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Bespalvis balandis
Šaltojo karo pralaimėtojas Gorbačiovas gavo 1990 

metų Nobelio taikos premiją. Kad tai įvyks, jau kuris lai
kas buvo santūriai spėliota. Ir įvykus žinia priimta san
tūriai. Tai gali reikšti — taip, o ne kitaip turėjo būti, ir 
apie tai nėra ko daug kalbėti, arba — prašauta pro šalį. 
Komentarų, žinoma, visada būna įvairių.

SOVIETŲ Sąjungoje pusalkanis pilietis trūkčioja pe
čius ir galvoja, kad kapitalistai paperka jų vadą, ku
ris Bush’o prikalbėtas nori iš plačiosios draugų tė
vynės padaryti Ameriką. O kad vis daro ir nepadaro, dėl 

to kenčia tik liaudis, ne jis pats. Griauna viską, o nėra kam 
statyti. “Čia reikia Stalino, jis viską tuoj sutvarkytų”, — 
ironiškai atšauna pilietis korespondentui, norėjusiam 
sužinoti gatvės nuomonę apie privatizavimą. Ir nuomo
nių, ir juokų, ir karikatūrų netrūksta. Tai tik perduoda 
gyventojų nuotaikas. Bet jiems juk reikia daug daugiau. 
Komunistų pažadėtojo “rojaus” laukė septyniasdešimt 
metų. Po pertvarkos paskelbimo — ir vėl laukti! Tempia
si kantrybės siūlas. Kad taip nesiseka, dairosi vienas į 
kitą — kas kaltas? Nerviški žvilgsniai kryžiuojasi Krem
liaus viršūnėse. Negi vienas žmogus gali išgelbėti griū
vančią raudonąją imperiją? O argi aniems neatrodo, kad 
sąmyšiu pasinaudodami Vakarai ateina su pagalba visa
sąjunginės kompartijos gen. sekretoriui, pavadintam 
prezidentu: pirma su moraline, paskui su medžiagine — 
gal ir jiems prasivers platūs vartai į naująsias rinkas, ku
rių labai jau reikia ekonominei pusiausvyrai. Taikos pre
mija bankrotą skelbiančiam Gorbačiovui tarytum ne vie
toje. Kad savo ideologiniuose pažaduose susikompromi
tavęs partijos ir valstybės visagalis prieš penkerius me
tus nepaspaudė atominius ginklus atpalaiduojančio myg
tuko, kad nenorėjo būti savižudžiu, kad išardė satelitų 
lizdą ir Rytų Europai pasakė: žinokitės — visa tai juk tik 
būtino reikalo, baimės ir kapituliavimo ženklai, vakarie
čiams tapę taikos balandžio simboliu. Tai panašu į me
dalio užkabinimą kūdikiui, kuris gal kada nors bus gene
rolas ir laimės mūšį.

TAIKA — visos žmonijos idealas. Tačiau klaidinga 
būtų galvoti, kad ji tik tarpvalstybinis reikalas. Jei 
nėra karo, dar nereiškia, kad yra taika. Mes šitai 
pergyvename ir jaučiame penkiasdešimt metų. Neberei

kia išvardinti ir priminti okupuotai tautai padarytų ir dar 
vis daromų skriaudų. Visa tai yra žinoma ne tik mums, 
bet ir visam pasauliui. Žinoma, ir okupantui. Ir vis tiek 
nedaug kas dar pasikeitė. Jei ne mūsų pačių kova dėl lais
vės — tautoje ir išeivijoje — jei ne Kovo 11-toji, kas šian
dien kalbėtų apie mums daromas skriaudas ir neteisy
bes? O iš kitos pusės esame girdėję nemažai priekaištų, 
kad ardome tvarką, provokuojame neramumus, drums
čiame taikingą sovietinį gyvenimą ir kenkiame “perest- 
roikos” kūrėjui. O kad siekiame atgauti prarastą nepri
klausomybę, kad kovojame dėl tarptautinių teisių įgyven
dinimo, kad esame verti paramos ir laisvės — tai tik pus- 
balsės užuominos. Ir kyla klausimas, ar vakariečių poli
tinė nuovoka, jeigu ne moralė, nėra susimaišiusi su nau
jais Kremliaus vadų pažadais, planais ir baime juos ma
tyti be kaukių. Okupuotų ir prispaustų tautų laikymas 
imperijoje, kolonizmo praktika ir pastangos išsilaisvin
ti iš didžiojo kalėjimo, kartu išbristi iš klampaus lenini
nio liūno — argi tai taika? Kuriam imperatoriui, smau
giančiam okupuotas tautas, buvo suteikta taikos premi
ja? Šių metų jos paskyrimas Gorbačiovui — sakykime — 
tai tik neišpasakytas noras užsitikrinti, kad baltasis tai
kos balandis netaptų vėl raudonu. Č.S.

Jau dingo raudonos vėliavos
“National Geographic” žurnalistai aplankė Estiją, Latviją ir Lietuvą

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pareiškimas

Dėl TSRS okupacinės kariuomenės savivalės Lietuvoje

Š.m. lapkričio 7 d., nepaisy
dami Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės protestų, Lietu
voje dislokuoti TSRS okupaci
nės kariuomenės daliniai su
rengė karinį paradą. Šią kari
nės jėgos demonstraciją lydė
jo smurto veiksmai, nukreipti 
prieš Lietuvos Respublikos 
piliečius. Desantininkams 
bandant jėga užimti Lietuvos 
konservatoriją, kurioje tuo 
metu vyko paskaitos, buvo ne 
tik šiurkščiai pažeista šios 
aukštosios mokyklos autono
mija, bet ir sunkiai sužaloti 
Lietuvos Respublikos pilie
čiai bei nuniokotas mokslo 
įstaigos turtas. Įvairiose kito
se sostinės vietose buvo pro
vokuojami žmonių susidūri
mai, padaryta materialinės 
žalos. Tik žmonių savitvardos 
ir drausmės dėka okupacinei 
kariuomenei nepavyko išpro
vokuoti rimtų incidentų.

Šie TSRS kariuomenės veiks
mai dar kartą parodo, kad 
TSRS vadovybė, Helsinkyje 
pasirašiusi Saugumo ir bend
radarbiavimo Europoje pasi

tarimo Baigiamąjį aktą, nuo
lat deklaruojantį teisinės vals
tybės kūrimą, nesiskaito su 
valstybių suverenitetu, teise 
ir žmogiškumu. Panašūs TSRS 
veiksmai diskredituoja ją, 
kaip derybų su Lietuvos Res
publika partnerę, pasaulio 
bendrijos akyse, ypač Pary
žiaus susitikimo išvakarėse.

Ne tik jėgos demonstravi
mas, bet ir jos panaudojimas 
Lietuvoje turėtų dar kartą pri
minti pažangiajai pasaulio vi
suomenei, šalių vyriausybėms, 
kad TSRS, jos ginkluotosios 
pajėgos ir toliau nesiliauja 
brutaliai pažeidinėti žmogaus, 
piliečio ir tautų teises. Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, protestuodama 
prieš tokius TSRS okupacinės 
kariaunos veiksmus, kreipiasi 
į valstybes — Paryžiaus susi
tikimo dalyves — ir kviečia 
tuos veiksmus pasmerkti.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininkas
V. Landsbergis 

Vilnius,
1990 m. lapkričio 8 d. (LIC)

Amerikiečią žurnalas “National Geographic” 1990 m. lapkričio laidoje išspaus
dino straipsni apie Baltijos valstybes su gausiomis nuotraukomis. Šioje nuo
traukoje matyti badautojai, gulintys kryžiumi aikštėje prie Vilniaus katedros. 
Tuo būdu jie išreiškia protest? prieš sovietinę vergijų ir lietuvių tautos tikė
jimų į Tėvynės prisikėlimų Nuotr. - L. C. Price

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Pabaltijo tautinių 
sąjūdžių renginiai

Ryšium su įvyksiančia Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencija Paryžiuje 
Lietuvos Sąjūdžio seimo tary
ba paskelbė pirmininko Juozo 
Tumelio pasirašytą atsišau
kimą.

Jame rašoma — laisva ir tai
kinga Europa nebus sukurta, 
kol joje liks pavergtos tautos, 
Paryžiaus susitikimas nebus 
pilnavertis, jeigu jame neda
lyvaus savo nepriklausomybę 
atstačiusių Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos valstybių atstovai. 
Šios valstybės buvo vienos iš 
pirmųjų II pasaulinio karo au
kų. Tačiau iki šių dienų neati
taisytas istorinis teisingumas. 
Tai atlikti yra moralinė ir po
litinė Europos valstybių bend
rijos pareiga.

Lietuvos Sąjūdis, Latvijos ir 
Estijos frontai yra pasiryžę at
kreipti viso pasaulio geros va
lios valstybių, tautų ir jų vado
vų dėmesį į Baltijos valstybių 
likimą. Lapkričio 17-22 d.d. Pa
ryžiuje Pabaltijo tautinio atgi
mimo sąjūdžiai ruošia rengi
nius, kurių tikslas priminti:

— Estija, Latvija ir Lietuva 
yra senos europinės kultūros 
tradicijas turinčios šalys;

— Šie kraštai iki II-jo pasau
linio karo buvo nepriklauso
mos valstybės ir lygiateisės 
Tautų sąjungos narės;

— Baltijos valstybės buvo 
smurtu okupuotos ir klastin
gai įjungtos į Sov. Sąjungą;

— Estų, latvių ir lietuvių tau
tos niekad nesusitaikė su ne
priklausomybės praradimu, ir 
pirmosios įsteigė tautinio iš
sivadavimo sąjūdžius;

— Demokratiškai išrinkti 
Baltijos valstybių parlamen
tai paskelbė nepriklausomy
bės atstatymą, tačiau ir toliau 
šios valstybės karine jėga lai
komos Sov. Sąjungos sudėtyje;

— Baltijos valstybių klausi
mas nėra dar viešai ir atvirai 
svarstomas tarptautiniuose fo
rumuose;

— Pirmas žingsnis, spren
džiant Baltijos valstybių pri
pažinimą, galėtų būti jų atsto
vų pakvietimas dalyvauti Pary
žiaus konferencijoje.

Pabaltijo tautiniai sąjūdžiai 
kreipiasi į Europos šalių par
lamentarus, politines parti

jas, visuomenės organizacijas, 
visus geros valios žmones pa
remti teisėtus Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos siekius ir prisidė
ti prie šių siekių įvykdymo.

Minėtų renginių prelimina
rinė programa numatyta ši: 
lapkričio 17 d. — simpoziumas 
“Estija, Latvija ir Lietuva — 
pilnateisiai Europos nariai”; 
lapkričio 18 d. — Latvijos Ne
priklausomybės dienos minė
jimas; lapkričio 19 d. — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos atsto
vų demonstracija prie 35 vals
tybių pasitarimo rūmų; lapkri
čio 20 d. — demonstracija Pa
ryžiaus gatvėse. Be to, numa
tomos spaudos konferencijos, 
susitikimai su žurnalistais bei 
politinių partijų atstovais.

(LIC)
Sparčiai artėja

“U.S. News and World Re
port” 1990.XI.5 paskelbė žinu
tę — Lietuva taip greitai artė- 

(Nukelta į 2-rų psl.)

Darbininkas Lietuvoje valo dažais apteptų Stalino statula, nuimtų nuo pakylos. 
Tai viena iš daugelio L. C. Price nuotraukų, kuriomis iliustruotas straipsnis 
apie Baltijos valstybes žurnalo “National Geographic” 1990 m. lapkričio laidoje
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Kas tie Baltijos kraštai?
Arabų dykumos su iškeltais 

alyvų bokštais šiandien — viso 
pasaulio dėmesio centre. Po 
Irako žygio į Kuveitą jautėmės 
lyg nustumti į šalį, nereikš
mingi, mažyčiai ir visai nerei
kalingi pasaulio verslinin
kams. O vis dėlto mūsų verži
masis į nepriklausomybę nuo 
pat šių metų pavasario praplė
šęs ir mieguisčiausias akis, 
nebeleidžia pasauliui užsnūs
ti — kas gi iš tikrųjų tos Balti
jos šalys, pradėjusios Gorba
čiovo imperijos ardymą?

Stalinas po lietuvio kojom
Sekantiems “National Geo

graphic” žurnale spausdina
mus aprašymus nesunku pa
stebėti, kad medžiaga labai 
atranki, gerai išsijota taip, kad 
turėtų visuotinesnį pobūdį, 
tokia, kuria domėtųsi plates
nė angliškai skaitanti visuo
menė. Užtat viskas, kas jau ta
me mėnesiniame žurnale spaus
dinama turi būti įdomu, aktua
lu, pateikta dalykiškai ir vaiz
džiai. Lapkričio laidoje žurna
las Baltijos kraštams paskyrė 
35 puslapius ir viršelį, kuria
me Lietuvos fabriko darbinin
kas, užsilipęs ant pakartos ir 
nuverstos Stalino statulos, 
šluoja raudonai nutepliotą 
diktatoriaus veidą. Parinkta 
simbolinė fotografija kalba 
apie šių dienų didžiąsias per
mainas. Priit J. Vesilindo iš
samus straipsnis, pailiustruo
tas gausiomis aukštos kokybės 
spalvotomis Larry C. Price 
nuotraukomis, pavadintas “Es
tija, Latvija ir Lietuva kovoje 
dėl nepriklausomybės”.

Kiekvienas brangus
Pasakojimas pradedamas 

apie paskutinį laisvąjį estą 
Augustą Sabę, išsilaikiusį iki 
1978 metų. Miške prie upės už
kluptas KGB agentų, nelygioje 
kovoje neberasdamas išeities, 
įšoko upėn ir nusiskandino . . . 
Žybtelėjimas kovos ir meilės 
laisvei miniatiūriniu prologu 
skaitytoją įveda į tą baltiečių 
pasipriešinimo dvasią, kuri 
šiais metais prasiveržė atvirai 
ir aiškiai.

Autorius pastebi, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva — labiausiai 
civilizuotos ir provakarietiš- 

kos Sovietų Sąjungos respubli
kos, buvusios 22 metus laisvos 
tarp dviejų Pasaulinių karų, 
pilnateisės Tautų sąjungos na
rės, dalyvavusios pasaulinėse 
sporto olimpiadose, tapusios 
rimtomis varžovėmis Europos 
prekybos rinkose. Kruopščiai 
peržvelgiama 1940 metų trage
dija. Skelbiami būdingesni ap
klausinėjimai. Aukščiausio
sios tarybos narys Emanuelis 
Zingeris tarp kitko pareiškė: 
“Dešimtys tūkstančių mūsų in
telektualų buvo ištremti jau 
1940 metais (...) štai kodėl mes 
vertiname kiekvieną asmenį, 
nebuvusį įtrauktą į sovietinę 
sistemą — ir tokių nėra daug”.

Šeštoji kelionė
Apžvalgos autorius ir foto

grafas Larry C. Price atkeliavo 
į Baltijos kraštus 1990 metų pa
vasarį, kaip tik tada, kai viso 
pasaulio akys buvo į juos nu
kreiptos, ir tai pirmą kartą, 
Autorius gimęs Taline. Jo šei
ma pasitraukusi į Vakarus 
1944 m., kai jis buvęs vos pus
antrų metukų. Dabar — ši ke
lionė į Estiją jau šeštoji. Prieš 
metus keliavimas automobi
liais buvęs suvaržytas. Šį pa
vasarį jau be kliūčių galėjo 
riedėti Volvo iš miesto į mies
tą. Vilniuje Algimantas Čekuo- 
lis komunistinę ekonomiką 
apibūdino šitaip: “Mes gyvena
me po pastipusios karvės griau
čiais, ir kvapas nekoks” ... Au
toriaus nuomone, viskas apsi
vertė aukštyn kojom: vakar 
dienos galiūnai — šiandieni
niai kvailiai; kažkada buvę 
“chuliganai” ir valstybės prie
šai šiandien drožia kalbas par
lamentuose.

Žemėlapiai
Išspausdinti įvairių laiko

tarpių istoriniai žemėlapiai ir 
spalvotos Baltijos valstybių 
vėliavos su trumpais geografi
niais aprašais teikia gana iš
samią ir teisingą informaciją. 
Lietuvos teritorijos keitima
sis, pradedant XIV š. ir bai
giant 1938 m. mažiau susipaži- 
nusiems su Lietuvos istorija 
šalia trumpų paaiškinimų gra
fiškai ją gerai pavaizduoja. 
Pridėtas ir paaiškinimas, kad 
Lietuva buvusi galingiausia 
baltiečių valstybė su savo pie
tinėmis sienomis prie Juodų
jų jūrų. Po nacių-sovietų pak
to 1939 m. baltiečiai vėl pateko 
po rusų jungu.

Gyventi reikia
Politinių permainų susijau

dinimams aprimus, reikėjo pa
žiūrėti į kasdienybę, kuri pil
na įvairiausių problemų. Mais
to ir buitinių reikmenų įsigiji
mas vargina žmones. Bet ilgos 
eilės prie parduotuvių — ge
ras ženklas, nes reiškia, kad 
kas nors geresnio parduoda
ma. Lietuva pavasarį sunkiai 

kovojusi su Kremliumi dėl pa
skelbtos nepriklausomybės. 
Estija ir Latvija griebėsi dau
giau diplomatinio būdo, prie 
nepriklausomybės įgyvendini
mo eiti palaipsniui derybose 
su Maskva. Iš pradžių baltie
čiai pasitikėję vakariečių pa
rama, nes JAV ir kitos demo
kratinės valstybės niekada ne
pripažinusios Baltijos šalių 
prijungimo prie Sovietų Są
jungos. Bet dabar vietoj para
mos tebuvusi nejauki tyla.

Kas būdinga?
Apžvalgoje gana plačiai pa

aiškinti visų trijų tautų kultū
riniai, kalbiniai, istoriniai 
skirtingumai. Suminėtos bend
ros kovos su vikingais, kryžiuo
čiais, danais, lenkais, švedais, 
rusais. Šiaip Baltijos kraštai 
nesąs “naujasis pasaulis”, nė 
tautų tirpdymo katilas. Svetim
taučiai toleruojami, bet jie lie
ka svetimtaučiais. Lietuvoje 
tik 20% ne lietuvių; Latvijoje 
kitataučių 48%, Estijoj — 38%. 
Paliestos kone visos dabarti
nio gyvenimo problemos, kaip 
tarša, ekonominiai sunkumai, 
rublio vertė, tautinės mažu
mos. Bet pasidžiaugta pereitą 
vasarą Taline įvykusia XXI-ja 
Dainų ir tautinių šokių švente, 
kurioje šokę devyni tūkstan
čiai šokėjų Kalevo stadione, 
papuoštame Estijos spalvomis.

Lietuva skirtinga
Lietuva autoriui padariusi 

savimi pasitikinčios įspūdį, 
kai tuo tarpu Estija drąsi ir 
kiek arogantiška, Latvija at
sargiai mėginanti. Vilniuje — 
nė vienos raudonos vėliavos. 
Aukščiausioje taryboje — 70% 
Sąjūdžiui pritariančių narių. 
Kultūros ministeris, 28 metų 
amžiaus dar gyvenąs studentų 
bendrabutyje su žmona ir sū
neliu. Autorius stebėjęs minis- 
terių priesaikas, kurios bai
giamos žodžiais “tai įvykdyti 
padėk man, Dieve”. Naujasis 
AT pirmininkas muzikologas 
V. Landsbergis, pirmas res
publikos vadovas ne komunis
tas, neturįs jokio diplomatinio 
patyrimo, kovo 11 dieną pa
skelbė Lietuvos nepriklauso
mybę. Arūnė Degutienė tą die
ną bėgusi namo pranešti 4 me
tų dukrelei, kad Lietuva laisva.

Mūsų ginklas
Apie atsiskyrusią nuo Mask

vos komunistų partiją Gedimi
nas Kirkilas paaiškinęs, kad 
tikros komunistų partijos Lie
tuvoje nesą niekada buvę, o 
vardas naudotas tik taktikos 
sumetimais; iš tikrųjų tai bu
vusi socialdemokratų partija. 
Kai iškilo telegramų ir telefo
ninių pasikalbėjimų karas, kai 
sovietų tankai rodė savo galy
bę gatvėse kovo mėnesį, kai ge- 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Tėvų palikti beglobiai vaikai
Lietuvos vaikų fondas kreipiasi į labdaringą išeiviją

)

Jau dingo raudonos vėliavos

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI,
į Jus kreipiasi Lietuvos vai

ky fondas, pranešdamas apie 
savo veiklą ir telkdamas visų 
lietuvių pajėgas padėti vai
kams, auklėti juos lietuvišku
mo dvasia, kviesdamas bend
rauti, ruošti juos vaisingam dar
bui, skirtam nepriklausomai 
Lietuvai.

Praėję priespaudos dešimt
mečiai Lietuvos gyvenime pa
liko daug skaudžių randų. Ten
ka pripažinti, kad labai nu
kentėjo lietuviškos šeimos, 
vaikai, jaunimas, jų dvasingu
mas. Didelis skaudulys - tėvų 
palikti beglobiai vaikai. Da
bar jų kūdikių namuose yra 
daugiau 600, vaikų namuose ir 
mokyklose - internatuose naš
laičių ir beglobių vaikų skai
čius viršija net 5000! Dar apie 
5.500 vaikų našlaičių priglaus
ti pas artimuosius, gimines ar 
gerus žmones šeimose. Vaikų 
fondo rūpesčiu yra jau 10 šei
mynų, kuriose šeimos, augin- 
damos savo vaikus, globoja ir 
auklėja po 5-6 našlaičius.

Turime ir daug vaikų - ligo
nių, invalidų, kurčių ir nepri
girdinčių. Be to, 44 pagalbinė
se mokyklose dabar mokosi 
daugiau 10 tūkstančių debilu
mo paliestų vaikų!

Nors darome, ką tik galime, 
tačiau dėl bendro atsilikimo 
trūksta vaistų, net paprasčiau
sios aparatūros (pavyzdžiui, 
vaikams klausos aparatų, inva
lidų vežimėlių, protezų ir t.t.). 
Nors paskutiniu metu gauna
me kai kurią paramą iš užsie
nio, tačiau ji atsitiktinė.

Lietuvos vaikų fondas pagei
dautų užmegzti ilgalaikius ir 
nuolatinius bendradarbiavimo 
ryšius su tautiečiais, gyvenan
čiais užsienyje.

Mus domintų ne tik tam tikrų 
šalpos fondų steigimas, bet ir 
bendrų firmų sudarymas, ku-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

rios galėtų patenkinti vaikų 
poreikius, jiems padėtų ne
laimėje. Visais klausimais mus 
domintų jūsų pasiūlymai ir pa
tarimai.

Lietuvos vaikų fondas taip 
pat norėtų pasiūlyti ir savo 
paslaugas. Sakykime, mes ga
lėtume norintiems parūpinti 
lietuviškų vaikiškų knygelių, 
vadovėlių, kitų mokymo prie
monių. Be to, ir pats Vaikų 
fondas jau įsteigė leidyklą 
“Alka”, leidžia knygas, žurna
lą vaikams “Žvaigždutė”. Gal
būt šį žurnalą galėtume pa
dėti Jums ir užsiprenumeruo
ti? Lauktume jūsų pasiūlymų 
dėl bendrų knygučių išleidi
mo, aktyvaus kūrybinio bend
radarbiavimo mūsų žurnale. 
Pirmiausia siūlytume išleisti 
užsienyje ir Lietuvoje gyve
nančių vaikų kūrybos knygutę 
(prozos, poezijos, piešinių). 
Mūsų planuose knygutės “Vai
kų laiškai į XXI amžių” leidi
mas - joje bus ir vaikų iš JAV 
laiškai.

Siūlytume taip pat per Vai
kų fondą atostogų metu keistis 
šeimomis arba į šeimas priim
ti Lietuvos vaikus. Tai būtų 
abipusiai naudinga.

Lietuvos vaikų fondas jau 
veikia treti metai. Mūsų tiks
las - stiprinti lietuvišką šei
mą, rūpintis vaikais. Turbūt 
nieko nėra svarbesnio kiekvie
nai tautai, kaip jaunosios kar
tos ugdymas. Tai nepriklau
somos Lietuvos ateitis.

Gerbiamieji tautiečiai, no
rėtume, kad Jūs pritartumė
te mūsų kontaktams, kad už
sienyje kurtųsi Lietuvos vai
kų fondo rėmimo fondai, ini
ciatyvinės grupės. Pageidau
tume kiekvienoje šalyje turė
ti iš vietos žmonių įgaliotą 
asmenį. Parašykite mums apie 
savo nuomonę, siūlykite bend
radarbiavimo formas, būdus.

Viešėdami Lietuvoje nepa
mirškite pas mus užsukti į sve
čius, pasitarti.

Linkime Jums kuo geriausios 
sėkmės!
Su geranoriškais linkėjimais 
iš Lietuvos
Lietuvos vaikų fondo pirmininkas, 
poetas J. Nekrošius

P.S. Mes esame aptarę gali
mą pagalbą sergantiems Lietu
vos vaikams su šiais mūsų tau
tiečiais:
Audra Deveikis, 3612 Highioz, 
Raucho Palos Verdes, CA 09274, 
USA. FAX 213 9888694, namų 
213 544-1092.
R. Veitas, 29 Fox Chill H.Ln 
Milton, MA 02186, USA. Tel. (617) 
698-2162.

Mūsų adresai: 232600 Vilnius, 
K. Požėlos 12, Lietuvos vaikų 
fondas.

232600 Vilnius, Maironio 1, 
“Žvaigždutė.
1990.08.10

Lietuva tarptautiniame forume
Lietuviai žmogaus teisių konferencijoje Kopenhagoje

J. V. DANYS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Speciali PLB grupė keturis 

mėnesius rinko medžiagą, ruo
šė ir apipavidalino memoran
dumą bei priedus. Visą laiką 
palaikė ryšius su Lietuvos 
įstaigomis bei asmenimis.

Apie projektą iš anksto buvo 
kalbėta su B. Kuzmicku, Lietu
vos AT pirmininko V. Lands
bergio pavaduotoju, jam lan
kantis Kanadoje 1990.IV.1-2 
Otavoje (J.V. Danys) ir Toron
te (Gabija Petrauskienė). Taip 
pat tartasi ir su ministere pir
mininke Kazimiera Prunskie
ne trumpai Otavoje, o Vašing
tone buvo sudaryta jai galimy
bė liudyti JAV Helsinkio ko
misijos apklausoje.

Visą laiką ryšiai buvo palai
komi ir pasikeičiama informa
cija su B. Kuzmicko įstaiga, o 
mėnesį prieš konferenciją vi
sa informacija pasiųsta ir Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijai. Todėl PLB kvietimu į 
Kopenhagą atvykę Lietuvos 
AT deputatas Virgilijus Čepai
tis ir Sąjūdžio seimo narys Al
vydas Medalinskas buvo gerai 
susipažinę su informacija, 
įteikta ESBK dalyviams.

PLB išsamus, paremtas do
kumentais memorandumas 
buvo nepalyginamai turinin- 
gesnis ir reikšmingesnis kon
ferencijos dalyviams ir žinių 
tarnybai, negu VLIKo su lat
viais ir estais pusantro pusla
pio pareiškimas, kuris buvo 
platinamas jau konferencijai 
prasidėjus. Tada visų 35 vals
tybių atstovai jau buvo pasakę 
savo kalbas, kurios, žinoma, 
buvo paruoštos iš anksto.

PLB memorandumą su prie
dais išsiuntė visoms 35-oms 
valstybėms dvi savaites prieš 
konferencijos pradžią. Iš JAV 
Helsinkio komisijos tuoj pat 
buvo gautas paklausimas, ko
kiais duomenimis paremti ap
rašyti pašto ir ryšių suvaržy
mai, įskaitant vizas.

Galima paminėti, kad žmo
gaus teisių konferencijai Le
ningrade rugsėjo pradžioje 
Lietuvos delegacija paprašė 
jiems atsiųsti 200 egz. PLB me
morandumo išdalinimui Le
ningrade konferencijos metu.

Valstybių delegacijų lankymas
Susitikimas su delegacijų 

nariais konferencijos metu 
yra viena iš “išorinių įtaigoji- 
mo” priemonių. Tai svarbi ir 
iš tikrųjų reta proga žodžiu pa
reikšti mūsų pageidavimus ir 
tiesiogiai įteikti rašytą infor
maciją.

PLB delegacijos narės — Ga
bija Petrauskienė ir Gintė Da- 
mušytė kartu su Virgilijum Če
paičiu iš Lietuvos (pirmąją 
konferencijos savaitę), Vikto
ras Nakas ir Rūta Girdauskai- 
tė su Alvydu Medalinsku iš 
Lietuvos (paskutinę savaitę) 
susitiko su 20 valstybių dele
gacijų nariais.

Pasaulio pabaltiečių taryba 
(PPT), kurion šalia estų ir lat
vių įeina VLIKas, taip pat at
liko eilę pasimatymų, infor
muodama apie bendras baltie- 
čių problemas. Dėl skirtingų 
PPT ir PLB tvarkaraščių bei 
skirtingos organizacinės veik
los suderinti bendrus pasima
tymus buvo per sunku.

Lietuvos klausimas buvo 
PLB išpopuliarintas jau vie
ną dieną prieš konferencijai 
prasidedant, kai Lietuvos AT 
deputatas Virgilijus Čepaitis 
atsivežė AT pirmininko V. 
Landsbergio prašymą priimti 
Lietuvą konferencijos oficia
lia stebėtoja, bet prašymas bu
vo atmestas. PLB paskleidė 
atitinkamą biuletenį, kuris bu
vo komentuojamas tarptauti
nėje spaudoje. Todėl PLB bu

vo lengva gauti pasimatymus, 
nes delegacijų nariai norėjo 
gauti informaciją tiesiai iš 
Lietuvos atstovų. Tai ir Lietu
vos reikalams buvo naudin
giau.

Spaudos konferencijos
Kitas “išorinis įtaigojimas” 

yra vieša informacija: rengi
mas spaudos konferencijų bei 
dalyvavimas kitų rengiamose.

Labai daug dėmesio susilau
kė Pasaulio pabaltiečių spau
dos konferencija birželio 8 d., 
kurioje dalyvavo ir į klausi
mus atsakinėjo Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užsienio reika
lų ministerial. Atsilankė be
veik 200 žurnalistų. Spaudos 
konferenciją surengė ir jai va
dovavo Gintė Damušytė — PLB 
atstovė bei Liętuvių informa
cinio centro direktorė. Ją pa
rėmė JAV delegacija, parūpin
dama patalpas “Bella” centre, 
kur vyko ESBK konferencija.

Tuo metu, kai prasidėjo 
ESBK konferencija Kopenha
goje, Europos šiaurės kraštai 
turėjo pasitarimus Oslo mies
te, Norvegijoje, į kuriuos buvo 
pakviesti ir Baltijos respubli
kų užsienio reikalų ministe
rial. Į Kopenhagą juos pasi
kvietė Europos parlamento 
demokratų blokas padaryti 
pranešimus jo konferencijoje. 
Taip pat susidarė proga pasau
lio baltiečiams surengti vie
šą spaudos konferenciją.

NGO lygiagretė konferencija
Kaip minėta, Danijos NGO 

sekretoriatas sudarė sąlygas 
kitoms NGO grupėms rengti 
spaudos konferencijas, sim
poziumus, viešas diskusijas. 
Tuose forumuose organizaci
jos ir asmenys gali kelti žmo
gaus, grupių ir tautų teisių pa
žeidimus. Rezultatai priklau
so nuo sugebėjimo paveikti ži
nių tarnybą, su kuria svarbu 
turėti ryšius.

Žydai labai sėkmingai pa
naudoja tokius forumus, ypač 
gindami žydų teises emigruoti 
iš Sovietų Sąjungos. Jie taip 
pat būna atstovaujami keleto 
žydų NGO grupių.

Birželio 28 d. PLB atstovai 
— Viktoras Nakas ir Rūta Gir- 
dauskaitė kartu su Alvydu Me
dalinsku, Lietuvos AT pirmi
ninko pavaduotojo B. Kuzmic
ko padėjėju, surengė simpo
ziumą apie Lietuvą, informa
cinę parodą bei platino PLB, 
LIC ir Medalinsko iš Lietuvos 
atvežtus informacinius leidi
nius.

Birželio 27-28 d.d. PLB at
stovai dalyvavo visoje eilėje 
Danijos NGO surengtose dis
kusijose bei kai kurių valsty
bių informacinėse spaudos 

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

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

VAISTAI - receptiniai ir nereceptiniai siunčiami neribotais 
kiekiais. MUITO NĖRA.

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

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

DAIKTU PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiute
rius, FAX, siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti 
su iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu į namus. Susitarus 
duodame 2-jų metų GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizoriams.

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

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p., šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p..
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konferencijose, keldami Lie
tuvą liečiančius klausimus. 
Ąz Medalinskas buvo pakvies
tas kalbėti NGO simpoziume, 
kuriame buvo svarstoma ir pa
dėtis Baltijos respublikose.

VLIKas “lygiagretės NGO 
konferencijos” renginiuose 
nedalyvavo ir savo renginių 
neorganizavo, nors Kopenha
goje registravosi kaip neval- 
dinė organizacija (NGO).

Polinkis “aneksuoti”
PLB delegacijose buvo as

menų, kurie dirba Lietuvių in
formacijos centre, todėl galė
jo skubiai ir profesionaliai 
paruošti biuletenius apie kiek
vienos dienos įvykius ir juos 
išdalinti delegacijų įstaigoms 
ir žinių agentūroms. Taip pat 
per FAX informacijos buvo 
perduotos tuoj pat ir išeivijos 
spaudai (išsiųsta 10 biulete
nių).

Paskelbus, kad V. Čepaičio 
įteiktas prašymas suteikti Lie
tuvai stebėtojos statusą buvo 
atmestas, daug Europos laik
raščių į tai reagavo. Pvz. Lon
dono įtakingas “Times” stip
riai tą atmetimą kritikavo. To
dėl Lietuvos problemos pasi
darė Kopenhagoje ryškiai ži
nomos.

VLIKas aprašomojo pobū
džio pranešimus pradėjo skelb
ti savaitėmis vėliau. Jie buvo 
panašūs į ankstyvesnius tipiš
kus VLIKo pranešimus apie 
ESBK žmogaus teisių konfe
rencijas. Juose buvo perdėtas 
kiekvieno VLIKo pajudėjimo 
vaizdavimas ir visiškas PLB 
veiklos nutylėjimas.

Bet šį kartą įvyko dar blo
giau, nes įrašyta ir toks visiš
kai neteisingas tvirtinimas: 
“Spaudos ir pagalbinę sekci
ją (atsieit, VLIKo, JVD) suda
rė Romas Kinka iš Anglijos, 
Gintė Damušytė iš JAV ir Ga
bija Petrauskienė iš Kanados”. 
(“TŽ”, 1990 m. 28 nr., “NL”, 
1990 m. 33-34 nr.).

PLB visai savarankiškai ir 
nepriklausomai paruošė visą 
medžiagą konferencijai ir sa
varankiškai vykdė programą 
Kopenhagoje. Toks PLB vei
kėjų “aneksavimas” yra etikos 
trūkumas. Žmonių ar organi
zacijos “aneksavimas” reiš
kia ir jų darbų pasisavinimą, 
kai trūksta nuosavo turiningo 
įnašo.

Pastebėtina, kad VLIKas ne
drįso “aneksuoti” Lietuvos 
respublikos pareigūnų V. Če
paičio ir A. Medalinsko, ku
riuos PLB pakvietė, ir “nepa
stebėjo”, kad konferencijos 
paskutinę savaitę dar dirbo 
Rūta Girdauskaitė ir Viktoras 
Nakas.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
gūžės mėnesį prispaudė blo
kada ir birželyje Gorbačiovas 
tarėsi su Bush’u — Lietuva lai
kėsi tvirtai. Demonstruojan
tiems universiteto studentams 
AT narys Algimantas Čekuolis 
kalbėjęs: “Kitose pasaulio ša
lyse tokie dalykai iššauktų 
kraujo praliejimą ir jėgos nau
dojimą. Bet mes nesame afga
nistaniečiai ar pakistaniečiai. 
Ką matome, yra lietuviško sti
liaus revoliucija. Jei kur nors 
gatvėje sutiksi rusą, paimk jį 
po ranka, parodyk kelią. Būk 
malonus. Tai yra mūsų atomi
nis ginklas, prieš kurį nėra 
priešginklio. Svarbiausia — iš
laikyti šaltumą” . . .

Į naują gyvenimą
Autorius turėjęs galimybės 

pasikalbėti su liudininkais, 
mačiusiais tragediją psichiat
rinėje ligoninėje, iš kurios 
brutalia jėga sovietų kareiviai 
išsivarė besislapstančius jau

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

ja prie atsiskyrimo nuo Sov. 
Sąjungos, jog Vašingtonas su 
Vilniumi gali pasikeisti amba
sadoriais ateinančią vasarą. 
O prieš tai Lietuva pasikei- 
sianti konsulais su Lenkija, 
užmegsianti diplomatinius ry
šius su Čekoslovakija, Veng
rija ir Islandija.

Sovietinis smurtas
Sovietų armijos vadovybė, 

kaip praneša LIC, ignoravo 
Lietuvos parlamento parėdy
mą — be leidimo neruošti ka
riuomenės paradų. Lapkričio 
7 d. ryšium su bolševikų revo
liucija Vilniuje buvo sureng
tas kariuomenės paradas.

Pasak J. Budrio, amerikie
čio žurnalisto, desantininkų 
dalinys ir pėstininkai su au
tomatiniais ginklais ir raketo
mis, lydimi tankų žygiavo Ge
dimino prospektu pro Lietu
vos parlamentą link Lenino 
paminklo, kur buvo susirinkę 
keli tūkstančiai prosovieti
nių demonstrantų. Pastarieji 
autobusais buvo suvežti į Vil
nių iš kitų Sov. Sąjungos vie
tovių.

Kai paradas žygiavo pro Vil
niaus konservatoriją, balkone 
pasirodė studentai ir vienas 
iš jų su Brežnevo kauke mėgi
no pradėti sakyti kalbą. Sovie
tų desantininkai jėga įsibrovė 
į konservatoriją, laužydami 
duris bei daužydami langus, 
sukruvindami keletą studentų. 
Fotografai ir televizijos fil- 
muotojai taipogi buvo muša
mi guminėmis lazdomis. Smur
to veiksmai nutrūko, kai vie
toje pasirodė Lietuvos vidaus 
policija.

Seniausias pasauly žmogus
“National Enquirer” 1990. 

AfA 
JONUI MAČIULAIČIUI

mirus, 
jo žmonai ANELEI, dukrai LIUDAI su šeima, bro
liams, seserims ir giminėms reiškiu užuojautą -

J. Dragūnienė

AfA 
ONAI NIAURIENEI 

mirus,
dukrą APOLONIJĄ SLAPŠIENĘ su šeima 
giliai užjaučiame -

Jane ir Stasys PaketuraiWest Lome, Ont.

Canadian «lrt iHcniorialslltti.!
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

nuolius. Apžvalgoje pabrėžia
ma, kad Lietuva — giliai reli
gingas kraštas. Velykų dieną 
tekę lankytis Paberžėje, ma
tyti procesiją, girdėti medi
nės šventovės varpus. Kapuci
nas T. Stanislovas pareiškęs, 
kad jei lietuvis ateistas, tuo 
pačiu jis jau ir kolaborantas. 
O Emanuelis Zingeris Vilniuje 
aiškino, kad jam, kaip žydui, 
Lietuvos laisvė nesanti vien 
tik pasitraukimas iš Sovietų 
Sąjungos, ne tik medžiaginiai 
dalykai, bet virš visko “mūsų 
pačių moralinis atgimimas”.

Nedideliame bute pasimatė 
ii’ su V. Landsbergiu, kuris 
tarp kitko paaiškinęs, kad ne
priklausomybė turėjusi būti 
paskelbta dabar, nors vaka
riečiams dėl to ir buvę nepa
togu. “Mums gaila jų”, — taręs 
šeimininkas šypsodamasis, — 
“Bet mums būtų buvę labiau 
nepatogu pasilikti Sovietų Są
jungoje dar 50 metų” .. . Snk.

X.30 paskelbė, kad Barbora Ja- 
saitė, 135 metų, gyvenanti Lie
tuvoje, yra seniausias asmuo 
pasauly. “Aš visada tikėjau į 
Dievą, skaičiau Šv. Raštą, val
giau reguliariai, bet svarbiau
sia — atokiai laikiausi nuo vy
rų”, — pastebi niekad netekė
jusi Barbora. Be to, ji sako, 
kad visada nekentusi vyrų, nes 
jie esą pavojingi gyvūnai — 
užsiima politika ir skelbia ka
rus.

Barbora tik prieš 10 metų 
pirmą kartą buvo pas gydyto
ją, būdama 60 metų pamatė 
elektros lemputę, o 80 metų 
pasinaudojo telefonu. Ji nenu
keliavo toliau kaip 20 kilomet
rų nuo gimtojo kaimo. Visą gy
venimą buvo verpėja, niekad 
nevartojo alkoholio, kavos ar 
arbatos. Gyveno neužterštoje 
aplinkumoje ir neturėjo di
desnės įtampos. Tokios sąly
gos, pasak laikraščio, užtikri
no jai ilgą gyvenimą.

Jos amžius buvo nustatytas, 
remiantis gimimo ir parapijos 
dokumetais, oficialių pareigū
nų. Ji yra įtraukta kaip pasau
ly seniausias žmogus į knygą 
“Guiness Book of World Re
cords” Anglijos Londone. J. A.



Amerika - jos politika ir moralė
JAV prezidentų laikysena paskelbus Lietuvai nepriklausomybę 1918 m. ir 1990 m. kovo 11d.
Dr. ALGIRDAS STATKEVIČIUS

Nuo senų senovės yra sako
ma: “Fiat iustitia, pereat raun
dus!” (Teisingumas turi būti 
įgyvendintas, nors dėl to rei
kėtų pražudyti visą pasaulį). 
Pavieniai žmonės ir nedidelės 
jų grupės per visus amžius tai 
laikas nuo laiko įrodė savo as
meniniu pavyzdžiu — stojo į 
nelygią ir žūtbūtinę kovą be
veik šimtaprocentiškai žino
dami, kad iš jos nesugrįš. Pa
vyzdžiu galima imti ir mūsų po
kario partizanus. Juos visus ve
dė mintis, kad gyvenimas be 
teisingumo yra mažai ko vertas 
ar netgi nieko nevertas. Paga
liau ir kiekvienam sugeban
čiam blaiviai galvoti yra visai 
aišku, ko yra verta taika be tei
singumo, ko vertas teisingumo 
nepaisąs žmogus, ko vertas tei
singumu neparemtas pasaulie
tinis ar religinis žmonių tel
kinys.

Tačiau didžiosios asmeny
bės, kurias priimta vadinti 
žmonijos švyturiais, nuo senų 
senovės taip pat nebuvo pa
kankamai aukšto dvasinio ly
gio, taip pat nėjo “vien takais 
dorybės”. Pvz. Aristotelis tei
gė, kad karas yra toks pat na
tūralus grobio įsigijimo būdas, 
kaip ir medžioklė. Tokia Aris
toteliui panašia “filosofija” 
daug kas vadovaujasi ir dabar, 
daug kas vadovavosi praeityje. 
Pvz. Špengleris rašė: “Karas 
yra amžina ir aukščiausia žmo
giška būties forma, ir valstybė 
egzistuoja karo labui” (“Prusa- 
čestvo i socializm”, Petrograd, 
1922,46 p.).

Štai kodėl sunku gyventi tau
tai, kurios fiziškai galingesnis 
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kaimynas yra moksliniais pa
grindais organizuotas, žudymo 
priemonių fabrikus turintis ir 
grobimo idėjomis gyvenantis 
plėšikų telkinys, vadinantis 
save valstybės ar tautos vardu.

Sunku arba iš viso neįmano
ma pasiekti garbingos taikos, 
normalaus gyvenimo ar užtik
rinti žmonijos egzistenciją, 
kai tokios nedorus užmojus 
turinčios valstybės viena su 
kita solidarizuojasi neteisin
gumo, nežmoniškumo, antikul- 
tūros pagrindu. • Jų gražiai 
skambančios visuomeninės- 
etinės teorijos paprastai nu
eina savo keliu, o praktika 
— vėl savo.

Rusija ir Lietuva
Nenuostabu, jei ir po caro 

nuvertimo rusų baltųjų impe- 
rialstų kalbos labai skyrėsi 
nuo darbų. Lygiai taip, kaip 
ir greitai juos nuvertusių rau
donųjų imperialistų. Pvz. po 
Vasario revoliucijos Rusijoje, 
dar eidamas teisingumo mi- 
nisterio pareigas A. F. Kerens- 
kis 1917. V. 3 sakė: “Juk yra 
visiškai natūralūs ir elemen
tarūs dalykai: niekas ir nie
kados negali gyventi ne savo 
namuose, kaip niekas ir nie
kados nesutiks atsisakyti sa
vo namuose būti šeimininku”. 
Ir vis dėlto estų tautai, sie
kiančiai nepriklausomybės 
(kaip ir visoms kitoms Rusi
jos imperijoje vergaujančioms 
tautoms), jis jokiu būdu nesu
tiko leisti būti pilnu šeimi
ninku savo namuose. Žurnale 
“Naujoji Romuva” (1939 m., nr. 
4, 186 p.) skaitome: “Rusų re
voliucijai 1917 m. įvykus, Ru
sijos vyriausybė leido šaukti 

estų tautos seimą su sąlyga, 
kad tas seimas nesiektų nepri
klausomybės, bet pasitenkin
tų autonominiu susitvarkymu”.

Argi M. Gorbačiovas dabar 
to nekartoja? Ribotą suvere
numą, reiškiantį autonomiją, 
dar šiaip taip toleruoja, ta
čiau pilnos nepriklausomybės 
— jokiu būdu. Visi nepriklau
somybės siekėjai tapo vienaip 
ar kitaip pasmerkti ir yra nuo
latos “kultūringai” keikiami 
keiksmažodžio prasmę įgavu
siais žodžiais: “ekstremistai”, 
“nacionalistai”, “separatistai”, 
“fašistai” ir pan.

Lietuvių tauta po 1795 m. 
įvykdytos rusiškosios okupa
cijos niekados neatsisakė nuo 
pagrindinių savo teisių — nuo
latos kėlė nepriklausomybės 
atstatymo klausimą. To reika
lavo žodžiu ir raštu, to siekė 
ruošdama ginkluotus sukili
mus vieną po kito, įkvėpdama 
revoliucinius judėjimus. Tik
tai dėl to vyko ilgas ir sunkus 
karas su bolševikine Rusijos 
imperija, pasibaigęs tada, kai 
1919. VI. 1 vyriausias nepri
klausomos Lietuvos karo va
das gen. Žukauskas pranešė: 
“Bolševikai be mažiausios 
tvarkos bėga Daugpilio link.”

Pagalba pavergėjams
Buvo pagrindo manyti, kad 

Lietuvos nepriklausomybė 
jau apginta, kad Rusija jau 
nebeturi jėgų tęsti agresyvų 
karą ir yra priversta pasiduoti 
bei sutikti su teisėtais Lietu
vos reikalavimais — pilno ne
priklausomybės pripažinimo. 
Deja, to meto JAV vyriausybė 
visokeriopai stengėsi padėti 
prie pražūties slenksčio atsi
dūrusiam bolševikui, užsimo
jusiam nešti mirtį šimtams 
tautų, jų tarpe ir “supuvusiai, 
kapitalistinių buržujų valdo
mai Amerikai”.

Moraliniai dėsniai
Kodėl tas “galutiniai” ne

seniai sprogo lyg muilo burbu
las? Todėl, kad žmogus nei sa
vo galvosena, nei veiksmais 
niekados neturi prieštarauti 
Didžiojo Kūrėjo nustatytiems, 
amžinai nekintamiems dės
niams. Štai kodėl netvirta ir 
laikina viskas, kas pagrįsta 
nenormalumu, neapykanta, 
nežmoniškumu. Žmonija turi 
eiti “vien takais dorybės”. 
Einantiems kitais takais gre
sia neišvengiamas pralaimė
jimas, lygiai taip, kaip ir 
mirtis. Gerą darbą yra pajė
gus atlikti kiekvienas ir visa
dos. Tačiau dar per dažnai 
žmonės renkasi blogą darbą. 
Dar per dažnai nenuoširdu
mui atiduodama pirmenybė 
prieš nuoširdumą, melui — 
prieš tiesą, klastingumui 
prieš atvirumą.

Sovietų užmojai
Aš esu gyvas liudininkas, 

kaip vienu ir tuo pačiu metu 
Sovietų Sąjunga, visais masi
nės informacijos kanalais ra
ginusi viso pasaulio tautas 
ginti taiką, slapta brandino 
siaubingą “tigro šuolį” iš Ry
tų į Vakarus.

Mat 1964 m. aš keletą mėne
sių buvau mobilizuotas ir iš
siųstas gilinti radiologijos 
bei toksikologijos studijų į 
Leningrado Karo medicinos 
akademiją. Tenai generolų 
laipsnį turį Raudonosios ar
mijos instruktoriai sakyda
vo: “Jeigu prasidės karas, o 
jis gali prasidėti bet kuriuo 
metu, mes vesime tiktai puo
lamąsias operacijas. Ginamų
jų nebus . . . Kokias 5-6 dide
les atomines bombas numesi
me ant Vakarų Vokietijos, 7-8 
ant Anglijos... Jau antrą 

karo dieną mes su savo armija, 
stovinčia Rytų Vokietijoje, 
turime pasiekti Atlantą. Mū
sų tikslas — okupuoti Vakarų 
Vokietiją, Prancūziją, Ispa
niją, Angliją ir kitas Euro
pos valstybes.”

Kai kitas panašiai mobili
zuotas gydytojas rusas iš Mur
mansko paklausė, kaip pasiek
sime Amerikos krantus?, atsa
kymas buvo toks: “Viskas yra 
detaliai apgalvota, viskas su
planuota. Tai atlikti nebus la
bai sunku. Kas dedasi Vakarų 
valstybėse, mes labai gerai 
žinom. Pvz. jeigu prireiktų, 
mes iš karto galėtume pasa
kyti ne tiktai koks lėktuvas 
ir kur skrenda, bet pasakytu
me net pavardę lakūno, vai
ruojančio bet kurį Atlanto są
jungos bombonešį ar naikin
tuvą”.

Kadangi didžiųjų valstybių 
interesai, egoistiniai išskai
čiavimai bei agresyvi strategi
ja buvo statomi kur kas aukš
čiau už moralę, žmonių bei tau
tų laisvę, tai ir Lietuvai buvo 
labai sunku atgauti nepriklau
somybę I. D. karui pasibaigus.

Trumpai pažvelkime, kaip 
JAV prezidentas Wilsonas 
praktikoje įgyvendino savo 
visame pasaulyje išreklamuo
tą tautų laisvo apsisprendi
mo principą.

Tuomet, kai Lietuva jau be
veik dveji metai buvo paskel
busi savo nepriklausomybę ir 
kai Lenino vadovaujama armi
ja pradėjo byrėti, kai Lietu
va jau visos eilės valstybių 
buvo pripažinta, prezidentas 
Wilsonas stovėjo ne pusėje tų, 
kurie siekė išsivaduoti iš ver
gijos, o rėmė vergvaldžius, 
okupantus, užkariautojus. Jis 
nesidrovėjo atsukti nugarą pa
galbos prašantiems.

Lenino raštuose (30 t. 292 p.) 
kiekvienas gali paskaityti tokį 
dokumentą:

“Telegrama. Vašingtonas 
1919. X. 11. Valstybės departa
mentas žodžiu supažindino 
mane su Gedui duota instruk
cija. Jis vadinasi Amerikos 
vyriausybės komisaru Rusijos 
Pabaltijo provincijose. Jis 
nėra akredituotas prie kurios 
nors iš Rusijos vyriausybių. 
Jo misija stebėti ir informuoti. 
Jo elgimasis nėturi įteigti vie
tiniams gyventojams vilties, 
kad Amerikos vyriausybė galė
tų sutikti paremti separatis
tines sroves, siekiančias dau
giau negu autonomijos. Prie
šingai, Amerikos vyriausybė ti
kisi, kad Pabaltijo gyventojai 
padės savo broliams rusams 
jų bendravalstybiniame dar
be. Bechmetovas — ministe- 
riui”.

Argi dabar nesikartoja lygiai 
tas pat?

Kasdieninė praktika įtikina
mai kalba, kad eiliniai Ameri
kos žmonės daugumoje yra ga
na dideliu laipsniu ištikimi 
žmoniškumui, tačiau JAV poli
tikai neretai mąsto panašiai, 
kaip bolševikai — interesų, 
praktinės naudos stereotipais. 
Žmoniškumui ir moralei čia 
vietos jei ir yra, tai tiktai 
propagandiniuose pareiški
muose.

Pvz. labai žymus ir įtakingas 
JAV diplomatas, buvęs JAV 
ambasadorius Maskvoje 
George F. Kennan visą laiką 
vargvaldinę, žiauriausią taut- 
žudystę vykdančią rusų impe
riją vadino “tradicine rusų 
valstybe”. O su Hitlerio pa
galba pavergtas Pabaltijo tau
tas, lyg savos teritorijos ne
turinčias tautines mažumas 
Amerikoje, vadino “Baltijos 
bendruomenėmis Rusijoje.” 
Dar 1956 m. pavasarį jis sakė: 
“Geram ar blogam, pasikeiti
mai Rytų Europoje yra galuti
niai” (“Draugas”, 1989. VII. 22).

Didžiųjų veidmainystė
Dabarties Lietuva yra pikto 

šaltojo karo stovyje su Sovietų 
Sąjunga. Pasirodo, kad bešir
dis taikios kaimyninės tautos 
užpuolimas M. Gorbačiovui 
nėra nei begėdystė, nei nusi
kaltimas, nei elementarių do
rovės normų laužymas, nei 
prieštaravimas persitvarkymo 
pradžioje pasakytoms gra
žioms kalboms. Pvz. prieš dve
jus metus M. Gorbačiovas skel
bė: “Reikia gerbti politinį ir 
socialinį kiekvienos tautos 
pasirinkimą” (“Tiesa”, 1987. 
X. 1.). Kaip visa tai gerbiama, 
puikiai žino ne vien Lietuva, 
bet ir visas pasaulis.

1990. IX. 24 Lietuvos minis- 
terių tarybos pirm. K. Pruns
kienė buvo susitikusi su M. 
Gorbačiovu. Tą susitikimą ji 
taip įvertino: “Mūsų ir M. Gor
bačiovo požiūriai skiriasi ta 
prasme, kad prezidentas įsi
tikinęs, jog pasaulis nesuin
teresuotas mūsų nepriklauso
mybe ir mes negalime tikėtis 
jo paramos”.

O pasaulis nesuinteresuotas 
mūsų nepriklausomybe todėl, 
kad kaip Rytų, taip ir Vakarų 
požiūris į tautų teises yra 
beveik toks pat. Štai kodėl 
Jungtinių tautų organizacija 
per pirmuosius dvejus savo 
egzistavimo metus sugebėjusi 
paruošti “Visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją”, per be
veik pusę šimtmečio nesuge
bėjo paruošti pačios svarbiau
sios žmonijos deklaracijos 
— “Visuotinės tautų teisių 
deklaracijos”.

Aš esu 
pasiruošusi 

GST 
mokesčiams

Ar jūs taip pat?
Dabar jau 
laikas 
registruotis
Ar jau esate pasiruošę siū
lomiems GST mokesčiams? 
Jeigu ne - dabar jau pats 
laikas registruotis ir pasi
ruošti. Registracija būtina 
visiems, kurie užsiima 
verslais. Tai apima žvejybą, 
ūkininkavimą, profesinius 
patarnavimus ir daugelį kitų 
sričių, žinomų kaip pelno 
nesiekiančios organizacijos.

Pajamų įstaiga (Revenue 
Canada) yra pasiruošusi su
teikti jums informaciją:
■ Kaip registruotis ir kas

iš to gaunama
■ Ką GST reiškia jūsų darbui
■ Apie suprastinimą są

skaitybos ir administraci
jos procedūrų

■ Federacinių pardavimo 
mokesčių (Federal Sales 
Tax) nuolaidos

■ Kaip atsiimti GST 
mokesčius, darant 
užsakymus

■ GST atsiskaitymo 
pasirinkimai

Skambinkite mums 
1-800-267-6620 
Silpnesnės klausos 

žmonėms: 

1-800-465-5770 
arba užeikite 

Revenue Canada 
Excise 

nuo pirmadienio iki 
penktadienio 

9 v.r. - 5 v.p.p.

Kanados GST. Labai geras dalykas pasiruošti dabar.

■ ■ Revenu Canada Revenue Canada
■ " ■ Douanes et Accise Customs and Excise Canada
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Ar yra Lietuvoje 
ginklų sandėliai?

Šį klausimą nagrinėja Mask
vos “Pravda” spalio 15 d. lai
dos pirmame puslapyje. Laik
raštis rašo:

“Šiandien smurtas lyg Da
moklo kardas kabo virš visuo
menės galvų. Daugelį Lietuvos 
žmonių gąsdina gandai, kad 
krašte yra slapti savano
rių ginklų sandėliai. Savano
riai saugo kai kuriuos objek
tus ir yra pavaldūs tik respub
likos parlamentui. Taip pat 
gąsdina atsikūrę šaulių sąjun
gos būriai. Galbūt baimė turi 
dideles akis, gandai lieka gan
dais, bet kaip yra iš tikrųjų?”

Į šį klausimą atsako vidaus 
reikalų ministerijos milicijos 
papulkininkis Pavel Berezuc- 
kij: “Duomenų apie slaptus 
ginklų sandėlius mes neturi
me. Tačiau kovos su nusikalti
mais plane visiems vidaus rei
kalų ministerijos daliniams 
yra duotas įsakymas patikrinti 
ginklus sandėliuose, bazėse 
ir šaudyklose. (...) Ginklų grobs
tymo atsitikimų buvo nedaug. 
Pvz. Kauno rajone iš šaudyk
los buvo pavogti keli pneuma
tiniai (oro) šautuvai. Jie yra 
ieškomi. Vilniaus geležinkelio 
stotyje buvo atplėštos vagono 
durys ir pavogta 10 medžiokli
nių šautuvų”.

“Pravda” teisingai rašo, kad 
smurtas lyg Damoklo kardas 
kabo virš Lietuvos žmonių gal
vų, tačiau smurto šaltinių ji 
ne tuose visuomenės sluoks
niuose ieško.

Vilniuje liepos-rugpjūčio 
mėn. buvo platinamas rusų 
kalba atsišaukimas į Sov. Są
jungos piliečius, gyvenančius 
Vilniaus krašto teritorijoje. 
Jame tarp kitko rašoma: “Len
ke! Ruse! Baltarusi! Žyde! Lie
tuvi internacionaliste! Visų ki
tų tautybių žmonės! (...) Ragi
name! 1. Paskelbti Vilniaus 
krašto išėjimą iš sąjūdiškos 
Lietuvos! (...) 2.Kurti savano
riškus būrius Vilniaus kraštui 
ginti! Šie būriai turi būti įslap
tinti ir laukti signalo! Į būrius 
priimti visus patriotiškai nu
siteikusius Sov. Sąjungos pi
liečius nuo 14 iki 70 metų! (...) 
Vilniaus krašto patriotų orga
nizacinis komitetas”

Šis atsišaukimas buvo iš
spausdintas Vilniaus lenkų 
dienraštyje “Kurier Wilenski”, 
kurio redaktorius Z. Balcewicz 
pastebi: “Kam tai yra reikalin
ga? Kieno kraujas liesis? Tik
rai ne ‘patriotų’, bet Vilniaus 

krašto čiabuvių, kurie se
niai ant savo kailio patyrė 
‘liaudies valdžios’ pasekmes”.

Nejaugi Nobelio premijos 
laureatas gaus priekabę pa
siųsti Lietuvon tankus “tvar
kai” palaikyti?

Vilniaus - Maskvos derybos
Maskvos dienraštis “Izvesti- 

ja” spalio 21 d. laidoje išspaus
dino Sovietų Sąjungos ministe- 
rio pirmininko Nikolajaus 
Ryžkovo pasisakymus apie 
spalio 20 d. Maskvoje įvykusias 
derybas tarp Lietuvos ir Sov. 
Sąjungos. Ryžkovas nusiskun
dė, kad lietuviai visokiais bū
dais bando derybas vilkinti. 
Jam taip pat nepatiko, kad Lie
tuvos delegacija kategoriškai 
atsisakė įsileisti į posėdžių sa
lę tautinių mažumų atstovus 
stebėtojais. Sov. Sąjungos mi- 
nisteris pirmininkas pareiškė, 
kad nebuvo susitarta dėl Lie
tuvos jaunimo tarnybos sovie
tų armijoje, nors pažanga šio
je srityje buvusi padaryta. 
Sunkiausia buvo sprendžiami 
ekonominiai klausimai. Ryž
kovas pasisakė prieš atskiros 
Lietuvos valiutos įvedimą ir 
atsisakė garantuoti sutartis, 
kurias Lietuva pasirašė su at
skiromis Sov. Sąjungos res
publikomis. Tačiau buvo ir po
zityvių rezultatų: buvo sutar
ta, kad oficialios derybos pra
sidės prieš lapkričio pabaigą 
ir kad Lietuva duos tokias pa
čias lengvatas II D. karo daly- 
viams-raudonarmiečiams kaip 
ir Sov. Sąjunga.

“Kurier Wilenski” paskelbė 
pavardes tų nelietuvių, kurie 
ruošėsi dalyvauti Vilnius- 
Maskva derybose. Jie yra LKP 
(pagal Maskvos platformą) na
riai. Vienas jų, L. Jankiele- 
wicz, yra tos partijos CK sek
retorius. Ryžkovas vylėsi, kad 
šie asmenys padės jam išlaiky
ti Lietuvą “laimingų Sov. Są
jungos tautų šeimoje”.

Karo veteranų pensijos
Maskvos savaitraštis “Argu- 

menty i fakty” rašo apie karo 
veteranų-invalidų nusiskundi
mus, kad jie negauna jiems pri
klausomų 15 rublių mėnesinio 
priedo. Laikraštis aiškina, kad 
šis priedas yra jau įjungtas į 
jų gaunamą pensiją, tačiau tie 
asmenys, kurių pensija yra 120 
rublių, šio priedo visai negau
na, o gaunantieji per 105 rub
lių pensijos, gauna tik jo da
lį ligi 120 rublių sumos.

(Nukelta į 5-tą psl.)
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©LAISVĖJANČIOJ TEW J
MIRĖ DARIAUS DUKRA

Atlanto nugalėtojo Stepono 
Dariaus dukra Nijolė Dariūtė- 
Maštarienė, medicinos mokslų 
kandidatė, Kauno medicinos 
akademijos docentė, mirė spa
lio 22 d., sulaukusi 65-rių metų 
amžiaus. Velionė buvo pašarvo
ta Kauno medicinos akademijos 
laboratorinės dalies salėje, pa
laidota Kretingos rajono Jokū
bavo kapinėse. Kai Darius su Gi
rėnu skrido per Atlantą ir tra
giškai žuvo Soldine, Nijolė buvo 
tik aštuonerių metukų mergytė, 
negalėjusi prisiminti 1927 m. 
į JAV išvykusio tėvo. Ji betgi vi
są gyvenimą saugojo atmintyje 
susidarytą tėvo Stepono Dariaus 
viziją. Kai 1944 m. pradėjo stu
dijuoti Vytauto Didžiojo uni
versiteto medicinos fakultete, 
rūmų rūsyje jau buvo paslėpti 
jos tėvo ir jo bendražygio Sta
sio Girėno palaikai. Galbūt ji 
girdėjo gandų, bet apie juos ne
galėjo net kalbėti, nes kalban
tieji galėjo būti pašalinti iš me
dicinos fakulteto. Paslaptis atsi
skleidė tik 1963 m. Ligi šio lai
ko spaustuvėje buvo įstrigusi 
Nijolės Dariūtės monografija 
“Darius ir Girėnas” ir to paties 
pavadinimo nuotraukų albumas. 
Šie du leidiniai netrukus turėtų 
pasiekti skaitytojus, o 1993 m., 
minint transatlantinio skrydžio 
šešiasdešimtmetį, turėtų būti 
atidengtas ir paminklas lietuvių 
tautos didvyriais tapusiems la
kūnams. Gaila, kad jo nesulau
kė tėvo vizija gyvenusi Nijolė 
Dariūtė-Maštarienė.

STUDENTAI IŠ UŽSIENIO
Vilniaus inžinerinis statybos 

institutas nuo š. m. spalio 5 d. 
inžinieriais statybininkais ga
lės ruošti ir studentus iš užsie
nio, už mokslą atsilyginančius 
tvirta valiuta. Instituto rekto
rius Edmundas Zavadskis pra
nešė spaudai, kad su Libano 
konsulu Gebraelu Geara jau su
sitarta dėl 15 libaniečių stu
dentų atvykimo. Disciplinos už
sienio studentams bus dėstomos 
prancūzų kalba. Instituto moks
linės tarybos nutarimu ir vieti
niai studentai visas disciplinas 
galės studijuoti anglų ir pran
cūzų kalbomis. Šiemet Libanas 
atsiųs 15 studentų, sekančiais 
metais — 40 ar 50, mokslapini- 
gius padengdamas tvirta užsie
nio valiuta. Ambasadorius G. 
Geara panašias derybas turėjo 
ir su Kauno medicinos akademi
jos vadovybe. Ten studijuos ke
turios dešimtys Libano studen
tų. Studijoms į Lietuvą libanie
čiai nori atsiųsti katalikus stu
dentus ir iš kitų arabų šalių. 
Vilniaus inžinerinis statybos 
institutas taipgi tariasi su Da
nijos politechnikos instituto 
vadovais dėl keitimosi studen
tais ir dėl galimybių lietuviams 
nemokamai studijuoti kai kurio
se Europos valstybių mokyklose.

NEPRIKLAUSOMYBĖS PARTIJA
Spalio 22 d. atstovų suvažia

vime Vilniuje buvo įsteigta Ne
priklausomybės partija, inicia
torių planuota pavadinti Kovo 
11-tosios partija. Pavadinimas 
buvo pakeistas suvažiavimo da
lyvių nutarimu. Nepriklausomy
bės partiją įsteigė grupė buvu
sių Lietuvos sąjūdžio aktyvistų.

Canadian European 
Export Import Co. 
Siunčiame siuntinius

į Lietuvą, Estiją, Latviją, Gudiją, Ukrainą
Siuntiniai siunčiami supakuoti pačių siuntėjų ne mažesni 
kaip 5 kg.
Taip pat turime mūsų bendrovės paruoštų siuntinių.
Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
Persiunčiame pinigus tiesiogiai jūsų norimam asmeniui.
Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos draudą ($121.50 
trims mėnesiams).
Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 
aukščiau).

404 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (41 6) 534-3860 Fax (41 6) 533-491 O

Atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r.- 7 v.v., 
šeštadienį 10 v.r.- 5.30 v.p.p.

Musų patvirtinti prekybininkai
Kazan Overseas Parcels 
83 Shanley St., Kitchener, Ont. 
Tel. (519) 743-7653 

Silesia Co., 37 Hellems Ave., Welland, Ontario
Tel. (416) 734-4487

Jos pirmininku išrinktas Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pi
liečių teisių ir tautybių reika
lų komisijos pirm. Virgilijus Če
paitis, o koordinacinėn tarybon 
įsijungė kai kurie Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos ir vy
riausybės nariai. ELTOS prane
šime teigiama, kad naujajai par
tijai priklauso penki Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos nariai, 
o ją remia ir dešimt kitų. Ne
priklausomybės partija savo 
programą paruoš specialioje 
konferencijoje dar prieš 1991 
m. kovo 11 d. Programos paruo- 
šiman kviečiami įsijungti visi 
Lietuvos gyventojai. Steigiama
jame suvažiavime buvo priimtos 
rezoliucijos, liečiančios Lie
tuvos kaimą, komunistines orga
nizacijas, santykius su Lietuvos 
sąjūdžiu, politinių jėgų vieny
bę. Rezoliucijų teksto, matyt, 
dėl popieriaus trūkumo nepa
skelbė vis dar labai maži blo- 
kadiniai laikraščių numeriai.

BENDRIJŲ SEKCIJA
Lietuvos socialdemokratų 

partijos taryba įsteigė tautinių 
bendrijų sekciją, skirtą na
riams, nemokantiems lietuvių 
kalbos. Šios sekcijos dėka so
cialdemokratų grupės, rajonų ir 
miestų skyriai Lietuvos social
demokratų partijon galės įsi
jungti gimtąja savo kalba.

POKALBIAI SU MASKVA
Antrajam Lietuvos delegaci

jos pokalbiui su Maskva yra skir
ti Česlovo Iškausko komentarai 
“Piršo aerobiką, o reikia duo
nos”, paskelbti “Lietuvos ryte”. 
Esą Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo pirm. Vytau
tas Landsbergis, spalio 20 d. va
karą grįžęs Vilniaus orauostin, 
nebuvo nei linksmas, nei liūd
nas. Laukiantiems Vilniaus tele
vizijos atstovams jis tik prasi
tarė, kad pokalbiai su Maskva 
stumiasi į priekį, diplomatiš
kai nutylėdamas pokalbių deta
les. Lietuviai daugiau išgirdo 
iš Sovietų Sąjungos premjero N. 
Ryžkovo, Maskvos televizijos 
laidoje mėčiusio griausmus ir į 
kairę, ir į dešinę: “Jis perspė
jo, kad Lietuva nemėgintų išeiti 
iš TSRS, nes tada ji prapuls. Sa
vos sienos, muitinės, karinė tar
nyba, pinigai ir t.t., anot jo, ga
lutinai sužlugdys Lietuvą. Prem
jeras, kuriam galvos linkčiojimu 
pritarė tarybinės delegacijos 
darbo grupės vadovas, stengėsi 
įrodyti, kad Lietuvos parlamen
tas turi suformuoti kitokią dele
gacijos sudėtį, būtinai įtraukti 
nacionalinių mažumų atstovus. 
Paskui jis teigė, kad V. Lands
bergis ir Lietuvos vyriausybė vi
siškai nesprendžia ekonomikos 
reikalų, tarsi TSRS premjeras 
šioje srityje turėtų kokių nors 
nuopelnų. Galų gale N. Ryžko
vas tarybiniams žurnalistams 
pareiškė, kad Lietuva tebėra 
Tarybų Sąjungoje ir nėra ko čia 
su ja žaisti kates ir peles. ..” 
Antraštėje minima aerobika yra 
susieta su JAV filmų aktore Jane 
Fonda, kuri, lankydamasi Mask
voje, šią ritminę mankštą piršo 
maisto stokojantiems gyvento
jams. Taikli yra baigminė Č. 
Iškausko pastaba: “Bet motinai 
Rusijai reikia duonos. O mums 
- patikimų derybų partnerių Ry
tuose”. V. Kst.

Big Win Center
760 Brant St., Burlington, Ont.

Tel. (416) 639-7547

Lietuvoje, Kryžių kalne, aukurietis KAZYS MIKŠYS prie Toronto “Ait
varo” ir Hamiltono “Aukuro” dramos būrelių pastatyto bendro kryžiaus

Hamilton, Ontario
LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ 

SĄJUNGOS “Ramovė” Hamilto
no skyriaus narių susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 21 d., 2 v.p.p., 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Visi nariai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
valdyba, išrinkta aklamacijos 
būdu, spalio 14 d. pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkė Regina Bag- 
donaitė-Chiarelli, 44 Elgar Ave., 
Hamilton, Ont. L9C 4E1. Tel. (416) 
575-4859; vicepirmininkas Juozas 
Sakalauskas, tel. (416) 387-1960; 
iždininkas Alfonsas Palčiauskas, 
tel. (416) 388-5400; sekretorius Jo
nas Čebatorius, tel. (416) 385-2203; 
renginių vadovas Arūnas Raguc- 
kas tel. (416) 529-6598; jaunimo 
atstovas Stasys Kareckas tel. (416) 
389-6104; jaunų šeimų koordinato
rė Aida Grigaitienė tel. (416) 385- 
0326.

A. Grigaitienė kviečia įsijungti 
į jaunų šeimų komitetą. Dėl infor
macijos skambinti Aldai.

S. Kareckas rūpinasi moksleivių 
ir studentų veikla. Laukia jauni
mo atsiliepimų.

Spalio 25 d. visa apylinkės val
dyba atstovavo lietuviams burmist
ro Bob Morrow pagerbimo vaka
rienėje už jo nuopelnus daugia- 
kultūros centrui. Dalyvavo ir Onta
rio ministeris pirm. Bob Rae.

Lapkričio mėnesį Hamiltono lie
tuviai yra pakviesti suruošti pri
ėmimą pilietybės teisme naujiems 
Kanados piliečiams.

Kviečiami visi Hamiltono ir 
apylinkės lietuviai bei draugai 
gruodžio 31 d., 7 v.v., Jaunimo 
centre, smagiai sutikti 1991 me
tus. Bilietai platinami po pamal
dų sekmadieniais. Stalai nume
ruoti.

Vasario 16-tos minėjimas - Scott 
Park gimnazijos auditorijoje 
1991 m. vasario 17 d., 4 v.p.p.

Naujoji apylinkės valdyba prašo 
sumanymų ir siūlymų. Galima 
skambinti bet kuriam valdybos 
nariui. Inf.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
a. a. Jono Mačiulaičio atminimui 
aukojo: $100 - velionies žmona A. 
Mačiulaitienė; $50 - D. Kochanka 
ir šeima; $25 - J.A. Leščiai, A. 
Petraitienė, V. Stanaitienė; $20 - 
F.P. Krivinskai, J.A. Asmenavi- 
čiai, V.E. Sakai, P. Žulys, J.K. Der- 
vaičiai, J.L. Stungevičiai, A.J. Zub- 
rickai, A.M. Pusdešriai, L.G. Kle
vai; $15 - V.G. Stabingiai, M.I. Re- 
pečkos, P. Lukošienė ir dukra Ade
lė; $10 - J.E. Bajoraičiai, T.P. Ens- 
kaičiai, J. Kėžinaitis, A.G. Rep- 
čiai, J.K. Januškevičiai, P.M. Siu
itai ir J.R. Piciniai.

A.a. Vinco Lietuvininko atmini
mui, mirusio Montrealyje, Kana
dos lietuvių fondui aukojo: $50 - 
L.G. Vyšniauskai, J.R. Piciniai; 
$20-St. Domeikienė.

KLF dėkoja už aukas.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “GY- 

VATARAS” papildė savo įnašą 
Kanados lietuvių fonde. Siųsdama 
čekį $100, grupės vadovė G. Breich- 
manienė rašo: “Aš esu labai dėkin
ga Kanados lietuvių fondui ir jo va
dovybei už nuolatos parodytą dė
mesį ir piniginę auką “Gyvatarui”. 
Kanados lietuvių fondo paramos 
dėka galėjome įvykdyti kai ku
riuos “Gyvataro” projektus ir pa
lengvinti jo veiklą”.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /tf) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Gal mažai kam žinoma, kad Ka
nados lietuvių fondas kasmet iš
dalina gautas palūkanas ansamb
liams, chorams, skiria didesnes 
sumas švietimo bei kultūriniams 
reikalams. Šiais metais Fondas iš
dalino virš $80,000. Taip pat Fon
das skiria ir Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Visos aukos skiriamos 
tik iš gautųjų palūkanų, o kapita
las dar neliečiamas. Kapitalas 
bus perduotas tik laisvai Lietu
vai. Artėja Kalėdų ir Naujų metų 
laikotarpis. Gera proga įamžinti 
savo vaikučius, tėvelius, gimines 
ir save į Kanados lietuvių fondo 
narių eiles. Taip pat KLF ragina 
papildyti savo įnašus, užuot siun- 
tinėjus kalėdinius sveikinimus. 
Aukas prašome siųsti KLF - Li
thuanian Canadian Foundation, 
1573 Bloor Str. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6. Hamiltono apylinkėje 
aukas priima Fondo įgaliotinis 
J. Pleinys, 84 Balsam Avė. S., Ha
milton, Ont. L8M 3B3. Norintieji 
įteikti savo auką Fondui visada 
gali tai padaryti sekmadieniais 
po pamaldų Jaunimo centre. Dėl 
informacijos skambinkite telefo
nu 549-5372. J.P.

<

Britų Kolumbijos Vankuverio dainininkų grupė “Rudenėlis” spalio 28 d. at
šventė 10 metų veiklos sukaktį. Iš kairės pirmoje eilėje: Nijolė Carr-Harris, 
Leonarda Macijauskienė, vadovė Vida Milerienė, Nijolė Cameron; antroje 
eilėje: Julius Sakalauskas, Aldona Goranson, Marytė Foxgold, Adelė Vilei- 
tienė, Adelė Šmitienė ir Petras Skučas

SIULAU DARBĄ
Vairuotojui-ai, galinčiam-iai 

vairuoti automobilį.
Jei reikėtų, galėčiau parūpinti gyvenamą vietą Hamiltone. 
Reikalavimai: galiojančios vairuotojo teisės, darbštus-ti, 
malonaus charakterio. Atlyginimas pagal susitarimą. 

Kreiptis vakarais tel. 1-416-524-2770 Hamiltone.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas........................ 8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 8%
90 dienų indėlius ............. 11%
1 m. term, indėlius ........... 12%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m. 
RRSP ind. 3 m. 12%

Vancouver, B.C.
“RUDENĖLIO” SUKAKTIS. Van

kuvery yra mažas skaičius lietu
vių, bet visuomet iškilmingai šven
čiamos tautinės šventės. Neturint 
meninių pajėgų, visuomet būdavo 
sunku sudaryti įdomesnę progra
mą ir į minėjimus pritraukti di
desnį skaičių lietuvių.

1980 m. V. Malerienė suorgani
zavo aštuonių asmenų dainos gru
pę. Jai vadovaujant paįvairintos 
minėjimų programos. Tarp dainų 
buvo deklamuojami eilėraščiai, 
sukurtas montažas, dainuojami 
duetai ir net solo. Kiekvieną sy
kį B. Vileita darydavo vaizdajuos
tes ir įamžindavo visus pasirody
mus. Du sykiu grupė dainavo Seat
tle lietuviams. Pakilo entuziaz
mas, prilaukta dainavimui dau
giau choristų. Šiuo metu grupę su
daro 10 asmenų. Prieš keletą sa
vaičių dainininkų chorelį pavadino 
“Rudenėlio” vardu.

Š. m. spalio 28 d. L. ir J. Maci
jauskų namuose “Rudenėlis” at
šventė savo 10 metų dainavimo su
kaktį. Prie gėlėm papuoštų stalų 
susirinko didelis skaičius svečių. 
L. Macijauskienė pasveikino visus 
susirinkusius ir apibūdino grupės 
praeitį. Anglų kalba žodį tarė M. 
Foxgold. KLB Vankuverio apylin
kės pirm. B. Vileita su K. Came
ron visiems dainuojantiems ir jau 
pasitraukusiems choristams pri
segė po gėlę. “Rudenėlio” vedėja 
dainininkų vardu pasveikino sve
čius ir paaiškino, kad šį sykį bus 
dainuojamos dainos apie prabėgu
sios jaunystėms metus tėvynėje. 
Grupės choristas P. Skučas visų 
Vankuverio lietuvių vardu V. Ma- 
lerienei įteikė plaketę, o B. Vi- 
leitai - klaviatūrą. Grupę pasvei
kino medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo “Bebras” pirm. V. Skabeikis.

Rimtesnio pobūdžio programoje 
chorelis padainavo 5 dainas. Po 
dainininkių paruoštos vakarie
nės sekė linksmoji programos da
lis. L. Macijauskienė paskaitė 
savo sukurtą feljetoną apie “Ru
denėlio” 10 metų veiklą. Grupė 
padainavo 4 dainas. Ypač buvo 
įdomūs duetai atlikti - L. Ma
cijauskienės, P. Skučo, J. Saka
lausko, N. Cameron. L. Macijaus
kienė ir N. Carr-Harris dar pa
skaitė humoristinių eilėraščių.

L. Macijauskienė “Rudenėlio” 
vardu padėkojo svečiams, kvies
dama dar ir toliau linksmintis.

Korespondentė

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  16.5%
nekiln. turto pask. 1 m.. 13.25% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

“Dainavos” stovyklavietės di
rektorių tarybos posėdyje rug
sėjo 29 d. nauju pirmininku bu
vo išrinktas Vytautas Petrulis. 
Vicepirmininku liko dr. Vytenis 
Damušis, sekretoriumi — Vitas 
Sirgėdas, iždininku — Stepas 
Smalinskas. Pasitraukusią ta
rybos narę Janiną Udrienę pa
keitė dr. Marija Gaižutienė, o 
ALRKF atstove buvo paskirta 
Jadvyga Damušienė. Direktorių 
taryba dabar turi pilną trylikos 
narių sudėtį. Iš ižd. S. Sma- 
linsko pareiškimo paaiškėjo, 
kad “Dainava” kasmet susilau
kia labai skirtingos aukotojų 
paramos. 1987 m. aukų buvo gau
ta $37.667, o 1988 m. — tik $6.333. 
1989 m. aukos vėl padidėjo iki 
$20.225. “Dainavos” stovyklavie
tės trisdešimt penkerių metų su
kaktis bus minima 1991 m. Jau 
tariamasi dėl jai skirto leidi
nio paruošimo ir išleidimo.

Phoenix lietuvių katalikų rei
kalais Arizonoje rūpinasi ten 
įsteigta misija, vadovaujama 
kapeliono kun. Romano Klum
bio, Mišias kiekvieną sekma
dienį laikančio Dievo Motinos 
Marijos gvadalupietės koply
čioje. Misijos komitetą sudaro: 
pirm. Antanas Ambraška, nariai 
— Bronius Dirsė, Marytė Galla
gher, Walteris Klemka, Ona Mie
želienė, Viktorija Zakarienė, 
Stasys ir Sofija Narkai. Misija 
jau yra įžengusi į antruosius 
veiklos metus. Džiaugiamasi 
gausėjančiu sekmadieninių Mi
šių dalyvių skaičiumi. Po Mi
šių visi susitinka išgerti kavos 
ir pasišnekėti koplyčios svetai
nėje. Rugsėjo 19 d. ten buvo kuk
liai paminėtas kapeliono kun. R. 
Klumbio gimtadienis.

Lietuvos šaulių sąjungos sep
tyniasdešimtmetį ir jos atkūri
mo Lietuvoje pirmąsias metines 
Detroito lietuvių kultūros cent
re spalio 6 d. paminėjo Lietuvos 
šaulių sąjunga išeivijoje, kurios 
centro valdybai vadovauja My
kolas Abarius. Invokaciją sukal
bėjo šaulių kapelionas kun. Al
fonsas Babonas, kuris taipgi yra 
ir Šv. Antano lietuvių parapijos 
klebonas Detroite. Paskaitą 
apie šaulių nueitą kelią skaitė 
prof. dr. Vaidievutis Mantautas, 
jų sąjungos įsteigėjo Vlado Pūt- 
vio vaikaitis. Šaulius septynias
dešimtmečio proga sveikino lie
tuviškų veiksnių bei organizaci
jų atstovai. Daug sveikinimų bu
vo gauta raštu. Specialiu žyme
niu buvo pagerbtas Lietuvos ne
priklausomybės kovų ir Klaipė
dos krašto prijungimo prie Lie
tuvos dalyvis Vincas Tamošiū
nas. Lietuviškų dainų programą 
atliko muz. Stasio Sližio vado
vaujamos Šv. Antano parapijos 
dainininkės. Minėjime dalyvavo 
ir šauliai iš Čikagos, Klivlan- 
do, Toronto bei kitų lietuvių 
kolonijų. Sekančią dieną Lietu
vos šaulių sąjungai ir jos įniru
siems nariams skirtas Mišias Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje at
našavo klebonas ir šaulių kape
lionas kun. A. Babonas.

Australija
Tautos šventės minėjimą Per- 

tho lietuviai pradėjo pamaldo
mis rugsėjo 9 d. ir baigė oficia
liąją dalimi Lietuvių namuose. 
Minėjiman įsijungė iš Adelaidės 
atvykusi tautinių šokių grupė, 
vadovaujama B. Lapšienės. Mi
nėjimo dalyvius pasveikino ALB 
Pertho apylinkės valdybos pirm. 
D. Prancienė. Tautos šventei 
skirtą paskaitą skaitė adelai- 
diškis J. Lapšys, jon įjungdamas 
pokaryje už Lietuvos laisvę žu
vusius partizanus, Sibiro trem
tinius, bei kitas lietuvių aukas. 

KRONAS
R. KRONAS REAL ESTATE REALTOR
460 Brant Street, Suite 205, Burlington, Ontario L7R 4B6 
Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju lietuvių 

kalba Hamiltone ar Burlingtone
ANELĖ MURAUSKAITĖ

Verslo tel. 333-4744 Namų tel. 389-4242

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

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

Dešimtimi tautinių šokių pro- 
gramon įsijungė Adelaidės šo
kėjai. Jie Perthe viešėjo ne
pilną savaitę, susipažino su 
šiuo miestu bei jo apylinkėmis. 
Perthas yra vakarinėje Austra
lijos žemyno dalyje, nutolęs 
nuo rytinėje dalyje esančių lie
tuvių kolonijų.

Britanija
Mančesterio skyriaus ramo- 

vėnai savo veiklos trisdešimt 
penktųjų metų sukaktį rugsėjo 1 
d. paminėjo specialiu pobūviu 
Mančesterio klube. Jo dalyvius 
pasveikino ramovėnų pirm. K. 
Murauskas, apibūdindamas sky
riaus narių nueitą kelią. Ra- 
movėnams skirtą žodį tarė ir 
lietuvių kapelionas kan. V. Ka- 
maitis, klubo vardu angliškai 
kalbėjęs H. Vaineikis. Sukak
čiai skirtame ramovėnų pobū
vyje dalyvavo gražus lietuvių 
ir anglų būrelis. Ramovėnų val
dyba dėkoja B. Kupstienei už 
maisto paruošimą, svečiams
— už atsilankymą.

Pavergtų Europos tautų atsto
vus Nottinghame lig šiol jungė 
inicialais žinoma ONE organiza
cija (Oppressed Nations of Euro
pe), kuriai priklausė lietuviai, 
latviai, estai, lenkai, gudai ir 
ukrainiečiai. Dabar iš ONE orga
nizacijos pasitraukė pilną lais
vę atgavusios Lenkijos atstovai. 
Likusios grupės nutarė prisitai
kyti prie Rytų Europoje įvyku
sių pasikeitimų ir atsisakyti 
ONE inicialų santrumpos. Pava
dinimui buvo pasirinkta nau
ja penkių raidžių santrumpa 
GRENE (Group for the Re- 
emerging Nations of Europe). 
GRENE organizacijos vadovu 
liko ONE grupei vadovavęs Not
tingham© universiteto prof. 
David Regan. Iškilmingos GRE
NE atstovų pamaldos rugsėjo 
16 d. visas tautybes sukvietė 
Nottinghamo katalikų kated
rom Pamaldose giedojo mišrus 
ukrainiečių choras, latvė solis
tė, muzikinis estų vienetas ir 
lietuvių “Gintaro” choras.

Austrija
Išeivijos evangelikų kunigų 

ir darbuotojų metinis suvažia
vimas rugsėjo 3-7 d.d. įvyko Aust
rijos evangelikų centre Gallneu- 
kirchene prie Linzo. Jam jau de
vintus metus iš eilės vadovavo 
Pasaulio liuteronų sąjungos vo
kiečių tautinio komiteto atsto
vas V. Vokietijoje kun. dr. Ed
mundas Ratz, atvykęs iš Stutt- 
garto. Suvažiavimas buvo pradė
tas jo laikytomis pamaldomis 
centro koplyčioje. Didžiausią 
baltiečių evangelikų liutero
nų grupę sudarė 15 estų. Lat
viai turėjo 12 atstovų, lietuviai
- 9, vengrai — 4, Rusijos vokie
čiai - 3, lenkai - vieną. Lietu
vių delegacijoje buvo ir naujoji 
evangelikų kunige Tamara Kele- 
rytė-Schmidtienė, įšventinta lie
pos 29 d. Lietuvoje, Tauragės 
Martyno Mažvydo evangelikų 
liuteronų bažnyčioje. Suvažia
vimo dalyvius ji supažindino su 
ten įvykusiomis iškilmėmis, ap
lankytomis Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčiomis. Prane
šimą apie Vasario 16 gimnaziją 
padarė moksleivių evangelikų 
kapelionas kun. Fr. Skėrys. Gim
nazijoje mokosi 55 katalikai, 19 
evangelikų ir vienas izraelitas. 
Su latvių gimnazija Miunstery- 
je supažindino evangelikų kape
lione kun. Kuplens-Ewart. Jos 
moksleivių gretose yra 65 evan
gelikai liuteronai, keturi bap
tistai ir vienas katalikas. Apie 
vengrų gimnaziją Stuttgarte 
kalbėjo ev. kun. Istvanas Gemes. 
Gimnazija turi 220 moksleivių, 
kurių tik 50 yra evangelikai.
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Pagalbos Lietuvai vajus tęsiamas
Praeitame rašinyje teko pa

skelbti keletą paaiškinimų. 
Nuogirdų renkasi ištisa krūva, 
tad toliau.

Kiek numatoma surinkti vi
soje išeivijoje? Vajų paskel
busi Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba tikėjosi iš 
visur surinkti milijoną JAV do
lerių. Mums, Kanadoje, tai at
rodė per mažai, ir pasiryžome 
vieni patys tą milijoną sutelk
ti, tegul ir kiek menkesnį už 
amerikietišką. Neatrodė tuo
met, dar vis neatrodo ir šiuo 
metu, jog tai nebūtų mums 
įkandama. Į vajų įsijungė visi 
kraštai, išskyrus Ameriką, ku
rioje renkama pačios PLB val
dybos, tačiau be JAV Lietuvių 
Bendruomenės talkos. Tenai 
vykdomas atskiras dovanos 
Lietuvai vajus, kuris skirtin
gas tuo, kad lėšos skiriamos 
įvairiausių Lietuvos įstaigų, 
organizacijų ar asmenų prašy
mams bei saviesiems sumany
mams. Mūsų vajaus paskirtis 
yra vykdyti Aukščiausiosios 
tarybos pirmininko pageidau
tinas valstybinio masto užduo
tis. Taip, manoma, bus šiuo me
tu geriausiai panaudojami mū
sų riboti ištekliai. Esame vie
nos tautos vaikai, bet gyveni
mas skirtingose sąlygose mus 
kiek išskiria. Nuo amerikie
čių skiriamės kuklesniais iš
tekliais. Bet nors mūsų ma
žiau, kad ir vėliau pradėję, vi
sai priartėjome prie JAV su
mos. Mus vejasi tik taipgi kuk
lesni Australijos lietuviai.

Per daug visokių rinkliavų, 
visoms nebeįstengiame. Štai 
atėjo prašymas iš Tautos fon
do, spaudoje pasirodė atsišau
kimas Slaugos namams Toron-

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra.

te sutelkti du milijonu dole
rių. Vajų skelbdama, PLB val
dyba prašė tuo pačiu metu ne
daryti kitų platesnio užmojo 
rinkliavų. Kanados lietuviai 
tai suprato. Tautos fondui jie 
buvo visada dosnūs. Slaugos 
namų tikrai reikia ne tik To
ronto ir apylinkių, bet gal ir 
visiems Kanados lietuviams. 
Bet tai neturėtų silpninti va
jaus Lietuvai.

Atskaitomybė? Pagalbos Lie
tuvai vajaus atskaitomybė yra 
kruopščiai vedama iždininko 
Juozo Krištolaičio, aukotojų 
sąrašai nedelsiant skelbiami. 
Jei pasitaiko kokių nesklan
dumų, jie bus atitaisyti auko
tojų sąrašus galutinai suvedus. 
Komitetas laikosi pažiūros, jog 
viešam darbui privaloma pil
na ir atvira atskaitomybė vi
suomenei. Neturi būti ne tik 
nesąžingumo, bet ir įtarimus 
keliančių aplinkybių.

Kaip baigsis moratoriumas? 
Palauksiu. Dabar jau visiems 
aišku, jog sovietinė meška Lie
tuvos taip lengvai nepaleis iš 
savo glėbio. Derybos su Mask
va bus ilgos ir sunkios. Ne- 
apseisime be paramos iš šalies, 
spaudimo iš Vakarų. Jie, nors 
labiau susirūpinę problemo
mis Irake ir nuogąstaujantys 
Sovietijos subyrėjimu, dar nė
ra visiškai Lietuvos pamiršę. 
Tik reikia be paliovos klaben
ti vakariečių duris, aiškinti 
savo padėtį ir teisingumą bei 
atremti priešišką propagandą. 
Visa tai, šalia išeivijos pas
tangų, geriausiai atlikti gali 
Lietuvos vadovai. Deja, vien 
pastangų neužtenka, reikia ir 
gerojo pinigo, kurio Lietuvo
je dabar nepaimsi. Neduok 
Dieve, jei dėl savo delsimo ar 
šyšktumo neįšnaudotume da
bartinės progos nepriklauso
mybę atgauti. Pagalba Lietu
vai yra reikalinga jau dabar, 
ne rytoj ir ne poryt.

Algimantas Banelis

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Sovietų karo veteranus su

jaudino “Izvestijose” paskelb
ta žinia, kad latvių SS legiono 
veteranai-invalidai gaus Vo
kietijos pensijaš. Laikraštis 
cituoja Mintaujos (Jelgavos) 
Latvijos tautinio fronto laik
raštį “Jelgavniekš”: “Visi as
menys, kurie kada nors buvo 
vokiečių kariuomenėje, įskai
tant buvusius legionierius ir 
kitus, kurie prarado sveikatą 
dėl sužeidimo arba ligos ry
šium su buvimu nelaisvėje, ne
svarbu kokiame krašte gyven
tų, jiems priklauso socialinis 
aprūpinimas iš atitinkamų Vo
kietijos federacinės respubli
kos įstaigų. Šis aprūpinimas 
apima įvairias sritis, įskaitant 
dirbtinius dantis ir karo inva
lidų pensiją, kuri VFR yra gan 
didoka. Buvę kareiviai latviai- 
invalidai visuose Vakarų pa
saulio kraštuose tokias pensi
jas seniai gauna”. Toliau laik
raštis rašo, kad šiuo reikalu 
reikia kreiptis į Vokietijos 
konsulatą Leningrade. Šią ži
nią pakartotinai perdavė ir 
Latvijos televizija.

“Izvestijų” korespondentas 
pasitikrinęs šiuo reikalu Bo
noje parašė, kad latvių prane
šimas iš esmės yra teisingas,

tačiau pensijų negaus gesta
pininkai ir SS nariai-karo nu
sikaltėliai.

Šią korespondenciją pakar
tojo Toronte rusų kalba lei
džiamas komunistinis savait
raštis “Vestnik”.

Užlaikė karo 
nusikaltėlių sąrašą

Niujorke leidžiamas rusų 
kalba dienraštis “Novoje rus- 
koje slovo” spalio 10 d. pirma
me puslapyje rašo, kad Kaune 
gimęs JAV pilietis Leiba Ku- 
činovskij 1945-1949 metais ap- 
klausinėjo liudininkus pabė
gėlių stovyklose ir pagal jų pa
rodymus sudarė 1284 asmenų, 
kaltinamų karo nusikaltimais 
prieš Lietuvos žydus, sąrašą. 
Jame daugiausia yra lietuvių 
kilmės asmenys. 1989 m. Kuči- 
novskij šį sąrašą atidavė Wie- 
senthalio centrui. Šis centras 
49 asmenų pavardes perdavė 
Australijos prokurorui, nes 
manoma, kad jie imigravo į šį 
kraštą. Kodėl Kučinovskij taip 
ilgai šį sąrašą užlaikė, laikraš
tis rašo: “Jis ilgą laiką saugo
jo savo medžiagą, ruošėsi pa
rašyti knygą, bet praėjusiais 
metais nusprendė ją viešai 
paskelbti ir tokiu būdu ji tapo 
žinoma Wiesenthalio centrui”.

J.B.

KLB krašto valdybos žinios

“Nepriklausomos Lietuvos” laikraščio auksinio jubiliejaus minėjimo meninės programos atlikėjams rengėjų būrelio 
atstovė V. NORVAIŠIENĖ įteikia gėles. Iš kairės: solistė MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ-BILDIENĖ, muzikas JONAS 
GOVĖDAS ir DAINA BATŪRAITĖ Nuotr. Stp. Varankos

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados ir Kvebeko ateitis

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1 960 Ellesmere Road, Unit 6 

Scarborough, Ontario M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus [vairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME

220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS 

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE

SONY NATIONAL PANASONIC

— Š.m. gruodžio pradžioje pla
nuojamas Lietuvos respublikos 
aukščiausiosios tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio vizitas Ka
nadoje. Tuo tikslu sudarytas or
ganizacinis komitetas, rengian
tis pirm. Vyt. Landsbergio susiti
kimus su Kanados ministeriu pir
mininku B. Mulroniu ir kitais po
litiniais veikėjais, o taip pat Ka
nados visuomene ir lietuvių bend
ruomene. Į organizacinį komite
tą įeina: Algis Pacevičius, pirmi
ninkas, Vytautas Bireta, Rūta Gir- 
dauskaitė, Juozas Krištolaitis, 
Algis Juzukonis, Haris Lapas, Jo
ana Kuraitė-Lasienė, Liliana Mc
Donald, Gabija Petrauskienė, An
tanas Šileika, Romas Vaštokas, 
Tomas Žižys, Virginija Zubrickie- 
nė. AT pirmininko Vyt. Landsber
gio susitikimas su Kanados lie
tuvių bendruomene numatomas 
š.m. gruodžio 5 d. Anapilio didžio
joje salėje (esant pasikeitimams, 
apie tai bus pranešta iš anksto).

— Toliau tęsiama akcija dėl Lie
tuvos įjungimo į Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenci
jos (ESBK), vyksiančios lapkričio 
mėn. 19-21 d.d. Paryžiuje, darbą. 
Lapkričio 6 d. Toronte įvyko Ka
nados ministerio pirmininko B. 
Mulronio susitikimas su įvairių 
organizacijų atstovais, kuriame 
dalyvavo Algis Pacevičius (iš Ry
tų Europos šalių dar dalyvavo Es
tų Bendruomenės Kanadoje pir
mininkas Laas Leivat). A. Pacevi
čius B. Mulroniui davė keletą 
klausimų, liečiančių Kanados vy
riausybės poziciją Lietuvos at
žvilgiu. Ministeris pirmininkas 
paaiškino, kad Lietuvos klausimą 
labai griežtai kėlęs susitikimuo
se su M. Gorbačiovu Maskvoje ir 
Otavoje, ir pažadėjo apie tai vėl 
kalbėti jau numatytame susitiki
me su Sov. Sąjungos prezidentu 
Paryžiuje. KLB krašto valdybos 
vardu A. Pacevičius parengė laiš
ką B. Mulroniui, kuriame detaliai 
išdėsto, kokios pagalbos Lietuvos 
klausimu tikimasi iš Kanados vy
riausybės. Į Paryžių vyksta oficia
li Lietuvos respublikos delegaci

ja, vadovaujama užsienio reikalų 
ministerio A. Saudargo (delegaci
jos nariai: O. Jucys, V. Katkus, R. 
Bogdanas). KLB krašto valdyba iš 
savo iždo (neliesdama Pagalbos 
Lietuvai vajaus aukų) paskyrė 
$2.000 Lietuvos delegacijos susi
tikimų su spauda ir visuomene or
ganizavimui. Delegacijai talkinti 
iš Kanados vyksta Gabija Petraus
kienė.

— Spalio mėnesį KLB reikalų 
vedėjos pareigose pradėjo dirbti 
Uliana Ragauskaitė-McDonald. 
Ji yra baigusi Vilniaus universi
teto Matematikos fakultetą (MA), 
turi socialinių mokslų daktaratą 
(Ph.D.), keturiolika metų dirbo 
Vilniaus universitete: dėstė so
cialinius mokslus ir matematiką, 
vadovavo mokslinio tyrimo labora
torijai, buvo R. Europos tyrimų 
koordinavimo komiteto narė, da
lyvavo keliuose tarptautiniuose 
tyrimų projektuose. Turi per 40 
mokslinių publikacijų lietuvių, 
anglų, vokiečių, rusų kalbomis. 
Dr. L. McDonald Kanadoje gyvena 
dveji metai. 1989 m. išrinkta moks
line bendradarbe (reasearch asso
ciate) Toronto universitete.

— Humanitarinės pagalbos Lie
tuvai komiteto (pirm. R. Girdaus- 
kaitė) paruošta vaistų siunta (54 
dėžės) sėkmingai pasiekė Vilnių.

— Kultūros komisijos pirm. N. 
Karosaitė dalyvavo Kanados dau- 
giakultūrės tarybos posėdyje, ku
riame buvo svarstytos tautinių 
bendruomenių problemos. Joms 
spręsti sudaryti specialūs komite
tai. Ypatingai daug dėmesio buvo 
skirta naujai imigracijos progra
mai.

— Švietimo komisijos posėdyje 
(pirm. Alg. Vaičiūnas), įvykusia
me lapkričio 3 d., svarstytos ko
misijos veiklos ateities gairės ir 
einamieji klausimai: pasiruoši
mas mokytojų suvažiavimui, para
ma lietuviškoms mokykloms ir kt.

— KLB krašto valdybos pirm. 
Juozas Krištolaitis dar tebeeina 
iždininko pareigas ir tvarko fi
nansinius reikalus. Inf.

Pagalbos Lietuvai vajaus aukos
$2,000 - A. Kantvydas; $1,000 - 

Hamiltono tautinių šokių grupė 
“Gyvataras”, A. Kuliešius; $500 - 
G. J. Krištolaičiai, J. Deveikis, Z. 
O. Girdauskai; $340 - J. Popikai- 
tis; $300 - G. P. Breichmanai; $200 
- A. Erštikaitis, K. Čepaičio 70-me- 
čio proga, M. Jonikas, D. A. Bigaus- 
kas; $100 - K. Petryla, J. Rimšaitė, 
V. Abromaitis iš JAV, Z. Martinai
tienė, S. Kojelis, B. J. Sriubiškiai, 
A. Lesčiūtė, B. Steponavičius, Pr. 
Šiulys, D. Jonikaitė, A. Sagevičius, 
A. Palvenis, A. Zubrickas, V. Kubi
lius, A. Ledas; $75 - R. R. Tamu- 
lėnai, E. D. Krištolaičiai;
St. S.; $40 - O. R. Berentai a.a. Ri
čardo Punkrio atminimui.

SIUNČIAME "TV", "VCR’s, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus, 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PLV

Turime įvairių šaldytuvų, krosnių, “freezers”, skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

A.a. Jono Mačiulaičio atminimui: 
$20-E. Bersėnienė, A. Mingėla, B. 
Steponavičius; $25 - D. A. Jankū
nai; a.a. Elenos Rickuvienės atmi
nimui: $25 - F. A. Povilauskai, D. 
A. Jankūnai; a. a. Stefanijos Meš
kauskienės atminimui: $30- St. S. 
Rakščiai; $25 - V. Stanaitienė, N. 
H. Otto; $30-N. Feochari.

KLB valdybos darbų vykdymui: 
$430 - J. Černauskas; $50 - A. Ga- 
tautis.

Atitaisymas. “TŽ” 42 nr. auko
tojų sąraše turėjo būti $1,000 pa-

$50 - aukojo S. Šetkus.
KLB krašto valdyba ir vajaus ko

mitetas dėkoja už aukas.

Piliečių vienybės forumo 
grupę sudarė ir paskelbė Ka
nados ministeris pirm. B. Mul
roney, susirūpinęs jos ateiti
mi, dabartiniu susiskaldymu. 
Forumo grupėn buvo įjungta 
dvylika įvairių profesijų žy
mių kanadiečių iš visos Kana
dos. Grupės vadu buvo pakvies
tas Keith Spicer, žurnalistas, 
Kanados radijo ir televizijos 
komisijos pirmininkas, laiki
nai pasitrauksiantis iš šių pa
reigų. Forumo grupė važinės 
po visą Kanadą, susipažinda- 
ma su kanadiečių nuomonė
mis, rengdama diskusijas Ka
nados vienybės bei jos ateities 
klausimais.

Pasak ministerio pirm. B. 
Mulronio, Kanada turi pasi
ruošti žingsniams į XXI-jį šimt
metį. Atsakymo laukia daug 
svarbių klausimų. Ar mes vis 
dar norime gyventi kartu? Ko
kios Kanados reikia kanadie
čiams? Ar juos jungia bendra 
viltis ir bendri troškimai? Ar 
Kvebekas, vienintelė prancū
ziškai kalbanti provincija, ga
lės rasti saugią vietą savo 
prancūziškai kultūrai ir tau
tiniam savitumui federacinėje 
Kanadoje? Ar bus galima pa
šalinti Vakarų provincijų ati
tolimą nuo Kanados joms skir
tu didesniu kitų kanadiečių 
dėmesiu?

Forumo grupė iš kanadie
čių gautų atsakymų ir pasiūly
mų santrauką paruoš ir pa
skelbs iki 1991 m. liepos 1-mą- 
ją švenčiamos Kanados die
nos. Ministeris pirm. B. Mul
roney ragina kanadiečius įsi
jungti į Kanados vienybės ir 
jos ateities sprendimus. Opo
zicinės partijos šio žingsnio 
nedrįsta pasmerkti, tik bando 
nuvertinti B. Mulronio pastan
gų motyvus. Esą jam rūpi ne 
Kanados vienybė ir jos atei
tis, o tik skandalingai kritęs 
asmeninis populiarumas. Fak
tas betgi lieka faktu, kad jų va
dai, kritikuodami B. Mulronį, 
patys nepateikia geresnio pa
siūlymo.

Kvebeko politinės ir konsti
tucinės ateities komisiją yra 
sudaręs premjeras R. Bouras
sa. Ji yra parlamentinė komi
sija, tris kartus didesnė už mi
nisterio pirm. B. Mulronio Ka
nados piliečių vienybės foru
mo grupę. Kvebeko komisija 
turi net 37 narius. Mat jos su- 
dėtin buvo įjungti ne tik žymie
ji kvebekiečiai, bet ir provin
cinio parlamento visų partijų 
atstovai. Kvebekiečių apklau
są pradedančiai komisijai va
dovauja buvęs bankininkas 
Michael Belanger ir “Domtar” 
bendrovės pirm. Jean Cam
peau.

Kvebeko premjeras R. Bou
rassa pabrėžia, kad jo komisi
jos laukia didelis darbas. Kons
titucinius reikalus visiškai su

jaukė angliškų Kanados pro
vincijų atmesta Meech Lake 
sutartis. Iš jos atmetimo kve
bekiečiai susidarė išvadą, kad 
angliškoji Kanada nesupranta 
jų siekių. Tad dabar Kvebekui 
teks peržiūrėti savo ryšius su 
Kanada. Parlamentinei komi
sijai reikės nutarti, ar Kvebe
kui yra būtina politinė sąjun
ga su Kanada, kai norima tik 
ekonominio bendradarbiavi
mo, to paties dolerio ir bend
rų muitinių, užtikrinančių 
laisvą prekybą.

Separatistinės Kvebeko par
tijos vadas J. Parizeau federa
cinėje Kanadoje nesitiki su
laukti pakankamų konstituci
nių nuolaidų šiai prancūziš
kai provincijai. Esą Meech La
ke sutarties atmetimas įrodė, 
kad Kvebekui liko tik vienas 
evoliucinis kelias, vedantis 
nepriklausomybėn. Kitos pa
stangos buvo nesėkmingos. 
Tad dabar Kvebekui belieka 
telkti savo visą politinę jėgą, 
siekiant tik ekonominio ir fi
nansinio bendradarbiavimo 
su Kanada.

Kvebeko parlamento politi
nė ir konstitucinė komisija 
savo apklausos rezultatus tu
rės paskelbti iki 1991 m. kovo 
28 d. Akademikų ir kitų spe
cialistų patarimus ji nori gau
ti iki šių metų pabaigos, kad 
juos galėtų įjungti į bendrą re
komendaciją provinciniam 
parlamentui.

Kanados paštininkų unija ne
galės paskelbti prieškalėdinio 
streiko, kurio siekė karingasis 
vadas J. C. Parrotas. Sutartis 
yra pasibaigusi jau 1989 m. lie
pos 31 d. Tačiau naujos sutar
ties derybas J.C. Parroto vado
vaujama paštininkų unija 
stengėsi uždelsti ir sulėtinti, 
kad būtų pasiektas pašto pa
slaugoms kritiškas šių metų 
prieškalėdinis laikotarpis. 
Mat tada pašto vadovybė, veng
dama streiko, unijai gali pa
daryti didesnių nuolaidų. Po 
keturiolika mėnesių trukusių 
derybų 82,4% paštininkų uni
jos narių atmetė galutinį val
dinės pašto bendrovės pasiū
lymą. Duris streikui atvėrė iš 
derybų pasitraukęs valdžios 
tarpininkas Andre Courchesne.

Tokiu atveju unija gali pra
dėti streiką po septynių dienų. 
J. C. Parroto planus sugriovė 
Kanados darbo ministeris Jean 
Corbeil, paskelbęs naują trijų 
taikintojų tarybą, kuri į dery
bas įsijungs tik po Naujų me

tų. Unijos vadas J. C. Parrotas 
dabar prisipažino, kad nauja 
darbo ministerio J. Corbeilo 
taktika jam neleis pradėti 
streiko prieš Kalėdas. Karšta
košius savo rėmėjus jis rami
na, kad streiką bus galima pa
skelbti 1991 m. pradžioje, jei
gu vėl bus atmesti unijos rei
kalavimai. Unija reikalauja 
dabartinį valandinį paštinin
kų $14,24 atlyginimą dvejų me
tų sutartyje padidinti 17%, pa
dengti infliacijos nuostolius, 
garantuoti darbo saugumą ir 
atsisakyti paštininkų perkė
limo iš vienos pašto įstaigos 
į kitą.

J. C. Parroto vadovaujama 
paštininkų unija dabar jau tu
ri 46.000 narių, kurių skaičių 
beveik dvigubai padidino val
džios nutarimu prie paštinin
kų prijungta 21.000 laiškane
šių unija, turėjusi nuosaikes
nius vadus, vengusius jiems 
ir kanadiečiams žalingų strei
kų. 1989 m. pradžioje nedidele 
balsų persvara sujungtos uni
jos vadovybę laimėjo J. C. Par
rotas su savo rėmėjais. Laiš
kanešių unijos buvusieji va
dai ir nariai, netekę anksčiau 
turėtos galios, atsidūrė visiš
koje J. C. Parroto kontrolėje.

Kanados darbo taryba laška- 
nešiams neleidžia atsiskirti 
nuo J. C. Parroto paštininkų 
unijos ir atkurti savąją. J. C. 
Parroto mažu balsų skirtumu 
laimėtus rinkimus ji laiko tei
sėta pergale, su kuria turi skai
tytis ir pralaimėjimo susilau
kę laiškanešiai. Jie betgi savo 
protestą pareiškė piketuoda
mi Toronte įvykusį Kanados 
paštininkų unijos atstovų su
važiavimą. Tad iš tikrųjų ofi
cialiai 46.000 narių turinti 
J. C. Parroto paštininkų unija 
dabar yra suskilusi į dvi dalis.

V. Kst.

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

Montreal: a.a. kun. Vaclovo Stan
kūno testamentinis palikimas - 
$2,000; a.a. Kazio Mažeikos testa
mentinis palikimas-$500; a.a. Pra
no Buikos atminimui aukojo: $40 - 
P. Brikis; po $20 - P. Adomonis, 
R. Barisas, V. Drešeris, S. Ilkiw, 
V. Kačergius, J. Keršys, P. Klezas, 
A. Mylė, J. Šeidys, A. Vaupšas; po 
$10 - J. Išganaitis, J. Krujelskis, 
A. Račinskas, P. Ražanas, S. Vaiči- 
kauskas ir A. Žiūkas.

Toronto: a.a. Juozo Jasinevičiaus 
atminimui brolis Leonas ir šeima 
paukojo$100(JAV), I. V. Ignaičiai- 
$25; H. Šiaurys - $1,000, papildė 
įnašą iki $2,000.

Vancouver: dr. J. Sakalauskas - 
$500, papildė įnašą iki $2,000.

Dėkojame už aukas. KLF

Odinių drabužių 
išpardavimas 

MOMR1AI LEATHER
Factory Outlet

129 Spadina Avenue, Toronto, Ontario.

Telefonas 597-9223.

r iStr* > MEDELIS CONSULTING - kl ■ f i ..—~
1407 Sarcee St, Oshawa, Ont. LIG 4N2

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

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

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

Al CM C HFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
aLmIO IvILULLIU 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS l LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. Žiemos sezono bilieto 
kaina - $1093. Norintiems parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose).
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!
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Literatūros šventė Niujorke
LRD premija paskirta poetei Editai Nazaraitei

Taip buvo naikinama Lietuvos kariuomenė
Liepos-rugpjūčio “Karys” - buvęs mėnesinis, dabar 

dvimėnesinis žurnalas

Lietuvių rašytojų draugija 
kasmet skiria premiją už pra
ėjusių metų išleistą geriau
sią grožinės literatūros knygą.

1989 metams vertinimo komi
sija buvo sudaryta iš Čikago
je gyvenančių rašytojų: pirmi
ninkas Česlovas Grincevičius, 
sekretorė Danutė Bindokienė, 
nariai - Kazys Bradūnas, Auš
ra Liulevičienė, Nijolė Užuba- 
lienė. Komisija posėdžiavo 
spalio 5 d. Čikagoje ir balsų 
dauguma premiją paskyrė jau
nai poetei Editai Nazaraitei 
už jos poezijos knygą “Mecha
ninė mūza”. Ji taip pat yra 
ir dailininkė, ir publicistė.

Šios premijos $2000 mece
natas - Lietuvių fondas. Jau 
susidarė tradicija, kad yra

Poetė EDITA NAZARAITĖ skaito 
savo kūrybą Nuotr. St. Dabkaus

GYDYTOJAS PATARIA

Podagra
Pagyvenę žmonės beveik vi

sų sąnarių ligų priežastimi lai
ko druskų nusėdimą sąnariuo
se. Iš tikrųjų taip toli gražu 
nėra. Sąnarių ligos (artritai ir 
artrozės) yra labai įvairios. 
Pati gausiausia sąnarių ligų 
grupė — uždegiminiai artritai.

Podagra priklauso savitai 
sąnarių ligų grupei. Šis susir
gimas atsiranda sutrikus šla
pimo rūgšties apykaitos proce
sams. Kai organizme padaugė
ja šlapimo rūgšties, jungiama
jame audinyje, taigi ir sąna
riuose, iš tikrųjų nusėda įvai
rios druskos. Tai pažeidžia są
narių struktūrą bei funkcijas.

Dažniausiai liga prasideda 
jau persiritus į antrą gyveni
mo pusę. Turi reikšmės ir ge
netinio kodo sutrikimai, nes 
daugumoje atvejų podagra yra 
paveldima. Neretai podagra 
prisideda prie nutukimo, cuk
rinio diabeto, tulžies akmen
ligės bei kai kurių alerginių 
ligų (bronchinės astmos, eg
zemos).

Podagros priepuolis daž
niausiai prasideda ūmiai ant
roje nakties pusėje, — pajun
tame itin stiprų kojos ar ran
kos piršto sąnario skausmą. 
Gana greitai skaudantis sąna
rys ištinsta, oda virš jo kiek pa
mėlsta ir blizga. Ligonį ima 
krėsti drebulys, nesinori val
gyti, liežuvis pasidengia pilkš
vomis apnašomis, atsiranda 
šleikštulys, padažnėja širdies 
plakimas, pakyla kūno tempe
ratūra. Rytmetį sąnario skaus
mas kiek aprimsta, bet kitą 
naktį vėl padidėja. Svarbiau
sia tai, kad kraujyje padaugėja 
šlapimo rūgšties, o jos išskyri
mas su šlapimu sumažėja.

Ūmiu podagros priepuoliu 
sergantis ligonis dažniausiai 
gydomas ligoninėje. Čia svar- 

Prezidento Aleksandro Stulginskio paroda spalio 21 d. Klivlande
Nuotr. VI. Bacevičiaus

skiriama ir antroji premija - 
mirusio rašytojo Aloyzo Baro
no vardo novelės premija, at
renkama konkurso keliu. Šie
met sueina 10 metų nuo šio ra
šytojo mirties. Konkursui dar 
siunčiamos novelės. Jų bus 
apie dešimt. Vertinimo komi
sija bus sudaryta Niujorko 
apylinkėje gyvenančių rašyto
jų bei literatūros kritikų.

Šių premijų šventė ir įtei
kimas įvyks lapkričio 17, šeš
tadienį, Kultūros židinyje, 
Bruklyne, NY. į šventę iš To
ronto atvyksta šių metų laurea
tė Edita Nazaraitė. Šventėje 
bus paskelbta, kas laimėjo 
Aloyzo Barono novelės konkur
są. Šios $500 premijos mece
natas - dr. Adolfas Šliažas iš 
Čikagos. Šventėje dalyvaus ir 
poetas Kazys Bradūnas, dauge
lio premijų laureatas.

Nuo seno tokios šventės pa
puošiamos dainavimu, nes iš 
lietuvių autorių tekstų yra su
kurta gražių dainų. Iš Montrea- 
lio atvyksta solistė Gina Čap- 
kauskienė, savo dainavimu 
praturtinusi daugybę litera
tūros vakarų. Jai akompanuos 
žymus pianistas, lietuvių drau
gas, William Smiddy, gyvenąs 
Niujorke.

Šventę rengia Lietuvių rašy
tojų draugija, kuri pratęsia 
nepriklausomos Lietuvos tra
dicijas - įvertinti savus kūrė
jus ir rengti literatūros šven
tes. Jos skiriama premija yra 
simbolinė nepriklausomos Lie
tuvos valstybinės premijos, 
5000 litų vertės. Ir dabar ši pre
mija yra prestižinė, pati di
džiausia ir svarbiausia, p.j.

DR. VYTAUTAS MEŠKA

blausia, kad ligonis gulėtų, 
laikytųsi pusiau bado dietos, 
vartotų specifinius vaistus 
(kolchiciną, gliukokortikoidi- 
nius ir priešskausminius pre
paratus). Būtina gerti daugiau 
skysčių.

Tarppriepuoliniame perio
de vaistais mažinamas šlapi
mo rūgšties kaupimasis orga
nizme ir skatinamas jos išsky
rimas. Ypač svarbi yra dieta. 
Pirmiausia ribojami tokie 
maisto produktai, kaip mėsa, 
žuvis, sultinys, šprotai, pupe
lės, žirniai, špinatai, grybai. 
“Baltą” mėsą (vištieną) galima 
valgyti tik du kartus ją išviri
nus ir ne dažniau kaip 2-3 kar
tus per savaitę. Mažiau reikia 
valgyti ir riebalų, nes jie su
laiko šlapimo rūgšties išskyri
mą. Draudžiama kava, stipri 
arbata, alkoholis. Valgomosios 
druskos reikia vartoti ne dau
giau kaip 5-6 gramus per die
ną. Jeigu tik nėra širdies ligos, 
patartina per parą išgerti iki 
2,5 litro vaisių sulčių, silpnos 
kmynų, krapų ar ramunėlių ar
batos. Maisto parinkime turi 
vyrauti kruopų patiekalai, pie
niškos sriubos, vaisiai. Vieną 
kartą per savaitę tinka iškrau
namoji dieta (pvz. suvalgyti 
tik 1 kg. obuolių). Sistemingai 
naudotini B grupės ir C vitami
nų preparatai.

Dr. Gina J. Gihčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Kūryba - gyvybės ženklas a. lembergas
Dešimtasis Lietuvių kultūros instituto suvažiavimas

Išeivija gyvena ne tik iš to, ką 
sukūrė ir paliko jos pirmtakai. 
Tas palikimas nėra toks dide
lis, kad iš jo palūkanų galėtų gy
venti. Reikia jį nuolat turtinti 
naujomis kūrybos pastangomis. 
Vienas toks užsienio lietuvių 
gyvybės ženklas yra ir Vokieti
joje veikiantis Lietuvių kultū
ros institutas (LKI), įsisteigęs 
vos prieš dešimtmetį.

Eiti savo keliu
1990 m. spalio 12-14 d.d. Romu

voje, Hiutenfelde, įvykęs LKI 
dešimtasis metinis suvažiavi
mas buvo gražus ir turiningas 
mokslo ir meno renginys, vertas 
platesnės visuomenės dėmesio 
ir aprašymo spaudoje. Vadovavo 
Vincas Bartusevičius, kuris šį 
institutą išugdė, galima sakyti, 
iš nieko ir jam nuo pat pradžios 
sumaniai bei ištvermingai vado
vauja. Veiklesniems instituto 
nariams suskaičiuoti užtektų ir 
vienos rankos pirštų, gal net jų 
per daug.

Suvažiavimas sutraukė gerą 
šimtinę dalyvių, daugiausia tau
tiečių iš Vokietijos, buvo svečių 
iš tėvynės ir kitataučių. Vieni 
atvyko tik į koncertą, nors dau
gelis uoliai klausė paskaitų ir 
jungėsi į svarstybas. Tai ženk
las, kad LKI nėra nei tuščia iš
kaba, nei mažo ratelio saviveik
la, bet atlieka naudingą visuo
menės ir kultūros darbą.

Suvažiavime atsispindėjo da
bartiniai gyvenamojo laiko rū
pesčiai, kurie neleidžia apsiri
boti vien savais reikalais.

Atidarymo kalboje LKI vedė
jas V. Bartusevičius pasveikino 
svečius iš Lietuvos: AT deputa
tą Vyt. Plečkaitį, Sveikatos ap
saugos minister} dr. Juozą Ole
ką, vyr. provizorę Zenonę-Mari- 
ją Grigaitienę ir kt. Jis pažymė
jo, kad išeivių laikysena atku
riamos nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstovų atžvilgiu 
yra paprastesnė ir aiškesnė, jie 
priimami su derama pagarba. 
Aplamai per daug kalbama apie 
tikras ar tariamas klaidas, kai 
reikėtų ypač pabrėžti laimėji
mus. AT skelbdama kovo U-sios 
nutarimą atstatyti Lietuvos res
publiką, išreiškė lietuvių tau
tos giliausius siekius. Nei Vaka
rų valstybės, nei Gorbačiovas 
kol kas nenori matyti laisvos ir 
savarankiškos Lietuvos, belieka 
eiti savo užsibrėžtu keliu — pa
tinka tai kam ar ne.

t
Lietuviai ir kitataučiai

Instituto darbų apžvalgoje V. 
Bartusevičius priminė, kad LKI 
buvo įsteigtas 1981 m. kovo 7 d. 
Tų pačių metų gale įvyko pirma
sis suvažiavimas, kuris rengia
mas kasmet ir šiemet susirinko 
dešimtą kartą. Nuo pat pradžios 
LKI stengėsi skatinti ir burti Vo
kietijoje gyvenančius moksli
ninkus ir kultūros veikėjus, ža
dinti kitataučių dėmesį Lietu
vai, supažindinti vokiečių visuo
menę su lietuvių kultūra. Dar
bas buvo pradėtas be jokių iš
teklių. Viskas buvo atliekama 
instituto narių savanoriška tal
ka ir aukomis. Pamažu laimėta 
paramos iš šalies. Šiuo metu me
tinis veiklos biudžetas siekia 
15.000 vok. markių. Tačiau ir to
liau kuklūs ištekliai neleidžia 
imtis stambesnio masto sumany
mų. Nėra jokio tarnautojo, ku
ris galėtų atsidėti tiktai institu
to reikalams. LKI turi savo ar
chyvą ir biblioteką, kurią tvar
ko Heidelbergo un-to bibliote
kininkas Artūras Hermanas. Ji 
įjungta į Vokietijos viešųjų bib
liotekų tinklą. Įdomu pažymėti, 
kad ja daugiau pasinaudoja vo
kiečiai negu lietuviai.

Rengiami metiniai LKI suva
žiavimai, kuriuose skaitomos 

instituto narių ir svečių moksli
ninkų paskaitos. Pradžioje jos 
buvo skelbiamos LKI mažųjų 
raštų serijoje, užsienio lietuvių 
periodikoje ar vokiškuose lei
diniuose — “Zeitschrift fuer Ost- 
forschung”, “Baltisches Jahr- 
buch” ir kt. Nuo 1985 m. leidžia
mi LKI Suvažiavimo darbai. 
Spaudai parengtas 1989 m. Su
važiavimo darbų rinkinys.

Ligi šiol LKI suvažiavimai su
būrė 32 lektorius, kurių lygiai 
pusę sudarė kitataučiai. Iš viso 
jie pateikė 47 paskaitas. 16 lie
tuvių skaitė 29 paskaitas. Štai 
jų sąrašas: mag. V. Bartusevi
čius, prof. dr. Gerardas Bauras, 
dr. Kajetonas, J. Čeginskas, kun. 
Jonas Dėdinas, dr. Albertas Ge
rutis, dr. Kęstutis Girnius, kun. 
dr. Konstantinas Gulbinas, OFM 
Cap., dipl. bibl. A. Hermanas, 
dipl. agr. Margareta Holcmanai- 
tė, dr. Vilius Lėnertas, kun. lie. 
Br. Liubinas, dep. V. Plečkaitis, 
dr. Pov. Rėklaitis, kun. prof. dr. 
Paulius Rabikauskas, kun. Aug. 
Rubikas, žurn. Rimv. Valatka.

Tą sąrašą pratęsia kitataučiai, 
daugiausia vokiečiai. Jie skaitė 
18 paskaitų. Tai: Jerzy Bahr (len
kas), prof. dr. Endre Bojtar (veng
ras), Otto Bong, prof. dr. Josef 
Dahmen, dr. Hellmuth Dahms, 
dr. Eberhard Demm, prof. dr. 
Boris Meissner, prof. dr. Hel
mut Neubauer, mag. Naum Orans
ki (žydas), dr. Johen D. Range, 
Jola Schabenbeck-Ebers, prof, 
dr. Friedrich Scholz, dr. Harry 
Stossun.

Drauge su Vokietijos lietuvių 
kultūros draugija, kuriai vado
vauja Algirdas Palavinskas, ren
giami koncertai. LKI glaudžiai 
bendradarbiauja su Vokietijos 
LB valdyba ir Vasario 16 gimna
zija, naudojasi jos patalpomis.

Vaistų vajus Lietuvai
Besiplečiančios bendradar

biavimo galimybės ir ypač dra
matiškų įvykių raida Lietuvoje 
iškėlė naujus uždavinius — or
ganizuoti vaistų vajų. Tokią min
tį pasiūlė AT pirm. prof. Vytau
tas Landsbergis LKI vedėjui, 
kai šis lankėsi Lietuvoje ūkio 
blokados išvakarėse. Gavęs Svei
katos apsaugos ministerijos įga
liojimus ir informaciją apie tai, 
ko labiausiai trūksta, V. Bartu
sevičius tuojau pradėjo vaistų 
rinkimo Lietuvai vajų V. Vokie
tijoje. Daug padėjo šio krašto 
lietuviai gydytojai.

Vajus dar nepasibaigė, bet jo 
vaisiai žymūs. Surinkta vaistų, 
kurių vertė siekia 400.000 vok. 
markių. Be to, gauta aukų pini
gais apie 15.000 DM. Pirmoji 
vaistų siunta iš Vokietijos Lie
tuvą pasiekė birželio 16 d., ant
roji — rugpjūčio 6 d. Trečioji 
siunta numatoma lapkrityje. Su
sitarta su Tarptautinės draugi
jos žmogaus teisėms ginti Wittli- 
cho skyrium nugabenti į Lietu
vą ir dėvėtų drabužių siuntą.

Suvažiavime dalyvavęs Svei
katos apsaugos min. dr. J. Ole
kas padėkojo vaistų vajaus or
ganizatoriams bei rėmėjams už 
solidarumą ir apčiuopiamą pa
ramą Lietuvai sunkią valandą. 
Vyriausybės vardu jis apdova
nojo garbės raštais LKI vedėją 
V. Bartusevičių ir Vokietijos LB 
valdybos pirm. Arminą Lipšį.

Paskaitininkai ir temos
Šiame suvažiavime perskaity

tos 4 paskaitos: pirmoji lietuviš
kai, kitos vokiškai.

LKI narys dr. Čeginskas ap
žvelgė Lietuvos laisvės kovų 
penkiasdešimtmetį 1940-90. Jis 
išryškino šešis skirtingus laiko
tarpius ir kiekvieną trumpai 
apibūdino pagal jų laimėjimus 
ar kovos priemones.

Apie Klaipėdos krašto pra
eitį ir ateitį kalbėjo AT Užsie

nio reikalų komisijos narys Vyt. 
Plečkaitis. Jis nušvietė šios Lie
tuvos dalies istoriją, buvusius 
lietuvių ir vokiečių santykius, 
įvykusius pokyčius po Antrojo 
pasaulinio karo ir pabrėžė, kad 
šiandien pavojus Klaipėdos 
kraštui kyla ne iš Vakarų, kaip 
anksčiau, bet iš Rytų. Lietuvos 
nepriklausomybei nedraugiškos 
jėgos grasina atskirti Klaipėdos 
kraštą ir jį prijungti prie sovie
tų valdomos Karaliaučiaus sri
ties. Paskaitininkas reiškė vil
tį, kad sveikas protas ir demo
kratija laimės Rusijoje, ir Balti
jos valstybės įgyvendins savo tei
sėtus reikalavimus. Priešingu 
atveju šioje pasaulio dalyje ne
bus nei taikos, nei demokrati
jos.

Kelno un-to prof. dr. Borisas 
Meissneris, žinomas vokiečių 
tarptautinės teisės specialistas, 
nagrinėjo temą — Baltijos vals
tybių okupacijai ir aneksijai 50 
metų. Jis pažymėjo, kad nese
niai šiuo klausimu pasirodė 
naujas jo veikalas, kurį pareng
ti padėjo prof. dr. V.S. Vardys. 
Jo mintimis remdamasis, pa
skaitininkas išdėstė Baltijos 
valstybių bylą ir pabrėžė jos 
tarptautinį pobūdį. Vertinda
mas šiandieninės raidos sąly
gas jų valstybingumui atkurti, 
prof. Meissneris kėlė mintį, kad 
sugrįžimas prie 1939 m. savitar
pio pagalbos sutarties sąlygų 
galėtų pasitarnauti, siekiant ati
taisyti Baltijos valstybėms pa
darytąją skriaudą. Derybų pra
džia galėtų reikšti svarbų pripa
žinimą, tačiau Maskvos grasini
mai ir užuominos po kovo Il
sios Vilniaus ir Klaipėdos at
žvilgiu drumsčia nuotaikas, to
dėl sunku atspėti, kaip viskas 
rutuliosis.

LKI narys dipl. bibl. Artūras 
Hermanas pateikė didelį pluoš
tą žinių apie Lietuvos vokiečių 
likimą 1939-90 m. Jis nagrinėjo 
jų socialinę padėtį, išvykimo 
priežastis, įsikūrimą Vakaruo
se, lojalumą Lietuvai ir supažin
dino su dr. H. Stossun’o diserta
cija, kuri pasirodys knygos pa
vidalu. Tai būsiąs pirmas išsa
mus mokslo veikalas apie Lie
tuvos vokiečių istoriją, kuri su 
repatriacija užvertė savo lapą.

Suvažiavimas baigtas koncer
tu, kurį atliko vilnietės meninin
kės — sopranas Lijana Kopūstai- 
tė ir pianistė Rasa Biveinienė. 
Rengė Vokietijos lietuvių kul
tūros draugija.

Nesustoti pusiaukelėje
Spalio 14 d. Romuvoje įvyko 

LKI visuotinis narių susirinki
mas. Apsvarstyti einamieji rei
kalai, patvirtinti valdybos veik
los ir revizoriaus P. Odinio pra
nešimai. Perrinkta valdyba: pir
mininkas — V. Bartusevičius, 
nariai — V. Lėnertas ir K. Če
ginskas. Su svečiais iš Lietuvos 
aptarti vaistų vajaus praktiški 
klausimai.

Lietuvių kultūros institutas 
Vokietijoje gali džiaugtis savo 
nuveiktais darbais, kurie virši
ja jo kuklius išteklius ir jėgas, 
bet savo užsibrėžto tikslo tapti 
normalia kultūros ryšių įstaiga 
dar nepasiekė. Todėl linkėtina 
nesustoti pusiaukelėje.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

ALFONSAS NAKAS

Pats žurnalo pavadinimas 
byloja kam jis skirtas. Karys, 
nuo 1919 m. iki sovietų okupa
cijos 1940 m., buvo Lietuvos 
kariuomenės oficiozas. Bet 
skaitydavo jį ir ne kariai. 
Ypač mėgo jaunimas, vyres
nių klasių moksleiviai. Kiek 
prisimenu, Šaulių sąjungos 
leidžiamas Trimitas, irgi ski
riamas tėvynės gynėjams, visų 
pirma šauliams, Kario popu
liarumo neturėjo.

Karys buvo atgaivintas Ame
rikoje 1950 m. gale. Jį leidžia 
Lietuvių karių veteranų sąjun
ga Ramovė. Trumpai redagavo 
Simas Urbonas ir Domas Pe- 
nikas, o nuo 1954 m. apie tris 
dešimtmečius — Zigmas Rauli- 
naitis. Paskutinį penkmetį 
redaguoja Balys Raugas. Ilgus 
dešmtmečius buvęs mėnesi
niu, nuo 1990 m. pradžios Ka
rys išeina kas du mėnesiai. 
Didelio formato, 64 puslapių, 
kurių paskutiniai 12 tenka 
LŠST autonominiam Trem
ties Trimitui, redaguojamam 
Stefanijos Kaunelienės.

Trumpai apžvelgsiu š. m. 
nr. 4 (1660), datuotą liepa-rug
pjūčiu, skaitytoją pasiekusį 
rugsėjo gale.

Pirmieji trys rašiniai labai 
liūdnai nuteikia. Apybraižoje, 
pavadintoje Lietuvos kariuo
menės tragedija, nurodomi 9 
kariuomenės sunaikinimo 
tarpsniai, sovietams spau
džiant arba aktyviai dalyvau
jant, įvykdyti tarp 1940 m. bir
želio 14 ir 1941 m. birželio 27. 
Čia randame daugelį svarbių, 
įdomių datų bei žuvusiųjų ar
ba kalintųjų kariškių pavar
džių. Apybraiža grįsta įvai
riais Lietuvos spaudos šalti
niais.

Antroji didesnė apybraiža, 
turinti antraštę Į kursus iš ku
rių negrįžtama, parašyta ats. 
karininko žurnalisto Antano 
Martinionio, persispausdinta 
iš žurnalo Švyturys 1989 m. 
10-to numerio. Remiantis gyvo 
liudininko pik. Įeit. Antano 
Malijonio pasakojimu, apra
šoma 13-kos Lietuvos kariuo
menės aukštųjų karininkų-ar- 
tileristų tragedija. Jie 1941 
m. biržely buvo išvežti į Mask
vą neva pasitobulinti, bet už 
savaitės suimti, nuteisti ir 
nutremti į Lamos lagerį, am
žino įšalo krašte, netoli No- 
rilsko. Apie šią tragediją jau 
buvo rašyta prieš pusantrų 
metų Drauge, kiek vėliau ir 
Kary. Šį kartą pateikiama dau
giau detalių bei šiek tiek papil
doma Natalijos Vitkauskienės 
(gėdingojo gen. Vinco Vitkaus
ko našlės) atsiminimų skirsne
liu ir gen. Vinco Žiliaus jaut
rių laiškų žmonai ištraukomis.

Tarp šių dviejų įspraustas 
trumpesnis rašinys apie ats. 
pulkininko, paskutinio nepr. 
Lietuvos ministerio pirminin
ko ir prez. Antano Smetonos 
įpėdinio Antano Merkio liki
mą. Jo sūnaus Gedimino Mer
kio liudijimu, jis Rusijoje 
miręs 1955 m., iškentęs žiau
rią tremtį ir kalėjimus. Palai
dotas Milenki kapinėse netoli 
Vladimiro.

Karys visada pasižymi įdo
miais, istorijai didžiai vertin
gais buvusių Lietuvos karių, 
daugiausia karininkų, atsimi
nimais. Ir šiame numery jų yra 
keletas. Antai, apie paskutinę 
Pirmojo Lietuvos prezidento 
karo mokyklos laidą rašo bu
vęs aviacijos j. Itn. Vytautas 
Baltutis ir buv. artilerijos j. 
Itn. Juozas Paliulis. Ši laida 
ypatinga tuo, kad mokslą baigė 
jau sovietams Lietuvą okupa
vus, kad išleistuvių iškilmėse 
jau sėdėjo marionetinis prez. 
Justas Paleckis, kad kardai 
bebuvo įteikti tik artileris
tams, o ir šiaip viskas praėjo 
laidotuvių nuotaikoje. V. Bal
tutis rašo sodriai, su humoru. 
J. Paliulis kiek sausiau, bet 
lygiai įdomiai. Abiejų pateik
ti faktai sutinka. Abu repor
tažai iliustruoti geromis nuo
traukomis. Tik akis bado spau
dos riktas: antraštėje atspaus
ta “XII laidos”, kai pradedant 
Paliulio reportažą jau teisin
gai“!. ..) apie XXI laidą ...” 
Tęsiama Mariaus Tytuvenio 
bene prieš dvejus ar trejus 
metus pradėta atsiminimų se
rija Lietuvos karininko ke
liai. Vienu metu nutraukta, 
autoriui paprašius tęsti po jo 
mirties. Autorius mirė berods 
pernai ir jau per kelintą Ka

rio numerį atsiminimai tę
siami. Pasirašoma slapyvar
džiu. Man regis, kad nebėra 
reikalo autoriaus pavardę 
slėpti.

Na, ir duodamas skirsnelis 
Valiaus Kutkevičiaus atsimi
nimų iš svetimšalių legiono, 
kuriame, pasirodo, būta ir 
apčiuopiamo skaičiaus lietu
vių (kur mūsų nebūta!). Ir šie 
atsiminimai pradėti spausdin
ti ankstesniame numery. Jie, 
kaip ir Tytuvenio, bus tęsiami. 
Jie skaitytoją rište pririša.

Buv. Kario ilgametis redak
torius Z. Raulinaitis yra išlei
dęs keletą knygų apie istori
nės Lietuvos karius bei jų žy
gius. Vėliausias veikalas — 
Lietuvos raiteliai. Jį čia recen
zuoja ir labai teigiamai ver
tina Alė Rūta.

Tęsiama ir neužbaigiama is
toriko Algirdo Budreckio stu
dija Lietuvių kovos su Aukso 
Orda XIII amžiuje. Gaila, kad 
prie tęsinio po dviejų mėnesių 
neteikiama nors labai glaustų 
paaiškinimų. Tokie paaiškini
mai būtini ir prie Lietuvos 
kariuomenės karininkų sąra
šo, tęsiamo turbūt antri, jei 
ne treti metai. Lyg per miglą 
atsimenu paaiškinimą, kad są
rašai daryti bene 1938 m. 
Iliustracijai imu pavardę iš 
Karo aviacijos pulkininkų lei
tenantų sąrašo: Liorentas Jo
nas (III gr. vad.) VČ5, VD5, SM, 
NM, Čeksi BL5, — Ital. C14, 
Šved. ŠO. Įsimink, skaitytojau, 
santrumpų mįslę!...

Kaip visuose numeriuose, 
taip ir šiame, randame ginklų 
nuotraukom bei brėžiniais 
iliustruotą, keturių inicialais 
pasirašiusių autorių pasirašy
tą Karinių žinių skiltį. Inicia
lais pasirašyta ir bene prieš 
metus įvesta Mūsų spaudoje 
pasižvalgius skiltis. Čia pava
dinimas kalba už turinį. Aš 
abejoju jos reikalingumu. Kas 
kita su irgi neseniai Kary atsi
radusia skiltimi Žvilgsnis į po
litiką. Ją veda ir turbūt pats 
užpildo dr. Jonas Stiklorius. 
Šiame numery labai įdomiai 
rašoma apie besusijungian- 
čias Vokietijas ir ko iš atkur
tos Vokietijos reiktų laukti 
(rašinio pavadinimas — Vo
kiečiai).

Iš grožinės literatūros 
skiltyje tęsiama V. Ramono ro
mano Dulkės raudonam saulė
leidy ištrauka. Kodėl? Pra
ėjusiame numery buvo paaiš
kinta, kad čia vaizdingiausiai 
aprašoma 1941 m. bolševikų 
okupacija.

Tremties Trimite skaitome 
ilgoką Mykolo Abariaus, LŠST 
pirmininko, reportažą iš jo ap
silankymo Lietuvoje pas atsi
kuriančius šaulius 1990 m. va
sario mėnesį. Dar keletas ko
respondencijų iš Amerikos 
LŠST kuopų veiklos, keletas 
neseniai mirusiems kariams 
bei šauliams nekrologų, Ka
rio administratoriaus prane
šimai. Ištisai įr Kary, ir priedi- 
niame Trimite gausu labai 
gerų, vertingų nuotraukų, ku
rių dalis jau laikytinos isto
rinėmis.

Didžiausias įdomaus ir gra
žaus Kario minusas — korek
tūros klaidos. Šiame numery 
jų knibždėte knibžda. Ypač ne
malonu skaityti sužalotas pa
vardes. Šį reikalą žurnalas tu
rėtų kaip nors išspręsti.

Kario metinė prenumerata 
— $26 JAV, o atskiras nume
ris $4.50. Administracijos ad
resas: Karys, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207, 
USA.

Prieš šią apžvalgėlę rašyda
mas sužinojau, kad red. Balys 
Raugas neseniai buvo ištiktas 
širdies smūgio ir šiuo metu 
sveiksta namuose. Linkėkime 
jam greitai ir visiškai susveik- 
ti, kad Kario leidimas nesu
triktų.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

Darbo tel. (705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.
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□ h'ILPl Iii!)1 III VEIKLOJE
VACYS KAVALIŪNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Skiriasi Milašiaus “Mefibo- 
setas” nuo tradicinio dramos 
kūrinio ir savo koncepcija. Čia 
misterijos pradžioje ne veiks
mas, o lyrinė uvertiūra — ka
raliaus Dovydo monologas, sa
vo siela susiliejantis su pava
sario giesmės aidais. Jis ir pa
vadintas “Pavasario giesme”:
Pavasaris sugrįžo iš savo tolimų 

kelionių;
Jis atnešė mums širdies ramybę.
Pakilk, galvute! Pažvelk, gražusis 

veide!
Kalnai - sala, paskendusi mig

lose ...
♦ ♦ ♦

Ar tu girdi? Štai lietus.
Ateina jis . . . Jau pasruvo.
Visa meilės karalystė kvepia 

vandens gėlių žiedais.
Per visą “Pavasario giesmės” 

monologą eina vis pasikarto
janti dalis — refrenas, tarsi 
Dovydas nerastų žodžių at
skleisti savo sielos džiaugs
mui: “Koks gražus pasaulis, 
mylimoji, koks gražus pasau
lis!”

Ir kam ši graži karaliaus Do
vydo sielos giesmė iš tolimų 
kelionių sugrįžusio pavasario 
saulėtos gamtos fone? Ji — 
Bath-Sebah, Dovydo žmonai, 
kurią jis įgijo ne be nusikalti
mo. Ir tai — Dovydo nusikalti
mas — yra “Mefiboseto” miste
rijos tema, jei temą suprasi
me kaip patį esminį kūrinio 
kompozicijos pradą.

Dovydas, būdamas pasken
dęs tylos, vienatvės kančios, 
ilgesio ir tamsos nuotaikoje, 
staiga išgirsta dainuojančią 
moterį. Nieko nelaukęs pasi
šaukia tarną ir įsako: “Ta mo
teris terasoje. Tegu ji čia pa
sirodo”.

Tai narsiojo kario Urijo žmo
na Bath-Sebah. Dovydo galvo
je gimsta klastinga ir nusikals
tama mintis. Jis įsako Uriją 
pastatyti pavojingiausioje mū
šio vietoje ir palikti vieną, 
kad jis žūtų.

Pagaliau Dovydas laimingas 
ir kupinas lyrinės inspiraci
jos džiaugiasi savo žmona ir 
sveikina sugrįžusį pavasarį:
Koks gražus pasaulis, mano my

limoji, koks gražus pasaulis.
Kelkis, mieloji meile, atsiremk į 

mano petį.
Aš praskleistu nukarusius gluos

nio plaukus,
Ir mmes žiūrėsime į slėnį.

Štai pagaliau ir Mefibose- 
tas Milašiaus misterijoje ir jo 
interpretacijoje. Jis čia visų 
pirma vienumos personažas. Ir 
jo vaidmuo atsiskleidžia gi
lioje vienatvės prasmėje, per
žengiančioje žmogaus žemės 
kelio ribas.

Dovydas įsako Tsibai, senam 
Mefiboseto tėvų tarnui, suras
ti, jei dar kas nors tebėra gy
vas iš jo geradario Jonatano 
giminės, ir atgabenti į jo rū
mus. Tsiba, keisto nujautimo 
vedamas, vyksta į rytus nuo 
Jordano ir tenai tylioje ir me
lancholiškoje Lodebaro vie
tovėje randa gulintį žmogų, ku
ris paklaustas kuo vardu bu
vęs vilties laikais, atsako: “Me- 
fibosetas, Sauliaus sūnaus Jo
natano sūnus”.

Gyveno Mefibosetas Loda- 
baro dykumoje, globojamas 
aklojo piemens Makiro, valgė 
vargšo duoną ir iš savo rankų 
delnų gėrė audrų vandenį. Žie
mą šildydavosi pūsdamas ža
rijas ir klausydavo, kaip ver
da vanduo, o vasarą sėdėdavo 
priešais duris ir stebėdavo mo
terį, einančią prie šaltinio, ir 
debesį, skrendantį prie jūros. 
O kai ateidavo “išdidusis Die
vo vidurdienis ir erdvė žemyn 
krisdavo kaip akmuo”, jis iš
tardavo: “Tebūnie palaimintas 
amžinasis” ir atsiguldavo tarp 
kelio akmenų.

Tsibo tarnai pasidaro neš
tuvus ir Mefibosetą pargabena 
į Dovydo rūmus. Čia, karaliaus 
rūmuose, jis gyvena karališ
kai. Nieko jam netrūksta. Pats 
Dovydas, jį pasitikdamas, kalba:

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai

(Montaigne)
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— Aš plausiu tavo sužeistas ko
jas ir priešais tave padėsiu duo
nų, gimusių Kanaano žemėje.

Ir savo tarnam karalius 
įsako:

— Šis yra Mefibosetas, mano di
džiai mylimo Jonatano sūnus. Te
būnie jis priimtas kaip rytmečio 
kvapas, kaip paukštis, atneštas
audros.

Dovydas duoda Mefibosetui 
nuošalią vietą savo rūmų kie
me, kur švelniame medžių pa
vėsy “vienatvės vandens čiur
lenimas panašus į moters alsa
vimą sodų oru”.

— Kartais ir vėjas tenai įeina 
ir sustoja, — pasakoja jam toliau 
Dovydas. — Tada suvirpa vakaro 
rožė, ir Praeitis svajoja apie Lai
mės veidų. Tai tenai, Mefibosetai, 
tu praleisi savo širdies valandas.

Mefibosetas gyvena nuoša
liame karaliaus rūmų kiemo 
kampely ligi ateina momentas 
atskleisti Dovydo nusikaltimą. 
Ir atskleidžia jį palyginimu, 
kurį taip mėgo savo žemės ke
liuose Kristus. Palyginimu, ku
riame turtuolis atima iš vargšo 
savo kaimyno vienintelį jo tur
tą — avelę.

Mefibosetas, atlikęs savo mi
siją, ryžtasi grįžti į vienumą, 
iš kurios jis buvo atgabentas 
į karaliaus rūmus. Papūtus 
pietų vėjui, jis pajunta Loda- 
baro ir senojo Makiro namų il
gesį ir stiprėjančiai tris kartus 
pabrėžia su niekuo nepalygi
namą vienatvės vertę:

— Dabar aš galiu sakyti, jog gy
venau tarp žmonių. Žinau, kaip 
jie myli, žinau, kaip jie verkia. 
Bet niekas neprilygsta Vienatvei.

— Ar nekeista? Mano širdis ar
timesnė kelio akmeniui negu ma
no brolio širdžiai. Niekas nepri
lygsta Vienatvei.

— Aš myliu rytmetinį žmogaus 
pasveikinimų, verpėjos vakarinę 
dainų ir vaiko juokų . . . Bet nie
kas negali prilygti Vienatvės 
tylai.

Mefibosetas, pabrėžęs tylos 
— vidinės tylos — reikšmę, 
grįžta į tylią vienatvę, kurios 
ilgėjosi kontempliatyvi šios gi
lios minties misterijos auto
riaus dvasia ir kurioje net ke
lio akmenyje jis jaučia Kūrė
ją. Net ir oras, sako, kurį kvė
puojame, yra Tėvo dvelkimas.

Meilė
Kita iš pagrindinių Mila

šiaus kelio į Dievą gairių yra 
meilė. Meilė, sako jis “Nebaig
toje simfonijoje”, yra dvasinė 
saulė ir būtina žmogaus vidi
nės ramybės sąlyga. Ir žmonių 
ramybė yra baisi be meilės, 
teigia jo eilėraštis tepavadin
tas “H” raide. Gilios minties 
— esoteriškame ir tepraeina
mame tik retam kūrinyje “Pa
žinimo giesmėje” Milašius sa
ko: “Meilė mane nuvedė į pa
čias būties gelmes”. O “Grožio 
karaliaus” žodžiais, Tėvo mei- 

Dievo Motinos Pagalbos parapijos choras ir “Volungė” iš Toronto spalio 21 d. per Lietuviu dienas Klivlande atliko 
koncertą, kuriam dirigavo muz. R. Kliorienė ir muz. D. Viskontienė Nuotr. VI. Bacevičiaus

Įėję yra visa realybė. Tai pri
mena Šatrijos Raganos Mama- 
tę — ir jai tikrovė ne čia.

Gili meilės prasmė labai ryš
kiai pabrėžiama ir Milašiaus 
“Mefibosete”, prie kurio jau 
buvome sustoję kiek ilgėliau. 
Dovydui paklausus, kas at
skleidė jo nusikaltimą, Mefi- 
bosetas atsako:

— Meilė, o Dovydai! Išmintin
goji Meilė, Vienintelė, Amžinoji, 
Visur esanti, Visagalė!

Kančia
Ir pagaliau kančia. Kas ji bū

ties filosofijos prasme? Ar ji 
egzistuoja? O gal ji, kaip ir nuo
dėmė, kuri, vokiečių teologo 
Scheeben knygos “Krikščiony
bės paslaptys” (Die Mysterien 
dės Christentums) teigimu, nė
ra būtis ir egzistuoja tiktai san
tykių su gėriu plotmėje? Gal 
tai tėra tik stoka malonumo ir 
džiaugsmo?

Kaip bebūtų teorinėje filo
sofinių svarstymų plotmėje,
kančią mes gerai juntame ir 
jaučiame — ji yra neabejoti-
na vidinė mūsų gyvenimo rea
lybė. O ir Kristus prašė savo 
Tėvą, jei tai būtų tokia jo va
lia, atitolinti jo kančios taurę. 
Dievas į savo sūnaus prašymą 
neatsiliepė. Tačiau tai nereiš
kia, kad jis jo neišgirdo. “Tyla 
yra Dievo žodis”, — sako pran
cūzų filosofė Simone Weil.

Kristaus žodžiai, pasakyti 
ant kryžiaus, nesustojo Golgo
tos kalno viršūnėje. Jie perėjo 
žemės kelio ribas ir suteikė kan
čiai transcendentinę reikšmę.

Kančios reikšmė svarbi ir 
Milašiaus kelyje į Dievą. Mefi
bosetui vienatvės tyloje atsi
skleidžia ir Dievo sprendimas 
— bausmė sunkiai nusidėju
siam Dovydui:

— Kelkis, geradari, — kalba pra
našo žodžiais Mefibosetas. — Am
žinasis atleido tavo nusikaltimų. 
Tu nemirsi. Ir Bath-Sebah, nekal
toji tavo mintis, Bath-Sebah, tavo 
meilė gyvens. Taip bus išgelbėta 
tavo rasė.

Tačiau Dievas paženklina 
Dovydo gyvenimą tėvo kančia. 
Ir Mefibosetas kalba:

— Bet tu buvai blogas sūnus, ir 
Aukščiausias siunčia tau tėvo 
skausmų. Nulenk galvų ir melskis, 
nes tavo skausmas įžengia į tavo 
namus.

Dovydas atgailoja — pasnin
kauja ir verkia. Tačiau pirma
sis jo ir Bath-Sebah sūnus mirš
ta. Gilus liūdesys ir skausmas 
dabar įžengia į jo namus.

Ir jo žodžiai: “O mūsų tėvų 
Tėve, kokia meile tu myli žmo
gaus skausmą?” atskleidžia gi
lią kančios prasmę, pereinan
čią į metafizinio pasaulio plo
tus.

Metafizinę kančios reikšmę 
žmogaus kelyje į Dievą Mila
šius pabrėžia ir filosofiniame 
savo veikale “Arkanai” (Les 
Arcanes), teigdamas, kad žmo
gaus protas tiktai tada supras 
mūsų Viešpaties visiškos iden
tifikacijos paslaptis su nusi
kaltusią žmonija, “kai mes už 
tai sumokėsime visą mums 
skirtą ašarų duoklę”.

Tad vienatvė ir jos tyla, mei
lė ir kančia — trys pagrindinės 
kelio gairės, kurių šviesa per
eina transcendentinėn plot
mėn ir sujungia žmogų su Die
vu, kurio Milašius visą savo 
gyvenimą ieškojo:

— Viešpatyje, — sako jis 
“Maldose”, — ir Jo ramybėje 
aš noriu miegoti ir ilsėtis (C’est 
dans le Seigneur, c’est dans sa 
paix, que je veux dormir et 
reposer).

Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių liaudies ansamblio “Šviesa” vado
vas JUOZAS JAUNIŠKIS po koncerto spalio 22 d. Dievo Motinos Pagalbos 
parapijos salėje, Klivlande, su “Grandinėlės” tautinių šokių vadove RENE 
MOTIEJŪNAITE-BOOTH Nuotr. Vlado Bacevičiaus

“Šviesos” jaunimo koncertas
Vilniaus Pedagoginio instituto ansamblis žavėjo tautiečius Klivlande
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Nors 1990 m. spalio 22 buvo 
pirmadienis, bet vakare Kliv- 
lando Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje pristigo sėdimų 
vietų, susirinkus didelei žiūro
vų miniai į Vilniaus Pedagogi
nio instituto lietuvių liaudies 
ansamblio “Šviesos” spektaklį, 
kurį surengė vietinė skautija. 
Vartydami dailiai išleistas prog
ramas, susipažinome su ilgoku

Kun. Valerijus Rudzinskas

Pabiros
O, koks didelis, pilvotas 
gyvenimo debesis!
Lyg Velykų margutis 
taukuotoj 
pamotės sterblėj.
Ir taip ima pagunda 
jį pramušti 
ir pažiūrėti, 
kas yra 
už to lakuoto kevalo . ..

***

Klimpsta kojos 
purvinų žodžių 
pelkėje.
Visų laukų, 
kiek akis užgriebia, 
suarė 
liežuvių noragai.

Tai koks čia bus derlius, 
leiskite paklausti?!

** *

Pelenė 
atėjo sušokti 
naujametinį šokį 
nuoga.
Galvojo, 
kad nuo to 
pasidarys graži. 
Ir vietoj 
karalaitės vainiko 
dovanų gavo 
naujų 
šluotų.

***

Būsiu milžinu!- 
nutarė peliukas. 
Gal tada 
nebetilpsiu 
į spųstus.

Apmaudu, 
kad spųstai 
nesuprato, 
jog sutrėškė 
milžinų.. .

Iš rankraštinio eilėraščių 
rinkinio “Žodžiai veidrodyje”, 
1990 m. 

repertuaru — “Lietuviais esame 
mes gimę”.

Atitraukus uždangą, scenoje 
sėdėjo liaudies instrumentų or
kestras su kanklėmis ir lumzde
liais. Scenon įbėgo šauniai ap
sirengę “bajoraičiai” ir tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
ilgakasės merginos. Nuostabiai 
suderinti spalvų kontrastai tarp 
vyrų ir merginų drabužių verte 
vėrė akis. Suskambėjus “Lietu
viais esame mes gimę” pirmiems 
akordams, publika sustojo, o 
giesmė nuaidėjo kaip galingas 
maršas. Ansamblio vadovas Juo
zas Jauniškis pasveikino publi
ką ir paaiškino, kad ansamblio 
narių amžiaus vidurkis esąs 21 
metai, jų dauguma aukštaičiai, 
bet esama žemaičių ir suvalkie
čių.

Prasideda folklorinių šokių ir 
dainų pynė. Puikios režisūros 
dėka, scenovaizdis buvo kaip 
spalvingas kaleidoskopas, ne
trukdomas nei bereikalingų 
pranešėjų, nei įėjimų ar išėji
mų. Stebino žiūrovus ne vien 
režisūra, bet ir pati ansamblio 
išvaizda. Ir kaip jie suspėjo kas 
keletą minučių kaitalioti apran
gą, kurios spalvingumas buvo 
nepaprastai patrauklus ir har
moningas? Net ir įvairios skry
bėlės buvo pritaikytos šokių 
nuotaikai ir stiliui. Šokėjai ir 
šokėjos buvo grakštūs, vos ko
jomis lietė žemę, skrajojo kaip 
drugiai ir plaštakės.

Iš muzikantų dėmesį patrau
kė ypač virtuozas-skrabalnikas 
Egidijus Impolis. Žavėjo žiūro
vus ir šokių įvairumas. Šalia 
Klumpakojo, Kepurinės, Oželio 
ir Kadriliaus, matėme origina
lų Gailingi — šokį su varpeliais. 
Ypatingai įdomus buvo Kūlimo 
šokis su spragilų ir kūlimo ju
desių imitacija. Ne visada bu
vo apsirengta tautiniais drabu
žiais, prisiderinus prie šokio 
nuotaikos, keičiant sijonėlių il
gį ir vyrų apdaro stilių.

Repertuaras buvo įvairus, tiek 
savo turiniu, tiek nuotaika, nuo 
triukšmingo ir linksmo iki sen
timentalaus ir rimto. Nestigo ir 
akrobatiško elemento, mikliai 
jaunikaičiams mergaites iške
liant į viršų, jas permetant iš 
rankų į rankas...

13 asmenų choras (7 merginos, 
6 vyrai) atliko eilę gan sudėtin
gų dainų. Nors choras nedide
lis, bet chormeisterio Jeronimo 
Žitkevičiaus puikiai paruoštas. 
Originaliai vien merginos atli
ko liaudies dainą “Ir atlėkė 
paukštutė”, balsais ir instrumen
tais imituodamos paukščių bal
sus.

Sužavėta publika net kelis 
kartus prašė kai kurių progra
mos numerių pakartojimo, o į 
pabaigą sustojo ir sukėlė triukš
mingas ovacijas. Programa buvo 
baigta “Lietuva brangi” giesme. 
Nors repertuarą sudarė per 30 
atskirų numerių, bet žiūrovams 
neprailgo...

Po programos parapijos kavi
nėje skaučių suruoštų vaišių 
metu vietiniai turėjo progą iš 
arčiau susipažinti su Vilniaus 
pedagoginio instituto auklėti
niais. Gaila, publikoje buvo ma
žai jaunimo, bet teko pastebėti, 
kad jaunimo žiūrovų grupę su
darė neseniai su Čiurlionio an
sambliu Lietuvoje apsilankęs 
jaunimas .. . Kaip būtų gražu, 
jeigu jaunimas susitiktų su jau
nimu! Nežinia, ar jo neragina 
vyresnioji karta, ar jis darosi 
apatiškas ir abejingas . . .

Sekantį rytą Dievo Motinos 
parapijos kieme ansamblį išly
dėjo jį globoję asmenys, o para
pijos klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas pakvietė svečius pa
laiminimui į šventovę. Buvo 
graudu ir žavinga išgirsti an-
samblį giedant “Marija, Mari
ja” ...

Lietuvių rašytojų draugijos 
grožinės literatūros 1989 m. 
premiją laimėjo Edita Nazaraitė 
už Ateities literatūros fondo Či
kagoje išleistą eilėraščių rinkinį 
“Mechaninė mūza”. Dviejų tūks
tančių dolerių premiją balsų dau
guma jai paskyrė Čikagoje spalio 
5 d. posėdžiavusi vertintojų ko
misija: pirm. Česlovas Grincevi- 
čius, sekr. Danutė Bindokienė, 
nariai Nijolė Užubalienė ir Kazys 
Bradūnas. Premijos mecenatas — 
JAV lietuvių fondas.

JAV Ročesterio lietuvius Niu
jorko valstijoje aplankė kaunie
čiai poetai Gintaras ir Tautvyda 
Marcinkevičiūtė Patackai, rugsė
jo 6-9 d.d. dalyvavę XXXVII-jame 
“Santaros-Šviesos” federacijos su
važiavime. Jų literatūrinė popie
tė rugsėjo 30, sekmadienį, buvo 
surengta Šv. Jurgio, lietuvių para
pijos salėje. Programai vadovavo 
Aleksas Gečas, o ją pradėjo poe
tas Gintaras Patackas, kuris taip
gi yra inžinierius ir literatūros kri
tikas, eilėraščius rašantis nuo 15 
metų amžiaus. Lietuvoje yra išleis
ti keturi jo poezijos rinkiniai: “At
leisk už audrą” (1976), “Išvarymas 
iš rojaus” (1981), “Duobės dangu
je” (1983) ir “Pergamento kriauk
lė” (1985). Jo eilėraščiuose jun
tami tėvynės meilės, laisvės ilge
sio, religijos motyvai. Tautvyda 
Marcinkevičiūtė, dvejus metus ati
davusi motinystei, savo eilėrašty
je “Rūpestis” atskleidė motinos 
skausmą dėl kūdikio ateities. Ji 
yra moderniosios poezijos atsto
vė, jon įjungianti ir prozinių vaizdų.

A. a. Balys Pakštas, Čikagoje 
š. m. balandžio 10 d. miręs pramo
ginės muzikos orkestrų vadovas, 
turėjo didelį gaidų bei kitos muzi
kinės medžiagos rinkinį, kurį jo 
žmona Emilija padovanojo atsiku
riančiai Kauno konservatorijai. 
Šis rinkinys bus labai naudingas 
jos bibliotekai, mokomajai bei 
koncertinei veiklai. Velionies 
B. Pakšto palikimu taipgi galės 
pasinaudoti Kauno muzikinis teat
ras, Kaune įsteigtas simfoninis 
orkestras, ten veikiantys estradi
niai ansambliai bei kiti muzikiniai 
vienetai. Apie 50 didelių dėžių 
turintį rinkinį Kaunan nusiųs Jau
nimo centre Čikagoje veikiantis 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras. Jo iniciatorius bei va
dovas prof. dr. Jonas Račkauskas 
Lietuvos muzikų vardu padėkojo 
Emilijai Pakštienei, sūnui Baliui, 
dukroms Emilijai ir Ritai už jiems 
padovanotą vyro ir tėvo kultūrinį 
palikimą.

Į XXXVII-jį “Santaros-Šviesos” 
federacijos suvažiavimą rugsė
jo 6-9 d.d. Taboro Farmoje prie 
Sodus, JAV Mičigano valstijoje, 
įsijungė nemažas būrelis svečių 
iš Lietuvos - kultūros ministeris 
Darius Kuolys, Lietuvos aukščiau
siosios tarybos prezidiumo pir
mininko pavaduotojas Kazimie
ras Motieka, užsienio reikalų ko
misijos patarėjas Viktoras Mako- 
veckas, žurnalistas Rimvydas Va
latka, dailės kūrinių restauratorė 
Sigita Samuolienė, poetai Gintaras 
Patackas ir jo žmona Tautvyda 
Marcinkevičiūtė. Vietiniams da
lyviams paskaitose atstovavo Al
gio Mickūno “Postmodernioji teo
logija”, Tomo Remeikio “Įvadi
nės pastabos į ryškėjančių poli
tinę kultūrą Lietuvoje”, Ilonos 
Gražytės-Maziliauskienės “Klasiš
koji dvasia naujojoje Lietuvos 
poezijoje”, Kęstučio Keblio “Gam
tos ir žmogaus apsauga: naujosios 
religijos pavojus tautai ir libera
lizmui”.

Suvažiavimo programą papildė 
svečių paskaitos: S. Samuolienės - 
“Šiaurės Italijos stiuko meistrų 
lipdyba Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštystėje XVII š. antroje pu
sėje”, V. Makovecko - “Politinės 
diferenciacijos problemos nepri- 
klausomybėn žengiančioje Lietu
voje”, R. Valatkos - “Spaudos 
laisvė ir dabartinės žurnalistikos 
problemos Lietuvoje”, D. Kuolio 
- “Kultūrinė ir politinė Lietuvos 
savivoka renesanso ir baroko lai
kais”, K. Motiekos - “Artimiausių 
metų Lietuvos politikos perspek
tyvos”, jų sąrašan įtrauktas fan
tastinis G. Patacko feljetonas “Ho
mo armaggedonicus”. Simpoziu- 
man apie dabartines kultūrines 
Lietuvos problemas įsijungė Darius 
Kuolys, Vytautas Kavolis ir Bronius 
Vaškelis. Literatūros vakare Algir
das T. Antanaitis kalbėjo apie 
velionį Antaną Gustaitį, savo kū
rinius skaitė Julius Keleras, kana
dietis Raymond Filip, kauniečiai 
Gintaras ir Tautvyda Marcinkevi
čiūtė Patackai, vietinės atstovės 
Vitalija Bogutaitė ir Austė Pečiū- 
raitė. Suvažiavimo sale tapusio 
klojimo sienas puošė fotomeninin
ko Arūno Bukausko nuotraukų 
montažai.

Vilniaus “Lėlės” teatras nau
jąjį sezoną pradėjo dviem premje
rom. Pirmajai buvo pasirinktas 
vengro G. Urbano “Žydrasis šu
nytis”, paruoštas svečių iš Var
šuvos — rež. K. Nesiolovskio, 
dail. Z. Burkackio ir kompozito
riaus R. Derfelio. Antrąja prem
jera tapo rež. R. Driežio pagal 
Žemaitės apsakymus sukurtas 
spektaklis “Apie Jonuką”. Jam 
talkino dail. A. Bagočiūnaitė, 
kompozitorius F. Latėnas ir ak
torė N. Gailiūnaitė.

JAV Yale universiteto prof. 
Tomas Venclova spalio 11 d. iš 
Krokuvos per Maskvą atskrido 
Vilniun. Į Vakarus kompartijos 
buvo išleistas 1977 m. sausio 25 
d. Išvykdamas pabrėžė, kad Vaka
ruose jis nesieka politinės globos 
ir kad prireikus vėl galėtų grįžti 
Lietuvon. Tačiau Sovietų Sąjunga 
iš Helsinkio grupės nario T. Venc
lovos atėmė pilietybę, jį pasmerk
dama tremčiai Vakaruose. Prof. T. 
Venclova dabar savo šaknis yra 
tvirtai įleidęs garsiajame Yale 
universitete New Havene, Conn. 
Krokuvoje akademinių atostogų 
metu rinko medžiagą naujam lite- 
ratūrologijos veikalui ir po tryli
kos metų vėl buvo įsileistas Vil
niun. Yale universitetan prof. T. 
Venclova grįžo lapkričio pradžioje.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Panevėžio kultūros rū
muose yra įsikūręs vaikų teatras 
“Drevinukas”, vadovaujamas Ri
mos Driskienės. “Drevinuko” 10- 
15 metų amžiaus aktoriai nese
niai grįžo iš sėkmingų gastrolių 
Vakarų Vokietijoje. Ten jiems te
ko dalyvauti Lingene surengtame 
tokių teatrų tarptautiniame fes
tivalyje “Vaikai šoka ir vaidina 
vaikams”. Jame dalyvavo dvide
šimt keturių pasaulio valstybių 
jaunieji atstovai. Panevėžiečiai 
festivalin įsijungė Vytautės Ži
linskaitės pasaka “Tik niekam 
nesakyk”, kurios inscenizaciją 
paruošė ir režisavo vadovė R. 
Driskienė.

Tarptautinis liaudies teatrų 
festivalis “Interrampa 90” spa
lio 12-14 d.d. Rokiškyje sutelkė 
aštuonis mėgėjiškus teatrus. Lie
tuvai atstovavo Rokiškio, Kauno, 
Utenos, Plungės ir Kretingos mies
tų liaudies teatrai, užsieniui - sve
čiai iš Bulgarijos, Gruzijos ir Pran
cūzijos. Bulgarijos Veliko Tirno- 
vo universiteto teatras festivalin 
įsijungė E. Jonesko drama “Ka
ralius miršta” (režisierė T. Ivano
va), Gruzijos Ambrolaurio mies
to teatras - D. Eristavi drama “Tė
vynė” (režisierius G. Džeparidzė), 
Paryžiaus VHI-tojo universiteto 
studentų teatras - A. Strinbergo 
pjese “Karalienė Kristina” (reži
sierė C. Monnot). Paryžiaus stu
dentai pakeitė paskutiniu momen
tu atsisakiusi atvykti eksperimen
tinį Ispanijos Murcia miesto teat
rą, kai jam savivaldybė nesutiko 
padengti kelionės išlaidų. Festi
valį rež. J. Korenkos paruošta 
K. Voneguto pjese “Su gimimo 
diena, Vanda Džun” pradėjo Ro
kiškio liaudies teatras, o užbai
gė Bulgarijos Veliko Tirnovo uni
versiteto teatras E. Jonesko dra
ma “Karalius miršta”. Spaudos 
pranešimuose pabrėžiama, kad šis 
T. Ivanovos režisuotas spektak
lis buvo profesinio lygio. Esą nuo 
jo gerokai atsiliko Lietuvos liau
dies teatrai. Jų grupėje, be festi
valį surengusio Rokiškio liaudies 
teatro, atskirai minimas ir Utenos 
liaudies teatras, Rokiškin atvežęs 
rež. A. Eigirdienės inscenizuotus 
poeto Antano Miškinio beletristi
nio stiliaus atsiminimus “Žaliaduo- 
nių gegužė”. Trys “Interrampa 90” 
festivalyje dalyvavę užsienio teat
rai su savo spektakliais spalio 15- 
17 d.d. lankėsi Molėtuose, Vilniu
je ir Kaune. Sis tarptautinis liau
dies teatrų festivalis Rokiškyje da
bar bus rengiamas kas antri metai.

Vilniaus pedagoginio insti
tuto akademinis choras “Avė 
vita” šiemet sulaukė penkiasde
šimt penkerių metų sukakties, 
specialiu koncertu paminėtos Vil
niaus konservatorijos salėje. 
Pirmaisiais šio 1935 m. suorga
nizuoto choro vadovais teko būti 
Stepui Sodeikai ir Alfonsui Mi
kulskiui. Pedagoginis institutas 
Vilniuje buvo atkurtas 1944 m. 
Chorui “Ave vita” tada vadovavo: 
Enrikas Kiškis — 1944-47 m., An
tanas Ilčiukas — 1947-58 m., Kle
mensas Griauzdė — 1958-61 m., 
Jonas Aleksa — 1961-62 m. ir da
bartinė jo vadovė Margarita Ged
vilaitė, estetinio lavinimo kated
ros docentė. Akademinis choras 
“Ave vita” yra dalyvavęs Lietuvos 
dainų ir tautinių šokių šventėse, 
Baltijos respublikų studentų šven
tėse “Gaudeamus”, su koncertais 
aplankęs daugelį miestų, gastro
liavęs Lenkijoje. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 10 %

180-185 d. term, ind.......... 1O'/4%
1 metų term, indėlius..... 1O’/2%
2 metų term, indėlius..... 101/4%
3 metų term, indėlius..... 1O'/4%
1 metų GlC-met. palūk. ..111/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11’/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 111/4%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 11 % 
RRSP, RRIFirOHOSP   9’/2% 
RRSP ir RRIF-1 m. term, ind.111/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.H1/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.111/4% 
Taupomąją sąskaitą ......... 8’/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9’/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% (kil
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

"AU.THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
- (VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

an independent member broker

professionals inc. Realtor

pP Kokia 
jūsų namo 

vertė?
Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo.

Jfl
ANTANAS GENYS

232-9000 
ras: 231-2839

MARGIS DRUG STORE

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231-5641, namų 766-5857

/lllofroftl® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) /lilSTciIcJ Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .................. 13’72%
Sutarties paskolas 

nuo .................. 13*/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 131/2%
2 metų ................... 13’/2%
3 metų ................... 13'/z%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 13 %

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

pirmenybėse 1990 m. spalio 13 d. Nuotr. Balio Savicko

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

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

Naujoji Sov. Sąjungos futbolo 
aukščiausioji lyga

Vilniaus “Sporte” 1990 m. rugsėjo 
8 d. laidoje paskelbtas Kęstučio 
Pranckevičiaus pokalbis su Sov. Są
jungos futbolo lygų sąjungos pirm. 
Viktoru Ponedelniku. Nekomen
tuodami spausdiname jį ištisai (Red.):
“Prieš keletą dienų “Sporte” buvo 

paskelbta žinutė apie TSRS futbolo 
lygų sąjungos prezidento V. Pone- 
delniko telegramą, kurioje kviečia
ma viena iš Lietuvos komandų da
lyvauti kitais metais steigiamame 
TSRS aukščiausiosios lygos čempio
nate. Tai išties įdomi, netgi intri
guojanti žinia, daugumai iš mūsų 
turbūt nesuprantama ir paini: kaip
gi čia — ne per seniausiai ryžtingai 
buvo atsisakyta dalyvauti bet kokio 
rango TSRS varžybose ...

Apie tai šiomis dienomis pavyko 
pakalbėti su pačiu šio renginio ini
ciatoriumi Viktoru Ponedelniku.

— Mus didžiai sudomino šis nau
jas ir gan netikėtas pasiūlymas. 
Kaip gimė Jums ši idėja ?

— Visų pirma tai dėl didžiulės be
tvarkės Sąjungos čempionatuose. 
Dar pernai tarp manęs ir futbolo fe
deracijos vadovo V. Koloskovo kilo 
didžiuliai nesutarimai. Klubinių 
komandų nuomonių nepaisymas, įsi
šaknijęs diktatas, savotiškas žaidy
nių grafiko kaitaliojimas ir kitos ne
gatyvios aplinkybės galutinai įstū
mė šią sporto šaką į krizę. Akivaiz
dus pavyzdys - pasaulio čempiona
tas. Dėl to masiškai krinta Sąjun
gos futbolo prestižas, tai vienoje, 
tai kitoje ekipoje nebelieka geriau
sių žaidėjų. Todėl mūsų, besiku
riančios aukščiausiosios lygos, už
davinys - ne tik atgauti prestižą, bet 
drauge pagelbėti toms komandoms, 
kurios neseniai paliko TSRS čem
pionatą. Ypač man kelia nerimą - 
Lietuvos futbolo likimas. Kas šian
dien beliko iš “Žalgirio”? Žinau, kad 
jūs visi nekantriai laukiate politi
nių derybų rezultatų. Nemanau, 
kad viskas taip greitai ir teigiamai 
bus išspręsta. Juk per tą laikotarpį 
Jūsų Respublikos futbolo lygis ka
tastrofiškai smuktels, o pasiekti 
vėl tokių gerų rezultatų prireiks ne 
vienerių ir ne trejų metų .. .

— Tai Jūs lyg siūlote vėl sugrįžti 
lietuviams į TSRS čempionatą?

— Iš dalies - taip. Bet gerai mane 
supraskit - šioje aukščiausioje ly
goje mes griežtai atsiribosime nuo 
centro diktato, nė vienai komandai 
nebus sudaromos “šiltnamio” sąly
gos ... įstoti į ją galės tik savaran
kiškai, pagal sutartis. Čia žaisdami 
jūsų žaidėjai ne tik nepraras savo 
fizinio tobulumo, bet, tarpininkau
jant mūsų futbolo lygų sąjungai, ga
lės sudaryti kontraktus su užsienio 
klubais. Kai tik Lietuva gaus visiš
ką politinį pripažinimą, jūs be jokių 
kliūčių jau būsite pripažinti ir FIFA, 
ir galėsite iš karto išstoti iš lygos.

— O kaip dėl TSRS rinktinių? Jei 
Lietuvos žaidėjai atsisakys atsto
vauti, ar Futbolo federacija netai
kys jokių sankcijų?

— Ne, jokių sankcijų čia neturės 
būti. Ta pati federacija, norėdama 
pasikviesti iš jūsų komandos kokį 
nors perspektyvų žaidėją, turės visų 
pirma tartis tiek su mumis, tiek su ta 
komanda, iš kurios kviečiamas žai
dėjas. O žaidėjų, žinoma, ji labai no
rės, nes čia žais tik profesionalios 
vienuolikės.

— Kiek komandų joje žais?

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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

— Tiksliai dabar negaliu pasakyti. 
Gal apie 18-20. Matote, dar aš ne vi
sas vietas esu aplankęs. Neseniai 
grįžau iš Ukrainos. Ten tokiam pa
siūlymui niekas neprieštaravo. Vis
kas turėtų greitu laiku išaiškėti, kai 
tik grįšiu iš Gruzijos, kur netrukus 
išvykstu.”

Lietuviai kops į Everestą
Lietuvos ir užsienio lietuvių al

pinistų ekspedicija yra užkopusi į 
Chan Tengrio kalno viršūnę, 6995 
metrų aukščio, Tian Šanio kalnuo
se. Sekančiais metais ruošiamasi 
ekspedicijai į pasaulyje aukščiau
sią viršūnę - Everestą, 8848 metrų 
aukščio, Himalajuose. Šios ekspe
dicijos vadovas yra Aleksas Bertu
lis iš JAV-bių. Perspausdiname jo 
mintis apie šį žygį, skelbtą Lietu
vos spaudoje:

“Kopimas į Everestą - didžiausia 
kiekvieno alpinisto svajonė. Mano
me, kad atėjo laikas ją įgyvendinti 
ir lietuviams. Žinoma, padaryti tai 
nebus paprasta. Tačiau, kaip paro
dė kopimas į Chan Tengrį, turime 
tokių žmonių, kurie gali pasiekti 
žemės lubas. O tai turbūt ir yra svar
biausia.

Planuojame, kad į Everestą kitą 
rudenį kops apie 15 žmonių. Eks
kursijos sudėtis dar nenustatyta, 
todėl kviečiame atsiliepti viso pa
saulio lietuvius alpinistus. Preli
minariais duomenimis, šiam žygiui 
reikės apie 100 tūkstančių dolerių 
ir 100 tūkstančių rublių. Todėl 
mums labai reikia rėmėjų. Leidi
mą kopti į Everestą jau praktiškai 
turime. Mes kilsime ne iš Nepalo 
pusės, kur eilė sudaryta iki šio am
žiaus pabaigos, o iš Tibeto. Šios ša
lies alpinizmo federacijos vadovai, 
kuriuos neblogai pažįstu, padėjo 
gauti leidimą. Rankpinigiai - 2700 
dolerių - už j į jau sumokėti.

Taigi dabar viskas priklausys nuo 
lietuvių ištvermės, noro ir ryžto.”

Tarptautinių alpinistų stovyklų vyr. 
treneris, sporto meistras kaunietis 
DAINIUS MAKAUSKAS, “sniegynų 
tigras”, 1970 m. Sov. Sąjungos čem
pionas. “Tigrų” vardas suteikiamas 
alpinistams, įveikusiems keturias 
šalies viršūnes, iškilusias daugiau 
kaip 7 km

HALLING ELECTRICAL
( Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir šienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Šaudymo varžybos
1990 m. spalio 13 d. Hamiltono lie

tuvių medžiotojų ir žūklautojų klu
bo Giedraitis šaudymo į molinius 
balandžius varžybose dalyvavo 12 
šaudytojų. Iš 16 jardų: 1 vietą laimė
jo B. Savickas - 92, 2 v. A. Šimkevi- 
čius - 91, 3 v. J. Mačionis - 90. “Han
dy cup” sistemoje: 1 v. V. Svitas - 
43/22, 2 v. A. Šimkevičius - 43/18, 3 v. 
Z. Ribis - 40. Dvigubų lėkščių šau
dymo varžybose: 1 v. A. Šimkevičius
- 39, 2 v. B. Savickas - 36 ir 3 v. J. 
Stankus-34.

Šiaurės Amerikos baltiečių fede
racijos 25-tos metinės šaudymo pis
toletais varžybos, pravestos estų 
“Pistol Club”, įvyko 1990 m. rugsė
jo 22 d. Pasekmės: Standard pistol
- 1 vieta Ivo Rannala 509, 2 v. Arvi 
Tinits 489, 3 v. E. (Tommy) Tomson 
477. Sport pistol - 1 v. T. Koplimagi 
546, 2 v. I. Rannala 537, 3 v. J. Usval- 
tas 537. Free pistol - 1 v. J. Usvaltas 
238 (liet.), 2 v. T. Koplimagi 237 ir 
3 v. A. Tinits 219. Šiame turnyre da
lyvavo du lietuviai: J. Usvaltas ir Ba
lys Savickas.

Skautų veikla
• Lapkričio 10 d. “Šatrijos” ir 

“Rambyno” tuntų visos draugovės 
po Maironio mokyklos pamokų su
sirinko į Lietuvių namus, kur vy
ko sueigos. Artėjant skautiškoms 
Kūčioms gruodžio 9-tai, reikia pa
siruošti pasirodymams. Jūros 
skautai-tės uždarė vasaros sezoną 
uoste ir turėjo pasitarimą toli
mesnei žiemos veiklai.

• Spalio 30 d. skautininkų-kių 
sueigoje dalyvavo 14 brolių ir 9 
sesės. Ją atidarė draugininkai - s. 
V. Grybienė ir s. St. Kuzmas. Kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, sukalbė
jo maldą. Skt. R. Žilinskienė pra
vedė temą “Skautiška dvasia”. Ji 
suskirstė dalyvius po 4, kiekviena 
grupė surašė, kas geriausiai tinka 
skautavimui. Išėjo ilgas sąrašas 
pasisakymų, kurie galės būti dis
kutuojami skautų-čių sueigose. 
Toliau s. St. Kuzmas davė prane
šimą iš susitikimo Lietuvoje su 
tarybos pirm. v.s. F. Šakaliu, vy
riausiais skautininkais ir jų pa
vaduotojais, taipogi ten pradėtu 
leisti “Skautų aido” redaktoriumi. 
Visi jie skundėsi, kad labai trūks
ta patyrimo, vadovų, skautiškos 
literatūros. “Skautų aidas” susi
duria su spausdinimo sunkumais, 
nes neturi spaustuvės. Sueigos 
dalyviai nutarė Lietuvos skautams 
padėti, pasirinkdami vieną tuntą 
ar miestą. Be to, pranešėjas siūlė 
nupirkti jiems kad ir kuklias 
spausdinimo priemones, su kurio
mis galėtų spausdinti visus skau
tiškus leidinius. Už nuvežtą Kana
dos lietuvių skautų-čių dovaną, ku
rią priėmė pats tarybos pirm. v.s. 
F. Šakalys, buvo perskaityta jo pa
dėka. Bendra sueiga užbaigta “Atei
na naktis”, po kurios vyko atski
ros sueigos. Sesių draugovėj ne
įvyko pasikeitimų, o brolių drau
govėje iš draugininko pareigų atsi
sakė s. St. Kuzmas. Nauju draugi
ninku sutiko būti j.s. P. Butėnas. 
Vienam padėkota, kitas pasveikin
tas. Sueiga baigta kava ir pyra
gais. M.

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

“TŽ” leidėjai

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

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

LIETUVIŲ
J J, * KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius 
1O’/4% už 6 mėnesių term, indėlius 

101/z% už 1 m. term, indėlius 

101/4% už 2 m. term, indėlius
10'/4% už 3 m. term, indėlius

11 % už 1 m. GIC mėn. palūk. 
11’/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
11 ’/«% už 2 m. GIC invest, pažym. 
111/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
9’/z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

111/2% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
111/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
111/4% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

91/z% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8’/2% už taupymo sąskaitą
9'/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 13'/2%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .............. 131/z%
2 metų ................... 13’/2%
3 metų ................... 13’/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 

1,2 ar 3 metų . 13 %
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 79 milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

DRAUGIŠKAI __ _ w
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

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

Namų įkainojimo skyrius
YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION

1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1. 
Telefonas (Toronto linija):

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

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson



muierų draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyriaus surengtoje parodoje 1990.XI.4 Anapilio parodų salėje su savo meno kūriniais dalyvavo- 
G. VALIŪNIENĖ (kairėje), A. KATELIENĖ ir M. MARCINĖNIENĖ. Už jų matyti G. Valiūnienės paveikslai; dešinėje-A. Katelienės medžio skulptūros 
ir M. Marcinėnienės tapyba Nuotr. Vytauto Balčiūno

Vienas iš pirmaujančių
“Spectrum” kredito koopera

tyvų leidinio spalio laidoje ra
šoma, kad tarp 100 pirmaujan
čių kredito kooperatyvų Onta
rio provincijoje Toronto “Pa
rama” yra 20-je vietoje su $75,- 
953,082 aktyvu, Toronto Prisi
kėlimo parapijos kredito ko
operatyvas 36-je vietoje su $44,- 
399,945 aktyvu ir Hamiltono 
“Talka” 59-je vietoje su $31,- 
657,168 aktyvu.

Šioje laidoje su nuotrauka iš
spausdintas straipsnis apie To
ronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvą. Šią finan
sinę instituciją lydėjusi sėkmė 
nuo pat pradžios. Kooperaty
vas buvo įsteigtas 1962 m. su 
$20,000 aktyvu, po trejų metų
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Nuoširdžiai dėkoju lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo 
parapijai už man suruoštą pagerbimą - 60 metų kunigystės, 85 
metų amžiaus ir 50 metų vedybinio gyvenimo sukakties proga.

Dėkoju kunigams —Juriui Caličiui, Hansui Dumpiui, Jukka 
Saarinen, Augustinui Simanavičiui, OFM ir Jonui Staškui už da
lyvavimą iškilmingose pamaldose ir visiems taip gausiai dalyva
vusiems pagerbime Lietuvių namuose. Dėkoju Išganytojo pa
rapijos tarybai ir jos pirmininkui Ernestui Steponui bei parapijos 
tarybos sekretorei Marijai Dambarienei, Moterų draugijai ir jos 
pirmininkei Vilmai Steponienei už pastangas ir darbus organi
zuojant jubiliejų. Taip pat dėkoju visiems, kurie sveikino mane 
žodžiu ir raštu.

Prie šios mano padėkos prisideda mano žmona Halina Di
lienė ir visa mano gausi šeima.

Visų pirma, dėkoju mano maldose Viešpačiui Dievui už Jo 
malonę. Tas mano jubiliejus paragina mane toliau dirbti Kristaus 
Bažnyčioje ekumeninėje dvasioje.

TO ROM TO

Kun. Povilas Dilys

SKAITYTOJAI PASISAKO
LAIŠKE IŠ LIETUVOS

Kažkaip gavau penkis kanadiš- 
kus dolerius. Mano draugė sako: 
“Leisk pačiupinėti tikrą pinigą, 
nes niekada neteko”. Iš tiesų ru
siški rubliai — popiergaliai. Yra 
net tokia daina, kurią dainuoja 
roko grupė: “Turi, turi, turi Jo
nas rublių, bet neturi pinigų”.

Laiškus iš seno įpročio tebetik
rina, nors neišsiduoda ir jokių 
trukdymų nedaro. Būna, kad ir 
Lietuvoje iš miesto į miestą siun
čiamą korespondenciją atplėši- 
nėja. Tik neaišku kas: ar tikri sek
liai, ar šiaip smalsuoliai. Viena 
rašytoja parašė šmaikštų feljeto
ną, tai laiškininkės padavė į teis
mą. Vis dar seni metodai — nuken
tėjęs tampa kaltinamuoju.

Išeiviai — irgi tremtiniai. Tik 
koks didžiausias skirtumas: iš ry
tų tremtinių kaulelius parveža 
karstuose, o iš vakarų — nukan
kinta Lietuva laukia paramos ir 
pagalbos. N.N.
LAISVĖJANČIOJE TĖVYNĖJE
Rašoma apie pašto ženklus. 

Lietuvoje dabar nesą spaustu
vės, galinčios pagaminti atplė
šiamus pašto ženklus, ir laikinai 
reikia karpyti žirklėmis. Juk yra 
daug inžinierių, kurie atvyksta į 
Kanadą ir Ameriką. Manau, galėtų 
tokius pigius ratukus pridėti at- 
plėšimui. Yra daug atvažiuojan
čių mokytų žmonių iš Lietuvos, 
mažai kam rūpi pereiti čia per 
fabrikus, kur mielai parodo kaip 
vieną ar kitą daiktą galima pa
daryti geriau, greičiau ir pigiau. 
Taigi ar neverta pažiūrėti? Dar net 
Amerikoj yra vėjo varoma elektra. 
Verta pasimokyti pasidaryti kurą, 
išspausti dujas ne tik iš durpių, 
bet ir iš šiukšlių. Pasimokyti vi

sur galima, žinoma, mažiau vaikš
čiojant po brangias parduotuves 
ir svajojant.

Kai Lietuva moka milijonais 
kas dieną sovietams net už ma
žiausius dalykus, Lietuvai reikia 
sunkaus darbo, mokslo, vienybės.

Vai. Kutkevičius,
Rochester, JAV

LIETUVOJE NELENGVA
Antra savaitė aš jau namuose 

ir gana sunkiai dirbu, nes mokyk
loje gavau begalybę pamokų, o 
dar daugiau jėgų, žinoma, reika
lauja darbas Sąjūdyje, Tremti
nių sąjungoje ir dar keliose or
ganizacijose. Taip jau įprasta, 
kad kiekvienas iš mūsų ką nors 
besistengiančių Lietuvai pada
ryti, esame vienas žmogus keliuo
se asmenyse. Bet kitaip jau mes 
nebemokam gyventi.

O Lietuvoje tikrai nelengva. 
Gal tie du mėnesiai mane kiek 
prablaškė, pailsėjau fiziškai bei 
dvasiškai ir, žinoma, ištrūkau iš 
tų intrigų, pykčio, įniršio aplin
kos, todėl sugrįžusi dar sunkiau 
visa tai vėl iš naujo patirti. O ta 
saujelė mano bendražygių tikrai, 
nė kiek neperdedant, vos laikosi 
ant kojų nuo visokio šantažo, ap
kalbų ... Žinau, kad šiose mano 
eilutėse įžvelgsi pesimizmo ir ne
vilties. Bet tai tikrai nereiškia, 
kad nebetikiu tomis idėjomis, už 
kurias tiek koviausi. Priešingai, 
dabar dar labiau norisi kibti 
jiems į skvernus.

Vakar buvau Kaune Tremtinių 
sąjungos konferencijoje. Va, tarp 
tų žmonių atsigavau. Jie tikrai ži
no už kokią Lietuvą eina, ir tikrai 
jiems labiausiai reikalinga ma
terialinė pagalba. Tik sėdint jų 
tarpe vis nedavė ramybės viena 
mintis: ką darysime, kai jų netek-

Solistė Marytė Bizinkauskai- 
tė-Bildienė atlieka pagrindi
nį vaidmenį F. Leharo opere
tėje “Linksmoji našlė” Oakvil
le Centre teatre lapkričio 8, 9, 
10, 15, 16 ir 17 dienomis, 8 v.v. 
Dienraštis “The Burlington 
Spectator” 1990.X.25 išspaus
dino platų reportažą apie mi
nėtą operetę ir minėtąją solis
tę, pažymėdamas lietuvišką 
jos kilmę (gimusi JAV), jos lan
kymąsi Lietuvoje ir jos užmo
jį dainuoti Vilniuje 1991 m. sau
sio mėnesį pagrindinį “Links
mosios našlės” vaidmenį lietu
vių kalba. Prie reportažo pri
dėta didelė spalvota nuotrau
ka solistės Bizinkauskaitės ir 
jos partnerio Brant McGhee.

Iš Izraelio gautas nuorašas 
laiško, rašyto 1990.X.19 Lietu
vos aukščiausiosios tarybos 
pirm. V. Landsbergio Izraely
je gyvenančiam buvusiam Lie
tuvos piliečiui ir Izraelio dip
lomatui Aba Gefenui. Jame ra
šoma: “Gerbiamas Pone, su
prasdamas Jūsų rūpestį, kad 
Lietuvoje būtų gerbiamas žy
dų kankinių atminimas, galiu 
dar sykį patvirtinti tai, apie 
ką jau esu rašęs p. D. Šilans- 
kiui: Kauno IX fortas liks tik 
nacizmo aukų ir žydų genocido 
atminimo vieta. Neseniai Lie
tuvoje lankėsi p. L Meras, ku
ris gali patvirtinti, jog tai, ką 
aš sakau, nėra vien asmeninė 
nuomonė, o bendras lietuvių 
inteligentijos ir Lietuvos Res
publikos vadovybės nusista
tymas.”

Ar yra Kanadoje specialus 
aprūpinimas pensininkų imi
grantų? Į šį klausimą imigra
cijos įstaiga atsako: Tokiems 
asmenims imigracijos akte ar 
taisyklėse nėra nurodyta spe
cialaus aprūpinimo. Jie negali 
Kanadoje siekti darbo ir patys 
turi pasirūpinti pragyvenimu. 
Tai nereiškia, kad tokiems 
asmenims kas nors Kanadoje 
negalėtų suteikti finansinės 
ar kitokios paramos. Svarbu, 
kad nereikėtų naudotis socia-

line pagalba (welfare). Pen
sininkas turi didesnių gali
mybių būti priimtas į Kanadą, 
jei jis šiame krašte turi gimi
nių. Daugelis pensininkų gali 
tapti Kanados imigrantais, 
naudodamiesi imigracijos ak
to taisyklėmis, skirtomis šei
moms.

Ontario meno taryba (The On
tario Arts Council) lapkričio 
1 d. paskelbė, kad įvairių tau
tybių devynioms tautinių šo
kių bei muzikos grupėms pa
skirta $19,600 parama. Tarp 
paramą gavusių minimi ško
tai, slovakai, serbai, afrikie
čiai ir kitos tautybės. Nėra bal- 
tiečių. Mažiausia parama pa
skirta $950 ir didžiausia — 
$3,900. Norintys ateityje tokią 
paramą gauti gali kreiptis šiuo 
adresu: Dance Office of the 
Ontario Arts Council, 151 Bloor 
St. W., Suite 500, Toronto M5S 
1T6, tel. (416) 961-1660 arba ne
mokamai tel. 1-800-387-0058. Inf.

pakilo iki 2-jų milijonų dole
rių, o dabar siekia arti 45 mil. 
dol. ir turi 3,418 narių.

Per 29-rių metų veiklą ši ins
titucija turinti tik $4000 abe
jotinos vertės paskolų veikia 
septynias dienas savaitėje ir iš
duoda paskolas 2 nuošimčius 
žemiau bendros rinkos.

Kredito kooperatyvas yra 
stiprus lietuvių visuomenės 
lygyje, veikiamas lietuvių kal
bos ir kultūros. Bet vis daugiau 
ir daugiau antros kartos para
pijiečiai, 100 nuošimčių kana
diečiai, aplenkdami kitas fi
nansines institucijas, naudo
jasi kooperatyvo patarnavi
mais. Iš kitos pusės, kaip sako 
dr. S. Čepas, pirmas ir vienin
telis iki šiol kooperatyvo pir
mininkas, daromos visos pas
tangos, kad lietuvių kultūra bū
tų perduota iš kartos į kartą.

Prisikėlimo kooperatyvas 
stipriai remia lietuvių mokyk
lą, jaunimo ir kitas organizaci
jas. Paskutiniu laiku paskyrė 
$40,000 Lietuvių slaugos namų 
statybai. A.

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

> Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Dvik^ $79-99
KasetinismL

'as ir

sime, juk tai jau seni, o be to, be 
galo daug gyvenimo nuskriausti, 
praradę sveikatą žmonės. Aš toje 
salėje buvau jauniausia . . .

Kažkaip įtartinai elgiasi čia p. 
K. Bobelis. Tremtiniai su nuo
skauda vakar kalbėjo, kad jis ven
gia net susitikti su jais. Ir apla
mai čia mes nesuprantame, su kuo 
jis eina ir su kuo laiką leidžia . . .

V.M. 1990.09.16

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ
SIŪLOMI KELIONIŲ MARŠRUTAI:
1. Torontas-Kopenhaga-Ryga-Vilnius
2. Torontas-Frankfurtas-Berlynas-Vilnius
3. T orontas-Paryžius-Maskva-Vilnius
4. Torontas-Helsinkis-Talinas-Vilnius 

.m.
Užsakomos kelionės ir kitais pageidaujamais maršrutais. 

Kelionių datos - pagal keleivių pageidavimą.

Speciali grupė - “KALĖDINĖ” - gruodžio 21,1990 

Keleiviams parūpiname bilietus bei vizas be viešbučių ir su 
viešbučiais, maistu, ekskursijomis pagal keleivių pageida
vimą. Šių metų Kalėdos - tai atgimusios tautos pirmosios 
Kalėdos. Visų Lietuvos bažnyčių varpų gausmas skelbs 
Kristaus gimimą, jau nepriklausomybę paskelbusioje Lietu
voje. Kviečiame šia švente pasidžiaugti kartu su tauta.

Atliekamos paslaugos:

* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 

pramoginės kelionės
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusioms svečiams
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai 

bei kiti dokumentai
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami 

vaistai ir pinigai

PRIIMAME UŽSAKYMUS TIESIOGINIAMS 

SKRIDIMAMS į LIETUVĄ 1991 
SVARBU UŽSISAKYTI DABAR

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

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

ė

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

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

TAX FREE EXPORT CENTRE
Panasonic ® Hitachi

VMS

VMS

M7&M9 220 VOLTS
CAMERA/RECORDERVIDEO

r pal-m

Pirmad. ir antrad.

10 v.r. iki 6 v.v.
Trečiad., ketvirtad. ir penktad.

10 v.r. iki 8 v.v.
Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.
Sekmadienį - UŽDARYTA

F^====~ *299.99

ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje

110/220 Volt Multisystems

EDMUNDAS M. PAKŠTAS

Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nDITCUFD INSURANCE 1^1 Iv IL kJ 11IL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Pakelta “TŽ” prenumerata
Artėjant 1991 metams, artėja ir finansiniai “Tėviškės žiburių” 

rūpesčiai — šuoliais ėmė kilti spausdinimo, administravimo, paš
to, ekspedicijos išlaidos. Prie viso to prisideda naujieji GST mo
kesčiai, kurie bus taikomi ir leidyklom. Dėl to “TŽ” leidėjų valdy
ba, apsvarsčiusi susidariusią būklę, nutarė padaryti finansinį 
šuolį — pakeiti metinę prenumeratą nuo 26 iki 30 dol. Tai pirmas 
toks šuolis “TŽ” leidyboje, kurį daryti privertė neišvengiamos 
aplinkybės. Taigi dabar metinė eilinė “TŽ” prenumerata — $30 
(pusmetinė $16), rėmėjo — $40, garbės — nuo $50 (Amerikoje — 
JAV dol.). Pavieniai numeriai — $1. Metinė prenumerata oro paš
tu — $100, pusmetinė — $55.

Kviečiame mielus skaitytojus priimti šį nutarimą kaip būti
nybę ir nedelsiant pratęsti prenumeratą 1991 metams. Prenume
ratas reikia pratęsti iš anksto — bent metams į priekį. To reika
lauja laikraščio leidyba ir ypač Kanados paštas. Jo atstovas kas
met tikrina laikraščio kartoteką ir neužmokėjusiems prenume
ratos pakelia pašto mokestį.

Norintiems susipažinti su “TŽ” naujiem skaitytojam siunčia
me keletą numerių nemokamai. Jiems prenumerata pirmaisiais 
metais — $25.

Skelbdami šį pranešimą, tikimės skaitytojų supratimo ir ne
mažėjančios paramos, kurios dėka “TŽ” galėtų ir toliau tvirtai 
šviesti lietuviškajai išeivijai. ADMINISTRACIJA

.p
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Anapilio žinios
— Lapkričio 11 d. ateitininkai 

minėjo Lietuvos kariuomenės 
šventę ir visi organizuotai dalyva
vo mūsų šventovėje 9.30 v.r. Mišio
se. Po Mišių buvo agapė Anapilio 
parodų salėje.

— Lapkričio 10 d. iš mūsų para
pijos palaidotas a.a. Stasys Pace- 
vičius, 68 m. amžiaus, (a.a. kun. B. 
Pacevičiaus brolis).

— Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas bus lapkričio 18, 
ateinantį sekmadienį. Tą dieną 
Toronto šauliai su vėliavomis iš
kilmingai dalyvaus mūsų švento
vėje 11 v.r. Mišiose.

— Ateinantį sekmadienį mūsų 
šventovėje ir Wasagoje pamoks
lus sakys svečias iš Afrikos kun. 
Hermanas Šulcas.

— Mūsų parapijos tarybos susi
rinkimas bus lapkričio 28, trečia
dienį, 7.30 v.v. parapijos salėje. 
Visi sekcijų pirmininkai ir nariai 
prašomi dalyvauti.

— Tėveliai, kurie nori ateinantį 
pavasarį leisti savo vaikučius prie 
Pirmosios Komunijos, prašomi 
juos jau dabar registruoti parapi
jos klebonijoje.

— Rita Jonaitytė-Gast gruodžio 
mėn. sekmadieniais praves gėlių 
puokščių paruošimo ir dekoravi
mo pamokas Anapilio parodų sa
lėje.
— Lietuviai, kurie nori išnuomo

ti Anapilio salę 1992 metams, pra
šomi tai daryti kuo greičiau, nes 
nuo lapkričio pabaigos ji bus nuo
mojama ir svetimtaučiams.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems bus Anapilio salėje gruo
džio 23, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių. Ją rengia mūsų parapijos Jau
nų šeimų sekcija, vadovaujama 
Vidmanto Valiulio. Dovanėlėms 
bei užkandžiams imama nuo kiek
vieno vaikučio iki 10 m. amžiaus 
po $6, o suaugusiems už užkan
džius bus imama prie įėjimo po 
$3. Vaikučių registracija sekma
dieniais vyksta parapijos salėje 
iki gruodžio 2 d.

— Aukojo: parapijai: $100 - P. 
Jankauskas, A.G. Valiūnai, E. Žol- 
pienė; $50-J. Lukošiūnai, dr. A.M. 
Kiškiai, A.M. Bumbuliai; Šv. Jono 
lietuvių kapinėms: $100-V.L. Mor
kūnai, S. Pusvaškis, J. Mejus, A. 
Rakauskas, E.A. Šiškai, K.S. Lem- 
bertai, A.A. Lukošiai, A. Vaišno
ras, V. Kubilienė, M.A. Vaišvilos, 
B. Stalioraitienė, J.A. Lesčiai, P. 
Kripas, G. Allis-Ališauskas, N. 
Preibienė, D. Zulonienė, E. Siman, 
J. Stankaitis, B.G. Čižikai, S. Dab- 
kus, B. Znotinas, K. Eidukevičie- 
nė, P. Morkūnas; $65 - E. Mardosie
nė; $60 - E. Čepienė; $50 - M. Dun- 
chik, J. Liutkienė, J.A. Šulcai, O. 
Dementavičienė, ,V.F. Mašalai, J. 
Kirvaitis, A. Rūkas, V. Eižinas, M. 
Mickevičienė, V. Jasinevičienė, A. 
Zalagėnas, E. Vindašienė, L.P. 
Murauskai, S. Kuzmickas, V. Birš
tonas, M. Karasiejienė, F. Mačiu
lis, J. Januškevičius, S. Vyskupai- 
tienė, A. Aleliūnienė, V.K. Gapu- 
čiai, M. Rudzinskaitė, E. Ažubalie- 
nė; $40 - S. Domeikienė; $30 - V. 
Jasiūnienė, V. Tamošenko; $25 -
A. B. Ledienė, V. Lėveris, E. Girė- 
nienė, P. Lėveris, I. Luomanas, K. 
H. Norkai, O. Jakimavičienė; $20 
— A. Dobienė, A. Petkevičienė, S. 
Kalytis, L.J. Birštonai, A. Masio- 
nienė, D. Mitalienė, G. Šutas, E.M. 
Kazakevičiai, B. Butmonaitė, D. 
Radzevičienė, F. Cicėnienė, B. An
tanaitienė, J. Zabulionis, A. Tut- 
lienė, J. Dimskis, K. Vėgys, P. Bal
sevičius; $10 - D. Laurinavičius,
B. Liškauskas, J.P. Kalainiai; $5 - 
M. Liegienė, J. Jonušas.

— Mišios lapkričio 18, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Žakevičių ir Šefle- 
rių mirusius, 11 v.r. už parapiją. 
Wasagoje lapkričio 18, sekmadie
nį, 2 v.p.p. už Birštonu ir Damb
rauskų mirusius.

IEŠKAU MOTERS, kuri sutiktų pri
žiūrėti vyresnio amžiaus asmenį. 
Skambinti tel. 519-695-2336 Londone.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. 
Hermanas Šulcas, SDB, kuris šiuo 
metu dirba kaip misionierius 
Rwandoje, Afrikoje.

— 10 Dievo įsakymų aiškinimo 
seminaras įvyks lapkričio 21, tre
čiadienį, 7 v.v. Pradžioje bus Mi
šios, o po to seminaras.

— Platinami bilietai salėje po 
Mišių į N. Prasidėjimo Marijos 
seserų metinę šventę, kuri įvyks 
lapkričio 25 d. parapijos patal
pose.

— Pokalbį apie krikščionišką 
šeimos gyvenimą anglų kalba pra
ves Arūnas Kalinauskas lapkri
čio 25 d. po 10.15 v. Mišių skautų 
būklo patalpose. Šis pokalbis yra 
skirtas tik tėveliams, todėl prašo
ma ateiti be vaikučių.

— Kun. H. Šulcas rodys skaidres 
iš jo misijų veiklos Afrikoje šį tre
čiadienį, 7.30 v.v., Parodų salėje.

— Apie našlaitynų padėtį Lietu
voje kalbės parapijos tarybos lab
daros sekcijos narės lapkričio 18, 
sekmadienį, Parodų salėje po 
10.15 v. Mišių.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims vyks lapkričio 30 - gruodžio 
1, 2 d.d. King City, augustinijonų 
vienuolyne. Rekolekcijas praves 
kun. V. Skilandžiūnas iš Otavos, 
Ont. Registruotis parapijos rašti
nėje ar pas L. Senkevičienę tel. 
233-7321.

— Parapijai aukojo: $200 - H. Sa
kalauskas, E. Senkuvienė, St. 
Rakštienė; $150 - B. Čirūnienė; 
$100 - S. V. Liuimos, S. Rukša, L.G. 
Matukai, R. Girdauskaitė, O.A. 
Dumčius; $50 - A.B. Petrylos, R. 
A. Simanavičiai, A.J. Bušinskai; 
Vyskupo fondui: $200 - P. Ūkelie- 
nė; $100 - E. Senkuvienė; $50 - K. 
Juknevičienė; Klierikų fondui: 
$200 - P. Ūkelienė; $100 - M. Čep- 
rackaitė, V. Slapkauskas, $50 - M. 
Matusevičienė, K. Juknevičienė; 
Šv. Kazimiero kolegijai Romoje: 
$100 - K. Juknevičienė; Novenai: 
$100 - A.G. Kuzmarskiai, K. Vai
čiūnas, O.A. Biveiniai; $90 - V. 
Sinkus; $70 - N.N.; $60 - I. Kairie
nė; $50 - B. Sapijonienė, B.E. Gu
diškai, E. Mačiulis, J.B. Danaičiai, 
M. Raguckas, P. Ūkelienė, I. Gir- 
dzevičius, S. Rakštienė, A.H. Ste- 
paičiai.

— Mišios lapkričio 18, sekma
dienį, 8.30 v.r. - už a.a. Juozą ir 
Anastaziją Peseckus, 9.20 v.r. - už 
Petrauskų šeimos mirusius, 10.15 
v.r. - už Vėlinių novenai pavestas 
sielas, a.a. Eleną Barakauskienę, 
a.a. Algį Strumilą, 11.30 v.r. pra
šant Lietuvai laisvės.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 18 d., 9.30 v.r., pa

maldas šventovėje laikys parapi
jos tarybos nariai; klebono parei
gas einantis kunigas nuo lapkri
čio 13 iki 22 d. bus Čikagoje, kur 
dalyvaus bažnytiniuose posėdžiuo
se ir pasitikrins sveikatą. Lapkri
čio 25 d. parapija švęs Mirusiųjų 
minėjimo dieną. Pamaldos 9.30 
v.r. šventovėje. Giedos parapijos 
choras. Pamaldas laikys kun. P. 
Dilys. Po pamaldų vyksime į Šv. 
Jono lietuvių kapines Mississau- 
goje, Ont., kur bus laikomos susi
kaupimo pamaldos. Po pamaldų — 
kapaviečių lankymas. Parapijos 
tarybos posėdžio data pakeista 
— susirinksime posėdžiui lapkri
čio 28, trečiadienį, 7.30 v.v. para
pijos salėje.

PADĖKA
Už patirtą vaišingumą ir geru

mą mano viešnagės Kanadoje me
tu Lietuvos kankinių par. klebo
nui kun. J. Staškui, Toronto tė
vams pranciškonams, visiems ku
nigams, organizacijoms, artimie
siems ir geradariams nuoširdžiau
siai dėkoju.

Teatlygina jums Dievas!
Iki susitikimų Lietuvoje -

Mons. J. Antanavičius, 
Panevėžio katedros klebonas ir

Panevėžio dekanato dekanas

OJEEfšSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!

j Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos Toronto skyriaus ir jo rėmėjų rengiama

įvyks 1990 m. lapkričio 25, sekmadienį, Prisikėlimo šventovėje ir parapijos salėje.
3.30 v.p.p. MIŠIOS gyvų ir mirusių rėmėjų bei vakarienės dalyvių intencijom.

Programoje: “Kristaus karalystė - meilės karalystė" - kalbės sesuo M. Paulė; 
“Serenada”, kurią sudaro P. Vytas, R. Underys ir V. Vaičiūnas, atliks meninę dalį.

AUKA — $18.00, pensininkams ir studentams — $15

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI
Kaune reikia istorinių nuotraukų apie akademinę ir studentų 

veiklą nepriklausomos Lietuvos metais.
Sutinkantieji nuotraukas paaukoti ar paskolinti prašomi siųsti jas šiuo adresu:

VD universiteto bičiulių draugija, c/o J. V. Danys, 1681 Ainsley Dr.,
Ottawa, Ont. K2C 0S8, Canada. Te I. (613) 225-2664

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $300 - Eliziejus Dubininkas, 
J. Rimšaitė, D.S.; $200 - Kazys Mi
leris iš Hamiltono, M. Pranevi
čius, Antanas Saulis, M.E. Zabu
lionis; $100 - E. Dickson, Vytau
tas Lukas iš Hamiltono, P.A. Jurk- 
šaičiai, F. Mačiulis, M. Rackevi- 
čius, A. Radėnas; $50 - J. Kaz
lauskas. Aukos priimamos: “Para
mos”, Prisikėlimo parapijos ir 
“Talkos” kredito kooperatyvuo
se. Aukos atleidžamos nuo vals
tybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Veronika Bilevičienė, 
Irena Gurskienė iš Kauno; Izabe
lė Kuzaitienė iš Kybartų; Algis 
Ramanauskas iš Marijampolės; 
dr. Henrikas Ramanauskas iš Ute
nos; Vilija Merkienė iš Panevėžio; 
Jonas Aleknevičius iš Punsko; 
Arūnas Apanavičius, Vytas Apa
navičius iš Klivlando; Ona Senku
vienė iš Angus, Ont.; Alma Senku
tė iš Timinso, Ont; “Amnesty In
ternational” atstovai: Steven Cox, 
Ron Fernandez, Susan Mullings 
iš Toronto.

— Lapkričio 11, sekmadienį, 
2.30 v.p.p. LN kultūros komisijos 
iniciatyva surengtame XIII Lietu
vos tautinės dainų šventės vaizda
juostės rodyme buvo surinkta $800 
aukų Lietuvių slaugos namams. 
Aukojo: $100 - V.K. Gapučiai, A. 
Jucys, D.S. Kiršinai, B.E. Kišonai, 
D.T. Renkauskai, E. Simonavičius; 
$50 - R. Bekeris, K. Bortnikas, E. 
Ginčauskas, O. Ražauskas. Staty
bos fonde dabar iš viso $194,557.

— LN moterų ir vyrų būreliai 
rengia Lietuvių slaugos namų po
pietę gruodžio 2, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Karaliaus Mindaugo menė
je. Visas pelnas skiriamas slau
gos namų statybos fondui. Bilie
tai gaunami pas B. Abromaitienę 
tel. 532-4793, V. Drešerį tel. 233- 
3334, A. Jankaitienę tel. 762-9183 
arba LN sekmadienių popietėse.

Dr. Rasa Mažeikaitė, istori
kė, Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus vedėja, spalio 28 d. 
Putname apylinkės lietuviams 
skaitė paskaitą “Nauji vėjai 
Lietuvos istorijoje”. Joje kal
bėtoja iškėlė marksistinio me
todo įtaką dabartiniams Lie
tuvos istorikams ir atsiradu
sią naują linkmę — istorinių 
faktų sumistinimą bei suro- 
mantinimą. Abi linkmės esą iš
kreipia tikrovinę istoriją.

Lietuvoje leidžiamas laikraš
tis “Respublika” spalio 25 d. 
numeryje paskelbė atsišauki
mą “Lietuva — Europos dalis”. 
Jame ragina organizacijas, 
partijas, sąjūdžius bei pavie
nius asmenis rašyti JAV prezi
dentui Bush’ui laiškus, pra
šant nepradėti Paryžiaus kon
ferencijos be Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atstovų oficia
laus dalyvavimo. M.U.

Televizijos programoje “Port
rait of The Soviet Union” lap
kričio 15, ketvirtadienį, 9 v.v. 
iš 3-jo kanalo bus rodoma apie 
Pabaltijo kraštus.

A. a. Juozo Stalioraičio 9-rių 
mirties metinių atminimui 
žmona Bernadeta “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

“TŽ” redakcija prieš keletą 
mėnesių pasiuntė Kanados mi- 
nisteriui pirmininkui B. Mul
roney laišką, skatinantį jo vy
riausybę pripažinti dabarti
nę Lietuvos vyriausybę bei ne
priklausomybę ir tuo būdu 
remti ne pavergėją Sov. Sąjun
gą, o pavergtą Lietuvą. Atsa
kymas gautas lapkričio 8 d., pa
sirašytas sekretorės Lucianos 
Jovanovic. Atsakyme rašoma 
(vertimas):

“Didžiai Gerbiamojo Briano 
Mulroney vardu dėkoju už 
laišką apie Lietuvą. Apgailes
tauju vėlyvą atsakymą. Jūsų 
komentaras šiuo klausimu bu
vo nepaprastai vertingas. Ga
lite būti tikras, kad Jūsų iš
reikštos mintys nebus užmirš
tos besirutuliojant įvykiams 
Baltijos valstybėse. Kadangi 
Jūsų mintys taip pat gali būti 
įdomios Užsienio reikalų sek
retoriui Didžiai Gerbiamajam 
Joe Clark, Jūsų laiško kopija 
buvo persiųsta jo informaci
jai.”

A.a. kun. Viktoras Dabušis, 
sulaukęs beveik 80 metų, mirė 
Floridoje 1990 m. lapkričio 9 d. 
Palaidotas Patersone, N.J., kur 
ilgus metus klebonavo prieš 
pasitraukdama's į pensiją. Ve
lionis kunigu įšventintas 1935 
m. Kaune. Į Vakarus pasitrau
kė artėjant antrajai sovietinei 
Lietuvos okupacijai. Visą lai
ką buvo aktyvus visuomeninia
me ir religiniame išeivijos gy
venime. Be jo talkos neapsiei
davo didieji renginiai - kong
resai, suvažiavimai, konferen
cijos, stovyklos, ypač Dainava. 
Buvo dosnus lietuviškos spau
dos rėmėjas, įskaitant ir “TŽ”.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Lietuvoje parduodami privatūs gyvenamieji namai: 
Kaune-Žaliakalnyje ir Laisvės Alėjoje, Vilniuje, Šiauliuose bei kt. 
miestuose, o taip pat vaizdingose vietovėse ant Nemuno krantų prie 
Kauno ir Birštono, prie Šventosios upės - Anykščiuose, Trakuose 
prie ežerų. Didelis pasirinkimas - virš 50 namų, sodybų, vasarnamių, 
žemės sklypų. Gausite pilnų informacijų, jų fotografijųs, kainas.
ADVOKATO PASLAUGOS dėl nacionalizuotų namų grąžinimo. 

Rašyti: R. Mačiukas, 345 Limeridge Rd. W., Unit P-3, 
Hamilton, Ontario L9C 7C9 arba skambinti 
tel. 416- 385-3453, Hamiltone.

b

Universitetas ieško 
savo praeities 

Vytauto Didžiojo universitetui 
Kaune reikia istorinių nuotraukų

Atsikuriančiam VD univer
sitetui Kaune daug ko trūksta. 
Sovietinis režimas naikino vis
ką, kas tik priminė nepriklau
somos Lietuvos metus. VD uni
versitetas buvo uždarytas, jo 
archyvai naikinami.

Gaunami pastatai su pliko
mis sienomis. Senieji univer
siteto pastatai užimti kitų 
įstaigų.

Norima dabartiniams stu
dentams parodyti nepriklau
somos Lietuvos Vytauto Di
džiojo universiteto veiklą, 
įrengimus, laboratorijas, stu
dentų gyvenimą ir t.t. Tam pa
vaizduoti reikia nuotraukų.

Sutinkantieji tokias istori
nes nuotraukas paaukoti ar 
paskolinti perfotografavimui 
prašomi siųsti jas šiuo adresu: 
Vytauto Didžiojo universiteto 
bičiulių draugija, c/o J.V. Da
nys, 1681 Ainsley Dr., Ottawa, 
Ont. K2C 0S8, Canada. Tel. 
(613) 225-2664.

Dėl bet kurios informacijos 
kreiptis tuo pačiu adresu.

J.V.D.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamų kaina. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

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

IEŠKOMA PATIKIMA MOTERIS 
namų ruošos darbams ir prižiūrėti 
8 m. bei 10 m. amžiaus vaikus nelie
tuvių gydytojų šeimoje. Reikalin
gos rekomendacijos. Skambinti Rū
tai tel. 822-2328 Toronte.

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

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

AV parapijos metiniai pietūs 
lapkričio 4 d. sutraukė pilną salę 
- arti 300 - parapijiečių ir svečių, 
jų tarpe ir dešimt besilankančių 
iš Lietuvos. Programai vadovavo 
para'pijos komiteto narys inž. Izi
dorius Mališka. Pradžioje sol. An
tanas Keblys padainavo keletą 
dainų ir, publikai prašant, dar 
vieną priedui. Jam akompanavo 
muz. Aleksandras Stankevičius. 
Po to dr. Raimundas Zabieliaus- 
kas trumpai supažindino su lie
tuvių slaugos namų steigimu To
ronte. Vėliau buvo pravesta di
džioji piniginė loterija. Kun. Jo
nui Kubiliui palaiminus valgius 
ir svečius, tarnyba skubiai aptar
navo skaniais T. A. Viskontų pa
ruoštais pietumis. Kavutę paįvai
rino mažoji loterija. Pietų daly
viai džiaugėsi neištęsta programa 
ir sklandžiai patarnautais pietu
mis. Pabaigoje klebonas kun. Juo
zas Aranauskas padėkojo gau
siems dalyviams ir visai tarnybai, 
išvardindamas talkininkus.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.

Certifikatus .............. ... 1172%
Term, indėlius:

1 metų .............. ... 103/4%
180 d.-364 d. ... ... 101/2%
120 d.-179 d. ... ... 1O'/4%
60 d.-119 d. ... ... 10 %
30 d. - 59 d. ... ... 10 %

MOKA UŽ:
Taupymo-special.............. 7 %
Taupymo - su gyv. dr.......... 672%
Taupymo-kasdienines..... 6'/4%
Einamos sąsk..........................472%
RRIF - RRSP - term........... 113/4%
RRIF-RRSP-taup........... 7’/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 13’/4%, asmenines - nuo 141/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIU

ATVYKUS IŠ LIETUVOS stalius 
ieško darbo. Skambinti Raimundui 
tel. 767-3736.

IŠNUOMOJAMAS kambarys nuo 
gruodžio 1 d. High Park rajone. 
Kreiptis tel. 760-9494 nuo 6-10 v.v.

RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI šven
tėms - aukštos kokybės. Pristatoma 
į namus Lietuvoje. Kaina - $84. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. Chica
go, IL 60629, USA. Tel. 312-436-7772.

IŠNUOMOJAMAS butas Jane ir 
Bloor gatvių rajone. Du šviesūs 
kambariai ir virtuvė, atskira prau
sykla bei įėjimas, vieta statyti auto
mobiliui. Skambinti tel. 769-8878.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates 
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

"Rūtos” klubas vėl pradėjo ro
dyti vaizdajuostes trečiadieniais 
l v.p.p. savo patalpose.

Kariuomenės šventės minėjimas 
rengiamas lapkričio 25 d. Aušros 
Vartuose. Po iškilmingų pamal
dų paskaitą skaitys neseniai iš 
Lietuvos atvykęs gyd. Petras Pau
lauskas. Meninėje dalyje pasiro
dys Teresė Mickienė su deklama
cija ir vyrų choras, vad. muz. A. 
Stankevičiaus. Vėliau Mary Vaup- 
šienė vaišins pietumis. Minėjimą 
rengia LKVS “Ramovės” Montrea- 
lio skyrius, talkininkaujant vie
tos šauliams.

A.a. Albertas Martinaitis mirė 
spalio 28 d. Kūnas sudegintas lap
kričio l d. Liūdi tėvai, sesuo su 
šeima ir kiti artimieji.

A.a. Ona Juodelytė-Reinatienė 
mirė spalio 30 d. Po pamaldų AV 
šventovėje lapkričio 2 d. palaido
ta Notre Dame dės Neiges kapinė
se. Liūdi sesuo su šeima, brolis ir 
kiti giminės bei artimieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

ST. PETERSBURG BEACH, FL, vie
tovėje išnuomojamas nuo gruodžio 
1 d. iki 29 d. dviejų miegamųjų bu
tas, arti jūros ir parduotuvių. Ga
lima nuomoti savaitėm ar mėnesiui. 
Skambinti vakarais tel. 234-9696 
Toronte.

ROMAS PŪKŠTYS, TRANSPAK sa
vininkas, vėl važiuoja į Lietuvą gruo
džio mėnesio pradžioje. Perveda PI
NIGUS doleriais, tvarko PALIKI
MUS, perka AUTOMOBILIUS “La
da” pigiai nuo $4,000-$5,500 JAV va
liuta. Užsakymus priima iki gruo
džio 1 d.: TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629, USA. Tel. 
1-312-436-7772.

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

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


