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RYTŲ VOKIETIJOJE 
DEMONSTRACIJOS 
GAUSĖJA

Vakarų Vokietijos žinių 
agentūros praneša apie
milžiniškas demonstracijas
Leipzig' e, antrame savo
gyventojų gausumu (po
Rytinio Berlyno) komunis
tinės Vokietijos mieste.

Demonstracijose dalyva
vo virš 100,000 žmonių, 
kurie, po pamaldų protes
tantų šventovėse, susirinko 
miesto centre ir garsiai 
reikalavo politinių bei eko
nominių reformų. Girdėjosi 
nuolatiniai šauksmai: "Mes 
eame liaudis" ir gausiuose 
transparentuose matėsi įna
šai, raginą diktatūrinį, re
žimą pravesti laisvus rin
kimus, leisti laisvai vykti 
į užsienį ir spausdinti laik
raščius be cenzūros suvar
žymų.

Pirmą kartą apie šias de
monstracijas pranešė ir 
Rytų Vokietijos žinių ageru 
tūra ADN, radijo stotys, 
valstybinės televizijos 
programose buvo parodyti 
demonstracijų vaizdai. 
Policija demonstracijų ne
trukdė, kaip ir prieš savai
tę įvykusiųjų, kuriose daly
vavo virš 50,0Ul) žmonių. 
Savo dalyvių skaičiumi ši 
demonstracija buvo pati 
gausiausia po 1953 metais 
įvykusiųjų darbininkų maiš
tų, kuriuos išvaikė sovietų 
tankai.

Komunistinė Rytų Vokie
tijos valdžia, bėglių gausos 
ir neramumų paveikta, 
taip pat pakeitė savo at-

žagareivišką nusistatymą 
Vakarų Vokietijos ambasa
doje Varšuvoje susitelkusių 
kelių tūKstančių Rytų Vo
kietijos vokiečių pabėgėlių 
atžvilgiu. Visiems jiems 
buvo išduoti Rytų Vokieti
jos kelionių leidimai, nebe
verčių juos keliauti pro ko
munistinės Vokietijos teri
toriją, iš kurios jie būdavo 
oficialiai "ištremti" į Va
karų Vokietiją. Dabartiniu 
potvarkiu jie gali vykti tie
siai iš Lenkijos į bet kurį 
kraštą.

Š.jn. spalio mėn. 18 d. 
pranešta, kad Erich Hone
cker, R Vokietijos polit - 
biuro specialiame susirinki
me buvo priverstas pasi
traukti iš prezidento pa
reigų.

• Š.m. spalio mėn. 17 d. 
didelis žemės drebėjimas

Richterio skalėje 6.9- 
-ištiko San Francisco mies
tą ir apylinkes. Kol kas 
žinoma, kad žuvo virš 300 
žmonių ir padaryta daug 
nuostolių. Drebėjimas įvyko 
8.04 vai.v., prieš pat fina
linių beisbolo rungtynių 
pradžių tarp San Francisco 
Giants ir Oakland Atletics,

GALŲ GALE RADO 
WALLENBERG* O 
DOKUMENTUS

Po 45 metų išsisukinėji
mų bei paneigimų Maskva 
galų gale grąžino Wallen
berg' o? Sovietų Sąjungoje 
dingusio švedų diplomato, 
šeimai jo diplomatinį
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pasą, pinigus ir kelias už
rašų knygutes. Kaip žinia, 
Raoul Wallenberg'as Ant
rojo pasaulinio karo metu 
išgelbėjo didelį skaičių 
Vengrijos žydų, išduodamas 
jiems švediškus asmens do
kumentus, padėjusius pa
smerktiesiems išvykti į už
sienį. Kremliaus saugumas 
Wallenberg‘ą suėmė, apkal
tino šnipinėjimu ir pasodi
no į nelemtai pagarsėjusį 
Maskvos Liubj aukos kalėji
mą.

Po ilgų tvirtinimų, kad 
KGB apie tokį asmenį 
nieko nežino, pagaliau 
Kremlius pranešė, jog 
Wallenberg'as 1947 metais 
miręs kalėjime širdies prie
puoliu. Tačiau gausus bū - 
rys įvairių liudininkų tvirti
no Wallenberg' ą matę tai 
viename, tai kitame kalėji
me po mirties paskelbimo. 
Ir dabar giminės ir drau
gai netiki, kad Wallenbergl 
as miręs, nes tiek metų 
buvo jiems meluojama. Jo 
pusseserė Nina Lagergren 
tvirtina jį tebesant gyvu 
ir, netikėdama, priima KGB 
viršininko pavaduotojo 
Vladimir Perežkov' o aiški
nimus, jog jos pusbrolis 
esąs ir Sovietų Sąjungoje 
laikomas "herojumi".

Daugumai, televizijos pro
gramas sekančiųjų, žinomas 
suktas saldžialiežuviautojas 
Sovietų Užsienio Reikalų 
ministerijos oficialus kal
bėtojas Gennady Gerasi
mov' as spaudos atstovams 
pranešė, Kad tą Wallen
berg' o dokumentą esą 
visai neseniai saugumiečiai 
suradę NKVD-KGB archy
vuose. Tarp jų esąs ir 
LiubjanKos kalėjimo gydy
tojo liudymas, kad tąsyk 
sveikas 35 metų vyras, esą 
miręs nuo širdies sunegala
vimo 1947 m. liepos 17 
dieną. Oficialaus mirties 
pažymėjimo tačiau nesu
rasta. Galima įsivaizduoti, 
kodėl tokiais aiškinimais 
šeima abejoja, nes sovietų
kalėjimuose ligos ir mirtys 
lengvai sufabrikuojamos ir 
įvykdomos.

Paskutinį kartą Raoul 
matė 
1947

Wallenberg' ą gyvą 
patikimi liudininkai 
metų sausio 17 d. vežamą 

automooiliu irsovietų 
lydimą sovietų karininko į
Sovietų Vyriausią Karinę
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Prietarais tikintieji gal 
jais dar labiau įtikėjo, kai 
"nelaimingą" penktadienį, 
spalio 13 d. staiga susvy
ravo ir ėrnė smukti JAV 
ir Kanados biržų akcijų 
kainos. New Yorko Dow 
Jones industrinis vidurkis 
smuko net 191 tašku, To
ronto Biržos sudėtinis 
indeksas (rodiklis) 147.7 
taškais ir Montrealio 
-79.04 taškais. Smuko ne
žymiai akcijų kainos ir 
Tokyo biržoj, ir Hong 
Kong'o, ir Australijos, ir 
Taiwan'o. Tačiau panikai 
nepasidavė Tokyo birža, 
nes tą pačią dieną akcijų 
kabinos ir vėl padėjo kilti,

VILNIAUS UNIVERSITETO ANSAMBLIO dalyviams ekskuriją po Montreal} įdomiai pravedė Joana
Adamonytė (viduryje). Abi nuotraukos R. Šatkausko.

irt biržai užsidarant, jau 
buvo stabilizuotos.

Atsistatė ir JAV ir 
Kanados biržose akcijų 
kainos, nors, laikraštį 
leidžiant, jos dar nebuvo 
visiškai pastovios. Finansų 
ekspertai betgi tvirtina, 
kad panašaus smukimo ir 
sąmyšio, kaip 1987 m. 
spalio 19 dieną, kai Dow 
Jones indeksas krito rekor
diniais 508 taškais, nebūsią, 
Šiuo atveju JAV federalinė 
vyriausybė laiku užtikrino 
visas finansines institucijas, 
jog finansinė pagalba bus 
suteikta tuč tuojau, jei 
tokia būtų reikalinga.

PIETŲ AFRIKA IŠLEIDO 
AŠTUONIS KALINIUS 
REVOLIUCIONIERIUS"

Naujasai Pietų Afrikos 
respublikos prezidentas 
F.W. de Klark savo pažadą 
ištesėjo ir paleido laisvėn 
8 žymiausius politinius 
kalinius, priklausančius 
uždraustajam Afrikos Na
cionaliniam Kongresui 
(ANC). Jie visi buvo nu
bausti Ilgalaikėmis kalėji
mo bausmėmis už ruošimą 
perversmo ir ryžimąsi 
įsteigti marksistinę Pietų 
Afrikos respubliką. Žymiau
sias jų Walter Sisulu, 77 
metų amžiaus, buvęs ANC 
generalinis sekretorius, 
tuojau pat pareikalavo, 
kad būtų išleistas iš kalėji
mo ten tebelaikomas bu 
vęs jų vadas Nelson Man
dela ir panaikinta diskri
minacinė aparteid'o poli
tika.

Studentai prie Sieur Maisonneuve paminklo.

pinius, moralinius bei tarp
tautinius įsipareigojimus, 
norint nepakenkti Gorba- 
čiov' o perestroikai ir tai
kingam bendravimui su 
Vakarais. Nuosava oda vis 
arčiau nuosavo kūno. JAV 
ir, dalinai Kanados, nes B. 
Mulroney dažnai tėra Ame
rikos prezidentų pasisaky
mų balsingas aidas, vyriau-

PEAN LANGUAGES (dali
nai remdamasis dr. M. Gim
butienės knygomis), gana 
tiksliai aiškina tų kalbų 
kilmę iš vienos kalbinės 
šeimos, nurodydamas atski
rų kilčių bei kalbų poslin
kius. Tačiau ir jis, kaip 
beveik visi amerikiečiai 
kalbininkai, Kažkodėl lietu
vių kalbą kildina iš balto-

KITI APIE MUS
Straipsnių apie Pabaltijo 

įvykius ir problemas vis 
dar spausdina pasaulio di
džioji spauda. Gausu jų ir 
Šiaurės Amerikos spaudoje. 
Vis ir vis pasisakoma apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
radijo ir televizijos progra
mose. Kiek palankūs ir įdo
mūs reporterių bei politi
nių komentatorių pasisaky
mai, tiek skurdūs ir miglo
ti oficialiųjų JAV ir Kana
dos vyriausybės atstovų 
pasisakymai. Labai aiškiai 
susidaro įspūdis, kad bando
ma kaip nors apeiti princi-

sybės jau nuo seno skarde
nas! iškilmingais apioendrin- 
tais pažadais ir patosingo- 
mis frazėmis, bet konkre
čiai labai mažai padeda 
siekiančioms ir siekian
tiems tos trimituojamos 
laisvės, demokratijos ir ne
priklausomybės. Atrodo, ir 
Pabaltijo valstybės Kol kas 
turės pasitenkinti tais bur
buliniais pūstelėjimais.

įtakingame ir rimtame 
JaV mokslo žurnale SCIEN
TIFIC AMERICAN spalio 
rnėn.^ numeryje gana plačiai 
aprašoma Indo-europiečių 
kalbų kilmė. Colin Renfrew 
savo straipsnyje THE ORI
GINS OF THE INDO-EURO-

slavų grupės. Nelabai su
prantamas ir jo kažkokios 
slavo-germanų kalbų gru
pės sukūrimas, iš kurios, 
anot jo gerokai abejotinų 
išvedžiojimų, esą kilusios 
balto-slavų, germanų ir 
slavų kalbos.

Žurnalas TIME 1989 m. 
spalio 2 dienos numeryje 
atspausdino Bruce W. Ne- 
lan straipsnį: HIS VISION 
THING, kuriame dėsto, 
kaip meistriškas politikie
rius Gorbačiov' as dar vis 
nesugeba suformuluoti 
naujos ekonominės stuktū- 
ros plane, kurio jam despe
ratiškai žūt-būt reikia.

/nukelta į 2 psl.........../



U i Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutž au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

L ElDĖ J AS "NL ” SPA UDOS BENDRO VĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS : (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O-

H8P 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 22.00 
Rėmėjo - $ 25.00

P .S. B endradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu^ turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

S S S S S S S S S !S

AR UŽMIRŠTA KLB 
KRAŠTO TARYBOS" 
SUVAŽIAVIMU ESMĖ ?

J.V.D a n y s

Pamačius KLB valdybos 
programą KLB Krašto Ta
rybos suvažiavimui š.m. 
spalio 28-29 d.d.Toronte, 
atrodo, kad valdyba buvo 
ištikta antgamtinės nelai
mės ir kaip "padegėliai" 
negalėjo sudaryti atitinka
mos Krašto Tarybos paskir
čiai programos. Juk Taryba 
yra pagrindinis organas 
veiklai, planą numatymui 
ir ją vykdymo sekimui.

Toje tariamos dviejų 
dienų programoje Bendruo
menę liečiantiems reika
lams skirta maždaug 9į 
valandos, bet tik 3 ir 3/4 
vai. iš jų aptarti pačios 
Bendruomenės organizaci
nei veiklai, o kitos 6 va
landos pranešimams., ir api
ma 4į vai., kurios skirtos 
populiariai temai: "Lietuva 
-Mes-Ateitis".

Praktiškai, tokia pat 
tema ir tiek pat laiko 
-4į vai.- kalbėta pereitame 
Tarybos suvažiavime, bet 
tai neturėjo jokios reikš
mės pereitų metų politinei 
veiklai. Valdybos išrenka
mos, kad sudarytų veiklos 
planus, juos pateiktų Tary
bai svarstyti. Pereitoje
sesijoje buvo pasakyta,
kad bus sušaukta Kanados 
veikėjų pasitarimas veiklai 
( surištai su Lietuva) ap
svarstyti ir išgirsti visuo
menės bei veikėjų pasiūly
mus - mintis. Taip, tokios 
diskusijos ir yra specialių 
svarstybų tema, o ne orga
nizacinio suvažiavimo dar
bo dalis.

Todėl, kelios valandos, 
paskirtos "Bendravimui- 
vakarienei ir pasilinksmini
mui" yra nerimtas Tarybos 
reikšmės vertinimas.

Vietoje "pasilinksminimd1 
atkėlus iš sekančios dienos 
likusias 2 programos valan
das, suvažiavimas būtų 
užbaigtas per vienų dienų.

Amerikos LB Tarybos 
posėdžiai trunka 3 dienas, 
Australijos, kur lietuvių 
nėra nė pusės, kiek Kana
doje - 2 dienas. KLB val
dyba pranešimams - 12- 
kai valdybos ir organizacijų 
bei 19 Apylinkių - skiria 
45 minutes. Atsieit, nėra 
kų pranešti apie atliktų 
veiklų, problemas, ateities 
planus.

Gal Verta Krašto Tarybos 
Suvažiavimus Iškelti | Kl- 
tus Miestus

Kadaise buvo tradicija 
Krašto valdybų keisti tarp 
Toronto ir Montrealio, 
tuo neleidžiant pasidaryti 
rutinai vienoje vietoje. 
Tradicija nutrūko bene 
daugiausiai dėl montrealie- 
čių nuolaidumo ar abejin
gumo. Bet Hamiltonas yra 
keliais atvejais parodęs 
pajėgumų suroganizuoti 
didelius įvykius. Paskutinis 
buvo ypatingai gerai pasise
kusi tautinių šokių šventė. 
Praeityje, tarp kitų dalykų, 
pirmoji Kanados dainų šven

tė / ir vienintele/ buvo 
suorganizuota hamiltoniečių. 
Hamiltone. Pagal KLB 
konstitucijų, valdybos na
riai nebūtinai turi būti 
Tarybos nariai. Ir Toronto 
valdybos niekada neapsiėjo 
be hamiltoniškių.

Be to, Torontas darosi 
''perkrautas" valdybomis. 
Čia veikia PLB valdybos 
beveik pusė, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sųjungos, Ka
nados Lietuvių Jaunimo 
Sųjungos ir kt., šalia di
džiausios KLB Toronto 
Apylinkės valdybos.

Tarybos suvažiavimai, 
kaip taisyklė, būdavo kiek
vienų kartų kitoje vietoje. 
Keliolikos metų patyrimas 
parodė, kad darbingiausios 
sesijos būdavo kitur nei 
Toronte ar Montrealyje. 
Šių metų bus trečia organi
zacijos reikalų atžvilgiu 
skurdi sesija, nes Toronte 
jos prijungiamos prie kitų 
įvykių, kaip kad buvo pav. 
prie Šv.Kazimiero, krikš
čionybės jubiliejų,- ir taip 
nublankinami Tarybos suva
žiavimai.

/....... atkelta iš 1 psl./
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Anot amerikiečių ir so
vietų ekspertų, štai ką 
reikėtų daryti: 1) Stabili
zuoti rublį, surenkant apie 
500 bilijonų perviršiaus 
rublių, vyriausybei parduo
dant valdiškus daugiabučių 
kompleksus, ūkius, ir nuo
šimčius nešančius iždo 
lakštus (Treasury bonds). 
Tai sumažins ir visuotinos 
infliacijos pavojų; 2) Pada
ryti rublį paverčiamą į 
kitas pasaulio' valiutas; 3) 
Importuoti milžiniškus kie
kius buitinių prekių, už jas 
užmokant auksu; 4) Pla
čiai vartojamiems reikme
nims panaikinti kainų kont
rolę ir valstybines subsi
dijas; 5) Padėti ugdyti 
didesnę privačią prekybą 
ir~ 6) Sudaryti sąlygas 
užsienio bendrovėms pra
dėti drąsesnes ekonorni — 
nes užmačias su vietinė
mis bendrovėmis.

To paties TIME žurnalo 
š.m. spalio mėn. 16 d. 
numeryje atspausdinti du 
įsidėmėtini laiškai redak
cijai. Prirnajarne R.A. Bal
čiūnas iš Čikagos rašo 
apie rusų mažumas Pabal
tijo valstybėse: (Russian 
Minority) "Prieš 50 metų 
Stalino armijos okupavo ir 
jėga inkorporavo Sovietų 
Sąjungon nepriklausomą 
Estijos respubliką. Nuo to 
laiko estai turėjo iškęsti 
brutalias deportacijas į 
Sibiro darbų stovyklas, kur 
dauguma mirė, ir rusų 
darbininkų antplūdį Estijon, 
kuris savo skaičiumi grasi
na estus^ padaryti mažuma 
savo pačių krašte. Ir kai 
pagaliau atsirado proga 
estams išsakyti savo pyktį 
dėlei praeities neteisybių 
ir pareikalauti to, kas 
teisėtai jiems priklauso, 
rusai pradėjo verkti ir 
aimanuoti dėl tariamos 
diskriminacijos ir kaip su
varžomos jų "teisės". Koks 
įžūlumas!"

Antrajame laiške Helga 
Ast iš Scarborough, Onta
rio, rašo: "Iš jūsų straips
nio susidaro įspūdis, jog 
etninė rusų mažuma Estijo 
je gyvena nuo amžių per 
kartų kartas. Rusai, kurie 
dabar sudaro 40 nuošimčių 
Estijos gyventojų, atvyko 
Estijon didžiuliais skaičiais 
po Antrojo pasaulinio karo 
ieškodami geresnio gyveni
mo. Iki 194U metų Estijos 
respublika garantavo kultu 
rinę autonomiją savo mažu 
moms (rusų 8.5%, vokiečių 
1.5%, švedų 0.7%, žydų 
0.4%). Joms buvo leista 
steigti savo mokyklas ir 
kultūrines institucijas, 
kuriose buvo vartojama 
gimtoji jų kalba, ir, jeigu 
mažumų buvo pakankamas 
skaičius, net teismus ir 
valdžios įstaigas savo 
kalba. Tokią praktiką var
gu galėtume pavadinti 
gąsdininimu rusiškos meš
kos".
2 psl.

Vienas įtakingiausiųjų 
JAV dienraščių THE CHRIS
TIAN SCIENCE MONITOR 
keliuose savo numeriuose 
buvo paskelbęs rimtų ir 
palankių straipsnių apie 
Pabaltijo valstybes ir Lietu
vą. Š.m. rugsėjo mėn. 21- 
27 numeryje paskelbtas 
įžvalgus staipsnis apie 
Gorbačiov' o reformas, ku
riame minimi ir Lietuvoje 
padarytieji sprendimai, ir 
jos SĄJŪDŽIO pasireiški
mai: GORBACHEV CHARTS 
FIRMER REFORM COURSE. 
Pirmajame puslapyje įdėta 
nuotrauka, pavadinta LIE
TUVOS PROTESTUOTOJAI. 
Straipsnio autorius: Paul 
Quinn-Judge, specialus to 
laikraščio korespondentas 
Maskvoje.

SAVI APIE SAVUS
Kartas nuo karto teks 

pakalbėti apie Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje užtinka
mus įdomesnius paminėti
nus straipsnius. Vienus pa
minėtinus dėlei jų įžval
gos ir originalių minčių, 
kitus paminėtinus dėlei jų 
abejotinų ir netgi ginčyti
nų pasisakymų bei teigimų.

GIMTASIS KRAŠTAS yra 
neabejotinai tapęs dabarti
nio redaktoriaus Algimanto 
Čekuolio pastangomis ir 
pilietine drąsa, vienu iš 
įdomiausiųjų Lietuvos perio
dinių leidinių. Aktualios ir 
tiesiai išsakytos mintys ir 
kondensuotos apžvalgos, 
gyvi staipsniai, gausūs ir 
įdomūs skaitytojų laiškai 
bei miklūs ir praktiški mar
gumynai sudomino lietu
vius tėvynėje ir išeivijoje, 
todėl jį SKaito beveik 
trečdalis milijono skaityto
ju-

GIMTOJO KRAŠTO 
spalio mėn. 1 d. 5-11 
numeryje sudomino du raši
niai: Julijos Mušinskienės 
reprotažas KIEK MŪSŲ 
DAUG ir Audriaus Siauru- 
sevičiaus pasikalbėjimas su 
rašytoju ir iš SĄJŪDŽIO 
pasitraukusiu vienu iš jo 
iniciatorių Vytautu Petke
vičium.

J. Mušinskienė išvardina 
daugelį mūsų kultūrininkų, 
kurie lankėsi Lietuvoje 
1989 m. rugsėjo mėn., dau
giausiai, kaip pati autorė 
sako, "Tėviškės" kvieti
mu ir jos išrūpintomis vizo
mis. Pridėjus oar geroką 
būrį mokslininkų, verslinin
kų ir sportininkų, Lietuvą 
aplankiusiųjų skaičius tik
rai impozantiškas. Pamini 
autorė ir tris knygas, 
Kurių, deja, dar neteko čia 
išvysti: išeivijai skirtą
almanachą SANTARA, a. 
Vaičiulaičio PASAKAS ir 
V. ;Bogutaitės eilėraščių 
rinktinę KELIONĖ.

įsidėmėtina betgi ši pa
straipa: "Tačiau ir šį idiliš
ką rugsėjį Maskvos muitinė 
uoliai tebeperKrausto sun
kius mūsų tautiečių laga
minus. Tiesa, be muitų ir 
leidimų jau galime siųsti 
užjūriu knygas, bet naujau
sio K. Almeno romano, 
išsiųsto žiemą, tebelaukiu 

iki šiol. Girdėjau, kad Vy
riausioji paslapčių saugoji
mo valdyba, matyt, dar 
vis neprarasdama vilties 
išsaugoti mūsų idėjinę 
skaistybę, sudarė sąrašą 
organizacijų, galinčių gau
ti išeiviŠKą spaudą (ačiū , 
kad galų, gale įtraukėt 
"G.k"). įdomu iš malonių 
tautiečių buvo sužinoti 
mūsiškiame Operos ir 
Baleto teatre esant svečių 
kambarį, prie kurio garni
tures, kandeliabrų ir kt., 
žinoma, visiškai nedera 
kurio nors iš mūsų popras
čiai. lietuviški batai".

Visiškai Keistai ir nejau
kiai nuteikia Vytauto Pet
kevičiaus atsakymai Į jau 
minėto pasikalbėjimo auto
riaus klausimus. Dialogo 
antraštė: KaIP MATO IK 
kaip mąsto Vytautas 

PETKEVIČIUS. Pasirodo, 
kad V. Petkevičius mato 
ir mąsto labai piktai, Kal
tindamas ir keiksnodamas 
SĄJŪDį, jo tarybą ir 90' 
vaoovus. Anot jo, SĄJŪDIS 
gimė taip: "Aš pasakyčiau/ 
kad pernai atsirado palan
kios sąlygos, ir jos buvo 
tiksliausiai išnaudotos, nes 
priekyje ėjo Mokslų akade
mija ir kūrybinės sąjungos. 
Kai visa buvo padaryta, 
atsirado žmonių, kurie sau 
nori prisirašyti nuopelnus." 
Apie SĄJŪDĮ jis taip kal
ba: "Visa nelaimė, kad 
nėra to, už ką mes karia
vome - nuomonių pliuralizr 
mo dabartiniame SĄJŪDY
JE. Nėra nuomonių skirtu
mo, ir tai nelaimė. Sąjūdy
je nėra vietos asmeny- ■ 
bėms..." Turbūt reikia su
prasti, kad Sąjūdyje nėra | 
vietos Petkevičiui, nes jis 
taip teigia. Betgi mes ži
nome, Kad yra Vyt. Lands
bergis, A. Juozaitis, Z. į 
Vaišvila, K. Antanavičius 
ir dar daug kitų žinomų 
gerotinų asmenų ir asme
nybių. štai ką apie jas 
mano Vyt. Petkevičius: 
"AŠ ir pavardžių galiu 
pateikt, va, Zigmas Vaišvi- . 
la. Kai reikėjo dirbt Gani - | 
tos apsaugos komitete, pa- I 
bėgo, o iš paskos eiti ir 
kalbėti - tas negerai, anas . 
negerai, - daug lengviau... 
Nepriklausomybė, pagrindi
nis mūsų dalykas, įstrigo. 
Todėl kad nėra vienybės. 
AŠ - Tarybos narys, o 
mane į savo laioas Lands- ■ 
bergis neįsileidžia. aš 
noriu turėt savo nuomonę, 
ją turiu ir turėsiu. Dabar 
aš rašau knygą apie SĄJŪ
Dį, apie jo kūrimąsi, rašau 
antrą "Paskutinio atgailos 
amžiaus" dalį. AŠ žinojau, 
kad manęs neišririks, žino
jau, Kad paskui mane važi
nėja Vaišvila, Juozaitis ir 
dergia mane. Žmonės pasi
rinko juos..."

Teko skaityti Petkevi
čiaus raštą, šaukiantį lietu
vius vienyoėn. Teko girdė
ti Petkevičių kalbant apie 
laisvę, nepriklausomybę 
ir demokratinį pliuralizmą. 
Betgi iš šio keisto pasikal
bėjimo atrodo, kad kol 
Vyt. Petkevičius nebus 

SĄJŪDŽIO vadu, nebus 
nei vienybės, nei nepriklau
somybės, nei SĄJŪDŽIU. O 
iš SĄJŪDŽIO tarybos, kaip 
jis pats pasikalbėjime 
teigia, Petkevičius išstojo. 
Kodėl? Jei jis būtų likęs, 
būtų daugiau pliuralizmo. 
O gal teigimas, kad jį tas 
ir tas dergė, reikėtų kitaip 
suprasti. Gal gi sakė 
tiesą? Gal yra tiesų,

BALTŲ INTER-GRUPĖJE 
NAUJAI IŠRINKTI 
PARLAMENTARAI

Po naujųjų Europos 
Parlamento rinkimų, pasi
keitė ir Baltų Inter-Grupės 
sudėtis. Rugsėjo mėn. 13 
d. posėdyje danų liberalas 
Niels Anker Kofoed, buvęs 
Danijos Žemės Ūkio ir 
Žuvininkystės ministeris, 
yra išrinktas grupės pirmi
ninku. Jis taip pat yra 
Danijos parlamento (Folke
ting) narys.

Jo pavaduotojais yra: 
britų konservatorius Chris
topher Beazly ir krikščio
nių demokratų frakcijos 
narys dr. Otto von Habs
burg, kuris jau 1983 m. 
Europos Parlamente patei
kė pirmųjų Baltų rezoliuci
ją

Į

Š.m. rugsėjo mėn. 
14 d. Europos Parlamentas 
didele balsų dauguma priė
mė Didžiosios Britanijos 
konservtorių parlamento 
nario Christopher Breazley 
rezoliucijos projektų apie 
padėtį Baltijos valstybėse. 
Rezoliucijoje konstatuoja
mas besitęsiantis Baltijos 
valstybėse į konstitucinį 
suverenitetų vystymosi 
procesas.

Ta proga Europos Par
lamentas išreiškė pasiten
kinimų, kad Sovietų vado
vybė pripažino egzistavimą 
slaptų protokolų prie Molo- 
tov'o-Ribbentrop'o Pakto. 
Pagal tuos protokolus, LIE
TUVA, LATVIJA ir ESTIJA 
buvo neteisėtai įjungtos 
į sovietų įtakos sferų.
/Kaip žinome, ne tik "įta
kos sferį" - bet okupuotos 
ir be atodairos diktatūriš- 
kai valdomos- išnaudojamos 
rusinamos ir visaip nioko
jamos. Red./.

Europos parlamentas 
sveikina dabartinį demok
ratizacijos procesų. Sovietų. 
Sąjungoje ir yra įsitikinęs, 
kad visos tautinės ir religi
nės problemos gali būti 
išspręstos supratimo ir 
pažangos rėmuose.

/Taip pranešama iš 
Strasburg'o š.m. rugsėjo 
mėn. 14 d./.

• UŽSIENIO SPAUDA 
PRANEŠA, kad šiomis die
nomis posėdžiavę Estijos 
ir Latvijos liaudies frontų 
ir Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio atstovai paragino 
savo kraštų valdžias ir 
aukštąsias tatybas dar ligi 
šių metų pabaigos paskelb- 

kurias nemalonu išgirsti?
Teisingai redakcijos 

prieraše "G.k’.’ redakcija 
teigia: "G.k!' skaitytojas 
pats supras. Jo jau~ seniai 
nereikia vedžioti už ran
kos. O gal ir niekada ne
reikėjo."

Šventa tiesa. Tiesa taip 
pat, kad Lietuvos ir išei

ti ir patvirtinti reikiamus 
potvarkius dėl Pabaltijo 
kraštų "Bendrosios rinkos" 
sudarymo, kad ši jau gale- 
tų pradėti veikti 1993 me

ŠALFASS-GOS VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS
Centro Valdyba: c/o Algirdas Bielskus, generalinis sekre- 
torius, 30UU Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel.: (216) - 
486-0889.

ŠALFASS-gos Metinis Visuotinis Suvažiavimas įvyks
19.8.9 ...m.., lapkričio niėn. 5 d. . šeštadienį, —U, yąl.^ ryto,. 
Clevelando Lietuvių namuose, 877 East 185-th St., Cle
veland, Ohio 44119. Telefonas (216)—531—2131.
DARBOTVARKĖ
1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas. Darbotvarkės priėmimas.
3. Mandatų ir rezoliucijų komisijų sudarymas.
4. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
5. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
6. ŠALFASS-gos varžybinės programos. 1990 varžybinis 

kalendorius.
7. ŠALFASS-gos santykiavimas su Lietuvos Tautiniu Olim

piniu Komitetu ir kitomis Lietuvos sporto institucijo
mis, organizacijomis bei klubais.

8. IV-sios Pasulio Lietuvių Sporto Žaidynės: a) Bendras 
formatas, b) varžybinė programa, c) Dalyvių kvalifi
kacija, d) Išvykos organizavimas, e) Finansai, f) Kiti 
reikalai.

9. Lietuvių Sporto Fondas.
10. Statuto pakeitimų pasiūlymai: a) ŠALFASS-gos admi

nistracinių organų rinkimų sistemos pakeitimas (K. 
Šapočkino siūlymas), b) Suvažiavimo mandatų revizavi
mas (A. Bielskaus siūlymas), c) Revizijos Komisijos 
kompetencijos papildymas (V. Jokūbaičio siūlymas).

11. Sportinės spaudos reikalai. "ŠALFASS-gos reikalai", 
etc.

Pietų pertrauka (2:30-3:30 vai, p.p.
12. Einamieji reikalai:

a) Administraciniai reikalai: lietuviškumo problema, 
narių registracija, atskaitomybė, pareigingumas, 
nuostatų vykdymas, etc.
b) Narių rėmėjų, globėjų, mecenatų telkimas.
c) Pabaltiečių Sporto Federacijos reikalai.
d) Santykiai su JAV ir Kanados sporto vadovybė
mis (AAU, TAG, etc.).
e) Kiti reikalai: "Goodwill Games", kursai-stovyklos.

13. Pranešimai žodžiu ir raštu:
a) Centro V-bos pirm., gen. sekr., iždininko, kitų 
(jei yra).
b) Sporto apygardų: Kanados, Rytų, Via. Vakarų. 
Veikla, apyskaitos.
c) Sporto šakų komitetų (pageidautina tik raštu): 
krepšinio, tinklinio, lengv. atletikos, plaukimo, lau
ko teniso, stalo teniso, šaudymo, golfo, šachmatų, 
slidinėjimo, ledo rutulio, biathlono, kėgliavimo, ra- 
ketbolo (skvašo, futbolo (soccer), softbolo.

14. III-jų PLSŽ-nių išvykos k-to pranešimas. Apyskaita.
15. Š.A. lietuvių krepšinio rinktinės "Vėjo" išvyka į Lietu- 

tuvą. Pranešimas.
16. 39-ųjų ŠaLFaSS Žaidynių org. k-to pranešimas. Ap

žvalga ir apyskaita.
17. Ryšiai su Lietuvių Bendruomene. LB-nės atstovų pra

nešimai.
18. Garbės Teismo pranešimas.
19. Revizijos Komisijos pranešimas.
20. Diskusijos dėl visų pranešimų.
21. Rezoliucijos ir suvažiavimo uždarymas.
PASTABA: Norintieji darbotvarkę papildyti, prašomi savo 
pageidavimus pranešti C.V. sekretoriui Algimantui Tamo
šiūnui, 317 S, Catherine Ave., LaGrange, IL 60525, 
Tel.: (312)-354-2516.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

vijos žmonės nėra jau 
tokie Kvaili ir akli, ir leng
vai atskiria faktus nuo 
prasimanymų, vienybės 
siekėjus nuo vienybės ardy
tojų ir aklos ambicijos pa
gimdytus paisalus nuo 
teisybės. Liūdna tiktai, 
kad tokie vienybės šauk
liai, pasirodo, gali tapti 
vienyoės ardytojais.

tais.
_Trys Pabaltijo kraštai 
nori sąlygų glaudesniam 
prekybiniam ir ekonomi
niam bendradarbiavimui 
savo tarpe.



AMŽINO ĮŠALO BIRŽELIO 29-oji. Šiandieną tėvo^ gimtadienis. Motin?
/ tęsinys / slepia ašaras. Kur jis dabar? Ar jis iš viso bėr?

ŽEMĖJE
Iš skyriaus "TRYS SĄSIUVINIAI"

GEGUŽĖS 2-oji. Ėjome perkasinėti bulvių lauko. Tos 
bulvės, kurios peržiemojo giliai žemėje, skanios kaip 
obuoliai, saldžios ir sultingos. Pievose kasame kiaulpienių 
šakneles, išvirtos jos labai skanios, tik kad mus iš pievos 
veja lauk. Mat draskome ganyklas - bet nebėra jau ko ir 
beganyti! Vienai čionykštei padariau peilio kriaunas už jas 
pelniau nugaišusio veršio galvą. I mokyklą neinu. Nėra di
desnės laimės nep-u atsiimti 600 g. duonos už lentų tam
pymą!

GEGUŽĖS 9-oji. Darbas su lentomis pasibaigė, bet 
nužiūrėtas naujas. Taigoje reikia pjauti šakas gyvuliams, 
po to rauti kelmus (valyti skynimo žemę dirvai).

GEGUŽĖS 11-oji. Nebeturim pinigų užsimokėti už 
pastogę, nebėra jokių daiktų atiduoti. Seimininkė atsakė 
kambarį.

GEGUŽĖS 12-oji. Iš kaimynų išmeldžiame apleistą 3 m', 
tvartelį. Jis be stogo ir grindų. į naują būstą pereisim 
gyventi mes trise ir Olga Medne (ne, jinai mums ne 
giminė). Pasisekė išmelsti vieną nudirtą ondatą. Po pietų 
ir vėl apžiūrėjome jau kiek kartų apžiūrinėtą bulvių 
lauką. Slapčiomis kasame kmynų ir kiaulpienių šaknis.

GEGUŽĖS 26-oji. Perėjom gyventi tvartelin. iš lentų,
kurių buvau prisigraibstęs paupyje ar per potvynį, sumeis
travau kažką panašaus į stogą. Gyventi galima, vis jau 
pinigų neprašo.

Kolūkio veršių banda mažėja kasdien. Ir suomiai nebe
turi ko valgyti. Ligi šiol jiems už veršių girdymą atiduoda
vo kritusių gyvulių žarnas, bet ir jų nebėra. Teko imtis 
veršių odos, išdžiovintos batams siūti.

BIRŽELIO 1-oji. Atvyko valdžios žmonės ir, grasinda
mi visiškai panaikinti duonos davinį, spiria stoti kolūkin, 
bet mes mes jo kratomės kaip giltinės. Tie, kurie pernai 
įstojo, jau nebepanašūs į žmones.

BIRŽELIO 5-oji. Sustojo pirmasis laivas. Ėjome duone- 
liauti. Iškeitėme medicininį termometrą ir gabalą muilo.

BIRŽELIO 8-oji. Man ir dar keturiems vietiniams 
liepta keltis per upę į šianaujamas pievas, ten reikia 
iškirsti karklų krūmus. Duonos pasiėmėme penkioms die
noms (3 kg), bet užteko tiktai dviem.

Likusias dienas mintu laukinių lelijų svogūnais, kepuo- 
si lauže. Vietiniai taigos ežere žvejojo karpius ir lynus. 
Virė sriubą, man nedavė. Teko tenkintis didžiosiom aša
kom. Nakvoju po atviru dangumi, prie laužo pasišildyda- 
mas tai vieną, tai kitą šoną. Kankinamai lėtai praslinko 
šios dienos. Nepriprastas darbas, numestos ašakos, basos 
kojos, subadytos ligi kraujo, ilgai pasiliks atmintyje.

BIRŽELIO 16-oji. Bado mirtimi numirė Dalberga, 
pulkininko duktė, laivo savininkė nuo Jelgavos. Kažkur 
kitame Sibiro užkampyje jos du sūnūs ir dvi dukros.

BIRŽELIO 19-oji. Nelaimė aplankė Redligų šeimą. Jie 
apsinuodijo bobausiais. Motina ir 12 metų Vija išgyveno, 
o 10 metų Laimuonis po baisingų traukulių vakarop mirė.

BIRŽELIO 20 -oji. Sodžiuje sustojo eilinis prekinis ir 
keleivinis laivas, plaukiantis iš šiaurės į Krasnojarską. 
Motina vėl išėjo apvaikščioti keleivių kajutes, kad suelge- 
tautų gabalėlį duonos ar ko kita valgoma. Niekam iš 
vietinių nematant, į laivą sulipo trys tremtinių šeimos - 
- Sembiniai, Freifeldžiai (daili mergina!) ir viena žydų 
šeima. Ir motinai dingtelėjo mintis surizikuoti, juk galų 
gale tas pat, kur pabaigsi gyvenimą. Bet už įlipimą į 
laivą, kaip paaiškėjo, reikia mokėti brangenybėmis, kurių 
mes seniai nebeturim, o tos šeimos turėjo.

Motinos suelgetautos kruopos užtraukia nelaimę: išver
dame sriubą, kokios nebuvome valgę, ir mums paleidžia 
vidurius.

BIRŽELIO 23-oji. Žolių vakaras. Mūsų buveinėje, tvar
telyje, žolynai ant improvizuoto stalo, ant aslos ir mūsų 
pilvuose. Balandos ir dilgynės jau susternbėjusios, bet jei 
ilgai paverdi, šiek tiek suminkštėja. Per Jonines (apie šią 
dieną vietiniai buvo sužinoję) neleido užkurti ugnies net 
valgymui išsivirti. Sesė labai nesveikuoju, po pietų puvo 
nualpusį.

BIRŽELIO 30-oji. Kadangi šios dienos norma buvo 
paimta vakar ir sušveista, buvome laimingi, kad motinai 
pasisekė iškeisti į duonutę šešias savo dar rygietiškos 
palaidinės sagas. 700 g. duonos.

Šiandien mūsų ir Rimeikų šeimos slaptai nutarėme 
bėgti. Buvo tvirtai nuspręsta: kai tik iš šiaurės grįš lai - 
vas MARIJA ULJANOVA - bėgsim! Artėjančios žiemos 
niekaip nebeištvertume. Vaikai renkam miško žemuoges, 
jas parduodam, kad gautume bent mažumėlę pinigų.

Per 20 dienų mudu su seseria už žemuoges esame 
pelnę beveik 60 rb. Pavasario potvynio išplukdytos ir 
mūsų surinktos malkos davė dar 40 rb. Buvau nudžiovęs 
statinaitę - vėl 20 rb.

LIEPOS 20-ji. Visi kraustuliai paslapčia suruošti. Neil
gai trukus turi atplaukti laivas. Jis atplaukė liepos 23- 
ąją, bet kaip tyčia, sustojo per du kilometrus žemiau so
džiaus. Ten kraunasi malkas^ Toji vieta yra už mažo 
upelio, Jenisejaus intako žiočių, ir kad nusikraustytum, 
reikia valties. Vietinai kaip sužvėrėję - niekas nenori 
nugabenti mūsų ligi laivo. Vis dėlto atsirado viena užjau
čianti rusė. Ataidėjo antrasis laivo išplaukimo signalas, o 
mes dar pusiaukelėje! Iriamės pasroviui, bet atrodo, kad 
stovime vietoj. Nervai įtempti, baiminamės, kad motinai 
neužeitų priepuolis. Tuojau tuojau bus paskutinis signalas. 
Nejaugi iš laivo mūsų nemato? j

Ne, jau viskas! Paskutinės sekundės; laivo trapas jau 
pakeltas, ir inus tiesiai iš valties užtraukia į denį, išgel
bėti!!! Ačiū tau, geroji rusės siela, už valtį paskutinėmis 
minutėmis!

Laivo kapitono žmona (estė, kuriai motina praėjusį 
kartą pardavė savo jungtuvių žiedą) davė mums duonos 
ir laivo kokui liepė pagloboti* mus per keliones laiką. 
Davė sriubos, bet mažai - matyt iš atsargumo, nes galė
jome susirgti nuo tokio staigaus maisto pasikeitimo. 
Apsistojome čia pat, virtuvėje J kad galėtume šį tą leng
viau nučiupti ar paprašyti. Motina apvaikščiojo kajutes, 
paleidusi į darbą savo sugebėjimą burti kortomis, kartu 
stengėsi išsiaiškint], kurioje vietoje mums reikėtų išlipti, 
kad būtų daugmaž normalios gyvenimo sąlygos. Patarė 
išlipti Jenisejske, iš tenai vietiniu laivu paplaukti 18 km.
atgalios. Ten, ant Jenisejaus1 pratakos kranto, esanti 
Podtiosovo gyvenvietė. Pratakoje ir laivai žiemojantys. 
Gyvenvietė didelė, ten esanti lentpjūvė, eiti pylimu ligi 
pratakos galo.

Plaukiame keturias dienas. Tiktai laivo variklių mono
toniškas, denį drebinantis gaudesys rodo, kad esame ne 
Lebedjeve.

Dar ne pabaiga. Laivas sustoja viename, kitame so
džiuje. Tik to betrūko, kad kas nors įliptų į laivą, mus 
vėl suimtų ir parsiųstų atgalios. Laikas slenka lėtai.

LIEPOS 26-ąją, po pietų, MARIJA ULJANOVA sustoja 
Jenisejske. Širdingai dėkojame ir kapitonui ir jo žmonai, 
kokui ir keleiviams, kurie mums gerokai padėjo ir maistu 
ir patarimais, kaip toliau tvarkytis. Jokiais būdais negali
ma pasirodyti valdžios įstaigų^ atstovams. Pernakvojome 
paupyje po atviru dangumi.

Rytojaus rytas atneša džiugią naujieną: mus surado 
akių gydytojo Emersono žmona. Pasirodo, jos šeima buvo 
viena iš tų laimingųjų, kurios galva atleistas iš stovyklos 
ir gyvena kartu su šeima. Juo^,didesnis buvo džiaugsmas, 
kad ji atnešė katilėlį sriubos, jų; ištuštėjo vienu pripųoli- 
mu.

Motina išėjo į turgų ko nors nusipirkti, mes seseria 
saugojome savo kuklius kraustulius. Grįžusi motina papa
sakojo, kokios turgaus produktų kainos. Duona - 150 rb. 
kg., kibiras bulvių - 4U rb., miltai - 25 rb. stiklinė, 
šviežias agurkas - 10-15 rb. vienas, pienas - 18 rb. lit
ras. pundelis buroKlapių - 10 rb.

Mes nežinojome, kad laivų eismas tarp Jenisejsko ir 
Podtiosovo nereguliarus. Jie kursuoja kaip pakliūva, todėl 
dar dvi nerimo kupinas dienas buvome priversti slpasty- 
tis pakrantės krūmynuose.

LIEPOS 29-oji. Laivelis pagaliau atplaukė. Nusipirko
me bilietus ir jau po pusvalandžio išlipome Podtiosovo 
prieplaukoje, 18 krm kelio nuo Jenisejsko. Nemanėme 
slapstytis nuo tautiečių, o jų, pasirodė, čia daug. Paga
liau niekam ~ nesisakėme, kad esame be jokių dokumentų 
ir pabėgę iš ankstesnės tremties vietos. Tautiečiai mus 
pradžiugino, kad čia iš bado mirti neteks. Vėliau sužinojo
me, kad tarp ištremtųjų yra ir Latvijos aviacijos karinin
kas Berhardas Pukšė ir žurnalistas Robertas Kruoderas. 
Gyvenvietėje yra 12 dviaukščių gyvenamųjų namų, elekt

ros ir radijo stotys, lentpjūvė, malūnas. Netoli sodžius. 
Gyvenvietės pagrindinis statybos objektas pylimas - už
tvara, kuria uždarius vieną pertakos galą, pasidarys sau
gus prieglobstis laivams navigacijai pasibaigus. ♦

LIEPOS 30-oji. Motinos drebančiomis širdimis ėjo pas 
organizacijos NORILSTROJ vadovybę, prašydamos priimti 
mus dirbti (ir gyventi), bet prašymus atmetė, nes nebuvo 
jokių asmenis paliudijančių dokumentų. Nepadėjo nė aiški
nimas, kad dokumentai pavogti kelyje (rekėjo meluoti).

LIEPOS 31-oji. Mūsų motinos prisimuša prie paties 
didžiausiojo viršininko, puolusios ant kelių su ašaromis 
akyse, vis dėlto sugraudina "vyriausiąjį". Buvo duota pilie 
tybė, bet su pastaba, kad dėl mūsų asmenybių vis dėlto 
bus išsiaiškinta, iŠ kur atkilę.

RUPJŪČIO 1-oji. Mūsų šeimas prirašė ir suaugusiems 
davė darbą pylimo statyboje (3 km nuo gyvenvietės). Pa
skyrė duonos ir produktų korteles. Mane priėmė dirbti 
motoristu miško medžiagos biržoje. Dirbu su elektrine 
gerve, kuri iš vandens velka rąstus.

Organizmas nusilpęs, tad vis traukia į miegą, todėl 
tarpais gervės rankena išslysta iš rankų ir visa linija 
sustoja. Gaunu pylos nuo vyrų, kurie rąstus tvirtina prie 
gervės troso. Visiems darbams biržoje vadovauja B. Puk- 
sė, savo buveinę jis nežinia kodėl, įsitaisęs požemyje - 
- išsikasęs žeminę stačiajame upės krante, išsimušęs lento 
mis, pasimūrijęs krosnelę, ir gyvena vienas, kaip vėžys 
atsiskyrėlis, nenoriai bendraudamas su tautiečiais.

RUGPJŪČIO 13-oji. Neaprašomo džiaugsmo kupina 
diena! Šiandien atsiėmėm pagal korteles numatytus pro
duktus, mėnesio davinį. Vienam dirbančiam: 1,5 kg. kruo
pų, 800 g. augalinio aliejaus, 500 g. cukraus, 1^ kg. sūdy
tų silkių, 400 g. druskos, 250 g. arbatos, 3~ dėžutes deg
tukų, 3 skardinės (po 0,8 kg.) amerikoniškų kiaulienos 
konservų. Sesė, kaip nedirbanti, gavo mažiau. Motina dar 
gavo Amerikoje pagamintus šviesius kiaulės odos suvarsto
mus oatus, už Kuriuos reikėjo mokėti 92 rb., "bet dėl 
spūsties, pardavėja susimėtė ir pinigų nepaprašė.

RUGPJŪČIO 15-oji. Darbo vietoje man paskyrė batus 
ir dvi poras baltinių.

RUGPJŪČIO 25-oji. Dideliu būriu plaukiame pjauti 
malkų upių garlaiviams. Penkias dienas taigoje, prie 
upės, pjaustau medžius į dideles plauskas, kapoju krūmus. 
Kad ir kaip ten bebūtų, mus peni tris kartus per dieną.

RUGSĖJO 25-ąją paminėjome mano 15-ąjį gimtadienį. 
Ant stalo stigo tik riestainių, kakavos, sviesto, kepsnių, 
mišrainės, desros, sūrio, pyragaičių, dovanų. Apskritai, 
stalas buvo padengtas gerai, ir trys personos buvo užga
nėdintos.

RUGSĖJO 26-ąją mamai prireikė eiti į ligoninę, nes 
sumušta koja ėmė smarkiai skaudėti, mėlynė išsiplėtė. 
Gydytojai nustatė rožę. Ligą išgydė per 12 dienų.

Uoste verda visokie darbai. Greit upė apsitrauks ledu 
ir navigacija baigsis. Aš dirbu rąstų vilkiku, bet laisvo
mis valandėlėmis "kontroliuoju", kokių krovinių laivai at
veža. Nebebuvo paslaptis, kad ir šį Sibiro užkampį pasie
kia maisto produktai, drabužiai ir avalynė, kuriuos siun
čia JAV. Tarp krovinių buvo ir kiaušinių miltelių didelėse 
skardinėse dėžutėse, ir kondensuoto pieno. UŽ korteles 
vietoj mėsos dažnai duoda šutintų kiaulienos konservų. Ir 
batai, pasiūti iš storos šviesiai rudos kiaulės odos su sto
rais puspadžiais ir kaustytais kulnais, buvo atsiųsti iš 
JAV. Man teko laimė vieną tokią porą nunešioti. Krau
tuvėje kartais pasirodo panešiotų drabužių, kuriuos, kaip 
kalbama, buvo suaukoję JAV piliečiai, kaip pagalbą kare 
nukentėjusiai liaudžiai.

iš pakrantės į sandėlį krovinius pervelka^ milžiniškais 
valkčiais su traktoriumi. Aš jau buvau sušniukštinėjęs, 
kad temps dėžes su kondensuotu pienu - tad, traktoris- 
tams nematant, atsisėdęs valkčių paskuigalyje, su vinimi 
dėžutę pradūriau ir, kolei nuvažiavau tuos 3U0-400 metrų 
spėjau privarvinti puodelį saldaus pieno. Galų gale sandė
lyje iškraunant, įpakuotė pradėjo bėgti. Paskyrė palydovą’ 
džiaugsmas pasibaigė. Dar įsiprašiau į darbą sandėlyje, 
kurio vedėju dirbo Feigelsonas, vienas iš tų Feigelsonų, 
kurie Rygoje paliko įvairių saldumynų krautuves (Izraelis 
Feigelsonas 7-ąjį, 8-ąjį dešimtmetį buvo Latvijos TSR 
filharmonijos solistas). Darbas buvo sunkus, reikėjo krau
ti maišus su miltais ir cukrumi. Bet išbyra kokia saujelė 
iš vieno ar kito maišo - papildomas davinys už darbo 
viršvalandžius. / bus daugiau /

JAV SENATORIAI REMIA 
AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESE “

Amerikos Lietuvių Tary
bos šaukiamas Lietuvių 
Kongresas Los Angeles 
mieste (spalio 21-22 d.d.) 
susilaukė gražaus prielan
kumo iš daugelio JAV se
natorių. į to kongreso 
garbės komitetą sutiko 
įeiti šie senatoriai: Bill 
Bradley (N.J.), Alan J. 
Dixon (IL), Robert J. Dole 
(KS), Charles S. Grassley 
(IA), Robert W. Kasten 
Jr. (WI), Frank R. Lauten
berg (NJ), Barbara A. 
MiKulski (MD), Clairborne 
Pell (RI), Donald Riegle, 
Jr. (MI), Paul S. Sarbanes 
(MD), Strom Thurmod Sr. 
(SC). Daugelis jų atsiuntė 
ir šiltus sveikinimo raštus 
Lietuvių Kongresui.

Mūsų tikslas parduoti pi
giau, negu kitos krautuvės.

Importo - eksporto bend
rovė ENCHANTE INC.
maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų 
europietinės sistemos video 
aparatų ir kitų reikmenų 
taisymo ir naujų dalių 
skyrių VILNIUJE. Bendrovė 
užtikrina parūpinimą visų 
dalių su vienerių metų 
garantija.

Skyriui vadovauja Vidi- 
mantas Kėkštas, VILNIAUS 
SPURTO RŪMŲ pramogi
nių renginių vyriausias 
garso režisierius.

Will this equipment work if I 
move away from Canada?

U.S.S.R. EUROPE AFRICA

Taip pat savo 
krautuvėje turime:

SONY, PANASONIC, 
HITACHI, SHARP, 
PHILLIPS, FISHER, 
AKAI, SANSUI, 
TOSHIBA, FUSI, 
NEC, GRUNDIG, 
SIEMENS, SANYO, 
J.V.C., I.T.T.

SHARP PRODCUTS FOR SHARP MINDS!
It does if you buy from us !!! 

ENCHANTE
IUP0H11 HS I M \ i I

110/220 V • MULT4SYSIHI • T/V »VDK) • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL I CHUA

2938 Dundas St W. 
(Just west of Keele St.) 

769-0631
3 psi.
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Atsiųsta paminėti;

ABITURIENTO ATSISVEIKINIMAS
Kiekvienais metais tam tikras skaičius mokinių baigia 

lituanistines mokyklas. Vieni baigia tik pradžios mokyklas 
kiti turi gaimybių baigti ir aukštesniąsias. Baigę mokyklą 
pasako ir atsisveikinimo kalbą. Iš tų kalbų pamatome, 
kad ne veltui aukojamės. Neįmanoma visų lituanistines 
mokyklas baigusių mokinu atsisveikinimo kalbas išspaus
dinti. Čia spausdinama Čikagos Kristijono Donelaičio 
aukštesniosios mokyklos mokinio Vyto Pabedinsko kalba, 
kurią paskaitę susidarysite vaizdą ir kitų mokyklų moki
nių nusiteikimus lietuvybės atžvilgiu.

Sveikinu visus jus, atvykusius į Kr. Donelaičio mokyk
lų moklso metų užbaigimo iškilmę.

Savo klasės draugėms ir draugams tariu: "Baigiam! 
Vienuolika metų laukiau šio momento dėl daugelio įvai
rių priežasčių. Daug iš jų jau nebeegzistuoja, bet aš jas 
dar vis atsimenu. Kai pirmą kartą atvažiavau į lituanis
tinę mokyklą, būdamas vos penkerių metų, mokykla buvo 
man nauja patirtis. Net darželyje būnant, reikėjo dirbti. 
Labai dažnai buvau nelaimingas, nes vietoje žaidimų su 
draugais, turėjau praleisti šešias valandas lituanistinėje 
mokykloje.

Vienas po kito~ bėgo šeštadieniai, metai. Mane ėmė 
vilioti sportas. Prašiau tėvų, kad leistų žaisti krepšinį. 
Atsakymas - ne, nes tai kliudys šeštadienio pamokoms. Aš 
jaučiausi atskirtas nuo savo amerikiečių draugų ir nuo 
kasdieninės amerikietiškos mokyklos. Tada supratau, kad 
aš skiriuosi nuo jų. Mano draugai negalėjo to suprasti, o 
aš negalėjau draugauti su jais. Aš buvau vienintelis lie-
tuvis toje mokykloje. Mano broliai ir sesuo buvo jau 
suaugę, ir aš neturėjau su kuo pasikalbėti, pasitarti... 
Jaučiausi visai vienas su savo problemomis, bet po trupu
tį pastebėjau, kad tokie patys jausmai radosi ir tarp kitų 
mano klasės draugų šeštadienio rytais. Tas mus suartino. 
Tik gaila, kad su lietuviukais draugais susitikdavau tik 
kartą per savaitę. Aš pradėjau neapkęsti šeštadienių ir 
lituanistinės mokyklos.

Atėjo laikas važiuoti į vasaros stovyklas, į Dainavą.- 
Ir staiga aš pasijutau daug smagiau tarp savų negu ame
rikiečių tarpe. Mus rišo stipresni, gilesni ir įdomesni 
ryšiai ir patyrimai. Rudenį sugrąžau į mokyklą su noru ir 
didesniu įvertinimu ką ši mokykla man davė, duoda ir 
duos.

Pradėjau lankyti amerikietišką gimnaziją. Pamokų 
krūvis pasidarė man kančia iki kitos dienos, kai mokyklo
je įvyko tarptautinis festivalis. Dabar pamačiau, kokios 
spalvingos, įdomios kultūros ir praeities, nors ir maža 
dalelė, aš esu. Ir kokie skurdūs tuo atžvilgiu yra mano 
amerikiečiai draugai. Aš moku dvi kalbas, o daugumas jų 
vos viena kalba gali susikalbėti. Dabar aš pradėjau domė
tis pamokomis ir darbu. Bet kaip ilgai galėjo tas užsi
degimas tęstis? Didžiausia problema - rasti norą daryti 
pamokas.

Pradėjęs kasdieninę gimnaziją, praradau visus savo 
mažosios pradinės mokyklos draugus. Gimnazijoje minios 
mokinių^ ir daugybė skirtingų pamokų. Teiraujuosi pas 
savo šeštadienio draugus. Dabar aš turėjau ginklą, kurio 
neturėjau anksčiau. Mus slegia tie patys sunkumai, tie 
patys rūpesčiai, ir aš turiu kuo dalintis. Mano tėveliai 
mane vežė į visus lietuviškus parengimus ir subuvimus. 
Šeštadieninė mokykla pasidarė svarbi ne vien dėl pamo
kų, bet atsirado proga bendrauti su lietuviais draugais. 
Laukdavau šeštadienio pasidalinti savo įspūdžiais, minti
mis, pasijausti laisvai ir išbandyti lietuvių kalbos sklandu
mą. Supratau, Kad apsisprendimas likti lituanistinėje mo
kykloje vietoje sporto, atidarė man duris į vasaros sto
vyklas, organizacijas ir suteikė draugų iš visos Amerikos 
kampų.

Mano akiratis vis didėjo. AŠ mokiausi dvi kultūras, 
dvi istorijas ir per tai sužinojau, kad Lietuva nebuvo ir 
nėra pažįstama mano kasdieninio pasaulio draugams. 
Supratau, kad ir aš ir mano šeštadieninės mokyklos drau
gai turime pareigą supažindinti tą mūsų kasdieninį pasau
lį su Lietuva. As neprašau jūsų visų, mieli draugai, pasi
daryti užsidegusiais patriotais, tik prašau didžiuotis savo 
praeitimi ir nebijoti pasakyti: "Atsiprašau, bet Lietuva 
nėra Rusija!"

Lituanistinė Kr. Donelaičio mokykla mane ir jus, 
mano klasės draugai, praturtino. Dabar aš soviu čia prieš 
jus užbaigtuvių proga ir tikiuosi, kad šie mano žodžiai, 
jeigu nieko kito, tai nors paliks tarp jūsų norą ir jaus
mą draugystės.

Aš turiu vieną prašymą: mūsų mokslo užbaigtuvės 
šioje mokykloje te neužbaigia gražios draugystės, kaip 
dažnai atsitinka tarp mūsų pažįstamų amerikiečių, bet 
sustiprina ją. Palaikykime tarp^ savęs tuos šiltus santy
kius, nes mes esame vaikai mažos tautos labai dideliame 
pasaulyje. Pasaulis didelis, mūsų tik saujelė. Neleiskime 
būti išsklaidytais ir mepamirškime, kur mūsų širdys pri
klauso. Vytas Pabedinskas

PASAULIO LIETUVIS. Leidinys Bendruomenės minčiai 
ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
Valdyba. Redaguoja Bronius Nainys, talkininkauja Edvar
das Tuskenis. Sporto skyriaus redaktorius V. Grybauskas. 
Technikiniai redaktoriai: K.Sušinskas ir A.Norušienė. Ko
rektoriai - Baniutė Kronienė ir Juozas Masilionis. 1989 
m. 8-9 nr.

Šiame numeryje:
SVEČIaI IŠ LIETUVOS IR IŠEIVIJA - Vytautas Bieliauskas.

4 psl.

.^.URNALAS MOKYKLAI IR
SEIMAI. Leidžia JAV LB Švietimo '1 arvba. Čikagą.' 1989'* 
m.rugsėjo men.Nr.44. 29 psl.
Spausdiname vieno abituriento pasisakymų šiame leidinyje

šių metų Vasario 16 gimnazijos abiturientai. IS k: G. Diavaraitė, D. 
Baltutytė, A. Kairytė. M. Veigelis. R- Čuplinskas, T. Baublys, A. 
GromaSauskas. Nėra T. Lorenėo. Nuotr. M. Šmitienės.

Lietuva:
LIETUVA IEŠKO NAUJU SAVO POLITIKOS STRUKTŪRŲ
- Romualdas Ozolas; LIETUVOS POLITINIO JUDĖJIMO 
PROBLEMOS - Povilas Pečeliūnas; MASKVOS MEŠKA 
SUMAUROJO - b.n.; KREIPIMASIS - Vytautas Skuodis; 
GERBIAMI TAUTIEČAl - V. Domarkas.

Veiksniuose:
EUROPOS LB VALDYBŲ PIRMININKU SUVAŽIAVIMAS - 
J.V.

Politika:
ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA PARYŽIUJE - J.V.
Danys; ŽINGSNIS PIRMYN - Dr. Jonas Kunča.

Visuomenėje:
LIETUVA TURI GERUsIvADUS - b.n.; KALIFORNIJOJE 
LANKĖSI BALYS GAJAUSKAS - I. Medžiukas; LIETUVA
- ŠVEICARIJA - Prielaida.

Mokslas: I ,
MINTYS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMUI ARTE-.
JANT - Pranas Zunde.

Kultūra:
LIETUVIŲ PEN CENTRO GIMIMAS MAASTRICHTE - 
A. Landsbergis; KULTŪROS EPIGRAMOS . - Jonas Rūte
nis; Varpas TEBEGAUDŽIA - A. Zubras; SU TAUTA, 
pakilusia i laivės žygį - d.e.; europos lietuviu 
DIENOS - M.D. Šmitienė; 36-TOJI EUROPOS LIETUVIŠ
KŲ STUDIJŲ SAVAITĖ - R. Kuoiliūtė; MUZIKOS PASAU
LYJE - iš biuletenio.

Švietimas ir auklėjimas:
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS PRIE RAMIOJO VANDENYNO 
- I. Medžiukas.

Kalba: - Prof. dr. Antanas Klimas.
Pasaulio Lietuvių Jaunimas: *

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄSKRYDIS - Gabija;
IŠEIVIJOS JAUNOJI KARTA - ISTORINĖ APŽVALGA -
-Viktoras Nakas; POKALBIS SU ALVYDU MEDALINSK U! ----

IR ,SEI BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS VEIKLOS
Sportas:

IV PLS ŽAIDYNĖS; SĖKMINGA "VĖJO" IŠVYKA LIETU
VOJE; 50 METŲ JUBIELIEJUS; ŠALFASS METINIS SU
VAŽIAVIMAS; LIETUVOS DVIRATININKAI JAV - Visi 
rašiniai V.G.; AUTRALIJOS NAUJIENOS- Ant. Laukaitis.

Atgarsiai ir Mintys:
ŽYDŲ - OS1 KLAUSIMU - Pasisakymas iš Lietuvos; LIE-l 
TUVIŲ - LENKŲ SANTYKIAI - A. Mauragis; ČIKAGA 
GALĖTŲ PASIMOKYTI - V. Petrulis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje.
Laiškai, Leidiniai, Aukos, Skelbimai, Adresai.
Viršeliuose:

BALTIJOS KELIAS. Daugiau kaip milijonas Pabaltijo 
kraštų gyventojų, 1989 m. rugpjūčio 23 d. rankų grandine 
susijungę nuo Vilniaus iki Talino laisvės išsiilgusiomis aki, 
mis žvelgia į Vakarus pagalbos kovai dėl Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybės. Nuotr. V. Kapočiaus

LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo rugsėjo mėn. numeryje, 
lietuviškoje dalyje, randama: Vidmantės Jasukaitytės - 
MES TAIP LAUKĖME POETO. Spaudoj ir gyvenime. Igno 
Medžiuko - Prof. Vytauto Landsbergio vizitas JAV. Adol
fo Markelio - SAVI ŽMONĖS (novelė). Kotrynos Grigaity- 
tės - Poezija (2 eilėraščiai). A.R. - Inž. J. Šimoliūno 
prisiminimas. Valerijos Baltušienės - Tauta pasitinka 
ilgai lauktą poetą (B. Brazdžionio kelionės po okupuotąją 
Lietuvą santrauka, pirma dalis).

Anglų kalbos skyriuje randama: Liudo Dovydėno - 
PETRAS (novelė). Vytauto; J. Šliūpo - Lietuva, po devy
nių mėnesių (paskutinės V. Šliūpo kelionės po okupuotą 
Lietuvą trumpas aprašymas). Pateisinama pokarinė parti
zanų veikla. Atidaryta antroji kunigų seminarija okupuo
toje Lietuvoje. Lietuviškų radijo valandėlių sąrašas.

Viršelyje prof. Vytauto Landsbergio nuotrauka. Žurna
las gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Prenumerata 20 dol.l metams; Kanadoje - 30 dol. 
(Can.) Prenumeratas siųsti: LIETUVIŲ DIENOS, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles,j CA 90029.

EGLUTE. Žurnalas vaikams. 1989 Spalis.Leidžia ir spaus
dina NPM Seserys Putnam, CT 06260, USA. Turinyje 
- Pasakų Šalis - V. Šimaitis, Indų Kelionė - S.Tomarienė; 
skyriai: proto mankšta, rašom ir piešiam. Trijų Kryžių 
Kalnas - O.M., Vorai Mūsų Draugai - N.Vietmeyer, Apie 
Kauno Marias - S.Kemundrytė. Žinios iš visur. Gražiai 
iliustruotas. 31 psl.

• NAUJA MARIJOS AUKŠTAITES KNYGA.
Atspausdinta poetės]MARIJOS AUKŠTAITES nauja 

knyga: "MEILĖ SUTEMOSE", kuri susideda iš 18-kos 
apysakų, 296-se puslapiuose. Tekstų surinko Hedino Type
setting, spausdino Litho-Art Ltd., Metropolitan Toronte.

Išleido Marijos Aukštaitės Literatūrinis Fondas. 
Kaina $25. Knygų galimą, įsigyti per A.F. Navikevičių 
šiuo adresu:

Poetes Marijos Aukštaitės Centras, 
46 Arthur Mark Drive

PORT HOPE, Ont., .Canada, L1A 3X1.

PENKIŲ PASAKŲ VAIZDAJUOSTĖ VAIKAMS 
(Raudonkepurė - Pagyrūnas - Trys paršiukai - 
Katinėlis ir gaidelis - Katė, Vėtyklė ir

Karnų Pundelis).
Pasakos atliekamos rankinių lėlių pagaloa.
Režisorė ir pagrindinė šios vai zdajuostės realizatorė: 

Viktė Jankutė-Moss iš Detroito.
Vaizdajuostės ilgis: 1 valanda.
Kaina: $25.- (US) arba $3U.- (CAN).
Leidėjai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

Užsakymus siųsti Kanadoje: 
Irena Lukoševičienė, 
11 Wincott Dr. Suite 910, 
Etobicoke, Ont. 
M9R 2R9 Canada

U.S.A.:
Gražina Kamantienė,
1851 SKyview Dr..
Sparta, MI.
49345, USA.

VAIZDAJUOSTĖ BUS PARUOSTA PLATINIMUI 
S.M. LAPKRIČIO MĖNESĮ ,

Šis projektas pradėtas planuoti prieš metus. Vaiz
dajuostėje yra penkios pasakos: RAUDONKEPURĖ - 
PAGYRŪNAS BARAVYKAS - TRYS PARŠIUKAI - KA
TINĖLIS ir GAIDELIS, KATĖ, VĖTYKLĖ i ir KARNŲ 
PUNDELIS. ( .

Pasakos atliekamos rankinių lėlių ( lėliukų) pagal
ba. Šį projektų paruošė, režisuoja ir vykdo Viktė Janku
tė - Moss iš Detroito su gausiu būriu pagelbininkų iš 
įvairių kartų. Tai įdomi vaizdinė medžiaga lietuvių kalba 
jaunų vaikų laisvalaikio praturtinimui.

Smagu, kad tuo pačiu bus pozityviai panaudotas 
musų jaunų žmonių profesinis pasiruošimas, gabumai 
ir talentai lietuvių kultūrinių lobių praplėtimui.

Vaizdajuostės leidėjai: PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBA. Buvo gauta Amerikos Lie
tuvių Fondo $2.000 parama. Vaizdajuostės realizavimu 
ir platinimu rūpinasi PLB Valdybos Kultūrinė Komisija.

Tai džiugi ir laukta naujiena jaunus vaikus turin
čioms šeimoms. Tikėkime, kad tai bus neeilinė dovana 
Kalėdoms.

Smulkesnę informacijų rasite skelbime.
Irena Lukoševičienė,
PLB vicepirmininkė Kultūros Fteikal;

APŽVALGA
Biuletenio redaktorius Valentinas Ramonis

• RUGPJŪČIO 23 d. Balzeko Lietuvių Kultūros muzie
jus minėjo JUODOJO KASPINO DIENĄ. Muziejaus tarnau
tojai ir bendradarbiai visą dieną dėvėjo juodus kaspinus 
ant rankovių. O Lietuvos vėliava, kabanti virš muziejaus 
pastato, taip pat buvo perrišta juodu kaspinu. Norėtųsi 
pastebėti, kad per visą liepos mėnesį iki rugpjūčio 23 
dienos iš atsilankiusiųjų svečių muziejaus tarnautojai 
rinko, parašus Molotovo-Ribbentropo pakto panaikinimui. 
Parašų surinkta daug ir jie jau įteikti LB atstovams 
perdavimui į Lietuvą.

• RUGPJŪČIO 25 d; muziejuje įvyko naujos parodos 
atidarymas ir knygos iš Lietuvos supažindinimas su vi
suomene. Parodą, kuri užvardinta: "ŽINGSNIAI Į NEPRI-
KLAUSOMYBĘ: Paskutiniųjų laikų įvykiai Lietuvoje" 
Atidarė Lietuvos konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza, 
perkopdamas trispalvį kaspiną ir tardamas jaudinantį 
žodį. Parodoje išstatytos įspūdingos nuotraukos iš SĄJŪ
DŽIO veiklos bei masinių demonstracijų Lietuvoje, origi
nalūs SĄJŪDŽIU bei kitų patriotinų organizacijų laikraš
čiai, įvairūs lipinukai bei suvenyrai su tautiniais simbo
liais, patriotinio pobūdžio medžiaga, atvežta Lietuvos 
buriuotojų ir 1.1. Dauguma medžiagos atvežta lankytojų 
iš Lietuvos ar gauta iš SĄJŪDŽIO INFO vedėjos Ritos 
Dapkutės. Lietuvių Informacijos Centro ir kitų šaltinių. 
Parodos rengėja Sigita Balzekienė taip pat pasveikino 
atsilankiusiuosius. Po atidarymo visi ėjo į GINTARO 
salę, kur istorikas Jonas Damauskas supažindino susirin
kusius su ką tik Lietuvoje išleista kanyga: "AMŽINO 
ĮŠALO ŽEMĖJE".

• RUGPJŪČIO 27 d. muziejus savo nariams bei rėmė
jams surengė linksmą gegužinę Balzekų sode New Buffalo 
Michigan, prie gražaus Michigan ežero. Susirinko apie 
pora šimtų žmonių, kurie smagiai praleido sekmadienį, ra
gaudami Danutės Kurauskienės pagaminto skanaus lietu
viško maisto ir pabendraudami ąžuolų pavėsyje. Jaunesni 
maudėsi šiltame ežero vandenyje arba žaidė tinklinį. 
Buvo taip pat turtinga loterija bei kiti užsiėmimai. Ge
gužinės pelnas skiriamas muziejaus išlaikymui.
• RUGSĖJO 29 d., penktadienį, 7 vai. 3U min., muzie- 
jauje Bronius Nainys skaitė paskaitą: "1939 m. HITLE- 
RIO-STALINO SUOKALBIO ANULIAVIMAS - AR TAI 
VEIKSNYS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATKURTI?" 
Paskaitininkas yra nuodugniai susipažinęs su šia problema. 
Jo redaguojamas PASAULIO LIETUVIS specialioje laidoje 
paskelbė didelį pluoštą dokumentų apie Hitlerio-Stalino 
suokalbį. Ši laida 30,UUU egzempliorių buvo atspausdinta 
Lietuvoje ir sėkmingai platinama. Bronius Nainys yra įžy. 
mus išeivijos veikėjas, buvo JAV ir Pasaulio Bendruome
nės pirmininkas.

• SPALIO 13 d., penktadienį, 7 vai. 3U min., muzieju
je ruošiama vakaronė su dail. Maryte Gaižutiene. Šį kartą 
dailininkė kalbės apie grybus. Ji yra grybų žinovė ir 
visiems atsilankiusiems paaiškins kaip ir kokius grybus 
galima Amerikoje rinkti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Iš PADANGĖS MIELOS
( SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE}

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAV$S ifiSIŽA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖGAU

Dr. C Valančius kReM

Knygnešio Jurgio Bielinio gimtinėje.

motociklų. Jie dabar yra 
eksponuoti muziejuje.

Restauruoti senoviniai 
automobiliai "Rieduvos" 
Klubo yra naudojami para
duose ir šventiškuose ren
giniuose.

VE/ORqD^M

NEBE ŽALIOJI ???
Š.m.. "Gimtojo Krašto" 

38 nr. perspausdintame iš 
"Žaliojoje Lietuvoje" nr. 13 
straipsnyje, sakoma:

" Per vienų dešimtmetį 
išguldėme Ažvinčių, Prienų, 
Viešvilės, Šešuolių, Šaukėnų 
sengires. Kaltų nėra, nes 
naujasis Miškų kodeksas 
leidžia plynai kirsti draus
tiniuose, paupiuose. Atsieit, 
girios nėra ko gailėtis, 
nes ji ataugs. Bet prieš 
dešimtmetį iškirstose Še
šuolių plynėse - karklynai 
ir viksvynai. Iškirtę pusę 
Biržų girios, pramonininkai 
dabar guldo Žaliųjų girių. 
Iš 62 paminklinių pušų, 
siūbavusių jau trečių šimt
metį, beliko penkios. 
Šis barbarizmas vadinamas 
tariniu kirtimu. Jo techni
ka paprasta: per pusvalan
dį trijų vyrų brigada nuver
čia 5 stambias pušis, įvyk
do dienos normų ir švil
pauja. Valdžia tyli, nes 
premijas už planų gauna.

Žalioji bus taip pat 
"techniškai sutvarkyta", 
kaip ir Biržų giria: kerta
mos 35 m. pločio trasos, 
per smėlio kalvas rausiami 
5 m. gylio grioviai. Girių 
nusausinus, išnyks retieji 
augalai, nudžius spanguoly- 
nai.

Pasvalio sųjūdininkai 
bandė sukilti prieš Žalio
sios sausinimų, bet jų bal
sas nuėjo tik iki Miškų 
ministerijos. Laikraštyje 
"Darbas" pradėta diskusija 
baigėsi taip: "Darbai vyk
domi pagal projektų".

/ Kieno projektų? Ar 
nėra šioje ministerijoje 
lietuvių? Ar nėra ekologų 
ar miškininkų ?
Kodėl neišdrįsta patiekti 
geresnius projektus? Red./

Žalieji steigiamojoje 
konferencijoje į "juodųjį" 
surašę įrašė miškų ministrą 
V. Lukaševičių. Prieš jį 
balsavo ir visi miškininkai. 
Sųjūdžio susirinkime Girio- 
nyse. Bet ši žinia spaudoje 
nepasirodė, nes buvo nuro
dyta išimti nomenklatūri
nes pavardes iš visų infor
macijų /Tai tau ir "persi
tvarkymas" Red./. Miškų 
naikinimo strategija tebe
gyvuoja".

• Š.m. spalio mėn. 28-29 
d.d.VILNIUJE įvyks Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos atkuriamasis suvažiavi- 
mas.Kviečiami LSDP kuopų 
atstovai, LSDP Užsienio 
delegatūros nariai ir sve
čiai.

• KAUNE, rugsėjo mėn. 23 
d. paminėta buvusio nepri
klausomos Lietuvos prezi
dento Aleksandro Stulgins
kio 20 m. mirties sukaktis.

Po specialių Mišių Kau
no archikatedroje Meninin
kų Rūmuose vyko velionio 
paminėjimas, kurį surengė 
atsikūrusi Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Partija.

Aleksandras Stulginskis 
buvo antrasis Lietuvos 
respublikos prezidentas, 
Tautos, vėliau Valstybės 
Tarybos narys ir Nepri
klausomybės Akto signata
ras. Buvo Steigiamojo sei
mo nariu ir pirmininku, 
kurį laiką kartu eidamas 
ir prezidento pareigas.

Būdamas Vakarų kultū
ros asmenybe, stengėsi 
atgimstančių Lietuvų orga*- 
nizuoti Vakarų kultūros 
kryptyje ir įtraukti į mo
dernių demokratinių valsty
bių eilę. Aleksandrui Stul
ginskiui esant prezidentu, 
buvo išleisti visi pagrindi
niai Lietuvos įstatymai, 
suorganizuoti tautinės kul
tūros židiniai ir padėti 
ūkinio gyvenimo pagrindai.

Aleksandras Stulginskis 
buvo ištremtas į Sibiru 
pirmosios Sovietų okupaci
jos metu ir tiktai 1956- 
taisiais sugrįžo atgal į 
Lietuvų. Mirė 1969 m. 
rugsėjo mėn. 22 dienų.

ATIDARYTAS SENOVINIŲ 
AUTOMOBILIŲ MUZIEJUS

RIEDUVOS Klubas, ku
rį įsteigė senovinių auto
mobilių kolekcionieriai 
prieš maždaug dešimtmetį, 
atidarė senovinių automo
bilių muziejų Kaune.

Klubo nariai yra išvaži- 
nėję po visų Lietuvų, taip 
pat lankėsi ir kitose Sovie
tų Sųjungos respublikose, 
supirkinėdami senovinių 
automobilių liekanas. Atga
benę jas į savo dirbtuves, 
atkūrė senovinius gaisrinius 
automobilius ir visų serijų

PASIDALINO MEDICINOS 
ŽINIOMIS

Kaune vyko diabeto į 
specialistų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ir gydy
tojai, dietos specialistai, | 
medicinos seserys iš JAV- 
ir iš Sovietų Sųjungos.- 
JAV gydytojai viešėjo En-l 
doktrinologijos ir Hormonų 
Chemijos Instituto Kauno 
skyriuje. Lietuvos specialis
tai, vadovaujami skyriaus 
direktoriaus prof. J. Danio 
supažindino svečius, kaip 
diabetas gydomas Lietuvoje. 
Dabar yra sukurta nuolati
nės pagalbos diabetikams 
sistema ir pagalbos tinklai. 
Didesniuose miestuose vei
kia diabetikų klubai, kuriuo
se mokoma racionalaus 
maitinimosi ir kaip suteik
ti pagalbų priepuolio metu. 
Yra sudaryti ir platinami 
specialių valgių receptai,
gaminami specialūs saldai
niai, gėrimai, skirti šia 
liga sergantiems.

• Liepos mėnesį viešėjęs 
Lietuvoje tautietis laiške 
rašo:

"...Brolio vaikai - 2
- tarnauja Sovietų Armijoje, 
o už metų turės tarnybų 
atlikti ir trečias. Pervažia-J 
vome su broliu per ketu-, 
rias apskritis, aprodė, kur 
partizanai kovojo, žuvo; 
miesteliuose lavonai gulė
jo kas savaitę po 12-20. 
Dabar leidžia iš bunkerių 
lavonus palaidoti už kapų 
tvoros, tik neduoda statyti 
kryžių. (Kaip pranešama 
spaudoje, kai kur partiza
nai yra palaidoti garbingai. 
Nuo ko tai priklauso? Recj/.i' 
Lietuviai komunistai buvę 
baisesni kaip rusų komunis
tiniai kariai. Brolis brolį 
išdavinėjo...Baisu, baisu,
kas ten dėjosi. Visa Lietu
vos žemė krauju ir ašaro
mis permirkusi... O Sibire 
ir kitur žuvo virš į milijo
no nekaltų lietuvių. Grįžo 
gal 70-80 tūkstančių inva
lidų.
...Dabar visi šaukia laisvės, 
nebebijo Sibiro, renka pa
rašus.
...Su maistu miestuose blo
gai - nėra mėsos, sviesto, 
cukrus gaunamas su korte
lėmis. 90% maisto gaminią 
išveža į "tėvynę Maskvų". 
Palieka gyvulių galvas, 
žarnas, plaučius, kojas. 
Kaimuose baudžiauninkai 
turi kų valgyti, laiko savo 
karvę, vištas, turi daržus, 
užtenka ir kopūstų, ir bul
vių. Lenkai pusalkani, Vil
niuje kelia galvas, boiko
tuoja lietuvių valdžių."

J. V-nis

I (Aleksandrs čaks - žymus 

moderniosios latvių 

poezijos pradininkas)

PO VELNIU! '
PAKEITĖ SUVOROVO VARDĄ! 
KAS ČIA DAROSI?
MUMS VĖL REIKĖS MOKYTIS 

LATVIŲ KALBOS?!!

APIE INVALIDŲ CENTRĄ

Kaip rašoma "Švyturio" 
š.m. 11-tame numeryje, 
Lietuvoje kiekvienais me
tais 7.000-8.000 dirbančiųjų 
tampa invalidais. Žemdir
biai - kolūkiečiai daugiau
siai serga kaulų, raumenų 
ir sųnarių ligomis. Jomis 
daugiausiai serga ir darbi
ninkai, ir tarnautojai. Net
gi Sovietų Sųjungos muštu 
- Lietuvoje šios ligos pir
mauja. Yra savaime aišku, 
kad Lietuvai reikalingas 
reabilitacinis centras.

Lietuvos Invalidų Drau
gija savo planuose numato 
svarbiausiu uždaviniu tokio 
centro statybų. Centras 

, būtų pritaikytas fizinei 
įjrir dvasinei reabilitačijaf.' 

Po ligos ar sužeidimo, 
ligonis ten turėtų būti 
gydomas naujausiais pasau
linės medicinos metodais. 
Iki dabar 115.000 Lietuvoje 
gyvenančių invalidų buvo 
išstumti iš aktyvios veiklos, 
pramogų, kultūros. Jiems 
nėra pritaikytų laiptų, ju
dėjimo priemonių, keltuvų. 
Jeigu jiems būtų suteiktos 
galimybės, neabejojama, 
kad daugelis jų sugrįžtų 
į aktyvių veiklų, prisidėtų 
prie kūrybinio gyvenimo. 
Laiško autorius, Jonas Ma
čiukevičius, Lietuvos inva
lidų D-jos Centro Valdybos 
p-kas sako: "...Pabandykime 
nors kartų prilygti civilizuo
tiems kraštams. Gal būt 
architektai laisvu nuo dar
bo laiku galėtų tokį centrą 
suprojektuoti. Kaip gražus 
atpildas,į tų pastatų galėtų 
būti įprojektuota atminimo 
lenta, kurioje visiems lai
kams būtų įrėžta projekta
vusio architekto pavardė,.

Dadža zlm. LA.

* Pesimistas yra toks žmogus, kuris nuėjęs į kiniečių 
restoranų, užsisako "Nelaimės" pyragėlių.

• Ar kada galėjai pagalvoti, kad ateis diena, kai tu 
užmokėsi $60 už tokių džinsų porų, kokią tavo motina 
būtų vis raginusi išmesti?

• - Ar yra kokia nors rimta priežastis, kad Jūs 
nenorite dalyvauti prisiekusiųjų teisme? - klausia teisė
jas išrinktojo jury pareigoms.

- Matote, aš nenoriu ilgesniam laikui pasitraukti 
iš darbo, - atsakė užklaustasis.

- Ar negalės apsieiti be Jūsų? - teiraujasi teisėjas.
- Taip, bet aš nenoriu, kad jie tai pastebėtų...

• Airijos aerodromo muitinėje tikrinamųjų tarpe 
eilė atėjo senai damai, kurios bagaže matėsi didelis 
butelis.

- Kas čia? - paklausė tikrintojas.
- Švęstas vanduo iš Liurdo, kurį aš noriu parsiga

benti namo, - atsakė senoji.
Inspektorius atidarė butelį ir paragavo gurkšnį.

Ei, čia pirmos rūšies prancūziškas konjakas', 
- sušuko jis.

- Viešpaties malone,- atsakė ji, - įvyko stebuklas.

ir prierašas, kad Invalidų 
Centras (tokiu pavadinimu 
būsimų reabilitacijos centrą 
įsivaizduoja invalidai) supro
jektuotas nemokamai. Ant 
kiekvienos plytos galėtų

būti įrėžtos ir mecenatų 
pavardės.

Be abejo, ir žurnalo 
skaitytojai galėtų pareikšti 
savo pastabas, kaip jie 
įsivaizduotų tokį centrų."

1989. X. 19

GIEDRAIČIŲ ŽUDYNĖS /iš "Gimtojo Krašto" nr.39/

Virginija Genienė
/ tęsinys /

Morta Žitkauskaitė: "Mano du pusbroliai Tamašauskai 
ir du broliai Žitkauskai išėjo į armiją - atsisveikinom, 
išlydėjom. Kitą dieną - parveža sušalusius. Brolio Edvar
do akis išmušta, Henriko kiaušas perskeltas, smegenys iš
kritę. Mama šildė vandenį, vyniojo į paklodes, kad at
leistų..."

Vaclovas Malčiauskas: ;Mano brolio Liudviko Malčiaus- 
ko buvo peršauta koja ir galva.

Kodėl jie ėjo ne į Ukmergę, o į Vilniaus šaukimo 
punktą? Apie Alantą, Ukmergę jau vyko dažni susirėmi
mai su skrebais. Jie bijojo.! Susitarė eiti į Vilnių.

Laidojom visus trylika Bijudiškyje su kunigu. Kryžių 
pastatė slaptai, nes valdžia nedavė leidimo".

Tą patį kruvinąjį gruodį septyni žmonės nužudyti

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. naktie*
Programos vedėja* : LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanai Cr. Duvemay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834

Tarautiškių kaime. Ona Sabaliauskienė-Venclovaitė: "Kai
mynų berniokas išdavė skrebams, kad Vytauto Kazlausko 
sodyboje nuo armijos slapstosi jo giminaičiai Vladas Die- 
venis iš Giedraičių ir Jonas Venclovas iš Tarautiškių, 
mano brolis.^ Naktį atėjo skrebai. Joną Venclovą užmušė 
šautuvo buože per galvą, po to peršovė. į bulvių duobę, 
kur slėpėsi Vladas Dievenis, įmetė granatą. Sodybos šei
mininką Vytautą~ Kazlauską, kaimyną Viktorą Blažį ir 
Antaną Vaišutį iš Pabediškių vienkiemio nusivarė į Ver- 
bylų kaimą, o rytą^ juos rado nušautus po trimis ąžuolais. 
Tą pačią naktį nušovė ir brolius Aleknas iš Tarautiškių 
kaimo.

Nužudytųjų neleido laidoti kapinėse. Palaidojo Venclo
vų sklype, bendroje duobėje. Tik po 28 metų Ona Saba
liauskienė giminaičių palaikus perkėlė į Giedraičių kapi
nes."

Kas jie, vėliau pavadinti "liaudies gynėjais"?
Giedraičiuose, šalia senųjų kapinių, stovi paminklas 

žuvusiems karžygiams už Lietuvos laisvę. Šalia - šeši 
antKapiaį be užrašų. Čia guli "skrebai" - buvę daugelio 
gerai pažįstami.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^SS!

REIKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄI
Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pali
kime Kanados Lietuvių Fondui (Lithuanian-Cana
dian Foundation).

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

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

Šio fondo šūkis: Kapitalas Lietuvai, palūkanos- 
lietuvybei išeivijoje!”

5 psl.



Maloniai kviečiame atsilankyti į

s.m. spalio mėn. 21 d. 
ŠEŠTADIENI, 6 val.v.

ĮĖJIMAS: $6.00
Šokiu muzikai vadovaus 

V. POVILONIS.

Spaudos Ankarą 
savaitraščiui "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" paremti 

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
1573 Bloor Street W.

programoje:
"Aitvaro" ir "Aukuro" komiškas vaidinimas;
Muz. Vacį. POVILONIO dainos ir muzika;
Karšta vakarienė, gaminta V. BIRŠTONO;
Bufetas įvairių gėrimų;
Loterija - naudingų laimikių.

BILIETUS įsigyti - pas rengėjus, arba skambinti Tek: 447-4188, 789-0136.
arba prie įėjimo. Savo dalyvavimu parernsite spaudą! RENGĖJAI

Lietuvių Namų 
Žinios

O Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $ 500 - Sta
sė Štuikienė;

a.a.Augustino Venckaus 
atminimui aukojo:

lietuvius dalyvauti Siame 
jubiliejiniame renginyje. 
Jame žada dalyvauti sve
čiai iš JAV, iš Lietuvos 
ir tolimesnių vietovių. Šia 
proga trumpų žodį tars 
ir Lietuvos Generalinis 
Konsulas inž. H. Lapas.

"NL" Rėmėjų Būrelis

ir Lietuvoje austa tautinė 
juosta. Padėkos ir atsi
sveikinimo žodį tarė tunti- 
ninkas s.F.Mockus.

EUROPA

Iš viso statybos fonde 
yra $ 145,184.08. Aukos
priimamos PARAMOJE 
sąsk.8711, PRISIKĖLIMO
P-JOS KREDITO KOOPE
RATYVE sąsk. 155332.17 
ir TALKOJE sąsk.4259.

Aukos atleidžiamos
nuo valstybinių mokesčių.

e LN valdyba posėdžiavo 
spalio mėn. 12 d., ketvir
tadienio vakare.

e Lietuvių Namų Vyrų 
Būrelio valdyba posėdžiavo 
spalio mėn. 11 d., trečia
dienio vakare V. Drešerio 
įstaigoje.

• ESTŲ MENO METINE 
PARODA vyks spalio men.
21-29 d.d. Kanados Latvių 
Kultūros Centre / 4 Credit 
Union Drive, Toronto/. 
Parodų atidarys Ontario 
pilietybes 
bet Wong.

Muziejus 
atidarytas 
8 val.v., o 
dienomis 
iki 8 val.v. įėjimas i 
m as.

Tai 34-toji estų meno 
paroda. Į jų maloniai kvie
čiami atsilankyti ir lietu
viai.

Drive, 
atidarys 

ministeris Ro-

nuo 10
savaites

nuo 11

savaitgaliais 
val.r.iki 
kitomis 
vai. r. 
nemoka

KVIETIMAS
Vienas iš pirmųjų ir 

seniausias Kanados lietuvių 
laikraštis NEPRIKLAUSO
MA LIETUVA netrukus 
švęs savo penkiasdešimties 
metų lietuviško spausdinto 
žodžio ir tautinės kultūros 
skleidimo sukaktį.

Ir šiais metais, spalio 
mėn. 21 d. LIETUVIŲ NA
MUOSE įvyksta NL Rėmė
jų ruošiamas vakaras- ba
lius su menine programa.

"Nepriklausomos Lietu
vos" Redakcija, administra
cija ir Toronto Rėmėjų 
Būrelis su lietuvišku nuošir
dumu kviečia Toronto, 
Hamiltono apylinkių

• KAPINIŲ LANKYMO 
DIENA rengiama lapkričio 
men. 5 d., sekmadienį.

Pamaldos Šv.Jono 
tuvių Kapinėse 
p. Autobusas 
kapinėse veš 
nuo Islington
ties 2:30 val.p.p., o atgal 
nuo Anapilio išvažiuos 5 
val.p.p.

Lie- 
bus 3 vai.p 

įpamaldas 
lankytojus 

metro sto-

• Pasitraukus iš pareigų 
ŠATRIJOS tunto tuntinin- 
kei ps.fil. J.Neimanienei,
tunto vėliava perduota 
Kanados rajono vadeivei 
ps.fil.D.Barzdžiūtei ir skau- 
tininkių ramovės seniūnei 
ps. V. Grybienei.

Pasitraukusiai! J.
manienei buvo įteikta gėlių

Nei-

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
SUVAŽIAVIMAS

išeivių evangelikų ir Baž
nyčios darbuotojų suvažia
vimas 1989 metais vyko 
rugsėjo mėn. 4-8 d.d, Evan
gelikų akademijos patalpo
se Hofgeismar, netoli 
Kasselio. Akademija nuo 
1947 m. priklauso evange
likų Bažnyčiai Kurhessen- 
Waldeek. Ten vyksta viso
kiausi suvažiavimai, semi
narai, ruošiami kunigai 
diakonai, pamokslininkai, 
yra apie 10 senelių namų 
su 350 gyventojų.

Šiam suvažiavimui 
aštuntą kartą iš eilės 
dovavo 
Sąjungos vokiečių tautinio 
komiteto _ 
nyčios tarėjas kunigas dr. 
Edmund Ratz iš Stuttgarto. 
Renginys pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis, 
laikė pats vedėjas 
rinkdamas pamokslui teks
tą iš Apaštalų darbų 17,27 
skirsnelį: "iš tikrųjų Dievas 
nėra toli nuo mūsų kiek
vieno". Tai yra 1989 metų 
šūkis.

Konferencijos salėje su
važiavimą atidarė pats 
rengėjas, nuoširdžiai pa
sveikindamas susirinkusius. 
Lietuvių evangelikų liute
ronų grupę pristatė dabar
tinė valdybos pirmininkė 
Tamara Schmidt - Kerelytė, 
ir trumpai paminėjo, ką 
ir kur kiekvienas dalyvis 
veikė per pastaruosius 
metus.

Suvažiavime didžiausią 
grupę sudarė latviai - jų

jau 
va- 

Pasaulio Liuteronų

įgaliotinis Baž-

kurias 
pas i- į

buvo 12, lietuvių - n, 
estų - 10, vengrų - 1, 
lenkų - 1, Rusijos vokiečių 
- 3 ir vokiečių - 4; iš viso 
42 žmonės.

Lietuvių grupėje šį kartą 
buvo^ pirmą kartą tokiame 
suvažiavime^ kunigas Aldo- 
nis Putcė iš Anglijos (kilęs 
iš Lietuvos), kunigas Marty
nas Klumbys ir Bensheimo 
lektorė kunige diakone ir 
pedagogė Tamara Schmidt, 
jos vyras vyriausias studijų 
tarėjas, vargonininkas ir 
chorvedys Bernhardas 
Schmidt, abu iš Ofeno nuo 
Bad Zwischenahno, kunigas 
diakonas Ričardas Baliulis 
iš Hamburgo, mūsų Baž
nyčios iždininkas dr. A.H. 
Kenigis - iš Gottingeno, 
Lebenstedto parapijos 
pirmininkas Jonas Rup- 
kalvis, tos parapijos sekre
torė Elma Preuss, abu iš 
Salzgitter-Lebenstedto, Bre
meno parapijos atstovės 
Hilde Anevičienė ir Lydia 
Petersonienė ir kunigas 
Fr. Skėrys iš Manheimo.

Prie bendrų rytinių pa
maldų prisidėjo ir pamoks
lus pasakė išeivių kunigai. 
Vargonais per visą suvažia
vimą grojo vyr. studijų 
tarėjas Bernhardas Schmidt. 
Jis renginį pagyvino iš da
lyvių sudarytu choreliu iš 

r 14 asmenų. Septyni jų - 
kilę iš Lietuvos, giedoda
mi kartais visi kartu atitin
kamas giesmes ir kanonus 
valgio metu. Pasidžiaugė
me, kad turėjome ir šį 
kartą mūsų tarpe 
lentingą muziką, 
tuviai pasisavino.

Pagrindinę 
skaitė prof. dr. 
Heidelbergo tema: 
galime Dievo buvimą šian
dieną paliudyti ir kaip 
galim Jį patirti? Krikščio- 

į niškas tikėjimas ir moder- 
: ni pasaulietiška patirtis."

Kun. Einok Haamer iš 
I Estijos, padarė labai platų 

pranešimą apie Estijos 
> liuteronų Bažnyčią ir jos 

" ir 
turi 

iš jų

ir šį 
tokį ta- 

kurį lie-

paskaitą 
Altner iš

"Kaip

padėtį po "glasnost 
"perestroikos". Estija 
1,2UU,UU0 gyventojų; 
yra 4(J% rusai.

Direktorius dr. Kari 
Dummler iš Stuttgarto pa
teikė trumpą pranešimą
apie Pasaulio Liuteronų
Sąjungos vykdomojo komi- 

suvažiavimą š.m. 
30 — rugpjūčio 19 

Ženevoje, Šveicarijoje, 
ir apie busimąjį

teto 
liepos 
d.d. 
Pranešė __ _.
aštuntą Pasaulio liuteronų 
sąjungos : 
programą 
Brazilijoje, 
sausio mėn. 
d.d.

suvažiavimą bei

199u metais 
30 - vasario 8 
Rytų Vokiečių 

Pabėgėlių Bažnyčias (Ost- 
kirchenausschuss) painfor
mavo vvriausias Bažnyčios 
tarėjas, kun. dr. Gottfried

Apie

IMA:

TTTTr>A A BU A LIETUVIU KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
9’/2% už 90 dienų term.indėlius 
93/<% už 6 mėn.term.indėlius 
93/«% už 1 m. term, indėlius 
9’/ž% už 2 m. term, indėlius 
91/z% už 3 m. term, indėlius 
93/«% už 1 m. GIC mėn. palūk.

103/4% už 1 m. GIC invest, pažym. 
107?% už 2 m. GIC invest, pažym. 
1072% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/«% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
103A% už RRSP ir RRIF1 m. term. ind. 
107a% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
107»% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
974% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
672% už kasd. pal. čekių sąsk.____

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

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

(fixed rate)

12%% 
12&% 
12%%,

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų... i 

(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 73 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenine!' paskolas duoaame Iki 845,000 Ir morlglčIiM M 78% *cal- 
noro tuito v*s ų narių gy apdrausta santaupų dydyje, bot nodau- 
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Nd 
1 <5.u<iu Nemokamas čekių Ir sąskaitų petamavknas. Gauname p*nF 
g<«es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kilos pesko- 
los (Line of Ciedft) ir antrieji mortgičlai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Toronto. Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

psl.

Parapijos kredito kooperatyvas
A- 1 999 College St , Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefoną i: (416) 532-3400 ir 532-34 14

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.

. 97:% 

. 974% 

. 974% 
972^. 
97:%

11 % 
1072% 
1072%

974%

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk. 
1 metų GlC-mėn. palūk.
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 107:% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 107»% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 57«%

IMA UŽ:
Asmenine* paskola* 

nuo .............. 13 %
Sutartie* paskola* 

nuo.............. 13 %
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 127«%
2 metų .................. 127:%
3 metų .............. 1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 11V»%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki 515,000 
ir narių gyvybe Utį 52,000 ui 
santaupas laikomas torų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morgtčtus Iki 75% įkat-

Ir kelionių čekius (traveler's cheque?)- Neimamo mokėt 
šytua čekius be! apmokamas įvairias apkaltas.

AKTYVAI viri 42 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Rištinis kilimas - ANAPILIS. Autorius - dail. Ant. Tamošaitis, tech, 
patarėja^ dail. A. Tamošaitienė, išaustas Anapilio Moterų Būrelio.

Foto K. Raudžio.

Klapper iš Hannoverio.
Direktorius su Kari 

Dummler ir Bažnyčios ta
rėjas kun. dr. Ratz š.m. 
rugpjūčio mėn. keliavo po 
Šventąją Žemę ir ta proga 
aplankė Gazos juostą bei 
Jeruzalę ir ten gyvenan
čius evangelikus liuteronis. 
Papasakojo kelionių įspū
džius.

Lektorė kun. diakone 
Tamara Schmidt skaitė 
paskaitą apie evangelikų 
tikybos dėstymą pradžios 
mokykloje nuo 1 ligi 4 sky
riaus, ir iškėlė Dievo klau
simą, kaip jį supranta 
mokiniai. Ji yra tikybos 
mokytoja ir davė daug ži
nių iš savo praktikos mo
kykloje. Tamara Schmidt 
1959 m. yra baigusi Vasa
rio 16 gimnaziją ir Peda
goginį Institutą Oldenbur- 
ge. Nuo 1955 ligi 1959 
metų ji buvo kun. (buvusio 
mokytojo) Fr. Skėrio ipokį- 
nė. Paskaita buvo pedago
giškai, metodiškai ir didak
tiškai gerai paruošta.

Kunige Kuplens-Ewart, 
evangelike kapelione latvių 
gimanzijoje Mūnsteryje, 
referavo apie tikybos dės
tymą vyresnėse klasėse, o 
kun. diakonas Ričardas 
Baliulis parodė apie 30 
skaidrių apie tai, kaip jis 
evangelikų tikybos pamo
kas praveda Hamburge.

Vyko atskirų Bažnyčių 
pasitarimai, kur aptartos 
ateities gairės.

Vasario 16 gimnazijos 
evangelikų kapelionas kun. 
Fr. Skėrys nušvietė dabar
tinę gimnazijos būklę po 
vasaros atsotogų. Pranešė 
trumpai apie gimnazijos 
laimėjimus, rūpesčius ir fi
nansus bei mokinių skaičių 
1989/90 mokslo metams 
prasidėjus. Šiuo .metu gim
nazijoje yra 88 mokiniai: 
43 berniukai ir 45 mergai
tės. Iš jų 65 katalikai, 22 
evangelikai ir vienas izra
elitas. Turime mokinių iš 
keturių žemynų: Amerikos,

Australijos, Afrikos ir Eu
ropos. Jie yra atvykę iš 9 
valstybių: Vokietijos - 47, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių (USA) - 16, Kanados - 
7, Australijos - 6, Urug
vajaus - 3, Argentinos - 
- 4, Brazilijos 2, Mali (Af
rikos) - 1, Prancūzijos 
2.

Latvių gimnazijos evan
gelikų tikybos kapelione 
kun. Kuplens-Ewart pain
formavo apie latvių gimna
ziją. Šiuo metu ten yra 75 
mokiniai: 60 liuteronų, 12 
baptistų ir 3 katalikai.

Vieną gražų popietį buvo 
pakeliauta autobusu į Bad 
Sooden-Allendorf prie pat 
gėdos sienos DDR (Rytų 
Vokietijoje). Šiurpas krėtė 
kiekvieną iš mūsų, kai 
pamatėme tą sieną tarp 
Federalinės Vokietijos ir 
Rytų Vokietijos. "Darbinin
kų ir ūkininkų valstybė" 
užsibarikadavo geležine 
tvora ir spygliuota viela.

Bad Sooden-Allendorfe 
aplankėme Rusijos vokiečių 
evangelikų liuteronų Baž
nyčios centrą. Jie turi ten 
savo namus.

Grįžę į Hofgeismar, 
visi dalyviai dėkojo kun. 
dr. Ratz ir direktoriui dr. 
Dummler už malonias 
dienas ir dvasinį pastiprini
mą. Toks pat suvažiavimas 
įvyks 1990 m. Gallenneun- 
kirchen (Austrijoje) Evange
likų Bažnyčios centre, 
rugsėjo mėn. 3-7 d.d. 
/Pasinaudota kun. F.Skėrio 
informacija/
• NIJOLĖ _SADŪNA1TĖ 
lankosi Prancūzijoje, kur 
žada išbūti iki lapkričio 
mėn. 2 dienos.
• Lietuvių Kultūros Drau
gija surengė koncertą Ro
muvoje, Huettenfelde, V.Vo- 
kietijoje. Dalyvavo sol.Vac
lovas Daunoras ir Robertas 
Bekionis pianistas. Abu 
iš Vilniaus. Jie atliko Va
karų bei lietuvių kompozi
torių klasikines muzikos 
kūrinius.

PATARNAVIMAS - ORBITAS IR TIKSLUI I 

533-1121 (416) 822-6480
* MAIMO • AUTOMMfLfy * ATSAKOMYBtS • 

•GWYM#! • KOMMONt •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

ATEIK l LIETUVIŲ A. A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ, SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai palvos nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St, West, kampas Indian Rd,) 7130 vai, v,

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



st. Catharines
SMAGI IR ĮDOMI 
EKSKURSIJA

Tėvų Pranciškonų gerai 
suorganizuotoje ekskursi
joje į Wasnington"ą daly
vavo ir pora katarinieeių. 
Jie sugrįžo labai patenkin
ti visa kelionės tvarka, 
eiga bei programa. Aplan
kė ne tik daug amerikiečių 
įžymių vietų, bet ir lie
tuviškų. Gėrėjosi Lietuvos 
Pasiuntinybės rūmais ne 
tik iš lauko, bet ir iš 
vidaus, aprodytais paties 
S. Lozoraičio. Matė didžiai 
meniškai pastatytą Šiluvos 
Koplyčią impozantiškoje 
katalikų katedroje ir... ste
bėjo lietuvaičių, ką tik at
vykusių iš Lietuvos, Kietas 
sporto rungtynes su ameri
kietėmis, čia pat nugalėto
mis, kad ir tik vieno įvar
čio skirtumu. Šaukėm tom 
lietuvaitėm "valio" ir gal 
už tai po rungtynių gavom 
iš jų lietuviškų saldainių, 
įvyniotų į popieriukus.

Trys autobusai turistų 
kėlėmės beveik šeštą va
landą ryto ir gulėm nauji
telaičiame Sheraton"o 
viešbutyje beveik 10 vai. 
Visą kitą laiką SKubėjome 
apžiūrėti, tiesiog įvaireny
bėmis nuostabią^ Amerikos 
sostinę, nepraleisdami nė 
Einšteino Planetoriuino, 
kur skridome į erdves 
viską drebinančia raketa, 
turbūt nemažiau bijodami, 
kuo tas viskas pasibaigs, 
negu tikri astronautai.

Buvome ir Gettysburgo 
žūtbūtinio mūšio plačiuose 
laukuose, tarytum paliktuo
se, kaip buvo po mūšio. 
Kreivos tvoros, už jų pat
rankos, duobės, grioviai ir

daugybė kritusioms pamink
lų aiškiai rodė, kad net ir 
|pati Amerika nėra išven
gusi labai skaudžios praei
ties. Lankėmės ir Arling- 
tone, nusėtame kryžių 
kryžiais.

Pranciškonų centre, kur 
Galinai maitinomės, jautė
mės patekę į pačią Šven
tąją Žemę, įskaitant ir 
Betlėjų, taip čia viskas 
tiksliai atkurta, kad yra ir 
net dalis tikslių katakombų, 
matytų Komoje.

Visą kelionės laiką pasi
taikė gražus ir malonus 
oras. Nuvažiavome vienu 
Keliu, o grįžome kitu - 
rudens paauksintais, Apaš 
talų kalnyno šlaitais, be
veik iki pat Niagaros upės 
žiočių į Ontario ežerą. 
Kelionėje pradainavome 
beveik visas lietuviškas 
dainas, kokias tik mokėjo
me, o protarpiais, pagal 
pranciškonų tradiciją, pylė
me rožinį bei Mikulskio 
nuostabiai gražias giesmes.

Grįžome dėkingi už šią 
dvasiškai kultūrinę išvyką 
Tėvams pranciškonams ir 
ypač kun. Augustinui Simo- 
navičiui, OFM, galinčiam 
atstoti geriausią kelionių 
vadovą. Jis anais metais 
vadovavo ir kelionei į 
Romą bei kitas Italijos ir 
Prancūzijos vietoves. KOR.

ČIKAGOJE PAGERBTI 
BURIUOTOJAI

Čikagos Jaunimo Centro 
rūmuose rugsėjo mėn. 29 
d. buvo pagerbti Amerikos 
lietuviai buriuotojai, kurie 
su Lietuvos trijomis jachto-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
isikūrgs nuosavuoM namuose —

mis grįžo iš New York'o 
į Klaipėdą ( po to atvyko 
atgal Čikagon lėktuvu). 
Iš tokių 7 drąsuolių į pa
gerbimo iškilmes atėjo 
penki. Kiti du dar nebuvo 
grįžę iš Lietuvos.

Vyriausias amžiumi 
Petras Daužvardis plaukė 
su "Audra", Gintaras Ka- 
raitis ir Raimondas Kazlas 
buvo "Dailės" įgulos nariais 
ir Aleksandras Dirkis bei 
jauniausias Linas Paulius 
plaukė su "Lietuva".

Lietuvos Buriuotojų 
Priėmimo organizacinio
komiteto vardu finansinę 
apyskaitą davė to komiteto 
iždininkas L.Kupcikevičius, 
kuris pažymėjo, jog komi
tetas turėjo daugiau negu 
32.000 dolerių pajamų ir 
beveik 30.000 dol. išlaidų. 
Daugiausiai pajamų turėta 
iš aukų, kurias sudėjo JAV 
ir Kanadoje gyvenantieji 
lietuviai. Išlaidų didžiąją 
dalį sudarė Lietuvos buriuo
tojų jachtų tvarkymas, 
radijo navigacijos instru
mentų nupirkimas, maistas, 
autobusas iš New Yorko 
į Čikagą ir atgal, ir kt.

Šioje apyskaitoje be 
finansinių detalių yra taip 
pat sakoma: "Lietuvos Bu
riuotojų Priėmimo organi
zacinis komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką visiems 
JAV ir Kanados lietuviams 
bei jų organizacijoms, savo 
finansine auka ir darbo 
talka įgalinusiems mus 
transatlantinio žygio už
duotį atlikti".

Pačią programą pravedė 
komiteto vicep. E. Ven- 
gianskas, kuris apie kelionę 
Lietuvon papasakoti pakvie
tė "Lietuvos" jachtos įgu
los narį A. Dirkį. Šis gana 
vaizdžiai nušvietė savo 
pergyvenimus bei įspūdžius 
pakeliui į Klaipėdą ir labai 
gražius ten sutikimo vaiz
dus rugsėjo mėn. 2 dieną.

Tada kiekvienas iš bu
riuotojų buvo pakviesti 
atsakyti į klausimą - kas 
labiausiai įsiminė kelionės

• VĖLINĖS Šv,Kazimiero 
Parapijoje bus švenčiamos ; 
ketvirtadienį, 
mėn. 2 d.

12. vai.
SUDĖTINĖS 
visos parapijos, 
už šių metų 
bei aukotojus. 
Mišias galima 
jau dabar Parapijos salėje.

lapkričio

buslaikomos
MIŠIOS už 

o ypač 
mirusiuosius 
Į sudėtines 

užsirašyti

• Šv. Kazimiero Parapijos 
BAZARAS nukeliamas į 
gruodžio mėn. 2-2 d.d.

5V. KAZIMIERO PARAPIJOS RUOŠIAMI
RUDENS SEZONO

PIETŪS
š. m. SPALIO mėn. 29 d. 1val p.p. SEKMADIENĮ

Sv, KAZIMIERO parapijos salėje
• Baras • Skanūs valgiai, grybai • Loterija 

ĮĖJIMAS 10 dol. 
Užsakomi stalai PARAPIJOS VALDYBA

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS
„TALKA,,

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais — nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždcryta.

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki . 5.5% asmenines paskolas....  15.5%
santaupas....................... . 7.5% nekiln. turto oask. 1 m..12.75%
kasd.pal.taupymo s-ta ... .... 7% nekil.turto pask. 3 m.. 14%
90 dienų indėlius .......... .. 10% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ........ ... 11% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. 10,5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ......... ... 11% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m............ ... 11% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m................. ... 11% drauda iki $25.000.

metu. Į juos buriuotojai * 
gana jausmingai atsakė, 
o P. Daužvardžiui, pritrū
kus lietuviškų žodžių, teko 
imtis anglų kalbos. Be 
to, buvo įvairių klausimų 
iš publikos tarpo, į Ku
riuos buvo išsamiai atsaky
ta.

Gražų pasveikinimo 
žodį tarė komiteto pirmi
ninkas Valdas Adamkus, 
kuris įdėjo nemaža darbo 
ir širdies, kad šis žygis 
geriau pasisektų. Tada 
visi buriuotojai buvo apdo
vanoti atžymėjimo lakštais.

Pagerbimo pabaigoje 
visi atsilankiusieji turėjo 
progą asmeniškai paspausti 
buriuotojams ranką ar pri
vačiai pasikalbėti, o taip 
pat kavos bei stipresnio 
skystimo išgerti.

E. Šu l a i t i s

BUVO SUSITIKĘ 
GERULAITIS IR 
MARČIULIONIS

San Francisco ir apylin
kių spauda nepraleidžia 
progos įvairiais atvejais 
pagarsinti "Golden State 
Warriors" komandos žaidėjo

ŽEMĖLAPIS PADĖS NE VIETINIAMS RASTI KELIĄ Į ST.HENRI GIMNAZIJOS 
AUDITORIJĄ MONTREAL Y J E, kur VYKS VILNIAUS UNIVERSITETO ANSAMBLIO 
KONCERTAS š.m. spalio mėn. 22 d.,3 val.p.p.

- mūsiškio Šarūno Marčiu
lionio, kuris netrukus pra
dės žaisti šioje profesiona
lų komandoje.

Apie Marčiulionį tos 
apylinkės dienraščiuose 
dažnai galima rasti rašinių, 
kurie visai nebeliečia krep
šinio, tačiau temos sukasi 
apie Marčiulionio šeimos 
įsikūrimą naujame’ bute, 
jo mėgstamus baldus, na 
ir automobilį (viename 
rašinyje buvo paminėta, 
kad jis norėtų pirkti "Mer
cedes" firmos automobilį, 
o netrukus po to tilpusia- 
me straipsnyje jau paminė
ta, kad tokį jau įsigijo).

Taip pat ne kartą buvo 
rašyta apie Marčiulionio 
anglų kalbos problemas 
ir norą kuo greičiau tą 
kalbą išmokti. Viename 
rašinyje žurnalistė rašo, 
kad kuomet ji buvo įsipra
šiusi pas Marčiulionius 
pasikalbėjimui, ten buvęs 
ir anglų kalbos mokytojas, 
kuris, jiems besikalbant,

1989. X. 19
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taisė Marčiulionio išsireiš
kimus.

Na, nelieka nuskriausta 
ir Ingrida Marčiulionienė, 
kuri susilaukia nemaža 
žurnalistų komplimentų, 
pažymint, kad ji graži, 
išmintinga, o taip pat ir 
gera krepšinio žaidėja, 
kuri yra žaidusi Sovietų 
Sąjungos merginų krepšinio 
rinktinėje ir jau kartą yra 
žaidžiusi ir JAV.

Neseniai San Francisco 
"Chronicle" dienraštyje 
buvo aprašymas apie Mar
čiulionio susitikimą su vie
nu iš žymiausių buvusių 
pasaulio teniso žaidėju 
- Vitu Gerulaičiu. Pažy
mima, jog Gerulaitis buvo 
atvykęs į San Francisco 
miestą sąryšyje su "Volvo" 
teniso turnyru. Prieš jo 
atidarymą jis sužaidė paro
domąsias mišraus dvejeto 
rungtynes poroje su Billie 
Jean King. Ta proga Mar
čiulionis buvo nuvestas 
į stadioną ir čia supažin
dintas su "lietuviško liūto" 
vardą turėjusiu Vitu Geru
laičiu, kuris dabar yra 
įsikūręs Floridoje, Miami 
mieste. Šis mielai susitiko 
su naujuoju krepšinio pro
fesionalu pasikalbėti ir 
pasiūlė savo talką, jeigu 
tik Marčiulioniui kada nors 
prireiktų.

Kaip žurnalistas teigia, 
pasikalbėjimas vyko lietu
viškai ir pabrėžė, jog 
Gerulaičio nuomone, Mar
čiulionis esąs mielas jaunuo
lis. Taip pat Gerulaitis 
pakvietė aplankyti jį jo 
namuose Miami mieste, 
kai šis atvyks su savo ko
manda į Floridą. Pats raši
nys užvadintas "Gerulaitis, 
Marčiulionis - Lithuanian 
Line-up at Volvo Tennis".

Taigi, kaip matome, 
ne tik Gerulaitis, bet ir 
Marčiulionis jau pradeda 
įeiti į žinomųjų Amerikos 
sportininkų tarpą.

Nors Čikagą ir Pacifiko 
pakrantes, kur yra įsikūru
si Marčiulionių šeima, ski
ria dideli atstumai, tačiau 
su juo ryšį palaikyti galima 
telefonu. Esu padaręs su 
juo platesni, pasikalbėjimą, 
kurį dabar rengiu spaudai. 
Į mūsiškį Šarūną dažnai 
kreipiasi žurnalistai iš vi
sos Amerikos ir nori patir
ti jo įspūdžius naujame 
krašte.

Spalio 6 d. Šarūnas 
pradeda uždarą treniruočių 
stovyklą, kuri tęsis apie 
10 dienų, o po to jau bus 
žaidžiamas priešsezoninių 
rungtynių ciklas. Pirmosios 
pirmenybių rungtynės NBA 
lygoje vyks lapkričio mėn. 
3 d.

•>



Nuotr. A. Kalvaičio.
"Nidos” Klubo parengime. Vicepirm. J. Šiaučiulis, pirm. St. Rimeikis, taurių laimėtojai: Rob. Zienka, J. Cialka, Aug. Mylė ir 
akordeonistas J. Rimeikis.

e Tautos Fondui paauko
jo $ 100,- D. Rupšys.

Nuoširdžiai dėkoja 
Tautos Fondo Atstovybė

Montrealyje

"NIDOS" KLUBAS 
ATŽYMĖJO SEZONO 
PABAIGĄ

Tradiciniai pietūs,

LITAS MONTREALIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

Aktyvas-virš >26,000,000__Rezervas-virš >1,000,OPU
MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS
TERM. INDELIUS:

1 metų.............

120 6. -179 d. 
60d. - 119 d. 
30 d. - 59 d.

11 %

10 %
9%%
9/2%
9'4%
9 %

IMA

Nekiln. turto — nuo 12%%

T oupymo tpeciolios iq*k. 6 % 
Taupymo su gyv. draud....... 5%% 
Tcupyrno kasdienines sęsk*. 5}/i% 
Einamos sqskaitos............. 4/2%
RRIF - RRSP-term.............. ,.11 %
RRIF - RRSP-taup..............  6/2%

UŽ:

Asmeninės — nuo 13%

VĖLYVIAUSIU PROCENTU INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

HILDOS IR ZIGMO 
LAPINŲ DUKTERS 
VESTUVĖS

Saulėtų ir šiltų spalio 
mėn. 14 dienos popietę 
Aušros Vartų Parapijos 
šventovėje Hilda ir Zigmas 
Lapinai išlydėjo naujan 
gyveniman savo vienturtę 
dukrelę Ramonų. Dalyvavo 
geras pulkas giminių bei 
svečių iš abiejų pusių.

Jungtuves atliko vete
ranas kleb. dr. Jonas Kubi
lius, sacerdos emeritus.

Vaišės 
vingame
viešbutyje "Carriage House 
Hotel", Morin Heights apy
linkėje. Orai pasitaikė nuos
tabiai malonūs ir dar pil
noje mėnesienoje. PLačiau 
- kitame "NL" numeryje.

• AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS PIETUS

rengiami lapkričio mėn. 
5 d. Bilietus galima jau 
dabar gauti.

Kas dar nori 
loterijai laimikių, 
atnešti į klebonijų.

ren
giami Žvejotojų -Medžioto- 

praėjo 
šim-

jų NIDOS Klubo, 
linksmai, dalyvaujant 
tinei svečių.

Renginį, kuris 
AV P-jos salėje spalio 
15 d., atidarė 1 _
vicepirm. Juozas Šiaučiulis, 
Visus pasveikinęs, pakvietė 
atlikti meninę programų 
Jonų Rimeikį. Jis pagrojo 
keletu kūrinių akordeonu, 
o ir paskui lydėjo popietę 
maloniais akordais.

vyko labai ža- 
Laurynijos kalnų

paaukoti 
prašomi

o ROBERTO ir LINDOS 
VILIMŲ sūnelis pakrikšty
tas Michael-Stephen var
dais.

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

vyko 
mėn. 

valdybos

""NL" REMĖĮO PRENUMERATA IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
$20,- A.Meškus; po $10,-- E.Čuplinskas, J? Karka; 

$11,-O.Vileniškienė; po $5,-K.Smilgevičius, M. Andrulevi- 
čienė;
"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ:

P. Juodelis, A.Saladžius, L.Bulotienė, V.Rudinskas,
Iz.Girdzijauskas, G.Bijūnienė, F.Bociūnas, J.Astas(2 m.), 
A. Paškevičius, Ig. Ramonas;
AUKOS:

po $50,- Iz.Ambrasas,kun.Alf.Svarinskas; $20,- Mrs.X. 
Y.; $5,- A. Macelis. E.

VISIEMS nuoširdžiai DĖKOJAME.

1475 De Save
P irmadieniai s 
Antr., Trečiad. 
Ketvirtadieni eit
Penktadieniais

9.00-3.00 
9:00-3.00 

12:00 - 8:00
10:00-6:00

3907 Rosemont
10.00-2.00

3.00-7.00
2:00-6:00

"NL"

YOUR BEST BUY 
fax FRESH

CULTURED DAIRY PRODU

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

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

į scenų buvo pakviesti 
3 šių metų sezono laimė
tojai žvejai. Jiems įteikė 
taures klubo pirm. Stasys 
Rimeikis.

Seke žvejingi pietūs, 
paruošti St. ir J. Rimeikiu^ 
su talka.

Buvo supažindinta ir 
su 3 gimtadienininkais - 
J. Rimeikiene, J.Daunara- 
vičiene ir Petru Ražanu.

"Ilgiausių
perpjautas gimta- 
tortas.

Jiems sugiedota 
Mėty", 
dieninis

pat visi buvo su-Taip 
pažindinti su dalyvavusiais
8 svečiais iš Lietuvos.

Visi linksmai praleido 
malonių popietę, o klubo 
pirmininkas St. Rimeikis, 
padėkojęs visiems už atsi
lankymų, pakvietė palaiky
ti tradicijų ir atvykti į 
tokį NIDOS renginį vėl 
kitais metais. A.M.

e GRIETINĖLĖS SŪRIS 
VARŠKĖS SŪRIS

• JOGURTAI
• SPAUSTAS ___  _________
e RŪGŠTI GRIETINE e VARŠKES SURIS
• GERIAMAS JOGURTAS

ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd., LA SALLE , P.Q 

Tol.: 365-8666
Sav. Ona Veroninkaitienb “Saieked meat” spec I Mišri 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

ĮOGURTINIS ANTPILAS SALOTOMS^?
‘ THE YOGURT LOVER’S DRESSING”

GEROS RŪŠIES IR SKONIO PATIKIMI GAMINIAI
IŠBANDYKITE BIOBEST JOGURTĄ IR PASIŽYMĖJUSĮ

ASTRO DOME GRANOLA JOGURTĄ 
dabar! abu Šie gaminiai su vaisiais.

ASTRO PRODUCTS AVAILABLE AT FINE DAIRY COUNTERS
ASTRO DAIRY PRODUCTS LTD., Lachine.Que, 1936 32the Ave

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naafų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

KM 
366-7818 .mn

Dr. JONAS MALISKA
TeL: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D.D.&
DANTŲ GYDYTOJAI-CHl RŪRO Al 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 155

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Cen trale, (k am p. 4 5 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gahan BERARD, D.U.B.

Dantų gydytoja* - chirurgas 
466 A. bowl, dos Lourontidas 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie bout. Concord. ) 
Skambinti Tai: 662-1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Sdle, P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
SeKtadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITTS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.CJ3. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215. Montr.al, Qu... H3G 1L5 

Tel:) 931-4024

8 psi.

i

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

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

Toronte tel.: (416) 886-7659

Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

•GK» wOWSV wteXtSK. mOMSM mTONSVmOXOK. USMdM ."r '•**—***:
t fHONEY FOR SALE ! |
| Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. F
| Delivery could be arranged too’.. Please call: b
I Tel.: 627-1328 f
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MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
IOTA. ALMON 
LABALLE.QUt. MSP2C8 TEL: 366-5484

Foto M.L.S. 
SISTEMA

a N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Joan Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181.Nam^t 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T- “i;
C. I. B.

GAIŠK AS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3901 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. NIX II.7

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.

tel. bus.: 727-3120 rez. : 376-3781

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6 844- 7307 Ir 288-9646

TOIX1VI PORTRAITS
1 1 I PASSEPORT - COMMERCIAL

P H OTOĮ mabiagb- wepowcs 
STUDIO*5220 Oseoa Mery Rd. Saite 8

TONY LAURINAITIS
Montreal. P.Q H3W 1X5 Tai.: 481-6608

TEL.: (514)767-4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR. VERDUN. P.Q H4H 2M4 

JONAS It C0T8 REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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