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Dabarties įvykiai Lietuvoje
Lapkričio 23-čioji daug metų mums buvo tarsi Vasario 

16-tosios vainikas, nes nepriklausomybės paskelbimo ak
tas dar nereiškė pergalės. Laisvės apvainikavimas pri
klausė nuo mūsų kūrėjų — savanorių kraujo ir gyvybių 
aukos, nuo atkaklaus ryžto ir laimėjimų kovose. Anuome
tinė Lietuvos kariuomenė rėmėsi ne gera ginkluote, tin
kamu aprūpinimu ir kariniu pasiruošimu, bet aukšta mo
rale ir nesulaikomu laisvės troškimu.

T
AI didžios vertės dvasiniai turtai, išlikę iki šių die
nų. Ir Kovo 11-toji dar nėra pergalė. Lapkričio 23- 
čiosios pakartojimas, atrodo, pasireikš kitokiu bū
du. Nepriklausomybės įgyvendinimo vainikas šiandien 

iškyla pasaulio viešumon su grįžtančiais kankinių kars
tais, su nežinomais šventaisiais, su atstatomais kryžiais 
ir iš numylėtos žemės išsineriančiais partizanų kapais. 
Sudėta akivaizdi išankstinė kraujo ir gyvybių auka, sumo
kėta aukšta kaina ir išrinktiesiems tautos vadams įteik
tas aiškus įgaliojimas pergalės vainikų išsaugoti iki vi
siškos laisvės rytojaus, iškelti jį prieš visą žmoniją — kas 
išdrįstų dar sakyti, kad mes neverti laisvės? To testamen
tinio palikimo išsaugojimas betgi ne vien nuo vadų pri
klauso. Skambanti iškilmių ar laisvėjimo patriotika liks 
demonstracijų plakatuose ar poetų posmuose, jei ji nepa
virs apdairiais planais, nebepajudinamu užsidegimu, kas 
bebūtų, stovėti rankomis susikabinus Baltijos kelio pa
vyzdžiu iki nepriklausomybės įgyvendinimo. Gal pasau
lis mus už tai pagirs, bet nepadės; gal stebėsis ir užjaus; 
gal patars kitaip negu mes norime; gal gundys, įtikinės? 
Kliūtys gali būti skaudesnės už krintančias bombas. Bet 
mes — granitas. To reikia, kad laimėtume. Kitų ginklų ne
turime. O jei ir turėtume, vargu ar jie mums padėtų. To
dėl visų pasaulėžiūrų, visų partijų ir grupuočių tautie
čius turi jungti toji testamentinė kovotojo dvasia.

ASIDAIRIUS pasaulyje betgi šiandien daug kur ga
lima pastebėti kovos dvasią ardančių nuotaikų. Pa
žiūros į bet kokius bendruosius uždavinius ima keis

tis. Daug kas bandoma vertinti tik asmeniniais, galima 
sakyti, vienos dienos reikalais ir patiriama gerove. Ken
tėti, kad kam nors ateityje bus geriau, mažai besupranta
mas dalykas. O jei suprantamas — tai tik neigiama pras
me. Ryškiu egoizmu perpinta samprata be veidmainystės 
nebegali pritapti prie idealistinės linkmės, be kurios jo
kie dvasiniai polėkiai nėra įmanomi. Kovoti, kad po kovos 
tik man būtų gerai — toks nusiteikimas ne stato, bet griau
na, nes tautinių bei valstybinių laimėjimų dar niekas ne
pasiekė pats sau vienas. Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirmininkas Vytautas Landsbergis viešais pareiški
mais ragina jaunuolius nesiregistruoti ir netarnauti so
vietų armijoje. Ir kartu tikisi, kad, laikui atėjus, Lietuvos 
jaunimas užpildys savanorių dalinius, kurie bus reika
lingi atsistatančiai valstybei. Tiesa, kariuomenė ir pats 
kareiviavimas jau ieško kitokių veiklos būdų, kitokių me
todų apmokymui, taikantis prie šių dienų visuomeninės 
struktūros ir pažangiosios technologijos. Tačiau pati ka
riuomenės egzistavimo esmė negali keistis, juoba, kad jos 
uždaviniai nėra vien tik karinė veikla ar ruošimasis ka
riauti, bet ir jaunų žmonių auklėjimas, jei tik einama tin
kama linkme. Visa tai Lietuva patyrė per 22 nepriklauso
mo gyvenimo metus — kariuomenė paruošė didelius draus
mingų, savo kraštą mylinčių piliečių būrius. Pridėjus dar 
Šaulių sąjungą, kurios veikla ypač valsčiuose ritmingai 
pulsavo, jaunoje valstybėje susicementavo gana stiprūs 
patriotizmo pamatai, ant kurių dar ir šiandien stovime, 
kad pagaliau ir vėl būtų iškeltas pergalės vainikas. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Operos ir baleto rūmai
Toronto operos ir baleto rū

mų planus sustabdė Ontario 
NDP socialistų premjeras Bob 
Rae, atsisakęs vykdyti rinki
mus pralaimėjusio liberalų 
premjero D. Petersono įsipa
reigojimus. Naujuosius ope
ros ir baleto rūmus buvo pla
nuota pastatyti iki 1994 m. Sta
tybai buvo numatyta $300 mili
jonų. Šiai sumai padengti Ka
nados vyriausybė buvo paža
dėjusi $88 milijonus, Ontario 
provincija — $65 milijonus ir 
$5 milijonų vertės sklypą, To
ronto miestas — $20 milijonų, 
privatūs šaltiniai — $100 mili
jonų. Tad pažadais gauta $278 
milijonų suma, palyginti ne
daug mažesnė už numatytas 
$300 milijonų statybos išlai
das.

Į grandiozinius planus buvo 
įtrauktas aštuonių aukštų pa
statas su dideliu stikliniu ku
polu, 2.000 vietų sale, turinčia 
penkis balkonus, restoranais 
ir netgi krautuvėmis. Ontario 
premjeras Bob Rae atšaukė 
provincinius įsipareigojimus, 
matyt, nugąsdintas uždengto 
stadiono atneštos $300 milijo
nų skolos. Rūmų planuotojams 
jis paliko tik premjero D. Pe
tersono pažadėtą sklypą, ne

užmiršdamas pabrėžti, kad jo 
dabartinė vertė jau ne penki, 
o kelios dešimtys milijonų do
lerių. Premjeras Bob Rae tei
sinasi, kad $65 milijonų jis ne
gali išleisti Toronto operos ir 
baleto rūmams, kai provinciją 
slegia svarbesni reikalai.

Statybos reikalus tvarkanti 
bendrovė “Ballet Opera House”, 
vadovaujama B. Heylando, ne
delsdama atleido 131 tarnauto
ją, palikdama tik du. Popie
riaus svoriu didžiausias Kana
dos dienraštis “The Toronto 
Star” puola premjerą Bob Rae, 
kad dėl jo sprendimo dabar 
nukentės statybos darbinin
kai, numatyto darbo nesulauks 
beveik devyni šimtai nuolati
nių tarnautojų planuotuose 
Toronto operos ir baleto rū
muose. Pastarųjų grupę būtų 
sudarę baleto šokėjai, operos 
solistai, choristai, orkestran
tai su pagalbiniu personalu.

Kitokios nuomonės yra to- 
rontietis architektas Jack Dia
mond, skaitytojams primenan
tis alaus gamyklos pastatytą 
O’Keefe centrą su didele sale. 
Esą tą pastatą už $25 milijo
nus būtų galima pritaikyti To
ronto operai ir baletui. Tvir-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Viršuje - nepriklausomus Lietuvos karo mokyklos kariūnų paradas. Apačioje - mūsų kariuomenės artilerijos 
žygis Gaižiūnų poirgunė - - '■ Nuotraukos iš knygos “Mūsų Lietuva"

Pasiruošta Paryžiaus konferencijai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės talka • Baltijos valstybių tarybos kreipimasis į Paryžiaus konferencijų

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija spalio mėnesį pa
kvietė PLB talkininkauti Lie
tuvos delegacijai Paryžiuje, 
kai ten lapkričio 19-21 d.d. 
vyks Žmogaus teisių viršūnių 
konferencija. PLB valdybos 
vicepirm. Gabija Petrauskie
nė siunčiama talkinti Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio 
Algirdo Saudargo vadovauja
mai delegacijai. Paryžiuje rei
kalus tvarko Lietuvos įgalio
tinis ir Prancūzijos LB pirmi
ninkas Ričardas Bačkis. Iš D. 
Britanijos talkininkauti vyks
ta Romas Kinka. Lietuvos de
legaciją sudaro min. Algis Sau
dargas, jo pavaduotojas Val
das Katkus ir patarėjas tarp
tautinei teisei Oskaras Jusys.

Bendruomenė rengė 
memorandumą

PLB valdybos rūpesčiu bu
vo paruoštas kelių versijų me
morandumas Paryžiaus konfe
rencijai. Jį bendromis jėgomis 
rengė: Juozas Danys iš Otavos, 
prof. Romas Vaštokas iš To
ronto, Vytas Čuplinskas iš Ota
vos, adv. Bill Hough iš Niujor
ko, Gabija Petrauskienė iš To
ronto. Patarimais prisidėjo 
Lietuvos atstovas Vašingtone 
Stasys Lozoraitis, PLB visuo
menės komisijos pirm. Algi
mantas Gureckas.

PLB valdyba, dirbdama kar
tu su Lietuvos įgaliotiniu Pa
ryžiuje Ričardu Bačkiu ir Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnu Oskaru Ju
siu, pasirūpino informaciniais, 
organizaciniais bei finansi
niais reikalais, tvarkant Lie
tuvos delegacijos kelionę. Lie
tuvos delegacijos išlaidos Pa
ryžiuje bus padengtos iš PLB 
Pagalbos Lietuvai fondų.

Lietuvos sąjūdis Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje ketina dalyvau
ti kaip nevaldinė organizaci
ja. Ta proga galės užmegzti ry
šius su kitomis nevaldinėmis 
organizacijomis. Numatoma, 
kad Paryžiun atvyks Lietuvos 
sąjūdžio seimo tarybos pirm. 
Juozas Tumelis, Alfredas 
Bumblauskas ir Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos užsienio 

reikalų komisijos pirm. Ema
nuelis Zingeris. (PLB inf.)
Baltijos tarybos pareiškimas
Ryšium su Europos saugumo 

ir bendradarbiavimo konfe
rencija Paryžiuje Baltijos vals
tybių taryba lapkričio 9 d. po
sėdžiavo Vilniuje ir priėmė 
pareiškimą:

1. Baltijos valstybių taryba 
palaiko šalių — NATO ir Var
šuvos sutarties narių — busi
mąją sutartį dėl įprastinės 
ginkluotės sumažinimo Euro
poje. Ši sutartis sudaro palan
kias perspektyvas karinei kon
frontacijai visoje Europoje 
silpninti. Taigi ir sugrąžinti 
užsienio karinius kontingen
tus į savo valstybių teritorijas, 
įskaitant tarybinių ginkluotų
jų pajėgų išvedimą iš Baltijos 
šalių į Tarybų Sąjungos teri
toriją.

2. Baltijos valstybių taryba 
atkreipia dėmesį į tai, kad Bal
tijos valstybių teritorija nėra 
teisėta Tarybų Sąjungos terito
rijos dalis. Baltijos valstybių 
taryba ne kartą pabrėžė, jog 
Baltijos valstybių prievarti
nio įjungimo į TSRS nepripa
žinimas nesuderinamas su su
tarčių, nors ir netiesiogiai su
sijusių su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos teritorija, sudarymu 
su TSR Sąjunga, neturinčia jo
kių suverenių teisių į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Patvirtindama tai, Baltijos 
valstybių taryba su pagarba 
prideda 1990 m. spalio 10 d. 
JAV senato priimtą rezoliuci
ją nr. 334, kaip šio pareiškimo 
dalį.

3. Baltijos valstybių taryba 
kreipiasi į visas sutartį dėl 
įprastinės ginkluotės sumaži
nimo Europoje pasirašančias 
valstybes ir prašo sutartyje 
išreikšti savo oficialią pozici
ją dėl aneksijos nepripažini
mo, taigi ir dėl negalimo igno
ruoti de jure nepriklausomų 
Baltijos valstybių statuso, nes 
tokį nutylėjimą Tarybų Sąjun
ga galėtų interpretuoti kaip 
netiesioginį prievartinio Bal
tijos valstybių įjungimo į TSRS 
pripažinimą. Negalima leisti 
įteisinti TSRS karinio kontin

gento buvimo Baltijos valsty
bių teritorijoje arba papildo
mo jų įvedimo.

4. Valstybių teritorijos vienti
sumo, tautų apsisprendimo tei
sės ir pasipriešinimo prievar
tinei aneksijai principai yra 
saugumo ir bendradarbiavimo 
Europoje proceso pagrindas.

Atsižvelgdamos į tai, Balti
jos valstybės prašo išskirti jau 
sutartyje dėl įprastinės gink
luotės sumažinimo, kad jos vė
liau galėtų pačios vykdyti šią 
sutartį ir tikrinti, kaip ji vyk
doma jų teritorijose bei daly
vauti konfliktų išvengimo cent
ro darbe.

Baltijos valstybėms taikiai 
gyventi kliudo tai, kad Tarybų 
Sąjunga atkakliai nenori pri
pažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės, o 
jų teritorijose tarybinės oku
pacinės pajėgos ir toliau gąs
dina gyventojus, vartoja prie
vartą.

Baltijos valstybių taryba įsi
tikinusi, kad bet kokie saugu
mo ir bendradarbiavimo Euro
poje pasitarimo veiksmai, tai
gi ir sutarties dėl įprastinės 
ginkluotės Europoje sumaži
nimo pasirašymas, turi prisi
dėti prie taikaus Baltijos vals
tybių nepriklausomybės atkū
rimo. Pagrindinis saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarimo 
tikslas — taika, solidarumas ir 
Europos suklestėjimas — ne
bus pasiektas, jeigu saugumo 
ir bendradarbiavimo Europo
je pasitarimas nesiims akty
vios veiklos įtikinti Tarybų Są
jungą, kad ji nutrauktų Balti
jos valstybių okupaciją.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininkas
Vytautas Landsbergis
Estijos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas 

Arnoldas Riuitelis
Latvijos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas

Anatolijus Gorbunovas 
Vilnius,
1990 m. lapkričio 9 d. (LIC)

Neįprastas svečias
“The Toronto Star” 1990.XI.9 

paskelbė savo korespondento
S. Handelman straipsnį iš 
Maskvos. Straipsnio pradžio
je autorius pažymi, kad min. 
pirm. M. Thatcher rengiasi pri
imti neįprastą svečią — Lietu
vos prezidentą V. Landsbergį. 
Tai esąs vizitas, į kurį turėtų 
atkreipti dėmesį ir Kanados 
vyriausybė. Pats faktas, kad 
sovietinės respublikos, pa
skelbusios nepriklausomybę, 
prezidentas tariasi su vedan
čiosios Vakarų valstybės vy
riausybės galva, yra svarbiau 
negu pats pasitarimų turinys.

M. Thatcher esą greičiau
siai viešai nepripažins lietu
vių siekių, bijodama užgauti 
savo draugą M. Gorbačiovą, 
bet ji bus priversta atviromis 
akimis žvelgti į realius Sov. Są
jungos pasikeitimus. Iš tikrų
jų, esą tokios valstybės kaip 
Sov. Sąjunga nebeliks. Atskiri 
kraštai ir sritys ieško savo ke
lių. Nors Kremliaus valdžios 
aparatas veikia, bet jo galia 
kartais ignoruojama radikalių 
miesto tarybų, net pačioje 
Maskvoje.

Keičiasi Vakarų nuomonė
Iki šiol Vakarai savo pareiš

kimais ir veiksmais buvo atsar
gūs sovietinių respublikų at
žvilgiu. Viskas pasikeitė, kai 
Rusijos federacinės respub
likos prezidentu tapo B. Jelci
nas. Pradžioje vakariečiai, pa
sikliaudami Gorbačiovu, Jelci
ną nelaikė rimtu politiku. Va
šingtono sluoksniuose apie jį 
buvo net juokaujama. Bet da
bar šypsniai nuo veidų išnyko. 
Užuot neužgavus Gorbačiovo, 
susirūpinta savo interesais. 
Pvz. Leningrado burmistrą 
Sobčaką priėmė prezidentas 
Bushas Vašingtone.

Burmistras ragino Amerikos 
verslininkus tiesiogiai, aplen
kiant centrą, investavimą nu
kreipti į atskiras sovietines 
sritis, kurios rimtai susirūpi
nusios ūkine reforma. Tokie 
investavimai yra saugesni ir 
neš geresnį pelną, juo labiau, 
jei Maskva bus išjungta.

Ekonominė prievarta
Lietuvos aukščiausioji tary

ba ir vyriausybė lapkričio 13 d. 
paskelbė bendrą pareiškimą 
dėl Sov. Sąjungos pozicijos, 
siekiant sustabdyti prekybi- 
nius-ekonominius susitarimus 
su Lietuvos respublika.

Lapkričio 10 d. Maskvoje vy
ko Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Sov. Sąjungos vyriausybių 
atstovų pasitarimai prekybi- 
niais-ekonominiais klausi
mais 1991 metams. Nebuvo pa
siekta susitarimų. Sov. Sąjun
gos vyriausybė ultimatyviai 
siekia, kad Baltijos valstybės 
pripažintų sovietinius įstaty
mus savo teritorijose, pagal 
juos tvarkytų savo ekonomiką, 
mokesčius, biudžetus ir valiu
tinius atsiskaitymus.

Šiame numeryje:
Pergalės vainikas

Laisvės laimėjimas priklausė nuo kūrėjų-savanorių
Pasiruošta Paryžiaus konferencijai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės talka

Lietuvos laisvė - visų rūpestis
VLIKo seime dalyvavo ir Lietuvos aukščiausiosios tarybos nariai

Šešios paros autobuse
Lietuvos kunigų grupės kelionė į rekolekcijas Romoje

Judėjimas - vaistai
Lietuvos gydytojo V. Meškos patarimai

Kai tiesa nerūpi...
Baltiečių ir žydų santykių raidos klausimu

Knyga, laukianti veiksnių dėmesio
V. Gustainio sibirinius atsiminimus “Be kaltės” perskaičius 

Praeities čiurlenimas
Čiurlionio ansamblio 50 metų sukaktis

Tokiais reikalavimais igno
ruojama ne tik šių dienų poli
tinė būklė ir Baltijos valsty
bių siekiai atstatyti savo vals
tybingumą, bet yra kėsinamasi 
pakirsti normalią lygiateisę 
bendradarbiavimo galimybę 
tarp Baltijos valstybių ir Sov. 
Sąjungos. Dėl tokio bendra
darbiavimo buvo susitarta spa
lio 2 d. Lietuvos ir Sov. Sąjun
gos delegacijų susitikime.

Tokia sovietinės valdžios 
laikysena sudaro pavojingą 
ekonominę būklę ir kenkia vi
sų respublikų ūkiniams inte
resams. Lietuvos valdžia šią 
Sov. Sąjungos laikyseną laiko 
ekonomine prievarta, kurios 
tikslas išlaikyti centro dik
tatą.

Lietuvos aukščiausioji tary
ba ir vyriausybė kreipėsi į Sov. 
Sąjungos respublikas, siūly
dama įtvirtinti tiesioginius 
ekonominius ryšius. Iš Sov. Są
jungos vyriausybės reikalau
jama nedelsiant atidaryti sie
nas laisviems prekybiniams- 
ekonominiams ryšiams su viso
mis pasaulio šalimis. (LIC)

Susidūrė su kariuomene
Tass agentūros ir Vilniaus 

radijo pranešimu, kaip skelbė 
“The Toronto Sun” lapkričio 
19 d. laidoje, maždaug 200 ka
riuomenėn ėmimo amžiaus 
jaunuolių demonstravo Vil
niuje prie sovietų kariuome
nės bazės, skanduodami anti- 
sovietinius šūkius. Kareiviai 
paleido įspėjamuosius šūvius 
ir demonstrantus apliejo van
deniu. Vilniaus radijo prane
šimu, kareiviai pasileido į gat
vę ir mušė demonstrantus, o 
taipogi vietinę policiją. Penki 
jaunuoliai buvo sužeisti. De- 
montraciją organizavo Lietu
vos laisvės lyga ir kitos grupės.

Estų taktika
“The Globe and Mail” lapkri

čio 13 d. laidoje išspausdino 
savo korespondento J. Sallot 
straipsnį iš Talino.

Estija, rašoma, mažiausia 
sovietinė respublika, tyliai 
skiriasi nuo Sov. Sąjungos. Ji 
jau turi tautinę policiją ir sie
nų apsaugos būrius. Planuoja 
kontroliuoti savo ekonomiką, 
kitais metais įvesdama savo 
valiutą. Valdžia stengiasi pa
naikinti kainų kontrolę, atsi
palaiduoti nuo sovietinės sis
temos ir pereiti į laisvos rin
kos prekybą. Tokie planai, pa
sak korespondento, graso so
vietinei imperijai ekonominiu 
ir politiniu požiūriu.

Estai samprotauja — vykdy
dami savo ekonominius pla
nus, pajėgs išsprūsti iš Mask
vos globos. Tuo tarpu Lietu
va atvirai paskelbė savo ne
priklausomybės atstatymą. Es
tija palaiko gerus santykius 
su Leningrado miesto taryba ir 
Rusijos federacine respubli
ka. Su pastarąja pasirašė su
tartį, kurioje sakoma — kiek-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Dabarties įvykiai Lietuvoje

VLIKo seimo prezidiumas 1990 m. lapkričio 2-4 d.d. Wickliffe, Ohio. Iš kairės: A. Mackevičius, VI. Šoliūnas, T.
Blinstrubas, A. Mažeika, V. Vėbraitė, inž. A. Venskus, spaudos atstovai - V. Rociūnas ir A. Balašaitienė

Nuotr. Br. Čikoto

Lietuvos laisvė - visu rūpestis
VLIKo seimas, kuriame aktyviai dalyvavo ir Lietuvos aukščiausiosios tarybos atstovai

MYLIMAM TĖVELIUI
AfA 

JERONIMUI ŽUKAUSKUI
mirus, 

dukras - ONUTĘ, buvusią KLJS pirmininkę, IRENĄ, 
sūnų TOMĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
viena respublika gerbs viena 
kitos suverenitetą. Estija kar
tu su Latvija ir Lietuva niekad 
nepasirašysiančios sąjungos 
sutarties su Maskva.

Trumpos žinios
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos užsienio reikalą komisi
jos pranešimu, AT pirm. V. 
Landsbergis priėmė Švedijos 
nuosaikiosios koalicinės par
tijos delegaciją, vadovaujamą 
jos pirmininko K. Dildto.

Lietuvos partijų ir judėjimų 
pareiškime, kurį pasirašė de
mokratų, krikščionių demo
kratų, žaliųjų, Nepriklauso
mos Lietuvos, tautininkų par
tijų atstovai, o taip pat politi
nių tremtinių sąjungos, Lietu
vos laisvės lygos atstovai, nu
rodyta, kad esant neveikliai 
dabartinei vyriausybei, perei
nama į opoziciją ir bus rengia
masi naujo ministerių kabine
to sudarymui.

Aukščiausioji taryba pradė
jo svarstyti ekonomikos refor
mos ir nuosavybės klausimus.

Tarybos užsienio reikalų ko
misijos organizuotoje konfe
rencijoje “Postkomunistinė 
Europa — šiandiena ir pers
pektyvos ateičiai” dalyvavo 
parlamentarai iš Vengrijos, 
Slovėnijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Bulgarijos, Moldo
vos, Rumunijos; ekspertai iš 
Prancūzijos, Vokietijos ir Ru
sijos (LIC)

Savi pinigai
“Izvestija” lapkričio 12 d. pa

skelbė, kad Lietuva įsakė kal
dinti Lietuvos pinigų monetas. 
Toks Lietuvos elgesys, pasak 
laikraščio, rodo, kad ji viešai 
pasisako, jog nesitiki pasilikti 
naujai sudarytoje Sov. Sąjun
goje, kurioje numatoma vie

(Atkelta iš 1-mo psl.)

tesnį branduolį šiuo metu turi 
tik baleto šokėjų grupė. Tuo 
tarpu operos grupė, sudaroma 
tik porą savaičių trunkančiam 
metiniam festivaliui, negali 
išsiversti be užsienio solistų. 
Šimtus milijonų kainavę mo
dernūs operos ir baleto rūmai 
patys nebūtų galėję padengti 
savo išlaidų, neturėdami pasto
vių spektaklių su besikeičian
čiu repertuaru ir nuolatinė
mis lankytojų miniomis. To- 
rontiečiai šiuo metu nėra pa
ruošti operai, baletui ir apla
mai klasikinei muzikai. Tad iš 
tikrųjų Ontario premjeras Bob 
Rae pasirinko teisingą spren
dimą, nors juo yra nepatenkin
ti įsiamžinti norėję naujųjų 
Toronto operos ir baleto rū
mų planuotojai.

Ekonominiu požiūriu gero
kai svarbesnis buvo Ontario 
premjero Bob Rae socialisti
nės vyriausybės sutikimas na
tūralių dujų “Consumers Gas” 
bendrovę už $1,1 bilijono par
duoti Britanijos bendrovei 
“British Gas”. Bob Rae, būda
mas opozicijos vadu Ontario 
parlamente, protestavo prieš 
pasiūlytą “Consumers Gas” 
bendrovės pardavimą britams.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

nintelė valiuta. Laikraštis dar 
priduria — atsiskirti nusista
čiusi respublika rengiasi leis
ti ir popierinius banknotus — 
litus. Lietuvos banknotai bū
sią 5, 10, 25 ir 100 litų vertės, 
o monetų vienetas — centas. 
Mažesnės vertės banknotai tu
rės Lietuvos Vytį, o didesnės 
vertės — Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių, karalių atvaizdus. 
Ta proga pažymima, kad Lie
tuva užšaldė kovo 11 nepri
klausomybės paskelbimą, kad 
galėtų dėl savo valstybingumo 
tartis su Maskva. Lietuvos pre
zidentas V. Landsbergis lap
kričio 11, sekmadienį, pasa
kęs — jis abejoja, ar pasitari
mai prasidės su Maskva lapkri
čio pabaigoje, kaip buvo nu
matyta. (UPI)

Vėl graso blokada
Toje pačioje “The Globe and 

Mail” laidoje skelbiama, kad 
Kremlius pagrasino visiška 
ekonomine blokada, jei baltie- 
čiai neatsisakys steigti atski
rai pagrindinių ekonominių 
institucijų. Min. pirm. N. Ryž
kovas lapkričio 10 d. Baltijos 
valstybių vadovams pasakęs — 
jie turi vieną savaitę laiko įsi
jungti į Maskvos ekonominius 
planus. Jie turi pripažinti so
vietinius įstatymus ir pajamų 
mokesčius įtraukti į Sov. Są
jungos biudžetą. Priešingu at
veju patirs pasekmes — sutik
ti su Maskva ar visiškai pra
rasti ekonominius ryšius su 
Sov. Sąjunga. Tai skamba, pa
sak pranešėjos R. Dapkutės 
iš Vilniaus, kaip ultimatumas.

Latvijos min. pirm. I. God- 
manis pareiškęs — Latvija, Es
tija ir Lietuva neišsigąs ulti
matumo. “Mes tęsime savo ke
lionę į nepriklausomybę, ne
žiūrint ekonominių sankcijų 
iš centro” — skelbė Godmanio 
pareiškimą Tass agentūra. J.A.

s įvykiai
Jam tada atrodė, kad šiai bend
rovei, kurios turtas tesiekia 
$2 bilijonus, turinčiai tik mili
joną klientų Ontario ir Kvebe
ko provincijose bei Niujorko 
valstijoje, reikia užtikrinti Ka
nados kontrolę.

Dabar tas pats NDP socialis
tas Bob Rae, tapęs Ontario 
premjeru, pakeitė nuomonę ir 
priėmė britų bendrovės “Bri
tish Gas” pasiūlymą. Mat tos 
užsienio bendrovės turtas sie
kia beveik $50 bilijonų dole
rių. Ji taipgi turi 18 milijonų 
klientų Britanijoje. Premje
ras Bob Rae sakosi galvojęs 
apie kanadiškos “Consumers 
Gas” bendrovės nupirkimą 
provincijai, bet atsisakęs to
kios socialistinės minties. On
tario provincijai dabartinia
me ekonomijos sulėtėjime lė
šų reikia naujiems darbams 
parūpinti.

“British Gas” bendrovė įsi
pareigojo Ontario provincijo
je išleisti $90 milijonų ener
gijos išteklių tyrimams, jų tie
kimo tobulinimui. Be to, bri
tai sutiko garantuoti darbą 
penkiems tūkstančiams “Con
sumers Gas” tarnautojų ir iki 
2000 metų ketvirtadalį įsigy
tos bendrovės akcijų parduoti 
kanadiečiams. “Consumers 
Gas” bendrovės pardavimą 
britams patvirtino ir Kanados 
investacijų komisija.

Premjeras Bob Rae prime
na užsieniečiams kapitalo in
vestuotojams, kad jo socialis
tinė vyriausybė yra pasiruo
šusi ir kitoms panašioms de
ryboms. Kelias užsienio kapi
talui Ontario provincijon, ku
ri yra turtingiausia visoje Ka
nadoje, nebus uždarytas. V. Kst.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

VLIKo vicepirmininko Vytau
to Jokūbaičio iniciatyva suda
rytas rengėjų komitetas iš visuo
menės ir spaudos atstovų 1990 
m. lapkričio 2-4 d.d. Klivlande 
priėmė VLIKo 14-ąjį seimą, į jį 
atvykusius atstovus ir svečius. 
Lapkričio 2 d. vakare Lietuvių 
namuose buvo suruoštos vaišės, 
kurių metu VLIKo vadovybė ir 
atstovai susipažino su kviesti
niais visuomenės nariais.

Pirmasis posėdis
1990 m. lapkričio 3 d. “Quality 

Inn” viešbutyje prasidėjo seimo 
posėdžiai. VLIKo vicepirm. Vy
tautas Jokūbaitis rengėjų komi
teto vardu pasveikino seimo da
lyvius ir pristatė Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos deputatus: 
Nijolę Ambrazaitytę, Vidmantą 
Povilionį ir Egidijų Klumbį bei 
iš Paryžiaus atvykusį VLIKo at
stovą Europoje Adolfą Venckų. 
Buvo pagerbtas poetas ir žurna
listas Balys Gaidžiūnas, vienas 
iš VLIKo steigėjų. Po kun. Gedi
mino Kijausko invokacijos buvo 
išrinktas seimo prezidiumas: 
pirm. Antanas Mažeika, vice
pirm. Vaiva Vėbraitė, sekr. And
rius Mackevičius, Vytautas Šo
liūnas, Juozas Ardys, Teodoras 
Blinstrubas ir Adolfas Venckus. 
Į mandatų komisiją: Vaclovas 
Mažeika, Algirdas Budreckis ir 
Ona Jokūbaitienė. V. Vėbraitė 
perskaitė ilgą eilę raštu gautų 
sveikinimų. Žodžiu įdomiai pa
sveikino iš Afrikos atvykęs sve
čias kun. Hermanas Šulcas, su 
pasididžiavimu pareiškęs savo 
meilę Lietuvai ir rūpestį jos 
ateitimi. Vokiečio tėvo ir žemai
tės motinos sūnus, kun. Šulcas 
nepamiršo gimtosios kalbos sa
vo 77 metų sulaukusius motinos 
dėka, kuri su juo gyvenanti ma
žytėje ir skurdžioje Ruandos 
respublikoje.

VLIKo tarybos vicepirm. Jo
nas Jurkūnas pranešė apie ke
turiuose tarybos posėdžiuose 
svarstytas naujai iškilusias 
problemas. Buvę surengti iš Lie
tuvos grįžusio dr. K. Bobelio ir 
prof. K. Antanavičiaus susitiki
mai su Čikagos lietuvių visuo
mene.

VLIKo pirmininko kalba
Dr. K. Bobelis, prieš pradėda

mas savo pranešimą, pakvietė 
seimo dalyvius atsistojimu pa
gerbti mirusius seimo narius. 
Pastebėtas įdomus sutapimas: 
dabartinė VLIKo valdyba savo 
kadenciją pradėjo 1979 m. kovo 
11 d. Trumpai nusakęs VLIKo 
istoriją, prasidėjusią 1943 m. 
Lietuvoje, dr. Bobelis iškėlė 
ideologinių ir politinių organi
zacijų reikšmę valstybės bei 
tautos gyvenime. “Jei neturėtu
me politinių partijų, Lietuvos 
vardo nebūtų tarptautinėje are
noje”, sakė jis. Lietuvos krikš
čionių demokratų ir Lietuvos 
socialdemokratų partijos jau 
yra tapusios pasaulinio inter
nacionalo narėmis, o neseniai 
atsikūrusi Lietuvos tautininkų 
sąjunga netrukus įsijungsianti 
į tarptautines partijas.

Dr. K. Bobelis pripažino, kad 
savo galvosenoje esame skirtin-

Lietuvos respublikos AT atstovė sol. N. Ambrazaitytė kalbėjo VLIKo seime 
ir įteikė VLIKui dovaną - knygą “Teesie” kurią priėmė prezidiumo atsto
vas A. Mažeika. Seimas įvyko 1990 m. lapkričio 2-4 d.d. Wickliffe,_ Ohio 
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VLIKo pirm. dr. KAZYS BOBELIS 
kalba VLIKo seime įvykusiame 1990 
m. lapkričio 2-4 d.d., Wickliffe, 
Ohio Nuotr. Br. Čikoto

gi, bet turime visi dirbti vienam 
tikslui — Lietuvos nepriklauso
mybei. VLIKas turi bendradar
biauti su Lietuvos vyriausybe, 
parlamentu ir organizacijomis. 
Kalbėtojas piktinosi Švedijos 
elgesiu, kuri bet kuria proga ro
do savo nusistatymą prieš Lie
tuvos nepriklausomybę ir dar 
tebepripažįsta Lietuvos okupa
cijos teisėtumą. “Terleckas te- 
nedemonstruoja prieš kokį lie
tuvį, bet prieš apsilankančius 
švedus”, patarė dr. Bobelis, pa
sakodamas apie iškilmingus šve
dų priėmimus Lietuvoje. (Grau
du buvo stebėti mano viešnagės 
Lietuvoje metu Terlecko suor
ganizuotus streikus ir demonst
racijas, reikalaujant vyriausy
bės atsistatydinimo. Kas savo 
drąsa ir ryžtu užimponavo Vaka
rų pasauliui ir Lietuvos vardą 
iškėlė ' tarptautinėje arenoje, 
jei ne Landsbergis ir Prunskie
nė?).

Trumpą pranešimą padarė 
nuo 1976 m. Europos parlamen
te VLIKui atstovaujantis inž. A. 
Venckus, plačiau paminėdamas 
krikščionių demokratų veiklą 
ir tą reikšmingą faktą, kad jam 
pavykę Europos parlamente 
pirmą kartą iškelti Lietuvos oku
pacijos neteisėtumą.

Tautos fondas
Tautos fondo tarybos pirm. 

Jurgis Valaitis savo pranešime 
pasidžiaugė, kad fondo lėšos pa
didėjusios net 250.000 dol., bet 
taip pat padidėjusios ir išlaidos. 
Tarybą sudaro 15 narių, kurie 
gyvena pasisklaidę, todėl pla
nuojama įsigyti “Fax” aparatą. 
Jis painformavo apie dabarti
nės kadencijos metu sušauktus 
tris posėdžius. Fondo turtui per
viršijus 2 milijonus dolerių, ap
mokamu reikalų vedėju ir at
skaitomybės tvarkytoju buvo 
pasamdytas Vytautas Kulpa. 
Ypatingai rūpinamasi fondo in
vestavimų saugumu. Taryba at
likusi ir eilę kitų darbų. Ji Niu
jorke drauge su ALTA ir Bend
ruomene surengusi iškilmingą 
Vasario 16 minėjimą, parašiusi 
protesto laiškus net 72 senato
riams, rėmusiems Sovietų Są
jungai išimtinos prekybos sta
tuso suteikimo projektą. Tary
ba suruošė LSD partijos pirm, 
prof. K. Antanavičiaus paskai
tą. Jis buvo atvykęs į Niujorke 
vykusį socialdemokratų tarybos 
internacionalo suvažiavimą, 

kurio metu Lietuva ir Estija bu
vo priimtos pilnateisėmis narė
mis.

Tautos fondo valdybos pirm. 
Juozas Giedraitis pasidžiaugė, 
kad fondas išaugo iki beveik 
pustrečio milijono dolerių iš 
prieš šešiolika metų paveldėto 
senojo VLIKo kuklaus 12.000 
dol. fondo. Fondas yra užregist
ruotas Niujorko, Kalifornijos, 
Floridos, Kolumbijos distrikto, 
Virginijos valstijų įstaigose ir 
yra įtrauktas į “be pelno” vei
kiančių organizacijų sąrašus. 
Jis pranešė, kaip jau spaudoje 
buvo skelbta, kad pusė milijono 
dol. paskirta Lietuvos atstatymo 
reikalams, ir iš tos sumos jau iš
mokėta 80.000, bet nepaaiškino, 
kam toji suma išleista.

Po priešpiečių pradėjus ant
rą posėdį, vyko rezoliucijų ir re
vizijos komisijų sudarymas. Bu
vo pasiūlyti ir seimo pritarimą 
gavo šie asmenys: Jonas Daugė
la, dr. Palubinskas, Mečys Va
liukėnas, Kasparas Radvila, Ka
zys Liepaitis, Algis Matulionis, 
Ingrida Bublienė, Pranas Raz- 
gaitis ir Vincas Kačinskas.

Atstovė iš Lietuvos
Prezidiumo pirm. V. Mažeika 

pristatė Lietuvos AT deputatę 
Nijolę Ambrazaitytę. Padėkoju
si už kvietimą dalyvauti, ji iškė
lė Amerikos lietuvių pastangas 
neleisti Lietuvos bylai nugrimz
ti į užmarštį. Esą Sąjūdžio veik
la atvedė Lietuvą iki kovo 11 d. 
“Į tą dieną ėjome per siaubą, ba
dą ... Tą istorinę naktį mus, de
putatus nešė ant rankų, mėtė po 
kojomis tulpes, o mums grasino 
tankai”. N. Ambrazaitytė buvo iš
rinkta Vilniaus tremtinių bend
rijos deputate ir AT kultūros ta
rybos nare. Lietuvoje užregist
ruota 130.000 grįžusių Sibiro 
tremtinių, bet spėliojama, kad 
jų esama žymiai daugiau.

Kalbėtoja pabrėžė, kad trem
tiniai išmaldos neprašo, nors 
gyvena žemiau skurdo ribos, bet 
neverkšleno ir blokados metu. 
Iš Sibiro buvo atvežti senukai, 
jų tarpe ir generolo Raštikio 
brolis Liudas su žmona. Trem
tinių organizacija turi įrengusi 
globos ir prieglaudos namus. Jų 
tarpe yra visos partijos; jos be 
triukšmo ir be reklamos atlieka 
didelį darbą. Rengiamos ekspe
dicijos į Sibirą, kuriame buvo 
pastatytas 16 metrų aukščio kry
žius tremtiniams atminti. Prie 
Laptevų jūros, Lenos upės žioty
se, kur 1941 m. buvo laikomos 
moterys su vaikais, ir siaubingo
je Igarkoje prie Jenisiejaus žio
čių yra taip pat pastatyti kryžiai. 
Pagalba teikiama visiems nu- 
kentėjusiems, atstatomi kapai, 
atnaujinami žydų kapų pamink
lėliai.

Yra padarytos tos veiklos vaiz
dajuostės, bet tremtiniai neturi 
aparatūros, tai ir nuopelnus už 
jų darbus savinasi kiti. Kalbėto
ja piktinasi, kad komunistų par
tija dar neatsiprašė tautos už 
padarytas skriaudas. “Remiame 
ir remsime naujas partijas, tik 
niekad neremsime įsisenėjusių 
struktūrų”. Ji tais žodžiais už
baigė savo turiningą, įdomų pra
nešimą ir įteikė VLIKui simboli
nę dovaną — dr. Juozo Kazlaus
ko albumą “Teesie . ..”, kuria
me yra atvaizduotas lietuvių tau
tos kančios kelias. (Bus daugiau)

OFFORD

AfA 
JERONIMUI ŽUKAUSKUI 

mirus,
jo žmonai ADELEI, dukroms-ONAI ir IRENAI, sūnui TOMUI, 
broliui KAZIMIERUI ir sesei TERESEI MURAUSKIENEI su 

šeimomis reiškiame gilią užuojautą -

Jonas ir Eugenija Varanavičiai Regina ir Douglas Haggo

BRANGIAI MAMYTEI

AfA 
SOFIJAI ELVIKIENEI

mirus, jos mielą dukrelę, dr. ONĄ ELVIKYTĘ, sūnų 
ANTANĄ su šeima bei kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame -
A. S. Steigvilai Nemira ir Peter Fentum

MIELAI MAMYTEI

AfA 
ANELEI AGURKIENEI

iškeliavus į kitą pasaulį, 
dukrą ALINĄ KRUŽIKIENĘ, jos šeimą ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

O. Ažubalienė ' O. J. Dirmantai
B. S. Prakapai A. V. Dobilai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebo

nui kun. J. Staškui už atnašautas gedulo Mišias bei

a.a. STEFANIJOS MEŠKAUSKIENĖS 
palydėjimą (kapines.

Dėkojame giminėms ir draugams už dalyvavimą pamal
dose, palydėjimą į amžino poilsio vietą, užprašytas Mišias, 
aukas Tautos ir lietuvių fondams velionės atminimui.

Mikalojus Meškauskas, 
duktė Otilija Siemaškienė su šeima

PADĖKA
Mūsų mylimai ir brangiai

a.a. GRAŽINAI L. BALSIENEI
mirus, pergyvenome didelio skausmo ir liūdesio valandas, 
kurias mūsų bičiuliai savo pagalba ir užuojauta labai pa
lengvino.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui, dr. M. 
Valadkai, solistei S. Žiemelytei, muzikui J. Govėdui, karsto 
nešėjams, už pyragus ir visiems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie mūsų mylimos Gražytės paskutinės 
žemiškos kelionės.

Vyras, brolis ir seserys

PADĖKA
AfA 

VITOLDAS ŽĖKAS
mirė 1990 m. spalio 9 d., palaidotas spalio 12 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už 
maldas prie karsto, gedulines Mišias ir religines apeigas 
kapinėse.

Nuoširdi padėka giminėms, draugams už atsilankymą 
laidotuvių namuose, atsiųstas gėles, aukas Mišioms, pareikš
tas užuojautas žodžiu bei raštu ir palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą.

Esame dėkingi visiems už visokeriopą pagalbą liūdesio 
valandoje.

Liūdinti žmona Anelė, duktė ir sūnus

Cmatrian Srt memorials Itb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

REALTY LTD.
Member Broker

1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

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

Angelę Šalvaitytę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

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



KAUNAS - ROMA - VILNIUS

Lietuvos kunigų grupė autobusu keliavo į rekolekcijas Romoje. Jame ji ir maitinosi, ir ilsėjosi, ir meldėsi. 
Keliavo be užsienio valiutos per Vengriją ir Jugoslaviją, aplankė Marijos apsireiškimais pagarsėjusią 
vietovę Medjugorę. Šių įspūdžių autorius yra Kanadoje lankęsis Panevėžio katedros klebonas ir dekanas

PREL. J. ANTANAVIČIUS

Pamatyti Romą — kiekvieno 
kunigo, juo labiau iš Lietuvos, 
viena didžiausių svajonių. Kai 
kam ši svajonė išsipildė anks
čiau negu man. Buvau susiti
kęs su Lietuvos konservatori
jos studentais, kurie nepa
prastai džiaugėsi ir didžiavosi 
susitikimu su Šv. Tėvu ir nuos
tabiomis nuotraukomis.

Dabar j Romą važiuojame 
mes — 27 Lietuvos kunigai, pa
rinkti savo vyskupų, palaimin
ti per mūsų vadovą Kauno 
nigų seminarijos dvasios 
dą kun. Eugenijų Bartulį 
ties mūsų kardinolo.

ku- 
va- 
pa-

Sudiev Kaunui
1990 m. rugsėjo 3 d. anksti 

rytą Kauno Rotušės aikštėje 
laukė didžiulis autobusas. Ir 
dar ne bet koks — vokiškas. Šį 
autobusą, dar labai gerą, nu
sipirko už valiutą Vilniaus “In- 
turistas”. Jam ir buvo pirme
nybė vežti kunigus į Romą. Mat 
dabar ir kunigus galima pa
gerbti už tai prieš nieką nesi- 
teisinant. Be to, ir vairuotojai 
nori į tokią kelionę važiuoti, 
nes įdomu ir apsimoka. Juo la
biau, kad keliai jau žinomi. Jie 
Romoje buvo su Lietuvos dai
nininkais.

Autobuse — 40 vietų. Mūsų 
tik 27 ir du vairuotojai (lietu
vis ir lenkas). Įsitaisome kur 
kam patinka: platesni po vie
ną, kiti po du. Gale autobuso — 
jauniausi ir triukšmingiausi. 
Ten girdisi vis skardus juokas, 
pasakojimai, iš ten prasideda 
dainos ir giesmės. Mes visi — 
klausytojai ir atlikėjai. Pakai
tomis kalbame Rožinį. Vienas 
atlieka dvasinį skaitymą. O kai 
vienas vairuotojas miega, duo
damas įsakymas tylėti.

Mūsų maršrutas jau žino
mas: važiuosime per Gudiją, 
Ukrainą iki Karpatų, per Čio
pos muitinę į Vengriją, toliau 
— Jugoslaviją ir Italiją. Tačiau 
reikės ir žemėlapių pagalbos. 
Per Vokietiją ir Austriją kelio
nė būtų artimesnė ir kelias ge
resnis, bet buvo maža laiko 
gauti vizoms, o per buvusias 
socialistines šalis su sovieti
niais pasais galime ir be vizų 
pravažiuoti. Be to, vilioja ga
limybė pamatyti ir pasimelsti 
Medjugorėje. Tiek daug apie 
ją girdėta.

Neramu
Pro langus bėga pažįstami 

laukai, žinomi vietovių pava
dinimai, tačiau labiausiai vi
sus domina pravažiavimas per 
sieną. Daugelis per muitinę 
važiuoja pirmą kartą. O girdė
ję apie ją esame įvairiausių 
pasakojimų. Mes nieko ypatin
go neturime, niekas neveža 
nieko parduoti, turime vieną 
kitą tautinę juostą, kokį suve
nyrą, gal kitas vieną kitą dole- 
riuką užspaudęs. Mano didžiu
liame lagamine įspraustas pa
veikslas su rėmais. Tiesa, nau
jas, nežymaus dailininko, bet 
irgi neramu. Gal leidimo rei
kia? Be to, mes ir mūsų mamos 
per dešimtmečius pripratę 
žiūrėti į pareigūną skriaudžia
mo akimis. Susitikai pareigū
ną ir žinai, kad jis vis tiek prie 
tavęs prikibs.

Per dvi muitines
Autobusas sustoja. Sėdime 

visi, net ir didžiausi triukšma
dariai ramūs, lyg vaikai, kai 
mama ieško diržo ... Mūsų va
dovas su dokumentais išeina 
pas muitininkus.

Pro langus matome kaip mui
tinė dirba. Ant ilgo stalo krau
nami iš automobilio “Žiguli” 
elektros varikliai, rauliniai 
elektriniai grąžtai, įvairiau
sios kitos gėrybės. Žiūri žmo
gus ir galvoji, kaip ir sutilpo 
automobiliuke tiek gėrybių. 
Kaltasis pats neša visas gėry
bes, matyt, į sandėlį, kai ką 
krauna į savo automobilį.

Jaunas muitininkas tikrina 
kitą automobilį. Du jauni vy
rukai juo važiuoja. Ištikrina 
striukės kišenes, rankoves, 
siūles. Dar ir dar kartą ilgai 
apžiūrinėja automobilį. Su
grįžta ir drabužius automobi
lyje apčiupinėja. Atrodo toks 
nepatiklus ir nepatenkintas, 
kad nieko neranda.

Ateina į autobusą sovietinis 
pasienietis, patikrina pasus. 
Mes pasitempę, su kunigiška 
apranga. Ne tik žino, bet ir ma
to kas važiuoja. Su oficialiomis 
delegacijomis visada būdavo 
maloniau elgiamasi. Dar pa
žiūri bagažinę apačioje, ir vis
kas baigta.

Važiuojame toliau į niekie
no žemę, o už jos — Vengrijos 
muitinė. Vėl patikrinimas. Bet 
svetimame lauke ir kiškis liū
tu tampa. Taigi ir mes dairo
mės, juokaujame. Vengrų ka
reivėliai šypsosi. Vienas, pa
matęs mus, atsisega savo uni
formą, marškinius, su pasidi
džiavimu rodo ant krūtinės ka
bantį kryželį ir žegnojasi. Su
praskite — ir aš katalikas! Taip 
ir be kalbos susišnekama. Ne
išlaikau — padovanoju užrašų 
knygutę, kiti — šventų paveiks
lėlių. Žinau, rašys tas kareivė
lis savo mylimai motinai, kad 
buvo su lietuviais kunigais su
sitikęs. Ak, tie kareivėliai! Lai
mingas šitas, kad savo tėvy
nėje.

Vengrijos lygumomis
Važiuojame per Vengriją. 

Gražios lygumos, žemės rėžiai, 
tiesūs, bet neplatus keliai. At
rodo lyg tai būtų Lietuva. So
dybos išsimėčiusios laukuose, 
o raudoni namų stogai prime
na, kad čia ne Lietuva, kur iš
tisi laukai be sodybų, be miš
kelių bėga kiek akys užmato. 
Lietuvos laukai pasikeitę, su
niveliuoti.

Autobusas rieda toliau. Vai
ruotojai keičiasi; vienas mie
ga — kitas vairuoja. Norėtųsi 
žiūrėti pro langą ir viską pa
matyti, bet snaudulys, kaip li
ga nugali kartais net tada, kai 
su juo labiausiai kovoji.

Į Jugoslaviją
Artėjome prie Jugoslavijos 

sienos. Vėl važiuosime per 
muitinę. Tačiau visiškai nesi
jaudiname: čia vengrai, ten 
kroatai, serbai ar kiti. Juk tau
tas jungia vienodi siekiai ir 
troškimai. Tą pajusime ne kar
tą rekolekcijose bendraudami 
su kroatais, slovakais ir kitais 
kunigais.

Kaip visada ir šį kartą nepa
sisekimai laukia ten, kur jų ne

sitiki. Pasirodo, mūsų vairuo
tojai turi pagalbinius bakus 
benzino atsargų. Pas mus au
tobusui kuras gal 30 kapeikų 
litras, o perkant užsienyje rei
kės mokėti apie 1 dolerį. Šiuo 
metu Vengrijos įstatymai ki
taip tvarko. Kadangi dabar yra 
degalų krizė, tai neleidžia iš
vežti iš Vengrijos daugiau ku
ro, negu telpa automobilio 
bake.

Taigi, mūsų autobusas ste
nėdamas stumiasi atgal — va
žiuojame kuro parduoti. Deja, 
jo niekas neperka ir nepriima. 
Dargi susikalbėk kad gudrus 
su vengrais. Išvažiuojame į 
kaimą. Čia sodybos jau ne to
kios gražios. Yra ir apgriuvu
sių. Už kelių kilometrų sody
ba, kad ir aplūžusi, bet stovi 
traktorius, kieme — tuščios 
statinės. Nieko nėra namuose. 
Tačiau atsiranda kaimynė. 
Pirštais susirodo vairuotojai 
ko nori. Ištuštinti atsarginius 
autobuso bakus buvo neleng
va. Nesuskaičiau kiek kibirų 
buvo nunešta kelis šimtus met
rų į kiemą.

Grįžęs valstietis galės tik 
džiaugtis ir stebėtis, kad pats 
Dievas atsiuntė tiek daug trak
toriui kuro. Anksčiau laikraš
čiai rašydavo, kad visa, kas at
sitinka nepaprasto, tai tik Ame
rikoje, o štai tokių “stebuklų” 
būna ir nekapitalistiniame pa
saulyje.

Prelatas JUOZAS ANTANAVIČIUS, Panevėžio katedros klebonas, 
dešinėje, su “Tėviškės žiburiu” redaktoriumi prel. dr. PRANU 
GAIDA, svečiui viešint Anapilyje

Mūsų vairuotojus tikrai ėmė 
apmaudas: kai vėl atvažiavo
me į muitinę, niekas nė nepa
klausė kiek kuro turime.

Mišios katedroje
Už sienos Jugoslavija — pa

naši į Vengriją. Ir laukeliai, ir 
namai panašūs. Italija būtų ne
toli, mes į Medjugorę važiuo
jame.

Kai pasiekėme Sarajevą, ku
rio vardą iš istorijos visi žino
me, jau temo. Kad ir pavargę, 
mūsų energingiausi broliai su
manė Mišias atlaikyti. Maniau 
netikslinga — jau vakaras, 
šventovės uždarytos, trukdysi
me kitus, o patys apsnūdę ir su
sivėlę. Bet, matyt, uoliesiems 
pati lemtis padeda.

Mūsų poliglotas mons. J. Juo
delis užkalbina moterį pran
cūziškai, tačiau ji parodo tik 
kurioje pusėje yra katedra. 
Tuo pat metu atsiranda kata
likas daktaras, pažįstamas su 

NEKILNOJAMOS
NUOSAVYBES
ĮVERTINIMAS

1990 m. gruodžio mėn. 18 d. metinis [vertinimų sąrašas (Assessment 
Roll), [skaitant kiekvienos nekilnojamos nuosavybės vertę jūsų gyvenamajame 
rajone, bus pristatytas į miesto valdybą. Namo arba verslo nuosavybės 
mokesčių suma (miesto ir mokyklos), kurią jūs mokėsite 1991 metais, bus 
apskaičiuojama, padauginant įvertintą sumą iš tam tikro skaičiaus (mill rate). 
Šis skaičius priklauso nuo jūsų gyvenamo rajono ir mokyklos finansinių reikmių.

Nuosavybės įvertinimo 
pranešimas
Nuosavybės įvertinimo pranešimai (Notices of Property 
Valuation) bus išsiųsti nuosavybės savininkams ir 
nuomininkams tik tuo atveju, jeigu duomenys, kurie 
turi reikšmės nuosavybės įvertinimui, pasikeitė praeitais 
metais, pavyzdžiui, įvertinimo suma, mokyklos parama 
ar adresas, arba jeigu 1989 metų nuosavybės įverti
nimas buvo apeliuotas.

“Atvirų durų dienos”
Jeigu jūs ir negavote Nuosavybės įvertinimo pranešimo, 
gal jūs turėsite klausimų apie jūsų nuosavybės įverti
nimą. Tokiu atveju, prašome aplankyti “atvirų durų 
dienas” (Open House). Įvertintojas iš Ministry of 
Revenue vietinio įvertinimų skyriaus išaiškins jūsų 
nuosavybės įvertinimą, atsakys (klausimus ir pakeis 
klaidingus duomenis apie jūsų nuosavybę.
Jeigu jūs turite klausimų, bet negalite aplankyti “atvirų

durų dienas”, prašome kreiptis į vietinį įvertinimų skyrių 
(Regional Assessment Office).
Jūsų gyvenamojo rajono “atvirų durų dienų” sąrašas ir 
vietinių įvertinimų skyrių adresai yra šio skelbimo 
pabaigoje.

Nuosavybės įvertinimo apeliacija
Jeigu jūs esate nepatenkinti savo nuosavybės 
įvertinimu ir negalėjote šio klausimo išspręsti per “atvirų 
durų dienas” arba per vietinį įvertinimų skyrių, jūs galite 
įteikti prašymą įvertinimų peržiūrėjimo komisijai 
(Assessment Review Board). Prašymas turi būti įteiktas 
per 21 dieną nuo įvertinimų sąrašo pristatymo.
Jeigu jūs norite įteikti prašymą, rašykite laišką arba 
naudokite formą, kuri yra atspausdinta antroje Nuosa
vybės įvertinimo pranešimo pusėje, arba naudokite 
Apeliacijos pranešimo blanką (Notice of Appeal). 
Šį blanką ir įvertinimų peržiūrėjimo komisijos adresą 
galite gauti per “atvirų durų dienas”, vietiniame 
įvertinimų skyriuje arba jūsų miesto valdyboje.

klebonu. Jis mus palydi į ka
tedrą, ir nuveda pas kleboną.

Sustojame visai arti kated
ros, apeiname aplink. Prie ka
tedros — didžiulis triukšmas. 
Ant laiptą, prie didžiųjų du
rų, didelis pulkas muzikantų, 
dainininkų, o priešais visa 
aikštė prie stalelių valgančių 
ir geriančių žmonių. Labai 
linksma, bet mes tikriausiai 
neleistume. (Lietuvoje daugu
ma bažnyčių ir šventorius turi).

Kai atėjęs kunigas vikaras ir 
seselė uždegė katedroje švie
sas, beveik neatsirado neno
rinčių Mišias laikyti. Mielam 
daktarui už gerumą galėjome 
atsilyginti tik nuoširdžiu ramy
bės palinkėjimu per šv. Mišias.

Kunigas vikaras susirūpino, 
kad mūsų negalės apnakvydin- 
ti, nes seminarija remontuo
jama ir šiuo metu esanti be du
rų ir langų. Aprodęs katedrą 
palinkėjo laimingos kelionės, 
paminėdamas, kad bus ilgas ir

šiuo
Tėviškės žiburiai
labai sunkus kelias. Jie 
keliu Italijon nevažiuoja.

Rytas prie upės
Vėl visus “prarijo” autobu

sas. Už miesto — tamsi kalnų 
naktis ...

Rytą sustojame pailsėti prie 
mažos užeigos upės pakrantė
je. Ant besisukančio iešmo ke
pa avinas, nedidelis, į šuniu
ką panašus. Iešmą suka van
dens srovė. Aplink — daugybė 
šiukšlių ir netvarkos. Mūsiš
kiai paupyje kojas plauna, ki
ti skutasi. Gal kas ir į aviną 
“nuodėmingai” jo geisdamas 
pasižiūri, bet ką gi, net ir ka
vos negalime atsigerti. Kavos 
puodukas — vienas doleris. 
Tai gali sunaikinti visas mū
sų “atsargas”. Juk mūsų rub
lių niekam nereikia, o ir vež
tis jų negalima. Perkamų pini
gų niekas nedavė ir niekas ne
keitė. Krilovo pasakėčioj lapė 
irgi neskynė vynuogių todėl, 
kad jų nepasiekė, nes jos “ne
prinokusios”. Taigi čia ir kava 
prasta, ir avinas į šunį pana
šus ... Važiuojame toliau.

Minios maldininkų
Medjugorę pasiekiame apie 

11 v.r. Netoli šventovės verda 
gyvenimas. Pilna ir autobusų, 
ir lengvųjų automobilių, o dar 
daugiau prekybininkų ir pre
kių. Statoma ir daugiau namų 
toje gatvėje. Aišku, bus ir čia 
parduotuvės. Mūsų akimis žiū
rint, viskas labai brangu.

Šventovė balta, dviem bokš
tais, atrodo lyg ant milžino del
no dviejų kalnų papėdėje. Vie
no kalno viršūnėje kryžius. 
Kairiau stovinčio kalno šlai
te apsireiškusi Išganytojo mo
tina Marija.
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Šventovėje gausu žmonių. 

Laikomos Mišios angliškai. 
Presbiterija pilna konceleb- 
rantų, jų tarpe keli vyskupai, 
atrodo, amerikiečiai.

Šventoriuje aptarnauja vie
nuoliai pranciškonai. Suran
dame kleboną, sutinkame bro
liuką su dideliais ūsais ir jau 
ruošiamės Mišioms. Mat pran
cūzai kunigai keliauninkams 
iš Lietuvos užleido savo valan
dą. Prisistatome įvairiausio
mis kalbomis iš kur esame. Tik 
lietuviškai, atrodo, niekas ne
suprato.

Šv. Mišių metu jaučiausi 
kaip Šiluvoje. Tokios pat drėg
nos besimeldžiančiųjų akys, 
tokie pat graudūs ir viltingi 
prašančiųjų veidai. Dievo Mo
tina visur ta pati ir visiems rei
kalinga jos pagalba pas Vieš
patį.

Po šv. Mišių sugiedojome 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himną. Maldininkai mums plo
jo, grįžtant į zakristiją sveiki
no ir linkėjo Dievo palaimos.

(Bus daugiau)

• Malda nekeičia Dievo, bet 
keičia tą, kuris meldžiasi.

(Soeren Kierkegaard)

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).

Paskutinė prašymų įteikimo diena 1990 įvertinimui yra 1991 m. sausio mėn. 8 d.

CITY OF TORONTO,

“Atvirų durų dienos”
Pirmadienį, gruodžio 3 - ketvirtadienį, 
gruodžio 6, nuo 9 v.r. iki 8 v.v.
Penktadienį, gruodžio 7, nuo 9 v.r. iki 4 v.v.

CITY OF TORONTO
REGIONAL ASSESSMENT OFFICE
Suite 300
90 Eglinton Ave. East
Toronto, Ontario M4P 3A5 
(416) 486-6300

CITY OF NORTH YORK Pirmadienį, lapkričio 26 - ketvirtadienį, 
lapkričio 29, nuo 9 v.r. iki 8 v.v.
Penktadienį, lapkričio 30, nuo 9 v.r iki 4 v.v.
Pirmadienį, gruodžio 3 ir antradienį, 
gruodžio 4, nuo 9 v.r. iki 8 v.v.

CITY OF NORTH YORK 
REGIONAL ASSESSMENT OFFICE 
55 Doncaster Avenue
Thornhill, Ontario L3T 1L7 
(416) 889-9503

CITY OF SCARBOROUGH AND 
BOROUGH OF EAST YORK . . . Pirmadienį, lapkričio 26 - ketvirtadienį, 

lapkričio 29. nuo 9 v.r. iki 8 v.v. 
Penktadienį, lapkričio 30, nuo 9 v.r. iki 4 v.v. 
Pirmadienį, gruodžio 3 ir antradienį, 
gruodžio 4, nuo 9 v.r. iki 8 v.v.

CITY OF SCARBOROUGH AND 
BOROUGH OF EAST YORK 
REGIONAL ASSESSMENT OFFICE 
7 Overlea Boulevard
Toronto, Ontario M4H 1A8 
(416) 423-1240
(416) 423-1706

CITY OF ETOBICOKE AND
CITY OF YORK..................

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8
Tei. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
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WISYLMIOJ TI7HI I
KATALIKIŠKA MOKYKLA

Pirmoji katalikiška humani
tarinio profilio vidurinė mokyk
la steigiama Telšiuose. Jai jau 
surastos patalpos. Darbą tikima
si pradėti šiais mokslo metais 
visose I-XII klasėse. Katalikai 
mokytojai dėstys visas bendrojo 
lavinimo disciplinas ir tikybą. 
Abiturientai, gavę šios katali
kiškos vidurinės mokyklos bai
gimo atestatus, galės stoti į bet 
kurią Lietuvos respublikos 
aukštąją mokyklą. Jos įsteigi
mu rūpinosi katalikų vadovai su 
jai pritariančia Lietuvos švie
timo ir kultūros ministerija.

LIETUVOS ŠVENTĖS
Aukščiausioji taryba spalio 

25 d. svarstė švenčių ir atminti
nų dienų įstatymo projektą. Ofi
cialiomis Lietuvos šventėmis ta
po: Naujųjų metų diena, Vasa
rio 16-toji, Velykų sekmadie
nis ir pirmadienis, Motinos die
na pirmąjį gegužės sekmadienį, 
Mindaugo karūnavimas liepos 6 
d., Visiems Šventiesiems ir Vė
linėms skirta lapkričio 1 d., Ka
lėdos gruodžio 25 ir 26 d.d. Šias 
šventes balsavimu patvirtino 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos nariai. Iš oficialų švenčių 
buvo išjungta birželio 14-toji, 
jau anksčiau paskelbta Gedulo 
ir vilties diena. Ji liks tik at
mintinų minėjimų diena. Esą 
šventei netinka nepakankamai 
darnus gedulo ir vilties deri
nys. Lietuvių tautai atmintinų 
dienų svarstymas atidėtas ki
tiems Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos posėdžiams.

ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
Spalio 26 d. Vilniuje sušauk

tame Lietuvos žurnalistų sąjun
gos valdybos posėdyje praneši
mą aktualiais klausimais pada
rė pirm. D. Šniukas. Buvo nutar
ta Lietuvos žurnalistų sąjungos 
neeilinį IX-jį suvažiavimą su
rengti š.m. gruodžio 21-22 d.d. 
Valdybos posėdyje taipgi buvo 
svarstytas naujų įstatų projek
tas, Lietuvos žurnalistų sąjungą 
numatantis paversti profesine- 
kūrybine organizacija. Ją taipgi 
planuojama įjungti Tarptauti- 
nėn žurnalistų federacijon. Val
dybos nariai sudarė suvažiavi
mo rengimo komisijas. Rugsėjo 
pabaigoje Vilniuj buvo sureng
tas dvi dienas trukęs Lietuvos 
žurnalistų sąjungos seminaras 
profesinės etikos klausimais. 
Apie jį kalbėjo ir seminaran pa
kviestas Lietuvos aukščiausio
sios tarybos prezidiumo pirm. 
Vytautas Landsbergis, primin
damas, kad lietuvių tauta dabar 
gyvena ne taip, kaip daugelis 
Europos tautų, o tarsi nuolatos 
apsuptame mieste. Spaudoje 
per daug “pešiotojų” bei “erzin
tojų” ir per mažai aiškintojų. 
Esą reikia ne emocijų, o tikslių 
faktų. Ministerės pirm. K. Pruns
kienės pavaduotojas R. Ozolas 
ragino žurnalistus atsisakyti 
irzlumo, nedažyti atskirų reiš
kinių viena spalva. Popieriaus 
klausimą bus galima išspręsti 
tik pasiekus konstruktyvių susi
tarimų su Maskva ir pasikvietus 
užsienio firmas. Valdybos pirm. 
D. Šniukas pabrėžė, kad Lietu
voje leidžiami jau net 404 lietu
viški laikraščiai, 50 žurnalų, stei
giasi naujos leidyklos, nepaisy

damos popieriaus stygio. Esą 
lietuviams reikės įsijungti Tarp- 
tautinėn žurnalistų federacijon 
ir mokytis Vakarų žurnalistikos 
principų.

JAUNIMO FORUMAS
Lietuvos komjaunimo organi

zacija spalio 26-27 d.d. Vilniuje 
surengė Lietuvos jaunimo foru
mo suvažiavimą pakeisti ligšio
liniam savo pavadinimui. Balan
džio mėnesį pravestame refe
rendume net 92% apklaustų kom
jaunuolių pasisakė už pavadini
mo pakeitimą. Tas jų pageidavi
mas buvo įvykdytas š.m. spalio 
26, penktadienį, 15 vai. 35 min. 
Tada savo veiklą užbaigė Lietu
vos komunistinė jaunimo sąjun
ga, suvažiavimo dalyvių pakeis
ta Lietuvos jaunimo forumu. 
LKJS centro komiteto I sekr. A. 
Macaitis paskutinėje ataskaito
je pabrėžė: “Mėginta susivokti, 
suprasti, kas mes esame ir ko no
rime. Konsoliduosimės su tomis 
jėgomis, kurios nori laisvos de
mokratinės Lietuvos. Jaučiame 
savotiško ‘šaltojo karo’ pabaigą, 
norime pilnavertiškai įsilieti į 
jaunimo organizacijų šeimą”. 
Lietuvos jaunimo forumo tary
bos pirmininku, atsisakius kan
didatuoti A. Macaičiui, buvo iš
rinktas R. Šyvys, pavaduotojais
— V. Žilėnas ir Z. Meškauskas. 
Įstatų svarstyme nutarta Lietu
vos jaunimo forumą laikyti vi
suomenine organizacija. Foru
mas, perėmęs Lietuvos komunis
tinės jaunimo sąjungos turtą ir 
iždą, finansinę 100.000 rublių 
paramą paskirstė: vaikų namams, 
Lietuvos gailestingumo ir svei
katos fondui, vaikų klubų orga
nizavimui, jaunųjų ūkininkų ra
teliams, studentams, Afganista
no karo dalyviams, jauniesiems 
menininkams. Turtu bus daliji
mąsi su kitomis į jį pretenzijas 
turinčiomis jaunimo organiza
cijomis.

PERVEŽĖ PALAIKUS
Rugpjūčio 6 d. iš Kauno buvo 

išvežti du paminklai: iš Vieny
bės aikštės — V. Lenino, iš Ra
mybės parku pavadintų buvu
sių kapinių Vytauto prospekte
— keturių 1926 m. sušaudytų ko
munistų. Paminklą V. Leninui 
buvo sukūręs skulptorius Napo
leonas Petrulis, paminklą Karo
liui Požėlai, Juozui Greifenber- 
geriui, Kaziui Giedriui, Rapo
lui Čarnui —" skulptoriai Napo
leonas Petrulis ir Bronius Vyš
niauskas. Spalio 26 d. į karių ka
pines Aukštuosiuose Šančiuose 
buvo pervežtos ir Ramybės par
ke paliktos urnos su tų keturių 
komunistų palaikais. Perlaido
jime kalbėjo Lietuvos komunis
tų partijos centro komiteto sekr. 
Algirdas Brazauskas, Maskvai 
tarnaujančios LKP (TSKP) cent
ro komiteto sekr. Juozas Kuole
lis, Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos narys Povilas Varanaus- 
kas, Kauno burmistro pavaduo
tojas Henrikas Žukauskas. Per
laidojimo mitinge dalyvavo su
šaudyto Karolio Požėlos sūnus 
Juras Požėla, Lietuvos mokslų 
akademijos pirmininkas, sesuo 
Kazimiera Poželaitė bei kiti gi
minės ir Kauno visuomenės at
stovai. Atrodo, ten dabar bus at
gabentas iš Ramybės parko iš
vežtas paminklas. v. Kst.

Hamiltono burmistro Bob Morrow pagerbimo vakarienėje spalio 25 d. Iš kairės: Aida Grigaitienė, Stasys Karec- 
kas, Alfonsas Palčiauskas, Regina Bagdonaitė-Chiarelli, burmistras Bob Morrow, Arūnas Raguckas, Elena Kuda
bienė, Kazys Deksnys, Juozas Sakalauskas

@ LIETUVIAI PASAULYJE

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

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi,

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

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

bei jugoslaviškai.
SONY CFS-W350S

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

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

NA UJU METŲ SUTIKIMAS
Į JAUNYSTĘ" Al 

1990 metų gruodžio 31, pirmadienį, 7 valandą vakaro, 0$ 
Hamiltono Jaunimo centre, 58 Dundum st. n.

• Gėrimai (nemokamai) patarnaujami nuo 7 v. v.
• Šilta vakarienė -8 v. v. Šaltas bufetas. Loterija.
• Šokiai nuo 9 v. v. iki 1.30 v.r.
• įėjimas: $45 asmeniui, moksleiviams-$25.

Visus maloniai kviečia atsilankyti - RENGĖJAI
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Hamilton, Ontario
KLB-NĖS NARIO MOKESTIS 

$10 renkamas Jaunimo centre sek
madieniais po pamaldų.

KVIEČIAMI VISI Hamiltono 
lietuviai ir draugai į Naujųjų me
tų sutikimą “Sugrįžk į jaunystę” 
gruodžio 31 d., 7 v.v., Jaunimo 
centre. Įėjimas - $45 asmeniui, 
jaunimui iki 19 metų - $25. Gėri
mai nemokamai. Stalai numeruo
ti, bilietai parduodami sekmadie
niais po pamaldų. Yra užsakyti 
trys taksi, kurie bus prie Jaunimo 
centro 1.15 v.r. po Naujų metų su
tikimo. Kas norės jais pasinaudo
ti, turi užsiregistruoti pas Juozą 
Sakalauską tel. 387-1960.

SVEČIAI PRAŠOMI pasirašyti 
į bendruomenės svečių knygą, ku
ri sekmadienį yra Jaunimo centre. 
Lapkričio 11 d. svečių knygoje pa
sirašė: Kęstutis Keparutis, Gri
gas Keparutis, Jovita Krukovičiū- 
tė iš Vilniaus ir Dana Menkeliū- 
nienė iš Viduklės, Raseinių ra
jono.

VASARIO 16 MINĖJIMAS Ha
miltone įvyks 1991 m. vasario 17 d. 
4 v.p.p. Scott Park gimnazijos au
ditorijoje. R.B.C.

JAUNIMO CENTRE, š.m. gruo
džio 2, sekmadienį, 4 v.p.p. koncer
tuos Arvydo Vilčinsko 7 asmenų 
grupė “Medus” iš Lietuvos. Visi 
malonfai kviečiami koncerte daly
vauti. Pensininkų valdyba

London, Ontario
PRELATAS JUOZAS ANTANA

VIČIUS, Panevėžio katedros kle
bonas, aplankė Londono lietuvius 
ir lapkričio 4, sekmadienį, klausė 
išpažinčių ir pasakė labai įdomų 
pamokslą. Po pamaldų jis pabend
ravo su Šiluvos Marijos parapi
jiečiais, ypač su jaunimu.

KLB APYLINKĖ NETEKO PU
SĘ SAVO NARIŲ. Anksčiau Lon
done buvo apie 300 lietuvių. Nuo 
1950 m. iki dabar mirė apie 110 ka
talikų ir 15 evangelikų. Taigi viso 
mirusiųjų yra daugiau negu treč
dalis. Taip pat daugiau lietuvių 
iš šios apylinkės išvyko, negu į ją 
atvyko. Ši apylinkė neteko beveik 
pusę visų savo narių. Gera, kad į 
šią apylinkę atvyko apsigyventi 
gabūs, energingi organizatoriai 
Rasa (Lukoševičiūtė) ir Paulius 
Kūrai.

DAR VIENA MIRTIS. Spalio 26 
d. universiteto ligoninėje mirė 
Maria Kozakow, Silvijos Chainaus- 
kaitės vyro Jono Kozakowo moti
na. Maldas laidotuvių namuose 
kalbėjo ir pamaldas Šiluvos Ma
rijos šventovėje atlaikė kun. kle
bonas K. Kaknevičius, dalyvau
jant gausiam būriui lietuvių. Gie
dojo “Pašvaistės” choras, vado
vaujamas muz. R. Audėt. Palaido
ta 29 d. Woodlando kapinėse greta 
1986 m. mirusio vyro.

Laidotuvių dalyviai šeimos bu
vo pakviesti į parapijos salę už
kandžių.

VIETOJ 2.2 MILIJONŲ SVARŲ 
TIK ... 2 DĖŽĖS OBUOLIŲ . . . 
Į Grigeliu nuostolius, padarytus 
š.m. rugpjūčio 28 d. viesulo-suktu- 
ko (tornado) prie Port Stanley, ne
seniai atkreipė dėmesį ir “The 
London Free Press” dienraštis, 
nurodęs, kad nors jie turi ir drau
dimų ir yra padavę prašymą gauti 
pašalpą iš pražūtingos nelaimės 
fondo (disaster relief fund). — 
nuostoliai pilnai nebus padeng
ti, nes nebus įmanoma trumpu lai
ku užauginti 20.000 vaismedžių. 
Kai kurios jų obelys buvo 100 me
tų senumo. Užtrunka ne mažiau 
kaip 7-8 metus užauginti sodą, kad 
jis būtų tinkamas prekybinei ga
mybai. 2.2 milijonai svarų obuo
lių (jų kaina $250.000) išbarstyti 
po plačius laukus ir savininkai 
tegalėjo surinkti jų tik porą nedi
delių dėžių. D.E.

St. Catharines, Ont.
TAUTIEČIAI IŠ LIETUVOS. Da

bar jau reta šeima, kuri nebūtų su
laukusi artimųjų arba draugų iš 
gimtojo krašto. Jų atvežtos žinios 
betgi ne visos malonios. Visi su
sirūpinę, kokia bus ateitis. Bet 
niekas netiki, kad vėl kada nors 
grįžtų tai, kas buvo, nors dar at
siranda lietuvių, klupčiojančių 
prieš Maskvos pavergėją. Daugu
ma svečių pilni optimizmo bei tvir
tos vilties, kad Lietuva viską iš
kentės ir netrukus bus visiškai ne
priklausoma. Daug šios vietovės 
lietuvių lankėsi Lietuvoje. Pasku
tiniai - Vanda ir Jonas Liangai. 
Jono straipsnį išspausdino “The 
St. Catharines Standard”.

ILGAMEČIAM BENDRUOME
NĖS pirmininkui a.a. Adolfui Šeti- 
kui mirus, dabar bendruomenei 
vadovauja Virginija Žemaitienė. Ji 
jau eilė metų valdyboje, yra jau
nesnės kartos, gerai pažįsta visą 
veiklos aplinką, įskaitant ir ang
lišką.

M. S. ŠETKAI pą^javė namą, ku
riame išgyveno 30 rtietų ir persikė
lė į daugiabutį (condominium), 176 
Geneva Street, nr. 3. S. Setkus 40 
metų pastoviai rašo “TŽ” kores
pondencijas iš St. Catharines 
bendruomenės gyvenimo. Kor.

Edmonton, Alta.
ADOMAS IR FILOMENA KAN

TAUTAI jau daugelį metų gyvena 
dviejose vietovėse: vasarą Edmon- 
tone, o žiemas praleidžia irgi savo 
nuosavybėje White Rock mieste
lyje, B.C. Nepaisydami amžiaus, 
juodu vėl šį rudenį, vairuodami 
automobilį, patraukė per kalnus 
prie Ramiojo vandenyno. Linki
me geriausios sėkmės ir iki malo
naus pasimatymo pavasarį!

LIETUVIŲ NAMŲ KOPLYČIO
JE lapkričio 4 d. po pamaldų na
mų auditorijoje įvyko Lietuvių 
namų - bendruomenės bei misijų 
reikalams valdybos posėdis. Ap
tarti einamieji reikalai.

PRAEITĄ VASARĄ Edmontono 
bei apylinkės lietuviai turėjo daug 
svečių iš Lietuvos. "Būdavo gražu 
ir įspūdinga, kai tautiečiai, nors 
gyvendami šimtus mylių nuo Ed
montono, atveždavo šiuos svečius 
į pamaldas Lietuvių namų koply
čioje, o taip pat, kad jie galėtų su
sipažinti su mūsų kolonijos gyven
tojais, pamatyti Lietuvių namus 
bei Edmontono miestą.

Dobilas

Sault Ste. Marie, Ont.
“ALGOMA” PLIENO įmonės 

streikas-atleidimas, prasidėjęs 
rugpjūčio 1 d. neturi pabaigos. 
Streikuoja-nedirba 5 unijos sky
riai su 6,183 plieno darbininkais. 
Vietinis skyrius 2,251 yra pats 
didžiausias su 4,800 streikuojan
čiais, kiti 2 mažesni skyriai yra 
apie 200 km į šiaurę. Spalio mėn. 
viduryje, įmonės vadovybė buvo 
pateikusi atlyginimų padidinimą, 
kurį - darbininkai slaptu balsavi
mu atmetė. Prieš balsavo 62%. Jų 
tikslas gauti geresnes pensijas, 
didėjančias pagal infliaciją. 
Toks pensijų planas yra labai 
svarbus visiems pensininkams, 
nes infliacijos padėtis dažnai 
keičiasi. Be to, dabartiniu me
tu vidutinis įmonėje dirbančiųjų 
amžius yra 53-54 metai, o unija 
skelba, kad 1200 darbininkų jau 
dabar gali pasitraukti pensijon, 
užleisdami darbą jaunesniems 
darbininkams. Dabartinis strei
kas-atleidimas yra pats ilgiau
sias, ir darbininkams, gaunan
tiems iš unijos $95 į savaitę, da
rosi vis sunkiau pragyventi, o 
ypač tiems, kurių santaupos jau 
pasibaigė. Mieste be pagrindinės 
“Algoma” plieno įmonės dar yra 
keletą mažesnių įmonių ir 82,000 
gyventojų dar nejaučia blogos pa
dėties, bet žmonių skaičius po 
truputį mažėja.

Didžioji savininkė, Hamiltono 
“Dofasco” vis skelbia, kad pasiū
lymų nebedarysianti, nes netu
rinti daugiau pinigų bei užsakymų 
plieno produktams ir ruošia įmo
nę žiemai, kad nenukentėtų nuo 
šalčių. Darbininkai betgi dar ne
praranda vilties. Mūsų tautie
čiams pensininkams, beveik vi
siems dirbusiems plieno įmonėje, 
šis streikas gali duoti pensijų pa
kėlimą, panašų į Hamiltono “Stel- 
co” įmonės, t.y. 80% infliacijos. V.V.
• Ar jau parėmei Kanados lie
tuviu kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /a) 
atstovas) W"

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Detroito “Gabijos” ir “Baltijos” 

tuntai skautiškos veiklos ketu
riasdešimtmetį spalio 20 d. pa
minėjo Dievo Apvaizdos kultū
ros centre. Minėjimo dalyvius 
su abiejų tuntų istorija supa
žindino Česlovas Anužis ir Liu
da Rugienienė. “Gabijos” tuntą 
įsteigė Petronėlė Pajaujienė, 
Kunigunda Kodatienė ir Irena 
kairytė, “Baltijos” vietininki- 
ją - a.a. Vytautas Tarvainis. Vy
riausioji skautininke Stefa Ged
gaudienė, tarusi sveikinimo žo
dį, pranešė, kad VIILji jubilie
jinė stovykla planuojama Lietu
voje 1993 m. vasarą, kai Lietu
vių skautų sąjunga minės dei
mantinę veiklos sukaktį. Susi
kaupimo minute buvo prisiminti 
jau mirę buvusieji tuntininkai 
ir vietininkai - a.a. Vytautas 
Tarvainis, a.a. Vytautas Bauža 
ir a.a. Antanas Banionis. Jų at
minimui buvo uždegta simboli
nė žvakutė. Dabartinis “Balti
jos” tuntininkas yra Jaunutis 
Zubrickas, “Gabijos” tuntininkė 
-Vida Meiluvienė. Minėjime da
lyvavo ir buvusieji tuntininkai 
bei buvusios tuntininkės. Raštu 
gautus sveikinimus perskaitė 
Paulius Jankus. Prie improvi
zuoto laužo skambėjo skautiškos 
dainos. Šokiams grojo Rimo 
Kaspučio orkestras.

Penkiasdešimtasis metinis 
ALTos atstovų suvažiavimas 
spalio 13 d. įvyko Tautiniuose 
lietuvių namuose Čikagoje. Da
lyvius pasveikino prieš 50 metų 
Čikagoje įsteigtos ALTos dabar
tinis centro valdybos pirm. inž. 
G. Lazauskas. Invokaciją sukal
bėjo kan. V. Zakarauskas. Atsi
stojimu ir susikaupimo minute 
buvo pagerbti metų laikotarpyje 
mirę ALTos nariai — Povilas 
Dargis, Pranas Katilius, Leonar
das Kerulis, Morkus Šimkus, Al
bertas Vinikas ir Alphonse F. 
Wells. Ilgoką tradicinių sveiki
nimų eilę pradėjo Vakarų Euro
pos lietuvių vysk. A. Deksnys. 
Nemažai sveikinimų buvo gauta 
raštu ir telefonu. Centro valdy
bos pirm. inž. G. Lazauskas ir ižd. 
D. Dumbrienė tik perskaitė jau 
paruoštus, atspausdintus ir iš
dalintus pranešimus. Ilgą išsa
mų pranešimą padarė ALTos at
stovas Vašingtone dr. J. Genys, 
ALTai ten atstovaujantis įvai
riose lietuvių, baltiečių ir ame
rikiečių organizacijose. Iš sky
rių atstovų pareiškimų paaiškė
jo, kad ALTa JAV dar turi 27 sky
rius. Šiltą žodį apie laisvėjan
čią tėvynę tarė Lietuvos atsto
vas Vašingtone ir Vatikane Sta
sys Lozoraitis. Inž. A. Mažeikos 
vadovautose svarstybose pasisa
kyta už koordinuotą veiklą, vie
ną informacijos centrą. Suvažia
vimo pokylyje pranešimą apie 
ALTos įsteigimą, atliktus dar
bus padarė bostonietis dr. A. 
Budreckis. Koncertinę progra
mos dalį atliko sol. Praurimė 
Ragienė su jai akompanavusiu 
pianistu Manigirdu Motekaičiu.

Brazilija
Sao Paulo lietuviai vėl atgai

vino kadaise turėtą spaudos 
šventę. “Mūsų Lietuvos” red. 
kun. Petras Rukšys, SDB, atna
šavo Mišias, skirtas a.a. Aleksui 
Vikšnaičiui, mirusiems “ML” 
steigėjams prel. Pijui Ragažins- 
kui, Juozui Matelioniui, Motie
jui Tamaliūnui bei kitiems spau
dos darbuotojams, pamoksle 
kalbėjęs apie spaudos bei kny
gos reikšmę Lietuvai. Mišių da
lyviams jis priminė Martyno 
Mažvydo “Katekizmą”, Simoną 
Daukantą, vysk. Motiejų Valan
čių, “Aušrą”, knygnešius, “LKB 
kroniką”. Spaudos šventės da
lyviams pietus su šeimininkė

mis S. Petrokaite, A. Rūbiene, 
N. Butkevičiene, V. Krumzlie- 
ne, O. Coralon ir A. Tatarūnie- 
ne paruošė kun. Juozas Šeške
vičius. Į pietus, pagerėjus svei
katai, atvyko ir kun. Feliksas Ja
kubauskas su Petru ir Stase Ra
manauskais, giminaičiais iš Či
kagos.

Argentina
Argentinos lietuvių centras 

spalio 7 d. prisiminė savo miru
sius narius. Jiems skirtas Mišias 
atnašavo Aušros Vartų parapi
jos klebonas kun. Augustinas, 
MIC. Garbės sargybon su vėlia
vomis įsijungė jaunimo atstovai. 
Mišių dovanas atnešė vaikai. Mi
rusiųjų prisiminimas baigtas 
bendrais pietumis, susilauku
siais 120 dalyvių.

Australija
Adelaidės lietuvių sąjunga 

buvo įsteigta prieš trisdešimt 
penkerius metus įsigyti ir ad
ministruoti Lietuvių namams. 
Sąjunga šį uždavinį atliko ne tik 
įsigydama, bet ir remontais ge
rai prižiūrėdama Lietuvių na
mus. Juose vis dar tebėra susi
telkusi tautinė, visuomeninė ir 
politinė veikla, įsikūrusios ke
lios kultūrinės bei ekonominės 
organizacijos. Iš jų reikėtų pa
minėti “Talkos” kredito koope
ratyvą, net ir australams žino
mą archyvinį Lietuvių namų 
muziejų, lietuviams svarbią 
kelių tūkstančių lietuviškų 
knygų bei leidinių biblioteką. 
Adelaidės lietuvių sąjunga da
bar turi 305 narius, nors am
žinybėn jau iškeliavo 115. Miru
sius pakeičia nauji nariai, bet 
vis dar pasigendama didesnio 
skaičiaus jaunesnės kartos at
stovų. Sąjungos valdyba leidžia 
dvisavaitinį biuletenį “Adelai
dės lietuvių žinios”, kurį sep
tyniolika metų redagavo ilga
metis valdybos pirm. P. Biels
kis, o dabar redaguoja Valė Ne- 
verauskienė. Dabartinis valdy
bos pirmininkas yra Vytautas 
Neverauskas.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija naujuo

sius mokslo metus rugsėjo 3 d. 
pradėjo ekumeninėmis pamal
domis, kurias laikė katalikų ka
pelionas kun. E. Putrimas ir 
evangelikų liuteronų kapelio
nas kun. F. Skėrys. Vasario 16 
gimnazija susilaukė 75 mokslei
vių - 43 mergaičių ir 32 berniu
kų. Jie Hiutenfeldan atvyko iš 
devynių pasaulio valstybių: iš 
Vokietijos - 43, iš JAV - 12, iš 
Kanados - 7, iš Australijos - 5, 
iš Argentinos - 4, po vieną - iš 
Urugvajaus, Brazilijos, Britani
jos ir Malio.

Stuttgarto Steinhaldenfeldo 
kapinėse rugpjūčio 27 d. lietu
viai atsisveikino su a.a. inž. dr. 
Miku Baubliu, gimusiu 1907 m. 
rugsėjo 15 d. Velionis 1932 m. 
baigė Vytauto Didžiojo univer
siteto technikos fakultetą. Ga
vęs inžinerijos dr. laipsnį, šia
me universitete dirbo dėstytoju 
iki pasitraukimo Vokietijon 
1944 m. Pokarinėje Nuertingeno 
lietuvių stovykloje suorgani
zavo aukštesniuosius technikos 
kursus, perkeltus Schwaebisch 
Gmuendo lietuvių stovyklon. At- 
sigavusioje V. Vokietijoje ve
lionis suorganizavo mašinų ga
mybos bendrovę. Jo gabumus 
liudija eilė paliktų patentų. 
Pensijon išėjo 70 metų amžiaus. 
Buvo socialdemokratas, lietu
viškoje veikloje dalyvavęs VLB 
Stuttgarto apylinkės valdybo
je. Jis taipgi priklausė moks
leivius ir studentus remiančios 
“Labdaros” draugijos steigėjų 
gretoms.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERlŲ

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.............. 12%
RRSP ind. 3 m................... 12%

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 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

B. V. ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

4. Vėsinimo sistemas
5. “Intercom" sistemas
6. Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

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



PLB, KLB pasitarimuose Vašingtone rugsėjo pabaigoje. Iš kairės: prof. Romas Vaštokas. Algis Pacevičius (KLB), 
Lietuvos užsienio reikalų ministeris Algirdas Saudargas, Gabija Petrauskienė (PLB), Lietuvos užsienio reikalu 
ministerio teisinis patarėjas Oskaras Jusys, Lietuvos atstovas Vašingtone Stasys Lozoraitis

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės žinios

Lėšų telkimas Lietuvai
(Pranešimo santrauka)
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PLB valdyba rugsėjo 15-16 d.d. 
posėdžiavo Toronte, Kanadoje. Ta 
proga tarėsi su KLB valdybos pirm. 
A. Pacevičium, Pagalbos Lietuvai 
vajaus Kanadoje pirm. Vyt. Bireta 
ir nare dr. M. Arštikaityte-Ulec- 
kiene.

Posėdžiuose svarbiausias dėme
sys buvo skirtas Saugumo ir bend
radarbiavimo (CSCE) konferenci
jai, įvykusiai Niujorke, spalio 1-2 
d.d., kurioje taip pat dalyvavo ir 
PLB valdyba. Ta proga Niujorkan 
buvo atvykęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris A. Saudargas. 
Jo tikslas - susitikti su konferen
cijos įvairių kraštų delegacijo
mis ir užsienio reikalų ministe- 
riais. Baltiečiai nori išsikovoti 
stebėtojo teisę Žmogaus teisių vir
šūnių konferencijoje Paryžiuje.

Lietuvos atstovavimo klausimu 
Šveicarijoje vyko pasitarimai tarp 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
pirmininko Vyt. Landsbergio ir 
Lietuvos atstovo Vašingtone St. 
Lozoraičio. Komunikate sakoma, 
kad Lietuva pati atstovauja savo 
interesams tarptautiniuose foru
muose. Lietuvių Bendruomenė 
kviečiama atlikti pagalbinį vaid
menį.

VII pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso (VII PLJK) rengimo ir 
lėšų telkimo reikalais pasitari
mas įvyko spalio 6 d. Detroite. 
Artimoje ateityje į P. Ameriką 
išvyksta G. Grušas, buvęs PLJS 
pirmininkas, talkininkauti, ren
giant jaunimo kongresą. PLJS val
dyba pasiskirstė darbais: M. Ba- 
laišytė rūpinsis informacija, R. 
Garbaliauskas - statuto keitimu, 
D. Kalendraitė - paskaitininkų 
kvietimu. PLJS valdybos pirm. A. 
Saplys išsiuntinėjo įvairiom vie
tovėm aplinkraštį. Numatyta, kad 
kongrese galės dalyvauti 10 jau
nimo atstovų iš Lietuvos. Jų ke
lionių išlaidom ir išlaikymui rei
kės $60,000.

PLB valdyba ketina sušaukti 
kraštų pirmininkų suvažiavimą 
ryšium su Europos lietuvių studi
jų savaite, Vasario 16 gimnazi
jos patalpose, 1991 m. rugpjūčio 
pirmą savaitę.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės fondui, kuriam vadovauja bu
vęs PLB valdybos pirm. Vyt. Ka
mantas. Fondo iždininko J. Luko 
pranešimu, fonde sukaupta $72,000 
Lituanistikos katedrai Čikagoje, 
$25,596 Lietuvos pagalbai, $7,071 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sui, $495 Vytauto Didžiojo univer
sitetui, $1038 PLB valdybos veiklai 
remti.

Fondo vadovybės rūpesčiu yra

Vaistai Lietuvai
KLB krašto valdybos sudarytas 

humanitarinės pagalbos Lietuvai 
komitetas, vadovaujamas Rūtos 
Girdauskaitės, gavo nemažos pa
ramos iš Kanados vaistų bendro
vių. Vaistus bei dalį chirurginių 
medžiagų per Suomiją pasiuntė į 
Vilnių, iš kur šiomis dienomis gau
tas pranešimas, kad siunta sveika
tos apsaugos ministeriją pasieku
si niekaip nesužalota, dėžės net 
neatplėštos.

Prie siuntos suorganizavimo 
prisidėjo komiteto nariai - Gabi
ja Petrauskienė, Ričardas Punk- 
ris, Algirdas Vaičiūnas, Nijolė 
Vytaitė ir Rūta Girdauskaitė. Nuo
širdi padėka priklauso - p. Žižiui, 
Inai Balsytei, Valderezai Lenktai- 
tytei, dr. M. Valadkai, dr. M. Aršti- 
kaitytei bei Kalendrų šeimai už 
įvairias paslaugas, susijusias su 
siuntos paruošimu.

Šiuo metu yra gauta papildoma 
vaistų auka iš Parke-Davis bend
rovės. Šių vaistų persiuntimą Lie
tuvon organizuos LB Hamiltono 
apylinkė, vadovaujama R. Bagdo- 
naitės-Chiarelli. Montrealio apy
linkėje yra susibūrusi grupė, va
dovaujama dr. A. Pavilenio. Ji yra 
užmezgusi ryšius su Kvebeko gydy
tojų sąjunga, ketina kreiptis į pro
vincinę bei federacinę valdžią, 
siekiant gauti paramos.

Sekantis humanitarinės pagal
bos komiteto užmojis - suorgani
zuoti paramą Lietuvos našlai
čiams. Šiam tikslui į komiteto veik
lą įsijungė Ina Lukoševičiūtė-Sun- 
gailienė.

Lėšų telkimui komitetas nutaręs 
pradėti žvakių platinimą. Dėžu
tėse su lipinukais, skatinančiais 
“uždegti laisvės liepsną Pabalti
jui", yra dvi žvakės. Kaina - $3. 
Žvakių platinimą tvarko Antanas 
Rašymas. R.G. 

pagaminti metaliniai ženkliukai 
(PLB vytukės), pardavinėjami po 
$5 (JAV) ir vytukės, tinkančios 
lipinti ant automobilio langų ar 
lagaminų. Ženkliukus ir vytukės 
galima užsisakyti šiuo adresu: 
Vyt. Kamantas, 1851 Skyview Dri
ve, Sparta, Michigan, USA 49345.

Ilinojaus ir Vilniaus universi
tetai pasirašė profesorių ir stu
dentų pasikeitimo sutartį. Ją pasi
rašė Ilinojaus universiteto kancle
ris D. Langenberg ir Vilniaus uni
versiteto rektorius J. Kubilius. 
Ilinojaus universitete veikia Li
tuanistinė katedra.

Žurnalui “Pasaulio lietuvis” 
stinga lėšų. Iš įvairių kraštų 
yra užsisakę 2604 prenumerato
riai. Į P. Ameriką žurnalas siunti
nėjamas nemokamai. Darytas ban
dymas PL leisti Lietuvoje.

Pagalbos Lietuvai vajus sėkmin
gai vyksta Kanadoje ($400.000), 
Australijoje (arti $250,000), D. 
Britanijoje, Brazilijoje ir Argen
tinoje. PLB Pagalbos Lietuvai pro
gramai vadovauja PLB pirm. dr. 
Vyt. Bieliauskas. Iš Kanados Lie
tuvai perduota $94,500, per PLB 
valdybą - $41,120, JAV LB valdy
bą - $14,500, iš Australijos - $35,000.
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PLB kultūros komisijos, kuriai 
pirmininkauja I. Lukoševičienė 
pastangomis, buvo iš Lietuvos pa
kviesta tautotyros specialistė V. 
Povilionienė, kuri liepos ir rug
pjūčio mėnesiais aplankė Kanados 
ir JAV vaikų bei jaunų šeimų sto
vyklas, supažindindama su liau
dies dainomis, pasakomis ir įvai
riais papročiais. PLB valdyba 3000 
dolerių padengė išlaidas.

JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių rengiama Dainų šventė 
įvyks ateinančią vasarą Čikagoje, 
Europos lietuvių studijų savaitė 
kitų metų rugpjūčio pirmą savaitę 
Vasario 16 gimnazijoje. PLB sei
mas- 1992.

Lietuvos švietimo ministerio 
D. Kuolio pranešimu, Lietuvoj 
bus atidaryta speciali gimnazija 
išeivijos jaunimui. Ypatingas dė
mesys skiriamas Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimui.

PLB valdybos nariai šią vasarą 
dalyvavo įvairiuose renginiuose. 
PLB pirm. dr. Vyt. Bieliauskas 
skaitė paskaitą Europos lietuvių 
studijų savaitėje, pirmininkavo 
Europos LB pirmininkų suvažiavi
mui, tarėsi su Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirm. Vyt. Lands-

Svarbūs 
nedarbo 
draudos 

pakeitimai
Čia žemiau skelbiami 
nedarbo draudos akte 
padarytų pakeitimų pa
grindai. Tie pakeitimai 
daugiausia palies pre
tenzijas, pareikštas 
1990 m. lapkričio 18 d. 
arba vėliau.

Teisė pašalpai 
gauti

Po 1990 m. lapkričio 18 d. 
metų laikotarpyje jums 
reikės dirbti 10-20 savaičių, 
kad galėtumėte gauti regu
liarią nedarbo draudos (UI) 
pašalpą. Reikės nurodyti 
tikrą savaičių skaičių. O kaip 
ilgai jūs gausite pašalpą, 
priklausys nuo nedarbo pro
porcijos jūsų apylinkėje.

•
 Motinystės/ tėvų 
pašaipos

Tėvai gali gauti 15 savaičių 
motinystės pašalpas (skiria
mas motinoms) ir dar 10 sa
vaičių tėvų pašalpas (skiria
mas arba motinoms, arba 
tėvams-vyrams). Tėvų pašal
pos taip pat skiriamos ir 
vaikų įsūnijimo-įdukrinimo 
atvejais.

•
 Darbo 
praradimas

Asmenys, kurie meta darbą 
be priežasties, arba dėl blogo 
elgesio, ar nenoro dirbti at
leidžiami, gali būti baudžia
mi, prarandant pašalpos laiką 
nuo 7 iki 12 savaičių ir suma
žinant pačią pašalpą.

•
 Darbas po
65 metų amžiaus

Jei jūs dirbate po 65 metų, 
taip pat galite gauti nedarbo 
draudos pašalpą. Šis pakei
timas veikia atgaline data 
nuo 1988 m. rugsėjo 23 d.

Daugiau informacijų, 
liečiančių pašalpos 
gavimo pretenzijas, 
jums teikia vietinė 
įdarbinimo įstaiga 
(Canada Employment 
Centre).

Employment and 
Immigration Canada

Pagalbos Lietuvai vajaus komi
teto informaciniame susirinkime 
spalio 17 d. Prisikėlimo parapi
jos patalpose, dalyvavo apie 50 
asmenų, turėjusių progos padis
kutuoti rūpimus klausimus su ko
miteto nariais. Vajaus vicepirmi
ninkė Gabija Petrauskienė paaiš
kino apie projektų vykdymą.

Lietuvos AT pirmininkas atsiun
čia savo parašu patvirtintą nuro
dymą, kurį gavęs PLB pirmininkas 
tariasi su AT pirmininku dėl pir
menybės ir galimybių projektą 
įgyvendinti. Numatomi kraštai, 
kurie galėtų projektą finansuo
ti. Tada tariamasi su kraštų pir
mininkais. Kraštas turi teisę prie 
projekto neprisidėti. Mažesnės 
apimties projektus kartais vykdo 
PLB, finansuojant kuriam nors 
kraštui, arba projektą vykdo pa- 

bergiu. PLB vicepirm. švietimo 
reikalams M. Lenkauskienė daly
vavo minėtoje studijų savaitėje 
ir aplankė Vasario 16 gimnaziją. 
PLB vicepirm. kultūros reikalams 
I. Lukoševičienė, pakviesta Kau
no Medicinos instituto, tris mė
nesius praleido, dėstydama So
cialinės priežiūros mokslus, atsto
vaudama PLB valdybai renginiuo
se Lietuvoje.

Lietuvių išeivijos pagalbos kor
pusą panašiai kaip “Peace Corps” 
Vilniuje suorganizavo iš Toronto 
atvykusi M. Šaltmiraitė ir D. Su
žiedėlis iš Vašingtono. Jų prane
šimu, Lietuvos sąjūdžio būstinėje 
gavo pąjalpas ir įsteigė raštinę. 
Šį užmojį remia - PLB, PUS, Lie
tuvos sąjūdis. Kviečiami išeivijos 
lietuviai profesionalai, studen
tai, pensininkai, savanoriškai 
darbuotis Lietuvoje, atstatant jos 
nepriklausomybę.

Norintys vykti Lietuvon turi už
pildyti anketą. Informaciją teikia 
Gabija Petrauskienė (PLB) ir Dai
na Kalendraitė (PLJS valdyba), 
1011 College St., Toronto, Ont. 
Canada M6H 1A8. PLB inf. (Gabija)

Emploi et 
Immigration Canada 

ti Lietuva, o kraštai tik finansuo
ja. Žodžiu, visoje projektų vykdy
mo procedūroje glaudžiai bendra
darbiauja Lietuvos AT pirminin
kas, PLB pirmininkas ir atskirų 
kraštų vajaus pirmininkai.

Antras klausimas buvo, kam 
skiriamos surenkamos lėšos. G. 
Petrauskienė paaiškino: lėšos ski- 
ramos Lietuvos respublikai-vals- 
tybingumo išlaikymui bei įtvirti
nimui ir humanitarinei pagalbai; 
Lietuvos valdžiai padėti vykdyti 
jos nustatytus projektus; surink
tos lėšos skiriamos tik Lietuvai 
ir nėra naudojamos kraštų valdy
bų nuožiūra; išeivijos lietuviams 
suteikiama garbė prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo darbų.

Visi atskiruose kraštuose vei
kiantys vajaus komitetai yra PLB 
programos rėmuose. Vajaus komi
teto pirmininkas vykdo lėšų rinki
mo, administravimo ir atskaito
mybės darbą. Dėl projektų apipa
vidalinimo, finansavimo būdų ir 
kitais lėšų panaudojimo klausi
mais tariasi Lietuva, PLB, kraštų 
valdybos ir vajaus komitetai. Lė
šos laikomos pastoviuose bankuo
se ir neinvestuojamos.

G. Petrauskienė, atsakinėdama 
į klausimus, dar pateikė papildo
mos informacijos. Projektai vykdo
mi Lietuvos AT pirmininkui parei
kalavus, nekeliant klausimų dėl 
jo sprendimo, tačiau jam pata
riant.

Vajaus komiteto veikimas bai
giasi, jam surinkus užsibrėžtas 
pinigų sumas, kurios pervedamos 
į centrinę PLB globoje laikomą 
sąskaitą. Vajaus pravedimo iš
laidos apmokamos iš specialių 
aukų arba iš nuošimčių, susida
riusių sąskaitose. Laisvėjimo pa
dėčiai (nenaudinga prasme) Lietu
voje pasikeitus, vajaus lėšos nau
dojamos Lietuvių Bendruomenės 
Lietuvos laisvinimo darbams pa
gal nepriklausomos Lietuvos įga
lioto atstovo St. Lozoraičio nu
rodymus. (PLV inf.)

Hamiltono burmistro Bob Morrow pagerbimo vakarienės pagrindinis kal
bėtojas Ontario premjeras Bob Rae su Maria Hajosch (viena iš vakarienės 
organizatorių), Kazys Deksnys, Regina Bagdonaitė-Chiarelli

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

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

Kazan Overseas Parcels
83 Shanley St., Kitchener, Ont.

Mūsų patvirtinti prekybininkai
Big Win Center

760 Brant St., Burlington, Ont.
Tel. (519) 743-7653 Tel. (416) 639-7547

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

Canada
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Kai tiesa nerupi...
Baltiečių ir žydų santykių raidos klausimu

ŽMOGUS IR JO SVEIKATA

Judėjimas - vaistai
Dr. VYTAUTAS MEŠKA

Susijaudinęs žmogus daž
niausiai pradeda skubiai ir 
neramiai vaikščioti. Kodėl? 
Pasirodo, nervinis sujaudini
mas galvos smegenų žievėje 
greitai plinta, apima ir tas 
smegenų sritis, kurios valdo 
ne tik emocijas, bet ir jude
sius. Jeigu net ir stipriai su
jaudintam žmogui leistume ra
miai nueiti gražiu miško taku 
apie 8-12 kilometrų, jis paste
bimai nusiramintų. Dėl to ju
dėjimas yra geras vaistas nuo 
ilgalaikio susijaudinimo ir 
psichoemocinės įtampos, kuri 
mūsų amžiuje gana dažnas 
reiškinys, sukeliantis įvairius 
neuroreguliacinius sutriki
mus, psichoemocinę dezadap- 
taciją, neurozę, įvairias psi
chosomatines ligas (pavyzdžiui, 
skrandžio ir dvylikapirštės žar
nos opaligę, migreną, hiperto
ninę ligą ir kt.).

Žmogaus psichoemocinė sfe
ra perkraunama gana anksti. 
Prasidėjęs vaikystėje, perkro
vimas lydi žmogų per visą gy
venimą. Teisingai sakoma, kad 
pirmaklasis, užsidėjęs kupri
nę, jau patenka į jaudinimosi 
ir gyvenimo rūpesčių verpetą. 
Mokymo programos tapo gero
kai sudėtingesnės, mokymosi 
laikas pailgėjo. Tai ilgainiui 
sukelia chronišką psichoemo
cinę įtampą.

Tai liečia ir visus tuos, ku
rie intensyviai ruošiami ir da
lyvauja aukšto lygio konkur
suose bei rungtynėse. Dažnai, 
dar neatslūgus buvusiam susi
jaudinimui, pradedamos nau
jos treniruotės, didinami fizi
niai bei psichoemociniai krū
viai.

Be to, gyvenime atsiranda ir 
kitų “sunkinančių” aplinky
bių: įvairūs kasdienybės su
kelti psichologiniai konflik
tai, priešingų emocijų susidū
rimas, didžiulė laiko stoka, 
bioritmo pažeidimai. Pasidaro 
sunku bendrauti, atsiranda 
apatija, fizinis ir psichinis 
nuovargis, galvos skausmas, 
sutrinka miegas, pradedamas 
nuolat jausti pavojus, liūde
sys. Užsienyje garsaus neuro- 
patalogo Dž. Frai (1978 m.) duo
menimis, kasmet vis daugiau 
tokių ligonių kreipiasi į gydy
tojus ir šiandien jų jau dau
giau, negu ligonių, besikrei
piančių dėl virškinimo siste
mos ir infekcinių ligų. Pasau
linės sveikatos apsaugos orga
nizacijos ekspertų duomeni
mis, pramonės šalyse neuroze 
serga apie 10%, o depresija - 
3-5% visų gyventojų. Naujai nu
statytų depresijų yra tiek, kiek 
miokardo infarkto ir insulto at
vejų kartu paėmus.

Vadinasi, ilgai trunkanti 
psichoemocinė įtampa, kuri 
galiausiai sukelia psichoemo
cinę dezadaptaciją ir funkci
nius centrinės nervų sistemos 
sutrikimus, šiandien tampa

rimta socialine problema. Kaip 
su ja kovoti? Ar veiksmingi 
raminantieji vaistai?

Nėra abejonės, kad minėti 
vaistai yra didžiulis farmako
terapijos pasiekimas. Tačiau 
vien tik jais išvaduoti ligonį 
nuo chroniškos psichoemoci
nės įtampos sunku. Kas čia dar 
galėtų padėti?

Tyrimais nustatyta, kad pa
grindinė psichoemocinės įtam
pos fiziologinė iškrovos prie
monė yra judėjimas. Atliktų 
mokslinių darbų rezultatai pa
rodė, kad tarp centrinės ner
vų sistemos ir raumenų yra 
glaudūs grįžtamieji ryšiai. Ju
dėjimas gali išvaduoti nervų 
sistemą nuo per didelės psi
choemocinės įtampos ir suma
žinti sujaudinimą, nes ritmiš
ka ir lėta išjudančių raumenų 
plintanti nervinė impulsacija 
sukelia galvos smegenų žievė
je apsauginį slopinimą.

Antra vertus, energinga 
mankšta skatina vegetacinės 
nervų sistemos simpatinę da
lį. Dėl to pagerėja bendras or
ganizmo biotonas ir įvairios 
neuroreguliacinės funkcijos.

Gimnastikos pratimai page
rina taip pat galvos smegenų 
kraujotaką, suintensyvina me
džiagų apykaitos procesus ir 
neurodinamiką - normalina 
pagrindinių nervinių procesų 
jėgą, pusiausvyrą ir paslan
kumą. Judant dirginamos rau
menyse esančios nervinės ga
lūnėlės, ir dėl to padidėja ner
vinė impulsacija. Ji sukelia 
galvos smegenų žievėje vadi
namąją sveikimo dominantę, o 
ši - gerą nuotaiką, optimizmą, 
pasitikėjimą savo jėgomis. Jei 
raumenys sistemingai juda, 
juose susidaro biologiškai ak
tyvių medžiagų, kurios taip pat 
skatina vieną iš svarbiausių 
fiziologinių sveikimo mecha
nizmų - hipotalamo-hipofizi- 
nės-antinksčių žievės sistemą.

Taigi mūsų centrinės nervų 
sistemos funkcinė būklė - psi
chinės funkcijos, emocijos - 
glaudžiai susijusi su raumeni
mis. Nuolatinė ir sisteminga 
raumenų veikla (darbo metu 
kas 2-3 vai. lengvi gimnasti
kos pratimai, ėjimas į darbą 
ir grįžimas iš jo pėsčiomis, 
laisvadieniais - ilgesni pasi
vaikščiojimai, dviratis, slidės, 
turizmas) iškrauna psichoemo
cinę įtampą, grąžina gerą nuo
taiką ir savijautą, padidina 
darbingumą.

Kovojant su psichoemocinė 
įtampa ir neuroziniais sutri
kimais, ne mažiau svarbu yra 
gera paciento valia. Taip pat 
reikia žinoti, jog bet kurio iš 
mūsų galimybės turi savo ri
bas. Svarbu yra tinkama dar
bo ir poilsio pusiausvyra, nor
malaus bioritmo laikymasis. 
Aišku, tai elementarūs daly
kai, tačiau į juos, deja, mes ne
pakankamai kreipiame dė
mesio.

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 Kulia vi e nė

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

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

ANTANAS MUSTEIKIS

Nesirūpinimas tiesa prasi- 
kišo dr. Dov Levino straips
niuose, kurie nagrinėja bal
tiečių ir žydų santykių raidą. 
1989 m. į tai aš atsakiau plačia 
kritika — “Propaganda mokslo 
vardu” (“TŽ” 1989 m. 39-42 nr.), 
kur konkrečiais duomenimis 
įrodžiau, kokius propagandi
nius triukus tiesai iškreipti 
ar paslėpti vartoja dr. Levinas 
ir jo bendrininkė Sara Nesha- 
mit; tai juos diskvalifikuoja 
kaip mokslininkus.

Dabar mane pasiekė kitas 
pirmojo straipsnis “On the 
Relations between the Baltic 
Peoples and their Neighbours 
before, during and after World 
War Two” (Holocaust and Ge
nocide Studies, vol. 5, No. 1, 
1990), bet jis nereikalingas 
naujos kritikos, — ta pati tebe
galioja.

Skaitytojui bene įdomiau
sias dalykas yra autoriaus at- 
liepis į minėtą kritiką. Jis te
bekartoja, jog pirmuoju bol- 
ševikmečiu Lietuvos komunis
tų partijoje buvę tik 15% žydų 
(I??), nors aš įrodžiau, kad tai 
negalimybė (žr. jo pastabą 
“TŽ”, 1990 m., 11 nr.). Iš tikrų
jų tie tariamieji 15% yra eili
nis stalinistinės eros melas. 
Žino tai ir pats autorius, nes 
jis pats LKP žydų proporciją, 
nepriklausomybės metais eg
zistavusią, citavo. Kai kuriais 
metais žydų partiečių būta per 
50%, kitais — truputį mažiau, 
tad aplamai galima tvirtinti, 
jog jų būta apie 50%.

Autorius neatsako į klausi
mą, kaip tas skaičius galėjo su
mažėti ligi tariamų 15% po tos 
dienos, kai Raudonoji armija 
okupavo Lietuvą ir “išlaisvi
no” komunistus. Juk tie “išva
duotieji” (50%) negalėjo stai
ga išgaruoti ar išsikelti į kitą 
planetą, kad ten kurtų totalis- 
tinį “rojų”, nei išdumti į Rusi
jos gilumą, kur tas “rojus” jau 
klestėjo. Iš tikrųjų jie — Lietu
vos laisvės duobkasiai (drauge 
su lietuvių, rusų ir kitų tauty
bių duobkasiai) — tą “darbą” 
atliko Lietuvoje kaip “hero
jai”. Vadinas, autoriaus siū
lomoji aritmetinė formulė 
50%-0%=15% yra negalimybė. 
O kaip tas žydų partiečių skai
čius paaugo nuo 50% ligi 75%, 
parodžiau minėtoje kritikoje.

kai apgaili jų praradimą bol- 
ševikmečiu? (Jis nepastebi, 
kad toje pačioje pastraipoje 
sau prieštarauja!).

Autorius pagiria lietuvį 
mokslininką, kurs savo studi
joje cituoja autoriaus pateik
tą žydų tremtinių skaičių masi
nėje 1941 m. deportacijoje. To
kių savo tautiečių priskaito 
7,000, nors ten pat kitas šalti
nis jų pamini tik 5,000 (žr. Ro
muald J. Misiūnas and Rein Ta- 
agepera, The Baltic States, p. 
61).

Galima dar paminėti, kad ki
tas tos pat rūšies šaltinis — Za- 
charja Čėsna — žydų tremti
nių priskaito ligi 15,000.

Aūtorius nesirūpina, kuris 
iš jų yra klaidingas. Savaime 
aišku, kodėl: visi yra iš piršto 
išlaužti — pramanyti, klaidin
gi. Tikslesnį, jei ne visiškai 
tikslų, skaičių nustatyti pade
da žurnalisto Juozo Kojelio 
tyrinėjimai 1941 m. birželio 
18 d. Naujosios Vilnios gele
žinkelio stotyje (žr. Juozas Ko
jelis, Iškreipta tikrovė praei
ties šešėliuose, “TŽ”, 1977 m., 
49 nr.). Iš apie 300 gyvulinių 
vagonų su tremtiniais tik ke
turi buvo skirti žydams. Tad

Lietuvos žydų tremtinių galė
jo būti 1.33%. Iš bendro 35,000 
deportuotųjų skaičiaus tai su
daro apie 465 žydų būrį. Vadi
nas, mūsų kritikuojamas auto
rius baisiai išpūtė savų trem
tinių skaičių. Net jeigu Koje
lio tyrinėjimai galėjo būti su 
trečdaliu paklaidos, autorius 
savų tremtinių skaičių padidi
no dešimt kartų! Ir jis tebekal
ba apie kitų ydas, nors jos tik
rovėje yra tik tariamos. (Kol 
nėra tikslenių apskaičiavimų, 
tenka laikytis Kojelio pateik
tais).

Čia maža vietos visiems au
toriaus iškraipymams atitai
syti. Verta paminėti dar viena 
autoriaus išmonė. Tame pačia
me straipsnyje jis susikuria 
progą suvedinėti sąskaitas su 
krikščionių Dievu. Pasitaiki
nęs savo tautybės rašytoją, var
du Sheina Gertner, melodra
miškai klausia: “Jėzau, kodėl 
tu negali nukirsti žudikų (lie
tuvių, — A.M.) rankų?” Bet ta 
pačia proga autorius, dvejopų 
mastelių meistras, “pamiršta” 
paklausti savąjį Dievą, kodėl 
jis bolševikmečiu nenukirto 
rankųistalininio genocido vyk
dytojams, kurių eilėse buvo 
neproporcingai didelis žydų 
skaičius?

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

Lx/airOs patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus ■ Prižiūrim kapus • Perduodam

paramą giminėms • Nuperkam automobilius, elektronikos 
aparatus a Pristatom gėles ■ Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj. ■ Iš kviečiam gimines i Kanadą

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

Autorius savo bei dažnų sa
vo tautiečių raštų ydas priski
ria baltiečiams. Esą šie “suma
žina savo destruktyvią veiklą 
holokauste” ir “neproporcin
gai padidina gelbėjimo veik
lą”. O iš tikrųjų pats autorius 
rašo, kad baltiečiai “masiškai 
(m. pabr.) dalyvavo žydų žudy
me” (netiesa, — A.M.) ir kad 
“žydų kolaboravimas su sovie
tais yra tariamas” (netiesa, 
— A.M.).

Jei nebūtų tragiška, galima 
būtų šypsotis iš autoriaus tiki
nimų, jog tik “keli žydai” ar 
“žydų pareigūnai” vykdė Sta
lino genocidą Lietuvoje, kai iš 
tikrųjų visa valdžios galia bu
vo partijoje, o jos daugumą pir
muoju bolševikmečiu sudarė 
žydai. Beje, autorius nė nepa
galvojo, kad baltiečiai turėjo 
teisę bausti Stalino teroro bei 
genocido vykdytojus komunis
tus, nors jie ir būtų buvę žydai.

Autorius baltietį, bet kokiu 
būdu susijusį su žydų perse
kiojimu, vadina žudiku, bet 
apie žydą, bolševikmečiu įsi
vėlusį į tos pat rūšies perse
kiojimą lietuvių, štai kaip at
siliepia: “Tai buvo policijos 
pareigūno darbas areštuoti ar 
ištremti Pabaltijo piliečius, 
kurie buvo laikomi patriotais”. 
Autorius prikimba net prie žy
do Gregorijaus Kanovičiaus, 
rašytojo ir Lietuvos aukščiau
siosios tarybos nario, kad tas 
savo tos pačios temos straips
nyje nevartoja propagandinių 
epitetų (žr. SICSA Report, 
Summer 1990, Number 4). Ir 
bene absurdiškiausia, kad au
torius, holokausto aukas ma
tuodamas vienu masteliu, o 
genocido — kitu, tai laiko “gar
bingesnių priėjimu” (more 
honest approach) prie temos.

Tuo “priėjimu” autorius pa
vaizduoja žydus kaip nuskriaus
tą (restricted) mažumą nepri
klausomoje Lietuvoje, žino
ma, nutylėdamas, jog toji ma
žuma procentiškai vyravo pel
ningiausiuose užsiėmimuose 
(pramonėje, prekyboje) bei 
profesijose, turėjo kultūrinę 
autonomiją bei švietimą, re
miamą Lietuvos iždo. Ir ar ne 
ironija, kad tas pačias nutylė
tas, sakyčiau, privilegijas jis 
netikėtai atsimena ir iškelia,

Al ftlQ MPRPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLUlU IVILUt.Llv 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 MEDELI asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

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

Kanados GST. Labai geras dalykas pasiruošti dabar

■ ■ Revenu Canada Revenue Canada■ t ■ Douanes et Accise Customs and Excise

VYTAUTAS GEDGAUDAS, “Dirvos” redaktorius, švenčiant laikraščio 
deimantinę sukaktį Klivlande, priima dovaną iš D. Degesytės
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~TF=l AJ S F’yA K
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, kaąi 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.

DAIKTŲ 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 NUMERI 
— atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p., šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p..

1-312-436-7772

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!”

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.

Canada
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□ KIJLTJfihEJE VEIKLOJE

Knyga, laukianti veiksnių dėmesio
V. Gustainio sibirinius atsiminimus “Be kaltės”perskaičius

ALFONSAS NAKAS

Visų pirma turiu paaiškinti, 
kad rašau ne namie, O Wasa- 
gos vasarvietėje, Kanadoje, ir 
kad nieko po ranka neturiu iš 
savo archyvėlio.

Tik 1990 m. rugpjūčio vidu
ryje perskaičiau Valentino 
Gustainio kraupių atsiminimų 
iš Sibiro tremties bei kalėji
mų knygą Be kaltės. Ji pernai 
išleista Lietuvoje. Ten irgi 
1989 m. išleista devynių auto
rių Amžino įšalo žemėje, ke
liais mėnesiais prieš tai Anta
no Kryžanausko Už ką? (mėne
siniame žurnale Pergalė), dar 
anksčiau, 1988 m., kondensuo
ti, patys kraupiausi, siaubin
giausi Dalios Grinkevičiūtės 
pergyvenimai (Lietuvos rašy
tojų sąjungos savaitraštyje 
Literatūra ir menas).

Apie sovietų bestiališkumą 
dar teko skaityti Lietuvos pe
riodikoj daugelį trumpų apy
braižų, daugiausia laiškų re
dakcijoms pavidalu. Sakoma, 
kad atsiminimus teberašo dar 
keli sovietų kalėjimus bei Si
biro ledynus perkentę lietu
viškieji solženytsinai.

Ką iki šiol skaičiau, jau vis
kas perėję ir per išeivijos lie
tuvių periodiką, o Be kaltės 
viso didelio puslapio gabalais
dabar spausdina montreališ- 
kė Nepriklausoma Lietuva. 
Antaninos Garmutės “Ąžuolų 
randus” Tėviškės žiburiai jau 
spėjo išleisti atskiru leidiniu. 
Tad ne tik Sibire nebuvę tau
tiečiai Lietuvoje, bet ir mes 
išeivijoje esame jau ganėtinai 
informuoti, kas tenai 1941-1953 
metais, o ir po Stalino galo dar 
beveik dešimtmetį dėjosi. Ne 
retas, įskaitant ir šio rašinio 
autorių, amerikiečių spaudoj, 
laiškuose redakcijoms, grūmo- 
jam sovietams, žadėdami už 
pražudytus kankinius ieškoti 
bilijonų rublių atlygio, ope
ruodami tik apytikriais, krau
jo kvapo neturinčiais skai
čiais. .

Kai bene šių metų pradžio
je Draugo kultūriniame prie
de labai jautriai buvo pasitik
ta knyga “Amžino įšalo žemė
je” ir autorius ar autorė skai
tytoją meldė knygą į save 
įsiurbti, įsigyventi, ištverti, 
už poros savaičių Draugui pa
siunčiau rašinį, kurio antraš
tė buvo regis Ne tik ištverti, 
bet ir išversti. Rašinyje skati
nau mūsų veiksnius nedelsiant 
imtis tų kraupiųjų Sibiro atsi
minimų vertimo į bent kelias 
svarbiausias pasaulio kalbas. 
Sakiau, kad dvikalbių jaunų 
išeivijos lietuviukų turime 
daugely kraštų. Tos ne lietu
vių kalbos yra jų gimtosios. 
Tarp tų jaunų dvikalbių yra 
literatų, žurnalistų, kitokių 
humanitarų, kurių vertimai 
nebūtų tik pažodiniai, medi
niai, o Sibiro kankinių išgyve
nimus atskleistų taip, kad ir 
kitatautis skaitytojas būtų jau
dinamas iki ašarų. Sovietinio 
bestiališkumo Lietuvoje liudi
jimai taptų žinomi daugelio 
milijonų tautoms ir jos geriau 
suprastų, kodėl lietuviai ne
nori likti Sov. Sąjungos “glo
boje”. Kai su atsikūrusia Lie
tuva sovietai derėsis dėl “atsi
lyginimo už išlaikymą”, pasau
liui susipažinus su jų tautžu- 
dystės veiksmais, būtų lengva 
reikalauti keleriopai dides
nių atlygių už tautos kraują. 
Argi ne dėl to žydams kompen
sacijas po šiai dienai tebemo
ka Vokietija, nors tikrieji kal
tininkai, Trečiojo Reicho na
ciai, seniai jos nebevaldo.

Gerokai nustebau, kad tiek 
maža dėmesio mano anas ra
šinys tesulaukė. Su kompli
mentais telefonu iš Niujorko 
atsiliepė tik kun. Kazimieras 
Pugevičius. Dar mačiau Drau
ge pastabą, kad knyga (“Amži
no įšalo ...”) tokia gera, jog 
kažkas siūląs ją versti į kitas 
kalbas. Tik nežinau, ar tas 
“kažkas” būsiu buvęs aš.

Iš veiksnių negirdėjau jo
kios nuomonės. Kažin kodėl? 
Ar tai paikas siūlymas? Ar kad 
daug kainuotų? Kainuotų tai 
tikrai daug, nes reiktų atsily
ginti vertėjams, reiktų įsiūlyti 
prestižinėms leidykloms, bent 
išleidžiant anglų kalba, sudo
minti didžiųjų laikraščių re
dakcijas dėl pirmųjų recenzi
jų. Beje, dėl recenzijų, jeigu 
tai būtų prieš trejetą metų, 
tektų tik karčiai šypsotis, bet 
dabar jau labai realu ir įma
noma.

Dar kartą kreipiuosi į PLB, 
LB, VLIKą ir ALTą: susidomė
kite siaubingųjų Sibiro me
muarų vertimais ir platinimu! 
Imkitės darbo nedelsdami. 
Manding, tai pirminės reikš
mės Lietuvos vadavimo dar
bas, atliktinas išeivių. Daug 
kitų darbų, į kuriuos bandote 
smelktis, palikite tautos ka
mienui.

O dabar keletas žodžių apie 
“Be kaltės” knygą.

V. Gustainio atsiminimai 
aplamai yra neapsakomos 
reikšmės ir vertės. Tačiau vi
dinė cenzūra jaučiama. An
tai knygos redaktorė Vida Tu- 
naitytė savo pratarmėje cituo
ja autoriaus pasisakymą, kad 
rašęs “be pykčio ir šališkumo”. 
Ir keliose kitose knygos vieto
se autorius teigia, kad pykčio 
savo kankintojams nejaučiąs. 
Rašyti bešališkai, taip! Tai 
daug paveikiau, negu šen ar 
ten perdėti, meluoti ir susi
painiojus likti nepatikimu. 
Bet pareiškimus apie pykčio 
nejautimą autorius darė to
dėl, kad atsiminimus rašyda
mas 1958-65 m. jis tebesėdėjo 
liūto nasruose, žinojo, jog la
geriai toli gražu nepanaikinti.

Arba epizodas Justo Palec
kio kabinete (450 p.). Kai be
veik valandą , pasakojęs apie 
savo kančias Sibire, baigda
mas Gustainis Paleckį papra
šęs (vertėjo) darbo, šis tarp 
kitko pareiškęs: “Ką gi, mes, 
bolševikai, esame humaniški, 
padoriais žmonėmis rūpina
mės, jų neatstumiame.” Šį ci
nišką pareiškimą Gustainis 
tuojau komentuoja: “Jutau, 
kad Paleckio lūpose sakinys 
‘mes, bolševikai, esame huma
niški’ skambėjo tikrai nuošir
džiai.” Varge, varge! Prieš akis 
stoja scena iš Šekspyro “Juli
jaus Cezario” dramos. Pradė
damas kalbą prie kruvino Ce
zario lavono, žudikams dar 
ten tebestovint, Markus Anto
nijus kas kelintam sakiny vis 
pagiria Brutą ir Kasijų, saky
damas: “Who, you all know, 
are honorable men”, atseit 
garbingi vyrai. Jeigu Gustai
nis ir Paleckis būtų sulaukę 
1988, juoba 1990 metų, po 
“mes, bolševikai, esame hu
maniški”, Gustainis šiam “ho
norable man” būtų spjovęs į 
veidą ir apie tai atvirai atsi
minimuose parašęs. Deja, 1960 
kelintais atsiminimus rašant, 
Paleckio “sąmojį” teko pava
dinti nuoširdžiu.

Knygos redaktorė peiktina 
už rusiškų tekstų neišvertimą. 
Ji rūpestingai išverčia į lietu
vių kalbą kiekvieną autoriaus 
sakinį ar žodį parašytą lotyniš

kai, vokiškai, prancūziškai ar 
dar kuria kita kalba, tik palie
ka be vertimo rusiškus. O jų 
gausu, ir, nujaučiu, nepapras
tai reikšmingų, ypač kur viso
kie sadistiški pareigūnai skel
bia įvairius sprendimus, ski
ria bausmes, ir t.t. Tiesa, kny
ga plačiausiai paskleista Lie
tuvoje, bet ar tikrai visi ten 
rusų kalbą moka? O jeigu ir 
moka, kodėl okupantų kalbai 
teikiama išimtis?

Knygos viršelis prasmingas, 
meniškas. Deja, apvilkimui 
naudotas popierius bei klijai 
labai prastos kokybės. Du žmo
nės knygą perskaitėme, ir nu
garėlė atsiknojo, apiplyšo, kad 
ir kaip besaugant. Tai, žino
ma, ne priekaištas, o tik fakto 
konstatavimas. Ačiū leidė
jams, kad nebuvo laukta ge
resnio popieriaus ar kokių ki
tų liuksusų, kad knyga išėjo 
pačiu laiku, kai ji nepaprastai 
reikalinga.

P.S. Nepaminėjau Sofijos 
Čiurlionienės laiškų. Tiesio
giai ir tarp eilučių juose atsi
skleidžia nuostabiai huma
niška, lietuviškai patriotiška 
asmenybė. Jų paskelbimas už
čiaups burnas išeivijos “tei
sėjams”, kurie neseniai ją čia 
peikė.

Praeities čiurlenimas
Prisiminimai Čiurlionio ansamblio 50 m. sukakčiai

HALINA DIDŽIULYTĖ-
MOŠINSKIENĖ

Tai buvo baisūs, tragiški 
1942-ji metai. Antrojo pasau
linio karo pasisekimų svaigu
ly Hitleris jau buvo įsiveržęs 
į Lietuvą. Kas nespėjo nuken
tėti nuo. sovietinio teroro, tas 
dabar kentėjo nuo nacinio. 
Pergyvenimai buvo baisūs. Ne
apykanta ir kerštas neturėjo 
ribų. Mano tėvai buvo ištrem
ti iš Panevėžio į Tauragę. Tė
vas — gydytojas, motina ir se
suo ten apsigyveno. Tėvas dir
bo vietinėje ligoninėje, užkre
čiamų ligų skyriuje, sesuo iš
vyko į Kauną tęsti savo studi
jų medicinos fakultete.

Tuo metu aš gyvenau su savo 
vyru Algirdu ir sūneliu Gedi- 
minu-Jurgiuku A. Panemunėje 
ir mokytojavau Vl-je valstybi
nėje gimnazijoje Šančiuose. 
Dėl labai sunkių išgyvenimų 
šeimoje kilo nesantaika. Pasi
ėmusi savo 2-jų metelių Jur
giuką išvykau pas tėvus į Tau
ragę poilsiui. Buvo 1942 moks
lo metų pabaiga.

Tauragė labai nukentėjusi. 
Gražiausieji pastatai styrojo 
griūvėsiu krūvose. Laimei li
goninė, kurioje darbavosi tė
velis, liko nepaliesta. Gyven
dami miesto pakraštyje, daž
nai eidavome su mažuoju Jur
geliu į Miesto sodą pasivaikš
čioti.

Vieną dieną skaitome: “Šio 
šeštadienio popietę ir rytojaus 
dieną, sekmadienį, Miesto so
do estradoje įvyks ČIURLIO
NIO ANSAMBLIO koncertas, 
vadovaujant J. Švedui ir A. 
Mikulskiui. Juodu pažinojau 
iš Kauno, kai dar buvo konser-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
lygas bei žurnalus

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

Č. Masaitis

DVI SESERYS
I

Sesuo, brangi sesute mano, 
tave išvijo iš namų 
plieniniais tankais atriedėjęs Melas, 
sukruvintas sutraiškytos Tiesos mirtim.
Jis durtuvu ir Sibiro gulagais 
atėjo nužudyti mano sielą, 
kad josios negyvam išblyškusiam pergamente 
galėtų įrašyt nužmoginto pasaulio vaizdą 
marksistinės nesąmonės dažais.
Tiek metų girtas žudė jis mane 
ir bandė įrašyt save į mano mintį, 
bet aš - gyva; gyva mana mintis ir ilgesys, 
nuplauti partizanų kraujo 
ir tremtinių kančios 
gulagų alkanoj mirty.
Sugrįžki, mano sese.
Sugrįžk, šaukiu tave šiandien 
visų širdžių plakimo himnais!
Sugrįžki, aš — gyva!

Jau Melas, girtas neapykantos nesąmone, 
sugriuvęs guli ir neprisikels, 
nors dar jis varto stingstantį liežuvį 
ir milijardų reikalauja iš manęs, 
kad nusipirktų sau nuožmios nesąmonės, 
ir prieš nugaišdamas, 
dar kartą pasigerti ja galėtų.

Sugrįžk, sugrįžk, brangioji Laisve, 
tave šaukiu šiandien, sugrįžk!
Tava sesuo atgimus Lietuva.

1990-3-11, 17 vai.

H
Sveika, brangioji sese Lietuva!
Aš ateinu!
Tu apkabink mane šviesia viltim!

Užmirškim juodą melo naktį, 
tiek metų kruvina kančia 
kabėjusią tarp mudviejų!
Dabar mes vėl kartu!
Kartu supinkim ateitį 
iš laumių pasakos, 
Kudirkos “Varpo” 
ir iš Maironio skambančių dainų!
Supinkim darbą, auką ir vilties spindėjimą 
į džiaugsmo pergalę tavų vaikų 
Šešupės slėny, ant Šventosios kranto, 
Kernavėj, Gedimino mieste 
ir ten anapus mėlyno Atlanto!
Supinkim meilę, darbą ir tikėjimą 
į pergalės vainiką
ir juo papuoškim mūsų džiaugsmą, 
kad mes vėl esame kartu:
mana brangioji Lietuva, 
iraš — tavoji sesė Laisvė!

1990-3-11, 19 vai.

vatorijos studentai. Berods K. 
Binkio dėka tekdavo ir pasi
linksminimuose susitikti.

Nuvykome į tą koncertą. Mū
sų a.a. tėvelis (Antanas Didžiu
lis) labai mylėjo dainą ir pats, 
turėdamas lengvą gražų teno
rą, mėgdavo dainuoti, progai 
pasitaikius. Prieš mirtį buvo 
“Aido” choro narys-veteranas 
Panevėžyje.

Šiam koncertui Tauragės 
miesto sode estrada buvo tvar
kingai paruošta. Publikai su 
bilietais sėdimos vietos buvo 
ant suolų. Bet parkas prisipil
dė klausytojų. Ir kai į sceną 
ėjo dainininkai, kai kanklinin
kės susėdo priekyje, publika 
kėlė ovacijas. O kai atsistojo 
dirigentas ir pasveikino pub
liką, plojimai sudrebino par
ką. “Lietuva brangi, mano tė
vynė” skambėjo jaudinančiai. 

A. KATELIENĖS medžio skulptūrų rodiniai lapkričio 4 d. Anapilio 
parodų salėje Nuotr. Vytauto Balčiūno

Moterys, išsitraukusios nosi
naites, šluostėsi ašaras.

Po to sekė dainos viena pas
kui kitą su dūdomis ir dūdelė
mis, su skudučiais ir kanklė
mis, su medžiotojų ragais. Vis
kas rodėsi kaip sapnas.

Tėvelis buvo taipgi susijau
dinęs. Vis traukė iš kišenės no
sinaitę “slogai užpuolus”, nes 
širdimi dainavo kartu. Grįžęs 
namo dar vis tas dainas karto
jo. Menu, koncerto pabaigoj, 
jau sutemoms slenkant, publi
ka vis dar prašė dainos .. .

Švenčiant šį Auksinį jubi
liejų, noriu išreikšti jums, 
čiurlioniečiai, padėką iš toli
mos Brazilijos. Linkiu jums 
nuoširdžiausiai — dainuokite, 
kankliuokite, žadindami lie
tuvio širdis išeivijoje iki tos 
dienos, kai, grįžusius į nepri
klausomą Lietuvą, mūsų gen
ties ainiai jus pasitiks su ta 
pačia meile ir ilgesiu, kaip 
anie senieji klevai 1942-jų me
tų Tauragės miesto griuvė
siuose.

Jaunimo centro moterų klubas 
pirmąją šio sezono vakaronę Čika
gos lietuviams surengė rugsėjo 
28 d. Klubo pirm. Salomėja End- 
rijonienė pasveikino vakaronės 
dalyvius, kurių pagrindinis dėme
sys buvo nukreiptas Lietuvon. Iš 
jos gautą vaizdajuostę apie šokan
čius ir dainuojančius vaikus rodė 
Stasys Žilevičius, (spūdžiais iš 
viešnagės Lietuvoje dalijosi poe
tas Kazys Bradūnas, ten viešėjęs 
su žmona Kazimiera, sūnumi Jur
giu, dukra Elena ir vaikaite Vaiva. 
Jie aplankė gimtuosius kaimus, 
artimųjų kapus Alvite ir Pajevo
nyje. Poetui K. Bradūnui ypač bu
vo brangūs jo studijų dienų bičiu
lių poetų Vytauto Mačernio ir Ma
merto Indriliūno kapai. V. Mačer
nį 1944 m. vasarą nuskynė artile
rijos sviedinio skeveldra, o M. 
Indriliūnas žuvo pokario partiza
nų eilėse. Viešnagės metu K. Bra
dūnas turėjo keliolika poezijos 
rečitalių, skaitė tris literatūrines 
paskaitas Vilniaus universitete, 
Kauno kunigų seminarijoje ir Vil
niaus pedagoginiame institute. 
Viešnagės metu jį globojo Lietu
vos rašytojų sąjunga.

Lietuvos kronikos sąjunga 
Čikagoje šiemet lietuvių kalba 
išleis paskutinį dešimtąjį “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kronikos” 
tomą. Prieš aštuoniolika metų 
pradėtas darbas dabar bus tęsia
mas “LKB kronikų” vertimais į 
anglų, prancūzų ir ispanų kalbas. 
Norima išversti ir išleisti visus 
“LKB kronikos” tomus. Šiuo me
tu jau yra išversti, bet dar neiš
leisti trys tomai. Jiems išleisti 
trūksta lėšų. Sąjunga laukia auko
tojų paramos, čekius prašydama 
rašyti ir siųsti šiuo adresu: Lie
tuvos kronikos sąjunga arba The 
Society of the Chronicle of Lithua
nia, Inc., 6825 S. Talman Ave., 
Chicago, IL 60629, USA. Pogrin
dinės “LKB kronikos” tomai, Lie
tuvoje sugriuvus sovietiniam ko
munizmui, dabar tampa svarbia 
dokumentine religijos persekio
jimo medžiaga, kurią reikia pa
skleisti visame pasaulyje.

Vilniečio fotomenininko Juo
zo Polio spalvotų nuotraukų pa
rodai Čikagoje buvo skirti du sa
vaitgaliai rugsėjo 14-23 d.d. Pa
rodą “Gimtoji žemė Lietuva” M. 
K. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre jam padėjo surengti Ed
mundo Juškio vadovaujama akci
nė bendrovė “Lituanus” ir Leo
nas Narbutis. Beveik šimtas spal
votų J. Polio nuotraukų lankyto
jams atskleidė Lietuvos gamtos, 
jos miestų, istorijos ir kultūros 
paminklų vaizdus. J. Polis pri
klauso pirmųjų spalvotosios fo
tografijos atstovų grupei Lietu
voje. Jam yra būdingas klasikinis 
fotografavimo būdas, siekiantis 
natūralaus grožio kiekvienoje 
nuotraukoje be tragikos, skaus
mo ir džiaugsmo atspindžių. J. 
Polis yra išleidęs du savo spal
votų nuotraukų albumus — “Gim
toji žemė Lietuva” (1988) ir “At
gimstanti Lietuva” (1989). Gy
vesnės yra parodon įjungtos ant
rojo albumo nuotraukos. Paroda 
“Gimtoji žemė Lietuva” yra ke
liaujančio pobūdžio. Iš Čikagos 
rugsėjo 28-30 d.d. ji buvo per
kelta į Wisconsino universiteto 
meno galeriją Madisone, o spa
lio 27-28 d.d. su J. Polio nuo
traukom turėjo progą susipažin
ti Klivlando lietuviai Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

Išeivijos lietuvių dailininkų 
darbų paroda “The Spirit of Li
thuania” (“Lietuvos dvasia”) Not
re Dame universiteto profesoriaus 
ir meno skyriaus vadovo Kevino 
Firme iniciatyva rugsėjo 15 — 
spalio 21 d.d. buvo surengta ame
rikiečiams Mičigano mieste, J. B. 
Blanko dailės centro galerijose, 
Indianoje. Parodon buvo įjungti 
įvairūs kūriniai devynių mūsų dai
lininkų — Marijos Ambrazaitie
nės, Vandos Balukienės, Jurgio 
Daugvilos, Prano Domšaičio 
(1880-1965), Marijos Gaižutie- 
nės, Janinos Marks, Viktoro Pet
ravičiaus (1906-1989), Magdale
nos Stankūnienės ir Ados Sutku
vienės. Pagrindinis lankytojų dė
mesys teko velionių P. Domšaičio 
tapybos ir V. Petravičiaus grafi
kos darbams, parūpintiems JAV 
lietuvių fondui priklausančio Lie
tuvių dailiojo meno instituto Či
kagoje. Parodoje išstatytais savo 
tėvo darbais džiaugėsi iš Čikagos 
atvykusi Izida Petravičiūtė-von 
Braun. Apie parodą “The Spirit of 
Lithuania” rašė “South Bend Tri
bune” bei kiti laikraščiai. Poezi
jos popietę parodos lankytojams 
spalio 7 d. surengė jai anglų kalba 
vadovavusi aktorė Nijolė Marti
naitytė. Savo kūrinius skaitė Vai- 
nis Aleksa, Julius Keleras ir Kęs
tutis Pocius.

Kristijono Donelaičio premija 
už lietuvių literatūros vertimus 
spalio 15 d. Lietuvos rašytojų są
jungoje įteikta Vilniuje viešėju
siam norvegų poetui Oddui Abra- 
hamsenui. Jis, bendradarbiauda
mas su literate ir vertėja Alma 
Ločeryte-Dale, norvegų skaityto
jams paruošė lietuvių poezijos 
antologiją “Laukai byloja”, Jus
tino Marcinkevičiaus ir Marceli
jaus Martinaičio eilėraščių kny
gas. Dabar žada išleisti Sigito 
Gedos ir kitų Lietuvos poetų rin
kinius.

Čikagietės dail. Magdalenos 
Birutės Stankūnienės darbų pa
rodos šią vasarą buvo surengtos 
Lietuvos dailės muziejuje Vilniu
je ir Marijampolės bibliotekoje. 
Mat ji yra gimusi Šunskuose prie 
Marijampolės. Dail. M. B. Stan
kūnienė jau anksčiau Lietuvos dai
lės muziejui yra padovanojusi 
apie 70 grafikos lakštų ir apie 
100 tapybos darbų. Tarp jų yra 
egzotiškų gėlių ciklas, drobėn 
perkelti grafikos ciklai “Dvyli
ka mėnesių” ir “Lietuvos moterų 
darbai”, ciklas “Motina gamta”. 
Šį kartą Lietuvos dailės muzie
jui dail. M. B. Stankūnienė at
vežė medžio raižinių ciklą “Iš ke
lionių” ir tapybos ciklą “Motina 
žemė”.

Juozo Gruodžio aukštesniojoje 
muzikos mokykloje Kaune 110-tų- 
jų gimimo metinių proga buvo pri
siminta pirmoji lietuvių kompo
zitorė, pianistė ir pedagogė prof. 
Elena Laumenskienė (1880-1960). 
Ji dirbo dėstytoja Kauno muzikos 
mokykloje, Kauno ir Vilniaus 
konservatorijose, turėjo privačią 
fortepijono studiją Kaune, buvo 
suorganizavusi liaudies konserva
toriją, kurioje darbavosi J. Čiur
lionytė, B. Dvarionas, K. Kavec- 
kas, J. Nabažas. Prof. E. Laumens
kienė sukūrė daug kompozicijų 
fortepijonui, nemažai dainų ir ro
mansų. Jos kūrinių koncertą 1938 
m. birželio 1 d. Kaune surengė 
kompozitoriaus Konrado Kavec- 
ko vadovaujamas Vytauto Didžio
jo universiteto studentų choras.

Veliuonoje jau sutvarkytas Ra
mybės kalnu vadinamas piliakal
nis, kuriam teko būti viduramžių 
gynybine tvirtove. Rajono melio
ratoriai, prižiūrimi Lietuvos pa
minklų restauravimo instituto spe
cialistų iškirto pašlaičių krūmus 
ir menkaverčius medžius. Nuo už
gožiančios augmenijos apvalytas 
ir antrasis piliakalnis — Gedimi
no kalnas. Veliuoniškiai sekan
čiais metais minės tris reikšmin
gas savo miesto sukaktis. 1291 m. 
Petras Dusburgietis “Prūsų žemės 
kronikoje” rašė apie lietuvių su
tvirtintą Junigedos (Veliuonos) 
pilį. 1991 m. minėjiman bus įjung
ta šios istorinės žinios 700 metų 
sukaktis, papildyta kunigaikščio 
Gedimino žūtimi prieš 650 metų 
ir prieš 570 metų įsteigta viena 
pirmųjų katalikų bažnyčių Žemai
tijoje. Sukakčių paminėjimu rū
pinasi specialus komitetas, žadan
tis prie Kauno-Jurbarko plento 
įrengti aikštelę automobiliams, 
pastatyti laiptus į abu piliakalnius, 
atnaujinti Vytauto Didžiojo pa
minklą, sutvarkyti senąsias kapi
nes ir parką. Jau yra paskelbtas 
Veliuonai skirtos dainos konkur
sas.

Vytautas Didysis mirė Trakų 
pilyje 1430 m. spalio 27 d. Tas jo 
mirties penki šimtai šešiasdešim
tąsias metines šiemet plačiau ga
lėjo paminėti laisvėjanti Lietuva. 
Šiai sukakčiai buvo skirtos Mišios 
Trakų bažnyčioje, Vilniaus arki
katedroje, Vytauto Didžiojo baž
nyčioje Kaune. Trakų antrajai vi
durinei mokyklai buvo suteiktas 
Vytauto Didžiojo vardas, pašven
tinta jos vėliava. Vytautų klubą 
įsteigė Vytauto Didžiojo univer
sitete susirinkę Vytautai, gimę 
1930 m., kai nepriklausoma Lie
tuva minėjo jo mirties 500 metų 
sukaktį. Vilniuje surengtame iš
kilmingame vakare pranešimą 
apie Vytautą Didįjį ir jo laikme
tį padarė Vilniaus pedagoginio 
instituto docentas Romas Batūra, 
akademinis instituto choras “Avė 
vita” atliko Baltimorėje 1985 m. 
liepos 5 d. mirusio muzikologo ir 
kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus 
kantatą “Vytautas Didysis”. Lie
tuvos dailės muziejaus Pauliaus 
Gudyno centre tapybos restaura- 
torė Janina Bilotienė baigė atnau
jinti nežinomo autoriaus sukurtą 
Vytauto Didžiojo portretą. Jai ne
pavyko išaiškinti laiko tėkmės iš
trintos autoriaus pavardės. Tačiau 
buvo nustatyta, kad šį Vytauto Di
džiojo XVIII š. portretą jau yra 
“pagražinę” kitokių atspalvių spal
vomis ankstesnieji restauratoriai. 
Jam dabar numatyta vieta Chod
kevičių rūmuose, kai bus baigtas 
jų atnaujinimas. 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  10’/4%
1 metų term, indėlius..... 101/z%
2 metų term, indėlius..... 1O’/4%
3 metų term, indėlius..... 1O'A%
1 metų GlC-met. palūk. .. 111/z%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11 '/<>%
3 metų GlC-met. palūk. .. 11’/4%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 11 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 9’/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term, ind.111/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term, ind.111/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.11 ’/,% 
Taupomąją sąskaitą ......... 81/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9’/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo   ........... 131/2%
Sutarties paskolas 

nuo .................. 131/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 131/2%
2 metų ................... 131/2%
3 metų ................... 131/2%
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.

Detroito "Kovo” krepšininkai su laimėta žaidynių taure
Nuotr. Sig. Krasausko

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

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ 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

RF/HEK professionals inc. Realtor

P Kokia 
jūsų namo 

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

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

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

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

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

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

5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
zHISTulC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T.V.

SPORTAS
---------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------------
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 

telefonas (416) 766-5367
_________________________________________ I

Jaunųjų krepšinio turnyras
Toronte, Prisikėlimo parapijos 

salėje 1990 m. lapkričio 3 ir 5 d.d. 
vyko jaunių C ir D klasėse krepšinio 
draugiškos varžybos. Jas surengė 
Toronto sporto klubas “Aušra”, va
dovaujant Ramūnui Underiui ir tal
kinant jaunųjų sportininkų tėveliams 
bei mamytėms jų priėmime. Dalyva
vo Toronto “Aušros” ir “Vyčio”, taip 
pat Detroito “Kovo” krepšininkai, iš 
viso šešios berniukų komandos. Gai
la, žiūrovų, išskyrus sportininkų tė
vus, taip ir nebuvo, o jaunuosius, žai
džiančius krepšinį, buvo įdomu ste
bėti. Jie yra ateitis ir gausi krepši
ninkų grupė, verta visuomenės dė
mesio.

Šeštadienį, D klasės (9-11 m.) var
žybose, Detroito “Kovo” jaunučiai 
buvo žymiai pranašesni ir nesun
kiai įveikė “Aušrų” 51:7 ir “Vytį” 
62:3, o “Aušra” pelnė laimėjimą 
prieš “Vytį” 40:7. C klasėje (11-14 m.), 
Detroito “Kovas” taip pat pasiekė 
laimėjimus prieš “Aušrą” 48:43 ir 
“Vytį” 30:25, o “Vyčio” berniukai iš
ėjo laimėtojais prieš “Aušrą” rezul
tatu 40:32. Po šios dienos varžybų 
Detroito “Kovo” C ir D klasių koman
dos užsitikrino vietas baigminiams 
žaidimams.

Sekmadienį susitiko trečiųjų ir 
antrųjų vietų abiejų klasių laimėto
jai dėl išsiaiškinimo, kas dalyvaus 
baigmėse prieš Detroitą. Rungtynė
se, D klasėje, “Aušrai” laimėjus 
prieš “Vytį” 27:8 ir C klasėje, “Auš
rai” pasiekus laimėjimą prieš “Vytį” 
37:32, abi “Aušros" komandos pate
ko į baigmę.

Baigminėse rungtynėse, D klasėje, 
“Kovas” laimėjo prieš “Aušrą” 46:28 
(24:16) ir tapo varžybų laimėtoju, ku
rio komandoje žaidė ir taškus pel
nė: T. Janušis 18, M. Baukys 11, M. 
Juška 7, T. Sventickas 6, T. Dėdinas 
4, M. Juška ir T. Sirgėdas 0. “Aušro
je” žaidė ir taškus pelnė: A. Ignas 
13, L. Ruslys 9, S. Kuliavas 6, M. Frei- 
manas, T. Giniotis, T. Girdauskas, K. 
Girdauskas, J. Hurst, J. Kongats, T.

Pranaitis, A. Radtke, V. Ruslys, L. 
Ruslys ir A. Nakrošius, L. Giniotis 
ir A. Nakrošius-0.

Baigminės rungtynės tarp “Auš
ros” ir “Kovo” C klasėje buvo įdo
mios žaidimu ir komandas palaikan
čiųjų žiūrovų skandavimais. Rung
tynes laimėjo Detroito “Kovas” re
zultatu 47:35 (23:17) ir tapo šių var
žybų laimėtoju. “Kovo” eilėse išskir
tinai puikiai žaidė Saulius Polterai- 
tis. Jo sugebėjimas pralįsti pro den
gimą, o taip pat tolimų metimų tiks
lumas jį išskyrė iš kitų. “Kovui” taš
kus pelnė: S. Polteraitis 18, A. Bulo
ta 10, V. Burneikis ir P. Juška po 6, 
R. Polteraitis 3, L. Polteraitis ir D. 
Girvydis po 2, J. Korsakas 0. “Auš
ros” komandoje žaidė ir taškus pel
nė: D. Viskontas 21, C. Krašauskas- 
Tyler 8, V. Liačas 4, A. Paškus 2, J. 
Kavaliauskas, V. Mockus, J. Pajau
jis, P. Dailydė ir A. Ignas - 0. “Auš
ros” Linas Underys, pagrindinis pir
mo penketuko žaidėjas, šeštadienį 
žaisdamas susižeidė ranką ir šiame 
baigminiame susitikime prieš “Ko
vą” nedalyvavo.

Turnyro trečiųjų vietų laimėto
jams, Toronto “Vyčiui", D klasėje at
stovavo: M. Akelaitis, P. Marijošius,
J. Šimonėlis, Vytas Jaglowitz, Lina 
Jaglowitz, Taras Ghornonaz, T. Za
leskis, S. Klimas, V. Kušlikis, And
rius Moszynskf, C klasėje — J. Bra- 
manis, R. Platt, T. Ankner, M. Ca- 
deau, T. Cadeau, Dana McGregor, D. 
McGregor ir T. Klimas. Sig.K.

“Vyčio” žinios
York lygos vyrų krepšinio pirme

nybių rungtynėse Toronto “Vytis” 
laimėjo prieš Rayersono politech
nikos komandą 116:85. “Vyčiui” taš
kus pelnė: J. Karpis 27, R. Sizak 22,
K. Charter 17, S. Rigot 15, V. Gata- 
veckas 12, R. Galinkauskis 12 ir T. 
Karpis 11.

Ispanai apie Sabonį
Madrido dienraštis “El Pais” spa

lio 28 d. laidoje rašo: “Arvydas Sa-

Toronto “Aušros”(C klasės II-sios vietos laimėtojai. Iš kairės: A. Paškus, V. 
Mockus, J. Pajaujis, R. Underys - treneris, P. Dailydė, D. Viskontas, C. 
Krašauskas-Tyler, L. Underys, V. Liačas, J. Kavaliauskas

Nuotr. Sig. Krašausko

Tik per Angliją greičiau ir taupiau
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku eko
nominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI - galime pasiųsti visus naujausius vaistus, gamina

mus VAKARŲ EUROPOJE.
MEDŽIAGOS - siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, gata

vus drabužius, sportinius kostiumus, sportinius batus ir 1.1., 
elektronines prekes.

SIUNČIAME iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir 
kitų kraštų gamybos automobilius:

Lada-nuo $8,900 Samara-nuo $10,900
PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus, kliento pa

geidaujama valiuta.

Visos financinės ir banko operacijos atliekamos aukščiau
siu kursu . Specialus rublio kursas . Priimamos įvairių ter
minų investacijos

BALTIC STORES & CO., 
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 2592

bonis, Vajadolid krepšinio koman
dos Forum Filatelco centras atsidū
rė savo karjeros pačiame žemiausia
me smukime, tamsiausiame jos lai
kotarpyje. Jis penkis mėnesius ne- 
sitreniravo (pirmą kartą palietė ka
muolį šią savaitę) ir jo įnašas koman
dos žaidimui buvo labai mažas. Jam 
sunku bėgioti, jis sveria keliais ki
logramais per daug, jo dešinioji ko
ja nuolatos skauda, kuria jis negali 
normaliai pasišokinėdamas ir besi
sukdamas remtis. Būdamas sąžinin
gu žaidėju, jis susisiekė su koman
dos pirmininku Gonzalo Gonzalo ir 
pareiškė, jeigu jo žaidimo lygis ne
pagerės, jis turės vykti į JAV gydy
muisi. Buvo nustatyta data, iki ku
rios pasikeitimas turėtų įvykti. Jei
gu reikalai nepasikeis ir Sabonio 
sveikata nepagerės, Forum turės pa
sirašyti kontraktą su kokiu nors 
Šiaurės Amerikos centru. (...)

Skausmai, atsiradę prieš keletą 
mėnesių, neturi 'nieko bendro su 
trūkiu Achilo pėdoje, dėl kurio jis 
daugiau negu metai negalėjo išeiti 
į aikštę. Praėjusio sezono pabaigoje 
jis sutiko, kad jam būtų padaryta 
operacija. Jį operavo dr. Guillen, 
kad pašalintų sukalkėjimą, kuris 
buvo dešinėje kojoje ir sudarė pa
sveikimui problemų.

Tačiau atsirado kitos problemos. 
Jėgų atgavimas buvo nuolatos truk
domas. Jau penki mėnesiai Sabonis 
yra tartum dekoratyvinė figūra, ne
gali dalyvauti treniruotėse, rungty
nėse. Pasišoka tik kritiškose situa
cijose ir rimtai dalyvauja žaidime 
tik kelias minutes. Šitoks pasikei
timas nėra normalus. Be to, jo daly
vavimas labai sulėtina žaidimo tem
pą. Pats Sabonis kelis kartus yra pa
reiškęs, kad jis nesijaučia gerai, ir 
taip toliau tęstis negali ... Jo svei
katos problemos sutrukdė jam šiais 
metais žaisti NBA lygoje. Toji ko
manda, kuriai jis teisiškai priklau
so, (Portland Trail Blazers. J.B.) pa
geidavo, kad jį reikia išbandyti ir 
tuo patikrinti jo sveikatos būklę. 
Lietuvis su tuo nesutiko ir mieliau 
grįžo į Vajadolid miestą, kuris jam 
patinka”. J.B,

Šarūnas Marčiulionis buvo mini
mas žurnale “Sport Magazine”, Pe
tersen’s Preview 90-91 Pro Basket
ball leidinyje. Straipsnyje “Rating 
the Sixth Men”, išnagrinėjus praėju
sio sezono statistiką, atrenkami 27 
NBA komandų pirmieji suolo žaidė
jai. Marčiulionis “šeštų žmonių” 
lentelėje yra penktasis. J.K.B.

LIETUVIŲ./J,','- KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

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

10’/2% už 1 m. term, indėlius
10’/4% už 2 m. term, indėlius 

10’/4% už 3 m. term, indėlius

11 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
11 V2% už 1 m. GIC invest, pažym. 
111/4% už 2 m. GIC invest pažym. 
111/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
9’/2% 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.

9'/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/2% už taupymo sąskaitą 

9'/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.......... 131/2%

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .............. 13’/2%
2 metų ................... 131/2%
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).

Kredito kortelė su PARAMOS vardu

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

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

Telefonas 532-1149

Skautų veikla
• Tradicinės Toronto skautų- 

čių Kūčios rengiamos gruodžio 9, 
sekmadienį, Prisikėlimo parapi
jos didžiojoje salėje. Joms inten
syviai ruošiamasi.

• Lapkričio 18, Kariuomenės 
šventės minėjimo iškilmingose 
Mišiose Lietuvos kankinių švento
vėje su šauliais dalyvavo ir dalis 
“Rambyno” tunto skautų su savo 
vėliava. M.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont 
Tel. 533-7954

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

DRAUGIŠKAI
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. L3Y7V1. 
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

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

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



Toronto jaunučiai ateitininkai: D. Karka, R. Puterytė, T. Jonaitis, V. Barakauskaitė, L. Tamulaitytė, L. Puterytė, 
V. Petrauskaitė, D. Rygelis, E. Bušinskaitė, V. Barakauskaitė, S. Simonaviėius. Jų globėjos - Ramūnė Jonaitienė 
ir Gabija Petrauskienė

Lietuvos kariuomenės minėjimas

Ateitininkų žinios
Bendros ateitininkų Kūčios bus 

gruodžio 16, sekmadienį, 4.30 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje

Moksleivių žiemos kursai (kala- 
kursai) Dainavos stovyklavietėje 
vyks lapkričio 22-25 d.d. Progra
moms vadovaus V. Vygantas. Kur
sų komendante ir vadovė - Indrė 
Cup inskaitė. Iš Toronto į kursus 
su Indre vyksta keturios moks
leives- V. Karkaitė, J. Pranaitytė, 
V. Underytė ir I. Viskontaitė. O.G.

Jaunučių ir jaunių susirinkimai 
įvyks sekmadienį, lapkričio 25, 
Prisikėlimo par. patalpose po 
10.15 v.r. Mišių posėdžių kambary
je. Baigsis 12.30 v.p.p. Gruodžio 
8 d., tuojau po šeštadieninės mo
kyklos, globėjai veš jaunučius ir 
jaunius pas dr. ir p. Barakauskus, 
kur, pavalgius pietus, vaikai bus 
mokomi kepti lietuvišką raguolį. 
Tėveliai prašomi vaikus iš Bara- 
kauskų atsiimti 2 v.p.p. Informa
ciją teikia Danelė Didžbalienė 
tel. 239-6764.

Pyragų išpardavimas — sekma
dienį, gruodžio 9, Prisikėlime po 
10 v.r. Mišių.

Toronto jaunieji ateitininkai sa
vo metų veiklą pradėjo rugsėjo 
mėnesio gale. Pernai metais vy
resnieji jaunučiai, sėkmingai iš

laikę egzaminus, perėjo į jaunius 
ateitininkus. Taigi, šiais metais 
Toronte veikia jauniai ir jaunu
čiai. Jauniams priklauso: Bara
kauskaitė Viltė, Bušinskaitė Emi
lija, Stasys Kuliavas, Vilija Pet
rauskaitė, Lidija Puterytė, Dai
nius Rygelis, Liana Tamulaitytė. 
Jaunučiams — Viktorija Bara
kauskaitė, Tomas ir Paulius Bu- 
šinskai, Jonas Didžbalis, Tomas 
Jonaitis, Darius Karka, Rima Pu
terytė, Andrius Rusinas, Aura Ry- 
gelytė, Saulius Simonaviėius. Su 
jauniais dirba globėjos Gabija 
Petrauskienė ir Ramūnė Jonaitie
nė, su jaunučiais — Antanas Ra
šymas ir Danelė Didžbalienė. 
Kiekvienam susirinkimui užkan
džius organizuoja Jūra Bušinskie- 
nė. Visą informaciją teikia Dane
lė Didžbalienė tel. 239-6764. Kaip 
įprasta susirinkimai vyksta kas 
antrą sekmadienį po Mišių Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Susi
rinkimai tęsiasi pusantros valan
dos: mamyčių paruoštas stipresnis 
užkandis, žvakės uždegimas ir 
malda, pokalbis, darbelis ir, jei 
lieka laiko, žaidimas. Toronto jau
niai pradėjo susirašinėti su Anykš
čių jaunučiais. Viename susirin
kime jau paruošė kalėdinius svei
kinimus ir pasiuntė jaunučiams 
Anykščiuose. Šiais metais jaunu
čiai pradės susirašinėti su Pane

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ 
SIŪLOMI KELIONIŲ MARŠRUTAI:

1. Torontas-Kopenhaga-Ryga-Vilnius
2. Torontas-Frankfurtas-Berlynas-Vilnius
3. Torontas-Paryžius-Maskva-Vilnius
4. Torontas-Helsinkis-Talinas-Vilnius

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

j
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vėžio jaunučiais. Numatoma ap
lankyti bent 6 profesionalus savo 
darbovietėse, kad jauniai susipa
žintų, kaip ir ką žmonės dirba. Vie
ną šeštadienį jaunučiai mėgino 
kepti lietuvišką raguolį, kurį pla
nuoja parduoti jaunučių-jaunių 
kalėdiniame pyragų išpardavi
me. Taip pat planuojama išvyka 
į Sick Children’s ligoninę susipa
žinti, kaip ji veikia.

Toronto jaunučiai, jauniai, moks
leiviai, studentai ir sendraugiai 
susirinko lapkričio 11, sekmadie
nį, Mišioms į Lietuvos kankinių 
šventovę prisiminti žuvusius ko
vose už Lietuvos nepriklausomy
bę. Organizuotai su uniformomis 
dalyvavo jaunimas, o savo vėlia
vą lydėjo jaunučiai ir jauniai. Mi
šių metu jauniai skaitė savo sukur
tas tikinčiųjų maldas. Po Mišių 
visi organizuotai nuėjo prie Lie
tuvos nepriklausomybės kovose 
žuvusiems paminklo Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Ten žodį tarė kuo
pos globėja Gabija Petrauskienė, 
primindama žuvusius partizanus 
ir Lietuvos karius, bet taip pat pa
brėždama, kad žuvo daugelis kitų, 
kurie ėmėsi idėjinio ginklo per 
savo kalbą, raštus, knygas. Po mi
nutės tylos muzikė trimitu pagrojo 
mirusiųjų pagerbimui “Reveille”. 
Jaunučiai ir jauniai padėjo prie 
paminklo vainikus. Po šių apeigų 
visi suėjo Anapilio salėn pabend
ravimui ir užkandžiams. Šia proga 
iš Anapilio užsiregistravo dar trys 
nauji jaunučiai. Gabija

Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija ieško pagalbos Lie
tuvos švietimo pertvarkai. Rei
kia aktyvaus prisidėjimo arba 
siunčiant prašomą literatūrą: 
vadovėlius, programas, moky
mo priemones. Galintieji kuo 
nors pagelbėti, prašomi kreip
tis į KLB švietimo komisijos 
pirmininką A. Vaičiūną, tel. 
416-762-1777. (KLB Inf.)

Lapkričio 18 d. Toronto Lie
tuvių namų Karaliaus Mindau
go menėje įvyko Lietuvos ka
riuomenės prisiminimo ir pa
gerbimo minėjimas. Jis pradė
tas vėliavų įnešimu ir Kana
dos himnu. Atidarymo žodį ta
rė Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos pirm. Balys Savickas. 
Invokaciją sukalbėjo Kražių 
klebonas kun. Stanislovas 
Anužis. Buvo pagerbtas sava
noris Vladas Kazlauskas. Su
sirinkusius sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas Haris La
pas ir Hamiltono Didžiojo ku
nigaikščio Algirdo šaulių kuo
pos pirm. Povilas Kanopa. 
KLB Toronto apylinkės pirm. 
Kęstutis Budrevičius supažin
dino su šventės paskaitininku 
dr. Kaziu Bobeliu. VLIKo pir
mininkas savo kalboje apibū
dino Lietuvos kariuomenės ko
vas už Lietuvos laisvę. Raudo
najai armijai užgrobus Lietu
vą, tolimesnę kovą už laisvę 
tęsė partizanai. Ta kova parei
kalavo daug gyvybės aukų. Iš
eivijoje VLIKas kovojo viso
kiais būdais už Lietuvos ne
priklausomybę: per spaudą, 
dalyvavo įvairių valstybių kon
ferencijose, demonstracijose 
ir protestuose bei įteikdamas 
memorandumus vyriausybių 
atstovams dėl Lietuvos teisės 
į nepriklausomybę. Dr. Bobe
lis pažymėjo — visi esame ka
reiviai, kovojantys dėl Lietu
vos laisvės. Šią išlaisvinimo 
kovą reikia vesti vieningai, vie
ni kitiems padėdami, kartu su 
broliais ir seserimis Lietuvo
je. Kalba susilaukė nuošir
daus publikos įvertinimo. Me

ninę programą atliko Toronto 
lietuvių vyrų choras “Aras”, 
padainuodamas 10 kariškų ir 
patriotinių dainų. Padėkos žo
dį tarė KLB Toronto apyl. pirm. 
Kęstutis Budrevičius. Progra
mai vadovavo Vytas Pečiulis 
ir scenos šviesas tvarkė Kazys 
Juzumas. Minėjime dalyvavo 
380 asmenų. T. Stanulis

Naujas 1991 metų “Paramos” 
kalendorius. Kredito koopera
tyvas “Parama” jau išleido sie
ninį, didelio formato kalendo
rių, kurį puošia žymaus Lietu
vos foto menininko Juozo Po
lio fotografuota atstatytoji 
skulptoriaus J. Zikaro Laisvės 
statula. Ši nuotrauka paimta 
iš jo išleistos knygos “Atgims
tanti Lietuva” (1989 m.).

“Juozas Polis yra klasikinio 
stiliaus atstovas. Fotografuo
damas pasirenka patį geriau
sią šoną ir atranda tinkamiau
sią kampą tą šoną parodyti po
zityvioj šviesoj. Todėl jo me
nas yra visada ‘gražus’. Jis ne
sivaiko madų, neeksperimen
tuoja. Jis savo stiliaus nežada 
keisti net ir tuo atveju, jei ir 
kas pavadintų jį atgyventu” 
(A. Kezys).

Juozas Polis gimė 1920 m. 
Šilinės vienkiemyje Ukmer
gės apskr. Baigęs technikos 
mokyklą, dirbo automechani- 
ku. Nuo pradžios mokyklos V- 
jo skyriaus domėjosi fotogra
fija. 1956 m. pradėjo verstis 
fotografavimu.

Š.m. rugsėjo 14-23 d.d. Čika
goje Čiurlionio galerijoje bu
vo suruošta jo darbų paroda.

V.A.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

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

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

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 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 įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME 

220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS
NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE

SONY NATIONAL PANASONIC

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

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

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

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

Pirmad. ir antrad.

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

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

VMS

vus
M7 &M9 220

ENCHANTE turi parduotuves

110/220 Volt MultisystemsĮbvikasetim
"rUSC Į j PĄĮ.M Į

I I N7SC I f PAL Į ĮSECAM Į j PAl-N Į

Taisome
ir

turime

dalių

TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

naujų

Vilniuje,
Lietuvoje

VOLTS
VIDEO CAMERA/RECORDER

PAL- 
$299.99 

visame pasaulyje

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

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Juozas (Joseph)

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor 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 Drešerl. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

17 CITIT INSURANCE UKtLijiliLK 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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Anapilio žinios

— Lapkričio 18 d. paminėta Lie
tuvos Kariuomenės atkūrimo šven
tė. Mūsų šventovėje iškilmingai su 
vėliavomis dalyvavo Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa ir Toronto 
skautai. Ta proga Anapilio muzie
juje buvo išstatyta parodėlė iš 
Kanados lietuvių šaulių veiklos.

— Lapkričio 18 d. Wasagos Gero
jo Ganytojo misijoje pamokslus 
sakė svečias iš Afrikos kun. Her
manas Šulcas. Ateinantį sekma
dienį pamokslus sakys svečias iš 
Lietuvos kun. Stasys Anužis, Kra
žių klebonas.

— Mūsų parapijos tarybos su
sirinkimas bus lapkričio 28, tre
čiadienį, 7.30 v.v. parapijos salė
je. Visi sekcijų pirmininkai ir na
riai prašomi dalyvauti.

— 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 gruodžio 
23, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių. 
Ją rengia mūsų parapijos Jaunų 
šeimų sekcija, vadovaujama Vid
manto Valiulio. Dovanėlėms bei 
užkandžiams imama nuo kiekvieno 
vaikučio iki 10 m. amžiaus po $6, 
o suaugusiems už užkandžius bus 
imama prie įėjimo po $3. Vaikučių 
registracija sekmadieniais vyks
ta parapijos salėje iki gruodžio 
2d.

— Toronto arkivyskupijos nauju 
potvarkiu pilnos laidotuvių apei
gos su Mišiomis šventovėje gali 
būti atliekamos tiktai, kai miru
sio asmens palaikai karste yra at
vežti šventovėn. Jeigu palaikai 
yra sudeginti, palaikų pelenų 
šventovėn vežti ir laidotuvių apei
gų šventovėje atlikti negalima. 
Tuo atveju galima tik atlaikyti 
gedulines Mišias už mirusį ir ka
pinėse atlikti liturgines palaido
jimo žemėje apeigas.

— Lietuvos sambūriui “Caritas” 
aukojo: $50-J. P. Maliai.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100 - A. J. Vanagai, M. Pe
tersonienė, E. Senkuvienė, M. 
Lazdutis, M. Gečienė, O. V. Kuzma; 
$50 - M. Povilaitienė; parapijos 
socialinei sekcijai: $20 - L. Nakro- 
šienė; parapijai: $200-J. Arštikai- 
tis, H. Sakalauskas; $100 - A. A. Ki- 
linskai, M. Petersonienė; $50 - dr. 
R. Zabieliauskas, D. V. Paškai.

— Š. m. lapkričio 8 d. Wasagos 
Gerojo Ganytojo misijos salėje 
įvykusiame Moterų būrelio susi
rinkime išrinkta valdyba: pirm. A. 
Vitkienė, sekr. M. Garbačiaus- 
kienė, ižd. J. Dūdienė, narės - M. 
Laurinavičienė, E. Tribinavičienė; 
revizijos komisija - B. Mažeikie
nė, E. Krikščiūnienė. Ruošiamas 
Naujų metų sutikimas, norintieji 
dalyvauti, prašome pranešti val
dybos narėms.

— Nuo 1991 m. sausio 1 d. Wasa
gos Gerojo Ganytojo misijos komi
teto pirmininko pareigas rotacine 
tvarka perima Adolfas Kanapka iš 
ligi šiol pareigas ėjusio Ig. Pa
kantos.

— Mišios lapkričio 25, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Juozą Valešką, 
11 v.r. už parapiją. Wasagoje lap
kričio 25, sekmadienį, 2 v.p.p. už 
a.a. Albiną Kirstuką.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $1000 - Londono lėšų telki
mo skyrius (J. Butkus); $100 - J. Če- 
pukas iš Pickering, Ont., Jadvyga 
Ignatavičienė, Ona Jakimavičie
nė, Ona Kudžmienė iš Hamiltono, 
Bronius Mackevičius, Jonas Ma
žeika, Marija Mikelėnas-McLough- 
lin, Marija Radzevičienė, Bonifa
cas, Justina Sriubiškiai. Iš viso 
statybos fonde yra $196,057. Au
kos priimamos “Paramos”, Prisi
kėlimo parapijos ir “Talkos” kre
dito kooperatyvuose. Aukos at
leidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 320 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Vladas, Liucija Adoma
vičiai iš Sunny Hills, Fla; VLIKo 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis iš 
St. Petersburgo, Fla.; Juozas Gied
raitis, Algimantas Vedeckas iš 
Niujorko, Konstancija Degutytė 
iš Panemunės (prie Tilžės), Kazi
mieras, Audra Dindai iš Vilniaus; 
Arikas, Dalia Giedraičiai iš Kau
no; Gediminas, Regina Lenktai- 
čiai iš Šakių rajono; Gutijera Kul- 
nienė, Žydrūnas Kulnys, Janina 
Kulnytė iš Šiaulių; Nerilė Venc
kutė, A. Wicharuk iš Vankuverio, 
B.C.

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

— LN valdybos posėdis lapkri
čio 29, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Dėl iškilusių sunkumų Kūčių 
vakarienė nebus rengiama šiais 
metais Lietuvių namuose. Bilie
tus į Naujų metų sutikimą bus ga
lima įsigyti sekmadienio popie
čių metu.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. 
Stanislovas Anužis, Kražių, Kark
lėnų ir Pašilės parapijų klebonas.

— Pakrikštyti: Katerina-Noel, 
Kristinos (Augėnaitės) ir Victor 
Juskey dukrelė; Laura-Aldira ir 
Joshua-Frank, Anna ir Juozo 
Skrupskų vaikai.

— Dešimt Dievo įsakymų aiški
nimo seminaras įvyks lapkričio 
21, trečiadienį, 7 v.v. Pradžioje 
bus Mišios, po to seminaras.

— Platinami bilietai į Naujųjų 
metų sutikimo balių, kurį šiais 
metais rengia parapijos jaunimas. 
Šokiams gros “Gintaro” orkestras 
iš Čikagos.

Registruojami vaikai Pirmos 
Komunijos ir Sutvirtinimo sakra
mentų pasiruošimui klebonijoj.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
vyks gruodžio 7-9 d.d. King City, 
Ont., Augustinijonų vienuolyne. 
Rekolekcijas ves kūn. Petras Dau
gintis, SJ. Registruotis parapijos 
raštinėje tel. 533-0621.

— Pokalbį apie krikščionišką 
šeimos gyvenimą anglų kalba pra
ves Arūnas Kalinauskas lapkričio 
25 d., po 10.15 v.r., Mišių skautų 
būklo patalpose.

— Parapijai aukojo: $750 - A. N. 
Kulpa; $500 - N.N.; $100 - P. Kud- 
reikis, K. S. Lembertai, S. V. Liui- 
mos, L. V. Morkūnai, P. F. Stirbiai, 
R. J. Paškauskai, M. Valaitis; $50 - 
J. B. Danaičiai, V. Dunderienė, V. 
Augėnas, S. Barčaitis, O. Skėrienė, 
O. Spurgaįtienė; Vyskupo fondui: 
$100 - M. Valaitis; Klierikų fon
dui: $500-N.N.; Novenai: $200-P. 
Petrėnas; $65-J. T. Kiškūnai; $50 
- S. Grizičkas, J. Ignatavičienė, Pr. 
Basys, S. Grajauskas.

— Mišios lapkričio 25, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Albertą Jurė
ną, 9.20 už Joną Baltakį, 10.15 v.r. - 
už Vėlinių novenai pavestas sie
las, už a.a. Adolfą Simonavičių, 
11.30 v.r. prašant Lietuvai laisvės.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” admi
nistracija prieškalėdiniame lai
kotarpyje bus atidaryta ir sek
madieniais po 9.30 v.r. pamaldų 
iki maždaug 1 v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, su
mokėti skolas, įteikti kalėdi
nius sveikinimus, užsakyti “TŽ” 
kaip dovaną savo bičiuliams.

Arvydas Vilčinskas, popu
liarus dainininkas iš Lietuvos, 
ir instrumentalistų ansamblis 
“Medus” gruodžio 4 d., 7.30 v.v. 
Lietuvių namuose atliks Lietu
voje labiausiai mėgstamų dai
nų programą. Per metus šis mu
zikinis vienetas yra davęs 400 
koncertų. Rengia Kanados lie
tuvių jaunimo sąjunga. Dalį 
pelno rengėjai numato skirti 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso dalyviams, (žiūr. skel
bimą)

Saulius Paukštys, Violeta Bu- 
belytė, Gintautas Stulgaitis, 
Remigijus Treigys ir Gintau
tas Trimakas, foto menininkai 
iš Lietuvos, su savo darbais 
dalyvaus Kanados metinėje 
grupinėje parodoje Toronto 
Photographer’s Workshop ga
lerijoje, 80 Spadina Avė. Lie
tuvių darbus organizuoja ir 
pats parodoje dalyvauja toron
tiškis foto menininkas Algis 
Kemežys. Parodoje dalyvaus 
100 geriausių Kanados foto 
menininkų. Parodos atidary
mas — lapkričio 30 d. 6v.v. - 10 
v.v., 80 Spadina Avė., pastato 
III-me aukšte. Lietuvių foto
grafus globoja KLB Toronto 
apylinkės kultūros komisija. 
Dėl informacijos skambinti 
tel. 362-4242. G.B.

Anapilio moterų būrelis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $200.

Kun. Petro Ažubalio fondui 
aukojo: $200 - V. Paliulis; $100 
-J. Šarūnas, O. Skrebūnienė.

Kun. Hermanas Šulcas, sale
ziečių vienuolijos narys, jau 
dvylika metų dirbantis Afrikos 
valstybėje Ruandoje misijo- 
nieriumi, porą savaičių pra
leido Toronte ir Mississaugo- 
je. Du sekmadienius laikė pa
maldas ir sakė pamokslus Pri
sikėlimo ir Lietuvos kankinių 
šventovėje, aplankė savo misi
jos rėmėjus, “TŽ” ir kitas lie
tuvių institucijas. Ruandoje 
jis yra įsteigęs jaunimo sody
bą, kur vietinis jaunimas mo
komas įvairių amatų, religijos, 
kalbos ir kitų dalykų. Ten gy
vena ir jo motina, kuri darbuo
jasi kaip šeimininkė. Iš Missis- 
saugos misijonierius išvyko į 
JAV-bes, kur aplankys Putna- 
mą, Čikagą, Los Angeles, Flo
ridą ir kitas vietoves, kur įsi
kūrę gausesni lietuvių telki
niai. Į Ruandą ketina grįžti 
1991 m. vasario mėnesį. Ten 
jis gauna “TŽ” oro paštu. Tai 
vienintelis jo ryšys su lietuviš
kuoju pasauliu.

VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS LAIKRAŠTIS
“Lietuvos aido” įgaliotinis JAV Bronius Juodelis,

239 Brookside Lane, Willowbrook, II. 60514, USA. Tel. (708) 986-1613
Mieli Lietuvos laisvės rėmėjai,

“LIETUVOS AIDO” skaitymas išeivijoje mums yra labai svarbus tikslios informacijos gavimui ir 
ryšio palaikymui su atgimstančia Lietuva. ’’Lietuvos aido” prenumeratos laisvajame pasaulyje yra ne 
tik materialinė, bet ir moralinė parama “Lietuvos aido” redakcijai ir Lietuvos respublikos vyriausybei. 
Tai geriausia dovana mums ir Lietuvai 1991 metams.

Todėl labai prašau nedelsiant užsiprenumeruoti "Lietuvos aidą" užpildant šio laiško atkarpą su 
tiksliu adresu ir pridedant 85 JAV dolerių čekį, rašant “Lietuvos aido" vardu, metinei prenumeratai. 
Užpildytą atkarpą ir čekį siųsti įgaliotiniui Broniui Juodeliui, aukščiau duotu adresu. “Lietuvos aido" 
prenumeratoms yra atidaryta speciali sąskaita Standard Federal banke Čikagoje. “Lietuvos aidas" 
bus jums siunčiamas oro paštu kartą į savaitę, voke sudedant penkis numerius. Be sutrukdymų, vokas 
ateina per 7 dienas.

Įgaliotinio pareigas iš “Lietuvos aido” redaktoriaus Sauliaus Stomos priėmiau be jokio honoraro, 
norėdamas prisidėti prie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymo, norėdamas padėti labai 
sunkią naštą nešančiai Lietuvos vyriausybei, patarnauti mieliems tautiečiams išeivijoje.

Laukdamas iš jūsų “Lietuvos aido” prenumeratos, reiškiu gilią pagarbą.
Su geriausiais linkėjimais -Bronius Juodelis, “Lietuvos aido”įgaliotinis

Siunčiu jums JAV $85.00 čekį metinei “Lietuvos aido” prenumeratai ir prašau jį siuntinėti sekančiu adresu:

Vardas ir pavardė .....................................................................................................................................

Adresas: .................................................................... ...............................................................................

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

maloniai kviečia visus lietuvius 
pasidžiaugti naujomis, gražiomis, 
melodingomis dainomis, kurias atliks 

vienas populiariausių Lietuvos dainininkų

palydimas Lietuvos instrumentinio ansamblio

Į LIETUVĄ
Grįžtu į tėviškę, į savo meilės kraitę.
Ten mano kryžių kalnas, vyturių dangus.
Ten skamba žodis, kaip giesmė, 

kaip Šventas Raštas.
f laisvę Lietuvę šiandienę aš grįžtu...

A. Vilčinskas
(1989 m. populiariausia daina Lietuvoje)

ARVYDAS VILČINSKAS

įvyks gruodžio 4, antradienį, 7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose 
įėjimas: suaugusiems $8; studentams - $5. Dalis pelno skiriama Kanados lietuvių jaunimo dalyvavimui 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje 1991 m. Rengėjai

NAUJU. METU.
M

Iškilmingas
Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1. Šilta vakarienė su vynu
2. Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro
3. Nemokamas baras
4. Šampanas
5. “Les and the Music Masters" orkestras, 

puikiai išpuošta salė

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto - 
sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas
R. Celejewską tel. 231-8832.

Visus dalyvauti maloniai kviečia -
Anapilio parapijos tarybos administracinė sekcija

A.a. Jeronimo Žukausko at
minimui Vytas ir Albina Bura- 
gai, Vladas ir Eugenija Stabin- 
giai “Tėviškės žiburiams” au
kojo po $20.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas (VII PLJK) Pietų 
Amerikoje artėja. Ar esate 18- 
35 m. amžiaus ir norite atsto
vauti savo miestui tolimoje Pie
tų Amerikoje? Ar reikia , kad 
PLJK padėtų užsimokėti kelio
nę? Norintys atstovauti savo 
miestui, prašome susisiekti su 
savo miesto jaunimo atstovu ar 
Vida Dirmantaite tel. 233-1732. 
Reikia atsakyti trumpai į klau
simą - kodėl aš noriu atstovau
ti savo kraštui? Atsakymą pa
duoti iki š.m. gruodžio 2 d. vie
tovės jaunimo atstovui ar nu
nešti į informacijos centrą. 
Rinkimai įvyks š.m. gruodžio 
9 d. Inf.

Patikslinimas. Devenių kultū
ros fondas prašo pranešti, kad 
1990 m. išleistos A. Gustaičio kny
gos “Karas braukia kruviną ašarą” 
kaina yra ne $27, bet $30 JAV., 
plius pašto perlaida. Leidėjų adre
sas: P. O. Box 10782, St. Peters
burg, FL 33733, USA. Platintojams 
nuolaida.

Atitaisymas. "Tėviškės žiburių” 
46 nr. buvo parašyta, kad Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvas Lietuvių slaugos namų 
statybai paskyrė $40,000. Iš tikrųjų 
tokią sumą kooperatyvas paskyrė 
įvairiom lietuvių institucijoms 
bei organizacijoms. Tame pačiame 
numeryje Pagalbos Lietuvai va
jaus aukos turėjo būti: $40 aukojo 
O. R. Berentai a.a. Justino (ne Ri
čardo) Punkrio atminimui.

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

M

a

Anapilyje 
gruodžio 31 
pirmadienį 
nuo 7v.v.

SLAUGOS NAMŲ VAJAUS 

POPIETĖ 
re n q iama

Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje 
1990 m. gruodžio 2, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
[vairi programa, suneštiniai užkandžiai bei pyragai, 
veiks baras, bus loterija. įėjimas - $7.
Bilietus platina: B. Abromaitienė tel. 532-4793, W. Drešeris tel. 
233-3334, A. Jankaitienė tel. 762-9183, LN sekmadienių popietėse.

Rengėjai: Lietuvių namų moterų ir vyrų būreliai

Odinių drabužių 
išpardavimas 

MOMRIAI. LEATHER
Factory Outlet

129 Spadina Avenue, Toronto, Ontario. 

Telefonas 597-9223.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

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. C ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

Prel. Juozas Antanavičius, Pane
vėžio katedros klebonas ir Pane
vėžio dekanato dekanas, grįžda
mas į Lietuvą po viešnagės Toron
te, porai dienų buvo sustojęs AV 
klebonijoje, kurioje rado nuošir
dų priėmimą. Seselės svečiu irgi 
širdingai rūpinosi. Prelatas lap
kričio 7 d. dar spėjo "Rūtos” klu
be paskubomis suorganizuotame 
susirinkime plačiau pakalbėti 
apie dabartinės Lietuvos religi
nį bei politinį gyvenimą. Klausy
tojai su dideliu įdomumu išklau
sė ilgoko pranešimo ir dar patei
kė keletą klausimų, į kuriuos pre
legentas išsamiai atsakė. Lapkri
čio 9 d. iš Mirabel orauosčio pre
latas išskrido Lietuvon.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

UTAS
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.

MOKA UŽ:
Certifikatus .....................111/2%
Term, indėlius:

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

II
Nekiln. turto nuo 131/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

jau atidavei savo dali?
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.

PARDUODU naujus baldus - sofą, 
lovą ir stalą už pusę kainos. Skam
binti tel. 534-6803.

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

VILNIUJE MIESTO CENTRE par
duodamas II-ame aukšte butas iš 
trijų kambarių, virtuvės, prausyk
los ir dviejų balkonų. Skambinti tel. 
416-733-2519 Toronte.

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.

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 $4,000-85,500 JAV va
liuta. Užsakymus priima iki gruo
džio 1 d.: TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago. IL 60629. USA. Tel. 
1-312-436-7772.

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.

KLB Pagalbos Lietuvai vajaus 
Montrealio komitetas buvo vėl 
susirinkęs pasitarimui. Šiuo me
tu siuntinėjami laiškai vietos lie
tuvių organizacijoms, kad jos pri
sidėtų savo auka. AV parapijos sa
lėje yra iškabintas sąrašas asme
nų, kurie aukojo šiam reikalui 
tiesiog per “Litą” (sąskaita nr. 4763).

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus metinė šventė įvyks gruo
džio 9, sekmadienį, Aušros Vartų 
parapijoje. Po iškilmingų pamal
dų salėje bus minėjimas, kurio 
metu paskaitą skaitys poetė ir 
dailininkė Edita Nazaraitė, šių 
metų Lietuvių rašytojų draugijos 
literatūros premijos laureatė. 
Po to vaišės. Pelnas skiriamas 
Pagalbos Lietuvai vajui- B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo - special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr........... 6’/ž%
Taupymo-kasdienines..... 6’/4%
Einamos sąsk............................4’/z%
RRIF-RRSP - term............ 113/4%
RRIF-RRSP-taup............ 71/z%

UŽ:
asmenines - nuo 141/4%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

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

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

“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.

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


