plieno paklausa šiuo metu 
yra sumažėjusi. Ilgus metus 
nuostolį nešusiai “Algoma 
Steel” liejyklai reikės našes
nių darbo metodų, unijos išsi
kovotų atlyginimų sumažini
mo, streikų pašalinimo. Tik ta
da laisvoje rinkoje ji galės var
žytis su kitomis plieno liejyk
lomis JAV ir Kanadoje.

Ontario premjero Bob Rae 
NDP vyriausybę taip pat slegia 
nepakeliamos finansinės prob
lemos. Dėl jų jau teko atsisaky
ti rinkiminio vajaus pažadų 

Ontario gyventojams, nes jų 
įgyvendinimas būtų pareika
lavęs $4,2 bilijono papildomų 
išlaidų dvejų metų laikotarpy
je. Premjeras Bob Rae teisina
si, kad pažadus tebus galima 
įgyvendinti po sekančių Onta
rio parlamento rinkimų.

Jo finansų ministeris F. 
Laughrenas balandžio 1 d. pra
sidedančiais finansiniais 1991 
m. paramą ligoninėms, univer
sitetams, koledžams, švieti
mo valdyboms ir gyvenviečių 
savivaldybėms padidino $1,2 
bilijono. Bendroje lentelėje 
tas padidinimas siekia 8,3%, 
o atskirose grupėse — 5-9,5%. 
Ligoninėms finansų ministe
ris F. Laughrenas paskyrė 
$7,3 bilijono, universitetams 
— beveik $2 bilijonus, kole
džams — 828 milijonus, švie
timo vadyboms — $ $4,9 milijo

no, gyvenviečių savivaldybėms 
— $948 milijonus.

Tokiu palyginti labai ribotu 
finansinės paramos padidini
mu nėra patenkintos ją gau
siančios institucijos. Finan
sų ministeris F. Laughrenas 
skundžiasi, kad jo laukia sun
kus sprendimas — biudžeti
nis $2,5 bilijono deficitas arba 
pajamų mokesčio padidinimas 
Ontario gyventojams.

Kanados finansų ministeris 
M. Wilsonas pranešė numaty
tą įmokų Kanados pensijų fon
dui padidinimą. Šiuo metu tas 
fondas turi $41,1 bilijono, bet 
pagal dabartines įmokas jo lė
šų neužtektų padengti pensijų 
išmokoms 2011 m. Su provin
cijų finansų ministeriais buvo 
nutarta įmokų padidinimą pra
dėti 1992 m. Maksimali meti
nė dirbančio kanadiečio įmo
ka tada padidės nuo $679 iki 
$684 ir 1996 m. palaipsniui pa
sieks $935. Bendros darbda

vių ir dirbančiųjų įmokos 1992 
m. Kanados pensijos fondą pa
pildys $8,2 bilijono, o 1996 m. 
taip pat laipsniškai — $12,6 
bilijono.

Įmokų padidinimą diktuoja 
gausėjantis pensininkų skai
čius. Kanados pensijos įmokos 
apima visus dirbančius kana
diečius nuo aštuoniolikos me
tų amžiaus. Pilnai Kanados 
pensijai gauti reikia 65 metų 
amžiaus, dalinei — 60 metų. 
Į Kanados pensijos planą nėra 
įsijungusi tik Kvebeko provin
cija, turinti savo atskirą pen
siją. Finansų ministerio M. 
Wilsono praneštą įmokų padi
dinimą turi patvirtinti Kana
dos ir provincijų vyriausybės 
bei jų parlamentai. V. Kst.

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).

HALLING CONTRACTING 
(Estonian)

• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tile) įdėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044



Nereikalingas psichinės sveikatos pažymėjimas
Kun. dr. Antano Paskalis knyga “Asmenybė ir religija psichologinio vystymosi perspektyvoje

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Arti-

iš-

Pratarmėje studijos auto
rius kun. dr. Antanas Paškus 
pastebi, kad nėra brandaus re
ligingumo be brandžios asme
nybės. “Antra vertus, žmogui 
nereikalingas psichinės svei
katos pažymėjimas, kad būtų 
priimtas Dievo akyse”. Šioje 
knygoje asmenybės ir religi
jos santykių problema nuke
liama į konkrečią plotmę. Ji 
svarstoma psichologinio vys
tymosi perspektyvoje, remian
tis psichologijos mokslo radi
niais.

Knyga Asmenybė ir religija 
psichologinio vystymosi pers
pektyvoje susideda iš trijų da
lių. Pirmoje dalyje aptariama 
asmenybė psichologijos ir re
ligijos perspektyvoje. Čia nag
rinėjama religija ir krikščio
nybė, asmuo ir asmenybė, psi
chologinis brandumas ir krikš
čioniškasis brandumas, 
mesniam susipažinimui patei
kiama keletas minčių i 
traukų.

Psichologijos pareiga — ap
čiuopiamų religinių apraiškų 
analizė. Psichologijos moks
las neklausia, ar Dievas iš tik
rųjų egzistuoja, koks yra Die
vo santykis su žmogumi, ar 
Kristus yra Dievas, bet klau
sia, kaip visa tai žmogus išgy
vena ii- kokios to išgyvenimo 
pasekmės. Sociologinėje plot
mėje tikėjimas darosi akivaiz
dus kaip religija, pasirodanti 
institucinėmis, papročių bei 
valdos formomis. Visai kitaip 
yra su tikėjimo prasme, kurios 
moksliniais metodais apčiuop
ti negalima.

Maddi asmenybės teorijas 
skirsto į tris pagrindines gru
pes: konflikto, atbaigos ir nuo
seklumo. Konflikto modelyje 
prileidžiama, kad asmuo yra 
neišvengiamame dviejų stip
rių bei priešiškų jėgų susikir
time. Viena tų jėgų gali rastis 
asmenyje, o kita — visuomenė
je. Atbaigimo modelis teigia 
žmoguje esant tik vieną jėgą, 
vieną skleidimosi bei augimo 
vyksmą. Nuoseklumo modelis 
pabrėžia informaciją ir emo
cinę patirtį, kurias individas 
gauna sąveikoje su išoriniu 
pasauliu.

Įvairiai nusakomi brandu
mo kriterijai. Knygoje ilgiau 
apsistota prie Allport’o apra
šytų psichinės brandos krite
rijų. Pirmasis brandumo požy
mis yra savimonės išsivysty
mas. Savimonė vienaip ar ki
taip atsako į klausimą, kas esu, 
kokiu žmogumi esu ir kokie 
yra mano uždaviniai gyvenime.

Antroji subrendimo žymė 
yra sugebėjimas šiltai santy
kiauti su kitais. “Vaizdžiai 
kalbant, brandi asmenybė ne
teršia oro, kurį kiti žmonės tu
ri kvėpuoti” (psl. 31). Psicholo
gai pabrėžia savęs pripažini
mą kaip svarbų psichologinės 
brandos bruožą.

Realistinės tikrovės suvoki
mas ir sumanumas taip pat yra 
brandžios asmenybės ženklas. 
Pagaliau brandumas reikalau
ja vienijančios gyvenimo filo
sofijos, kuri teiktų gyvenimo 
kryptį. Allport’as religinį bran
dumą irgi rikiuoja šešių krite
rijų skalėje: diferenciacija, 
motivacija, moralinių pasek
mių pastovumas, visapusišku
mas, integralus vientisumas 
ir heuristiškumas.

Antroje knygos dalyje gvil
denama psichologinės ir reli
ginės raidos sąlyčiai vaikystė
je, jaunuolio amžiuje, suaugu
sio amžiuje ir senatvėje. Ar-

JANINA MORKELIŪNIENĖ

Sugrįžimas
Sugrįžai, atėjai į sutryptas sielas, 
Į sugriautas pilis svajonių.
Sugrįžai, atėjai į mūsų kiemą, 
Mūsų namą, lauką, kelionę 
Rytojun su atgaila nuoširdžiausia, 
Su patepimu prie mirštančio lovos, 
Skambia giesme Švenčiausiajai - 
Motinai Žemės ir mūsų gerovės.

Sudėtų rankų liturginis gestas, 
Tokia graudi meditacija.
Šventojo Rašto sakrališkas tekstas, 
Prasmingo kentėjimo stacijos - 
Viskas ramina, šildo ir glosto, 
Vienija, Jungia širdis paklydusias. 
Trokštančias glausti, gydyti, guosti - 
Artimui meile gražia pražydusias.

Sugrįžai, atėjai į dvasių ir sąžinę, 
Į atmintį šitiek draskytą. 
Vėl į Tave -nuodėmingieji 

gręžiamės:
ŠVENTOJI

MŪSŲ
BAŽNYČIA! 

nekintamą suaugusio 
Reikia pereiti ir ne- 

fazę. “Vikšras nevirs 
jeigu nepaliks savo 
Jaunuolis, neišsilau-

čiau paliečiamas perėjimas iš 
vaiko j suaugusiojo religiją. 
Autoriaus manymu, iš visų as
menybės vystymosi teorijų 
eriksoniškoji bene geriausiai 
išryškina psichinės ir religi
nės raidos sąlyčius psicholo
ginės brandos eigoje. Erikso- 
nas randa aštuonias kritiškos 
raidos fazes, kada atsiranda 
naujų psichikos apraiškų. 
Eriksonas netiki, kad anksty
vosios fazės apsprendžia as
menybės vystymosi kryptį vi
sam gyvenimui. Taip pat žmo
gaus vystymasis nesibaigia su
augusio amžiumi — vyksta vi
są gyvenimą.

Ryškindamas religijos vaid
menį asmenybės raidoje, au
torius sustoja prie pagrindi
nių žmogaus gyvenimo laiko
tarpių. Detaliai aprašytos vai
kystės psichosocialinės stadi
jos. Jaunuolišką raidos fazę 
galima aptarti perėjimu iš 
tvirtai pastovaus vaikystės pa
saulio į 
pasaulį, 
gatyvią 
drugiu, 
kakono.
žęs iš uždaro šeimos ryšių tink
lo ir, nepalikęs vaikystės pa
syvaus nuolankumo, netaps 
veržliu, iniciatyviu, ir nepabus 
jame asmeninė draugystė” 
(psl. 66). Bendraamžių grupė 
pakeičia tėvų autoritetą ir nu
stato ką daryti ir ko nedaryti, 
kas madoje ir kas ne, kaip reng
tis, kokių vertybių siekti, ko
kius filmus žiūrėti ir kokius 
“dievaičius garbinti” (psl. 72).

Autorius cituoja studiją (psl. 
78), kur spėjama, kad kokie 5% 
Šiaurės Amerikos gyventojų 
esą psichologiškai subrendę. 
Sekančiame knygos puslapyje, 
kalbant apie suaugusiojo fazę, 
pastebima, kad “... išimtinais 
atvejais, kai kurie į suaugusių
jų pasaulį iš viso neįeina — pa
silieka ‘amžinais paaugliais”’ 
(psl. 79). Atrodytų, kad “išimti
nų atvejų” kategorijoje susitel
kusi didelė dauguma — net 
95%!

Suaugusiojo amžiuje indivi
das darosi laisvas dalyvauti 
abipusiame dialoge, kuris jau 
ženklina subrendusį intymu
mą. “Jis tampa pajėgus iš klau
simo ‘kas aš esu?’ (tapatybė) 
pereiti į klausimą ‘kas mes 
esame?’ (intymumas). Atradęs 
save, jis jau gali rizikuoti ‘pa
aukoti’ dalį savojo ‘aš’ bendra
jam ‘mes’ bendrystėje su kitu” 
(psl. 81). Šiuo laikotarpiu pra
dedama stipriau pabrėžti sau
gumą; apsikraunama patogu
mais, apsidraudimais, taupy
mu . .. Čia atsiranda pavojus 
pradingti besaikiame darbe, 
dienos rutinoje, pasinerti sa
vyje. “Lengvai galima tapti ma
žu, savanaudišku vaiku, apsi
krovusiu žaislų krūva. Tokia 
būklė jau būtų dvasinės stag
nacijos ženklas. Iš tiesų, vidur
amžio metai daugeliui žmonių 
yra lėtas ar spartus stagnaci
jos procesas, nuo savęs ir pa
saulio nusvetimėjimo laiko
tarpis” (psl. 93).

Stagnacijos priešybė yra kū
rybiškumas, kuris išplaukia 
iš žmogaus meilės savo dar
bams, idėjoms ir savo vaikams. 
Svarbiausiąją sėkmingo perė
jimo į viduramžinę fazę reikia 
laikyti padidėjusį asmens pa
jėgumą rūpintis kitais.

Pagaliau pasiveja senatvė. 
Nors žmogus visada žinojo, 
kad yra mirtingas, dabar jis 
pajunta savo paties mirtingu
mą. “Nuo to, kaip individas 
šią paskutiniąją gyvenimo kri
zę išris, priklausys jo senėji
mo eiga: giedra ir kūrininga 
ar apkartusi ir neviltinga” 
(psl. 105).

Paskutinėje ir trumpiausio
je knygos dalyje pasisakoma 
religijos, ateizmo ir asmeny
bės klausimais; ryškinamos 
apreiškimo ir gamtos, tėvo ir 
Dievo sąvokos. Paliestas klau
simas, ar prasideda ir kaip 
prasideda psichologinės rai
dos veikmės prie individo 
ateistinės pasaulėžiūros išsi
vystymo. Paliesta keleto ko
vingųjų ateistų gyvenimo isto
rijos. Ateisto šeimoje trūkę ši
lumos, meilės. Ten viešpatavo 
šalta, kieta, drausminga nuo
taika. “Aštri įtampa tėvo ir sū
naus santykiuose bene ir bus 
centriniu veiksniu ateistinio 
sindromo (antireliginės obse- 
sijos) raidoje” (psl. 139).

Knygos gale išvardintas 161 
citatų rinkinys, dauguma ang
lų kalba, keletas lietuvių, be
ne vienas prancūzų. Pačioje 
knygoje yra keletas užuominų 
apie kitas ruošiamas studijas, 

pvz. apie kaltės kilmę ir jos

Visos iki šiol autoriaus para
šytos knygos skaitomos gana 
lengvai. Jose apstu gražių nau
jadarų, kurie paįvairina ir pa
tį skaitymą. Viena iš Lietuvos 
besilankanti lietuvaitė, per
skaičiusi čia aptartą knygą, 
maždaug šitaip pasakė: “Kny
ga skaitoma daug lengviau, ne
gu Maceinos raštai ir buvo 
lengva suprasti”. Kiek teko 
girdėti, kun. dr. Antano Paš- 
kaus knygos Lietuvoje yra po
puliarios ir graibstomos. Re
komenduojame ten vykstan
tiems bent keletą jų nuvežti 
arba paštu pasiųsti.

Korektūros klaidų labai ma
ža, tik prie žodžio “psichologi
ja” buvo įstrigta: pshichologi- 
joje (psl. 22), psichologai (psl. 
34), pshiche (psl. 138). Kiek 
rimtesnis reikalas buvo teksto 
išleidimas aštuoniuose pusla
piuose (psl. 34, 35, 38, 39, 42, 43, 
46 ir 47). Turėjau gauti kitą 
knygos egzempliorių ir iš ten 
šviesraščiu trūkstamus pusla
pius pasidauginti.

Antanas Paškus, ASMENYBĖ 
IR RELIGIJA PSICHOLOGI
NIO VYSTYMOSI PERSPEK
TYVOJE. J laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti. Virše
lis Onos Baužienės. Čikaga, 
1990. Kaina nepažymėta, bet 
'arduodama už $6.

“Gyvenimas šviesoje” 
Lietuvos katalikų charizmatikų mėnraštis

ris buvo skirtas Marijai. Apie 
tai “Katalikų pasaulis” rug
pjūčio 6 d. numeryje tiksliai 
pastebi: “Tai turėtų išsklai
dyti tradicinius priekaištus, 
esą charizmatikai atšąla nuo 
sakramentinio gyvenimo, bei 
pamaldumo Marijai”. Tokie 
priekaištai yra nepagrįsti.

Per 6 numerius buvo spaus
dinami gana įdomūs atsimini
mai “Ką mes regėjome ir gir
dėjome Amerikoje”. Tai trijų 
Kauno jaunuolių — Dalios 
Šmerauskaitės, Rūtos Šala- 
ševičienės ir Justino Milu- 
šausko kelionė po Ameriką, 
kur jie balandžio mėn., glo
bojami prel. V. Balčiūno, ap
lankė daug katalikų chariz
matinių bendruomenių. Viena 
tų keliautojų — Rūta Šalaše- 
vičienė, anglų kalbos mokyto
ja, kiekvienam numeriui pa
ruošia daug straipsnių, iš- 
versdama iš anglų kalbos. Kita 
keliautoja — Dalia Šmeraus- 
kaitė vadovauja Kauno jauni
mo grupei, kuri pasivadino 
“Gyvieji akmenys”. Trečiam — 
Justinui Milušauskui Steuben
ville, Ohio, pranciškonų uni
versitetas pasiūlė stipendiją, 
kuriame jis jau studijuoja nuo 
rugsėjo mėn. Tai nuostabus 
jaunas lietuvis, gerai išmokęs 
anglų kalbą per kelis mėne
sius, dar gyvendamas Lietu
voje.

Taip pat reikia džiaugtis 
ir žurnale spausdinama poe
zija. Pats redaktorius kun. 
V. Rudzinskas yra poetas. Rei
kia tikėtis, kad jo poezija bus 
išleista kokios nors leidyklos. 
Kita poetė, kurios eilėraščiai 
yra beveik kiekviename nume
ryje, yra Julija Repečkienė. 
Tai gili poetės kūryba.

Reikia dėkoti Dievui, kad Jis 
davė kantrybės ir ištvermės 
redakcijai bei darbininkams 
nepavargti. Pirmaisiais me
tais jie savo uždavinį atliko 
labai gerai ir su šiuo žurna
lu daug prisidėjo prie dvasi
nio atgimimo Lietuvoje bei iš
eivijoje. Skaitytojų skaičius 
už Lietuvos ribų kol kas nėra 
didelis, bet pamažu augantis.

Labai palankiai apie “Gyve
nimą šviesoje” atsiliepė “Ka
talikų pasaulis” (1990 m. rug
pjūčio mėn.) K. Lukėno recen
zija — straipsniu.

Žurnalas yra suinteresuo
tas rasti daugiau skaitytojų 
išeivijoje. (Jeigu kas norėtų 
“Gyvenimą šviesoje” prenume
ruoti, gali kreiptis į V. Koly- 
čių, 86 Glenholme Avė., Toron
to, Ont. M6H 3B1, Canada).

Atsinaujinimo Šv. Dvasioje 
judėjimas Lietuvoje prasidėjo 
1986-7 m. Platesniu mastu jis 
nepasireiškė, nes tai buvo nau
jas dalykas, todėl bažnytinė 
hierarchija į judėjimą žiūrėjo 
su abejingumu ir jam neprita
rė. Vienas pirmųjų kunigų, įsi
jungusių į judėjimą buvo kun. 
Valerijus Rudzinskas, kuris, 
kaip jis pats sakėsi, perskai
tęs prel. V. Balčiūno knygą 
“Šv. Dvasia — Bažnyčios at
naujintoja”, pajuto, kad tai 
reikalinga Lietuvos Bažnyčiai. 
Jis susisiekė su charizmati-

VINCAS KOLYČIUS

ir grupė jaunuolių

Šventojoje Dvasioje

Šio straipsnio autorius yra uo
lus charizmatinio sąjūdžio veikė
jas, besireiškiantis ir kanadiečių 
bei amerikiečių gretose, nuolat se
kantis ir šio sąjūdžio žingsnius 
Lietuvoje. RED.

Mus pasiekė jau 12-tas “Gy
venimo šviesoje” numeris ir 
kol šios eilutės pateks į spau
dą, jau bus pasirodęs ir 1991 m. 
pirmasis numeris. Tai yra Lie
tuvos atsinaujinimo Šventojo
je Dvasioje, arba charizmati
kų mėnraštis, kurio pirmas nu
meris išėjo 1990 m. sausio mėn. 
Yra džiugu, kad jis visus me
tus reguliariai lankė skaity
tojus, kurių iki šiol dar nėra 
labai daug.

“Gyvenimas šviesoje” yra ke
lių žmonių pasiryžimo ir dar
bo vaisius. Tie keli žmonės, 
tai red. kun. Valerijus Rud- 
zinskas
Kaune, įsijungusių į Atsinau
jinimo 
judėjimą.

Aišku, pirmųjų metų darbas 
buvo sunkus. Redaktorius gy
vena Lietuvos užkampyje — 
Rudaminoje, o visas techniš
kas darbas ir kita pagalba su
sispietusi Kaune. Be to, ryškus 
daugelio katalikų, ypač kuni
gų, abejingumas, kyląs iš sto
kos informacijos apie šio judė
jimo prasmę bei tikslą.

Pirmame “Gyvenimo švieso
je” numeryje, redaktoriaus 
skiltyje, yra išaiškinta žur
nalo kryptis ir gairės, kurio
mis redakcija pasiryžusi va
dovautis. Redaktorius rašo:

Žurnale stengsimės visur vado
vautis Dievo Žodžiu, tikėdami, jog 
Šv. Rašto žodžiai atneš palaimą 
Jums, ramybę Jūsų namams, vidinį 
atsinaujinimą ir Dievo artumo iš
gyvenimą.

Viso to siekia Lietuvos Atsinau
jinimo Šventojoje Dvasioje judė
jimas. Judėjimo siekiai apima ir 
tradicinių tikinčiųjų įsąmoniji- 
mą, pagalbą įleisti šaknis į pirmųjų 
amžių krikščioniškojo gyvenimo 
ištakas, o tai savo ruožtu pagelbės 
suvokti Sakramentų, liturginių 
apeigų, Bažnyčios mokymo esmę.

Toliau rašoma:
Stengsimės uoliai darbuotis 

klusnume Dievo valiai ir Bažny
čios vyresnybei, kad Dievo Kara
lystė įsiviešpatautų visų seserų 
bei brolių, su kuriais tik susidu
riame, širdyse. Meldžiame Viešpa
tį, kad mūsų tėvynė Lietuva būtų 
atgaivinta Šventojoje Dvasioje 
ir visų savo planų bei troškimų 
išsipildymą išvystų vienybėje su 
Dievu, nes be Dievo laisvės namų 
nepastatysime.

Reikia pasidžiaugti, kad re
dakcija užsibrėžtos linijos ir 
laikėsi ištisus metus. Reikia 
tikėtis, kad laikysis ir toliau.

Per eilę numerių buvo 
spausdinamos ištraukos iš II 
Vatikano susirinkimo nutari
mų, taip pat buvo vertimų iš 
angliškos spaudos, išryškinan
čios charizmatinį katalikų at
sinaujinimą. Labai 
yra teologo jėzuito 
Sullivan straipsniai, 
nas žurnalo numeris 
tiškai įdomus ne tik informa
cijos, bet ir dvasinio ugdymo 
atžvilgiu. Pažymėtina, kad vi
sas gegužės mėn. (nr. 5) nume-

vertingi 
Francis 

Kiekvie- 
yra savo-

Žvilgsnis pro Vilniaus arkikatedros varpinę į Trijų kryžių kalnų Vyt. Maželis

kais Lenkijoje, iš ten gavo li
teratūros ir pats, stipriau pa
jutęs Šv. Dvasios veikimą, pra
dėjo apie save burti kitus, ku
rie Šv. Dvasios judėjimu domė
josi. Neturint užtenkamai pa
tirties, atitinkamos literatū
ros, galimas dalykas, buvo pa
daryta tam tikrų klaidų, kurios 
paliko neigiamą įspūdį kitų ka
talikų, ypač kunigų, tarpe. Ta
čiau ir iš klaidų galima pasi
mokyti. Judėjimas iš lėto pra
dėjo plisti, atsirado vis dau
giau tokių, kurie ieškojo dva
sinio maisto, gilesnės dvasinės 
patirties ir į judėjimą įsijungė.

Pažymėtina, kad atsiradus 
religinei laisvei, į Lietuvą 
pradėjo atvykti iš užsienio 
evangelistai, nekatalikai. Jie 
skelbė Jėzų pagal savas tradi
cijas ir daug kas, ypač jauni
mas, prie jų prisijungė. Dėl 
to fakto daugelis kunigų pra
dėjo kaltinti charizmatikus. 
Bet tai neteisingas kaltini
mas, nes jeigu būtų buvęs su
sidomėjimas, pritarimas ir pa
galba iš Lietuvos kunigų, tai 
tas jaunimas būtų likęs Kata
likų Bažnyčioje.

Nepaisant visų kliūčių, cha- 
rizmatikų judėjimas per pas
kutinius 4 metus augo, įsijun
gė daugiau jaunimo ir vyres
niųjų, kurie lieka ištikimi Ka
talikų Bažnyčiai ir ieško ar
timesnio ryšio su Dievu, pra
šydami Šv. Dvasios pagalbos. 
Šiuo metu Lietuvoje yra per 
1000 katalikų charizmatikų, 
kurie veikia atskiruose mies
tuose. Didžiausia grupė yra 
Kaune, iš kurios 3 jaunuoliai, 
anksčiau minėti, lankėsi JAV. 
Čia jie susipažino su chariz
matikų veikla, aplankė didžią
sias charizmatines bendruo
menes, parsivežė nemažai li
teratūros ir daug ko išmoko. 
Dabar į judėjimą įsijungia vis 
daugiau kunigų. Daug pritari
mo gauna iš Vilkaviškio vys
kupo J. Žemaičio. Džiugu, kad 
kun. S. Tamkevičius, lankyda
masis JAV-se, susipažino su 
katalikiškomis charizmatinė
mis bendruomenėmis ir, grįžęs 
Lietuvon, charizmatikams pa
siūlė savo pagalbą.

1990 m. rudenį Lietuvoje 
lankėsi sės. Igne Marijošiū- 
tė. Štai ištrauka iš jos pasi
kalbėjimo, duoto “XXI am
žiaus” (1990. X. 24) korespon
dentui:

Jeigu mes esame lojalūs kata
liku tradicijai, tai privalome steng
tis išlaikyti kataliką charizmati
nį judėjimą. Reikia mums su savo 
katalikiška tradicija atsiverti 
Dievo malonės veikimui ir su to
mis apraiškomis, kurios gal ne
įprastos, neperduotos per kartu 
kartas. O charizmatikų būrelius 
“nurašyti”, mano nuomone, būtu 
didelis nuostolis visai 
tautai. Juose aš įžiūriu 
Dievo veikimą.

Panašiai kalbėjo ir 
tas Lukėnas, vienas iš “Kata
likų pasaulio” redaktorių. Jis 
rašė: “O mąstant bendrai apie 
katalikų charizmatinį sąjūdį, 
neprošal prisiminti Įstatymo 
mokytojo Gamalielio žodžius: 
‘Jei šis susibūrimas ir ši veik
la iš žmonių — jie žlugs savai
me, o jei iš Dievo . ..” (“Kata
likų pasaulis” 1990 m. rugpjū
čio 6 d.).

lietuvių 
nuostabų

Kastan-
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0 KlILTMEJE VEIKLOJE
JAV lietuvių fondas žada su

rengti Lietuvos operos solistų 
— soprano Irenos Milkevičiūtės, 
tenoro Virgilijaus Noreikos ir pia
nistės Gražinos Ručytės-Lands
bergienės koncertus kai kuriose 
lietuvių kolonijose. Koncertai ba
landžio mėnesį yra numatyti Bos
tone, Baltimorėje, St. Petersbur- 
ge. Los Angeles mieste, Čikagoje, 
Detroite ir Klivlande. Informaci
jas teikia JAV lietuvių fondo įga
liotiniai tose vietovėse.

A. a. Tatjana Babuškinaitė-Va- 
siliauskienė, Lietuvos operos 
ir baleto teatro balerina, turėjusi 
baleto studiją Bostone, mirė 1990 
m. lapkričio 26 d. Gilbertowne, 
sulaukusi 78 metų amžiaus. Su re
liginėmis apeigomis palaidota Bos
tono Forest Hill kapinėse šalia 
savo vyro Jono Vasiliausko, taip 
pat Lietuvos baleto šokėjo, miru
sio 1969 m. balandžio 27 d. Abu 
jie buvo Lietuvos baleto teatro 
solistai, sukūrę nemažai vaidme
nų, dalyvavę gastrolėse. Jų ini
ciatyva prancūzo L. Delibo (De
libes) baletas “Kopelija” buvo 
pastatytas Augsburgo DP stovyk
loje ir Bostone.

Kultūrinę popietę Bostono 
lietuviams kovo K), sekmadie
nį, 3 v.p.p., Lietuvių klubo III 
aukšto patalpose rengia Lietuvių 
tautodailės instituto skyrius. Po
pietė bus pradėta Vytauto Alek
sandro Jonyno knygos “Anastazi
ja Tamošaitienė” sutiktuvėmis. 
Su ta Lietuvių ir anglų kalbomis 
parašyta knyga, atspindinčia dail. 
A. Tamošaitienės gyvenimą ir kū
rybą, iliustruota jos kūriniais, 
supažindins iš Montrealio atvyku
si Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė. 
Antroji popietės dalis bus skir
ta Lietuvoje 1990 m. vasario 8 d. 
mirusiai poetei Janinai Deguty
tei. Apie ją ir jos eilėraščius kal
bės Zita Krukonienė. Popietę poe
zijos rečitaliu užbaigs čikagietė 
dailiojo žodžio garsintoja Nijo
lė Martinaitytė.

Istorikas dr. Alfredas Erichas 
Sennas (Alfred Erich Senn), Wis- 
consino universiteto Madisone 
profesorius, 1990 m. gruodžio 14 
d. Čikagoje skaitė paskaitą “Da
bartinės Lietuvos esminės proble
mos”, pakviestas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus. Paskaitinin
kas yra sūnus Lietuvos universi
tete dirbusio šveicaro kalbininko, 
lyginamosios kalbotyros katedros 
vadovo dr. Alfredo Senno (1899- 
1978). Muziejaus “Gintaro” salėje 
susirinkusius lietuvius su prof, 
dr. A. E. Sennu supažindino isto
rikas dr. Dovydas Fainhauzas, pri
mindamas dvi jo parašytas knygas: 
“The Emergence of Modern Li
thuania” (Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimas 1918-19 m.) ir 
“Lithuania Awakening” (Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio veikla). 
Prof. dr. A. E. Sennui teko daly
vauti pirmajame Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio suvažiavime 
užsienio korespondento teisėmis, 
spaudos konferencijose, stebėti 
Vilniuje apsilankiusį M. Gorba
čiovą, Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos posėdžius 1990 m. vasa
rą. Paskaita buvo susieta su tada 
susidarytais įspūdžiais, padary
tomis išvadomis.

Zigmo Raulinaičio trečią se
rijos “Lietuvos raiteliai” knygą 
“Karaliaus karai” pernai išleido 
žurnalas “Karys”. Susipažinimas 
su šia knyga ir jos autoriumi Niu
jorke buvo susietas su Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo septynias
dešimt antrųjų metinių minėjimu 
Apreiškimo parapijoje 1990 m. 
lapkričio 18 d. Kariuomenės šven
tei buvo skirtos iškilmingos pa
maldos su klebono kun. J. Pakal
niškio, kun. K. Pugevičiaus, kun. 
L. Andriekaus, OFM, koncele- 
bruotomis Mišiomis. Akademinei! 
dalin didžiojoje parapijos salė
je buvo įjungtas Lietuvos gene
ralinio konsulo Aniceto Simučio 
žodis, teisių dr. Broniaus Nemic- 
ko išsami paskaita apie sovietinę 
Lietuvos okupaciją ir dabartines 
lietuvių tautos išsilaisvinimo 
pastangas, koncertinė montrealie- 
tės sol. Ginos Čapkauskienės lie
tuvių liaudies ir kompozitorių 
dainų programa. Tada žemutinėje 
parapijos salėje surengtose vai
šėse buvo susipažinta su 32-jus 
metus “Karį” redagavusiu žurna
listu Zigmu Raulinaičiu ir jo kny
ga “Karaliaus karai”, apimančia 
karaliaus Mindaugo Lietuvą, nuo 
jo karūnavimo 1253 m. iki nužudy
mo 1263 m. Z. Raulinaitis, gerai 
susipažinęs su senaisiais karais 
ir istorija, yra daugelio knygų bei 
straipsnių autorius. Čikagietis 
poetas Kazys Bradūnas dalijosi 
jaunystės susitikimų su Z. Rau
linaičiu atsiminimais, skaitė ei
lėraščius apie karalių Mindaugą.

Specialiu vakaru Kauno me
nininkų namuose paminėtas rašy
tojo ir vertėjo Viktoro Katiliaus 
amžiaus aštuoniasdešimtmetis. 
Sukaktuvininkas, pradžioje studi
javęs mediciną, 1942 m. baigė lie
tuvių literatūros studijas Vytauto 
Didžiojo universiteto humanitari
nių mokslų fakultete. Dirbo mo
kytoju, bendradarbiaudamas 
“Pjūvyje”, “Naujojoje romuvo
je”, “Dienovidyje”, “Prošvais
tėje”. Jo plunksnai priklauso 
romanas “Katastrofa” (1937), 
apysaka vaikams “Naktis alyvų 
krūme” (1939), literatūrologinis 
darbas “Vaižganto stiliaus pagrin
dai” (1944). Lietuvių kalbon yra 
išvertęs I. Turgenevo, A. Kroni- 
no, L. Feuchtwangerio, M. Gor
kio kūrinių, vokiškai rašytų Liud
viko Rėzos eilėraščių. Aštuonias
dešimtmečiu! skirtame minėjime 
V. Katiliaus kūrybą aptarė lite
ratūros tyrinėtojas Leonas Gudai
tis ir literatūros kritikė Elena 
Bukelienė. Programon sukaktuvi
ninko kūrinių ištraukomis įsijun
gė aktorė Virginija Kochanskytė.

Vytautas Grivickas, Lietuvos 
operos ir baleto teatro Vilniuje 
baletmeisteris ir režisierius, 
gimęs 1925 m. lapkričio 8 d. Bei- 
noravoje prie Šaukėnų, po sunkios 
ligos mirė Vilniuje 1990 m. lap
kričio 22 d. ir buvo palaidotas An
takalnio kapinėse. Velionis nuo 
1940 m. lankė teatro baleto stu
diją, 1947-52 m. mokėsi Maskvos 
Lunačiarskio teatro meno insti
tute. Lietuvos operos ir baleto 
teatre pradėjęs dirbti šokėju, 
tapo vyriausiuoju baletmeiste
riu ir režisieriumi. Pastatė net 
šešiolika baletų, kurių sąraše 
yra L. Minkaus “Don Kichotas”, 
P. Čaikovskio “Miegančioji gra
žuolė”, A. Adamo “Žizel”, E. 
Griego “Peer Gynt”, A. Chača
turiano “Spartakas”, J. Strausso 
“Žydrasis Dunojus”, lietuviški 
baletai su velionies libretu ir 
choreografija — Juliaus Juzeliū
no “Ant marių kranto”, Juozo Ind
ros “Audronė”, Eduardo Balsio 
“Eglė žalčių karalienė”, Justino 
Bašinsko “Užkeiktieji vienuoliai”. 
Operų pastatymuose velionis 1959 
m. debiutavo Kauno muzikiniame 
teatre su B. Gorbulskio “Frank 
Kruku”. Lietuvos operos ir ba
leto teatre Vilniuje jis režisavo 
S. Moniuškos “Halką”, R. Ščed- 
rino “Ne vien tik meilė”, J. Mas- 
seneto “VVertherį”, V. Klovos 
“Ave, vita”, G. Verdžio “Aidą”. 
Vienu paskutiniųjų velionies dar
bų tapo V. Kuprevičiaus operos 
vaikams “Žiogas ir skruzdė” re
žisūra Kauno muzikiniame teatre. 
Pedagoginį darbą velionis dirbo 
M. K. Čiurlionio meno mokyklo
je, Vilniaus pedagoginiame in
stitute ir kultūros mokykloje.

Parodą “Iš lietuvių išeivijos 
kultūrinio gyvenimo” 1990 m. 
vėlyvą rudenį surengė Vilniaus 
universiteto biblioteka, paska
tinta rašytojo Jurgio Jankaus jai 
padovanoto unikalaus nuotraukų 
rinkinio. Parodos lankytojus tos 
nuotraukos supažindino su lie
tuvių išeivijos rašytojais, dvasi
ninkais, dailininkais bei kitais 
kultūros veikėjais. Didžiausia 
šios parodos dalis teko rašyto
jams, nes į Vakarus pasitraukė 
daugiau kaip pusė Lietuvių rašy
tojų draugijos narių. Apie juos 
tėvynėje pasilikę lietuviai ilgą 
laiką neturėjo išsamesnės infor
macijos. Parodoje jų laukė L. 
Andriekaus, K. Bradūno, B. 
Brazdžionio, A. Giedriaus-Gied- 
raičio, A. Landsbergio, A. Vai
čiulaičio, J. Jankaus knygos ir 
nuotraukos. Iš jų paaiškėjo, kad 
JAV Ročesteryje gyvenantis J. 
Jankus yra parašęs ir išleidęs sep
tynias pasakojimų knygas, keturis 
romanus, dvi apysakas vaikams. 
Parodon buvo įjungta ir “Žiburė
lyje” 1942 m. išspausdinta jo apy
saka “Vientautų berniukai”, labai 
naudingą ir atgimstančios Lietu
vos vaikams. Nuotraukose paro
dos lankytojai išvydo J. Jankų 
šeimos ratelyje, Joaną ir Antaną 
Vaičiulaičius su Ona ir Stasiu Bač- 
kiais Lietuvos pasiuntinybėje Va
šingtone, kun. Leonardą Andrie- 
kų, OFM, Antaną Giedrį-Giedrai- 
tį, Bernardą Brazdžionį ir kitus. 
Parodoje buvo išstatytos penkios 
dail. V. Petravičiaus išeivijoje 
iliustruotos knygos. Iš jų didžiau
sio dėmesio susilaukė B. Sruogos 
“Giesmė apie Gediminą”, 1952 m. 
išleista tik 700 egzempliorių ti
ražu. Nuotraukoje prie tų knygų 
— dailininkai V. Petravičius ir 
A. Dargis parodos atidaryme To
ronte. Parodon taipgi įjungti Ro- 
česterio universiteto prof. dr. 
Antano Klimo kalbotyros darbai, 
jo nuotraukos su B. Brazdžioniu, 
Algirdu Titu Antanaičiu bei kitais 
lietuviais. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
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— 999 College St, Toronto, Ontario M6H 1A8 
L
V Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 9’/4%
180-185 d. term, ind......... 91/4%
1 metų term, indėlius..... 9 %
2 metų term, indėlius..... 9 %
3 metų term, indėlius ..... 9 %
1 metų GlC-met. palūk. ..10 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 10 %
3 metų GlC-met. palūk. ..10 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 91/2%
RRSP, RRIF irOHOSP ... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term, ind.10 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term, ind.10 % 
RRSP ir RRlF-3 m. term, ind.10 % 
Taupomąją sąskaitą ......... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 81/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki z5% 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 - nepelnąs, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

CHOICE
ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD”
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,------------------ ----- -------------—--------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Avė. 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
5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 

/ilISIdlc Islington, Ontario M9B 1A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju Į namus

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 ...... 111/2%

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

Buvęs Lietuvos valstybinio sporto komiteto pirm. Zigmantas Motiekaitis 
(kairėje) 1989 m. lapkričio 18 d. Čikagoje už nuopelnus Lietuvos sportui 
Vytautui Bulotai įteikia medalį

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

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

T V. , J----------------------------------

Lietuvos stipruoliai
Lietuva nuo seno garsėja stipruo

liais. Trumpai prisiminkim: mūsų 
tautietis Juozas Komaras 1924 m. 
Niujorke iš vieno karto perplėšė šio 
didmiesčio telefonų knygą. Kazimie
ras Požėla tame pačiame krašte irgi 
rodė stebuklus, ant krūtinės jam bū
davo uždedamas pianinas, kuriuo 
skambindavo mergina.

Nepaprasta jėga pasižymėjo An
tanas Kandrotas, kuris svorio kilno
jimo varžybose tais laikais įveikė 
garsųjį stipruolį Achilesą. Jis ant 
pečių išlaikydavo 20 vyrų, ant krū
tinės — 3300 svarų. Dantimis kelda
vo 4 vyrus, pirštais perplėšdavo pil
nas kortų kalades. Tarp stipruolių 
šio šimtmečio pradžioje garsėjo “Ge
ležinis Samsonas” — Aleksandras 
Zasas. Jis užsidėdavo ant pečių ark
lį, rodė cirko numerius. Jis taip pat 
mūsų krašto žmogus.

Skambėjo tada po visą pasaulį mū
sų tautiečių vardai ir pavardės: Vla
das Janušauskas, Petras Norkus, 
Romas Delkus, Petras Vitonis, Jo
nas Ramanauskas ir kt.

Galima būtų prie šių stipruolių 
priskirti ir stipriausią profesiona
lą, cirko artistą Dikulį, kuris augo 
ir gyveno Lietuvoje, o po traumos 
persikėlė į Maskvą.

Atgaivindama šias puikias stip
ruolių tradicijas, Lietuva, kaip ir 
Estija, pradėjo rengti stipruolių 
konkursus. 1989 m. lapkričio mėne
sį Vilniaus sporto rūmuose įvyko 
pirmasis tarptautinis “Lietuvos ga
liūno” konkursas pagal tarptautines 
MARK TEN taisykles. Dalyvavo stip
ruoliai iš Estijos, Suomijos ir Lie
tuvos. Konkurso nugalėtoju tapo 
Klaipėdos jūreivis Raimondas Zen
kevičius. Šių varžybų populiarumą 
rodo skaičiai: varžybas salėje stebė
jo daugiau kaip 5.000 žmonių, o per 
televiziją (rodė du kartus) — apie 
1,5 mil. žmonių. Varžybų eigą labai 
plačiai aprašė Lietuvos spauda ir 
užsienio korespondentai.

Antrasis galiūnų konkursas įvyko 
1990 m. rudenį. Jis turėjo daugiau 
tautinių tradicinių rungčių, pasi
reiškė emocionalumu, kovingumu. 
Nesitikėjo niekas, net varžybų or
ganizatoriai, kad tiek daug žmonių 
susirinks pasižiūrėti — iš visų Lie
tuvos kampelių. Lietuvos galiūnai, 
kurių susirinko net 15, tempė mai
šų prikrautą vežimą (6 tonas), nešio
jo girnapuses (sunkiausia svėrė 180 
kg), bėgiojo su maišu, kurio svoris - 
100 kg, tempė rąstą, nešė ąžuolo ka
mieną, mėtė į tolį kelmą (24 kg).

Ir pirmojo, ir antrojo konkursų 
organizavimui labai daug padėjo rė
mėjai. Konkursų nugalėtojų laukė 
įdomios dovanos. Štai pirmajam ga
liūnui buvo dovanotas .. . arklys, 
kuris buvo įvertintas 7 tūkst. rub
lių, antros vietos laimėtojas gavo 
jachtą.

Šiemet įkurta Galiūnų federacija. 
Ji ateityje numato palaikyti glau
džius sportinius ryšius su kitų ša

Lietuvos stipruoliai iš kairės: Kęstutis Čenkus, jaučius verčiantis stip
ruolis; Raimondas Zenkevičius, klaipėdietis jūrininkas, 1989 m. laimėjęs 
stipriausio Lietuvos žmogaus titulą; Arūnas Vitkevičius, 1990 m. pavasarį 
tapęs Lietuvos jėgos tikrovės čempionu

lių federacijomis, klubais. Todėl į 
galiūnų konkursus mes visada kvie
sime kitų šalių stipruolius, federa
cijų ar kitų firmų atstovus, kurie do
misi tokiais konkursais. Savo ruož
tu tikimės gauti informacijos apie 
panašaus tipo renginius, varžybų 
taisykles ir 1.1.

Bendraukite su Lietuvos galiūnų 
federacija ir neapsiriksite. Tad iki 
susitikimų stipruolių konkurse “Lie
tuvos taurė-91”. K. Klimaitis,

Lietuvos galiūnų 
federacijos prezidentas

Lietuvos aklųjų sporto 
federacijos pranešimas

1991 metų liepos 27 - rugpjūčio 
4 d.d. Lietuvoje vyks IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės. Jų progra
moje įvairių sporto šakų varžybos. 
Lietuvos aklųjų sporto federacija 
kviečia mėgstančius sportuoti ak
luosius ir silpnaregius užsienio lie
tuvius dalyvauti lengvosios atleti
kos, dviračių-tandemų varžybose 
ir vandens turistų žygyje. Jeigu yra 
norinčių rungtyniauti šių sporto ša
kų varžybose, pageidavimus prašo
me siųsti iki gegužės 1 dienos adre
su: Lietuva 232600 Vilnius, Labda
rių 7/11, tel. 624866, 624825, 624886, 
telefax (0122) 221464.

Juozas Dzidolikas, 
federacijos prezidentas

1991 m. Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

41-sios Š.A. lietuvių sporto žaidy
nės įvyks 1991 m. balandžio 13-14 
d.d. Čikagoje. Žaidynių programoje 
- 1991 m. ŠALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, kėgliavimo, 
raketbolo, stalo teniso ir šachma
tų pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numatoma 
pravesti vyrų A, vyrų B, jaunių A, 
jaunių B, jaunių C, jaunių D ir mo
terų klasėse.

Tinklinio pirmenybės planuoja
mos vykdyti vyrų, moterų, mergai
čių A ir mergaičių B klasėse.

Krepšinio vyrų A klasę sudaro iš
kilesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos krepšinio komiteto. 
Likusios komandos žaidžia B klasė
je, kur gali dalyvauti ir vyrų A kla
sės komandas turinčių klubų ant
rosios komandos. Krepšinio ir tink
linio pirmenybes vykdo Čikagos 
LSK “Neris”.

Ledo ritulio pirmenybės vyks tik 
vyrų klasėje. Jas vykdo Čikagos 
LLRK "Gintaras”.

Kėgliavimo, raketbolo, stalo te
niso ir šachmatų pirmenybių prog
ramos bus nustatytos vėliau. Šių ša
kų pirmenybes vykdo atitinkamų ša
kų ŠALFASS-gos komitetai per savo 
narius bei įgaliotinius Čikagoje. 
Preliminarinė registracija iki 1991 
m. vasario 28 d. pas žaidynių koordi
natorių Zigmą Žiupsnį: 4501 West 
100th St., Oak Lawn, II. 60453, tel. 
(708) 425-3379.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Mirė Lietuvos sportinio 
gyvenimo pradininkas

1991 m. vasario 7 d. Čikagoje, eida
mas 93-sius metus, mirė buvęs Lie
tuvos sportinio gyvenimo pradinin
kas Vytautas Bulota. Jis buvo vie
nas iš Lietuvos sporto lygos steigė
jų ir 1927-28 m. jos vicepirmininku, 
taip pat ir Lietuvos fizinio lavinimo
si sąjungos (LFLS) pirmininku; 1928 
m. nepriklausomos Lietuvos sporti
ninkų, dalyvavusių Amsterdame vy
kusioje olimpiadoje, vadovas.

Vytautas Bulota iš profesijos tei
sininkas. Gimnaziją baigė Taline. 
Teisės mokslus studijavo Karaliau
čiaus ir Lietuvos universitetuose. 
Įvairiose vietovėse ėjo teismo pro
kuroro ii- apeliacinių rūmų proku
roro pareigas. Pasitraukęs į Vaka
rus, 1949 m. ėjo International Refu
gee organizacijos 918 regiono juris- 
konsulo pareigas.

Vytautas Bulota kartu su Stepu 
Garbačiausku, dr. Sližiu, Viktoru 
Dineika, Bagdonavičium 1919 m. da
lyvavo pirmajame Lietuvos sporto 
sąjūdžio susirinkime, kuris ir yra 
laikomas Lietuvos sportinio gyve
nimo užuomazga. Sig. K.

Kanados lietuvių mergaičių krep
šinio rinktinės komanda keliauja į 
Lietuvą! Rengiami planai vykti į 
Pasaulio lietuvių sporto šventę šią 
1991 m. vasarą. Mergaitės, norinčios 
žaisti krepšinį, prašomos skambin
ti Rasai Malinauskaitei namų tel. 
(416) 844-7694, darbo (416) 445-5702 
arba Onai Stanevičiūtei tel. (416) 
627-0624. Treniruotės prasidėjo sau
sio mėnesį.

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų sąjungos 

centro valdyba Toronte. Studentų 
ateitininkų suvažiavime vasario 
2-3 d.d. Dainavos stovyklavietėje 
buvo renkama SAS centro valdyba. 
Į naująją valdybą išrinkti Toron
to draugovės studentai. Savo pir
majame posėdyje pasiskirstyta pa
reigomis: pirm. D. Grajauskaitė, 
vicepirm. I. Čuplinskaitė, ižd. 
R. Prakapas, sekr. L. Mockutė. Lin
kėtina naujajai SAS valdybai vie
ningai ir ištvermingai darbuotis, 
kad ateitininkiškieji idealai bei 
principai išliktų ir būtų perduo
ti sekančioms kartoms. O.G.

Skautų veikla
• Į tradicinę Kaziuko mugę 

kovo 3 d. renkamės pilnoje unifor
moje. Nuo 6.30 v.r. paviljonų įren
gimas. Atidarymas 9.45 v.r.

Tuntininkai
• KLB Toronto apylinkės val

dyba skautų stovyklavietei “Ro
muva” paskyrė $500 auką. “Romu
vos” valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Aukos Lietuvos skautams
A.a. EDVARDO PUNKRIO atmi

nimui, atsikuriantiems skautams 
Lietuvoje paremti aukojo: $50 - S. 
Kuzmas; $40 - D. Barzdžiūtė; $30 - 
P. A. Rasučiai; $25 - R. G. Paulio- 
niai, R. Slapšienė ir G. Šimkienė,
A. M. Bumbuliai; $20 - J. ir B., S. 
Čepas, L. D. Garbaliauskai, A. Mic
kevičius, F. Mockus, V. V. Paškai, 
L. V. Sendžikai, R. Sriubiškis, T.
B. Stanuliai, P. R. Stauskai, M. A. 
Vaišvila; $17 - U. Paliulis.

$10 - G. Baltaduonis, K. J. Batū
ra, B. Beresnevičienė, P. Butėnas, 
B. Galinienė, V. Gudaitis, J. Janu- 
šas, J. Karasiejus, D. A. Keršiai, 
L. Keršytė, O. Kirvaitienė, V. J. 
Laurinavičiai, J. I. Mickevičius, 
V. Morkūnas, R. E. Namikai, I. 
Paškauskas, P. Saplienė, B. J. 
Sriubiškiai, V. Stukas, A. Sun- 
gailienė, G. Tarvydienė, V. Turū- 
ta, S. V. Vaitkai; $5-J. Bartnikas, 
V. Karnilavičius, D. V. Karosai, 
D. Klibingaitienė, J. Krasauskas, 
P. D. Petrauskai, G. Preikšaitie- 
nė, S. Kuzmickas; $4 - A. Saplys; 
$2 - K. Bartnikienė. Skės.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

Mes siūlome įvairią modelių automobilius, pagamintus Sovietą Sąjungoje: 
Tada 2104, Samara 2108, Samara 2109, Niva, Tavria, Luaz.

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais
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n a n a n ji a KREDITO 
KOOPERATYVAS

_________________ _________________________ . . .
MOKA:

91/4% už 90 dienų term, indėlius 
91/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
91/z% už 1 m. GIC mėn. palūk.

10 % už 1 m. GIC invest, pažym.
10 % už 2 m. GIC invest, pažym.
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4°/o už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

10 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.

IMA:

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

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

(fixed rate)

10 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
10 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą 
81/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų   111/2% 
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 83f 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

~"ž‘t ■
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) 41 6-836-1 41 5.
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

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

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

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

DRAUGIŠKAI ■ r a ■ —. > ■ . —

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

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



PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 

LABDAROS FONDO narių 
metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 1991 m. kovo 17, sekmadienį,
I. 30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių regist
racija prasideda 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. 1990 m. susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko, c. slaugos 

namų komiteto, d. statybos ir remonto, e. visuomeninės 
veiklos, f. švietimo fondo

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1990 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1991 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
II. Valdomųjų organų rinkimai: valdybos (5 nariai), 

b. revizijos komisijos (1 narys)
12. Einamieji reikalai
13. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami penki nariai, o į re
vizijos komisiją vienas narys. Valdybos kadenciją baigė: V. Dauginis dr 
G. Ginčauskaitė, V. Kulnys, E. Pamataitis ir B. Savickas. Revizijos komi
sijoje kadenciją baigė H. Sukauskas.

tė, E. Bušinskaitė, V. Barakauskaitė, L. Tamulaitytė, St. Kuliavas, V. Petrauskaitė, globėjos - R. Sakalaitė-Jonai- 
tienė ir B. Barakauskięnė Nuotr. J. Bušinskienės

Tėviškės žibiniai • 1991. II. 26 - Nr. 9 (2140) • psl. 9

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.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo kandi- 
dato-tės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
uriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, 
valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du nariai), 
pasirašytų nominacijos blanką ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų 
komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laikytis 
korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy) 
patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN raštinę ne
vėliau 1991 m. kovo 15 d., 10 v.r. įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti 
po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. įgaliojimų blankus qalima 
gauti LN raštinėje.

 Toronto Lietuvių namų valdyba

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 5. Liepos I
2. Gegužės 17 6. Liepos 1!
3. Gegužės 31 7. P'^\O
4. Birželio

ue\'oC. l'ax)
•rovės grupinėms ir ^^^S^&nėms.

1 • Airline SAS (SK) 2. Finnair (AY)
Keliautojų į Lietuvą dėmesiui!

Užskaitomas pernai metų patarnavimo mokestis šių metų kelionėms 
Keliaujant su SAS oro linija Torontas-Kopenhaga-Ryga - atgal 
nakvynė Kopenhagoje mūsų klientams yra nemokama.
Siūlome pigius skridimus į Vieną (Austriją) ir Amsterdamą (Olan
diją) šių metų vasarą. Kaina - nuo $750 (kan.)
Smulkesnės informacijos teiraukitės “Audra Travel” biure.

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

TORONTE
Toronto universiteto lietuvių 

studentų klubas po kelerių metų 
buvo atgaivintas prieš Vasario 
16-ją. Pirmame susirinkime da
lyvavo 14 studentų. Susirinkimo 
tikslas — suorganizuoti Vasario 
16 proga mažų parodėlę, pain
formuoti universiteto bendruo
menę apie praėjusius įvykius 
Lietuvoje ir rinkti parašus, ra
ginančius Kanados valdžią ofi
cialiai pripažinti Lietuvos de
mokratiškai išrinktą vyriausy
bę. Paroda įvyko vasario 15 d. Sid-

kome parašus. Nors ir buvo pas
kutinė mokslo diena prieš ato
stogas, labai gerai pasisekė. 
Nuoširdi padėka p. Sondienei 
už baravykus ir J. Pacevičienei 
už aguoninius pyragus. Jei turi
te kokių klausimų, pasiūlymų ar 
pareiškimų prašome kreiptis 
pas D. Ross tel. 763-4780 arba 
R. Sakutę tel. 233-4878. R.S.

Ariana Rastauskaitė iš Buenos 
Aires, Vll-jo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo ko
miteto pirmininkė, vasario 15-21 
d.d lankėsi Toronte, dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės

chard Dreyfuss vaidina Lietuvo
je gimusį, bet Amerikoje užau
gusį lietuvį. Šiame filme jis lie
tuviškai kalba ir net dainuoja. 
Be to, yra rodomos lietuviškos 
vestuvės ir krikštynos. Lietuviš
kose vestuvėse šokėjai su tauti
niais drabužiais puikiai atlie
ka vestuvinį “Juostų” šokį. Per 
krikštynas lietuvis kunigas pa
krikštija jauną mergaitę Mari- 
jos-Birutės vardais ir skambiai 
užgieda “Marija, Marija”. Šis fil
mas ne vien įdomus lietuviška 
tematika, bet ir komišku turi
niu. Kiekvienas lietuvis, pama-

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

ney Smith prieangyje nuo 10 v.r. 
iki 3 v.p.p. Per tą laiką rodėme 
vaizdajuostes apie praėjusius 
įvykius Pabaltijo kraštuose, 
turėjome plakatą vaizduojantį 
Lietuvą nuo 1236 iki 1991 metų. 
Pardavinėjome lietuviškus “SOS” 
segtukus. Visus vaišinome lietu
viškais skanumynais — baravy
kais, voveruškomis ir aguoni- 
niais pyragais. Surinkome apie 
300 parašų! Buvo pastebėta — 
nors daugelis pasirašė, bet bu
vo nemažai tokių, kurie nebuvo 
girdėję apie Lietuvą ir kas ten 
vyksta. Kiti aiškino, kad neno
ri, jog Sov. Sąjunga subyrėtų, 
dar kiti lygino Kvebeko provin
ciją su Lietuvos kraštu. Tokiems 
mes aiškinome, kodėl jie klysta. 
Dalinome spalvotus lankstinu
kus apie Lietuvą. Buvo City TV 
televizija, kalbėjosi su stu
dentais ir filmavo, kai rin-

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

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

šventės iškilmėse, susitiko ir 
tarėsi su Lietuvių Bendruome
nės veikėjais, aplankė “Tėviš
kės žiburių” redakciją, papra
šydama informuoti visuomenę 
lietuvių jaunimo kongreso rei» 
kalais. Kongresas vyks šių metų 
pabaigoje ir kitų pradžioje.

A. Rastauskaitė tarėsi su D. 
Kalendraite ir V. Krausaite dėl 
kongreso studijų dienų ir meno 
parodos Urugvajuje, PLJS val
dybos pirm. A. Sapliu ir ižd. A. 
Pabedinsku — finansiniais rei
kalais ir “Gintaro” vadovais Ri
ta ir Juozu Karasiejais — apie 
gintariečių išvyką į kongresą. 
Dar susitiko su PLB valdybos 
vicepirm. G. Petrauskiene ir 
KLB valdybos pirm. J. Krišto
laičiu, M. Balaišyte, informuo
jančia apie kongresą.

Prieš tai pirmininkė lankėsi 
Europoje ir ten įvairiose kolo
nijose supažindino lietuvių jau
nimą su kongreso organizacija, 
programa ir rengimo eiga. Vasa
rio 22 d. išvyko į Mičiganą susi
tikti su kongreso talkos komiteto 
pirmininku Vyt. Kamantų. M.B.

Šiuo metu Toronte yra rodomas 
naujas filmas “Once Around , 
kuriame garsusis aktorius Ri-

f SAMOGIT1A' Knygų rišykla 
WdMtW “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

tęs šį filmą,bus labai patenkin
tas. S. Vaštokas

Vienos valandos programą apie 
Baltijos valstybes “Guns, tanks 
and Gorbachev” vasario 19 d., 
9 v.v., rodė PBS televizijos kana
las (17) iš Buffalo miesto. Pra
džioje buvo parodyti vaizdai iš 
Lietuvos — nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimas, didelės 
demonstracijos Vilniuje, žudy
nės sausio 13 d., laidotuvės. Dau
giau laiko ir dėmesio teko Lat
vijai. Taip pat netrūko vaizdų 
iš Kremliaus ir Vašingtono, kur 
lankėsi viceprezidentai — Bro
nius Kuzmickas ir latvių Dai- 
nis Ivans. Programa buvo gerai 
paruošta ir paremta gana tiks
lia informacija.

“The Toronto Sun” vasario 18 
d. laidoje išspausdino St. Praka- 
po laišką, atsiliepiantį į dien
raščio vedamąjį. Jis dėkoja re
dakcijai, kuri kreipia dėmesį, 
kas vyksta Lietuvoje ir kitose 
Baltijos šalyse. Pasak laiško 
autoriaus, užtruko daug laiko, 
kol Kanada atsibudo padėti Bal
tijos kraštams.

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU! 

Skambinkite tel. 244-1822.

GERAS PIRKINYS
Arti Toronto Lietuvių namų, Alhambra g-vėj parduodamas naujai 
gražiai atremontuotas 10 kamb. namas. Nauja centrinė oro šildy
mo ir šaldymo sistema. Modernios vonios ir virtuvės. Dvigubas 
garažas. Namą galima tuojau užimti. Dėmesio vertas pirkinys.

Stasys Jokūbaitis
KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD. 

Tel. 535-2331 arba 537-2869

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, On t. M6R 2N3 

Fax 534-8953

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

(S>

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

I A O <7 C UT Į? I> INSURANCE U l ILlv 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*

/)R A ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TO RO NT O' M MONTREAL
Anapilio žinios

— Palaidoti: vasario 22 a.a. Kazys 
Tūba, 65 m. amžiaus; vasario 23 a.a. 
Viktoras Girdauskas, 69 m. amžiaus.

— Toronto Šv. Mykolo mokyklos 
choras atliks kompozitoriaus mons. 
J. E. Ronan paruoštą Didžiosios sa
vaitės muzikos bei skaitinių progra
mą “Tenebrae” Šv. Mykolo katedroje 
kovo 27, trečiadienį, 8 v.v. Jokių 
bilietų nereikia. Dėl informacijos 
skambinti tel. 393-5518.

— Metinis jaunųjų talentų pasiro
dymas įvyks balandžio 28, sekma
dienį, 12.30 v.p.p. Anapilio salėje. 
Prašome jaunimą, besimokantį dai
navimo, muzikos instrumentų meno, 
deklamavimo, skulptūros ir tapybos, 
registruotis pas Slavą Žiemelytę 
tel. 823-7261. Pasirodymą ruošia 
mūsų parapijos tarybos kultūrinė 
sekcija.

—Anapilio knygyne galima gauti 
velykinių sveikinimo atvirukų.

— Ryšium su Tikinčios Lietuvos 
diena ir Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimu Toronto 
Šv. Mykolo katedroje kovo 10, sek
madienį, 2 v.p.p., Wasagoje tą die
ną pamaldų nebus. Jos bus laikomos 
iš anksto kovo 9, šeštadienį, 2 v.p.p.

— Mišios kovo 3, sekmadienį, 9.30 
v.r. už a.a. Juozą Belieka (X mirties 
metinės), 11 v.r. už parapiją; Wasa
goje 2 v.p.p. už a.a. Marijoną And- 
riuškevičienę.

Lietuvių namų žinios
— A.a. Lino Šeškaus atminimui au

kos Lietuvių slaugos namams: $100 
-Lietuvių kredito kooperatyvas “Pa
rama”, V. Race, D. Trakymienė; $55
- T.B. Stanuliai; $50 - V. Jasinevi- 
čienė, E. Juodkojienė ir dukros, L. 
Strumila; $30 - V. Davey, J.Z. Didž- 
baliai, J. Ignatavičienė, V. Lapaitie- 
nė, V.A. Lenauskai, V. J. Plečkai
čiai; $25 - V. Ožinskas ir G. Jankai
tis; $20 - J. Andrulis, L. Balsienė, K. 
Batūra, K. Gaputis, Z.O. Girdauskai, 
A. Jankaitienė, N. Merkelienė, A. 
Mikšienė, J. Pacevičienė, B. Saplys, 
E. Simanavičienė, V.L. Sendžikai, H. 
Stepaitis, A. Žekienė; $10 - G. Bal
taduonienė. Iš viso $1,000.

— Lietuvių slaugos namų laiškų 
vajus davė gražius pradinius rezul
tatus. Aukų buvo gauta ne tik iš On
tario, bet ir iš Kvebeko, Albertos ir 
Britų Kolumbijos provincijų. Pir
moje vajaus savaitėje gauta $26,000. 
Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams. Aukotojų sąrašas - sekančiuo
se “T.Ž.” numeriuose.

— Lietuvių slaugos namų fonde 
yra $329,779. Aukos priimamos “Pa
ramos”, Prisikėlimo parapijos ir 
“Talkos” kredito kooperatyvuose. 
Aukos atleidžiamos nuo valstybi
nių mokesčių. Aukas galima siųsti 
ir tiesiogiai šiuo adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6.

— 1991 m. sausio 13 d. įvyko LN 
vyrų būrelio narių metinis susirin
kimas. Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
V. Drešeris, vicepirm. Z. Rėvas, sekr. 
A. Genys, ižd. A. Sukauskas, įvairių 
reikalų vadovas - B. Laučys, ūkvedys
- E. Bartminas. Revizijos komisija: 
A. Borkertas, A. Bričkus ir M. Rač
kys.

— LN vyrų stovykla įvyks rugpjū
čio 10 - 18 d.d. Wasagoje, Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje “Kretinga”. 
Dėl registracijos ar smulkesnių in
formacijų skambinti V. Drešeriui 
tel. (416) 233-3334.

— LN vyrų būrelis ir tautinių šo
kių grupė “Atžalynas” rengia gegu
žinę š.m. liepos mėn. 7 d. Boyd Con
servation rajone prie Woodbridge 
miestelio tarp Islingtono ir greit
kelio nr. 7.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 180 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: D. Galinskienė, D. Kasbaus- 
kienė iš Kauno, R. Rekašius, M. Ada- 
monytė iš Apalachin, N.Y., JAV, D. 
Švambarienė iš Šiaulių, dr. R. Lieibl 
iš Toronto. Su svečiais supažindino 
ir pranešimus padarė LN valdybos 
vicepirm. V. Kulnys.

A. A. Linas Šeškus, 81 metų 
amžiaus, mirė vasario 17 d., pa
laidotas iš Toronto Prisikėlimo 
parapijos šventovės vasario 20 d. 
Jis keletą metų buvo Maironio 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas ir ilgalaikis “Paramos” 
kredito kooperatyvo kredito 
komisijos narys. Paliko žmoną 
Aldoną, dukterį Jūratę ir sūnų 
Algį.

MILIJONAS DOLERIU

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė kun. Pranciš
kus Tamulionis, Paįstrio ir Spirakių 
parapijų klebonas.

— Kaziuko mugė vyks mūsų salėse 
ateinantį sekmadienį, kovo 3. Mugės 
atidarymas — 9.30 v.r.

— Parapijos rekolekcijos, kurias 
praves Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas kun. Jonas Staškus, vyks 
kovo 20-24 d.d. Rekolekcijos pra
sidės trečiadienį, kovo 20 d. 7 v.v. 
ir baigsis su sekmadienio Mišiomis.

— Metinė parapijos vakarienė, ku
riai bilietai yra platinami po Mi
šių salėje, įvyks kovo 17 d., 5 v.p.p. 
parapijos salėje.

— Jaunų šeimų stovykla, kurią or
ganizuoja parapijos tarybos jaunų 
šeimų sekcija, įvyks rugpjūčio 3-10 
d.d. “Kretingos” stovyklavietėje 
Wasagoje. Registracijos blankus ga
lima pasiimti iš klebonijos rašti
nės arba skambinti stovyklos admi
nistratorei N. Simonavičienei tel. 
239-7226.

— Vasaros stovyklos parapijos vai
kams “Kretingos” stovyklavietėje 
Wasagoje vyks sekančiai: lietuviškai 
kalbantiems vaikams nuo birželio 29 
d. iki liepos 13 d.; lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vai
kams nuo liepos 14 d. iki liepos 27 d.

— Mišios kovo 3, sekmadienį, 8.30 
v.r. — už a.a. Joną ir Sofiją Gegužius, 
9.20 v.r. — už Carnel šeimos miru
sius, 10.15 v.r. — už Dervinių šeimos 
mirusius, už a.a Ignų ir Jonynų šei
mos mirusius, už a.a. Adolfą Šapoką 
— 30 mirties metinės, 11.30 v.r. — už 
parapijos banko mirusius narius.

Prisikėlimo parapijos kata
likių moterų dr-jos skyriaus susi
rinkimas įvyko sekmadienį, va
sario 24 d. Jį malda ir pasveiki
nimu atidarė svečias iš Lietuvos 
kun. Pranciškus Tamulionis, Pa
įstrio ir Spirakių parapijos kle
bonas. Besilankantys kunigai iš 
Lietuvos paįvairina parapijos 
religinį gyvenimą. Jų giliai iš
mąstyti pamokslai ir nuoširdus 
kreipimasis į tikinčiuosius pra
turtina vidinį išgyvenimą ir stip
rina ryšį su broliais tėvynėje.

Programoje dalyvės girdėjo 
Bernadetos Abromaitytės pa
skaitą su skaidrių iliustracijo
mis apie Nepalą. Toronto uni
versitete baigusi lingvistinę 
antropologiją, paskaitininke, 
be abejonės, matė ir pastebėjo 
daug daugiau negu eilinis ke
liautojas. Ji pasakojo apie ne
paliečių gyvenimo būdą, religi
ją, krašto istoriją, papročius, 
gyventojų skurdą, didingą Hima
lajų kalnų grožį. Jų viešosios 
bibliotekos tai gatvelėse tvar
kingai sukrautos akmenų krūvos 
su įgraviruotais ženklais ar įra
šais. Pažymėtina, kad visos 
skaidrės pagamintos iš jos pa
čios arba bendrakeleivių daly
vių nuotraukų. Salė buvo išpuoš
ta nepaliečių megztais dirbi
niais, molio statulėlėmis, foto
grafijomis ir žemėlapiais. Ant 
vaišių stalo šalia įprastų pyra
gų buvo lėkštės nepaliečių val
gių, pagamintų pačios Bernade
tos: įvairių rūšių “čapatis” (jų 
blyno pavidalo duona), daržovių 
ir mėsos užkandžių.

Linkėtina, kad katalikės mo
terys neužilgo vėl pakviestų šią 
jauną antropologę pasidalinti 
tolimesniais savo kelionių įspū
džiais su platesne publika. Tai 
daug įdomiau negu skaityti kny
gą. Susirinkimui vadovavo vice
pirm. Bronė Sapijonienė. A. S.

A. a. Vladas Kulpavičius, Lie
tuvoje buvęs mokytoju ir admi
nistratorium, išeivijoje tauto
dailės dirbėju, sulaukęs 95 me
tų, mirė š. m. vasario 13 d. Flo
ridoje. Jo meniškai pjaustytos 
koplytėlės, statulėlės ir kryže
liai yra plačiai pasklidę ne tik 
visuomenėje, bet kaip dovanos 
nuo lietuvių organizacijų įteik
tos žymiem asmenim JAV-se, 
Vatikane ir kitur. Su savo dar
bais dalyvaudavo tautybių paro
dose, jo drožinių turi įsigiję 
tautodailės muziejai.

KAZIUKO MUGE
Prisikėlimo salėse kovo 3, sekmadienį.

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

Proga s lj s įtikti visiems su visais
Pradžia — 9.30 valandą ryto - Rengia ir kviečia

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

(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 LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks š. m. kovo 3 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Street, Toronto, Ontario.

Ta pačia proga norime priminti, kad norint gauti atleidimą nuo 1 990 metų 
paja m ų m o k&s čit-i už [našus į pensijų sąskaitą P),
juos reikia įnešti iki š - m. kovo ~1 d i&rtOS. Valdyba

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!

METINIS “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” spaudos balius įvyks ba
landžio 6, Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Jau pradėti ruo
šos darbai, organizuojama meni
nė programa. Jau gautas loteri
jos leidimas, telkiami laimikiai. 
Galintys prašomi juos paaukoti. 
Dalyvaujantys loterijoje galės 
laimėti $500, $250, lietuvių dai
lininkų paveikslų, skulptūrų, 
keramikos, drožinių, muzikos 
plokštelių, meno leidinių ir t.t. 
Skaitytojai maloniai kviečiami 
loterijos bilietėlius įsigyti, da
lyvauti loterijoje ir tuo paremti 
savaitraščio leidybą.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo išvyka į Stveaburgą, Ont., 
įvyks š. m. kovo 14 d. Šioje vieto
je tuo laiku traukiama iš medžių 
sula. Bus dar aplankytos Tillson- 
burgo ir Ingersolio vietovės. In
formaciją teikia: S. Dervinienė 
tel. 767-5518, P. Jutelis tel. 766- 
6019, L Kandrotienė tel. 766- 
6437. L. Balsienė

A. a. Petro Balčiūno penkerių 
metų mirties sukaktis buvo iškil
mingai paminėta 1991 m. vasario 
23, šeštadienį, 10 v.r., Lietuvos 
kankinių šventovėje Mississau- 
goje. Mišiose, kurias atnašavo 
klebonas kun. J. Staškus, gie
dojo parapijos choras su solistu 
R. Paulioniu, vadovaujant muz. 
J. Govėdui. Velionis buvo akty
vus šio choro narys. Po Mišių 
velionies žmona Nina Balčiū
nienė visus pakvietė į Anapilio 
parodų salę pusryčiams, kuriuos 
paruošė J. Gurklienė. D.

GREITAS DOLERIŲ pristatymas 
giminėms Lietuvoje. (Atsiskaitymas 
po pristatymo). Skambinti Ričardui 
Hamiltone tel. 1-416-385-3453.

VYRAS ATVYKĘS iš Lietuvos norė
tų padirbėti. Gali dirbti bet kokį dar
bą. Skambinti tel. 767-7159 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.

Pranešama lietuvių visuome
nei, kad ŠALFASS-gos centro 
valdybos vicepirm. Vytautas 
Grybauskas atvyksta į Torontą 
ir kovo 1 d. 7 v.v. Toronto Lietu
vių namuose (Gedimino menėje) 
padarys pranešimą apie IV Pa
saulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje ir išeivijos pasiruo
šimą vykti į jas. Kviečiami visi, 
kurie planuoja vykti į tas žaidy
nes, gausiai dalyvauti ir išklau
syti šį retą pranešimą. M.D.

A.a. Jono Bartkaus atminimui 
užjausdami žmoną Kazimierą, 
dukrą Eleną, vaikaičius, Vanda 
ir Jonas Arštikaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Br. Ščepanavičiaus at
minimui, liūdesio valandoje, už
jausdami žmoną Zuzaną ir duk
rą Nijolę, J. ir Pr. Baltuoniai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Tado Krasausko atmini
mui žmona Ona Krasauskienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$300.

Nori susirašinėti
Ilona S., 20 metų, ieško draugo 

iki 30 metų. Suinteresuotam ji at
siųstų savo nuotrauką. Adresas: 
Ilona S. Lithuania 233026, Kaunas, 
Rasytės 38-16.

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

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

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

ktel. 769-5024 Toronte.

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

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

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. -10 %, 2 m.-10 %, 3 m.-10 %, 
su keičiamu nuošimčiu 
(variable rate) 83/4%.

• 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

A. a. St. Jonaičio atminimui, 
nuoširdžiai užjausdami liūdin
čią žmoną Emiliją, J. ir Pr. Bal
tuoniai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Petro Bražuko ir Salomė
jos Danilevičienės atminimui 
Vanda ir Jonas Arštikaičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $40.

A.a. Stasio Paciūno atminimui 
vietoje gėlių Toronto lietuvių 
pensininkų klubo valdyba ski
ria $50 Lietuvių slaugos namams.

A.a. Kazys Tūba po ilgos ligos 
mirė š.m. vasario 19 d. savo na
muose. Palaidotas vasario 22 d. 
iš Lietuvos kankinių parapijos 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Liko 
liūdinti žmona Claudia.

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.

“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.

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

Vasario 16-osios minėjimas pra
dėtas vasario 17 d. iškilmingomis 
pamaldomis abiejose šventovėse: 
šv. Kazimiero ir Aušros Vartų. 
Pastarojoje dalyvavo organizaci
jos su vėliavomis ir gražiu vaini
ku prie žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklinės lentos. Mišias at
našavo ir įspūdingą pamokslą pa
sakė otaviškis kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas. Pamaldų metu gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Aleksandro Stankevi
čiaus. Vieną giesmę žaviai pagie
dojo viešnia iš Toronto sol. Mary
tė Bizinkauskaitė-Bildienė.

Vėliau minėjimas buvo tęsia
mas Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Tai pirmas kartas, kai nau
dojamasi savo sale. Žmonės pil
nai užpildė salę, bet tilpo visi. 
Minėjimas buvo pradėtas vėliavų 
įnešimu ir Kanados himnu. Po to 
buvo pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę, Remigijui Šatkauskui pa- 
skaitant poeto Justino Marcinke
vičiaus žodį, tartą Katedros aikš
tėje, laidojant sausio 13 d. žuvu
sius. Ta proga sol. M. Bizinkaus
kaitė-Bildienė pagiedojo “Avė 
Maria” iš Verdi operos “Otelio”. 
Paskaitą skaitė PLB valdybos vi
cepirm. Gabija Petrauskienė. Ji 
Lietuvą yra aplankiusi kelis kar
tus, todėl yra geriau informuota 
apie dabartinę būklę. Ji pabrėžė 
didelį Sąjūdžio vaidmenį šių die
nų Lietuvoje. Prašė visokeriopai 
remti Lietuvą. Po paskaitos sol. 
M. Bizinkauskaitė-Bildienė padai
navo keturias dainas. Šios šven
tės proga sveikinimus pradėjo 
parlamentaro Paul Martin, jn., 
žmona, perskaitydama savo vyro 
paruoštą mūsų siekius stipriai pa
laikantį sveikinimą. Toliau sekė 
kiti sveikinimai: Kvebeko parla
mentaro H.F. Gautrin, Parti Que- 
becoi atstovės A. Javicoli, rumu
nų atstovės dr. L. Riga, Baltų fede
racijos Montrealio skyriaus pirm. 
P. Muldre, latvių atstovo J. Te- 
raunds ir estų — R. W. Leitham. 
Vytauto Landsbergio sveikinimas 
Montrealio lietuviams minėjimo 
metu nespėjo pasiekti. Raštu svei
kino ukrainiečiai. Solistė Mary
tė tęsė antrąją dalį koncerto ope
rų ištraukomis. Publika buvo su
žavėta jaunos solistės dainavimu, 
todėl išprašė priedui dar bent 
vieną dainą. Šio minėjimo rezo

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

IMA UŽ:

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

Certifikatus .......... ........ 101/2% Taupymo - special............ ... 63/4%
Term, indėlius:

........ 9’/2%
Taupymo - su gyv. dr........ ... 61/4%

1 metų .......... Taupymo - kasdienines ... ... 6’/4%
-180 d. - 364 d. ...... 9’/4%
120 d. - 179 d. ...... 9 % Einamos sąsk..................... ....  4’/2%

60 d. - 119 d......... 9 % RRIF - RRSP - term......... ... 103/4%
30 d.- 59 d. ...... 9 % RRIF-RRSP-taup......... ... 7 %

Nekiln. turto nuo 121A%, asmenines - nuo 13’/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

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

liucija buvo perskaityta tik lietu
vių kalba ir priimta visų dalyvių 
plojimu. Rezoliucija bus pasiųsta 
Kanados ministeriui pirmininkui 
ir užsienio reikalų ministeriui. 
Pabaigoje KLB Montrealio apy
linkės valdybos pirm. Arūnas 
Staškevičius rengėjų vardu dėko
jo programos atlikėjams, svečiams 
ir visiems susirinkusiems. Minė
jimas baigtas Tautos himnu ir vė
liavų išnešimu. KLK moterų drau
gijos parapijos skyrius suorgani
zavo kavą su pyragais. Dekoraci
jas paruošė R. Šatkauskas, vėlia
vas tvarkė L.K. Mindaugo šaulių 
kuopos, pirm. Augustas Mylė, 
akompaniatorė — Dixie Ross-Neil 
ir puiki pranešėja — Andrėja Cel- 
toriūtė.

Seselė Paulė ruošia vaikučius 
Pirmajai Komunijai, kuri numa
tyta AV parapijoje gegužės mėne
sio pradžioje. Tėvai turi pranešti 
seselei tel. 766-9397.

Lietuviškų kino filmų festivalis 
Montrealyje vyks: kovo 13 d. 7 v.v. 
St. Renri gimnazijos salėje 4115 
St. Jacques St. W.; kovo 14 d. 9 v.r. 
Cinematheque Quebecoise 335 
de Maisonneve; kovo 14 d. 7 v.v. 
St. Henri gimnazijos salėje. Vė
liau bus platesnis pranešimas.

A.a. Katarina (Drula) Pukterie- 
nė, 88 m. amžiaus, mirė vasario 8 
d. Palaidota vasario 15 d. Ste 
Agathe, Que., kapinėse. Liūdi du 
sūnūs, du posūniai, podukra ir 
daugelis vaikaičių bei provaikai
čių. B.S.

“Le Journal de Montreal” 
1991.11.12 laidoje išspausdino il
gą straipsnį apie knygų leidėją 
Alain Stąnkę ir įdėjo jo nuotrau
ką. Straipsnio antraštė: “Alain 
Stanke baisiai neramus dėl savo 
šeimos”. Esą jis bandė telefonu 
pasiekti savo gimines Lietuvoje, 
bet nesėkmingai — linijos buvo 
užblokuotos sovietinių okupantų. 
Straipsnyje pažymima, kad A. 
Stankė esąs gimęs Lietuvoje, ją 
palikęs su tėvais būdamas 10 me
tų amžiaus dėl sovietinės okupa
cijos. Pasak jo, Gorbačiovas pra
džioje dėjosi demokratu, tačiau 
savo širdyje yra rusas ir komunis
tas, kuriam būdingas diktatūrinis 
bruožas. Jis reikalauja Saddamo 
Husseino pasitraukimo iš Kuveito, 
bet pats nesitraukia iš okupuotos 
Lietuvos. Sk.

“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.


