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Tikrasis auksas
Visas pasaulio vertybes surikiavę ir į jas giliau pa

žvelgę, ką kuri duoda žmonijai, nesunkiai suvoksime, kad 
tikroji vertybė vis dėlto nėra auksas, nors kai kada atro
do, kad juo remiamas visas gyvenimas. Tikrasis auksas 
yra geras žmogus ir jo gerieji darbai.
v

ŠITOJI brangenybė sudaro sąlygas gyventi, dirbti, 
kurti, daryti pažangą, įprasminti visą egzistenciją. 
Sunku įsivaizduoti gyvenimą be gerų darbų ir be ge

rų žmonių, kurie tuo darbus atlieka. Vargu ar iš viso tą 
ne nuo mūsų priklausomą buitį galėtume gyvenimu pava
dinti. Kad gyvenimą suka gerųjų žmonių rankos, kad nau
dojamės žinomų ir nežinomų geradarių nuopelnais, klai
dinga būtų visa tai priskirti kažkokiai savaimingai apraiš
kai, nekeičiamai būtinybei. Žmogus yra laisvas pasirink
ti kelią: duoti arba imti, kurti arba griauti, mylėti arba 
nekęsti. Šimtai priešpriešų supa jį nuo pat kūdikystės. 
Su žmogaus prigimtimi ir paskirtimi suderintas auklėji
mas jį veda gerąja, pozityvia lihkme. Būdo savybėse ge
rumo daigai labai kruopščiai prižiūrimi tėvų,, auklėtojų 
ir visų žmogaus auklėjimu besirūpinančių institucijų. 
Pasiruošime gyvenimui tasai būk geras iškyla virš visų 
kitų pastangų ir poreikių. Taigi formavimas žmogaus bū
do savybių dažnai laikomas net svarbesniu dalyku už įgy
tas žinias, už visą formalią erudiciją. Šių dienų pasaulis 
betgi nestokoja ir priešingų linkmių. Čia kai kuriais atve
jais žmogaus gerumas vadinamas naivumu, neapsukru- 
mu, kenkiančiu jam pačiam. Kai kur gerieji darbai sieja
mi tik su asmenine nauda. Tačiau kaip ten bebūtų, žmoni
ja negali nematyti asmenybių, šviečiančių savo gerais 
darbais, brangesniais už auksą.

JEI pavieniai geradariai pasaulio pilkumose žiba kaip 
vertybės, nesunku įsivaizduoti plačias organizuoto 
geradariškumo atošvaistes, kurių šviesa ir šiluma 

paliečia labai svarbias gyvenimo sritis. Tai įvairios šal
pos, labdaros, globos organizacijos, religinės bendruo
menės, vienuolijos. Pastarųjų nuopelnai raštijos, labda
rybės ir misijų laukuose buvo ir lieka visai žmonijai išsi 
skiriančiu pavyzdžiu, rodančiu kokius didžios vertės dar
bus gali atlikti organizuota idėjinio kelio geradarystė. 
Mes dažnai iš visų pusių apžiūrime savo išeiviškąjį gyve
nimą, vertiname jį lietuvybės išlaikymo ar poltinių pa
stangų matuoklėmis. Bet gal rečiau paanalizuojame to 
gyvenimo sluoksnių sudėtį. O analizėje gi pamatytume 
gerai išpuoselėtas pirmarūšes vienuolijų dirvas, iš kurių 
stiebiasi stiprūs, gražiai sulapojantys daigai. Daug dai
rytis nereikia: labai akivaizdu, ką lietuviškam gyvenimui 
reiškia Čikagos marijonai su spauda ir plačiais kultūri
nės, tautinės ir religinės reikšmės uždaviniais; ką rašti
jai, kultūrai, jaunimui ir pastoracijai duoda jėzuitai, pran
ciškonai, saleziečiai. O kaip šiandien galėtume įsivaiz
duoti išeiviją be darbščiųjų Marijos N. P. seselių ir kitų 
vienuolijų? Būtų galima daug ką pasakyti apie kiekvieną 
iš jų atskirai. Bet tų plačiųjų išeivijos dirvonų vagos visų 
stebimos ir matomos, ne vieno pasauliečio kartu išvaikš- 
tinėtos. Jos vis verčiamos ir toliau kažkokiame įsibėgė
jime, vienodai, tyliai, kantriai. Galėtume klausti, kieno 
gi nuopelnai, kad visa tai turime? Atsakymą geriau pasi
laikykime kiekvienas širdyje. O tik verta bendrai visiems 
tarti: visa tai vis dėlto daug ką viršijanti brangenybė. Č.S.

Vytautas Landsbergis Kanadoje
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas 

Landsbergis gruodžio 5, trečiadienį, atvyksta į Kanadą. Susi
tikimas su lietuvių visuomene įvyks tą pačią dieną (gruodžio 
5), 7.30 vai. vakaro didžiojoje Anapilio salėje. Numatoma to
kia V. Landsbergio viešnagės programa: gruodžio 6 d. — Ota
voje susitikimas su Kanados ministerių pirmininku B. Mul
roney, opozicinių partijų vadais ir Baltijos kraštų reikalus re
miančiais parlamentarais; gruodžio 7 d. — pasimatymas su On
tario premjeru Bob Rae ir kitais provincijos pareigūnais. Gruo
džio 8 d. jis išskrenda į JAV.

AT pirmininko V. Landsbergio sutikimu Kanadoje rūpinasi 
specialus KLB komitetas, kuriam vadovauja A. Pacevičius. Inf.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Socialistų planai ir pažadai
Ontario NDP socialistų prem

jero Bob Rae artimiausius pla
nus atskleidė provincijos gu
bernatoriaus L. Aleksanderio 
parlamente perskaityta kalba. 
Sosto kalbą parlamentinėje 
Kanados demokratijoje paruo
šia vyriausybių vadai, o ją per
skaito karalienei Elzbietai at
stovaujantys gubernatoriai. 
Bob Rae planų nekantraudami 
laukė Ontario gyventojai, vers
lininkai, kapitalo investuoto
jai, nes jis yra pirmasis NDP 
socialistų premjeras šios pro
vincijos istorijoje.

Staigmenų nebuvo susilauk
ta. Premjeras Bob Rae prisi
pažino, kad daugelio planų te
ko atsisakyti ar bent juos ati
dėti dėl Ontario biudžetui gre
siančio pustrečio bilijono do
lerių deficito. Premjero Bob 
Rae vyriausybė nedarbui su
mažinti paskyrė $700 milijonų, 
kurie bus panaudoti kelių ir 
valdinių pastatų priežiūros 
reikalams. Dabartinis valan
dinis minimalus $5.40 atlygi
nimas bus padidintas iki $7.20 
penkerių metų laikotarpyje. 
Premjero Bob Rae vyriausybė 
nutarė atsisakyti atominių 
elektros jėgainių, bet užbaig
ti Darlingtono jėgainės staty
bą. Atominių jėgainių plana
vimas sustabdomas trejiems 
metams. Naujas automobilių 
draudos planas bus paruoštas 
pavasarį.

Į planus taipgi yra įtrauktas 

specialus fondas padėti bank
rutuojančių firmų darbinin
kams, sustiprinti jų apsaugą 
atleidimo atvejais. Spaudžia
mas didžiųjų darbo unijų, 
premjeras Bob Rae neatsisako 
ir krautuvių uždarymo sekma
dieniais, bet žada laukti teis
mo sprendimo. Ontario mokes
čių reforma atidedama atei
čiai. Planus paruoš specialiai 
sudaryta Ontario teisingų mo
kesčių komisija. Jai, atrodo, 
buvo paliktas ir premjero Bob 
Rae plačiai nuskambėjęs pa
žadas įvesti minimalų pajamų 
mokestį visoms didžiosioms 
bendrovėms.

Rinkiminiame Ontario parla
mento vajuje rugpjūčio 18 d. 
NDP socialistų vadas Bob Rae 
nepašykštėjo pažadų, kurių 
nemaža dalis dabar atidėta 
arba iš viso nutylėta artimiau
siuose ateities planuose. Nie
ko negirdėti apie $1,4 bilijono 
fondą, kuris būtų sumažinęs 
paskolų palūkanas namų pir
kėjams, ūkininkams, mažie
siems verslininkams. Nemini
mas ir spekuliacijos žeme su
stabdymas padidintu pajamų 
mokesčiu, $400 milijonų para
ma šiaurinės Ontario dalies 
ekonominiam reikalam. Nu
tylimas pažadas praplatinti 
“Trans-Canada” greitkelį On
tario šiaurėje, kad jis būtų vie
nodas visoje Kanadoje su ke
turiomis eismo dalimis. Švie-

(Nukelta į 3-čię psl.)

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS, pasiruošęs kelionei į Kanadą ir 
JAV-bes. Nuotraukoje rodo Lietuvos pergalės ženklą Nuotr. “The Observer”

Paryžiaus konferencija

Musų ministerial - už durų
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija, kurioje dalyvavo 34 valstybių prezidentai, 
ministerial pirmininkai, užsienio reikalų ministerial ir kiti aukšti pareigūnai. Baltijos valstybių 

užsienio reikalų ministerial konferencijon nebuvo įleisti

Helsinkio aktu sudaryta Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija rengia 
savo narių suvažiavimus, ku
riuose svarsto Europą liečian
čius rūpesčius. Suvažiavimai 
bei posėdžiai būna įvairaus 
lygio — komisijų, žinovų, at
stovų, ministerių, prezidentų.

Paryžiuje 1990 m. lapkričio 
19-21 d.d. įvyko aukščiausio 
lygio suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo aukščiausi valstybių 
pareigūnai — prezidentai, mi
nisterial pirmininkai ir t.t. 
Jie svarstė pačius stambiau
sius politinius rūpesčius, pa
sirašė riboto nusiginklavimo 
ir taikingo sugyvenimo sutar
tis, kuriomis baigtas “šaltasis 
karas” tarp Europos Rytų ir 
Vakarų.

Kadangi karinė Varšuvos są
junga pasidarė nebeveiksmin- 
ga, Sov. Sąjunga nori, kad ne
veiksminga taptų ir karinė At
lanto sąjunga. Norima, kad 
pastaroji taptų tiktai politinio 
pobūdžio organizacija. Vaka
riečiai mano, kad tokia refor
ma per ankstyva, tačiau suti
ko sudaryti mechanizmą taikai 
išlaikyti — Konfliktams spręs
ti centrą. Galutinis sprendi
mas tuo ir kitais saugumo klau
simais bus padarytas pareigū
nų posėdyje 1991 m. sausio 
28-29 d.d. Vienoje.

“Specialūs svečiai”
Paryžiaus konferencija ypač 

domėjosi Baltijos valstybės 
— Lietuva, Latvija ir Estija, 
nes buvo skelbiama, kad ši 
konferencija būsianti II D. ka
ro pasekmių užbaiga. Baltijos 
valstybėms ji negali būti II D. 
karo užbaiga, nes jos tebėra 
okupuotos ir dar neatgavo per 
II D. karą prarastos nepriklau
somybės.

Jų užsienio reikalų ministe
rial, nors ir neturėdami oficia
laus kvietimo, atvyko Paryžiun 
ir bandė gauti bent stebėtojų 
teises konferencijoje. Prancū
zijos vyriausybė išdavė jiems 
specialių svečių kvietimus, 
bet į posėdžių salę jie nebuvo 
įleisti. Mat užprotestavo Sov. 
Sąjungos delegacija, grasin
dama išeiti iš konferencijos. 
Pagal statutą, visi konferenci
jos nutarimai priimami vien
balsiu nutarimu. Jeigu viena 
valstybė protestuoja, siūlomas 
dalykas atmetamas. Tuo būdu 
Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministerial turėjo bū
ti palikti už durų.

Šis incidentas buvo nemalo
nus ir Prancūzijai, išdavusiai 
Baltijos valstybių užsienio rei
kalų ministeriams specialių 
svečių kvietimus. Dėl to Pran
cūzijos užs. r. min. Roland Du
mas pakvietė juos pas save, 
kalbėjosi su jais 45 minutes ir 
vaišino.

Spaudos konferencija
Baltiečių užs. r. ministerial 

“Grand Hotel” viešbutyje su
rengė spaudos konferenciją, 
kurioje pareiškė, kad R. Du
rnas patvirtino sovietinės de
legacijos ultimatumą dėl bal
tiečių ministerių dalyvavimo. 
Esą Sov. Sąjungos užs. r. min. 
Ševardnadze pasiūlė baltie
čių ministeriams įsijungti so- 
vietinėn delegacijon, bet jie 
pasiūlymo nepriėmė, nes tai 
reikštų priklausomybę Mask
vai.

Nepalankumą baltiečių mi
nisteriams išreiškė ir M. Gor
bačiovas, kad ir netiesioginiu 
būdu, savo kalboje, pasakyto
je konferencijoje, kurioje pa
smerkė tautinius sąjūdžius 
Sov. Sąjungoje ir jų užmoju^ 
keisti respublikų sienas.

Amerikos laikysena
Paryžiaus konferencijos iš

vakarėse Baltijos valstybių 
ministerial buvo priimti JAV 
valstybės sekretoriaus J. Ba
keno. Po priėmimo Lietuvos 
užs. r. min. A. Saudargas pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
JAV yra palankios Baltijos 
valstybių dalyvavimui Helsin
kio akto procese, pritaria jų 
prašymui gauti stebėtojų tei
ses, tačiau respektuoja Sov. 
Sąjungos laikyseną, priešingą 
tokiam dalyvavimui.

Iš kitų šaltinių patirta, kad 
visa eilė JAV senatorių ragino 
prez. G. Bush’ą remti Baltijos 
valstybių siekius, viešai pasi
sakyti už jų priėmimą į Pary
žiaus konferenciją. Esą to rei
kalauja Baltijos valstybių 
aneksijos nepripažinimo poli
tika — jos deklaravimas vien 
popieriuje reiškia politinį ne
nuoseklumą, dviveidiškumą.

A. Saudargas per minėtą pri
ėmimą įteikė J. Bakeriui Lie
tuvos aukšč. tarybos pirm. V. 
Landsbergio laišką, kuriame 
išdėstyta dabartinė Lietuvos 
būklė ryšium su laukiamomis 
derybomis su Maskva. Esą Lie
tuvos vyriausybės nepripaži
nimas iš JAV pusės sunkina 
Lietuvos būklę ir drąsina Mask
vą įvesti prezidentinį režimą 
bei nušalinti Lietuvos parla
mentą, grasinti nauja ekono
mine blokada.

A. Saudargas savo ruožtu iš
dėstė Lietuvos būklę J. Bake
riui ir esamas kliūtis deryboms 
su Maskva, kuri vis nesileidžia 
į rimtą dialogą.

Ministerių pareiškimai
Lapkričio 21 d. Europos sau

gumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos spaudos centre

(Nukelta į 2-rą psl.)

Bendra sesija
Lietuvių informacijos cent

ro lapkričio 21 d. pranešimu 
iš Niujorko, baltiečiai atvirai 
pasmerkia sovietų grasinimus 
ir šaukia visų trijų aukščiau
siųjų tarybų bendrą sesiją. AT 
pirmininkų priimtame ir į So
vietų AT nukreiptame pareiš
kime pabrėžiama, kad Gorba
čiovui papildomų galių sutei
kimas veda į diktatūrą, galin
čią pažeisti Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos valstybių teises, 
jas spaudžiant grasinimais 
naudoti jėgą, kuri suspenduo
tų demokratiškai išrinktas val
džios institucijas ir įstatymus.

Toliau pareiškime sakoma, 
kad šitų grasinimų akivaizdo
je Baltijos valstybės priešin
sis jų neginčijamų teisių pa
žeidimams. Baltijos valstybių 
gyventojai ir valdžios institu
cijos neleis, kad pasikartotų 
1940 m. tragedija. Pareiškimas 
baigiamas tvirtinimu, kad Gor
bačiovo paruoštos, “naująją 
sąjungą” liečiančios, sutarties 
baltiečiai nepasirašysią.

Santykiai su kariuomene
Pranešama apie didėjančią 

įtampą tarp sovietų armijos 
dalinių ir civilių gyventojų 
Baltijos kraštuose. Lapkričio 
20 d. išleistame sovietų kraš
to apsaugos ministerijos bend- 
raraštyje nurodoma, kad bus 
imamasi reikalingų priemo
nių apsaugoti prieš kariuome
nę nukreiptus veiksmus.

Iš kitos pusės, keli šimtai 
taikių demonstrantų Vilniuje 
sukėlė pasipiktinimą kariuo
menės, kuri demonstrantus 
sklaidė “vandens patranko
mis” ir kelis jų smarkiai su
mušė.

Tuo tarpu sovietų kariuome
nės vyriausiojo štabo viršinin
kas M. Mosejevas užtikrino 
Lietuvos atstovus, kad jėga ne
bus naudojama prieš Lietuvos 
piliečius, atsisakančius tar
nauti sovietų armijoje. (LIC)

Siuntos Lietuvai
Lietuvių katalikų religinės 

šalpos trys siuntos su knygo
mis, vaistais, drabužiais ir vai
kų žaislais lapkričio 20 d. iš
plaukė į Lietuvą. Dar kita siun
ta bus išsiųsta lapkričio 26 d.

Siunta “Knygos Lietuvai” 

Šiame numeryje:
Tikrasis auksas

Geradarystė - didelė žmonijos vertybė
Mūsų ministerial - už durų

Šviesesnės ir slegiančios nuotaikos Paryžiaus konferencijoje 
Lietuvos laisvė - visų rūpestis 

VLIKo seime dalyvavo ir Lietuvos atstovai
Šešios paros autobuse

Įdomiai keliauta ir atstovauta Lietuvai
Kova - visų naudai

Svarstymai ir pažiūros moterų lygiateisiškumo klausimais 
Pašaukimas į vienuolinį gyvenimą 

Seselės Paulės gyvenimo ir darbo kelias
Būreliai maži - veikla plati 

KLK moterų draugijos suvažiavimas 
Fantazijos pasaulio šauklys

Mindaugas Peleckis - talentingas jaunuolis 
Nelauktai populiarėjanti knyga apie Lietuvą 

Vilnietis Tadeusz Konwicki filmų pasaulyje

daugiausia skiriama Lietuvos 
švietimo ministerijai. Tai 56 
suaukotos dėžės naujų univer
siteto lygio inžinerijos ir vers
lo vadovavimo knygos.

Siunta “Kalėdinės dovanos” 
buvo pakrauta Niujorke vieti
nių lietuvių ir svečių iš Lietu
vos talka. Šios siuntos gerybės
- drabužiai, žaislai ir vaistai
- skirtos našlaičiams, sene
liams, Tremtinių klubui ir ki
tiems vargstantiems.

Lietuvių katalikų religinė 
šalpa nuo liepos mėnesio pil
nai ar pusiau yra padengusi 
aštuonių siuntų išlaidas.

Siuntai “Knygos Lietuvai” 
išlaidas padengti padėjo išei
vijos krikščionys demokratai 
ir Tėvai pranciškonai. Visos 
išlaidos dar nepadengtos. Au
kas siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Catholic Religious Aid — 
Kalėdos, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA. (LIC)

Populiariausi politikai 
Lietuvoje

Vėliausiu apklausinėjimu 
(lapkričio mėn.), labiausiai 
mėgstami politikai yra K Pruns
kienė 57% (birželio mėn. 61%); 
V. Landsbergis 38% (birželio 
mėn. 28%); A. Brazauskas 35% 
(birželio mėn. 50%). Po jų - R. 
Ozolas 17%, K. Antanavičius 
11%, E. Bičkauskas 9%. (LIC)

Vyskupų aprobuota rinkliava
JAV katalikų vyskupai, susi

rinkę lapkričio 14 d. Vašingto
ne, vienbalsiai nusprendė au
torizuoti laisvą nepriklauso
mą rinkliavą Amerikos švento
vėse paremti Rytų Europos, 
Sov. Sąjungos ir Pabaltijo ka
talikų bendruomenes.

Svarbu pažymėti, kad nė vie
nas vyskupas nebalsavo prieš 
nutarimą. Taip atsitiko todėl, 
kad amerikiečių vyskupai, ap
lankę Rytų Europos katalikų 
bendruomenes, pamatė, kiek 
žalos K. Bendrijai yra pada
riusi komunistinė sistema. 
Vyskupai, lankę Rytų Europą, 
vienas po kito pasakojo savo 
liūdnus įspūdžius ir ragino 
vyskupus balsuoti už rinklia
vą. Diskusijose kalbėjo lietu
vių kilmės arkiv. Charles Sa- 
latka, iškeldamas lietuvių ka
talikų sunkumus ir buvusius 
komunistų persekiojimus. (LIC)
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Musų ministerial - už durų
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

buvo surengta spaudos konfe
rencija, globojama Danijos ir 
Islandijos delegacijų. Estijos 
užs. r. ministeris L. Meri įžan
ginėje kalboje pareiškė, kad 
Baltijos valstybių ministerių 
išskyrimas iš konferencijos 
nepakeis jų nusistatymo ir to
liau kovoti už nepriklausomy
bės pripažinimą tarptautinėje 
plotmėje. Tai daryti esą drą
sina parama visos eilės valsty
bių delegacijų, kurios šioje 
konferencijoje viešai pasisa
kė už Baltijos valstybių daly
vavimą Helsinkio akto proce
se. Prie tokių palankių valsty
bių priklauso Danija, Islandi
ja, Švedija, Norvegija, Vatika
nas, Čekija-Slovakija.

Latvijos užs. r. min. J. Jur
kaus pareiškė, kad Baltijos 
valstybių klausimas nėra Sov. 
Sąjungos vidaus reikalas, kad 
tai tarptautinė problema, kuri, 
kaip II D. karo pasekmė, tebė
ra neišspręsta.

Lietuvos užs. r. min. A. Sau
dargas perskaitė oficialų Lie
tuvos respublikos delegacijos 
pareiškimą, kuriame primena
ma, kad Sov. Sąjunga, protes
tuodama prieš Baltijos valsty
bių dalyvavimą Paryžiaus kon
ferencijoje, dar kartą ją netei
sėtai okupavo. Į klausimą apie 
derybas su Maskva atsakė mi
nisteris, pabrėždamas, kad jos 
neprasidėjo, kad tebevyksta 
paruošiamieji pasitarimai.

Su Prancūzijos parlamentarais
Baltiečių delegacijos susi

“KULTŪROS BARAI”
Ankstesniais metais “Kultūros barų” bičiuliai gau
davo žurnalą oro paštu nemokamai. Deja, pastaruoju 
metu, pasikeitus ekonominei padėčiai, žymiai išaugo

leidybos ir siuntimo kainos, todėl 1991 m. “Kultūros barus” užsie
nyje platinti įmanoma tik prenumeratos būdu.

Prenumeratos kaina metams oro paštu 80 JAV dol., paprastu 
- 40 dol. Galima mokėti atitinkamą sumą ir kita konvertuojama 
valiuta. Prenumeratą priimti sutiko mūsų talkininkė, aktyvi visuo
menininke Ema Datis (Dovydaitienė). Pinigų perlaidą (money 
order) arba čekį siųsti adresu: Ema Datis - “Kultūros barai”, 
4741 Cromwell Ave., Los Angeles, CA 90027, USA. Tel. 663-6103.

Prenumeratorius prašome nurodyti savo adresą laišku redakcijai: 
“Kultūros barai”, S. Daukanto a. 3/8, 232600, Vilnius, Lithuania. 
Prenumerata priimama iki gruodžio 25 d. (galima užsisakyti ir 
pusmečiui). Už sukauptą valiutą redakcija tikisi įsigyti kompiuterį, 
kuris labai praverstų žurnalo atpiginimui ir poligrafiniam tobulini
mui. Su dėkingumu priimtume ir šiam reikalui skirtas aukas. 
Tikimės ir toliau matyti jus tarp savo skaitytojų ir Lietuvos kultūros 
rėmėjų.

“Kultūros barų" vyriausias redaktorius V. Chadzevičius

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 draudę ($121.50 
trims mėnesiams).
Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 
aukščiau).

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

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

Mūsų patvirtinti prekybininkai
Kazan Overseas Parcels 
83 Shanley St., Kitchener, Ont. 
Tel. (519) 743-7653 
Silesia Co.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ont.
Tel. (416) 734-4487
R & R Interpostmir 
1055 Broadway, Buffalo, 
NY 14212, USA
Tel. 1-716-894-9880 

tiko su Prancūzijos senato
riais ir patyrė jų palankumą 
Baltijos valstybių užimtai po
zicijai. Iš Lietuvių pusės šia
me susitikime dalyvavo min. 
A. Saudargas, A. Andriukaitis,
K. Antanavičius, V. Katkus. 
Vėliau K. Antanavičius ir es
tas M. Lauristin aplankė par
lamento pirmininką L. Fabius, 
kuriam išdėstė baltiečių pa
stangas prasiveržti į tarptau
tinę plotmę, jų užmojus steig
ti informacinius centrus Vaka
ruose, laimėti Europos parla
mento bei jos tarybos dėmesį 
Baltijos valstybių siekiams.
L. Fabius pažadėjo savo pa
ramą.

Šalia vyriausybinės Lietu
vos delegacijos veikė ir Lietu
vos Sąjūdžio delegacija, kuri 
prisidėjo prie svarstybų su
rengimo Sorbonos universite
te ir veikė daugiausia neval- 
dinių organizacijų atstovų tar
pe, skleisdama atitinkamą in
formaciją apie Lietuvą.

Tiek tuo tarpu yra gauta ži
nių apie Paryžiaus konferen
ciją iš Lietuvių informacijos 
centro ir kitų šaltinių.

Nors Baltijos valstybių mi
nisterial nebuvo įleisti į Pary
žiaus konferenciją, tačiau jų 
žygis dar kartą iškėlė baltie
čių kovą už nepriklausomybės 
pripažinimą tarptautinėje 
plotmėje ir laimėjo gana daug 
dėmesio Vakaruose. Pastarie
ji aiškiai pamatė, kad skriau
dėjas yra Sov. Sąjunga, o skriau
džiamieji 1— Baltijos kraštai. G.

Big Win Center
760 Brant St., Burlington, Ont. 
Tel. (416) 639-7547 
Imports-Exports Gifts 
11758 Mitchell, Hamtramck, 
Ml 48212, USA
Tel. 1-313-892-6563
Arka
680 Dundas St.E., 
London, Ont.
Tel. 1-519-438-5271

Dalis 47-tojo VLIKo seimo dalyvių po uždaromojo posėdžio, kuris įvyko 1990 m. lapkričio 2-4 d.d., Wickliffe, 
Ohio. Pirmoje eilėje iš kairės: V. Povilionis, O. Jokūbaitienė, J. Jurkūnas, T. Blinstrubas, P. Narutis, dr. E. 
Arinanienė, dr. K. Bobelis, N. Ambrazaitytė, dr. D. Krivickas, V. Jokūbaitis, V. Bražėnas, J. Čikotienė, A. Mažeika. 
D. Bobelienė, J. Budrienė, dr. E. Klumbys Nuotr. Br. Čikoto

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

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Partijos pirmininkas
AT deputatas Egidijus Klum

bys Sąjūdin įstojo pastarojo gi
mimo dieną ir buvo išrinktas į 
Kauno miesto tarybą, vėliau ta
po Obelių apylinkės deputatu. 
Iš profesijos — gydytojas, Lietu
vos krikščionių demokratų par
tijos pirmininkas, Aukščiausio
je taryboje atstovauja radikalų 
sparnui. Apžvelgęs Amerikos 
politikos padarytas skriaudas 
Baltijos kraštams, iškėlęs kovo 
11 d. akto reikšmę, jis tvirtino, 
kad dešimtmetį trukusi ginkluo
ta kova Lietuvoje atbaidžiusi 
masinį kolonistų kėlimąsi į Lie
tuvą. Taryboje esąs labai stip
rus kairysis sparnas. Joje išryš
kėjusių frakcijų grupes jis skirs
to taip: trys — kairiųjų, dvi — 
centristų, viena — radikalų.

Kalbėtojas kaltino dr. K. Pruns
kienę pinigų švaistymu ir tvir
tino, kad valdžia likusi senojo 
aparato rankose. “Sąjūdžio klai
da, kad jis atėjo į valdžią, nesu
daręs savo vyriausybės aparato. 
Trūksta kompetentingų ir sąži
ningų žmonių, kurie dirbtų ne 
vardan savo kišenės”. Ekonomi
nė blokada įrodžiusi pasauliui, 
kad Lietuva gali apsieiti be So- 
vietijos. Ją paskelbęs Gorbačio
vas padaręs didžiausią taktinę 
klaidą, nes tuo parodęs pasau
liui Lietuvos pripažinimą. Ne
išgąsdinęs Lietuvos blokados 
paskelbimu, jis bando ją skal
dyti iš vidaus, vis dar tebepripa- 
žindamas sutartis su naciais. 
Tai Klaipėdos krašto ir Vilniaus 
problemos.

Lietuvoje karšta ...
“Lietuvos politinėje padangė

je karšta”, savo kalboje tvirtino 
deputatas Vidmantas Pavilio
nis, nuo 1967 m. Sąjūdžio narys. 
Jis vertina 1972 m. pasirodžiu
sios “LKB kronikos” įtaką. 1963 
m. jis buvo suimtas už Ribbent- 
ropo-Molotovo akto platinimą. 
Kalintas Mordovijos lageryje, 
vėliau paleistas negavo leidimo 
dirbti savo profesijoje. 1988 m. 
buvo išrinktas į Kauno Sąjūdžio 
iniciatyvinę grupę, Kauno mies
to tarybą ir Aukščiausiąją tarybą 
deputatu. Lietuvoje vyraujanti 
ne tautinė, bet politinė proble
ma, nes visi piliečiai yra trak
tuojami lygiai. Vykstanti politi
nė kova: lenkai nori atmesti lie
tuvių kalbos mokymą ir gyvena 
iliuzija grįžti į Lenkijos terito
riją.

VLIKas ir Lietuva
VLIKo pirmininko pavaduoto

jas dr. Domas Krivickas kalbėjo 
tema “Demokratizacijos proce
sas Lietuvoje ir VLIKas”. Jis 
nagrinėjo teisinę valstybę ir as
mens teises. Lietuva pasuko 
laisvosios Europos demokrati
zacijos keliu kaip teisinė vals
tybė, kuri turi užtikrinti žmo
gaus teises. Demokratija yra tei
sinės valstybės pagrindas: lais
vi rinkimai, kurių rezultatas yra 
valdžios bazė. Teisinės valsty

Lietuvos respublikos AT atstovai dalyvavo VLIKo seime, įvykusiame 1990 
m. lapkričio 2-4 d.d. Wickliffe, Ohio. Iš kairės: V. Povilionis ir dr. E. Klumbys

Nuotr. Br. Čikoto

bės susiduria su tautinių mažu
mų problema, kuri iškilo po II 
D. karo. Lietuva 1922 m. gegužės 
13 d. pasirašė deklaraciją (kons
titucijos 73 straipsnis), pagal ku
rią tautinės mažumos gali turė
ti savišalpos draugijos mokyk
las ir t.t. Po II D. karo tie įsipa
reigojimai išnyko, o Jungtinės 
Tautos kalba tik apie laisvės 
principus. Mažumos, gyvenan
čios teisinės valstybės teritori
joje, negali būti priverstos asi
miliuotis. Jos gali išpažinti savo 
religiją, kalbėti savo kalba, kur
ti organizacijas ir palaikyti san
tykius su panašiomis organizaci
jomis užsienyje.

Įvairūs klausimai
Dr. Krivicko kalbai pasibai

gus, Algis Regis klausė, kodėl 
nekalbama apie Mažąją Lietuvą. 
Jonas Daugėla kreipėsi į Lietu
vos deputatus, prašydamas pa
aiškinti K. Prunskienės pareiš
kimą, esą Lietuva praleidusi mo
mentą nepriklausomybei atsta
tyti. Deputatas Povilionis atsa
kė, kad K. Prunskienė tik padi
dinusi įtampą tarp parlamento 
ir vyriausybės.

Viktoras Mariūnas prašė pa
aiškinti sovietų karių santykius 
su lietuviška visuomene. Atsa
kyta, kad stengiamasi karius lai
kyti uždarus nuo gyventojų, nes 
laisvės siekimo “virusas” tapęs 
labai pavojingu — grįžę į savo 
tėviškes, kariai atneša lietuvių 
laisvės troškimo ir kovos už ją 
nuotaikas.

Dr. Viktorui Stankui papra
šius paaiškinti žemės reformos 
galimybes, buvo atsakyta, kad 
agrarinė komisija ruošianti pro
jektą, bet dedamos pastangos, 
kad sukaupti sovietiškų rublių 
kiekiai nedalyvautų privatiza
cijos procese.

Teisininkė Elena Armonienė 
klausė, kodėl Lietuvos konsti
tuciją rašys svetimtaučiai teisi
ninkai. Buvo labai puolamas 
kraštutiniu liberalizmu pasižy
mėjęs Harvardo universitetas, 
kurio profesorė vyksta į Lietuvą 
kaip konsultantė.

Dėl Mažosios Lietuvos sienų 
apsaugos buvo paaiškinta, kad 
su specialiomis uniformomis 
lietuviai muitininkai, prieš ru
sų kariuomenę ir muitinę, pra
ves sienos kontrolę. Lietuvių 
ūkininkų kolonizavimas Mažo
joje Lietuvoje esanti tolima sva
jonė, nes lenkai nori savais ūki
ninkais apgyvendinti teritoriją 
tarp Tilžės ir Ragainės. Tuo rei
kalu Lenkija bando tartis su 
Maskva. Rusija toje teritorijoje 
nori apgyvendinti Pavolgio vo
kiečius.

Dr. Palubinskas teiravosi, ką 
daro VLIKas, kad vyktų bendra
darbiavimas tarp veiksnių už
sienyje ir Lietuvoje. Dr. Bobe
lis atsakė, kad tai būtų priimti
na, jei bus daroma su Aukščiau
siosios tarybos ir Lietuvos vy
riausybės žinia. VLIKas daly
vauja Helsinkio konferencijo
se nuo 1975 m. Dr. K. Bobelis da
lyvavęs visose konferencijose. 
1986 m. į tą veiklą įsijungusi ir 
Bendruomenė. Dr. K. Bobelis 

pakartotinai tvirtino, kad norė
tų dirbti drauge, bet, atrodo, 
jog veiksnių bendradarbiavimas 
neįmanomas, Bendruomenei ne_- 
gatyviai pasisakius. ALTa daly
vaujanti bendroje veiksnių ta
ryboje. ALTos 50-tasis suvažia
vimas įgalioja pirmininką kreip
tis į Stasį Lozoraitį, kad sušauk
tų veiksnius, siekiant darbo ko
ordinacijos.

Deputatė N. Ambrazaitytė pa
reiškė savo pasipiktinimą ne
seniai “Draugo” dienraštyje pa
skelbtu iš Lietuvos anonimišku 
vienos moters laišku, kuris esąs 
melagingas, nes jame tvirtina
ma, kad dr. K. Bobelis nenorė
jęs susitikti su tremtiniais ir ne
pripažįstąs jų organizacijos. De
putatė pabrėžė, kad dr. K. Bobe
lis su tremtiniais susitiko, pas 
juos lankėsi ir nuoširdžiai kal
bėjosi.

J. Daugėla kritikavo VLIKo 
tarybą, kad ji tik posėdžiavusi, 
bet nesprendusi ar nepajėgusi 
išspręsti tokių problemą, kaip 
VLIKo atstovavimas Lietuvoje, 
jo veiklos pritaikymas prie da
bartinių Lietuvos sąlygų. Pagal 
statutą, taryba turėjusi paruošti 
projektą Lietuvos laisvinimo 
klausimais. Seimas turi reika
lauti, kad taryba atliktų jai pa
vestus uždavinius ir raginti, kad 
ji suaktyvintų veiklą, nesiten
kindama vien trimis posėdžiais. 
J. Jurkūnas tarybos veiklą at
kakliai ir energingai gynė.

Vakare įvyko pokylis. Meninę 
programą atliko sol. Aldona 
Stempužienė su Danutės Liau- 
bienės fortepijono palyda. Prog
ramai vadovavo sąmojingas Pra
nas Razgaitis.

Pamaldos

Sekmadienį Dievo Motinos 
šventovėje iškilmingas Mišias 
atnašavo kun. G. Kijauskas ir 
kun. H. Šulcas. Vilniaus operos 
solistė ir AT deputatė N. Amb
razaitytė su R. Kliorienės var
gonų palyda sugiedojo Šuberto 
“Avė Maria” ir dar dvi giesmes. 
Pamaldoms baigiantis, kun. Šul
cas prabilo į maldininkus, ska
tindamas visus pajusti krikš
čionišką įsipareigojimą padėti 
už save vargingesniems, nupa
sakodamas skurdų Afrikos vai
kų gyvenimą ir savo pastangas 
jiems padėti.

Paskutinis posėdis
Paskutiniam seimo posėdžiui 

Lietuvių namuose pirmininkavo 
Teodoras Blinstrubas. A. Ma
žeika pranešė, kad iš 15 grupių 
tik krikščionių darbininkų są
junga neatsiuntė savo atstovo, 
o 39 delegatai įteikė savo įgalio
jimus.

Rezoliucijų komisijos pirm. 
J. Daugėla pranešė, kad ne vi
sos rezoliucijos apsvarstytos, 
ir perskaitė jų turinį. Seimo var
du sveikinama Lietuva kovo 11 
proga; seimas apgailestauja dar 
tebesantį okupacinį Lietuvos 
statusą; VLIKas pasiryžęs savo 
veiklą sustiprinti; seimas prisi
mena nukankintus Sibiro trem
tinius ir sveikina grįžusius; sei
mas turi stengtis, kad Paryžiuje 
vyksiančioje Helsinkio akto kon
ferencijoje būtų apsaugotos Gu
dijos ir Lenkijos lietuvių teisės; 
rūpintis Lietuvos gerovės kėli
mu; koordinuoti santykius ir ša
linti nesklandumus tarp veiks
nių, siekiant darnos būtiniems 
darbams vykdyti; stabdyti anti
lietuviškus elementus, nes tai 
Lietuvos valstybės griovimas; 
seimas konstatuoja faktą, kad 
Lietuvos vyriausybės žygiai ne 
visada derinasi su išeivija; 
džiaugiasi Lietuvoje vykstančiu 
demokratėjimo procesu, bet 
randa, kad tarpusavio kivirčai 
yra žalingi; kreiptinas dėmesys 
į Kaliningrado srities sienų 
klausimo kėlimą tarptautinia
me forume; sveikina Povilą Ši
lą, 1944 m. Lietuvoje VLIKo vi
cepirmininką ir Sibiro tremti
nį; siūlo sekantį seimą sušauk
ti Vilniuje; plėsti VLIKo atsto
vybių tinklą, trumpinti pradinę 
seimo dalį, daugiau laiko skirti 
svarstymam; dėkoja Danijos ir 

Norvegijos vyriausybėm, dr. K. 
Bobeliui, valdybai, tarybai, J. 
Giedraičiui, A. Venckui už jo pa
stangas Europos parlamente, 
rengėjų komitetui už priėmimą.

Perskaičius rezoliucijas, buvo 
pateiktos pataisos ir pastabos, 
bet jų perredagavimas pavestas 
valdybai. Dėl laiko stokos galu
tinai suredaguotos rezoliucijos 
nebuvo pristatytos seimui pa
tvirtinti, kaip to reikalauja pri
imta tvarka.

Atstovas iš Kanados p. Jakai
tis paprašė žodžio, norėdamas 
pareikšti savo lojalumą ir soli
darumą VLIKui kovoje už Lietu
vos laisvę, ypatingai už tai, kad 
VLIKas talkina Lietuvos vyriau
sybei ir padeda atidaryti duris 
į tarptautinę areną, bet taip pat 
siūlo VLIKui pasirūpinti lietu
viais ir už Lietuvos ribų, nes Lie
tuva nesibaigia dabartinėse sie
nose.

Jautrų baigiamąjį žodį tarė dr. 
K. Bobelis ir pranešė, kad da
bartinė VLIKo vadovybė atsista
tydina, jos kadencijai pasibai
gus 1991 m. kovo 11 d. Posėdis 
baigtas Tautos himnu.

Pastabos
Posėdžiai buvo turiningi ir 

įdomūs, bet jų procedūra ir sti
lius turėtų būti sumoderninti. 
Iš vietos prašantieji balso pri
valo trumpinti kalbas, suformu
lavę trumpus ir aiškius klausi
mus, be ilgų įžangų. Čia savo 
tvirtą ranką turi parodyti pir
mininkaujantis. Pranešimuose 
buvo daug pasikartojimų, mi

AfA 
JERONIMUI ŽUKAUSKUI

mirus,

jo žmonai ADELEI, dukrom - ONUTEI ir IRENAI, sūnui 
TOMUI bei visai giminei reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime-

Hamiltono ateitininkų kuopa

AfA 
JERONIMUI ŽUKAUSKUI

mirus,

jo žmonai ADELEI, dukroms - ONAI ir IRENAI, sūnui 
TOMUI, broliui KAZIMIERUI ir sesutei TERESEI MU
RAUSKIENEI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą 
bei kartu liūdime -

Teresė ir Viktoras Gražuliai 
Marija Andriulevičienė

Onabian Slrt jfHemorialš Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

c MEDELIS CONSULTING
‘"5*“” 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

(vairus patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus > Prižiūrim kapus ■ Perduodam

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

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

Al MFHFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLUIv liluUuLIv 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

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

nint tuos pačius įvykius. Prog
ramoje numatytų kalbų ir pra
nešimų tekstai turėtų būti įteik
ti kviestiems spaudos atstovams, 
kad vėliau nebūtų priekaištau
jama “minčių iškraipymu” ar 
“nesupratimu”.

Daugybės sveikinimų skaity
mas atima brangų ir ribotą lai
ką nuo esminės darbotvarkės. 
Ar ne geriau būtų sveikinimais 
pasidžiaugti ne darbo posėdžių 
metu, pvz. po pokylio meninės 
programos? Daugybės rezoliuci
jų skaitymas taip pat gaišina 
laiką. Kai kurių suformulavime 
stinga konkretumo, pasitenki
nant bendrybėmis ar patvirti
nant senus faktus. Padėkų rašy
mą galima pavesti valdybai.

Seimo turinys buvo informuo
jantis, įdomus ir, kas svarbiau
sia, rodantis VLIKo nuoširdžias 
pastangas Lietuvos vardą kelti 
tarptautiniame forume, veržtis 
į konferencijas, reikalauti Lie
tuvai teisių ir pripažinimo.

Pažymėtina, kad seimo eigoje 
nebuvo pastebimi asmeniniai ir 
tarppartiniai ginčai, vyravo min
tis — Lietuvos laisvės siekis yra 
visų bendras rūpestis. Pasiten
kinant vien kito veiksnio neno
ro bendradarbiauti paminėji
mu, nebuvo kritikuojama ar puo
lama.

Daug įdomaus elemento įne
šė seime dalyvavusieji Lietuvos 
AT deputatai. Džiugu konsta
tuoti, kad VLIKas nerodo noro 
kištis į Lietuvos vidaus reika
lus, pirmininkui primygtinai 
pabrėžiant, kad “VLIKas remia 
Lietuvos vyriausybę ir\ parla
mentą”.



KAUNAS - ROMA - VILNIUS

Šešios paros antobuse
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
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Su regėtojais
Prie klebonijos susitikome 

regėtoją Mariją, o svečių kam
baryje ilgai kalbėjomės su Iva
nu. Sveiki gražūs jaunuoliai. 
Ivano rudos, gilios, kiaurai ve
riančios akys, veide — lengva 
šypsenėlė. Sėdžiu priešais ir 
galvoju, kad toks kilnus, svei
kas, besišypsantis jaunuolis 
negali nei klysti, nei sakyti ne
tiesą.

Tėvą pranciškoną kažkas pa
klausė: “Ar tikite apsireiški
mo tikrumu?” “Taip, aš tikiu 
šimtu nuošimčių” — atsakė. 
Man staigiai išsprūdo klausi
mas: “O ką mes turime daryti?” 
Vienuolis atsakė: “Jeigu esate 
įsitikinęs, privalote tikėti, jei 
ne — yra visiška laisvė tikėti 
ar ne.”

Mus pavaišino kava ir švie
žiomis, saldžiomis fygomis, ku
rias mūsiškių dauguma turbūt 
tik iš Šv. Rašto žinojo.

Kalnų keliais
Iš Medjugorės prasidėjo 

pats sunkiausias mūsų kelio 
tarpas. Keli šimtai kilometrų 
kalnų keliais. Lygumų gyven
tojams tai net šiurpą kelia. 
Daug posūkių. Kelias vietomis 
paremtas betono kolonomis, 
prisišliejęs prie kalno šlaito. 
Nesimato kalno viršūnės, apa
čioje — praraja, vos matomi 
nameliai, vanduo ar susiraukš
lėję, lyg sustingusi lava, kal
nai. Kartais net dairytis nesi
nori.

Prie upelio
Slėnyje sustojame pailsėti. 

Čiurlena gaivus upeliukas. 
Kas prausiasi, kas maudosi, 
kas tik kojas pamirko. Žiūriu 
į brolių kunigų kojas ir galvo
ju: “Nė vieno sveiko kunigo. 
Kiek mes dar tempsime savo 
Lietuvėlėje?” O darbo visiems 
dabar nepaprastai padaugėjo. 
Visų kojos kaip kaladės — su
tinusios. Tad ir klausiu vieną 
jauną kunigėlį: “Ar tau dažnai 
tinsta kojos?” Jis sako: “Nie
kada”. Pasižiūri į savo kojas 
ir nustemba. Kai reikėjo apsi
auti, vienas net į batus nebe
galėjo įkelti kojų.

Suprantama, taip žmonės ne
važiuoja. Autobusas, nors irge- 
ras, bet sėdynės aukštos, ko
jos nukarusios, o jau baigiasi 
trečia para, kai kojų nebuvo
me ištiesę nei dieną, nei nak
tį. Viešbučiai ir moteliai ne 
mums, kam gi reikalingi bepi
nigiai.

Prišvinkęs maistas
Jau baigiasi gėrimų atsar

gos. Pradėjo ir mūsų maistas 
švinkti, balta duona acetonu 
kvepėti. Tik lietuviška juoda 
duona atspariausia. “Turtuo
liai” ja su draugais dalinosi. 
Kaip gera, kai kur nors šalto 
vandenėlio butelius prisipil- 
dome.

Aš matau jus skaitančius ir 
kai kuriuos galvojančius: “Tai 
vargdienėliai!” Ne, taip nėra. 
Juk mes iš Lietuvos, ne iš Ka
nados, Vokietijos ar Amerikos 
— užsigrūdinę. Jeigu jūs būtu
mėte pamatę mūsų veidus, kai, 
gerokai paklaidžioję po Romą,

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

timo reikalams buvo pažadė
ta papildoma pusantro bilijo
no dolerių parama dvejų me
tų laikotarpyje. Sosto kalbos 
planuose tik pabrėžiama, kad 
švietimas labai svarbus Onta
rio ateičiai.

Užmirštas ir konkretus rin
kiminis pažadas už $570 mili
jonų kasmet parūpinti 20.000 
pigesnių butų naujuose pelno 
nesiekiančiuose namuose. 
Sosto kalboje minimas namų 
prieinama kaina statybos pa
didinimas, bet nutylimas jų 
skaičius ir finansinės paramos 
suma. Kalbama apie sociali
nės gerovės pašalpų reformą, 
lygų atlyginimą už tą patį dar
bą vyrams ir moterims, tačiau 
ir šiais reikalais sprendimai 
paliekami ateičiai. Komenta
toriai pabrėžia, kad pirmosios 
NDP socialistų premjero Bob 
Rae sosto kalbos planai yra 
panašūs į ankstesnių Ontario 
konservatorių ir liberalų vy
riausybių planus. Mat ir jam 
dabar jau paaiškėjo, kad ne 
visus rinkiminius pažadus leis 
įgyvendinti ekonominės prob
lemos.

Kvebeko premjerui R. Bouras- 
sai rugsėjo 12 d. buvo padary
ta odos vėžio operacija JAV 
vėžio institute Bethesdoje, 
Marylando valstybėje. Jo nu
garos odoje buvo rastas pavo
jingas melanomos vėžys, išgy
domas tik ankstyva operacija. 
Praėjusią savaitę buvo atlikta 
tiriamojo pobūdžio operacija, 
ieškojusi vėžio išsiplėtimo. Dr. 
S. Rosenbergas dabar prane
šė, kad pirmoji operacija pa
šalino visą vėžį iš premjero R. 
Bourassos nugaros ir kad ant
roji nerado jokių kraujo vėžio 
išsiplėtimo žymių. Kvebeko 
dermotologų draugijos pirm, 
dr. Pierre Richard pakartojo 
amerikiečio dr. S. Rosenbergo 
išvadas, kad melanomos vėžio 
pavojus esąs pašalintas, bet 
ateityje galbūt reikės pasto
vaus patikrinimo kas pusė me
tų. Jis taipgi pabrėžė, kad to
kio tipo odos vėžys gaunamas 
nuo per didelio kaitinimosi 
saulės spinduliuose. Premje
ras R. Bourassa Kvebeko par- 
lamentan žada grįžti gruodžio 
pradžioje, pasinaudojęs dvie
jų savaičių atostogomis.

Didelės namų kainos ir aukš
tos paskolų palūkanos didina 
priverstinį namų pardavimą 
visoje Kanadoje, ypač Toron
te. Vis dažniau pirkėjai ne
įstengia padengti mėnesinės 
liamo skolos. Tokiu atveju teis
mas leidžia priverstinį namo

pardavimą paskolą parūpinu
siai institucijai. Pirmajame 
1990 m. pusmetyje taip buvo 
parduoti 6.144 namai, o tame 
pačiame laikotarpyje 1989 m. 
— 4.369. Šie duomenys liudija 
didėjantį namų netekimą jų iš
mokėti neįstengiantiems savi
ninkams.

Liūdniausia, kad pinigo tu
rintys spekuliantai įsigudrino 
už tokius prievarta parduoda
mus namus siūlyti tik pusę jų 
tikrosios vertės. Finansinei 
bendrovei terūpi greit parduo
ti nusavintą namą ir atgauti 
paskolintą kapitalą. Atsiradus 
varžovams tarp pirkėjų, namas 
parduodamas varžytinių būdu.

Tikrose varžytinėse Toronte 
už $143.000 buvo parduotas 
vengro Imrės Fintos namas. 
1983 m. CTV televizijos stotis 
buvusį vengrų policijos kapi
toną I. Fintą apkaltino Vengri
jos žydų žudymu ir jų išvežimu 
į nacių koncentracijos stovyk
las 1944 m. I. Fintą, atmetęs 
šiuos kaltinimus, kreipėsi į 
teismą, reikalaudamas atpildo 
už neteisingus kaltinimus. By
lą jis sustabdė tik 1986 m., kai 
CTV stoties advokatai jos rei
kalams buvo išleidę $177.000. 
Mat tada pačiam I. Fintai bu
vo iškelta pirmoji byla Kana
doje uš kitur padarytus karo 
nusikaltimus.

Prisiekusiųjų taryba ištei
sino I. Fintą, jį pripažindama 
nekaltu dėl Vengrijos žydų žu
dymo bei jų išvežimo į nacių

sustojome prie lietuvių Šv. Ka
zimiero kolegijos durų ir su
gužėjome į vidų, būtumėte pa
sakę: “Turbūt jie laimingiausi 
pasaulyje žmonės”.

Pagaliau Romoje
Šv. Kazimiero kolegijoje vis

kas nepaprastai įdomu. Kole
gijos steigėjų ir vadovų nebu
vome matę. Juk vyskupai rinko 
šiai kelionei kunigus, nebuvu
sius Romoje, todėl kiekvienas 
susitikimas buvo mums naujas 
atradimas. Visi garsieji asme
nys man buvo žinomi iš dauge
lio pasakojimų, tad buvo įdo
mu palyginti, ar mano susikur
tas vaizdas buvo panašus į tą, 
ką matau.

Stebino išsilavinimo gilu
mas ir Lietuvos reikalų paži
nimas bei didinga išvaizda 
prel. L. Tulabos. Negalėjau at
sistebėti prel. A. Bartkaus ge
rumu, energija ir kantrybe. Iš 
prel. A. Jonušo veido spindu
liavo gera nuotaika, lyg jis jo
kių rūpesčių neturėtų, kai tuo 
tarpu net ir mes visi jį su savo 
reikalais ir reikalėliais vargi
nome. Prel. S. Žilys žavėjo mus 
savo darbštumu ir šviesia ra
mybe, spindinčia iš jo veido. 
Norėjosi nuoširdžiai palinkėti 
šviesios ateities rektoriaus 
talkininkui Gintarui Grušui, 
kuris taip nuoširdžiai mus vi
sur vedžiojo ir globojo. Visur 
jautėme seselių kotryniečių 
gerumą ir motinišką rūpestį.

Išvykos
Visą mūsų kelionę į vaizda

juostę įrašė kun. A. Keina iš 
Valkininkų, o Romoje mūsų 
laukė visur suspėjantis kun. S. 
Lidys iš Vilniaus su videoka
mera. O filmuoti buvo ką. Juk 
dar kelios dienos iki rekolek
cijų. Mūsų globėjų — prel. A. 
Bartkaus ir G. Grušo kiekvie
na diena smulkiai suskirstyta. 
Gerai, kad turėjome savo auto
busą ir gerus, kantrius vairuo
tojus. Kalnų keliuose ne visa
da autobusas galėjo pravažiuo
ti posūkius nepasistūmėjęs at
gal. O vaizdai, vaizdai! Visiš
kai kitaip atrodo iš atvirukų 
ir realybėje. Neužmirštamos 
šv. Mišios lietuvių koplyčioje 
Šv. Petro Bazilikoje, didžiosio
se bazilikose ar prie šventųjų 
kapų. Įdomu pamatyti Porcin- 
kulės bažnytėlę, šv. Pranciš
kaus, šv. Benedikto celes ... 
Juk tai nepakartojami dalykai.

Apie Lietuvą žmonės šian
dien žino daug. Pamaldžios 
sielos už Lietuvą meldžiasi 
daug kur. Pvz. Romoje Šv. Ig
noto šventovėje skuba dvi se
selės. Prel. A. Bartkus sako

koncentracijos stovyklas. CTV 
televizijos stoties išlaidas pa
dengusi draudos bendrovė da
bar $143.000 atgavo varžytinė
se pardavusi L Fintos namą, 
kai Kanados teismas jį yra iš
teisinęs. Kanados vyriausybė, 
žydų spaudžiama, pradėjo by
los apeliaciją, nors demokra
tiniame teisme išteisintas I. 
Fintą jau yra septyniasdešimt 
septynerių metų amžiaus.

V. Kst.

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

Prelatas JUOZAS ANTANAVIČIUS, Panevėžio katedros klebonas, atna
šauja Mišias Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugoje-Toronte

Nuotr. dr. Angelės Kazlauskienės

joms, kad čia kunigai iš Lietu
vos. Viena ir sako: “Aš kasdien 
už Lietuvą meldžiuos”. Sujau
dintas atidaviau savo rožinį, 
paminėdamas, kad jis buvo pa
darytas, kai Lietuva dar buvo 
laisva. Dabar dar labiau turė
site melstis. Ji, pabučiavusi 
rožinį, pasakė “būtinai” ir nu
skubėjo toliau.

Asyžiuje Šv. Klaros baziliko
je seselė sužinojusi, kad mes 
iš Lietuvos neėmė pinigų už 
kryželius, priminė, kad mel
džiasi už Lietuvą.

Su tūkstančiais kunigų
Rekolekcijų metu gyvenome 

“Marijos namuose”. Daug kam
barių, graži koplyčia. Jos ga
lėtų pavydėti kiekvienas mies
tas. Tuose namuose daugybė 
kunigų iš viso pasaulio. Rytą 
autobusas išveža, vakare vėl 
parveža.

Rekolekcijose kunigų — per 
5.000. Labai įdomu stebėti.1 Pa

sirodo, visi kunigai panašūs, 
kur jie begyventų, juodi ar bal
ti būtų, su nesenstančia stu
dentiška dvasia, kaip ir Lietu
voje. Jaučiasi tik kalbos ir pa
saulio kraštų barjerai. Anglų 
kalba tapo reikalingiausia vi
same pasaulyje. Mano kartos 
ir vyresni kunigai daugiau vo
kiečių kalbą mokėjo. Bet pasi
taikydavo ir staigmenų. Kartą 
važiavau šalia kunigo iš Ganos. 
Jis, pasirodo, kalba vokiškai. 
Įdomus buvo pokalbis. Jis pa
pasakojo, kad nauji katalikai 
ateina iš katalikiškų mokyklų, 
kur ganiečių vaikai mokosi. 
Labai panašus kelias šiandien 
ir Lietuvoje. Bekalbant ganie
tis kunigas pasakė: “Jūs turite 
labai gerą žmogų — Gorbačio
vą”. Aš atsakiau, kad lietuviai 
taip negalvoja, nes jis Lietu
vai laisvės neduoda. Kalba nu
trūko, išlipęs iš autobuso vie
nas nuėjo į viešbutį.

(Bus daugiau)
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Partiečiai skverbiasi valdžion
Pastaruoju metu senoji par- 

tokratija ir biurokratija sten
giasi įvairiausiais būdais įsi
tvirtinti valdžioje. Kai kuriais 
atvejais ji dangstosi tautinio 
atgimimo šūkiais ir mėgina 
juos naudodama apgauti Lie
tuvos žmones. Užimdami įvai
riausius postus ir ypač ginda
mi kolūkinę sistemą, senosios 
totalistinės valdžios atstovai 
savo gniaužtuose laiko Lietu
vos kaimą. Tos priespaudos 
instrumentas yra daugelis ko
lūkių pirmininkų su savo spe
cialistų ir prievaizdų aktyvu. 
Visokiomis priemonėmis, net 
ir bauginimu veikdami kolū
kiečius, jie pasiekė žymių lai
mėjimų rinkimuose, prasi
skverbė į savivaldybes. Torpe- 
duodama ir visaip trukdydama 
Lietuvos parlamento įstatymų 
vykdymą, senoji biurokratinė 
sistema sukelia chaosą res
publikos gyvenime. Kai kurie 
iš partinių biurokratų yra pra
siskverbę net į Lietuvos par
lamentą.

Kačerginės rinkiminės apy
linkės deputatas doc. M. Trei
nys, kuo aktyviausiai rinki
muose palaikytas partinių 
sluoksnių, pažeidžiant rinki
minius įstatymus, vargais-ne- 
galais laimėjo rinkimus. Jis, 
buvęs marksistinės žemės ūkio 
ekonomikos katedros vedėjas, 
su kitais autoriais parašęs 
marksistinės žemės ūkio eko
nomikos vadovėlį, 1990 m. va
sario 16 d. padėjo partinį bi
lietą, mėgindamas save pavaiz

duoti aktyviu Sąjūdžio veikė
ju. Į klausimą, kodėl jis nepa
sireiškė Sąjūdžio veikloje 
anksčiau, — M. Treinys atsakė, 
kad jis ruošęs žemės ūkio re
formos įstatymą ir todėl visuo
meninėje veikloje nedalyva
vęs. Tačiau jis ir pats žino, kad 
tai gryna demagogija.

Tikrumoje M. Treinys yra ar
šus kolūkinės santvarkos gynė
jas, kuris, vykdydamas savo 
šeimininkų nurodymus, sten
gėsi ginti griūvančią kolūkinę 
santvarką. Tai parodė Lietu
vos ministerės pirmininkės K. 
Prunskienės ir Rokfelerio fon
do atstovų suorganizuotas vizi
tas į Zapyškio kolūkį. Didžiau
siu cinizmu pasižymėjo Rokfe
lerio fondo atstovų iškvietimas 
į šį kolūkį, nes, matyt, neturė
dami kitos išeities, kolūkinės 
santvarkos gynėjai-donkicho- 
tai tikisi, kad Rokfelerio fon
das padės išgelbėti griūvan
čią kolūkinę santvarką Lietu
voje.

Norime pareikšti ir tai, kad 
Zapyškio kolūkis, į kurio prog
ramas senoji vyriausybė inves
tavo milijonus rublių, buvo 
nuolat įsiskolinęs, ir tas sko
las vyriausybė reguliariai nu
braukdavo. Jis taip pat yra ne
rentabilus, kaip ir kiti kolū
kiai, ir yra skolingas daug pini
gų Lietuvos respublikai.

A. Bartas

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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!”

Name

CityAddress

Postal CodeProvince

PASAULYJE, 
KURIAME BRANGSTA 
ENERGIJA

ŠTAI KAIP JUS 
GALITE TAUPYTI

kainas viso pasaulio 
valstybėse. Bet yra gana daug 

atvejų, kai jūs galite naudoti mažiau 
energijos ir tuo pačiu sumažinti savo 
išlaidas. Reikėtų skaitytis su kiekvienu 
lašu, ir tuč tuojau.

Ir ne tik jūs mažinsite savo 
išlaidas, bet prisidėsite prie 
aplinkos pagerinimo. Čia jums 
keletas patarimų.
JŪSŲ AUTOMOBILIS
Štai keli nurodymai, kaip sumažinti 
išlaidas.
■ Vaikščiojimas sutaupys 100% degalų 
išlaidų.
■ Naudojimasis viešomis susisiekimo 
priemonėmis sutaupys taipgi daug.
■ Reguliari automobilio priežiūra gali 
sutaupyti 10% degalų išlaidų.
■ Laikykitės greičio nurodymų. 
Sumažinant greitį nuo 120 km per 
valandą iki 100 km jūs sutaupy
site 23% benzino išlaidų.
■ Sumažinant greitį nuo 100 km 
iki 80 km-jūs sutaupysite 18%.
JŪSŲ NAMAS
Mūsų namų apšildymas per metus 
pareikalauja didžiausią energijos 
kiekį. Štai jums keletas patarimų 
kaip taupyti.

ŠILDYMAS
■ Jei jūs termostatą nustatysite nuo 
22°C iki 20°C dienos metu ir iki 17°C 
naktimis, jūs sutaupysite 15% išlaidų.
■ Alyvos krosnys turi būti patikrinamos 
vieną kartą per metus.
■ Reikia išvalyti arba keisti krosnių 
koštuvus (filtrus) reguliariai.
■ Izoliuokite krosnių ir šilto oro 
vamzdžius, išvestus per nešildomas vietas.

ĮTAKA IŠ LAUKO
■ Apklijuokite langus ar durų plyšius.
■ Apkamšykite langų ir durų rėmus.
■ Izoliuokite pastoges, sienas ir rūsius. 
Įrenkite drėgmę sulaikančius įtaisus 
kur reikia.

JŪSŲ PASAULIS
Beveik kiekvienas plastmasės gabalėlis 
turi ryšio su degalais. Popieriaus, metalo 
ar stiklo gamyba pareikalauja didelius 
energijos kiekius. Sumažinkite jos naudo
jimą kur tik galima. Jei įmanoma nau
dokite jau panaudotus maišus, indus, 
butelius ar popierius. Jūsų apylinkė tik
riausiai prisideda prie perdirbimo 
programos.
MES GALIME JUMS PAGELBĖTI
Turime daug daugiau įvairių patarimų 
kaip taupyti energiją. Tik atsiųskite šią 
atkarpą. Mes jums tuojau paruošime 
informacijos siuntinėlį.

ARBA PASKAMBINKITE NEMOKAMA 
LAISVA LINIJA 
1-800-267-5166

Darbo valandomis nuo pirmadienio 
iki penktadienio 

Silpnesnės klausos žmonėms 
1-800-267-4248

Jei neprisiskambinsite, pamėginkite 
tuoj pat vėliau.

FREE INFORMATION Please rush me your Energy Savings Package today.

"»i"

Send Io: Energy Publications. 580 Booth Street. Ottawa. Ontario KIA 0E4
Energie, Mines et 
Ressources Canada

L'hon Jake Epp. 
Ministre

■ Energy. Mmes and
■ Resources Canada

Hon Jake Epp.
Minister

Canada
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©LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
DAILĖS GALERIJA

Panevėžiečiai dailininkai su
laukė naujos Dailės galerijos, 
pastatytos pagal architekto Ge
dimino Korizno projektą. Rude
nį galerijoje planuojama su
rengti ataskaitinę Panevėžyje 
gyvenančių dailininkų darbų 
parodą.

UNIVERSITETO POLICIJA
Lietuvos vidaus reikalų mi- 

nisteris Marijonas Misiukonis 
ir Vilniaus universiteto rekto
rius Jonas Kubilius rugsėjo 25 d. 
pasirašė sutartį dėl universiteto 
policijos įsteigimo. Specialus 
25-30 vyrų dalinys rūpinsis vie
šąja tvarka Vilniaus universite
to teritorijoje, jo mokslo ir gy
venamuosiuose pastatuose. Da
linio viršininku buvo paskirtas 
Stasys Bunokas. Dalinio vyrai 
turės rankovės antsiuvą su se
noviniu universiteto herbu ir 
užrašu “Vilniaus universiteto 
policija”. Algas jiems mokės 
universitetas iš šiam tikslui 
paskirtos 150.000 rublių sumos.

VAGYS GINTARO MUZIEJUJ
Iš Gintaro muziejaus Palan

goje lapkričio 3 d. naktį buvo 
išnešta beveik aštuoniasdešimt 
gintaro gabalų, sveriančių apie 
50 kilogramų. Spėjama, kad va
gis ar vagys tą dieną su lankyto
jais sukinėjosi muziejaus salė
se ir pasislėpė trečiajame aukš
te. Naktį gintaras buvo pavogtas 
iš antrajame aukšte surengtos 
parodos, išneštas pro išdaužtą 
langą, nepalikus pirštų nuo
spaudų. Apsaugos signalizacija 
neveikia nuo 1986 m. Sargas Leo
poldas Zemblys, 83-jų metų se
nukas, vagystę pastebėjo tik ry
tą. Pavogti natūralaus gintaro 
gabalai, kai kurie su inkliuzais. 
Vertingiausias buvo Saulės ak
meniu pavadintas gabalas, svė
ręs 3 kg 600 g. Natūralaus ginta
ro gabalus lengviau susidėti 
krepšin, supjaustyti ir nelega
liai išsivežti užsienin. Muzieju
je sutelkti archeologiniai gin
taro radiniai ir liaudies meist
rų sukurti gintariniai papuoša
lai nebuvo paliesti. Juodosios 
rinkos kainomis pavogtas gin
taras vertas beveik milijoną 
rublių.

ŽEMĖS SAVININKAI
Pirmasis Lietuvos žemės savi

ninkų sąjungos suvažiavimas 
spalio 27 d. įvyko Kaune, Prof
sąjungos kultūros rūmuose. Są
junga jungia iki 1940 m. liepos 
22 d. buvusius Lietuvos žemės 
savininkus ir jų įpėdinius. Są
jungos nariai vadovaujasi prin
cipu, kad žemės nuosavybės, jos 
reformos reikalus turi spręsti 
patys buvę žemės savininkai bei 
jų įpėdiniai, nesaistomi gyvena
mosios vietos, socialinės būk
lės ir tautybės. Lietuvos žemės 
savininkų sąjunga stengsis busi
mosioms kartoms nepalikti neiš
spręstų kaimo problemų, ištai
syti klaidas ir skriaudas, sunor- 
malinti kaimo ir miesto santy
kius. Sąjunga pripažins įvairias 
ūkininkavimo formas, leisdama 
nariams kurti individualius 
ūkius, jungtis į kooperatyvus, 
akcines bendroves, kitokius su
sivienijimus. Suvažiavime buvo 
aptarta sąjungos veiklos strate
gija ir taktika. Jos kuopos kursis 
ūkiuose, tarybos — rajonuose. 

Odinių drabužių 
išpardavimas 

MONTREAL IIATHER
Factory Outlet 

129 Spadina Avenue, Toronto, Ontario. 
Telefonas 597-9223.

nSnftdl NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Nariai dalyvaus sudarant pre
tendentų gauti žemės sąrašus, 
inventorizuojant žemę ir ūkių 
turtą, ruošiant naujų ūkių pers
pektyvinius planus. Sąjunga pa
dės savo nariams tvarkyti žemės 
ir turto dokumentus, saugos jų 
interesus žemės reformos komi
sijose. Pirmojo suvažiavimo da
lyviai patvirtino Lietuvos že
mės savininkų sąjungos progra
mą ir įstatus, tarybos pirminin
ku išrinko kaunietį Aloyzą Liau
gaudą.

LAPKRIČIO SEPTINTOJI
Sovietinės Spalio revoliucijos 

septyniasdešimt trečiosios me
tinės lapkričio 7 d. Vilniuje bu
vo paminėtos karinių dalinių 
paradu, nors vilniečiams tai bu
vo tik paprasta darbo diena. Vil
niaus miesto savivaldybė gavo 
du sovietų karinės įgulos virši
ninko gen. mjr. V. Uschopčiko 
pranešimus, kad lapkričio 7 d. 
Lukiškių aikštėje bus sureng
tas karinis paradas. Vilniaus 
miesto milicininkai tą dieną 
tarnybon išėjo be ginklų, veng
dami provokacinio susidūrimo. 
Ne visi vilniečiai tą dieną galė
jo nuvykti darban, kariniais 
sunkvežimiais uždarius visas 
gatves, kertančias Lukiškių 
aikštę ir Gedimino prospektą. 
Prie Lenino paminklo buvo ne
šamos gėlės, kalbėjo Maskvai 
ištikimos LKP (TSKP) sekr. M. 
Burokevičius. Pasak jo, Spalio 
revoliucijos niekintojai pažei
džia žmogiškumo idėją ir šmei
žia Leniną. Rusiškas plakatas 
smerkė fašizmą Lietuvoje, o lie
tuviškas į tariamų fašistų eiles 
įtraukė V. Landsbergio nepri
klausomos Lietuvos vyriausybę. 
M. Burokevičius teigė, kad Lie
tuvos žmonės vėl žengs Spalio 
revoliucijos keliu. Jam pritarė 
ir Pabaltijo karinės-apygardos 
viršininko pavaduotojas gen. 
mjr. N. Ovčarovas, užtikrinęs, 
kad Spalio revoliuciją ginan
čios Sovietų Sąjungos ginkluo
tosios jėgos neleis atstatyti ka
pitalizmo Lietuvoje.

GEDIMINO PROSPEKTE
Pasibaigus oficialiai daliai 

prie Lenino paminklo, ginkluoti 
parašiutininkų būriai net suši
lę stengėsi išstumti iš Gedimino 
prospekto kai kur susirinkusius 
smalsuolių būrius. Jiems iš pas
kos riedėjo šarvuočiai ir patran
kos, ritmiškai žygiavo kolonos 
ir paradan įsijungusios “jedinst- 
vininkų” grupės. Paradą bandė 
sustabdyti ant grindinio atsi
gulęs žmogus. Pasitaikė susikir
timų tarp okupantus smerkian
čių lietuvių jaunuolių ir juos 
remiančių “jedinstvininkų”. 
Jaunuoliai nuėmė sovietines vė
liavas, iškeltas prie LKP (TSKP) 
Vilniaus komiteto ir KGB sau
gumo. Saugumiečių iškelta vė
liava greit buvo suplėšyta į sku
telius, jos kotas sulaužytas. Vė
liavos neišgelbėjo tarpduryje 
pasirodę kariškiai su skydais ir 
guminėmis lazdomis. Net ir pa
gyvenusios moterys trypė rau
donos vėliavos skiauteles, į jas 
valėsi batus. Rimčiausias inci
dentas įvyko Lietuvos konserva
torijoje, kai jon įsibrovė kariš
kiai. Ten buvo apysunkiai su
žeisti keturi žmonės, padaryta 
žalos patalpoms.

V. Kst.

NA UJU METŲ SUTIKIMAS 
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1990 metų gruodžio 31, pirmadienį, 7 valandą vakaro, . 
Hamiltono Jaunimo centre, 58 Dundurn 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

PP

Hamilton, Ontario
JAUNIMO CENTRE, š.m. gruo

džio 2, sekmadienį, 4 v.p.p. koncer
tuos Arvydo Vilčinsko 7 asmenų 
grupė “Medus” iš Lietuvos. Visi 
maloniai kviečiami koncerte daly
vauti. Pensininkų valdyba

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
a. a. Halinos Rickienės atmini
mui, išreikšdami užuojautą arti
miesiems, aukojo: $100-R.D.West- 
more; $50 - G. E. Schickendanz, 
R. Tirilis; $30 - A. P. Volungės, 
J. O. Kareckai, L. A. Pliurai; $25 
- A. Petraitienė, M. D. Jonikai, 
J. G. Kažemėkai, J. T. Povilauskai, 
L. D. Mačikūnai, St. Matulionis, 
Ph. Deptuck; $20 - G. A. Skais
čiai, X.Y., P. Šidlauskai, V. G. Kai
riai, P. V. Lukošiai, P. S. Kano
pai, P. Z. Sakalai, P. I. Zubai, R.
J. Pleiniai, J. E. Krause, E. Dir- 
sienė, A. Bungardienė, S. S. Rakš
čiai, K. Mikšys, K. H. Norkai, C. V. 
Jasinskai, L. G. Klevai, J. L. Stun- 
gevičiai; $15 - P. Lukošienė ir duk
ra Adelė; $10 - P. T. Enskaičiai, A. 
G. Repčiai, J. E. Bajoraičiai, M. 
Gujienė. KLF

“CARITAS” ORGANIZACIJAI a. 
a. Halinos Rickienės atminimui: 
$40 - K. Mankauskienė; $20 - B. 
Sadauskienė.

Dėkojame už aukas.
A. a. HALINA SUGENSKAITĖ- 

RICKIENĖ po sunkios ligos mirė 
1990 m. spalio 29 d. Šv. Juozapo li
goninėje. Buvo gimusi 1904 m. rug
pjūčio 12 d. Kaune, kur ir praleido 
savo jaunystę. Ištekėjo už Juozo 
Rickaus ir išaugino du sūnus ir dvi 
dukras. 1944 m. rusams vėl užimant 
Lietuvą, visa šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Iš ten emigravo į Kana
dą ir apsigyveno kaime. Vaikai 
sukūrę savo šeimas, apsigyveno 
Hamiltono apylinkėse. 1967 m. 
automobilio nelaimėje žuvo ve
lionės vyras Juozas. Po šios ne
laimės a.a. Halina persikėlė gy
venti pas dukrą Aliną ir žentą Ka
zį Žilvyčius. Gyvendama Hamil
tone, velionė įsijungė į teatro “Au
kuras” eiles. Ji čia vaidino, siuvo 
kostiumus ir, kur tik buvo reika
linga, visur prisidėdavo savo 
darbu. Velionė priklausė KLK 
moterų draugijai Lietuvoje ir 
išeivijoje. Su dideliu pasišven
timu ir meile ji augino tris Žilvy
čių vaikus. Kurie iš arčiau paži
nojo a.a. Haliną, pastebėjo, kad 
tų vaikučių gyvenimas buvo jos gy
venimas.

Du vakarus buvo kalbamas Roži
nis ir maldos prie karsto laido
tuvių namuose. Daug lietuvių ir 
kitataučių, net iš tolimesnių vie
tovių, atsilankė ir atidavė jai pa
garbą, pareikšdami užuojautą 
dukroms, sūnui bei jų šeimoms. 
Lapkričio 1 d. Aušros Vartų pa
rapijos šventovėje už velionę Mi
šias atnašavo kun. Steponas, OFM, 
pavaduojąs išvykusį kun. Juvena
lį Liaubą, OFM, ir pasakė pamoks
lą, primindamas velionės darbus 
Tėvynei ir Bažnyčiai. Mišių metu 
skaitymus atliko KLKM dr-jos 
Hamiltono skyriaus pirm. M. Vai- 
tonienė. Po Mišių atsisveikini
mo žodį tarė artima šeimos drau
gė Elena Dauguvietyė-Kudabienė. 
Savo žodyje perpintą poezija, per
bėgo velionės gyvenimą šioje že
mėje. Visų vaikaičų vardu atsi
sveikino Algis Žilvytis. Pamaldų 
metu giedojo Danguolė Rodtke 
iš Toronto. Po pamaldų ilga au
tomobilių eilė palydėjo a.a. Ha
liną į amžino poilsio vietą Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Mississau- 
goje. Po visų apeigų paskutinį 
žodį tarė teatro “Aukuras” pirm.
K. Mikšys. Laidotuvių apeigos 
baigtos giesme “Marija, Marija”.

Miela Halina, tebūnie tau leng
va Kanados žemė, nors tu vis sva
jojai apie tėviškę, apie mėlyną 
jos padangę. J.P.

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

“TŽ” leidėjai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu ‘‘Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

GERRY LOUGHEED, sn., iš Sudburio, neseniai buvo pakeltas į riterius 
Notre Dame bazilikoje, Otavoje. Remdamasis Jo Didenybės karalienės 
Elzbietos II autoritetu, pakėlimo apeigas atliko Kanados generalinis gu
bernatorius Ray Hnatyshyn. Gerry Lougheed yra vienas iš Lougheed ir 
Bernard laidotuvių namų savininkų Sudburyje. Jis remia lietuvių spaudą

Winnipeg,
DR. KAZYS BARNIŠKIS iš Drus

kininkų, Lietuvos gydytojų sąjun
gos atstovas, atvykęs į JAV pasi
tarimams su lietuviais gydytojais, 
apsilankė Winnipege pasimatyti 
su giminėmis. Čia jam beviešint, 
buvo pakviestas į katalikų gydy
tojų pamaldas, o vėliau, globoja
mas Winnipego gydytojų, aplankė 
miesto ligonines, susipažino su 
čionykšte chirurgine technika ir 
talkino vienoje operacijoje.

Sekmadienį, spalio 28, Aldonos 
Balčiūnienės iniciatyva, po pa
maldų Šv. Kazimiero šventovės 
salėje įvyko susipažinimo su gydy
toju pobūvis, kurio metu svečias 
papasakojo apie savo gyvenimą 
nuo gimimo 1951 metais Sibiro 
taigose, grįžimo Lįętuvon 1958 m., 
iki aukštojo mokslą baigimo 1975 
m. ir tapimo chirurgu Druskinin
kų miesto ligoninėje. Papasakojo 
apie laisvės siekių įvykius, Sąjū
džio įsteigimą, didžiulius mitin
gus ir nepaprastai jaudinančią 
žmonių grandinę per Baltijos 
valstybes bei dabartines proble
mas, atkuriant Lietuvos respub
liką. Šiais metais susikūrusi Lie
tuvos gydytojų sąjunga jau išlei
do 1940 m. uždarytą medicinos 
žurnalą “Medicina”. Ruošiamasi 
išleisti pasaulio lietuvių gydyto
jų žurnalą anglų kalba. Taipgi de
damos pastangos suvienyti viso 
pasaulio lietuvius gydytojus. Pa-

PRANEŠIMAS
“Talkos” valdyba nutarė paskirti lietuviam studentam, 

kurie mokosi universitetuose, tris stipendijas po $1000. 
Sąlygos stipendijai gauti:

a) Tėvai turi būti “Talkos" kredito kooperatyvo nariai.
b) Dalyvauja lietuvių jaunimo organizacijose ar kitoje 

lietuviškoje veikloje.
c) Gauna iš universiteto patenkinamus mokslo pa

žymius.

Prašymus įteikti iki 1991 m. sausio 15 d. “Talkos” 
kredito kooperatyvo valdybai. Stipendijos čekiai bus įteikti 
per metinį narių susirinkimą 1991 m. vasario mėnesį.

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvas “Talka”

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 33 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9%
santaupas.......................  8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta......  8%
90 dienų indėlius ............ 11%
1 m. term, indėlius .....  11.75%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.25% 
3 m. term.indėlius ......  11.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m........  11.75%
RRSPind. 3 m.............. 11.75%

Manitoba
šakodamas apie Sovietų Sąjungos 
medicinos lygį, pažymėjo, kad pa
saulyje Sovietų Sąjunga yra 57-je 
vietoje, kai tuo tarpu Lietuvos me
dicinos lygis 28-je. Užsienio gydy
tojai, lankydamiesi Lietuvoje, yra 
labai nustebinti bloga aparatūra 
ir darbo sąlygomis. Gydytojų algos 
yra labai žemos, todėl pacientai 
išreiškia jiems padėką kitais bū
dais. Po to įdomaus pranešimo vi
si dalyviai buvo pavaišinti užkan
džiais ir kava. Pažymėtina, kad 
1988 m. Winnipege pas gimines 
lankėsi ir gydytojo žmona dr. Kons
tancija Barniškienė. Dr. K. Bar- 
niškiui dabar susidarė proga at
naujinti žmonos užmegztas pažin
tis. Balčiūnų šeimos globojamas, 
turėjo galimybę pamedžioti prie 
Manitobos ežerų. Po kelių dienų 
poilsio ir viešnagės Winnipege 
svečias grįžo atgal į JAV tolimes
niems pasitarimams su JAV lietu
viais gydytojais.

A.A. JONAS PRANEVIČIUS, 
69 metų amžiaus mirė 1990 m. spa
lio 28 d. Į Kanadą atvyko po Ant
rojo pasaulinio karo ir iki 1984 m. 
gyveno Toronte. Ligų kankinamas 
atvyko pas posūnį į Winnipegą ir 
1986 m. čia palaidojo žmoną Ade
line. Gedulines apeigas laidotu
vių koplyčioje atliko prel. J. Ber- 
tašius. Palaidotas Brookside kapi
nėse. Velionies liūdi posūnis Ed 
Harvie su šeima. EKK

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.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Labdaros vakarą Čikagoje rug
sėjo 8 d. surengė vyresniųjų lie
tuvių centras “Seklyčia”. Apie 
centro veiklą kalbėjo jam vado
vaujanti B. Jasaitienė, dėkojusi 
“Seklyčios” darbuotojams, talki
ninkams ir rėmėjams. Kuklias 
vaišes palaimino prel. dr. Juo
zas Prunskis. Meninę lietuviškų 
ir tarptautinių dainų programą 
atliko tuo metu Čikagoje viešė
jęs Kauno muzikinio teatro sol. 
Egidijus Mažintas su jam akom
panavusiu muz. Faustu Strolia.

Lietuvių fronto bičiuliai spa
lio 23 d. Čikagoje surengė susi
tikimą su žurnalistu iš Lietuvos 
Vidmantu Valiušaičiu, kuris yra 
parašęs studiją apie Miunchene 
1980 m. lapkričio 10 d. mirusį 
rašytoją ir literatūros kritiką 
dr. Joną Grinių. Svečias pradžio
je kalbėjo apie dr. J. Grinių, o 
paskui pateikė pluoštą įdomių 
žinių ir apie Lietuvą. Esą ten 
vyksta nekantrumo atnešti tar
pusavio nesutarimai, dėl kurių 
netgi nuogąstaujama, kad Lie
tuvos išlaisvinimo pastangas 
gali užgniaužti patys lietuviai. 
Esą žmonės nori nepriklauso
mybės, bet yra nekantrūs, bijan
tys ekonominių negerovių. Lie
tuvių tautą bando kiršinti ir iš
orinės jėgos. Tačiau lenkų klau
simas Vilniaus krašte dabar jau 
nėra tautinė, o tik politinė prob
lema. V. Valiušaitis taipgi kal
bėjo ir apie Lietuvos spaudą, 
jos kultūrinį gyvenimą, atsaki
nėjo į klausimus.

Kun. dr. Ignas Urbonas, gimęs 
1910 m. gruodžio 5 d., kunigu 
įšventintas 1935 m. gegužės 15 d., 
jau trisdešimt penkerius metus 
vadovauja Šv. Kazimiero para
pijai Gary mieste, vienintelei 
lietuviškai parapijai visoje In
dianos valstybėje. Amžiaus aš
tuoniasdešimtmečio proga už 
nenuilstantį pastoracinį darbą 
ir rašinius spaudoje Šv. Sostas 
jam suteikė garbės prelato titu
lą. Įvesdinimas į prelatus įvyko 
spalio 7 d. Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Iškilmėn įsijun
gė Gary vysk. N. Gaughanas, vysk. 
P. Baltakis, OFM, vysk. V. Briz- 
gys, vysk. A. Deksnys, kun. J. Da
nielius, kun. M. Kirkilas ir kun. 
J. Kuzinskas. Iškilmingos Mišios 
buvo koncelebracinės. Giedojo 
parapijos choras ir čikagietis 
sol. Jonas Vaznelis. Pamokslą 
sakė vysk. N. Gaughanas. Po pa
maldų parapijiečiai ir svečiai 
pietums susirinko Sherwoodo 
klube. Sukaktuvininkui ir jo 
veiklai skirtą žodį tarė vysk. P. 
Baltakis, OFM. Naująjį prel. I. 
Urboną sveikino BALFo pirm. 
M. Rudienė, JAV LB krašto val
dybos ir apylinkės vardu — B. 
Vilutienė, Ateitininkų federa
cijos —- J. Baužys ir kitų organi
zacijų atstovai. Daug sveikini
mų buvo gauta raštu. Sveikini
mo telegramą atsiuntė prel. dr. 
I. Urbono seserys Ona, Elena ir 
Bronė, negavusios sovietinės vi
zos atvykti į JAV.

Australija
Adelaidės lietuviai neteko spa

lio 6 d. mirusio veiklaus tautie
čio a.a. Vytauto Vosyliaus, ramo- 
vėnų skyriaus pirmininko, foto
grafo, vaidintojo, chorų dalyvio, 
visuomenininko, prisidėjusio 
prie Lietuvių katalikų centro 
ir Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos Adelaidėje įsteigimo. Ve
lionis gimė 1913 m. lapkričio 16 
d. Biržų krašte, ūkininko šeimo
je, anksti netekusioje abiejų tė
vų. Augo pas dėdę ir jaunas sa
vanoriu įstojo Lietuvos karo avia
cijom dirbo Kauno meteorologi
jos stotyje. Iš Lietuvos pasitrau

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

kė lemtingąją 1944 m. vasarą Vo
kietijon. Iš ten su kitais lietu
viais buvo išvežtas Suomijon, 
įjungtas į vokiečių aviacijos pa
galbinį statybos dalinį. Dirbo 
Suomijoje ir Norvegijoje, išven
gęs pražūtingos karo liepsnos 
Vokietijoje. Pokaryje atvykęs 
Australijon ir atlikęs dvejų me
tų darbo sutartį, dirbo elektri
ku, įsijungęs Adelaidės lietuvių 
veiklon. Palaidotas spalio 10 d. 
Centennial Park kapinėse. Mi
šias Šv. Kazimiero lietuvių kop
lyčioje atnašavo klebonas kun. 
J. Petraitis, MIC, pasakęs gražų 
atsisveikinimo pamokslą. Gie
dojo muz. Nemiros Masiulytės- 
Stappleton vadovaujamas cho
ras, kurio nariu teko būti ir ve
lioniui. Garbės sargyboje prie 
karsto stovėjo ramovėnai. Po pa
maldų su velioniu atsisveikino: 
Šv. Kazimiero parapijos vardu 
— V. Baltutis, ALB apylinkės — 
J. Stačiūnas, Adelaidės lietuvių 
sąjungos — V. Neverauskas, sa
viveiklinio “Vaidilos” teatro — 
V. Janulis, Adelaidės choro “Li- 
tuania” — A. Šerelis, Šv. Kazi
miero parapijos choro — N. Ma- 
siulytė-Stappleton, Adelaidės 
lietuvių katalikių draugijos — E. 
Bublienė. Prie kapo duobės kal
bėjo A. Pečiulis ir ramovėnas J. 
Bočiulis.

Britanija
Bradfordo lietuvių “Vyčio” 

klubo narių pusmetiniame su
sirinkime liepos 29 d. dalyvavo 
iš Londono atyvkęs DBLS centro 
valdybos pirm. J. Alkis, supažin
dinęs su politine veikla, Lietu
vos ministerės pirm. Kazimieros 
Prunskienės bei kitų pareigūnų 
apsilankymu Londone. “Vyčio” 
klubo pirm. V. Gurevičius pa
prašė tylos minute pagerbti ke
lių mėnesių laikotarpyje amži
nybėn iškeliavusius tris lietu
vius — Praną Vasį-Vasiliauską, 
Joną Adomonį ir Stasį Budrį, 
dainavusius vyrų sekstete.

Žymaus pianisto Haroldo Tay
lor labdaros koncertą Lietuvos 
paramos fondui 1990 m. spalio 
19 d. Koventryje, Karaliaus 
Henriko VIII vidurinės mokyk
los salėje, surengė Nijolė Pil
cher. Jos dukra Helen Rūta da
lyvauja Britanijos lietuvių jau
nimo veikloje, o šią mokyklą lan
kęs sūnus David Vytautas, dabar 
jau baigęs medicinos studijas 
Cambridge universitete, prak
tiką atlieka Londone. Paskaiti
ninkas ir pianistas H. Taylor be 
atlyginimo atliktam rečitaliui 
buvo pasirinkęs F. Šopeno kū
rinius. Koncerto dalyvius pa
sveikino ir jiems už jų dėmesį 
Lietuvai padėkojo Nijolė Pil
cher. Lietuvių vardu Eimutis 
Šova pianistui H. Taylorui įtei
kė Lietuvos vaizdų albumą su 
tautine juostele. Lietuvių padė
ka taipgi priklauso ir vidurinės 
mokyklos vadovams bei jos moks
leiviams, talkinusiems rečita
lio organizatorei Nijolei Pil
cher. Gautas pelnas bus įjung
tas Lietuvos paramos fondo są- 
skaiton Švedijos sostinėje Stock- 
holme.

Lenkija
Koncertus Punske gegužės 

12-13 d.d. surengė pradinės ir 
vidurinės mokyklos moksleiviai. 
Programą atliko vokalinis inst
rumentinis ansamblis “Ulbuo
nėlės”, dvi šokėjų grupės, bir
bynininkų kvintetas, kanklinin
kių trijulė ir skudutininkų an
samblis. Žiūrovai ir klausyto
jai džiaugėsi jaunimo daroma 
pažanga. Koncertui vadovavo 
mokytojas Antanas Šliaužys, 
atlikėjus paruošė Rūta Burdi- 
naitė, Jūratė Kardauskienė ir 
Alicija Uzdilienė.



Kova - visų naudai
Dabartinė moterų kova už lygias teises yra 

svarbi visai visuomenei
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Sesuo Paulė -sukaktuvininkė
Moterų kova už lygias teises 

dažnai virsta pajuokos objek
tu ... vyrų tarpe. Iš dalies tai 
yra suprantama. Pirma, todėl, 
kad žmonės aplamai yra linkę 
pajuokti tai, kas jiems yra ne
žinoma, nesuprantama arba 
skiriasi nuo jų įpročių, požiū
rių ar patirties. Taip pat yra 
priimtina juoktis iš karikatū
rų, kuriose būdingesni bruožai 
būna kraštutiniškai iškraipo
mi ir iš tikro gali pasidaryti 
juokingi arba liūdni.

Yra liūdna, kad kai kurios 
moterys, kovodamos už tas tei
ses gal ir pačios nuėjo iki kraš- 
tutiniško elgesio arba reikala
vimų, iššaukiančių pagiežą ar
ba nepasitikėjimą. Bet ne vi
sos, ir ne visada taip darė, 
nors per dažnai vien tik tokie 
ekcesai būna minimi ryšium 
su moterų lygybės klausimais. 
O jei ir jų būta, ar ne tik jie bu
vo labai reikalingi, kad mote
rų balsas ir ilgametė skriauda 
būtų pripažinta, kaip ir kito
kiose revoliucijose, kuriose 
einama ligi pat ribos, kad bū
tų pasiekiamas bent vidurkis.

Ar melodramiška kalbėtis 
apie “skriaudas”? Nejaugi 
draudimas neleisti kitos kil
mės, bet to paties išsilavinimo 
piliečiams balsuoti arba ne
mokėti jiems to paties atlygi
nimo už tokį pat atliktą darbą 
nėra jų skriaudimas? Ar leisti
nas bei toleruotinas jų apmu
šimas arba išprievartavimas, 
traktavimas kaip nuosavybės 
objektų? O tai buvo ir tebėra 
daroma moterims. Juk jos iš 
tikrųjų nesiekia būti vyrais, 
bet pilnaverčiais žmonėmis, 
ne antraeilėmis pilietėmis.

Bet kokiose diskusijose apie 
moteris ir jų teises neišven
giamai iškyla jų biologinis 
vaidmuo — gimdytojos. Su juo 
aiškiai siejasi ir vaikų auklė
jimo pareiga, kurios moterys, 
ieškodamos intelektualinio 
pripažinimo “vyrų pasaulyje”, 
jaučiasi priverstos bent iš da
lies atsisakyti.

Nekalbama apie moteris, 
kurias ekonominės sąlygos 
priverčia dirbti, nors ir tų są
lygų įvertinimas gali būti la
bai įvairus pas mus, t.y. Šiau
rės Amerikoje, kur vartotojų, 
ypač jaunų, kylančių profe
sionalų (“yuppie”) sindromas 
— įsigyti kas tik naujausio — 
yra paplitęs. O iš to sluoksnio, 
kurio narės turi pasirinkimą 
(jų yra daugiau, negu joms pa
čioms atrodo), mažai liko to
kių, kurios pasirinktų savo vai
kų auklėjimą kaip gyvenimo 
darbą, nors ir laikinai.

Kodėl? Kaip tik todėl, kad 
tas be galo svarbus darbas yra 
neįvertinamas ir net nuverti
namas visuomenės: vyrų ir net 
pačių moterų. O rezultate dau
giausia nukenčia ne tik mote
rys, bet ir jų vaikai. Dabar ar
šios feministės pripažįsta, jog 
feminizmas, siekdamas lygių 
teisių moterims, turi tapti “ka
talizatorium” (“catalyst”), ku
riant motinų/tėvų judėjimą, 
kuris iškovotų didesnį dėme

Daįl. ELZBIETOS DAUGVILIENES (1886-1959) “1863 metą sukilėlio 
žmona”, fragmentas

sį vaikams, jų auklėjimui, su
mažinimui ir atitaisymui jiems 

daromų skriaudų, nes jie pa
tys už tai kovoti nepajėgia. Vi
suomenė ir jos institucijos tu
ri aktyviau remti ir palengvin
ti moterų ir vyrų pastangas 
auklėjant vaikus, kad būtų 
sveikesnė pusiausvyra tarp 
namų ir darbo.

Utopiškos mintys kyla — pa
sidalinimas namų ir įstaigos 
darbų, valdžios atlyginimas 
motinoms, namuose auklėjan
čioms vaikus... Pradžia pa
daryta, pvz. įstaigose, kur įves
ta “job-sharing”, darbo pasida
linimas, kuris leidžia dviem 
tarnautojom užpildyti vieną 
poziciją, kiekvienai dirbant 
po pusę savaitės. Yra ir šeimų, 
kur vyrai ir moterys dalinasi 
namų darbais. Bet kiek yra mo
terų, dirbančių pilną laiką, ku
rių vyrai neprisideda prie na
mų ruošos ir išvis netiki, kad 
tokiu darbu turėtų užsiimti; 
kurių sūnums perduodami dis
kriminaciniai tėvų požiūriai?

Ieškant pusiausvyros, svar
bu ne tik darbo pasidalinimas, 
pilnesnis motinų darbo įverti
nimas, bet ir tolerancija, su
pratimas tiek vyrų, tiek pačių 
moterų tarpe. Siekiant lygy
bės, reikia ne tik duoti ar tu
rėti pasirinkimą, pvz. pačiai 
auklėti vaikus, dirbti ir/ar ne
dirbti visuomenėje, bet ir ne
būti dėl savo pasirinkto kelio 
teisiama(s) arba žeminama(s).

Pažangos ženklų yra, tačiau 
kasdien dar galima pastebėti, 
kad keitimas užkietėjusių nuo
monių, pvz. “moteriškus” arba 
“vyriškus” darbus, nėra įvei
kiama vienos kartos gyvenime. 
Be to, tai nėra vien feminisčių 
uždavinys. Auklėjant vaikus, 
kiekviena motina ir kiekvie
nas tėvas turi duoti svarbų 
įnašą formuojant augančios 
kartos nusistatymus šioje ar 
bet kurioje srityje. Dėl to yra 
jų pareiga ne tik peržvelgti 
savo nusistatymus, bet ir ieš
koti tarpusavio supratimo.

Be abejonės yra įvairiausių 
nuomonių apie moterų teises. 
Visiems įdomu ir naudinga 
būtų jomis pasidalinti. Užtat 
skatiname skaitytojas ir skai
tytojus nepagailėti keletos mi
nučių ir mums parašyti nors ir 
trumpai savo mintis šia tema. 
Nors šis puslapis pavadintas 
“Moterų žiburiai”, juo neban
doma atskirti moteris ir joms 
svarbius klausimus, bet išryš
kinti jų veiklą ir požiūrius. 
Tad labai laukiame atsiliepi
mų ne tik šiuo klausimu ir ne 
tik iš moterų. Tegyvuoja skir
tumai! Tik stenkimės juos su
švelninti . . . RSJ

• MOTERS uždavinys yra 
kurstyti ir saugoti tą šventą
ją ugnelę, kuri rusena kiek
vieno žmogaus sieloje-Abso
liuto, Tobulybės, Amžinybės 
troškimą.

Marija Pečkauskaitė

MOT F RU 
ŽIBURIAI
— Redaguoja RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ — 
116 Humbervale Blvd., Toronto, Ontario M8Y 3P7, Canada

Pašaukimas į vienuolinį gyvenimą
Į pateiktus klausimus atsako sesuo Paulė - Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos narė, gyvenanti 

Montrealyje. Iš atsakymų paaiškėja, kas yra vienuolinis pašaukimas, ką jis teikia asmeniui ir 
visuomenei, kodėl dabar stokojame vienuolinių pašaukimų

Sesuo PAULĖ su Amerikos lietuvių Oklahomos arkivyskupu CHARLES 
SALATKA Romoje 1987 metais

— Ką reiškia turėti vienuo
linį pašaukimą, t.y. būti vie
nuole?

— Vienuolinis pašaukimas 
yra ypatinga Dievo dovana pa
čiam asmeniui ir visuomenei. 
Toks pašaukimas galimas tik 
turint gilų tikėjimą. Kristus 
yra pasakęs: “Ne Jūs mane išsi
rinkote, bet aš Jus išsirinkau” 
(Jono 15, 16). Reikia gilaus ti
kėjimo išgirsti Dievo kalbai, 
Jo kvietimui ir atsiliepti. Turi 
būti ilgesni pokalbiai asmens 
su Dievu, kad galėtų pasakyti 
“ateinu”. Pašaukimas yra kvie
timas į Dievo artumą, šventu
mą. “Būkite tobuli, kaip ir Jū
sų dangiškasis Tėvas yra tobu
las” (Mt 5,48). Bet mes tokie ne
pasidarome iš karto. Tas tobu
lybės siekimas, panašėjimas į 
gerąjį Dievą yra labai ilgas ke
lias, dažnai palyginamas su 
kopimu į kalno viršūnę. Turi
me daug ką palikti, kad “lais- 
vėtume”, kad stačiomis uolo
mis kopdamos nenusmuktume 
žemyn. Dievas Mozei liepė net 
apavą nusiimti (Išėjimo 3, 5). 
Asmuo, kuris visai atsiduoda 
Dievui, pasiekia meilės viršū
nes, ekstazes. Tai matome 
šventųjų gyvenime jau čia že
mėje, o ką bekalbėti apie am
žinybės džiaugsmą.

— Kokie yra pliusai ir minu
sai vienuoliniame gyvenime?

— Tai šių laikų klausimas. 
Dvasiniame gyvenime nėra 
nei pliusų, nei minusų. Šv. 
Rašte pasakyta: “Daug pašauk
tų, bet maža išrinktų”. Šis po
sakis turbūt ne vieną priver
čia susimąstyti, ne tik tas, ku
rios svarsto vienuolinį pašau
kimą, bet ir tas, kurios jau yra 
pradėjusios juo gyventi. Man 
tą pašaukimą pavaizduoja J. 
Biliūno Laimės žiburys. “Vi
sokios šmėklos, tarsi pragaro 
dvasios lakstė aplinkui. . . gąs
dino iš visų pusių . . . nuo įvai
rių balsų ir baisybių sukos 
drąsuoliams galvos ..Mūsų 
žmogiškoji prigimtis yra pa
liesta didelio silpnumo, kurį 
Bendrija vadina gimtąja nuo
dėme. Jeigu užtektų vien pa
siryžimo, būtų lengva, bet dva
sinis, kaip ir kiekvienas augi
mas reikalauja daug ir nuola
tinių pastangų. Jau čia mes gy
vename nebe vien žmogiškai 
natūraliu gyvenimu, bet ant
gamtiniu. Skaistumo, neturto 
ir klusnumo įžadais atsižada
me — kūno malonumų, žemės 
gėrybių bei su jomis susijusio
mis pagarbomis, palenkiame 
savo valią Dievui per vyres
niuosius. Tačiau priešingos 
tendencijos žmoguje glūdi vi
są gyvenimą. Jei besiekią šven
tumo sustoja — nusmunka. Tai 
vienuolių tragiką, kurioje ne 
Dievas atstumia žmogų, bet 
žmogus paleidžia Dievo ranką.

— Ką vienuolijos duoda vi
suomenei?

— Pasišventę žmonės visuo
menei duoda labai daug. Paim
kime mums žinomą Europos 
civilizaciją. Daug įtakos turė
jo ano meto vienuolijos: bene
diktinai, domininkonai, pran
ciškonai, jėzuitai. O kiek nu
veikė moterų vienuolijos lab
daros ir auklėjimo srityse. Da
bar visų auklėjimas ir gydy
mas yra būtinas dalykas civili
zuotuose kraštuose, pasauli
nė valdžia tuo rūpinasi, bet 
buvo laikai, kada vargšus glo
bojo beveik išimtinai vienuo
lijos.

Pažiūrėkime į dabartinę lie
tuvių kultūrinę veiklą: “Drau
gas” — Tėvai marijonai, “Dar
bininkas” ir “Aidai” — Tėvai 
pranciškonai, “Eglutė” — Nek. 
Pr. Marijos seserys. Lietuvių 
senelių slaugos namai: Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselės Brock- 
tone, MA, ir Elmhurste, PA; 
seselės kazimierietės Newto- 
ne, PA, (administruoja Holy 
Family Villa prie Čikagos), 
Nek. Pr. Marijos seserys Put- 
name, CT. O ankstyvesnėje lie
tuvių imigracijos kartoje be
veik visos lietuviškos parapi
jos mokyklos buvo lietuvaičių 
seserų vedamos.

— Kokios pašaukimo trūku
mo priežastys?

— Daug ir dažnai šiuo klau
simu galvoju, bet man sunku 
suprasti bei atsakyti. Kartais 
kyla klausimas, ar netinka Jė
zaus pasakymas: “Nemesk 
kiaulėms perlų” (Mt 7,6). Da
bartinė karta yra taip pasine
šusi į malonumų, patogumų ir 
prabangos ieškojimą, kad ne
beturime noro, nebematome 
reikalo gyvėnti tikėjimu ir 
malda. Tikras tikėjimo ugdy
mas prasideda šeimoje. Drįs
čiau paklausti, kiek dabarti
nių mūsų šeimų meldžiasi 
bendrai nors kartą per savai
tę?

Įspūdis dirbant lituanisti
nėse mokyklose, ruošiant vai
kučius pirmajai išpažinčiai 
ir pirmajai Komunijai yra gąs
dinantis: kaip sunku daugumą 
vaikučių (lietuvių, anglų, pran
cūzų kalba) išmokyti “Tėve 
mūsų” ir “Sveika Marija”, nes 
namuose niekada nesimel
džia. Dabar dažnai mokoma 
savais žodžiais melstis, bet kai 
paklausi (ypač priešmokykli
nio amžiaus vaikučių, kurie 
dar tokie atviri, ar jie meldžia
si - kalbasi su Dievuliu), tik la
bai maža dalis džiaugdamasi 
pasisako taip.

O kaip su sekmadienio Mi- 
šiomis? Kartais ruošiant pirm. 
Komunijai, net baugu pabrėž
ti, kad yra pareiga dalyvauti 
Mišiose sekmadieniais ar iš 
vakaro, nes jie dar visiškai pri
klauso nuo tėvų. Kai paklausi, 
ar dalyvavo praėjusį sekma
dienį, dažniausiai pasako, kad 
tėveliai nėjo. Žinoma, pratur- 

tėjusios lietuvių šeimos išsi
kraustė į priemiesčius, toli 
nuo lietuvių parapijų, bet ir į 
kitas šventoves nebenueina. 
O kai ateina slidinėjimo lai
kotarpis, tai dauguma pasitei
sina, kad nėra laiko. O jeigu ir 
ateina, kaip dauguma meldžia
si? Tik atsidūrę šventovėje, į 
suolą akis įbeda, skaito para
pijos žiniaraštį ir, dar giesmei 
nepasibaigus, po Mišių jau 
skuba lauk.

Duodamas rožinis per pir
mąją Komuniją. Bet kam? Pa
puošimui? Kai tenka jaunuo
lius ruošti Sutvirtinimo Sak
ramentui, beveik nė vienas ne
moka kalbėti rožinio. Sutikau 
vieną ar dvi mergaites, kurios 
mokėjo kalbėti rožinį. Viena 
meldėsi su močiute, o kita — 
su šeima, kai keliaudavo auto
mobiliu į vasarvietę.

Čia kalti turbūt kunigai ir 
vienuolės, kad nepajėgiame 
įskiepyti pamaldumo. Tikėji
mas ugdomas malda, sakra
mentais ir gyvenimu pagal ti
kėjimą. Lietuviškos katalikiš
kos pamaldumo praktikos — 
gegužinės pamaldos, rožinis, 
gavėnioje Kryžiaus kelias ar
ba graudūs verksmai, įvairios 
novenos išnyko ir naujo pamal
dumo formų nesukūrėme, liko 
tuštuma ir gal tik teoriškas ti
kėjimas einančiųjų dar į pa
maldas. O kiek lietuvių visai 
nepamatysi šventovėse, išsky
rus Kalėdas ir Velykas? O kiek 
mūsų šeimose skyrybų ir civi
linių vedybų? Kokios negau
sios šeimos! Koks lenktyniavi
mas vaišėmis ir vilomis! Tai 
vis klaustukai: kur mūsų tikė
jimas?

— Kaip žiūri pasauliečiai į 
vienuoles?

— Šis klausimas gal pats sun
kiausias man atsakyti. Labai 
daug yra įvairių žmonių ir įvai
rių požiūrių. Gal bendras ryš
kiausias yra šis: seniau buvo 
jaučiama pagarba vienuolei 
kaip Dievui pasišvęntusiam 
asmeniui, nesvarbu ką dirbi, 
o dabar, ypač lietuvių visuo
menėje, vertinama esi pagal 
tai, kiek esi pajėgi nemokamai 
dirbti visuomenei.

— Ko reikėtų, kad atsirastų 
daugiau pašaukimų iš bažny
čios, visuomenės ir šeimos?

— Jėzus pasakė: “Prašykite 
pjūties Viešpatį, kad siųstų 
daugiau darbininkų į savo vy
nuogyną” (Lk 10, 2). Pirmiau
sia reikia maldos, gilios mal
dos, gyvenimo tikėjimu ir mei
lės darbais, iš kurių kiltų ver
tinimas pasišventimo Dievui. 
Reikia stipriau remti dvasiš
kai ir moraliai kunigus, vienuo
lius, vienuoles, padėti jiems 
gyventi jų pašaukimo aukštu
moje. Norėti ir melstis, kad 
Dievas jūsų šeimoje ar gimi
nėje pažadintų dvasinių pa
šaukimų, o jiems atsiradus, 
padėti įgyvendinti.

Moterų teisės viduramžių Lietuvoje
Irena Valikonytė, besido

minti teisine moters būkle 
Didžiojoje Lietuvos kunigaikš
tystėje, savo paskaitoje supa
žindino klausytojas su savo ty
rinėjimų rezultatais. Pažymė
jusi, kad šios problemos isto
riografijos tradicijos nėra gi
lios, kad mokslininkai moters 
padėties klausimus yra lietę 
daugiausia sporadiškai, kalbė
toja pabrėžė temos aktualumą 
bei svarbą, juolab, kad Lietu
vos istorikai turi nepaprastai 
vertingus šaltinius šiai temai 
rutulioti, būtent Lietuvos Sta
tutą, kuris moterų teisių reg
lamentavimui skiria daugiau 
vietos nei kitų šalių viduram
žių teisynai ir kuriame yra spe

Sesuo Marija-Paulė (Zita Sa
vickaitė) yra gimusi Lietuvoje, 
Panevėžio apsk., Smilgių vlsč., 
Valdaikių km. 1930 m. vasario 
16 d. ūkininkų Kosto ir Onos 
(Kurliandskaitės) Savickų šei
moje. Augo tarp trijų seserų 
ir dviejų brolių. Krikštyta 
Dambavoje Dievo Apvaizdos 
parapijos šventovėje. Damba
voje baigė ir pradžios mokyk
lą. Pirmosios rusų okupacijos 
metu talkino tėvų ūkyje ir lan
kė V skyrių Pakalniškių pra
džios mokykloje. Vėliau įsto
jo į Panevėžio mergaičių gim
naziją, kur baigė 4 klases, o po 
karo, atsidūrusi Vokietijoje, 
Hanau pabėgėlių stovykloje 
baigė gimnaziją. Dalyvavo
skautų ir ateitininkų organi
zacijose.

Atvykusi su kitais šeimos na
riais į JAV 1949 m., įstojo į Ne
kaltai Pradėtosios Švč. Merge
lės Marijos vienuoliją Putna- 
me, CT. Pirmuosius vienuoliš
kus įžadus atliko 1951 m. rug
pjūčio 15 d.

Būdama vienuolė, lankė An- 
nhurst katalikių mergaičių ko
legiją Woodstocke, CT. Išklau
siusi pedagogikos kursą, per
ėjo į sociologijos ir gavo baka- 
laurės laipsnį. Lankė įvairius 
katechetinius kursus ir semi
narus.

Vienuolyne dirbo įvairius 
darbus ir ėjo įvairias pareigas. 
Buvo žinoma Putnamo mergai
čių stovyklos ir bendrabučio 
vadovė. Padėjo įsteigti Daina
vos stovyklavietę prie Detroi
to. Stovykloms vadovavo ir iš 
Putnamo iškėlė (1970 m.) mer
gaičių stovyklą į Neringą Ver- 

EDITA NAZARAITĖ
Kanadietiški eskizai: Kanados lygumos
Nereikia nei Paryžiaus, nei Madrido - 
Tie miestai labai užgriozdinti 
Antikvariniais baldais, 
Ir vėjams nėr kur įsibėgėti, 
Ūžtelt ir pakilti 
Į žvaigždėmis nubarstytą laukymę. 
Bekraštės lygumos - 
Numylėti vėjų aerouostai. 
Neaprėpiamos lygumos - 
Monotoniškos dainininkės, 
Pasruvusios kviečių variu, 
Žolių smaragdu varvančios.
Lygumų šokėjos - karčios 
Raudonos žemuogės: 
Danguj prisirpusios, 
Debesų pienų išpraustos. 
Raibais ančių sparnais nešina, 
Saulė keliauja - 
Neša dienos vainiką 
Nuo lygumų milžiniško delno.

Eilėraštis močiutei
Pasauliui nežinomam 
Provincijos miestelyje 
Snaudžia daugkart perdažyta bažnyčia 
Aukštais langais - lyg iš nustebimo 
Padidėjusiom akim stebi aplink prisišliejusius 
Likimus, 
Seka prošal prabėgančius kelius, 
Suplukusius nuo skubos.
Pabaidytos šalikelės dulkės 
Pakyla ir vėl taikiai sutupia 
Perėti neišperimo nuobodulio

Dvaro ponų ir miestelio žydų skalbėja - 
Baltaveidė, baltaskarė, baltaplaukė 
Mano močiutė 
Smulkučiais žingsneliais 
Matavo uždaro, 
Pasauliui nežinomo pasaulėlio 
Stovintį laiką:
Palikusi kvepiančių, švarių skalbinių stirtas, 
Su niekuo savo nedalia nepasidalinusi, 
Bėgo melstis iš tolimojo Nazareto 
Atkeliavusiam Dievui;
O paskui - išskrido baltaplaukė, 
Baltaveidė baltų dukraitė... 
... taip ir išmokau 
Nupiešti angelą.

cialus skyrius, įteisinęs bajo
rų turtinę padėtį; o taip pat 
Lietuvos valstybės archyvą — 
Lietuvos Metriką, ypač turtin
gą aktais, atspindinčiais šei
myninių santykių būklę, mo
ters statuso aspektus ir pan.

I. Valikonytė daugiausia dė
mesio skyrė bajorių turtinei 
padėčiai XVI š. apibūdinti, 
nes moterų teisė bei galimy
bės paveldėti šeimos turtą ir 
nulėmė jų padėtį viduramžių 
visuomenėje. Istorijos šalti
niai rodo, kad moterų ir vyrų 
turtinė būklė nebuvo vienoda, 
o moterų žemėvaldos teisė bu
vo apkarpyta, netgi pastebima 
tendencija nejudamą turtą 
(dvarus) keisti piniginiu ekvi

šešiasdešimtmečio

monte, kur vyksta garsios sto
vyklos.

Vadovavo Putnamo, Toron
to, Montrealio vienuolynams, 
darželiams, dėstė šeštadieni
nėse mokyklose, talkino atei
tininkų moksleivių kuopoms, 
katekizavo vaikus. Dirbo Ma
tulaičio slaugos (Matulaitis 
Nursing) namuose socialinėje 
ir pastoracinėje srityje. Buvo 
išrinkta seselių provincijole 
ir įsijungė į Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties dar
bus.

Šiuo metu sesuo Paulė vado
vauja seselių Montrealio sky
riui, dėsto religiją lituanisti
nėje mokykloje, Aušros Vartų 
parapijoje ruošia vaikučius, 
jaunimą ir pasitaikančius su
augusius sakramentams, o pati 
gilinasi sielovados srityje 
(spiritual direction) “Ignatian 
Centre”.

valentu. Bene didžiausią susi
domėjimą sukėlė Lietuvos 
Statute įrašyta sena lietuvių 
paprotinės teisės norma, ro
danti didelę lietuvių pagarbą 
silpnajai lyčiai — merginai, 
moteriai, motinai. Tai dvigu
bos išpirkos už moterį papro
tys, gynęs moterį nuo pasikė
sinimo į jos garbę, sveikatą 
ir gyvybę (moterims už jų fizi
nį ar moralinį įžeidimą ski
riama dvigubai didesnė kom
pensacija nei to paties luomo 
vyrui). Tiesa, XVI š. šis papro
tys, matyt, paveiktas luominės 
visuomenės gyvenimo normų, 
jau buvo taikomas diferenci
juotai, t.y. ne visų luomų mo
terims. Inf.
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Kalbėkime toliau apie pagalbą Lietuvai
Kas ir ką su tais pinigais da

ro? Susiduriame su apriboji
mais paaiškinti, kam, kur ir 
kaip VIEN LIETUVAI surink
tos lėšos naudojamos ar atei
tyje bus panaudotos. Tebėra ir 
bus ypatingą reikalų, susiju
sių su Lietuvos valstybingu
mo atstatymu. Šiuo metu tai 
svarbiausia. Kai Lietuvos poli
tinė padėtis tebėra nenormali, 
kas skelbtina, kas ne, nepri
klauso nuo mūsų, bet nuo tų, 
kurie tą padėtį geriausiai su
pranta vietoje. Galime tiktai 
užtikrinti, jog, tinkamam lai
kui atėjus, Kanados lietuviai 
galės didžiuotis savo reikšmin
ga pagalba atsikeliančiai tė
vynei.

Jau daviau 50 ar 100 dolerių, 
pakaks! Ačiū už tai, bet tokio
mis sumelėmis milijono nepa
sieksime ir net prie jo nepri- 
artėsime. Nekalbu apie tuos, 
kurie daugiau neišgali. Jų au
ka verta pagarbos. Tačiau ką 
reiškia turtingesniam šimtinė? 
Būtų liūdna milijono nesurin
kus. Užsibrėžta suma - tai tik 
2-3 namų kaina Toronte.

Kiek gi duoti? To dažnas 
klausia. Bet atsakyti sunku. 
Sąžinė turi teisingiausią at
sakymą. Buvo siūlančių visus 
Kanados lietuvius “įpareigo
ti” paremti vajų tam tikru pro
centu nuo metinių pajamų, 
kaip tai daroma kai kuriose re
liginėse bendruomenėse. Mū
sų sąlygomis, deja, šito tenka 
atsisakyti. Geriausias būdas - 
aukoti laisva valia, pagal jaut
rumą savo ar savo tėvų kraštui, 
bet taip, kad piniginė pajus
tų šiokį tokį “skausmą”.

Daug išleidžiu giminėms 
Lietuvoje ar čia atvykstan
tiems, nebeišgaliu. Visi gerai 
žinome, kiek tie mūsų svečiai 
atseina. Reikia pasidalinti su 
artimaisiais, bet juk be laisvos 
tėvynės, skurs mūsų artimieji 
ir toliau. Todėl dėl didesnio, 
platesnio ir pagrindinio tikslo 
- pagelbėti visai Lietuvai - 
reikėtų gal kiek sumažinti iš
laidas, remiant svečius, jei tai 
priežastis, stabdanti aukoti 
vajui.

Daug išleidžiu tėvynės rei
kalams: priiminėju besilan
kančius veikėjus, vaišinu, ap-

Pagalbos Lietuvai vajaus aukos
$1,000- S. D. Rukša, dr. R. Karka; 

$500 - B. J. Maziliauskas, J. Straz
das, K. Ramonas, St. Pranskevi- 
čius, F. O. Barzdžiai, Irena M. 
Ehlers, A. S. Danaičiai, Vida M. 
White, B. Savickas, J. D. Daniai; 
$400-1. L. Prialgauskai; $300-Ha
miltono lietuvių pensininkų klu
bas, T. Senkevičius, A. Bacevi
čius; $250 - D. Barzdžiūtė, B. Saka
las, A. Bigauskas, dr. V. Kvedaras, 
O. P. Vėžauskai, J. Mačiulis, L. 
Leparskas; $200 - J. Staškevičius, 
E. P. Bernotai, H. Šiaurys, J. Lin- 
kūnaitis; $150 - J. J. Stanaičiai; 
$125-J. Girulis.

$100 - D. V. Šaltmirai, A. J. Kul
kos, S. Janavičius, L. Paškauskas, 

dovanoju; išlaikau lietuviš
ką įstaigą; kuriu agentūrą biz
niui su Lietuva.

Daugelis jau seniai, o ypač 
laisvėjimui prasidėjus, viso
kiais būdais remiame tėvynėje 
likusius, mielai priiminėjame 
ir ne gimines iš Lietuvos. Visa 
tai gera ir reikalinga. Tačiau, 
šį kartą lėšos telkiamos visų 
lietuvių reikalingiems valsty
bingumo darbams. Prekiauti 
galima su visais. Bet jei netu
rėsime nepriklausomos Lietu
vos, ar bereikės tenai kokios 
prekybinės atstovybės?

Nemėgstu kai kurių vajaus 
komiteto narių, tokiems ne
duosiu! Tai skamba pasiteisi
nimu visiškai neaukoti, kai ki
tų priežasčių nebelieka. Juk ne 
Jonei ar Petrui, ne komitetui 
aukojama. Komiteto pirminin
ką paskyrė Krašto valdyba, o 
jis, kaip ir visur priimta, pa
sirinko sau tinkamus asmenis. 
Pradžioje ir manęs ten nebu
vo, pats lyg įsipiršau, nes gal
vojau, kad pajėgsiu talkinin
kauti reikale, kuris man atro
do yra svarbus. Prisidėti gali 
ir kiti. Darbo dar daug.

Daug dirbu tėvynės reika
lams, mano auka tebūna dar
bas! Nejaugi savo savanorišką 
darbą pradėsime vertinti pini
gais? Reikia ir darbo ir ... pi
niginės aukos.

Patys komiteto nariai bei 
kiti žymūs veikėjai neaukoja, 
tai kam man, eiliniam lietu
viui? Tiesa, daug žinomų pa
vardžių dar nematyti aukoto
jų sąrašuose. Turbūt ir juos 
veikia šiuose rašiniuose ke
liamos priežastys? Bet ar vi
suomet turime žiūrėti į kaimy
ną ir daryti tik taip, kaip jis? 
Kiekvienas atsakome tiktai už 
save.

Turiu daug klaustukų, tuo 
tarpu neprisidėsiu! Be abejo
nės, ir po šių paaiškinimų ne 
viskas liks atsakyta. Vien nuo
girdos nėra visuomenės balsas. 
Toliau lauksime konkrečių pa
sisakymų, klausimų, patarimų. 
Tai pagelbės visų mūsų pastan
goms Kanadoje sutelkti vieną 
milijoną dolerių Lietuvai. Ra
šykite: KLB-PLV, 1011 College 
St., Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada. Algimantas Banelis

St. Naginionis, A. Raudys, A. iš
kas, A. P. Janeliūnas, VI. Girčys, 
G. Kudzma, A. Tautkevičius, V. 
Mockienė, V. B. Cvirkos, J. Ada- 
monytė, VI. Adamonis, P. Pakars- 
kas, J. Dragašius, O. Urnavičius, 
J. Kazlauskas, G. Ališauskas, K. 
S. Lembertai, M. Karasiejienė, J. 
Rybij; $56.34 - J. Gimbutas a.a. VI. 
Šimkevičiaus atminimui; $50 - M. 
A. Kaulius-Berry, K. S. Varkutie- 
nė, R. Bulovas; $30 - V. Juozaitis 
a.a. St. Jonaičio atminimui; $20 
- St. Bartusevičius.

$110 - KLB karšto valdybos dar
bams vykdyti aukojo P. Jurkšaitis.

Dėkojame už aukas. KLB

BALFo direktorių suvažiavimas įvyko 1990 m. lapkričio 10-11 d.d. Klivlande. Nuotraukoje: G. Dedėnienė, G. Aukš- 
tuolienė, D. Bobelienė, P. Budnikas, kun. G. Kijauskas, SJ, pirm., M. Rudienė, V. Apanius, O. Jokubaitienė, K. 
Čepaitis ir kiti Nuotr. VI. Bacevičiaus

B u re liet i maži - veikla plati
Visų vietovių moterys 

darbuojasi
Kanados lietuvių katalikių 

moterų draugijos skyrių atsto
vių suvažiavimas, įvykęs To
ronte, Prisikėlimo parapijos 
patalpose š.m. lapkričio 17-18 
d.d., sutraukė 55 atstoves ir 
būrelį svečių bei stebėtojų.

Sveikinimai, pranešimai
Šeštadienio rytas buvo skir

tas sveikinimams ir praneši
mams. Po centro valdybos pir
mininkės dr. O. Gustainienės 
atidaromojo žodžio įspūdingą 
invokaciją skaitė Anapilio pa
rapijos klebonas kun. J. Staš- 
kus. Nuotaikingu žodžiu atsto
ves sveikino Prisikėlimo par. 
klebonas kun. A. Simanavi
čius, OFM, Lietuvos generali
nis konsulas H. Lapas ir vete
ranė dr-jos narė dr. A. Lukienė.

Iš centro valdybos pirminin
kės pranešimo aiškėjo, kad 
valdybai daugiausia tenka 
draugijos atstovavimo ir sky
rių veiklos koordinavimo dar
bas. 1988 m. pirmininkė atsto
vavo draugijai Niujorke Pa
saulio Lietuvių katalikių or
ganizacijų sąjungos surengta
me 80 metų katalikių moterų 
veiklos paminėjime. 1989 m. 
pirmininkė lankėsi Lietuvoje 
ir susitiko su katalikių mote
rų bei “Caritas” veikėjų atsto
vėmis. Revizijos komisijos pra
nešimą perskaitė D. Bražienė.

Skyrių veiklos pranešimus 
darė: Delhi — D. Vindašienė, 
Hamiltono — M. Vaitonienė, 
Toronto Lietuvos kankinių - 
Anapilio par. — A. Augaitienė 
ir Toronto Prisikėlimo par. — 
L. Senkevičienė.

HALLING ELECTRICAL
( Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Pranešimai parodė, kad kai 
kurie dr-jos skyriai, nors ne
gausūs skaičiumi, vis dėlto iš
vysto labdaros ir kultūrinę 
veiklą toli už parapijos ribų. 
Savo darbu ir triūsu sutelkę 
nemažas pinigų sumas, remia 
jaunimo meno vienetus, spau
dą, mokyklas, Lietuvai remti 
fondus. Kai kur, pvz. Delhi, 
renginiai išjudina visą plačią 
apylinkę.

Pagalba Lietuvai
Popietinėse diskusijose bu

vo iškeltas “Moters” žurnalo 
likvidavimo klausimas. Po cent
rinės valdybos pirmininkės 
ir buvusios žurnalo redakto
rės N. Kulpavičienės pasisa
kymų aiškėjo, kad skaudus lei
dybos sustabdymas buvo nebe-
išvengiamas dėl nuolatos ma
žėjančio bendradarbių skai
čiaus. Atstovės pasisakė už 
pagalbą “Caritas” sambūriui 
Lietuvoje, nes šių pasišventu
sių moterų darbas sunkiai įma
nomas be spaustuvės mašinų, 
dokumentų dauginimo bei ki
tos reikalingos aparatūros.

Naujoji valdyba
Senajai c. valdybai atsista

tydinus ir savo kandidatūros 
daugiau neišstačius, į naują
ją išrinktos: A. Biretienė, dr. 
R. Mažeikaitė, M. Povilaitie- 
nė, p. Sirutienė, A. Sungailie- 
nė, G. Trinkienė ir R. Valickie- 
nė; į revizijos komisiją — D. 
Bražienė, G. Kuchalskienė ir

OFFORD 
LTD.

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

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

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

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

I. Vadauskienė. Už ilgų metų 
darbą draugijai į garbės na
res pakeltos: D. Bražienė, J. 
Smolskienė (Toronto Prisikė
limo par.); E. Kripienė, A. Ka- 
telienė ir E. Juzėnienė (Liet, 
kankinių par.); E. Rugenienė 
(Delhi); E. Bernotienė, M. Ado
maitienė, O. Čečkauskienė, A. 
Grigelienė (Montrealio Auš
ros Vartų par.).

Suvažiavimas nutarė pasvei
kinti: kardinolą Vincentą Slad
kevičių, vyskupą Paulių Balta
kį, prel. dr. Praną Gaidą ir sam
būrį “Caritas” Lietuvoje. Šeš
tadienio posėdžiai užbaigti 
3 v.p.p. Mišiomis, kurias atna
šavo kun. Aug. Simanavičius, 
OFM.

Iškilmės ir paskaita
Sekmadienį, lapkričio 18 d., 

narės ir atstovės dalyvavo or
ganizuotai su vėliavomis Mi
šiose, po kurių sausakimšai 
pilnoje Prisikėlimo par. paro
dų salėje iškilmingu susirin
kimu užbaigė suvažiavimą. 
Nuoširdžiu žodžiu ir gėlių 
puokšte padėkota ilgametei, 
dabar pasitraukiančiai c. v-bos 
pirmininkei dr. O. Gustainie
nei. PLB vicepirmininkės I. 
Lukoševičienės paskaita apie 
našlaitynų padėtį Lietuvoje 
sukėlė didelį susidomėjimą 
ir visą eilę klausimų. Kalbė
toja, praleidusi Lietuvoje il
gesnį laiką, objektyviai ir taik
liai apibūdino šių institucijų 
būklę. Ypatingai pabrėžė, kad 
ne pripuolama pavienė para
ma, bet tik sukoncentruota ir 
planingai suorganizuota išei
vijos pagalba gali Lietuvai pa
dėti šią skaudžią problemą 
švelninti.

Tuo ir baigėsi suvažiavimas, 
praėjęs pakilioje ir darbingo
je nuotaikoje ir atnaujinęs 
draugijos narių pasiryžimą 
nenuvargstant dirbti ir atei
tyje.

Suvažiavimui pirmininkavo
A. Sungailienė, sekretoriavo
B. Vytienė. A.S.

Visiems Amerikos lietuviams ■ NA UJIENA!

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriau- 

čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJA

Premijai gauti sąlygos yra to
kios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriau
siai pasireiškusiam spaudoje 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklu
mu, ar jaunimo vienetui (sam
būriui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai atstovavusiam 
lietuviams ir Lietuvai viene- 
rių metų eigoje.

2. 1990 m. premijai gauti as
menis ar vienetus raštu pasiū
lo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1991 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui

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 

ĮįTETVISKIiŠ ŽIBURIAI 
/ THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 psl., naujiem skaitytojam 

tik $25.00 metams (JAV-se amerikietiškais), 

reguliari metinė prenumerata - $30.00, 
rėmėjo - $40.00, garbės - $50.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė............................................ ......................... .
Adresas .....................................................................................

Siunčiu prenumeratą.............. dol., auką...............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

įvertinti sudaroma vertinimo 
komisija, kurion po vieną at
stovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba 
ir JAV lietuvių jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria Kriau- 
čeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria bal
sų dauguma iki 1991 m. kovo 1 
d., susitaria su Kriaučęliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama šiuo 
adresu:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
premijos komisijai 
13400 Parker Road, 

LEMONT, IL 60439 USA

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

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus, 

1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PLV

KLB krašto valdybos žinios
Tęsiamas pasiruošimas Lietu

vos respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergio vi
zitui Kanadoje: tariamasi dėl su
sitikimo su Ontario premjeru Bob 
Rae ir pirm. V. Landsbergio pri
statymo Ontario parlamente, su
sitikimo Toronto un-te.

KLB KV raštinės Otavoje vedė
jas V. Čuplinskas, V. Landsbergio 
sutikimo org. komiteto narys, Ka
nados užsienio reikalų ministeri
joje tarėsi dėl Kanados valdžios 
pagalbos Lietuvai galimybių.

Humanitarinės pagalbos Lietu
vai komitetas (pirm. R. Girdaus- 
kaitė) ruošia siuntą kompiuterių, 
gautų iš North York švietimo val
dybos.

A. Pacevičius atstovavo KLB KV 
Ontario pilietiškumo min. E. Ziem- 
bos surengtame priėmime, A. Fi- 
ravičiaus pagerbtuvėse; A. Vai
čiūnas - Lenkijos ir Latvijos ne-

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

priklausomybės minėjimuose; H. 
Stepaitis - Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo iškilmėje.

Baltiečių federacijos posėdyje 
buvo svarstomas pasirengimas 
Baltiečių vakarui Otavoje ir susi
tikimui su parlamentarais š.m. 
lapkričio 28 d., kuriame bus kelia
mas Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybės klausimas (da
lyvavo A. Vaičiūnas ir L. McDo
nald).

KLB KV dėkoja A. Stepaitienei 
už pagalbą raštinėje ir J. Kazilie- 
nei už valstybinių mokesčių kvitų 
išrašymą.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bendruomenių atstovai dalyvavo 
kamerinės muzikos orkestro “The 
Chamber Players of Toronto” kon
certe baltiečiams paremti.

Svečiai iš Lietuvos dažnai turi 
sunkumų gauti įvažiavimo iš JAV į 
Kanadą vizas. Minimalūs reikalavi
mai gauti svečio vizai į Kanadą 
yra šie: iškvietimo iš giminių, 
draugų, organizacijų originalas; 
įrodymas apie turimas viešnagei 
lėšas, galiojantis pasas ar kiti ke
lionės dokumentai; įrodymas apie 
ketinimą grįžti į namus (giminys
tės ryšių įrodymas ar raštas iš dar
bovietės); įrodymas apie kelionės 
į Kanadą ir iš jos apmokėjimą 
(lėktuvo bilietas). Šių reikalavi
mų patenkinimas negarantuoja 
svečio vizos išdavimo. Panašūs 
reikalavimai keliami svečiams, 
norintiems aplankyti JAV. Inf.

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.

Jūsų draugai ir šeima Lietuvoje kenčia maisto trukumą. 
Padėkite dabar jiems, pripildydami jų tuščius šaldytuvus!

Nėra muito! Pristatymas nuo durų iki durų!
FOOD KIT # 1 

(imported foods) 
$152 including delivery

1. Imported Ham 1 lb.
2. Imported Sausage 2.2 lb.
3. Mincemeat 0.75 lb.
4. Frankfurters 1 lb.
5. Danish cheese 0.88 lb.
6. Beef stew 1.1 lb.
7. Meat in white sauce 1.1 lb.
8. Ground coffee on 1.1 lb.

Instant coffee 0.44 lb.
9. Condensed milk 0.75 Ih.
10. Imported Tea 1.1 lb.
11. Cocoa 1.1 lb.
12. Dry spices 1 box
13. Imported chocolates 1 box
14. Chocolate-dipped zephyrs 1.1 lb.
15. Buckwheat or Spaghetti 2.2 lb.

ALSO AVAILABLE:
French medications
• Family health care kit $109
• Kids' health care kit $70
• Children's foods (kit) $87
• Cars ("LADA") from $5.600
• Refrigerators from $500
• Health spa packages CALL
• Condominiums CALL
• Dishwashers from $500
• Laundry machines from $550
• Minitractors from $2.WX)
• Other items CALL
* Electronics 220W

Pristatoma per penkias dienas Maskvos rajone ir 
per 15-20 dienų Lietuvoje bei kitur Sov. Sąjungoje.

ORDER FOR FOOD KIT # 1
Fill out, detach and mail to:

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511
San Francisco, CA 94102

Enclosed please find my check (money order) #dated
in the amount of $ 152.00 x (qty) = . Please deliver (qty) FOOD KIT(S) # 1 as
per your ad to:

Beneficiary’s full name________________________________________ _____________________
Street address, api #___________________________ ____________ ___________________ ___
City, region, postal code ________________________ __ _____________ _____________ ______

Sender's name:____________________________________ ________________________________
Add rcss: ______________________________________ ________________________________

Daytime phone # () Signature:___________ ________________________ ;_________

Dėl užsakymų ir informacijos kreipkitės:
RUSSART-POSYLTORG

291 Geary Street, Suite 511
San Francisco, CA 94102

Tel.: (415) 781-6655; (415) 386-0180; (415) 752-5546



Kairėje - fantastinių apysakų autorius MINDAUGAS PELECKIS, šalia jo - 
tėvas LEONAS PELECKIS Nuotr. A. Balašaitienės

Fantazijos pasaulio šauklys
Jaunas Lietuvos autorius, kuriantis įdomias fantastines apysakas
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d KULTBMJE VEIKLOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Europos jaunimą žavėjo vokie
čių rašytojo Karolio May (1842- 
1912) nuotykių romanai. Skai
tytoją įtraukęs į nuostabiai su
pintą herojiškų nuotykių tėk
mę, jis sugebėjo savo knygose 
įpinti senųjų indėnų dvasios 
taurumą, savigarbos reikšmę ir 
pažado vertę. Tik suaugusieji 
tose knygose galėjo įžiūrėti 
didaktišką elementą, o litera
tūros kritikai stebėjosi auto
riaus talentu tiksliai atvaiz
duoti aplinką ir tradicijas kraš
tų, kuriuose jis nėra buvęs.

Kitas kartas ir po šiai dienai 
žavi prancūzas Jules Verne 
(1828-1905), savo fantastiška
me romane “Dvidešimt tūks
tančių mylių jūros gelmėse” 
išpranašavęs povandeninio lai
vo ateitį. Abu rašytojai savo 
fantastinius pasaulius atiden
gė skaitytojams, leisdami jiems 
nukeliauti į tolimus kraštus ar 
ateities išradimų stebuklus, 
su nuostabia kūrėjo intuicija 
praskleisdami ne tik praeities, 
bet ir ateities uždangas.

Lietuvių literatūroje fantas
tinių romanų neturime - tenka 
pasitenkinti istorinių asmeny
bių ir įvykių arba realaus pa
saulio aplinkos vaizdavimu. 
Bet ir šioje srityje atsiranda 
talentų. Štai Šiaulių mieste 
gyvena jaunutis Mindaugas 
Peleckis, savo pirmą knygą 
“Vienaragis” išleidęs būdamas 
vos keturiolikos metų. Tai ne
ribotos fantazijos jaunuolis, 
kuriam pasaulis neturi paslap
čių - nei tolimi žemynai, nei 
ir astronomams nežinomi 
žvaigždynai. Nuotykius išgy
vena krokodilai, begemotai, 
pumos, liūtai, drambliai, ko
libriai ... Neaplenkia jis ir sa
vo aplinkos gyvūnų - vorų, 
skruzdžių, kiaulių, voveraičių 
ir barsukų. Jis juos sugyvina, 
humoristiškai ir realistiškai 
atvaizduodamas “Skruzdžių ka
rą” ar sukurdamas įtikinančią 
pasaką apie priežastį, dėl ku
rios kiaulė neturinti ragų. Jis 
rodo nuostabų gamtos gyvūnų 
pažinimą, vykusiai atvaizduo
ja pvz. santykius tarp voro ir 
musės. Sukuria fantastinius 
padarus - drąsius, užsispyru
sius ir keliauti mėgstančius 
barzdukus, sumanų Chameleo
ną, sugyvintą robotą ir tolimų 
planetų gyventojus.

Savo pasakose jaunasis auto
rius yra sukūręs originalų lek
sikoną, kurį aiškina kaip “vers
tinius” žodžius puslapio galo 
išnašose. Štai “kvantaras” - 
“baisus ginklas, kuris yra rei
kalingas apsiginti nuo prie
šų tarpplanetinėse kelionėse”. 
“Lamporas - asmeninė skrai
danti lėkštė, stovinti už kiek
vieno buto ar įstaigos durų”. 
“Jamoranbas - kosmodromas, 
kuriame yra lošimų automatai 
(galima laimėti ir skraidančių 
lėkščių)”.

Mindaugas sukūrė pasakoji
mą apie Urano planetos “gar
siojo meistro Irseno” XXXIX 
amžiuje dingusią pilį. Įdomios 
ištraukos iš skaitytojo dieno
raščio, perskaičiusio “Kosmo
so naujienas”. “Ūdros” plane
ta pasižymi “esencijomis”-tri
galvėmis žuvimis, nors kelio
nė į ją gan pavojinga, nes nuo
latos gresia užkliūti už magne
tinės srovės ir nuklysti nuo 
kurso. Pavojingi ir “tranzita- 
rai” - robotai, “kosmoso plėši
kai” .. . Keisti po žeme gyve
nantys- žmogiukai “tobai” turi 
savo matavimo vienetus “kol
tus”.

Neaplenkė jaunasis autorius 
ir Indijos - sukūrė trumpą, bet 
įspūdingą pasaką apie Budos 
atgimimo šventę. Indijos vie
tovardžiai skamba autentiš
kai. “Žemės vaikai, po įvairių 
nuotykių atvykę į “momijų” 
planetą, randa iš gintaro pa
darytą plentą, o robotas turi 
vertimų kompiuterį, supran
tantį ir lietuviškai. Išsilaisvi
nę iš “žiauriųjų fairių” nelais
vės, jaunieji keliauja į ateitį 
ir susipažįsta su XXI amžiumi. 
Į galą, “didžiojo Sfinkso” palie
pimu, ryt grįš į mokyklą, o vė
liau aiškinsis Atlantidos pas
laptį ...

Turėjau malonumą prieš me
tus savo namuose priimti Min
daugą ir jo tėvą Leoną Pelec- 
kį - “Varpų” almanacho re
daktorių. Mano viešnagės me
tu Lietuvoje trise praleido
me didesnę dienos dalį. Ta pro
ga Mindaugas man padovanojo 
savo knygą. Jo talentai ir darbš
tumas kelia rūpesčio jo tėvams.

Mindaugas pradėjo rašyti 
apysakas dar būdamas vos de
šimties metų. Pernai respub
likiniame konkurse “Visata 
ir žmogus” Mindaugui už apy
saką “Paslaptingas tunelis” 
buvo pripažinta pirma vieta. 
Šią vasarą jis buvo bebaigiąs 
apysaką “Žydintis rūkas”. Pa
vasarį jis baigė Juliaus Ja
nonio vidurinę mokyklą (yra 
baigęs ir muzikos mokyklą). Jis 
jau gerokai įpusėjo Guinness 
rekordų knygos iš anglų kal
bos vertimą ir. .. pradėjo do
mėtis arabų kalba, iš vieno šei
mos draugo gavęs žodyną ir va
dovėlį.

Mindaugas mėgsta muziką, 
meškerioja Nidoje ir daug lai
ko praleidžia skaitydamas. 
Jis taip pat jau yra sukūręs 
lietuvio seklio tipą Simą Na
rutį, kuris galbūt taps lietu
višku Šerloku Holmsu .. .

Vartant “Vienaragio” kny
gą, nuo fantastinių nuotykių 
svaigsta galva, o autoriaus iš
silavinimas ir pasaulio pažini
mas stebina skaitytoją.

Mindaugo literatūrinis sti
lius yra sklandus, dialogai 
trumpi, pasakojimas dinamiš
kas pagrįstas logišku ryšiu, 
kylančiu arba iš jo sukurtos 
fantastinės aplinkos, arba iš 
veikėjų charakteristikos.

Mindaugas neblogai eiliuo
ja, savo eilėraščiuose irgi ne
vengia fantastikos bei giles
nių minčių. Knygos pradžioje 
yra pluoštas eilėraščių. Štai 
vienas jų:
MINTIS
“Kas man pasakysit, kas

yra mintis?
Gal tai mokslo kelio kibirkštis? 
Gal nežemiška būtybė, 
kuri tikį gerą kelią lydi?
O gal mintis-mūsų ateitis?...”

Tokius, kaip Mindaugas Pe
leckis, yra priimta vadinti 
“Wunderkindais”. . . Lietuvos 
literatūros sluoksniuose yra 
didelis susidomėjimas tuo jau
nu, daug žadančiu literatu. 
Žinant Amerikos jaunimo susi
domėjimą “planetų karais”, 
nesistebėčiau, jei jo “Viena
ragis”, išverstas į anglų kalbą, 
patektų į labiausiai perkamų 
jaunimui knygų sąrašus . . .

r ■sAMocmA'j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša
‘ knygas bei žurnalus

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

Nelauktai populiarėjanti knyga apie Lietuvą
“Praeities tolių LIETUVA! Gal tikrovė, gal pramanai, bet užmirštas Europos kampelis grįžta dienos 

švieson”. “Nostalgijos poveikyje lenkas Konwickis prasimano sau prosenelį žydą”

VYT. A. JONYNAS
Tokia antrašte ir tokiais 

šūksniais prancūzų žurnalo 
L’Express (1990 m. rugpjūčio 
31) knygų apžvalgininkė Syl- 
vaine Pasquier bando patrauk
ti skaitytojų dėmesį į vilniečio 
Tadeusz Konwicki knygą, pa
vadintą “Bohini, un manoir en 
Lituanie”. Literatūros ir me
no puslapiuose (1988.X.15) tas 
pavadinimas verčiamas “Bo- 
hiniu”. Neįmanoma tačiau ne- 
įtart, kad čia esama sumaitoto 
- sugudinto ar sulenkinto - lie
tuviško vietovardžio. Taip ir 
yra! Patikrinęs prof. A. Salio 
sudarytame Lietuvos žemėla
pio, lydinčio 15-tąjį Lietuvių 
Enciklopedijos tomą, vardyne 
(Gazeteer), aptikau, kad lietu
viškai toji vieta (Bohin) vadi
nosi Baina. Taigi Bohini Ma
nor (nes esama ir angliško tos 
Konwickio knygos vertimo) bū
tų Bainos dvaras, Bainodvaris.

Leidimo pobūdis
Tadeusz Konwicki, rašyto

jas, kino scenaristas bei filmų 
režisierius yra gana gerai ži
noma Europoj asmenybė. Pri
simenant kaip nepaslankiai 
ir nenoriai garsinami prancū
zų spaudoj svetimtaučių rašy
tojų kūriniai, L’Express ap
žvalgininkės parodytas susi
žavėjimas Konwickio knyga — 
pusiau autobiografija, pusiau 
romanu — yra nelauktas.

Kas kita, jei tai dar būtų koks 
avangardinis, susipainiojusio 
savy intelektualo su polinkiais 
pederastijoj veikalas, atseit, 
sofistikuota knyga. Bet Baino- 
dvary, kiek galima spręsti iš 
glaustai atpasakoto turinio, 
nėra nei pseudofilosofinių de
batų, nei rafinuotos savigrau
žos, nei kitokio grabinėjimo 
sienų freudinių kompleksų la
birinte. Nėra pagaliau nei nū
dieniam moderniam veikalui 
būtinų sodomijos bei sadizmo 
priemaišų.

Veikiau tai tradicinio sukir
pimo apysaka, nukelianti skai
tytoją į santėmį, lydėjusį mū
sų tėvynę po negailestingai 
numalšinto 1863 m. sukilimo. 
Yra išvietinta bajorų šeima, 
atsidūrusi Bainodvary, kurią 
ir toliau šantažuoja parsida
vėlis maskolbernis. Yra kritiš
ką trisdešimties metų ribą per
žengianti dvarininkaitė Hele
na (T. Konwickio močiutė), 
dūstanti, besiblaškanti vienat
vėj, neturinti su kuo pasikal
bėti, išskyrus vežiką Konstan
tiną ir kaimelio kleboną gu
delį. Vargšę ją žada ištekinti 
už kilmingo nevaleivos, ir dar 
graikiškos meilės išpažintojo. 
Tada staiga grįžta iš tremties 
jaunas ir dailus talmudistas 
Elie Chyra, kovojęs sukilėlių 
eilėse. Nuo šio momento ima 
vyniotis pats savaime didžiu
lis aistrų, geidulių, konfliktų, 
likimų kamuolys. Akivaizdu, 
kad Konwickis sugeba kurti 
tvirtą veiksmo armatūrą, si
tuacijas, įtampą, epochos ko
loritą. Tad visai natūralu, kad 
L’Express žurnalo apžvalgi
ninkei valinga Helenos figūra 
pasirodė neužmirštama (“In- 
oubliable”).

Siužetas iš Lietuvos praeities
Knygos siužetas ne iš origi

naliųjų. Pernelyg melodrama
tiškas. Kaip paaiškinti Baino- 
dvario staigų išpopuliarėjimą, 
nes, kaip minėjau, apie šį vei
kalą yra atsiliepusi, nemažiau 
palankiai, ir kanadiečių spau
da (Bahini Manor buvo recen
zuojamas Montrealio The Ga
zette beveik tuo pat metu, kaip 
paryžietiškam L’Express').

Sylvaine Pasquier aiškina 
veikalo pasisekimą skaitytojų 
tarpe Konwickio asmenybės 
patrauklumu, jo idealizmu, 
humaniškumu, ilgėjimus! vi
suomeninės sąrangos, kurioj 
vyrautų darna, kalbų, tauty
bių, tikėjimų pakanta. Tokia, 
kokia buvusi senų senovėje. 
Tokia, apie kurią, autoriaus 
manymu, svajojęs savo “mo- 
carstvai” Pilsudskis.

“Visa tai — tolima praeitis. 
Nei to krašto, nei tų žmonių, 
kurie jame gyveno, nebėra”. 
Tai kito lietuvių kilmės rašy
tojo Cz. Milosz’o žodžiai. Bet 
Sylvaine Pasquier nuomone, 
juos galėtų lengvai palaikyti 
savais.

“Vytauto Landsbergio Lie
tuva, — tęsia toliau L’Express 
apžvalgininkė, — pasiryžusi 
išsikovoti nepriklausomybę, 
nebėra ta Lietuva, kurią jis 

(T.K.) pažino. Nebėra nei tas 
žydų kultūros židinys, kuriuo 
ji buvo 17-tame, 18-tame šimt
mečiuose, kai ji buvo hasidiz- 
mo kūrėjo Israel Ben Eliese- 
rio ir garsiojo Vilniaus Gaono 
tėvonija. O tačiau štai jau ke
turiasdešimt metų Konwickis 
nesiliauja grįžęs mintimis prie 
to pusiau realaus, pusiau iš
svajoto krašto, kuris jam “pri
mena antikinę Graikiją”: kiek
vienas miestelis, kiekvienas 
dvarelis, kiekviena plentų san
kryža gimdo ten Žmonijos Isto
riją. Tai fantastinė zona, ku
rioje praeities fagocitai griau
žia gyvenamojo laikotarpio au
dinio ląsteles”.

Visa tai be galo prakilnu, 
bet, pripažinkim, nuorodos į 
Pilsudskio tariamą daugiatau
tės vienovės viziją ir aplamai 
egzaltuotas praeities šlovini
mas kažkodėl išeiviui skaity
tojui atsirūgsta “peoviakų” 
Litwa Srodkowa ilgėjimus! ir 
nūdieniais jedinstvininkų sa
paliojimais apie autonomines 
Eišiškių-Šalčininkų sritis.

Ar būtų pagrindo įtarti Kon- 
wickį tokiom endekinėm už
mačiom, galėtų galbūt atsaky
ti broliai vilniečiai. Aš tuo ne
tikiu, nes mažai pažįstu Kon
wickio kūrybą. Atsiliepė ne
perseniausiai itin palankiai 
apie T. Konwickį “TŽ” pusla
piuose vilnietis K. Baronas, 
aptardamas, berods, “Liūnus” 
(Roysty), romaną, vaizduojan
tį Konwickio pergyvenimus iš 
tų dienų, kai jis partizanavo 
Armija Krajowa daliniuose ir, 
rasit, kovėsi su mūsų savisau
gos batalionais.

Konwickis filme
Paskui buvo neužmirštamas, 

sukrečiantis savo lyrizmu 
Andrzei Wajda filmas Meilės 
įvykių kronika (1985), sukurtas 
pagal to paties pavadinimo T. 
Konwickio apysaką (1974). Tai 
vienas įspūdingiausių, poetiš
kiausių kinematografijos kū
rinių, kuriuos man teko matyti

Lietuvos foto menininku darbai Toronte
A > .■

“Now Magazine” žurnale By
ron Ayanoglu rašo apie penkis 
Lietuvos fotografus, kurių dar
bai bus išstatyti didžiulėje me
tinėje fotografų parodoje lap
kričio 30 - gruodžio 9 d.d. Toron
to Photographers’ Workshop ga
lerijoje, 80 Spadina Avė. Paro
doje dalyvaus 100 rinktinių ka
nadiečių fotografų. Joje lanky
tojai galės nuotraukas ir įsigyti 
(Prieškalėdinis išpardavimas).

Iš Lietuvos su savo nuotrau-. 
komis dalyvauja Saulius Paukš
tys, Violeta Bubelytė, Gintautas 
Stulgaitis, Remigijus Treigys ir 
Gintautas Trimakas. Jų darbus 
globoja ir pats parodoje daly
vauja torontietis fotografas Al
gis Kemežys.

Jis dalyvavo Lietuvos fotogra
fų draugijos parodoje 1989 m. 
lapkričio mėnesį Vilniuje. A. 
Kemežio darbais buvo susido
mėta Lietuvoje ir 1990 m. birže
lio mėnesį Vilniuje buvo sureng
ta vien jo nuotraukų paroda, 
apie kurią rodė televizija ir ra
šė spauda.

Po ilgo susirašinėjimo Kana- 
don atvyko Saulius Paukštys ir 
atvežė minėtų autorių darbus. 
A. Kemežys ir S. Paukštys ilgai 
varstė galerijų duris, kol paga
liau gavo sutikimą išstatyti Lie
tuvos fotografų nuotraukas pa

SAULIUS PAUKŠTYS

paskutiniųjų penkerių metų 
būvyje. Jis Ijuvo rodomas per 
Ontario TV mažiausiai porą 
kartų. Keistoka, kad mūsų 
spaudoje apie jį nebuvo užsi
minta. Abejoju, ar yra kam 
nors pavykę taip tvilkinančiai, 
alpiai atkurti tarpukario Vil
nių su jo maldininkų, kareivių, 
amatininkų, ješivininkų regi
niais. Neįsivaizduoju taip pat, 
kad kam nors būtų pavykę pa
rodyti ekrane, koks įstabus yra 
Vilniaus krašto grožis su jo 
kalneliais, ežerais, nendry
nais, pušynais. Tai tas Pavil
nys, kurį Konwickis pavadino 
vienuoliktu pasaulio stebuk
lu, išgirdęs, kad norima jį pa
versti nacionaliniu parku, 
gamtos draustiniu.

Filme vaizduojama vasaros 
atostogų gimnazistiška meilė 
su visais flirtais, komiškais 
nutikimais, kai toks Rydz-smig- 
las vejas su šautuvu Romeo, 
su glėbesčiavimais robaksėly, 
kai patefonas čirškina “Pasku
tinį sekmadienį”. Finalas tra
giškas, kai visas tas idilijas 
nutrauks atgriaudėjanti iš Va
karų žūtis karo audrose.

Ypatingai jaudinantys yra 
paskutiniai filmo kadrai, vaiz
duojantys pirmąją jaunuolių 
kūniškąją meilę ir nusižudy
mą. Tai aiški replika šekspyri- 
nei Romeo ir Julijos kronikai. 
Tos scenos nuostabios savo 
skaistybės tyrumu. Iš ekrani
zuotos apysakos trykšta auto
riaus absoliuti meilė Vilniui ir 
Lietuvai. Ir kai Sylvaine Pas
quier užsimena apie Konwic
kio ir Cz. Milosz’o dvasinį gi
miningumą, jinai yra neabejo
tinai teisi. Jų prieraišumas 
Lietuvai labai panašus. Visai 
nekeista, kad vėliau, apie 1981 
metus, Konwickis pasirinks 
filmuoti Nobelio premijos lau
reato Cz. Milosz’o įsos slėnį, 
kurio centre vėl bus dvasinė 
jaunuolio raida, jo santykiai 
su lietuviška aplinka Nevėžio 
upės fone. (Bus daugiau) 

rodoje, kurioje dalyvaus geriau
si Kanados fotografai.

A. Kemežio nuomone, lietu
vių fotografų darbai yra ypatin
gai jautrūs ir aukštos meninės 
vertės. Jie stebėtinai gerai at
likti, žinant fotografavimo prie
monių trūkumą Lietuvoje. Nuo
traukose atsispindi šių laikų 
dvasia. Kiekvienas iš jų turi sa
vo atskirą stilių.

Violeta Bubelytė pateikia mo
dernios Lietuvos moters viziją. 
Gintauto Stulgaičio nuotraukos 
sukelia unikalių saulėtų ikonų 
tipo abstrakcijų kompozicijų 
mistišką įspūdį. Remigijus Trei
gys prieštarauja nusistovėju
sioms normoms, neigia fotogra- 
fišką “tikslumą”. Gintauto Tri
mako nuotraukos pasižymi dvi
gubais vaizdais ant pasenusio 
popieriaus, sukeldamos nostal
giškus jausmus. Saulius Paukš
tys, paminklų, grupinių orna
mentų ar dekoracijų (friezes) fo
tografas, paverčia savo darbus 
vaikišką nuostabą keliančiais 
vaizdais, naudodamas švytin
čius (luminous) dažus.

Parodos iškilmingas atidary
mas — lapkričio 30 d., 6-10 v.v., 
80 Spadina Avė., 3-me pastato 
aukšte. Dėl informacijos skam
binti tel. 362-4242.

G. Bijūnienė

Vydūno jaunimo fondas Čika
goje išleido Zigmo Raulinaičio 
paruoštą knygą “Dokumentai Lie
tuvos vietinės rinktinės istorijai”. 
Z. Raulinaitis ilgus metus reda
gavo išeivijoje leidžiamą “Kario” 
žurnalą. Jo paskelbti dokumentai 
bus vertingi II D. karo metų Lie
tuvos istorijai. Lietuvos vietinę 
rinktinę 1944 m. pradžioje, su
sitaręs su okupacine vokiečių val
džia, suorganizavo gen. Povilas 
Plechavičius. Rinktinė turėjo 
veikti tik Lietuvos teritorijoje, 
bet vokiečiai, nustebinti gausiai 
atsiliepusių savanorių, ją norėjo 
panaudoti savo reikalams. Rinkti
nės vadus jie išvežė Salaspilio 
koncentracijos stovyklon, o suim
tus karius — Vokietijon.

Antanas Vanagaitis, kompozi
torius, chorų vadovas, aktorius 
ir žurnalistas, gimė 1890 m. gegu
žės 19 d. Valiuose, dabartiniame 
Šakių rajone, mirė 1949 m. kovo 
10 d. Gulforte, Miss., ir buvo pa
laidotas Čikagoje, kur jam teko 
leisti žurnalą “Margutis”, vado
vauti ir dabar tebeveikiančiai 
“Margučio” radijo valandai. A. 
Vanagaičio šimtųjų gimimo meti
nių dviejų dalių minėjimą Jauni
mo centre surengė dabartinis 
“Margučio” radijo vedėjas Petras 
Petrutis. Pirmojoje dalyje kovo 11 
d. paskaitą apie velionies šakotą 
veiklą ir kūrybą skaitė žurnalis
tas Vytautas Kasniūnas, atsimini
mais dalijosi amžinybėn iškelia
vusio sukaktuvininko bendradar
bis advokatas Antanas Lapinskas. 
A. Vanagaičio dainomis progra- 
mon įsijungė jaunoji sol. Jina Va
rytė su akompaniatoriumi Mani- 
girdu Motekaičiu.

Programiniu požiūriu turinin
gesnė buvo baigminė šimtųjų gi
mimo metinių minėjimo dalis spa
lio 21 d. Mat šį kartą dainų prog
ramą atliko trys solistai — sopra
nas Audronė Simonaitytė-Gaižiū- 
nienė, bosas Jonas Vaznelis, ba
ritonas Algirdas Brazis su jiems 
akompanavusiu pianistu Mani- 
girdu Motekaičiu ir Dariaus Po- 
likaičio diriguojamas “Dainavos” 
ansamblis. Intarpuose apie A. Va
nagaičio veiklą kalbėjo progra
mai vadovavęs dailininkas ir žur
nalistas yiadas Vijeikis. Sol. A. 
Simonaitytei-Gaižiūnienei atsto
vavo jos atliktos A. Vanagaičio 
dainos “Aš bijau pasakyt”, “Rods 
parpulčiau” ir “Dobilėlis”, sol. J. 
Vazneliui — “Dzūkų kraštas” ir 
“Beržas”, sol. A. Braziui — “Li
tai”, Kipro Petrausko išgarsintas 
“Stasys” ir “Dul-dul-dūdelė”. Šil
tai buvo sutikti du solistų A. Simo- 
naitytės-Gaižiūnienės ir A. Bra
zio atlikti duetai — “Dainuok man 
dainą” ir “Naktis svajonėm pa
puošta”. Koncertinę programą už
baigė “Dainavos” ansamblio miš
rus choras A. Vanagaičio beveik 
himnu tapusiu “Vilniumi” (Ei, 
pasauli, mes be Vilniaus nenurim
sim), “Malda”, “Molio uzbonu”, 
“Laisvės varpu” ir “Vėjužėliu”. 
Programos atlikėjams ir minėji
mo dalyviams padėkojo A. Vana
gaičio įpėdiniu tapęs “Margučio” 
vadovas Petras Petrutis. Minė- 
jiman iš Kanados buvo atvykusi 
torontietė Regina Kybartaitė, A. 
Vanagaičio seserėčia.

XVI Australijos lietuvių die
nos Melburne įvyks gruodžio 26-31. 
Tačiau gražiu įvadu į jas taps ak
toriaus Laimono Noreikos, dailio
jo žodžio puoselėtojo, ir liaudies 
dainų atlikėjos Veronikos Povilio
nienės gastrolės. Jų literatūrinio 
pobūdžio vakarai numatyti: Sid
nyje — gruodžio 9, Kanberoje — 
gruodžio 12, Melburne — gruo
džio 14 ir Adelaidėje — gruodžio 
16. Lietuvių dienos gruodžio 26 
bus pradėtos iškilmingomis pa
maldomis Melburno Šv. Patriko 
katedroje. Mišias koncelebruos 
Telšių vysk. Antanas Vaičius. Die
nų oficialus atidarymas įvyks Mel
burno rotušėje, dalyvaujant Lie
tuvos ministerei pirm. Kazimierai 
Prunskienei ir galbūt Australijos 
ministeriui pirm. R.J. Hawke’ui. 
Pirmoji diena užbaigiama litera
tūros ir dainos vakaru. Gruodžio 
27-toji yra skirta jaunimo talentų va
karui, gruodžio 28-toji — tautinių 
šokių šventei, gruodžio 29-toji — 
dainų šventei, gruodžio 30-toji — 
teatro spektakliui, gruodžio 31- 
moji — Naujųjų metų sutikimui, 
tampančiam oficialiu XVI Austra
lijos lietuvių dienų uždarymu. Jų 
renginius papildys tautodailės ir 
dailės paroda, sporto šventė, ALB 
Kultūros diena gruodžio 23 ir Kau
no vyrų choro “Perkūnas” koncer
tas Naujų metų dieną. Savo suva
žiavimus turės ALB krašto taryba, 
Australijos lietuvių jaunimo są
junga, Australijos lietuvių katali
kų federacija, mokytojai, ramovė- 
nai, šauliai, inžinieriai ir architek
tai.

Nuotraukų parodą “Susitiki
mas su popiežiumi” 1990 m. lap
kričio 9-27 d.d. Lietuvos dailės 
parodų rūmuose surengė lenkų 
dvisavaitinis laikraštis “Znad Wi- 
lii” ir Lenkų kultūros fondas Lie
tuvoje. Parodos jungtimi tapo Jo
no Pauliaus II žodžiai: “Blogis nu
galimas gėriu . . .” Keturi šimtai 
popiežiaus asmeninio fotografo 
A. Mario nuotraukų parodos lan
kytojus supažindino su Šv. Tėvo 
kelionėmis, jo susitikimais su ti
kinčiaisiais ir žymiaisiais pasaulio 
veikėjais Vatikane.

Klaipėdos parodų rūmuose dvi
dešimt penki klaipėdiečiai daili
ninkai surengė apie pusantro šim
to vaizduojamosios ir taikomosios 
dailės parduodamų darbų parodą. 
Su naujausiais savo kūriniais pa- 
rodon įsijungė grafikai Augusti
nas Virgilijus Burba, Gražina Oš- 
kinytė-Eitmanavičienė, Mindau
gas Petrulis, Valdemaras Kalni
nis, Romas Klimavičius, tapyto
jai Algimantas Jusionis, Valdas 
Pumputis, Tomas Tunaitis ir ki
ti. Dalis šioje parodoje sutelktų 
kūrinių jau papuošė Klaipėdos 
įstaigų bei organizacijų patalpas, 
klaipėdiečių butus.

Pirmąjį koncertą Kauno filhar
monijos salėje surengė lietuviš
kos muzikos entuziasto Rimanto 
Žilionio suorganizuotas an
samblis “Baltai”. Jame jis subū
rė įvairiais liaudies instrumen
tais grojančius muzikantus, pa
siryžusius prikelti iš užmarš
ties senąsias dainas ir melodi
jas, grąžinti dvasinį protėvių 
palikimą ir tradicijas. Profe
sinis lietuviškos muzikos an
samblis “Baltai”, puoselėjantis 
autentišką instrumentinę liau 
dies muziką, ją garsins Lietu
voje ir už jos ribų. Pirmajame 
koncerte, dalyvaujant sol. Vy
tautui Kurnickiui ir aktoriui 
Petrui Venclovui, skambėjo se
nosios melodijos, piemenėlių 
dainos, perpintos švelniais bir
bynių tonais, šmaikščiais pasa
kojimais rytų aukštaičių tarme.

Tremtinių poetinės dramos 
teatrą 1989 m. įsteigė Lietuvos 
knygos bičiulių draugijos Rokiš
kio skyrius. Saviveiklinė teatro 
grupė, vadovaujama Nijolės Di
lienės, savo repertuare jau turi 
tris pjeses ir keturias muzikines- 
literatūrines kompozicijas, ku
rioms scenarijų parašė Rokiškio 
rajoninių kultūros namų darbuo
tojas Jonas Kavoliūnas. Tremti
nių teatras yra aplankęs nemažai 
Lietuvos vietovių. Punsko lietu
viams jis buvo nuvežęs spektaklį 
“Neišsipildę sapnai”. Vėlinių pro
ga vėl viešėjo Punske, Seinuose ir 
Suvalkuose. Į tolimesnius planus 
yra įtraukti tremtinių poezijos va
karai, kūrybinė kelionė po Žemai
tiją, pasirodymas Rygoje.

Kauno dramos teatre Jono Ju
rašo režisuotiems Aušros Marijos 
Sluckaitės-Jurašienės “Smėlio kla- 
vyrams” buvo pasirinkta Tolmin
kiemiu pavadinta mažesnė kame
rinė salė. Pavasariui numatytą 
premjerą dėl sovietinės blokados 
teko atidėti iki spalio 20 d. “Lie
tuvos ryto” skaitytojus su naujuo
ju kūriniu supažindina Vida Savi
čiūnaitė: “Poetinė drama ‘Smėlio 
klavyrai’ parašyta Lietuvoje gi
musio vokiečių autoriaus Johane- 
so Bobrovskio romano ‘Lietuviški 
fortepijonai’ motyvais, įsiklausant 
ir į jo poeziją. A. M. Sluckaitės 
pjesė — autonomiškas kūrinys, iš 
‘Lietuviškų fortepijonų’ atsinešęs 
tik fabulą, vardus ir vietovardžius, 
išsaugojęs Bobrovskio poetikos 
harmoningumą, meilę Lietuvai 
Mažosios asmenyje, vokiečio kal
tės prieš mažą tautą gėlą. Drama
turginis ‘Smėlio klavyrų’ autentiš
kumas — dominuojančioje archeo
logijos temoje. Tai totalinės ar
cheologijos vyksmas, talpinantis 
savy lietuvių tautos, tautų santar
vės, kūrėjo fenomeno ir amžinos 
vertybės — meilės tęstinumo iš
saugojimą, siaučiant karams, ma
rams, kolonistams, kolaborantams. 
Šiapus ir anapus Nemuno. Nuo 
Donelaičio laikų iki ‘Smėlio kla
vyrų’ — turint vilties nušluostyti 
smėlio ašaras nuo suskeldėjusių 
mūsų atminties skruostų ...” Pag
rindinius vaidmenis paruošė akto
riai: prof. Foigto — Viktoras Va- 
lašinas, koncertmeisterio Gavėno
— Petras Venslovas, mokytojo 
Poškos ir Donelaičio — Liubomi
ras Laucevičius, Tūtos ir Anos Re
ginos — Jūratė Onaitytė, Ulijonos
— Rūta Staliliūnaitė. Šiuo spek
takliu Kaunan laikinai grįžęs rež. 
Jonas Jurašas sukūrė aplinkos 
teatrą — naują reiškinį Lietuvos 
teatro istorijoje. Scenovaizdžiais 
jam talkino dailininkai Virginija 
Idzelytė ir Adomas Jacovskis, mu
zika — kompozitorius Vidmantas 
Bartulis. 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 UZ:

90-179 d. term, ind......... 10 %
180-185 d. term, ind......... 101/«%
1 metų term, indėlius..... 1O'/2%
2 metų term, indėlius..... 10’/«%
3 metų term, indėlius..... 101/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 111/a%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11 V«%
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.1l'/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.111/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.111/4% 
Taupomąją sąskaitą ........  81/z%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9’/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/<%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................. 1372%
Nekiln. turto paskolas:

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

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

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 RCPAIRS 

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

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

RF/mx professionals inc. Realtor

Kokia 
jūsų namo 

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

an independent member broker

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 j NAMUS 
---------------------- o---------------------------

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

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

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

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

T.V.

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

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

Naujasis “Statybos” treneris
Keli biografiniai bruožai apie 

naująjį Vilniaus “Statybos” vyriau
sią trenerį Eduardą Kairį, kuris pa
keitė buvusį vyr. trenerį R. Girskį. 
O tai įvyko Vilniaus "Statybos” krep
šinio klubo valdybos posėdyje, ap
svarsčius turimas kandidatūras. 
Eduardui Kairiui buvo pasiūlytas 
komandos vyriausio trenerio pos
tas, kurį jis priėmė.

Būdamas dešimties metų amžiaus, 
E. Kairys su tėvais 1959 m. iš Argen
tinos sugrįžo į Lietuvą. Pradėjo mo
kytis Vilniaus vidurinėje 23-je mo
kykloje, kur vyravo viena sporto ša
ka - krepšinis. Nenorėdamas atsi
likti nuo draugų, darė pažangą ir vie
ną dieną fizinio lavinimo mokytojas 
Tautvylis Paurys pasiūlė jį į krep
šinio mokyklą tuometiniam jos tre
neriui Mykolui Rotomskiui. Minėtas 
treneris niekaip nenorėjo Kairio 
priimti, nes jis neįsivaizdavo tokio 
(181 cm) ūgio krepšininko . ..

Kryžiaus keliai pasikartojo 1969 
m., kai jau sporto mokyklos treneris 
Rotomskis įkalbinėjo Vilniaus “Sta
tybos” trenerį Antaną Paulauską E. 
Kairį priimti į savo komandą, kurio
je vėliau šis mažo ūgio gynėjas žai
dė 10 metų.

Juodžiausia diena E. Kairio gyve
nime išaušo 1979 m. pavasarį, kai jis 
nusprendė atsisveikinti su “Staty
bos” komanda. Jis sako: “Mačiau, 
kad jauni gynėjai, Jonas Kazlauskas 
ir Vytenis Andriūnas, jau pranoko 
mane savo žaidimu, todėl nelaukda
mas raginimo, nusprendžiau užleis
ti jiems vietą. Buvo nepaprastai sun
ku, bet supratau, kad situaciją rei
kia įvertinti blaiviu protu ...”

Eduardas Kairys yra baigęs Vil
niaus valstybinį universitetą, įgy
damas materialinio techninio aprū
pinimo specialisto diplomą. Nuo 
1980 m. jis dirbo Vilniaus speciali
zuotoje olimpinio rezervo krepši
nio mokykloje, kur ugdė jaunuosius 
sportininkus. Apie trenerius jis sa
ko: “Taip, ir dažnai širdyje lieka ne
malonus jausmas. Kankina mintis, 
kad mes nuolat ieškome vienas kito 
klaidų. Pasižiūrėkime į užsienio tre
nerius. Jie niekada vienas kitam ne
priekaištauja, rodo pagarbą, noriai 
mokosi vienas iš kito. Juk nėra žmo
gaus, kuris savo darbą tyčia dirbtų 
blogai. Todėl, jei bendrai sieksime 
Lietuvos krepšinio pergalių, jų su
lauksime daug greičiau. Kas dėl 
“Statybos”, jis sako: “Komandoje — 
kartų kaita. Bet atėjo labai daug ga
baus jaunimo, kuris, nuoširdžiai 
dirbdamas, gali labai daug ko pa
siekti. Reikia tik žaisti ir mokytis, 
mokytis ir žaisti. Nesvarbu, kad šiuo 
metu neturime naujos varžybų struk
tūros. Pradžiai reikėtų tinkamai 
užsirekomenduoti naujajame Lietu
vos čempionate. Kiekvienas įkopi- 
mas pradedamas nuo pakalnės. O 
mano slapta svajonė — žinau, kad 
ji utopinė — turėti savo komandoje 
bent du juodaodžius. Tada, nori ne
nori, ir mūsų vaikinams aikštelėje 
atokvėpio nebūtų.”

(Naudotasi “Respublikos” sporto 
apžvalgininko V. Mundrio pokalbiu 
su E.K., paskelbtu 1990 rugpjūčio 
24 d. laidoje. Red.)

“Politiką turime 
daryti patys ..

1990 m. rugpjūčio 30 d. Lozanoje 
tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Ch. A. Samarančas bu
vo priėmęs Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tautinių olimpinių komitetų 
atstovus (apie tai esame rašę "Tėviš
kės žiburių" sporto skiltyse). Su grį
žusiais iš Šveicarijos Lietuvos TOK 
vadovais Vilniuje buvo surengta 
spaudos konferencija. Perduoda
mos įdomesnės mintys mūsų išeivi
jos skaitytojui.

Svarbus Ch. A. Samarančo pareiš
kimas: “Aš suprantu, kad Lietuvos 
sportininkai negali dalyvauti TSRS 
rinktinėse ir kreipiuosi į jus prašy
damas rasti sprendimą. Dabar kai 
kurie žymūs sportininkai kenčia 
mažiau negu kiti, kurie yra žemes
nio lygio ir negali išvykti į užsienį. 
Jei bus priimtas jūsų šalių nepri
klausomybės pripažinimo politinis 
sprendimas, viskas išsispręs labai 
paprastai. Automatiškai. Kol kas 
prašau rasti sportinės problemos 
sprendimą. Aš neprašau, kad jūsų 
šalių sportininkai būtų įtraukti į 
TSRS rinktines. Bet dalyvavimas 
olimpinėse žaidynėse yra labai 
svarbus reikalas. Jos vyksta kartą 
per ketverius metus. Todėl prašau 
rasti galimybes jiems dalyvauti 
olimpiadoje”.

V. Smirnov’as, Sov. Sąjungos NOK 
prezidentas (jis taip pat dalyvavo 
priėmime Lozanoje): “Kai kuriose 
buvusiose respublikose sportinin
kai atsidūrė labai siunkioje situa
cijoje. Baltijos respublikų padėtis 
ypatinga. Jos buvo pripažintos TOK 
ir kalba apie savo teisių atstatymą. 
Mes pasiruošę dalyvauti šiame pro
cese.”

A. Poviliūnas (Lietuvos TOK pre
zidentas): “Iš pradžių tarp mūsų de
legacijų buvo nedidelis nesusipra
timas. Iš Latvijos ir Estijos atvykę 
šių respublikų olimpinio sąjūdžio 
vadovai buvo šiek tiek nustebę, kad 
iš Lietuvos atvykome keturiese (Po
viliūnas, Motieka, Griniūtė ir Sabo
nis). Tačiau nei V. Smirnov’as, nei 
Ch. A. Samarančas neprieštaravo, 
kad pasitarime dalyvautume visi. 
Dar daugiau - TOK prezidentas su 
K. Motieka kalbėjo kaip su Lietuvos 
respublikos viceprezidentu. Beje, 
nebuvome visiškai vieningi ir svars
tydami Baltijos respublikų sporti
ninkų dalyvavimo Sov. Sąjungos 
rinktinėse galimybes. Mes tvirtai 
laikėmės savo nuomonės, kad “ne”. 
Jei iki kitų metų nepaaiškės politi
nė situacija, teks siekti, kad Barse
lonos olimpiadoje mūsų sportinin
kai galėtų dalyvauti su Baltijos 
olimpinių komitetų asociacijos vė
liava. Kad ir kaip būtų, mes esame 
įsitikinę, kad pasielgėme teisingai, 
nes politikę turime daryti patys. Be
je, ir Ch. Samarančas ir V. Smir
nov’as priėmė mūsų kvietimą arti
miausiu metu apsilankyti Lietuvo
je". Sig. K.

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

Apie “Žalgirio” futbolininkus
Maskvos “Izvestijos" lapkričio 5 

d. laidoje rašo: “Kaip žinoma, ant
rajame Sovietų Sąjungos pirmeny
bių rate Maskvos “Lokomotyve" gavo 
leidimą žaisti buvę Vilniaus “Žal
girio” futbolininkai: V. Sukristo- 
vas, V. Ivanauskas, A. Narbekovas 
ir A. Janonis. Bet štai, Sukristovas 
jau žaidžia Izraelyje, o Ivanauskas 
ir Narbekovas lapkričio 5 d. išvyko 
į Austriją ir žais Vienos “Austria” 
komandoje. Visi jie pasirašė sutar
tis su užsienio klubais". J.B.

ARVYDAS JANONIS, olimpinis 
čempionas, Vilniaus “Žalgirio” 
futbolo komandos gynėjas

Nuotr. Valdo Malinausko

LIETUVIŲ 
_ _ _ _ _ _ - KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius 
1O’/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
101/2% už 1 m. term, indėlius 
101/4% už 2 m. term, indėlius
10'/4% už 3 m. term, indėlius
11 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
111/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
11 '/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.
91/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/2% už taupymo sąskaitą 
91/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.........  13’/2%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(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

EDUARDAS KAIRYS su savo jaunaisiais auklėtiniais

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

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

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

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

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

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 NUMERĮ 
— 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..

1-3 12-43G-7772

Ateitininkų žinios
Bendros ateitininkų Kūčios - 

gruodžio 16, sekmadienį, 4.30 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Jau
nučių tėveliai yra prašomi apie 
dalyvavimą pranešti D. Didžba- 
lienei, tel. 239-6764, moksleivių
- D. Baršauskaitei, tel. 234-1389, 
studentai ir jų tėveliai - M. Balai- 
šytei, tel. 533-9880, sendraugiai
- O. Gustainienei, tel. 445-4521. 
Visi yra kviečiami šeiminiame šio 
švento vakaro paminėjime daly
vauti. O. G.

Skautų veikla
• Tradicinės Toronto skautų- 

čių Kūčios rengiamos gruodžio 9, 
sekmadienį, Prisikėlimo parapi
jos salėje. Joms intensyviai ruo
šiamasi.

• Lapkričio 20 d. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje skautinin- 
kų-kių sueigoje dalyvavo ir daug 
svečių. Draugininkas j.s. P. Butė
nas pakvietė v.s. Vyt. Skrinską 
sueigą pravesti. Pastarasis api
būdino sueigos prasmę ir supažin
dino su neseniai iš Lietuvos grį
žusiais dr. Petru ir s. Irena Luko
ševičiais, kurie buvo nuvykę į Lie
tuvą moksliniais reikalais. Išgy
venę pustrečio mėnesio, susipaži
no su universitetais, ligoninėmis, 
prieglaudomis, grįžusiais tremti
niais, invalidais ir t.t. Apie dabar
tinės Lietuvos sąlygas įdomiai pa
sakojo s. Irena, socialinių mokslų 
specialistė, ir perdavė klausyto
jams savo įspūdžius. Agronomi
jos mokslų daktaras Petras Luko
ševičius kalbėjo apie Dotnuvos 
žemės ūkio akademiją, kolchozus, 
jų valdymą ir žemę, kurią žmonės 
galėtų dirbti ir įsigyti kaip nuo
savybę, bet trūksta mašinerijos. 
Kai kurie naujakuriai per vasarą 
dirba, gyvendami palapinėse. Nu
ėmę derlių, užauginę gyvulius turi 
prašyti kolchozo pirmininką, kad 
priimtų žiemai į gyvenvietę. Pasa
kojimai buvo įdomūs, vertingi. 
Kalbėtojai atsakinėjo ir į klausi
mus. Sueiga baigta su “Lietuva 
brangai” ir “Ateina naktis”. Pasi
vaišinta kava ir pyragais. Ačiū Tė
vams pranciškonams už patalpas.

M.

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

DRAUGIŠKAI . — — , — a avaaa
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

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

Namų Įkainojimo skyrius
YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION

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

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

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

JŪS GALITE PAGELBĖTI!
Jeigu jūs 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



to

to

to

TORONTO*?
Tėviškės žiburiai • 1990, XI. 27 - Nr. 48 (2127) • psl. 9

“Paramos” kredito kortelė 
“MASTERCARD”

Visame pasaulyje jau yra pa
plitusios kredito kortelės, nau
dojamos apmokant įvairias są
skaitas. Yra daug įvairių bend
rovių kredito kortelių. Geriau
siai žinomos yra “MASTER
CARD”, “VISA” IR “AMERI
CAN EXPRESS”. Paprastai ga
lima apsieiti tik su viena kor
tele pvz. “MASTERCARD”, nes 
ją mielai priima dauguma vers
lo įmonių.

Kredito kooperatyvų cent
ras, susitaręs su “MASTER
CARD” tarptautine bendrove, 
įsteigė savo atskirą tinklą, ku
riam gali priklausyti kredito 
kooperatyvų nariai.

“Paramos” valdyba, apsvars
čiusi jų pasiūlymą, nutarė įsi
jungti į šį kredito kooperatyvų 
tinklą ir rekomenduoti savo 
nariams įstoti nariais labai

palankiomis sąlygomis: 1. Kor
telės savininkas nemokės jokio 
įstojamojo ar metinio mokes
čio; 2. Patarnavimų išlaidas 
padengs “Parama”; 3. Papildo
mos kortelės - nemokamai; 4. 
Nedelsiant galima gauti avan
sus finansų įstaigose, kurios 
pripažįsta “MASTERCARD; 5. 
Už kreditus nuošimčiai nėra 
didesni kaip kitur; 6. Jų gali
ma išvengti, sumokant balansą 
per 21 dieną; 7. Kortelės vir
šuje bus atspausdintas kredito 
kooperatyvo “Parama” vardas; 
8. Kooperatyvų centras grąžins 
“Paramai” dalį pelno, kuris tu
rės būti paaukotas lietuviš
koms organizacijoms.

“MASTERCARD” korteles 
pripažįsta per 6,5 mil. versli
ninkų visame pasaulyje. Pato
gu jas turėti, nes nereikia ne
šiotis su savim daug pinigų, 
ypač keliaujant. Sąskaitas ap
mokėti bus galima “Paramo
je” V.A.

Lietuvių Kalėdų eglutės 
Toronte

Visame pasaulyje yra puo
šiamos kalėdinės eglutės, pri
simenant Jėzaus Kristaus gi
mimą Betliejaus piemenų tvar
telyje. Įvairios tautos eglu
tes puošia skirtingai, dažniau
siai jas apkraudami skanumy
nais, lemputėmis bei kitais 
blizgučiais. Lietuvių kalėdi
nės eglutės puošiamos natūra
liai: iš tvartelio šiaudų pada
romos įvairios žvaigždutės, 
primenančios Betliejaus žvaigž
dę, dangaus skliautus. Per eilę 
metų lietuviškos eglutės pa
puošimus labai pamėgo Toron
to visuomenė, matydama juos 
įvairiose viešose parodose.

Šiais metais Toronto meno
taryba (Art Council of Toron
to) vėl pakvietė Lietuvių tau
todailės instituto Toronto sky
rių papuošti kalėdinę eglutę 
Casa Loma salėje. Ji rodoma 
nuo lapkričio 19 d. ligi šven
čių pabaigos. Lietuvių Kalėdų 
eglutė bus ir “Kalėdos pasau
lyje”, Toronto miesto rotušėje, 
5100 Yonge Street, gruodžio 1-2 
d.d., nuo 12-6 v.v. Eglutes šiau
dinukais papuošė G. Baltaduo
nienė, Aid. Zanderienė, L. Sen- 
džikienė ir Aud. Kazanavičie-

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 atvykusiems svečiams
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai 

bei kiti dokumentai
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami 

vaistai ir pinigai

priimame užsakymus tiesioginiams 
SKRIDIMAMS l LIETUVĄ 1991 
SVARBU UŽSISAKYTI DABAR

nė. Skyriaus pirmininkė yra 
Aid. Vaitonienė.

Būtų gražu, kad kuo daugiau 
lietuvių aplankytų viešose vie
tose papuoštas lietuviškas eg
lutes, pritardami LTI moterų 
nuoširdžiam darbui reklamuo
ti lietuvių liaudies meną. V.M.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Ontario

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $50 - Marija Gečienė; $35 - 
Vanda Jasinevičienė ir sūnus Al
gimantas; $30 - Birutė ir Bruno 
Tamošiūnai, Algis ir Pajauta Ka- 
ziliai, Colgan, Ont.; $25 - J .J. Šarū
nai, Gražina, Petras ir Antanas 
Stauskai, Marija ir Juozas Vase- 
riai. Jane ir Stasys Paketurai, 
West Lome, Ont.; $23 - Aldona ir 
Jonas Ranoniai; $20 - E. L. Rudai
čiai, Antanas ir Gražina Stankai, 
Nina Preibienė; $15 - J. P. Vege- 
liai, Simas Barčaitis; $14 - Vla
das Eižinas; $10 - E. Heikis, Stay- 
ner, Ont, Rita Rudaitytė, Andrius 
ir Kristina Gapučiai, Hudson, 
Ont, Jadvyga ir Adolfas Vanagai.

Knygų leidykla “Vyturys” 
Vilniuje yra išleidusi visą ei
lę knygų vaikams ir jaunimui. 
Jos direktorius Juozas Vaitkus 
kreipėsi į “TŽ” redakciją, 
kviesdamas susidomėti minė
tos leidyklos knygomis, kurios 
pasidarė prieinamos ir išeivi
jai. Jų sąrašas skelbiamas at
skirame pranešime. Ten nuro
dytas užsakymų ir atsiskaity
mo būdas užsienio valiuta. Lei
dyklos direktorius savo laiš
ke pabrėžia užsienio valiutos 
reikalingumą tolimesniam lei
dyklos darbui, nes rublis esąs 
bevertis. Taigi perkantieji mi
nėtos leidyklos knygas bus kar
tu ir jos rėmėjais šiuo sunkiu 
Lietuvai metu. Pažymėtina, 
kad “Vyturio” leidinių turi ir 
Anapilio knygynas, kuris vei
kia sekmadieniais ir yra tvar
komas V. Aušroto.

N.P. švč. Mergelės Marijos 
Toronto skyriaus seselių ir jų 
rėmėjų surengta metinė šven
tė įvyko lapkričio 25 d. Prisi
kėlimo parapijoje ir buvo su
jungta su Kristaus Karaliaus 
minėjimu. Pradėta Mišiomis, 
atnašautomis kun. kleb. A. Si
manavičiaus, OFM. Pamokslą 
pasakė svečias iš Lietuvos 
kun. Zenonas Degutis, jautriu 
žodžiu primindamas seselių- 
vienuolių pasišventimą tikė
jimui ir lietuvybei. Giedojo 
“Serenados” trijulė: R. Unde- 
rys, V. Vaičiūnas ir P. Vytas.

Po Mišių gausūs dalyviai su
sirinko į didžiąją salę. Rėmė
jų būrelio pirm. R. Grigonie- 
nė pakvietė kun. Pijų Šarpnic- 
ką, OFM, invbkacijai, po ku
rios pristatė šventėje dalyvau
jantį gen. konsulą H. Lapą ir 
ponią bei kun. Z. Degutį. Sese
lė M. Paulė iš Montrealio kal
bėjo tema “Kristaus karalystė 
— meilės karalystė” , pakvies- 
dama auditoriją kartu visiems 
pamąstyti apie meilės išraiš
kas, kurias kalbėtoja bandė 
apibūdinti. Po pašnekesio “Se
renados” trijulė atliko nuotai
kingą, nuoširdaus klausytojų 
pritarimo susilaukusią prog
ramėlę. Gausius ir sočius val
gius, pagamintus V. Šiaučiu- 
lienės vadovaujamos virtuvės, 
palaimino Anapilio klebonas 
kun. J. Staškus. Laimikiais 
turtingą loteriją pravedė K. 
Manglicas, talkinamas R. Ka- 
rasiejienės. Didžiulį A. Galdi
ko paveikslą varžybiniu būdu 
laimėjo V. Vaičiūnas. Šiuo me
tu Toronto skyriui vadovauja 
seselė Loreta. S.

• Kas neremia lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos. ,

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)

Maironio mokyklos tradici
nė Kalėdų eglutė įvyks gruo
džio 15, šeštadienį, Prisikėli
mo parapijos salėje 10 v.r. — 
1 v.p.p. Programoje B. Pūkele- 
vičiūtės “Kalėdų dovana”, ku
rią atliks mokyklos mokiniai. 
Registracija Maironio mokyk
loje šeštadieniais arba skam
binant B. Batraks 242-1640, I. 
Petrauskienei 242-4779. Įėji
mas vaikams $3, suaugusiems - 
$6. Girdėjome, kad atvyks ir 
Kalėdų senis.

Iš Lietuvos gaunami laiškai 
sako, kad ten prenumeratoriai 
gauna “TŽ” — vieni regulia
riai, kiti nereguliariai. Lietu
vos Sąjūdį remiantis savait
raštis “Atgimimas” š.m. 44 nr. 
persispausdino iš “TŽ” laišką, 
kuriame perdėtai iškeliami 
kiršintojai dabartiniame Lie
tuvos gyvenime. Tas pats sa
vaitraštis 45 nr. persispausdi
no iš “TŽ” straipsnį apie Lie
tuvoje gimusį filosofą Ema- 
nuelį Leviną ir pagarsėjusį 
Prancūzijoje.

Kanados lietuvių veikėjai ir 
akademikai — dr. Petras Luko
ševičius ir Irena Lukoševičie
nė 1990 m. vasarą (pustrečio 
mėnesio) praleido Lietuvoje, 
skaitydami paskaitas, kalbė
dami seminaruose, susirinki
muose, informuodami spaudą. 
L Lukoševičienė, sociologė 
bei socialinės pagalbos dar
buotoja, skaitė specialų kur
są Medicinos akademijoje, o 
dr. P. Lukoševičius — Žemės 
ūkio akademijoje. Grįždami 
į Torontą jiedu parsivežė pluoš
tą laikraščių iškarpų, kuriose 
rašoma apie jų duotus pokal
bius spaudai. Dr. P. Lukoševi
čių dienraštis “Lietuvos aidas” 
pakvietė būti jo įgaliotiniu 
Kanadoje.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

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

l______________________________________________

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

> Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

SHERLOCK
HOMES
RIAL ESTATE I N<

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph)

Norkus
B 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 769-1616

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

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

VMS

M7&M9 220

S7SSS 
is rna.

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

2938 DUNDAS
TEL.:7690631 
FAX:769-0586

ST. W. (Į VAKARUS NUO KEELE GATVĖS)

TORONTO 
.ONTARIO

Vilniuje,
Lietuvoje

22
TAX FREE EXPORT CENTRE 

Panasonic

VMS
VOLTS

VIDEO CAMERA/RECORDER

110/220 Volt Multisystemsl

I PAt'N Į t \ I SECAM I Į NTSC Į Į pL-V Į

Pirmad. irantrad.

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

ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.

Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.
Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

JA Q UTĮ? O INSURANCE OlvILkJlirL IV BROKERS

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

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p. .

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA IDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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



Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininko
VYTAUTO LANDSBERGIO
SUSITIKIMAS
su Kanados lietuviais įvyks 

š.m. gruodžio 5, trečiadienį, 7.30 vai. vakaro, 
didžiojoje Anapilio salėje Mississaugoje.

Lietuvių visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti

Pakelta “TŽ”prenumerata
Artėjant 1991 metams, artėja ir finansiniai “Tėviškės žiburių” 

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

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

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

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

TO ROM T
Anapilio žinios

— Lapkričio 25 d. mūsų švento
vėje ir Wasagos Gerojo Ganytojo 
misijoje pamokslus sakė svečias 
iš Lietuvos kun. Stasys Anužis, 
Kražių klebonas.

— Adventinis susikaupimas mū
sų parapijoje bus gruodžio 22 ir 
23 dienomis. Susikaupimų praves 
kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas 
iš Otavos. Susikaupimo tvarka: 
gruodžio 22, šeštadienį, 2.30 v.p.p. 
rekolekcijų vedėjo žodis ir 3 v.p.p. 
“Volungės" choro prieškalėdinis 
koncertas; gruodžio 23, sekma
dienį, rekolekcijų vedėjo pamoks
lai Mišių metu Anapilyje ir Wasa
gos Gerojo Ganytojo misijoje. 
Prieš ir po pamokslų bus klauso
ma išpažinčių.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems bus Anapilio salėje gruo
džio 23, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių. Jų rengia mūsų parapijos Jau
nų šeimų sekcija, vadovaujama 
Vidmanto Valiulio. Vaikučių re
gistracija vyksta parapijos salė
je iki gruodžio 2 d.

— Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $100 - V.B. Vaičiūnai; Ana
pilio muziejaus statybos vajui: 
$200 - N.N.; Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $100 - N.N., J. Žakevičius; 
$30 - M. Šeflerienė; parapijai: 
$250 - N.N.; $120 - T. Bartkus iš 
Sarnijos; $100 - R. Kymantas; $50 - 
P. Kirstukas, M. Pranys.

— Mišios gruodžio 2, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Izabelę Prasaus- 
kienę, 11 v.r. už parapijų. Wasago- 
je gruodžio 2, sekmadienį, 2 v.p.p. 
už a.a. Onų Rimkuvienę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pamoks

lus per visas Mišias sakė kun. Ze
nonas Degutis, Žemaičių Naumies
čio ir Degučių parapijų klebonas.

— Ateinantis šeštadienis - mė
nesio pirmasis. Gyvojo Rožinio 
draugija renkasi 10.30 v.r., Mišios 
- 11 v.r.; Vilniaus namuose Mišios 
pensininkams - 5 v.p.p.

— Pakrikštyta Diana-Teresė, 
Rimos (Styraitės) ir Stephen Po- 
gorski dukrelė.

— Kalėdų plotkelės jau gauna
mos parapijos raštinėje ir zakris
tijoje po Mišių sekmadieniais.

— Praėjusį sekmadienį per 10.15 
v.r. Mišias giedojo “Volungės” 
choras. Kalėdinį koncertų “Volun
gė” duos mūsų šventovėje gruo
džio 23, sekmadienį, 4 v.p.p., o Ana
pilyje - gruodžio 22, šeštadienį, 
3 v.p.p.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims - lapkričio 30-gruodžio 1, 2 
d.d. King City, Ont. augustinijonų 
vienuolyne. Vedėjas - kun dr. V. 
Skilandžiūnas iš Otavos. Regist
ruotis parapijos raštinėje arba 
pas KLKM dr-jos mūsų parapijos 
skyriaus pirm. L. Senkevičienę 
tel. 233-7321.

— Dekalogas - tai tema semina
ro - trečiadieniais, 7 v.v., mūsų 
šventovėje.

— Parapijai aukojo: $600 - dr. 
R. J. Barakauskai; $200 - dr. A. Lu
kas; $100 - Ir. Čiurlienė, R. A. Da
nielius, R. I. Kymantai, V. Juzu- 
konytė, B. I. Jonynai, M. V. Kriš
čiūnai, I. J. Milkintai; $60 - A. Ma

tulionienė; $50 - J. Benetis, J.B.D, 
J. J. Kulikauskai, A. R. Šileikos, 
S. Varanka, D. A. Zakarevičius, J. 
Zinkevičius; šv. Kazimiero kolegi
jai Romoje: $100-A. Žilėnas; pran
ciškonų klierikų fondui: $100 - J. 
B. Maziliauskai, St. Povilenskis; 
$50 - M. G. Valaičiai; Vyskupo 
fondui: $100 - dr. A. Lukienė, St. 
Meškauskas; novenai: $200- N. V. 
Liačiai; $100 - R. A. Danielius, P. 
Barbatavičius, A. Artičkonis; $80 
-A. Valienė.

— Mišios gruodžio 2, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Antanų Svirp
lį, 9.20 v.r. už a.a. Stasį Černiauskų, 
10.15 v.r. - už a.a. Jonų Matulio
nį, Marijų ir Michael Waitowitz, 
Antanų, Marijų ir Algį, 11.30 v.r. - 
prašant Lietuvai laisvės.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $300 - K. Bobliauskienė; 
$250 - Lietuvių pensininkų klubas 
“Rambynas” iš Hamiltono, M. E. 
Zabulioniai; $200 - Vladas ir Al
vina Ramanauskai a.a. Antano Ja
kimavičiaus 10 metinių proga, 
Petras ir Teklė Kareckai iš Ha
miltono; $100 - B.M. Rickevičiai, 
J.V. Zentins; $60 - Douglas Hun
ter. Iš viso statybos fonde yra 
$197,632. Aukos priimamos “Pa
ramos”, Prisikėlimo parapijos ir 
“Talkos” kredito kooperatyvuose. 
Aukos atleidžiamos nuo valstybi
nių mokesčių. Aukas galima siųs
ti ir tiesiog adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6.

— Slaugos namų vajaus popietę 
ruošia LN moterų ir vyrų būreliai 
gruodžio 2, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Karalaius Mindaugo menėje. Nu
matoma įvairi programa. Lietuvių 
slaugos planavimo komiteto pirm. 
J. V. Šimkus ir “Labdaros” fondo 
valdybos pirm. R. Strimaitis duos 
pranešimus apie slaugos namų sta
tybos daromų pažangų ir ateities 
planus. Visas pelnas skiriamas 
slaugos namų statybos fondui. Bi
lietai gaunami pas B. Abromaitie- 
nę, tel. 532-4793, V. Drešerį, tel. 
233-3334, A. Jankaitienę, tel. 762- 
9183 ir LN sekmadienių popietėse.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Petras Jurkšaitis iš Los 
Angeles, E.R. Mickūnai iš Bosto
no, Bob Forshner iš Wallace, No
va Scotia, Erikas ir Ilona Latners, 
Artūras, Diane, Mandy, Joana Tin
giniai iš Londono, Ont. Su sve
čiais supažindino ir pranešimus 
padarė LN vald. sekretorė dr. Gi
na Ginčauskaitė.

— Naujų metų sutikimo bilietai 
gaunami pas LN moterų būrelio 
nares, sekmadienio popietėse ar
ba darbo metu LN raštinėje, tel. 
532-3311. Bilieto kaina $35 asme
niui.

— LN moterų ir vyrų būreliai 
kviečia atsilankyti į jų ruošiamų 
kalėdinę vakaronę, gruodžio 15, 
šeštadienį, 6 v.v. Vytauto Didžio
jo menėje. Meninė programėlė, 
muzika, loterija, baras ir šilta va
karienė su vynu. Bilietai gauna
mi pas moterų ir vyrų būrelių na
rius ir LN raštinėje, tel. 532-3311. 
Bilieto kaina $14.
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Į LIETUVA
Grįžtu į tėviškę, į savo meilės kraštų.
Ten mano kryžių kalnas, vyturių dangus. ;
Ten skamba žodis, kaip giesmė, 

kaip Šventas Raštas.
Į laisvų Lietuvę šiandienų aš grįžtu...

A. Vilčinskas ■
(1989 m. populiariausia daina Lietuvoje)
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

' __  maloniai kviečia visus lietuvius
11 pasidžiaugti naujomis, gražiomis,

: melodingomis dainomis, kurias atliks
vienas populiariausių Lietuvos dainininkų

ARVYDAS VILČINSKAS
c c /t t y j—jr t

palydimas Lietuvos instrumentinio ansamblio Ivl J—> J—' <—J O

K O N C E S
įvyks gruodžio 4, antradienį, 7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose 
(ėjimas: suaugusiems $8; studentams - $5. Dalis pelno skiriama Kanados lietuvių jaunimo dalyvavimui 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje 1991 m. Rengėjai
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LITAS

Gruodžio 15, šeštadienį., 1O v.r.- 1 v.p.p.

Toronto Maironio mokykla rengia

Bus staigmenos, dovanėlės ir Kalėdų Senelis. 
Programoje — rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės

kurią atliks mokyklos mokiniai.
Registracija - Maironio mokykloje šeštadieniais arba skambinant
B. Batraks tel. 271-1640 (iki gruodžio 8 d.), I. Petrauskienei tel. 242-4779.
Įėjimas vaikams $3, suaugusiems - $6.

Iškilmingas NAUJU. METU.

Anapilio parapijos tarybos administracinė sekcija

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 -

Išganytojo parapijos žinios
— Gruodžio 2 d., 9.30 v.r. pamal

dos su šv. V akariene šventovėje. Po 
pamaldų Moterų draugijos susi
rinkimas A. Sukauskienės namuo
se, 26 Landron Cres., Weston, Ont. 
tel. 244-2790.

— Parapijos tarybos posėdis - 
lapkričio 28, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

— Gruodžio mėnesio biuletenis 
bus dalijamas gruodžio 2 d. šven
tovėje.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
riaus metinė šventė įvyks gruo
džio 9, sekmadienį. Pamaldose 
11 v.r. dalyvaus organizuotai 
narės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais su vėliava. Po 
pamaldų pobūvis su svečiais 
bei šeimų nariais įvyks Anapi
lio parodų salėje. Programo
je: meninė dalis, vaišės, turtin
ga loterija. Visos narės su šei
momis bei svečiai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Rengėjos

PARDUODU vyriškus šiltus žie
minius batus už žemesnę kainų. 
Skambinti tel. 534-6803 Toronte.
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“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.

Kalėdinis “TŽ” numeris 
išeis gruodžio 18 d. Pokalėdi- 
nis numeris dėl švenčių neiš
eis. Pirmasis numeris 1991 m. 
pasirodys sausio 2 d. Kalėdi
niai ir naujametiniai sveikini
mai priimami iki gruodžio 12 d. 
Įsirašantieji į bendrą sveiki
nimą prideda auką laikraščiui, 
užsakantieji atskirus rėminius 
sveikinimus sumoka skelbimo 
kainą (vienas inčas vienos skil
ties 6 dol.). Tai parama laik
raščiui ir kartu palengvinimas 
sveikintojams - nereikia rašy- 
tik atvirukų ir apsunkinti paštą.

A.a. Halinos Rickienės atmi
nimui, išreikšdamas užuojau
tą artimiesiems, Antanas Sty
ra iš Klivlando aukojo Kana
dos lietuvių fondui $50.
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Anapilyje 
gruodžio 31, 
pirmadienį 
nuo 7 v.v.

Kalėdinis koncertas
“GLORIA”, tokiu vardu bus 

šių metų kalėdinių giesmių ir 
advento susimąstymo valandė
lė bei koncertas, kurį atliks To
ronto lietuvių choras “Volun
gė” kartu su Prisikėlimo para
pijos vaikų choru. Šie kalėdi
niai koncertai rengiami pen- 
keri metai iš eilės. Juos orga
nizuoja “Volungės” choro mu
zikos vadovė D. Skrinskaitė- 
Viskontienė.

Šių metų koncertas bus at
liekamas du kartus: šeštadie
nį, gruodžio 22,3 v.p.p. Lietu
vos kankinių parapijos šven
tovėje; sekmadienį, gruodžio 
23, 4 v.p.p. Prisikėlimo para
pijos šventovėje. Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti, pa
gyventi kalėdine nuotaika ir 
pasiklausyti lietuvių bei kitų 
tautų kompozitorių kalėdinių 
kūrinių. Įėjimas į koncertus 
— nemokamas.

Trečioji banga, baigdama 
savo veiklą, paremti muz. Nijo
lę Benotienę ir muz. Vaclovą 
Pavilonį, iš savo kasos paskyrė 
po $150.
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MONTREAL®
įi KLK moterų draugijos Montrealio skyrius
§ kviečia visus

METINĘ
į! š.m. gruodžio 9, sekmadienį, po 11 v.r.
§ pamaldų Aušros Vartų parapijos salėje.

Programoje — poetės Editos Nazaraitės paskaita.

Į
 Po susirinkimo - šaltas bufetas ir kava, (ėjimas - $1 o.

Rengėjos

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 1L7

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

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

II
Nekiln. turto nuo 1374%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIŲ

PARDUODU naujus baldus - sofų, 
lovų ir stalų už pusę kainos. Skam
binti tel. 534-6803.

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

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).

s

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special.............. 7 %
Taupymo - su gyv. dr.......... 61 /e%
Taupymo - kasdienines..... 6’/4%
Einamos sąsk.......................... 472%
RRIF-RRSP-term........... 113/4%
RRIF-RRSP-taup........... 7'/2%

UŽ:
asmenines - nuo 141/4%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininkų 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.

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

IŠNUOMOJAMI du kambariai su 
baldais ar be baldų Mississaugoje. 
Virtuvė ir prausykla bendra, vieta 
automobiliui. Vieno kambario kai
na $500 mėnesiui. Skambinti tel. 
624-2254 Toronte.

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


