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Visus jungianti diena
Apie žmogaus mirtį yra mąstoma, kalbama ir rašoma 

daug daugiau negu apie jo gimimą. Gimtadienis - tai 
šviesi anga, prie kurios atsistoja naujagimis, apsuptas 
linkėjimą ir palaiminimų. Gyvenimo kelias išsitiesęs - 
juo reikės keliauti. Tai labai aišku visiems, patirta tėvų, 
senelių. Laiko slinktyje kartojasi džiaugsmai ir rūpes
čiai, sunkios ir lengvos dienos pinasi nuo amžių, isto
rikų užrašytos, statistikų įvertintos.

M
IRTIES anga betgi yra mįslė, atsirėmusi į neži
nią, kuri dažnam sukelia nerimą ir baimę. Ieško
ma atsakymų, mąstoma iš viso apie būties pras
mę. Skleidžiamos skirtingos prielaidos. Prieinama net 

labai tragiškų nusivylimo išvadų, kartais įsispraudžian- 
čių ir į poeto nuotaikas, kad “mirtis ta didžioji nesąmo
nė”. Tas mirties klausimas pirmiausia rišasi su natūra
liu nenoru išnykti, atsiskirti nuo aplinkos, nuo mėgsta
mų darbų, mielų artimųjų ir amžinai kuriamo bei planuo
jamo gyvenimo. Ir, rodos, ar nebūtų iš visų džiaugsmų 
pats didžiausias džiaugsmas, jei kas pasakytų žmogui: 
tu niekada nemirsi ir per amžius čia žemėje gyvensi. Ta
čiau kas gi būtų, jei iš tikrųjų taip atsitiktų? Šitame klau
sime sustojame prie kito nerimo ir kitos baimės, kurią 
sukeltų nesibaigianti kasdienybė. Jau vien tik žinoji
mas, kad ji niekada nesibaigs, būtų baisiau už pačią mir
tį. Nesibaigiamybė taptų didelė kančia. Šitoje, jau ne 
vieno mąstytojo keltoje, prielaidoje mirtis ateina kaip 
išgelbėtoja ir įgauna rimtą ir realią prasmę, tampa že
miško nesibaigiamumo priešprieša ir žmogaus išvaduo
toja. O tikintiesiems mirtis yra tik perėjimas iš vieno gy
venimo į kitą. O tas kitas gyvenimas, nors ir amžinas, bet 
nebesurištas su kasdienybės laiku, kurį patiriame ir ku
rio ribose gyvename. Todėl po žemiškos kelionės priklau
symas kitai būsenai turėtų kelti ne baimės, bet laukimo 
jausmą.

V
ĖLINĖS - tai visų amžinybėn iškeliavusių prisi
minimo diena: ir tų, kurie su mumis atsiskyrė na
tūralia mirtimi, ir tų, kuriems gyvybės buvo at
imtos klinikose, pamišimuose, frontuose ar kankinimų 

kamerose. Visuose juose plazdėjo gyvybė, ta pati didžio
ji visos egzistencijos paslaptis. Lapkričio 2-oji iš tikrųjų 
nėra vienintelė mirusiųjų prisimino diena. Mirusiuo
sius prisimename visaip ir visada: maldoje, pasipasako
jimuose, užrašuose, nuotraukose. Bet Vėlinėse tie prisi
minimai atliekami sutelktiniu būdu ir jau įsitvirtinu
sių tradicijų rėmuose, kurie atspindi tautos būdą ir nuo
taikas. Tas kasmet pasikartojantis bendras išpažinimas, 
jog už nežinomos angos prasideda kitoniško gyvenimo 
keliai, stiprina gyvuosius, kad jie su didėjančiu pasiti
kėjimu artintųsi prie tos nežinomybės. Tačiau, kaip daž
nai, taip ir Vėlinių dieną lengvais žingsneliais prabė
game per visa tai paviršiumi, pasitenkiname tradicija, 
apeigom ir puošmenom, pasidžiaugę, kad rudens šalnos 
nepakirto sveikatos ar gyvybės, kad turime vilties su
laukti dar ir daugiau Vėlinių. Tas tradicinis susitelki
mas prie kapų nėra betgi vien tik mirusiųjų prisimini
mas. Yra ir jų iškilmingas pagerbimas, ypač tų, kurie 
krito ar buvo nukankinti dėl tautos ar religijos laisvės. 
Šitoje vietoje jungiamės visi. Nei pažiūros, nei konfesi
jos mūsų neišskiria. Laisvės kovotojų pagerbimas Vėli
nėse išryškėjo jau pirmojo bolševikmečio rudenį, kai nie
kaip kitaip nebuvo galima sutelktiniau prisiminti ir pa
gerbti, kas labai brangu. Šiandien, kai po tos sunkios 
kovos laisvi ir nepriklausomi galime pradėti naują gyve
nimą, Vėlinių žvakutėse turėtume matyti ne vien tradi
ciją, bet ir šviesulį šito gyvenimo kelio, visus vedančio 
prie tos pačios angos. Č.S.

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Tūkstančiai knygų į Lietuvą
Italijoje spausdintas modernus tikybos vadovėlis Lietuvos 
mokykloms • Sunkios derybos tarp Vilniaus ir Maskvos • 

Vicepirmininko kelionė į Pietų Ainerikų

KANADOS ĮVYKIAI

Du NDP laimėti rinkimai
Kanados socialistų Naujųjų 

demokratų partija džiaugiasi 
dviem laimėtais provincinių 
parlamentų rinkimais. Spalio 
17 d. juos laimėjo Britų Kolum
bijos NDP socialistai su savo 
vadu M. Harcourtu, spalio 21 d. 
- Saskačevano NDP socialistai, 
vadovaujami R. Romanowo.

Didžiausios ir reikšmingiau
sios pergalės NDP socialistai 
susilaukė Britų Kolumbijoje, 
kurią nuo 1952 m. valdė socia
linio kredito atstovai. Juos iš 
valdžios tik 1972-75 m. buvo iš
stūmę NDP socialistai. Tada ir 
vėl buvo tęsiama ilgai trukusi 
politinė socialinio kredito di
nastija. Simono Fraserio uni
versiteto politinių mokslų 
prof. E. McWhinney socialinio 
kredito sąjūdį yra pavadinęs 
fundamentalistų krikščionių 
dešiniojo sparno partija. Esą 
ji remiasi socializmu, atsisa
kydama NDP socialistų.

Krizę kreditistams atnešė 
jų vado ir premjero V. Zalmo 
atsistatydinimas š. m. balan
džio 2 d., susilaukus kaltini
mo dėl valdinių privilegijų pa
naudojimo finansiniams savo 
šeimos reikalams. Konkrečiai 
tai lietė bilijonieriui iš For- 
mozos Tan Jui Vankuveryje už 
$16 milijonų parduotą pramo

gų centrą “Fantastinis sodas”. 
Premjerė Rita Johnston, pa
keitusi V. Zalmą, neįstengė 
atstatyti suskilusių socialinio 
kredito rėmėjų vienybės ir 
grąžinti Britų Kolumbijos gy
ventojų pasitikėjimo juos il
gus metus valdžiusiems kre
ditistams.

Nieko nenustebino skaudus 
kreditistų pralaimėjimas. 
Parlamentan jie grįžo tik su 
septyniais atstovais, netekę 
net ir vadove išrinktos prem
jerės R. Johnston, kuri buvo 
tapusi pirmąja premjere Kana
dos istorijoje. Niekas nesiste
bėjo ir NDP socialistų vado M. 
Harcourto triumfu, nors jis, bu
vęs Vankuverio burmistras, į 
provincinį parlamentą išrink
tas tik 1986 m., dabar atėjo su 
50 atstovų palyda.

Didžiausia staigmena tenka 
laikyti netikėtą liberalų pro
veržį. Nuo 1975 m. Britų Ko
lumbijos parlamente jie netu
rėjo nė vieno atstovo, o šįkart 
susilaukė septyniolikos. Visus 
nustebino naujuoju vadu libe
ralų pasirinktas koledžo prof. 
G. Wilsonas, rinkiminiame va
juje tapęs pirmaujančiu poli
tiku, pavojingu net ir didelę 
atstovų daugumą laimėjusiam 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Vėlinių žvilgsnis veda į kapines. Kanados lietuvių kapines Ontario Mississaugoje 1990 m. aplankė ir Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS su žmona GRAŽINA. Čia ilsisi ir jų giminės 
drauge su kitais tautiečiais, kurių skaičius pakilo virš 2000 Nuotr. O. Burzdžiaus

Baltijos tautų laisvė ir jų ateitis
Prancūzą akademikų ir žurnalistų požiūriai, išreikšti dienraštinėje spaudoje

Dienraštis “Le Quotidien” 
1991. IX. 26 paskelbė platų pa
sikalbėjimą su politinių bei 
ekonominių mokslų profeso
riumi Pascal Lorot, parašiu
siu knygą “Le Reveil balte” 
(Baltiečių atgimimas). Kurį 
laiką jis gyveno Sov. Sąjungo
je kaip vieno didelio prancū
zų banko atstovas. Neseniai jis 
lankėsi ir Lietuvoje.

Baltai ir baltiečiai
Atsakydamas į klausimą, 

kuriai Europos sričiai priskir
tinos baltiečių tautos (baltai 
yra tik latviai ir lietuviai), P. 
L. paaiškino, esą jos priklauso 
daugiausia Europos germa
nams: didžioji dalis jų miestų 
esanti įsteigta vokiečių XII- 
XVIII š., dvelkia prūsiškumu. 
Atrodo, kad jie išnyra tiesiai 
iš vokiškų viduramžių. Kitoks 
esąs Vilnius — jis priklauso 
daugiau Vidurio Europai.

Kalbų atžvilgiu estai pri
klauso ugrofinų grupei, latviai 
ir lietuviai — indoeuropiečių. 
Pastarųjų kalbos esančios sla
vų kalbų šaka. (Čia prancūzų 
akademikas, atrodo, klysta. 
“Encyclopedia Lituanica” sa
ko, kad baltų kalbos yra indo
europiečių prokalbės šaka, 
kaip ir slavų, graikų, italų, 
germanų . . . Taigi baltų kal
bos nėra slavų kalbų šaka). 
Lietuvių kalba esanti artima 
sanskritui, bet beveik niekad 
neturėjusi oficialaus valsty
binio statuso. Senovėje Lie
tuvos šviesuomenė vartojusi 
lenkų ir rusų kalbas, o Latvi
jos bei Estijos — vokiečių. Ra
šytinė literatūra pasirodžiusi 
tiktai XIX š.

Skirtumai ir panašumai
Lietuva esą gerokai skiriasi 

nuo Latvijos ir Estijos, nes Vi
duramžiais ji buvo didelė vals
tybė, pilnai suvereni, tik vė
liau sujungusi savo likimą su 
Lenkija. Skiriasi nuo kitų Bal
tijos valstybių Lietuva ir tuo, 
kad joje gyvena tik 20% kita
taučių. Latvijoje jų esą 48%, 
Estijoje — 40%.

Trijų Baltijos valstybių so
lidarumas būtinas, bet gana 
sunkiai įgyvendinamas. Jau 
1934 m. buvo sudaryta Baltijos 
santarvė, bet nebuvo paveiki. 
Mat vieni bijojo rusų, kiti — 
vokiečių ir negalėjo sudaryti 
bendro politinio fronto. Jo 
būtinumas esąs jaučiamas ir 

dabar, ypač ekonominėje sri
tyje, stengiamasi derinti jos 
poreikius. Vis dėlto pirmoje 
eilėje kiekviena Baltijos vals
tybė stengiasi įtvirtinti savo 
nepriklausomybę, savarankiš
kumą. Jos neketina sekti Bene
lux šalių pavyzdžiu eonominė- 
je srityje. Kiekviena jų turės 
atskirus savo pinigus. Tik po 
šio pereinamojo laikotarpio 
Baltijos valstybės pradėsian
čios glaudžiau jungtis.

Ekonominė pagalba
Ekonominės pagalbos tikisi 

baltiečiai ir iš Vakarų, ypač 
Skandinavijos kraštų. Tą pa
galbą jau telkia Danija, Suo
mija, Švedija, kur gyvena ne
mažai baltiečių. Danija jau su
dariusi visą eilę sutarčių su 
Baltijos valstybėmis. Tuo bū
du sudaroma ekonominė Bal
toskandijos sritis. Be to, Bal
tijos valstybės tikisi netrukus 
įsijungti į Europos Bendruo
menės rinką.

Pokalbininkas neužmiršo 
pastebėti, kad Baltijos vals
tybės ekonominėje srityje te
bėra labai priklausomos nuo 
Sov. Sąjungos bei jos respub
likų. Visas eksportas ir impor
tas tebėra nukreiptas į rytus. 
Ateityje Baltijos valstybės 
taps tiltu tarp Rytų ir Vakarų, 
vartais pro kuriuos vakariečių 
prekyba eisianti su Rytais.

Politinė santvarka
Žvilgtelėjo akademikas P. 

L. ir į dabartinę politinę bal
tiečių santvarką. Demokratija 
jiems nesanti svetima, nes ji 
buvo įvesta po I D. karo, nors 
vėliau įsigalėjęs autoriteti
nis režimas. Šiuo metu baltie
čiai tvarkosi grynai demokra
tiškai. Vyksta tam tikra evo
liucija, formuojasi politinės 
partijos europiečių pavyzdžiu: 
socialdemokratai, liberalai- 
konservatoriai, kr. demokra
tai, tautiniai komunistai. Jų 
politinės bei ekonominės pro
gramos dar nėra išryškėjusius. 
Baigiantis pereinamajam lai
kotarpiui, iširs nepriklauso
mybės sąjūdžiai, iškils atski
ros politinės partijos.

Ekonominis pajėgumas
Dienraštis “Le Figaro” 1991. 

IX. 24 išspausdino minėto aka
demiko Pascal Lorot’o knygos 
“Le Reveil balte” ištrauką, 
kurioje iškeliamas ekonomi- 
valstybės, palyginti su sovie

tinėmis respublikomis, esan
čios turtingos. Pagal statisti
ką, kiekvienam gyventojui ten
ka toks uždarbio vidurkis: Lat
vijoje — 2,723 rb., Estijoje — 
2,670, Lietuvoje — 2,412, Sov. 
Sąjungoje — 2,197 rb.

Baltijos valstybių pramonės 
pajėgumas esąs taip pat gana 
didelis. Pramonė visuose tri
juose Baltijos kraštuose po 
II D. karo esanti labai pažen
gusi, ypač Latvijoje. Lietuvos 
pramonėje esą vyrauja chemi
niai gaminiai, statybinės me
džiagos, žvejyba, maisto ga
myba, medžio apdirbimas, lai
vų statykla.

Pragyvenimo lygis Baltijos 
valstybėse esąs aukštesnis nei 
Sov. Sąjungoje. Statistika ro
do, kad pvz. Sov. Sąjungos gy
ventojai per metus suvalgo tik 
po 66 kg. mėsos, Estijos — po 
82, Latvijos — po 84, Lietuvos 
— po 85. Buitinių gaminių šva
ros palaikymui baltiečiai su
vartoja: Estijoje — 269 viene
tus, Latvijoje — 260, Lietuvo
je — 199 (skaitant vienam tūks
tančiui gyventojų), o Sov. Są
jungoje — tik 107.

Privačių automobilių Balti
jos valstybėse vidurkis: Esti
joje — 119, Latvijoje — 85, Lie
tuvoje — 103, Sov. Sąjungoje — 
tik 49.

Ekonominė priklausomybė
Straipsnio pabaigoje pran

cūzų autorius iškelia didelę 
Baltijos valstybių ekonominę 
priklausomybę nuo buvusios 
Sov. Sąjungos. Tai pasakyti
na ypač apie Lietuvą ir Esti
ją. Jų prekybinis deficitas 1988 
m. buvo: Lietuvos — 808.000 
rb., Estijos — 760.000, Latvi
jos — 115.000. Jos beveik 100% 
priklauso nuo rytinio kaimyno 
naftos ir dujų tiekimo srity
je. Pirkti jas Vakaruose nepa
jėgtų finansiškai. Dėl to Bal
tijos valstybės negalinčios 
lengvai pasitraukti nuo Mask
vos. Tai esą parodė ekonomi
nė blokada Lietuvoje 1990 m. 
Ekonominis gyvenimas smuko 
20%, darbų neteko 46.000 gy
ventojų. “Iš tikrųjų tada Lie
tuva buvo ant uždusimo ribos, 
kai paskelbė nepriklausomy
bės moratoriumą”.

Tuo sakiniu autorius bai
gia savo straipsnį, iškeliantį 
politines ir ekonomines Balti
jos valstybių ateities galimy
bes. G.

“250.000 tikybos tekstų Lie
tuvai”. Šia antrašte Torine 
leidžiamas saleziečių žinia
raštis informuoja apie Italijo
je išspausdintą penkiatomį ti
kybos vadovėlį Lietuvos pra
džios mokykloms.

Sulietuvintas vadovėlis
Griuvus Rytų Europos komu

nistiniams režimams, - rašo 
straipsnio autorius, - tuoj pat 
išryškėjo didelis religinės li
teratūros alkis. Religinėmis 
knygomis pakrautų sunkveži
mių vilkstinės tuoj pat patrau
kė pro ką tik atsivėrusias sie
nas. Šiame “Evangelijos žygy
je” svarbią vietą užima ir “Eile 
Di Ci” leidykla. Dešimtys tūks
tančių jos leistų knygų pasie
kė Čekoslovakiją, Lenkiją, 
Vengriją, Rumuniją. Tačiau 
turbūt pats didžiausias šios 
leidyklos nuveiktas darbas yra 
250.000 egzempliorių penkia
tomio tikybos vadovėlio, kurio 
visas tiražas jau pasiekė Lie
tuvą.

Vieną naujausių Europoje, 
gausiai iliustruotą ir pavyz
dingai išleistą Bartolino Bar- 
tollini ir Mario Filippi sure
daguotą vadovėlį parinko Ro
moje veikiančios Lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybė. 
Lietuviškame vadovėlio ver
time itališkos laidos grafinė 
sandara buvo papildyta lietu
viškomis iliustracijomis, at
spindinčiomis Lietuvos reli
ginį gyvenimą ir tautines tra
dicijas; buvo pridėtos įžymių 
Lietuvos šventovių, Dievo Mo
tinos paveikslų, folkloro ren
ginių nuotraukos.

Vadovėlio “Tikiu” buvo at
spausdinta 250.000 egzemplio
rių. Tekstus ir nuotraukas ne
mokamai perleido pati “Eile 
Di Ci” leidykla, o spausdini
mo išlaidas padengė Kionig- 
steine veikianti “Kirche in 
Not” religinės šalpos organi-

Prof. PASCAL LOROT, 
autorius prancūziškos knygos apie 
Baltijos valstybes “Le Reveil balte”
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Mažytė Vaižganto atplaiša
Šiaulių teatro vaidinimas “Dėdės ir dėdienės” 

“Gyvenimo dulkės”
Andriaus Mirono-Norimo novelių knyga

zacija. Šis vadovėlis be abe
jonės, atvers Lietuvos vaikams 
spalvingą religinį pasaulį.

Maskva-Vilnius
Italijos spauda informuoja 

apie Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos diplomatinių santykių už
mezgimą, primena, kad santy
kiai atkurti po daugiau nei 50 
metų pertraukos, komentuoja, 
kad diplomatinių santykių at
naujinimas galbūt palengvins 
lietuvių ir sovietų derybas, ku
riomis turės būti sprendžiami 
įvairūs ir sudėtingi klausimai.

Spauda rašo, kad lietuvių ir 
sovietų derybos tikrai nebus 
lengvos, nuomonių nesutari-; 
mai yra labai gilūs. Abiejų ša-; 
lių nuomonės labai skiriasi; 
pirmiausia sovietų karinome-, 
nės išvedimo iš Lietuvos klau-. 
simu. Lietuva reikalauja, kad 
sovietų ginkluotosios pajėgos 
būtų išvestos iš valstybės teri
torijos kuo greičiau, jau šių 
metų pabaigoje.

Šį reikalavimą nuolat pabrė
žia Lietuvos vyriausybė, pa
kartojo ir Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse tautose Ani
cetas Simutis, kalbėdamas vi
sumos posėdyje. Kreipdama
sis į viso pasaulio valstybių 
delegatus Simutis pažymėjo, 
kad sovietų ginkluotųjų pajė
gų buvimas Lietuvoje yra aki
vaizdžiai neteisėtas, nėra pa
grįstas jokia tarpvalstybine 
sutartimi, dėl to Lietuvos vy
riausybė niekuomet nesutiks 
su svetimos kariuomenės pasi
likimu Lietuvos teritorijoje. 
Simutis pridūrė, kad Lietuvo
je dabar dislokuoti sovietų ka
riškiai būtų daug naudingesni 
savajam kraštui, jei į jį sugrįž
tų, jiem susidarytų istorinė 
proga įsijungti į savojo kraš
to atstatymą, atkurti tai, kas 
per daugiau nei 70 metų buvo 
sugriauta.

Kaip pastebi užsienio spau
da, sovietai esą kitokios nuo
monės, atkakliai kartoja, jog 
jų ginkluotosios pajėgos nega
linčios būti išvestos iš Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių 
iki 1994 pradžios. Tai pabrėžė 
ir sovietų gynybos ministeri
jos atstovas gen. Manilovas. 
Esą ultimatyvus baltiečių rei
kalavimas kuo greičiau išvesti 
sovietų kariuomenę iš Baltijos 
kraštų nesiderinąs su huma
niškų ir civilizuotų tarpvals
tybinių santykių vystymu. Kaip 
pastebi apžvalgininkai Vaka
ruose, generolas verčiau būtų 
turėjęs pripažinti, kad kaip tik 
svetimos kariuomenės pasili
kimas anksčiau okupuotoje ša
lyje yra didžiausia kliūtis hu
maniškiems ir civiliniams san
tykiams. (Nukelta į 2-rą psl.)

f
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Tūkstančiai knygų į Lietuvą
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Žurnalistų klausimas
Vatikano radijas pranešė, 

kad Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininko pavaduo
tojas Bronius Kuzmickas bai
gė trijų dienų vizitą Urugva
juje, kur pasimatė su respub
likos prezidentu, užsienio rei
kalų ministeriu, kitais Urug
vajaus vyriausybės nariais, 
susitiko su vietos lietuvių 
bendruomene.

Per spaudos konferenciją 
Montevideo mieste Kuzmic
kas, atsakydamas į vieno žur
nalisto klausimą, ar Lietuva 
būtų pajėgi už atsiskyrmą nuo 
Sovietų Sąjungos sumokėti 
Maskvai ekonominę kompen
saciją, taikliai pateikė kitą 
klausimą, būtent, kas sumokės 
Lietuvai už jos patirtus milži
niškus ir ne tik ekonominius 
nuostolius, kuriuos kraštui pa
darė daugiau nei 50 metų tru
kusi žiauri okupacija, kas at
lygins už deportuotuosius ir

Europos centras - Lietuvoje
Prancūzijos geografijos in

stitutas 1990 m, viešai paskel
bė, kad Europos geografinis 
centras yra Lietuvoje!

Įvairių teritorijų geografi
niai centrai yra nustatomi 
įvairiais būdais. Prancūzų 
kartografai Europos centrui 
nustatyti naudojo sudėtingą, 
tikslią, kompiuteriniais ap
skaičiavimais paremtą meto
diką. Jų teigimu, Europos cent
rą turime ten, kur susikerta 
54° 54’ paralelinė šiaurės pla
tuma su 25° 19’ meridianine 
rytų ilguma.

Šis prancūzų apskaičiavi
mas yra padarytas vieno laips
nio tikslumu, todėl minėtas 
Europos centras privalo būti 

Procesija Amerikos katalikų Nekalto Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone, 
minint tenykštės Šiluvos Marijos koplyčios 25 metų sukaktį. Priekyje 
matyti vyskupai: S. Tamkevičius, SJ, C. Salatka, P. Baltakis, OFM, A. Deksnys 
ir kiti Nuotr. M. Borusienės

PADĖKA
Mano žmona

a.a. MARTA JAKAITIENĖ
mirė 1991 m. gegužės 20 d., palaidota gegužės 24 d.

Nuoširdžiai dėkoju Šiluvos Marijos parapijos klebonui 
kun. K. Kaknevičiui už lankymą velionės Viktorijos ligoninėje, 
maldas laidotuvių namuose, Šiluvos Marijos šventovėje ge
dulines Mišias, pasakytą gražų pamokslą, palydėjimą į 
amžino poilsio vietą, kurią prieš du metus velionė pati pasi
rinko Šv. Petro kapinėse.

Ačiū visiems lankiusiems laidotuvių namuose, atsiųstas 
gėles, užprašytas Mišias ir pareikštas užuojautas žodžiu ir 
raštu. Dėkoju karsto nešėjams. Ačiū visiems, kurie aukojo 
velionės vardu “Nepriklausomai Lietuvai”. Ačiū E. Daniliū- 
nui už gražų rašinį “Tėviškės žiburiuose”. Nuoširdus ačiū 
Anytai Mulevičienei už pagalbą laidojant mylimą žmoną.

Dėkoju visiems, kurie po laidotuvių dalyvavo pietuose 
ir kartu su manimi pabuvojo liūdesio valandoje.

J. Jakaitis

žuvusiuosius lietuvius? “So
vietų Sąjungai mes nesame nė 
cento skolingi”, pasakė Kuz
mickas, primindamas, kad tarp 
dviejų pasaulinių karų nepri
klausoma Lietuva buvo ekono
miškai pažangi valstybė, pa
siekusi aukštą gyvenimo lygį. 
Lietuvos valiuta buvo viena 
stipriausių pasaulyje. Visa 
tai sugriovė sovietinė okupa
cija.

Nepriklausomybę atkūrusi 
Lietuva paveldėjo iš sovietų 
katastrofišką padėtį, pasakė 
Kuzmickas, atkreipdamas urug
vajiečių žurnalistų dėmesį į 
milžiniškas aukas, kurių parei
kalavo kova už laisvę ir nepri
klausomybę. Paskutinieji ko
votojai už laisvę žuvo dar šiais 
metais. Kuzmickas išreiškė vil
tį, kad Vakarų pasaulis padės 
Lietuvai įtvirtinti sunkiai iš
sikovotą nepriklausomybę, at
kurti sugriautą ekonomiką, ati
taisyti per okupacijos laiko
tarpį įvairiose gyvenimo srity
se padarytą žalą. Kor.

apskritime, kurio spindulys 
yra vienas kilometras.

Šioji vieta yra maždaug už 
26 kilometrų į šiaurę nuo Vil
niaus, važiuojant naujuoju 
Utenos plentu, tarp Purnuškės 
kaimo ir Bernotų piliakalnio, 
šalia Girijos ežero.

Lietuvos geografų draugija 
rūpinasi šią specialią vietovę 
prideramai sutvarkyti, įrengti 
automobiliams aikštelę, lanky
mo takus ir kt. Šiam tikslui nu
matomas paskelbti konkursas.

Doc. Rimantas Krupickas 
spaudoje kelia sveikintiną 
mintį: Europos centre pasta
tyti EKUMENINĘ šventovę, 
vienijančią visus krikščionis 
bendrai maldai!

Kun. dr. E. Gerulis

Lietuvos kryžių vaizdas Šiluvos koplyčioje, įrengtoje Amerikos katalikų Nekalto Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone
Nuotr. M. Borusienės

AfA 
RIMANTUI JAKUBAUSKUI 

tragiškai žuvus,
mamą MARIJĄ, gimines bei draugus nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Aldona, Romas, Bronius, 
Vytas ir Irena Biskiai

XX amžiaus kankiniai Lietuvoje ir dabartis 
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

PADĖKA
Mylimam tėveliui

AfA
PRANUI ČEČKAUSKUI _

mirus 1991 m. rugsėjo 14 d.,
nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, ofm, už mal
das laidotuvių namuose, atnašautas gedulines Mišias šven
tovėje bei palydėjimą velionies į amžino poilsio vietą, A. 
Paulioniui už giedojimą pamaldų metu.

Mūsų padėka karsto nešėjams, atsilankiusiems į lai
dotuves, aukojusiems Mišioms, atsiuntusiems gėles, vie
toj gėlių aukojusiems lietuviškiems reikalams, pareišku- 
siems užuojautą žodžiu, raštu ar spaudoje. Nuoširdus ačiū 
ponioms už pyragus.

Nuliūdę: sūnus, duktė su savo vyru 
ir vaikaičiai

Dvi dienas — spalio 12 ir 13 
— JAV sostinėje vykusios lie
tuvių Šiluvos Marijos koply
čios, įrengtos Amerikos kata
likų tautinėje Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje — baziliko
je, sidabrinio jubiliejaus iš
kilmės susidėjo iš trijų dalių: 
šeštadienio popietę Katalikų 
universiteto Gowan salėje įvy
kusios akademijos, vakare jau 
kitoje salėje surengto koncer
to, kur programą atliko iš Či
kagos atvykęs “Dainavos” an
samblis, ir, drąsiai galima teig
ti, tarptautinį mastą pasiekęs 
Niujorke šiuo metu gyvenantis 
Lietuvos pianistas Povilas 
Stravinskas.

Jei akademijon atsilankė 
daugiau negu du šimtai iš vi
sur suvažiavusių dvasininkų 
bei pasauliečių, į koncertą 
jų susirinko jau žymiai dau
giau — apie septynis šimtus: 
tiek, kiek sėdimų vietų Arkiv. 
Carroll aukšt. mokyklos salėje 
buvo. Sekmadienį, kai į Mišias 
Šiluvos Marijos koplyčios 25 m. 
sukakčiai paminėti ir kartu 
padėkoti Dievo Motinai už at
gautą Lietuvos nepriklauso
mybę suplaukė apie 3,000 žmo
nių ne tik iš įvairių JAV vie
tų, bet ir iš Kanados bei Lie
tuvos, — rengėjai ir daugelis 
atvykusiųjų įsitikino, kad 1966 
m. vyskupas V. Brizgys su ko
mitetu ne be reikalo šią ko
plyčią įrengė. O jai pinigus 
suaukojo ankstyvesnės išeivi
jos lietuviai ateiviai visai 
gal nenujausdami, kad jos 25 
m. sukaktį švenčiant Lietuva 
jau bus laisva bei nepriklau
soma ir kad į iškilmes iš ten, 
vietoj šiuo metu negaluojan
čio Lietuvos kardinolo V. Slad
kevičiaus pakviestas čia vėl 
atsilankys ilgai bolševikų ka
lintas naujasis Kauno vysku
pas pagalbininkas Sigitas 
Tamkevičius, SJ.

Šeštadienį, 1 y.p.p., į Gowan 
salę netoli šventovės rinkosi 
iškilmių dalyviai. Aukštųjų 
svečių tarpe buvo Oklahomos 
arkivyskupas C. Salatka, Euro
pos lietuvių vyskupas-emeri- 
tas Antanas Deksnys, už Lietu
vos ribų gyvenančių lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis, ir 
pagrindinis paskaitininkas 
vysk. Sigitas Tamkevičius. 
Akademiją pradėjo, jai pui
kiai vadovavo ir vertėjo pa
reigas sumaniai atliko isto
rikas dr. Saulius Sužiedėlis. 

Šiluvos Marijos koplyčios Amerikos kataliku šventovėje Vašingtone 25 
metų sukakties iškilmėje Gowan salėje. Iš kairės: kun. Brian Hehir, vysk. 
Antanas Deksnys, kun. Placidas Barius, pranciškonų provincijolas vysk. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, vysk. Paulius Baltakis, OFM Nuotr. M. Borusienės

Trumpą žodį tarus vysk. P. Bal
takiui, su vysk. S. Tamkevi- 
čiaus biografija supažindino 
Lietuvių informacijos centro 
Niujorke vedėja Gintė Damu- 
šytė. Po to plojimais buvo pa
sitiktas vysk. S. Tamkevičius, 
skaitęs paskaitą tema “XX am
žiaus kankiniai Lietuvoje ir 
dabartis”. Jis savo paskaito
je, kuri tuoj pat buvo verčia
ma į anglu kalba. Dastebėio. 
jog tėvynėje ir visame pasau
lyje lietuviai džiaugiasi ir dė
koja Dievui už nuostabius pa
sikeitimus. Po to vyskupas at
pasakojo Lietuvos kančios ke
lią, karo meto žiaurumus, trė
mimus, partizanų kovas, KGB 
siautėjimą.

Sustojęs ties tema “Mes ne
buvom vieni”, svečias vysku
pas kalbėjo: “Patys sunkiausi 
kančių metai buvo tada, kai 
lietuvis jautėsi paliktas vie
nas nuožmaus priešo rankose. 
Taip buvo su mūsų tremtiniais 
ir partizanais. Bet ir tada su 
kenčiančiais buvo visa tauta ir 
Bažnyčia. Ypatingai šią dvasi
nę paramą jutome, kai mūsų 
vargai pasidarė plačiai žino
mi pasaulyje. Žemai lenkiu 
galvą prieš tuos, kurie mūsų 
kančios akivaizdoje paliudi
jo gražiausią krikščionišką 
meilę — meldėsi ir masinės 
komunikacijos priemonėmis 
platino žinias apie persekio
jamą Lietuvą .. .”

Čia kalbėtojas didžią pagar
bą išreiškė Lietuvių religinės 
šalpos vadovams ir rėmėjams, 
savo laiku atlikusiems Lietu
vai “neįkainojamą paslaugą, 
be kurios ‘Kronikos’ balsas 
būtų buvęs labai tylus...” 
Šalia kitų, klausytojų tarpe 
buvo ir LR šalpos direktorius 
kun. K. Pugevičius.

Visa tai buvo anais ilgais 
sunkios okupacijos metais. O 
kas vyksta dabar paskutinių 
trijų metų laikotarpiu, kai 
tauta pasuko laisvės ir nepri
klausomybės link? Čia vysku
pas padėtį nusakė šiais žo
džiais: “Prievartinė masinė 
ateizacija žmonių sielose pa
liko ne tiek bedievybę, kiek 
dvasinę tuštumą, kuri šiuo me
tu yra labai pavojinga. Lietu
vos Katalikų Bažnyčia po ilgų 
persekiojimo metų yra nusil
pusi: trūksta kunigų, pasau
liečiai neišmokę būti atsakin
gi už Bažnyčios ateitį, daug 
kur reiškiasi konservatyvios 

nuotaikos, kurios gali tapti 
kliūtimi Bažnyčios augimui...”

Trumpai sustojęs ties Va
karų kultūra ir ją pavadinęs 
‘Priešu nr. 1”, Jo Ekscelenci
ja pastebėjo: “Mums Lietuvoje 
ypatingą nerimą kelia masinė 
Vakarų kultūra, persunkta 
žiaurumu, seksu . . . Omninin- 
kai nužudė tik kelias dešimtis 
lietuvių, o masinė kultūra žu
do visą tautą ...” Tačiau sve
čias materialinę Vakarų para
mą teigiamai įvertino: “Mus 
labai džiugina, kad mūsų tau
tiečiai ir Lietuvos draugai Va
karuose dvasiškai ir medžia
giškai remia atsikuriančią 
Lietuvą. Per religinę šalpą 
gauname daug siuntų su dra
bužiais, vaistais, knygomis, 
medicinine aparatūra. Pana
šiai mus remia ir kitos orga
nizacijos, pavyzdžiui Maltos 
ordinas...”

Apie sunkią spaudos padėtį 
svečias iš Lietuvos taip kal
bėjo: “Viena iš didžiausių pro
blemų — tai didelė sunkenybė 
išleisti katalikiškus laikraš
čius, žurnalus ir knygas. Per 
dvejus metus įsitikinome, kol 
neturėsime savo katalikiškos 
spaustuvės, tai reikalai ne
pajudės iš mirties taško .. . 
Pusantrų metų bergždžiai dė
jome pastangas gauti patalpas, 
kadangi visose valdžios ins
tancijose yra daug vadinamų 
nomenkistūrininkų, kurie 
meisteriškai moka vilkinti 
Bažnyčios restitucijos akto 
įgyvendinimą. Šiuo metu esam 
gavę žemės sklypą ir, paruošę 
projektą, pradėsime statybą, 
kuri gali kainuoti apie 200,000 
dolerių . ..”

Maždaug valandą trukusią 
paskaitą svečias baigė šiais 
viltingais žodžiais: “Ateityje 
mes daug kuo supanašėsime 
su kitomis Vakarų šalimis, 
tačiau esu giliai įsitikinęs, 
kad mes liksime dvasinės at
gaivos židiniu, spinduliuojan
čiu tą dvasinę patirtį, kurią 
gavome per sunkius persekio
jimo metus”.

Vysk. S. Tamkevičiaus pa
skaitą čia pat vietoje komen
tavo ir papildė Amerikos vys
kupų konferencijos patarėjas 
socialiniais klausimais kun. 
Brian Hehir. Jis nurodė, jog 
nuo II Pasaulinio karo pasau
lis kitaip žiūri į žmogaus 
teisių klausimą. Anksčiau bu
vo prileidžiama, jog tai kiek
vienos valstybės vidaus reika
las, tačiau Jungtinių tautų 
chartija bei žmogaus teisių 
deklaracija davė suprasti, jog 
visas pasaulis yra atsakingas 
už žmogaus teisių pažeidinė
jimus bet kurioje šalyje. Kun. 
Hehir labai teigiamai atsilie
pė apie “LKB kroniką” pa
reikšdamas, jog “tai yra kla
sikinis žmogaus teisių atgiji
mo dokumentas”.

Pasak kun. Hehir, vyskupo 
Tamkevičiaus gyvenimas at
spindi seną pamoką, kad “žmo
gaus dvasia, praturtinta Die
vo žodžiu ir įgalinta Švento
sios Dvasios malone, yra ga
lingesnė, negu bet kokia ma
terialinė, fizinė jėga. Tačiau 
šios dvasios triumfo kaina 
kaip tik ir yra kankinių krau
jas . . .”

Tokiomis mintimis ir baigėsi 
lygiai dvi valandas užtrukusi 
akademija, vysk. S. Tamkevi- 
čiui dar atsakius į kelis susi
rinkusių iškeltus klausimus.

PADĖKA
Mūsų mylima mama, senelė ir prosenelė 

a.a. AGOTA TAMAŠAUSKIENĖ,
mirė 1991 m. liepos 11d. Delhi, Ontario.

Dėkojame visiems draugams, kurie velionę lankė 
ligoninėje, siuntė atvirukus ir gėles.

Ypatingą padėką reiškiame klebonui kun. L. Keme
šiui už Rožinį laidotuvių koplyčioje, Mišias ir nuošir
džius žodžius. Dėkojame Šv. Kazimiero parapijos cho
rui ir vargonavusiai B. Vitienei. Dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse, atsiuntusiems gėles, užpra
šiusiems Mišias, aukojusiems Lietuvos pagalbos vajui, 
vėžio bei širdies ligų draugijoms, ligonių paramai ir laik
raščiams.

Žodžiais sunku išreikšti padėką už jūsų parodytą 
nuoširdumą.

Gena, Benius Pakuliai ir šeima
Algirdas, Helen Tamašauskai ir šeima 
Sally Ann Dollard

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 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!”

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

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.

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

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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



Už laisvę š.m. sausio 13 d. žuvusiu Lietuvos didvyriu kapavietės Antakalnio kapinėse Vii

Vengrijos sukilimas aidėjo ir Lietuvoje
1956 metų vengrų sukilimo atgarsiai Vilniuje ir dabarties įvykiai - jie susišaukia

Nepriklausomybės žygis

KLARA STANKIENĖ
Daugiau nei 70 metų Sovietų 

Sąjungoje buvo griežtai drau
džiama klausyti užsienio radi
jo, tačiau norintieji žinoti kas 
dedasi plačiajame pasaulyje, 
nors ir rizikuodami šio drau
dimo nepaisė. Todėl žinia apie 
Vengrijos įvykius greit paskli
do Lietuvoje.

Vilniaus universitete jau 
pirmą dieną daug kas žinojo. 
O grįžtant iš darbo ir laukiant 
autobuso aikštelėje prisigre
tinęs gatvėse labai dažnai su
tinkamas vyriškis pašnibždom 
ėmė pasakoti man apie Vengri
joje prasidėjusį antikomunis
tinį sukilimą, kuris tikimasi 
greit išsiplėsiąs kaimyninėse 
socialistinėse šalyse bei sovie
tinėse respublikose. Nesuabe
jojau, kad tai būta saugumie- 
čio-provokatoriaus ir nieko ne
atsakiusi įšokau į atvykusį au
tobusą.

Rasų kapinėse
Po to sekė Vėlinių vakaras 

Rasų kapinėse. Nuo studenta
vimo dienų buvo įprasta kas
met per Vėlines neštis daug 
žvakučių, kad jų užtektų ir čia 
palaidotiems artimiesiems, ir 
tautos patriarchams. Centras 
buvo J. Basanavičiaus kapas, 
ant kurio kiekvienas stengėsi 
padėti degančią žvakę.

Daugelis, tai padarę, sku
bėdavo tolyn ir iš tamsos toliau 
stebėdavo šią savotišką apei
gą. Matėsi ir neatpažįstamai 
persirengusių, pakeitusių įpras
tas šukuosenas ir t.t., kad užsi
maskavusių saugumiečių ne
būtų atpažinti. Kokią nuotai
ką sukeldavo šis žvakėmis 
liepsnojantis kapas, gali su
prasti tik tas, kuris pergyveno 
šiurpias pokario metų dienas 
Vilniuje.

1956 m. Vėlinės Rašuose bu
vo labai skirtingos. Priartėjus 
prie centrinio įėjimo, nustebi
no daugybė juodų limuzinų. 
Kam jie priklauso, visi 
jome, tačiau tas žmonių 
stabdė.

žino- 
nesu-

buvoBūrelis lenkuojančių 
susibūrę apie Pilsudskio kapą. 
Visi takai buvo užimti įvairio
mis kryptimis skubančių. Buvo 
aišku, kad saugumiečiai išsi- 
nėrę iš savo uniformų buvo ne
beatpažįstami minioje.

Kai priartėjome prie J. Basa
navičiaus kapo, pastebėjom, 
kad čia žymiai drąsiau nei kas
met būriavosi nemažai žmo
nių. Kol atsitiesėm uždegę sa
vo žvakutes šalia kapo, nes jis 
ir taip jau perpildytas liepsno
jo, priešais kapą esančios kop
lyčios laiptai buvo užimti žmo
nių. Tarsi per akimirką kas su
rikiavo milžinišką mišrų cho
rą, o mes taip ir likome pirmo
je eilėje. Nebuvo kada dairy
tis, nes visi jau giedojo Lietu
vos himną, po to sekė “Marija, 
Marija”, “Lietuva brangi”. Šią 
baigus, iš tamsos pasigirdo 
skambus deklamatorės balsas. 
Tai Maironio “Mylėk, lietuvi, 
tą brangią žemę . . .” Vėl him
nas, giesmė, daina ir taip kelis 
kartus. Niekas netrukdė, nelie
pė išsiskirstyti.

Sekančią dieną, atėję į uni
versitetą, sužinojome, kad tą 
vėlų vakarą didesniais būriais 
grįžtantys su daina, ypač jau
nimas, saugumiečių buvo ap
supti ir sulaikyti. Jų tarpe daug 
studentų. Buvo aišku, kad uni
versiteto rektoriui J. Bulavui 
nemalonumai neišvengiami.

Protestas teatre
Vengrijos įvykių įtakoje 

buvo ir dar vienas maištingas 

vakaras. 1956 metais kai iš Si
biro tremties bei lagerių pra
dėjo grįžti vargani mūsų tau
tos kankiniai. Gana greit pa
sklido žinia, kad gyvas išlikęs 
sugrįžo ir operos solistas An
tanas Kučingis. Jo gerbėjai su 
nekantrumu laukė dainininko 
grąžinimo į sceną. Tačiau nė 
vienam lagerininkui kelias į 
turėtą darbą nebuvo rožėmis 
klotas. Dažniausiai atvirkščiai.

Visuomenei reikalaujant bu
vo paskelbta, kad operoje 
“Faustas”, Mefisto vaidmenį 
atliks A. Kučingis. Tai nepa
kartojamas šio vaidmens atli
kėjas, žavėjęs visus operos my
lėtojus. Kartu atsirado proga 
parodyti, kaip šio puikaus dai
nininko ilgėjosi Lietuva. Ta
čiau žaibiškas bilietų išpirki
mas (didelę jų dalį gavo Kau
nas, kur prabėgo geriausi A. 
Kučingio dainavimo metai) ir 
lagerininko populiarumas “kaž
kam” nepatiko.

Dauguma tik atvykę į teatrą 
sužinojome, kad vietoj “Faus
to” tą vakarą bus atliekama 
opera “Pilėnai”. Teatro fojė 
kilo šurmulys. Daugelis de
monstratyviai ėmė grąžinti bi
lietus į kasą. Niekam neužkliu
vo “Pilėnai”, bet tą vakarą žmo
nės susirinko paklausyti A. 
Kučingio.

Pasigirdus paskutiniam skam
bučiui, minia veržte įsiveržė 
į teatrą ir užėmė visas sėdimas 
ir stovimas vietas. Pusantros 
valandos publika nuolat skan
duodama “Faustas”, Kučingis, 
neleido pradėti spektaklio.

“SOS Lietuvos vaikai”
Mes, Toronto “SOS vaikai” 

skyriaus nariai, esame dėkingi, 
kad aukotojų dėka, 1991 m. bir
želio mėnesio pradžioje išsiun
tėme didelę siuntą į Lietuvą. 
Iškeliavo 185 dėžės iš Toronto 
ir 55 dėžės iš Hamiltono su vai
kų drabužėliais, batukais, vys
tyklais ir žaislais. Siunta Lie
tuvą pasiekė mėnesiu vėliau ne
gu tikėjomės. Priimant siuntą, 
ir padalinant suaukotus daiktus 
dalyvavo KLB Hamiltono apyl. 
pirm. Regina Bagdonaitė-Chia- 
relli.

Gavome laišką iš Lietuvos, ku
riame rašoma: “Mielieji, ačiū 
visiems, prisidėjusiems prie 
šios didžiulės siuntos. Aukojo
te brangų laiką, viską surink
dami, supakuodami, kad siunta 
ateitų iki mūsų. Tą jūsų šilumą, 
pajuto vaikai čia, Lietuvoje. 
Ačiū jūsų vaikams, kurie atsi
sakė savo mylimo žaislo ir pa
aukojo vaikams Lietuvoje. Pra
džiuginote mus - ir didelius, ir 
mažus, nes mes savo vaikystėje 

“SOS Lietuvos vaikai” Toronto skyriaus nariai prie paruoštos siuntos Lie
tuvos vaikams. Iš kairės: Laimutė Gaiž.utienė, Rimantas Gaižutis, Julija 
Ruslienė, Dalia Steponaitienė, Roma Sapijonienė, Henrikas Steponaitis, 
Algis Sapijonis

Kiekvieną kartą prasivėrus 
scenai “skrido” į ją miškiniai 
obuoliukai.

Įdomu pažymėti, kad buvo 
iškviesta ne milicija, bet uni
formuoti saugumiečiai su ge
nerolais ir pulkininkais prie
šakyje, kurie išsidėstė kiek
viename aukšte veidais į pub
liką. Nebegalėdami šaukti, 
žmonės kojomis sukėlė tokį bil
desį, kad vis tiek nei muzikos, 
nei dainavimo nesigirdėjo. Ir 
tik kai saugumiečiai ėmė tam
pyti stovinčius jaunuolius, 
daugelis teatro žiūrovų de
monstratyviai išėjo.
“Dainuojančios revoliucijos” 

užuomazga
Nors vengrų sukilimas bu

vo žiauriai numalšintas, tačiau 
galima tvirtinti, kad tos aukos 
ir sukilimo atgarsiai kitoms 
šalims nebuvo beprasmiški. 
Apmąstant tų įvykių aidą Lie
tuvoje, vėl ir vėl aiškiai ma
tosi kaip jie susišaukia su pas
tarųjų metų įvykiais. Tai buvo 
pirmas viešas Lietuvos him
no giedojimas pokaryje. Tą 
Vėlinių vakarą ir gimė užuo
mazga “dainuojančios revoliu
cijos”, kuri dėl nepalankių is
torinių aplinkybių įvyko tik po 
daugelio metų.

Ugnis ir šviesa ant J. Basana
vičiaus kapo susišaukia ir su 
“Liepsnojančiu Baltijos ke
liu”, su neseniai žuvusių už 
Lietuvos laisvę kapais. Įvykiai 
teatre susieti ir su dabartiniais 
protestais prieš tautos naiki
nimą, tautinės kultūros nio
kojimą.

tokių gražių, žaislų neturėjome.
Pirmiausia keletą žaislų nu

vežėme našlaičiams, besiilsin
tiems “SOS vaikai” surengto
je Vaiko tėviškėje. Čia ilsisi 
vaikai su svetimomis motino
mis, kurios aukoja savo atosto
gas, kad pabūtų su tais vaikais, 
kuriuos nuskriaudė juos pagim
džiusios motinos (pačios valka
tauja, o vaikus paliko valstybės 
globai). Nemažai žaislų perda
vėme respublikinei vaikų ligo
ninei. Vaikams per susitikimą 
papasakojome iš kur tie žaislai.

Ačiū visiems, paaukojusiems 
kūdikių ir vaikų drabužėlius. 
Aprengsime ne vieną vaiką dar 
gimdymo namuose, nes yra na
mų, kurios neturi drabužėlių. 
Perduosime kūdikių drabužė
lių, vystyklus gimdymo namams. 
Jau dalį atidavėme Panevėžio 
kūdikių namams. Papuošę vai
kus Vaiko tėviškėje, dalyvavo
me vaikų Mišiose katedroje. 
Dalis drabužėlių liks paramos 
namuose (jų Lietuvoje jau yra

Amerikos lietuvis, kovojantis už Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos laisvę, 1991.V.14-VI.14 pėsčias žygiavo 

nuo Talino iki Vilniaus
kurie tik trumpesniam laikui 
žygiavo su mumis. Dalyvavo 
jauni moksleiviai ir pensinin
kai, maždaug lygiai vyrų ir mo
terų. Pėsčiomis tik aš ir vie
nas estas, Ralf Kaup, nuėjome 
visą kelią. Jis iš pradžių žadė
jo mane palydėti tik iš Talino, 
bet kai vietinė televizijos sto
tis jį paklausė, ar jis eisiąs vi
są kelią, jis daugiau nedvejo
damas atsakė: “Taip!”.

Su Gražuliu
Nors žygis prasidėjo Taline 

gegužės 14 d., aš Vilniuje tikge- 
gužės 10 d. pirmą kartą sutikau 
Petrą Gražulį. Apsikabinome, 
mes du lietuviai, kuriuos jun
gė ypatinga draugystė. Gražu
lis dėkojo man už mano pastan
gas jo išlaisvinimui ir man pa
pasakojo, kad jis sužinojo apie 
mano 1988 m. žygį ir dainą apie 
jo bylą per “Amerikos balso” 
laidą dar būdamas lageryje. 
Sužinojęs apie šį žygį, Gražu
lis juo susidomėjo staiga nu
tarė pats kartu žygiuoti. Gra
žulis pasiūlė žygiui naudotis 
jo “veliuku” (mašina), su prie
kaba ir jis net prikalbino šo
ferį. Tai mums labai padėjo, 
labai palengvino mūsų naštas, 
nes kuprines ir kitus daiktus 
galėjome sukrauti į priekabą.

Pradedant
Mums pradedant žygį, mi

tingas įvyko 12 v. prie Estijos 
Aukščiausiosios tarybos rūmų, 
kuriame estų, latvių ir lietu
vių atstovai tarė žodį. Dalyva
vo ir estų televizija bei jų spau
dos atstovai. Lietuvos pasiun
tinybės narė Rasa Unt išvertė 
mano kalbelę į estų kalbą. Šia 
proga aš paminėjau estų atgi
mimo poetę Lydiją Koidulą, 
kurios kūryba visiems estams 
yra stiprybės simbolis. Taip 
pat pasakiau: “Vabodus Eesti-

PAULIUS KLIMAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Į Lietuvą
Skrisdamas į Lietuvą balan

džio 29 d., jaučiausi pasiruo
šęs. Pirmą kartą pamatysiu 
Lietuvą, sutiksiu gimines il
gai bent simboliškai prisidė
siu prie Lietuvos nepriklauso
mybės įgyvendinimo. Tikriau
siai sutiksiu Petrą Gražulį, 
galvojau lėktuve.

Skridimas per Daniją į Rygą 
pavyko gerai. Rygos orauos- 
tyje mane sutiko pusbrolis, ir 
mes autobusu nuvažiavome į 
Vilnių. Tą vakarą kartu su pus
broliu jau vaikščiojome Gedi
mino prospektu. Eidamas nuo 
Katedros aikštės ligi Aukš
čiausiosios tarybos, vis gal
vojau apie žygį: Dieve, duok 
man stiprybės!

Iš anksto buvau nutaręs, kad 
žygis turėtų užtrukti visą mė
nesį ir turėtų baigtis birželio 
14 d. su iškilmingomis Mišio- 
mis Vilniaus arkikatedroje už 
Sibiro tremtinius. Prieš 50 me
tų pirmieji tremtiniai buvo iš
vežti iš Lietuvos ...

Prieš žygį turėjau progą pir
mą kartą pamatyti savo močiu
tę Mariją Klimienę, kuri gyve
na Pelekonių kaime, netoli 
Jiezno, visiškai prie Nemuno. 
Ji su mano seneliu a.a. Vincu 
1948 m. buvo išvežti į Sibirą 
ir ten beveik 10 metų kentėjo. 
Senelis mirė Lietuvoje 1967 m. 
Jų tragiškas likimas mane gi
liai paveikė.

Praėjo dar kelios dienos, kol 
visas detales su Sąjūdžio na
riais išsiaiškinau. Pirmame 
susirinkime vienas įtakingas 
Sąjūdžio narys paklausė: “Ar 
žygis tikrai reikalingas? Jau 
esą buvę visokių žygių”. Šis 
klausimas kaip strėlė šovė man 
į širdį, bet aš greitai atsiga
vau ir atsakiau: “Man atrodo 
reikalingas”. Pagaliau Sąjūdis 
sutiko ir pradėjo žygį rimtai 
planuoti.

Taline ir Rygoje
Gegužės 7 d. su dviem Sąjū

džio nariais nuvažiavome į 
Taliną ir į Rygą. Aš paaiški
nau estų ir latvių Liaudies 
fronto nariams, kad žygiuos ke
turi žmonės: vienas estas, vie
nas latvis, vienas lietuvis, ku
ris bus vertėjas, ir aš. Iš tikrų
jų taip neįvyko: nė vienas latvis 
neprisidėjo, o estų žygiavo net 
septyni. Iš tikrųjų mūsų skai
čius keitėsi tarp šešių ir dvyli
kos, neskaitant įvairių žmonių,

6) jaunoms mamoms, studentų 
šeimoms, kurios laukiasi kūdi
kio. Nuspręsta paremti buvu
sių vaikų namų auklėtinių šei
mas, nes brolijos žiniomis, ne
mažai našlaičių į gyvenimą įsi
pina sunkiai, gyvena vargingai.

Norime padėti vaikams, ku
rių nelanko sanatorijose, ligo
ninėse. Vaikų namų ir mokyklų- 
internatų vaikus aprengsime per 
mūsų atstovus ir po kiek laiko 
pakontroliuosime, ar vaikai tuos 
drabužėlius nešioja.

Džiaugiasi mūsų bendradar
biai, kad ši siunta labai logiš
kai parengta, sugrupuoti dra
bužėliai pagal amžių ir net pa
gal asortimentą. Viskas užrašy
ta ant dėžių. Visa siunta labai 
gerame stovyje - dėžės nesuply- 
šo, drabužėliai išlyginti ir gra
žiai sulankstyti.

Mes džiaugiamės, kad siunta 
atėjo tokiu metu, kai Lietuvo
je viešėjo daug užsienyje gyve
nančių lietuvių. Jie savo akimis 
gali įsitikinti, kaip paskirstomi 
drabužėliai, susipažinti kokiais 
principais dirbame “SOS vaikai” 
paramos namuose. Panašios 
siuntos laukiame iš Bostono”.

Šis laiškas buvo rašytas rug
pjūčio 19 dieną. Sekančiame 
laiške Elena Kubilienė rašo: 
“Rugpjūčio 19-oji - kaip tik Pučo 
diena. Ši diena turėjo būti pas
kutinė mano gyvenime, nes aš 
buvau numatyta sušaudyti, o 
šeima — deportuoti. Tačiau, kaip 
matote, įvyko stebuklas - Lietu
va laisva, ir mes tęsiame savo 
darbus. Ačiū, kad esate ir min
timis, ir darbais su mumis, su 
Lietuva. Tepadeda jums Dievas 
jūsų kilniuose darbuose.

Dėkojame visiems, aukoju
siems pinigus, drabužėlius, 
žaislus, batus iš visos Kanados: 
nuo Winnipego iki Otavos, nuo 
Wasaga Beach iki Delhi, nuo To
ronto iki Hamiltono.

Prašome neišmesti išaugtų 
vaikų drabužėlių, batų. Mes pla
nuojame vėl suruošti siuntą.

Paruošė Laimutė Gaižutienė
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Žygeiviai su Estijos, Lietuvos ir Latvijos vėliavomis. Jų nešėjai: estas 
RALF KAUP, PAULIUS KLIMAS, PETRAS GRAŽULIS

le!” (Laisvę Estijai!). Maždaug 
200 estų plojo, kai penki estai 
kartu su manimi išžygiavo iš 
Talino.

Žygiuojam
Pirmą žygio dieną truputį 

lijo, bet mes nuėjome 21 km ligi 
Keilos upės. Dar vienas vyres
nis estas važiavo dviračiu. Jo 
vardas yra Valdu Hammer. Vė
liau aš jį paprašiau žygiuoti 
kartu su mūsų visa grupe, kai 
pasiekėme Latviją. Tą vakarą 
Estų fronto narys mus nuvežė 
atgal į Taliną ir ten nakvojau 
pas vieno žygeivio gimines, o 
kiti estai dar nakvojo savo na
muose.

Antrą žygio dieną atvažiavo 
Petras Gražulis iš Lietuvos ir 
sutiko žygeivius pakelėje. Kaip 
buvo žadėjęs, atsivežė “Viliu
ką” (toks sovietų gamybos džy- 
pas) su priekaba ir šoferį Ro
bertą Tarasevičių. Kuprines 
tada mes sudėjom į priekabą, 
kurioje buvo maistas, palapi
nės ir kitų reikalingų dalykų. 
Antrą dieną nuėjome 31 km per 
šešias valandas, visiškai ne
skubėdami.

Nepriklausomybės žygio dalyviai su PAULIUMI KLIMU priešakyje žy
giuoja į Latviją
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Amber 
communication services inc.

1 992-93 Lithuanian Business Directory
Jūsų dėmesiui,
Pats pirmasis “Kanados-lietuvių biznio žinynas" pasirodys 1992 m. pradžioje. Jis bus išplatintas 
nemokamai Kanados lietuviams.
Žinynas jau turi pareikalavimą ir laisvoje Lietuvoje! Taigi: pasisekimas neabejotinas, 
ir abipusė nauda!
Ir štai mes, Kanados lietuviai, turime pirmą ir labai gerą progą atnaujinti tarpusavio ryšį, pateikti 
tikslią informaciją apie esamą ir būsimą verslą bei įvairius objektus, produktus ir patarnavimą. Tai 
ypač svarbu dabartinėje,nepalankioje ekonominėje padėtyje.
Mūsų, kaip pirmojo Lietuviško biznio žinyno leidėjų, pagrindinis tikslas ir yra:

• Išryškinti pagrindines verslo kryptis ir tendencijas;
• Nurodyti tikslius patarnavimo, gamybos, produkcijos bei kultūros objektų adresus;
• Ypatingai palengvinti ryšį su seniai egzistuojančiomis ir naujai 

susikūrusiomis bendrovėmis;
• Pagreitinti vienas kito suradimą.

Šis specialus “Žinynas” ypatingas tuo, kad jame chronologine tvarka bus išdėstytos svarbiausios 
ir jums būtinos reklamos. Žinyne rasite reikalingiausią informaciją apie įvairiausias agentūras, verslus, 
mokyklas, šventoves, medicinos įstaigas bei kultūros centrų žemėlapius.
Nors ir kaip gerai jums sekasi, bet kartais jūs vistiek eikvojate savo brangų laiką, ieškodami kokio 
nors reikalingo adreso, objekto ar prekės. Tuo pačiu metu jūsų kažkas ieško taip pat ir dažnai be 
rezultatų. Taigi pagreitinkite savo reikalus!
Dabar visos privačios ir valdiškos bendrovės laisvoje Lietuvoje žiūri į Vakarus. Mūsų “Žinynas” - 
geriausias orientyras jums ir jūsų partneriams ne tik Kanadoje, bet ir už tolimojo Atlanto.

Amber Communication Services komitetas.

Atsiųskite šiuo adresu: Amber Communication Services Inc.
1558 Bloor St.West,
Toronto, Ontario, M6P 1A2

Norintieji gauti smulkesnių informacijų, prašomi užpildyti ir atsiųsti šią atkarpą.
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' A4 1Aoresas:............................................................................................................................................................... i
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Šūkis
Antrą žygio naktį nakvojo

me pas jauną šeimą netoli 
Kernn miestelio. Gana moder
niame vieno aukšto name gy
veno estas, kuris yra stalius, 
o jo žmona - lietuvaitė. Nors 
jos vyras buvo išvažiavęs, Vir
ginija Luup mus priėmė per
nakvoti. Tą naktį jauna estė 
žygiuotoja Mario Jae pasiūlė, 
kad mūsų automobiliui reikė
tų kokio šūkio. Mūsų šeiminin
kė Virginija paprašė vieną vie
tinį menininką pagaminti mums 
šūkį “BALTIC FREEDOM 
NOW!” Jis rytą atvežė jį pui
kiai padarytą. Tą šūkį priri
šome ant priekabos, o vienus 
marškinius su “Baltic Freedom 
Now!” pritaisėme automobilio 
priekyje, šonuose - Lietuvos ir 
Latvijos vėliavėles, Estijos 
vėliavėlę pastatėme ant vir
šaus. Tai atrodė labai įdomiai 
ir patraukdavo žmonių dė
mesį. (Bus daugiau)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario
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@> LAISVOJE II/AIII © LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVOS PASAI

Lietuvos respublikos pasus 
jos piliečiams atspausdins ir 
išleis Norvegijos bankas. Šiuo 
reikalu Vilniuje lankėsi Lie
tuvos garbės konsulas Norvegi
joje Leonas Bodda su žmona Ka
rina. Rugsėjo 11 d. juos priėmė 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumo pirm. Vytautas Landsber
gis. Pokalbyje buvo aptarti 
paskutiniai Lietuvos paso pa
ruošimo ir spausdinimo Norve
gijoje reikalai.

ORDINAI IR MEDALIAI
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos prezidiumas nutarė įtei
sinti ir grąžinti nepriklausomos 
Lietuvos iki 1940 m. birželio 15 
d. turėtus ordinus ir medalius, 
nustatyti apdovanojimų sąlygas. 
Heraldikos komisija jau ruošia 
tų ordinų bei medalių tikslius 
pavyzdžius. A. Sakalo vadovau
jama komisija Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumui teiks re
komendacijas dėl apdovanoji
mų.

KOMPIUTERIŲ PASLAUGA
Respublikinėje Panevėžio li

goninėje kuriamas kompiuteri
nis skaičiavimo centras. Medi
kai ten jau naudojasi kompiute
rine medicinos technikos ap
skaita, rengia vaistų panaudo
jimo ir atlyginimų apskaitos 
programas. Ambulatorinių ligo 
nių apskaitos programą ruošia 
medikai Šiauliuose. Mat abiejų 
miestų ligoninėse yra ta pati 
kompiuterinio skaičiavimo tech
nika.

POLICIJOS ŠVENTĖ
Po pusės šimto metų Lietuvon 

vėl grįžo Policijos šventė. Spalio 
2 d. ji buvo pradėta Mišiomis 
Vilniaus arkikatedroje ir polici
jos vėliavos šventinimu. Po pa
maldų prie Lietuvos vidaus rei
kalų ministerijos rūmų buvo pa
sodinti medeliai, atidengtas pa
minklinis akmuo žuvusiems po
licininkams. Atgaivintoje Poli
cijos šventėje dalyvavo Lietu
vos aukščiausiosios tarybos 
pirm. V. Landsbergis, ministe- 
rio pirm. G. Vagnoriaus pava
duotojas Z. Vaišvila, Aukščiau
siosios tarybos nariai, partijų, 
visuomeninių sąjūdžių bei or
ganizacijų atstovai, kultūros 
ir meno veikėjai.

ISTORINIAI ĮVYKIAI
Diplomatinius ryšius tarp 

Lietuvos ir Šv. Sosto, nutrauktus 
sovietinės okupacijos, atstatė 
rugsėjo 30 d. Vilniuje pasirašyta 
atnaujinimo deklaracija. Ją pa
sirašė Lietuvos užsienio reika
lų ministeris Algirdas Saudar
gas ir įgaliotiniu Šv. Tėvo pa
sirinktas lietuvis arkiv. Aud
rys Juozas Bačkis, iš Vatikano 
atvežęs ir A. Saudargui įteikęs 
popiežiaus Jono Pauliaus II me
dalį. Istorinėje iškilmėje daly
vavo vyskupai iš visų Lietuvos 
vyskupijų. Spalio 2 d. V. Myko
laičio-Putino gatvėje Vilniuje 
buvo atidaryta JAV ambasada. 
Jos atidarymo iškilmėn įsijun
gė Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergis, 
ministerio pirm. G. Vagnoriaus 
pavaduotojas Z. Vaišvila, už
sienio reikalų ministeris A. 
Saudargas, užsienio valstybių 
atstovai, Lietuvos verslininkai, 
mokslo bei kultūros veikėjai ir 
žurnalistai. Tradicinę juostelę 
perkirpo JAV reikalų patikėti
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prašau man paskambinti.
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niu Lietuvoje paskirtas Darryl 
N. Johnson. Atidarymo iškilmės 
dalyviams jis priminė, kad jau 
sukako 52-ji metai, kai 1939 m. 
Kaune buvo uždaryta JAV amba
sada. Šiame ilgame laikotarpyje 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
rėmė Lietuvos nepriklausomy
bę, o dabar padės reformuoti 
iš praeities paveldėtą politinę 
ir ekonominę sistemą.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ
Lietuvoje lankėsi Prancūzijos 

žinių agentūros “France presse” 
atstovai. Viešnagės metu jis su
sipažino su įvairių redakcijų, 
ELTOS bei kitų informacijos 
tarnybų profesiniu pasiruoši
mu, technine įranga, darbo są
lygomis. “France presse” atsto
vai pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su “Lietuvos aido” dien
raščiu. Vilniun atvyks kita tech
ninių darbuotojų grupė. Ji ant 
“Lietuvos aido” redakcijos sto
go pastatys palydovinio ryšio an
teną ir ją sujungs su kompiute
riais. Šios sutarties dėka “LA” 
skaitytojus pasieks greita ir ob
jektyvi informacija iš viso pasau
lio. Agentūros “France presse” 
informacija “Lietuvos aidas” 
pusę metų galės naudotis nemo
kamai. Vėliau už ją kas mėnesį 
reikės mokėti po 500 dolerių.

SĄJŪDŽIO ATEITIS
Rugsėjo 28 d. Menininkų rū

mų kino salėje Vilniuje susi
rinkę Lietuvos sąjūdžio politi
kai, veikėjai ir rėmėjai nagri
nėjo temą “Sąjūdžio dabartis ir 
ateitis”. Seimo tarybos pirm. J. 
Tumelis pasitarimo dalyvius ra
gino pasiruošti įvairiausiems 
netikėtumams. Uždelsto veiki
mo bombomis jis pavadino poli
tines jėgas, siekiančias konflik
to tarp Lietuvos aukščiausio
sios tarybos ir vyriausybės, rei
kalaujančias naujų rinkimų. J. 
Tumelis, atmesdamas Aukščiau
siosios tarybos rinkimus, pa
tarė artimiausiu laiku Lietu
voje surengti savivaldybių rin
kimus, paruošti Lietuvos teri
torinio bei administracinio pa
skirstymo įstatymą. Seimo tary
bos vicepirm. A. Vaišnoras yra 
įsitikinęs, kad Lietuvos sąjū
dis jai dar ilgai bus reikalingas. 
Jis turės atremti besiblokuojan- 
čių kairiųjų ir kai kurių social
demokratų išpuolius, siekti 
glaudesnio bendradarbiavimo 
su visomis nekomunistinėmis 
grupėmis. V. Čepaitis Lietuvos 
sąjūdžiui linkėjo tapti griežtes
ne visuomeninio pobūdžio poli
tine jėga, atsikratyti jam ken
kiančio neapibrėžtumo. Sąjū
džiui jis vis dėlto nepataria 
tapti partija, nes daug jo idė
joms pritariančių žmonių jau 
dirba įvairiose dešiniojo spar
no partijose. Jie negalėtų akty
viai dalyvauti Lietuvos sąjūdžio 
veikloje. Sąjūdžiui, V. Čepaičio 
nuomone, dabar geriausiai tik
tų vienytojo vaidmuo. Pasita
rime dalyvavęs Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirm. V. 
Landsbergis nepritarė tiems, 
kurie reikalauja naujų rinki
mų. Esą jie tik atitrauktų lie
tuvių tautą nuo konkrečių rū
pesčių. Lietuvos sąjūdžiui jis 
pasiūlė savo atstovų suvažia
vimą surengti dar šį rudenį. 
Lietuva atgavo nepriklausomy
bę, bet jos dabar laukia nema
žiau svarbus dvasinis atgimi
mas. V. Kst.

Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS pasitarime su VLIKo pirmininku 
dr. KAZIU BOBELIU Vilniuje 1991 m. rugsėjo 23 d.

Hamilton, Ontario
AUŠROS VARTŲ parapijos Jau

nimo centre, KLK moterų drau
gijos Hamiltono skyrius lapkričio 
10, sekmadienį po 9 v.r. ir 10.30 v.r. 
Mišių ruošia pusryčius-pietus. Pri
tyrusios šeimininkės pagamins vi
sų mėgstamus cepelinus, koldū
nus, lietinius (naliesnikus). Bus 
namuose keptų pyragų ir kavutė. 
Kiekvienas galės išmėginti laimę 
įdomių laimikių loterijoje. Pel
nas skiriamas organizacijai “Cari
tas”, kuri rūpinasi Lietuvos naš
laičių, senelių ir į vargą pateku
sių globa. Padėkime savo sesėms 
ir broliams Lietuvoje! Z.R.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ kuopos 
valdyba rengia iškilmingą Lietu
vos kariuomenės atkūrimo minė
jimą š.m. lapkričio 23, šeštadienį, 
7 v.v. Jaunimo centre, 48 Dundurn 
St.N. Programoje - trumpa oficia
lioji dalis ir muz. Lindos Marcinku
tės vadovaujamo choro “Aras” 
koncertas. Po koncerto šokiai, ku
riems gros K. Deksnio vad. orkest
ras “Žagarai”. Bus skanaus maisto, 
įvairių gėrimų baras ir vertingų 
laiminkių loterija.

Lapkričio 24, sekmadienį, 10.30 
v.r. Aušros Vartų šventovėje įvyks 
iškilmingos pamaldos už žuvusius 
savanorius-kūrėjus, karius, šau
lius, partizanus ir ypač už šiais 
metais gyvybę paaukojusius Lietu
vos laisvės gynėjus. Visos orga
nizacijos pamaldose prašomos da
lyvauti su vėliavomis. Po pamal
dų padėsime vainiką prie pamink
linio kryžiaus. Kviečiami visi Ha
miltono ir apylinkių lietuviai mi
nėjime gausiai dalyvauti.

Kuopos valdyba nutarė paskir
ti ($1000) tūkstantį dolerių Lietu-

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” Zy) 
atstovas) tir

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303 

vos pagalbos vajui. Tai jau ant
ras tūkstantis šiam reikalui iš kuo
pos iždo.

Hamiltono šaulių 
kuopos valdyba

Aukos Kanados lietuvių fondui

A.a. Prano Čečkausko atminimui: 
$40 - V. J. Svilai, P. Z. Sakalai; $25 
- D. M. Jonikai; $20 - J. D. Stukai, 
S. P. Kanopos, H. R. Rimkevičiai, 
S. J. Pyragiai, A. G. Skaisčiai, E. 
Dirsienė, J. Bajoraitis, J. Stankus, 
J. Miltenis, G. Agurkienė, G. V. 
Stabingiai; $10-A. Didžbalienė, V. 
Keženaitis, P. Šiulys, P. Zūbas, P. 
Židlauskas, J. Pleinys.

UOŠ1RDŽIAI dėkoju - Salomėjai Mikalaus- 
kaitei-Trybienei, Alfredui ir Norai Kulpavičiams, 

Stasiui ir Felicijai Janušoniams, Kostui Caplinskui, 
Aldonai Mikalauskaitei-Ralčiūnienei, Kostui ir Genei 
Jasudavičiams už labai gražius sveikinimus bei linkėji
mus mano auksinio kunigystės jubiliejaus proga. Dide
lis suraminimas, kai tave kas nors iš senų draugų dar 
prisimena.

Kun. I. Mikalauskas, ofm

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 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 35 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5.5% 
santaupas..................... 4.75%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 4.25% 
90 dienų indėlius ...........  7.5%
1 m. term, indėlius ....... 8.25%
1 m. term.ind.mėn.pal..7.75% 
3 m. term.indėlius ........ 8.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5.5% 
RRSP ir RRIF 1 m..........  8.25%
RRSP ind. 3 m................ 8.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

A.a. Petronėlės Mikuckienės at
minimui: $20-dr. Anzelmas T. Gai
lius.

A.a. Viktoro Gailiaus atmini
mui: $100 - dr. Anzelmas T. Gai
lius. Už aukas KLF dėkoja.

Regina, Sask.
A.a. JONAS LABENSKAS, mirė 

š.m. spalio mėnesį. Būrelis bend
radarbių ir draugų spalio 16 d. iš 
Sacred Heart katalikų šventovės, 
velionies projektuotos, palaido
tas Riverside Memorial Park kapi
nėse. Kunigas pamoksle priminė 
velionies nuopelnus. Giliam liū
desy liko žmona Marija ir du sū
nūs - Andrius ir Leonas. A.S.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....... 14%
nekiln. turto pask. 1 m....10% 
nekil.turto pask. 3 m. ...11.25% 
[temokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Jaunimo centro moterų klubas 

Čikagoje, vadovaujamas pirm. 
S. Endrijonienės, pirmąjį posė
dį po vasaros atostogų turėjo 
rugsėjo 4 d. Jame sutartą ir at
naujintą veiklą liudija rugsėjo 
8 d. surengtas Tautos šventės mi
nėjimas, rugsėjo 15 d. — satyri
nio “Šėpos” teatro spektaklis, 
rugsėjo 20 d. — vakaronė su E. 
Šulaičio parodytom naujausių 
Lietuvos įvykių vaizdajuostėm.

JAV LB XIII-ji taryba pirmąją 
sesiją turėjo spalio 4-6 d.d. Fi
ladelfijoje. Sesijai susirinku
sius naujos tarybos narius svei
kino Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Stasys Lozoraitis, gar
bės konsulai Vytautas Čeka
nauskas ir Vaclovas Kleiza, iš
eivijos lietuvių vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, vysk. Vincentas 
Brizgys, ALTos valdybos pirm. 
Grožvydas Lazauskas, JAV lietu
vių fondo valdybos pirm. Algir
das Ostis, Lietuvių skautų są
jungos tarybos pirm. Sigitas Mik- 
naitis bei kiti lietuviškų orga
nizacijų atstovai. Veiklos prane
šimus padarė JAV LB krašto val
dybos pirm. dr. A. Razma, vykdo
masis vicepirm. L. Norušis, ižd. 
K. Dočius, sekr. B. Juodelis ir 
kiti kadenciją baigiantys parei
gūnai. Apie PLB veiklą ir 1992 
m. Čikagoje įvyksiantį seimą 
kalbėjo jos valdybos pirm. dr. 
Vytautas Bieliauskas. Bendruo
menės ateities uždaviniams bu
vo skirta “Pasaulio lietuvio” 
red. Broniaus Nainio paskaita 
ir svarstybos, į kurias įsijungė 
Zigmas Viskanta, Vaiva Vėbrai- 
tė-Gustienė, Algimantas Gečys, 
kun. Kazimieras Pugevičius.

Sesijoje sudaryta nauja JAV 
LB vadovybė. Tarybos prezidiu
mo pirmininku buvo išrinktas 
Vytautas Kamantas, vicepirmi
ninkais — dr. Vytas Narutis ir 
Birutė Vilutienė, sekretorėmis
— Svajonė Kerelytė ir Gražina 
Kamantienė; garbės teismo pir
mininku — dr. Antanas Razma, 
nariais — dr. Zigmas Brinkis, 
adv. Daina Kojelytė, dr. Vytau
tas Majauskas ir dr. Pranas Zun
de; kontrolės komisijos pirmi
ninku — Rimantas Aukštuolis, 
nariais — Kęstutis Bileris ir 
Linas Kučas. Sesijos dalyviai 
naujuoju JAV LB krašto valdy
bos pirmininku išrinko Filadel
fijoje gyvenantį Vytautą Maciū
ną. Jis sudarys naują valdybą, 
kurią JAV LB taryba patvirtins 
korespondenciniu būdu, ir lap
kričio mėnesį pakeis dr. Anta
no Razmos vadovautą valdybą 
Čikagoje. Tad JAV LB krašto 
valdyba iš Čikagos perkeliama 
Filadelfijon.

Visi JAV LB tarybos nariai, 
kurių yra 70, pasiskirstė į aštuo- 
nias darbo komisijas ir išsirinko 
pirmininkus. Švietimo reikalų 
komisijai vadovaus čikagietis 
Juozas Polikaitis, kultūros rei
kalų — taip pat čikagietis dr. 
Petras Kisielius, politinių rei
kalų — Zigmas Viskanta iš Los 
Angeles, socialinių reikalų — 
Adolfas Armalis, religinių rei
kalų — kun. Matas Čyvas, abu iš 
Floridos St. Petersburgo, finan
sinių reikalų — bostonietis Čes
lovas Mickūnas, organizacinių 
reikalų — klivlandietis Paulius 
Alšėnas, organizacinių reikalų
— Eduardas Meilus iš Worceste- 
rio.

Australija
Sidnio lietuvių kapelionas prel. 

P. Butkus su savo parapijiečiais 
pastatys paminklinį lietuvišką 
kryžių prie Šv. Joachimo katali
kų šventovės Lidcombo prie
miestyje. Toj australų švento
vėj Sidnio lietuviai jau dvide

šimt penkerius metus prašė Die
vo malonės nepriklausomybės 
siekiančiai Lietuvai ir sau. Lie
tuviškas kryžius Australijoje bus 
jų padėka Viešpačiui. Jis taip
gi primins Lietuvos vergijos me
tais globą ir religijos laisvę ra
dusius lietuvius.

Britanija
Tautos šventės minėjimą, su

sietą su Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimu, rugsėjo 8 d. 
surengė DBLS Derbio skyrius 
vietiniame ukrainiečių klube. 
Minėjiman atvyko DBLS centro 
valdybos nariai J. Alkis ir V. 
Gasperienė. Juos ir gausius sve
čius iš kitų kolonijų pasveikino 
skyriaus pirm. 'J. Levinskas, pri
mindamas didelę visos lietuvių 
tautos šventę. J. Alkis, pakvies
tas pagrindiniu kalbėtoju, nu
švietė lietuvių tautos kančios 
kelius pusšimtį metų trukusioje 
vergijoje. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. DBLS Derbio sky
riaus valdybos vardu buvo pa
siųsta sveikinimo telegrama 
Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo pirm. Vytau
tui Landsbergiui.

Italija
Romoje lankėsi Algirdas Bra

zauskas, Lietuvos demokratinės 
darbo partijos vadas, kuriam 
lemtingomis dienomis teko va
dovauti ryšius su centru Mask
voje nutraukusiai Lietuvos ko
munistų partijai. Iš jos dabar 
yra išaugusi Lietuvos demokra
tinė darbo partija. A. Brazaus
ką Romon pakvietė politinį liep
to galą priėję italai komunis
tai, pasivadinę Italijos demo
kratine kairiųjų partija. Spau
dos konferencijoje Romoje rug
sėjo 18 d. A. Brazauskas pabrė
žė, kad jo vadovaujama Lietu
vos demokratinė darbo partija, 
Aukščiausiosios tarybos rinki
muose gavusi 42% balsų, dabar 
atlieka demokratinės opozici
jos pareigas. Italams jis nusi
skundė, kad demokratija sun
kiai skinasi kelią Lietuvoje. 
Tarp Lietuvos “dešiniųjų” vy
riausybės ir opozicijos yra di
delių nesutarimų, ypač užsie
nio politikos klausimais. A. 
Brazauskas sutinka, kad atėjo 
laikas atverti vartus į Vakarus, 
bet jis taipgi pabrėžia pusšim
tį metų trukusius ekonominius 
Lietuvos ryšius su Sovietų Są
junga. Tie glaudūs ryšiai negali 
būti nutraukti per vieną dieną. 
Pasak A. Brazausko, Lietuvoje 
dar nesilaikoma demokratijos 
principų, o jai nepakanka vien 
tik nepriklausomybės.

Lenkija
Kai birželio pradžioj Lenki

joj jau ketvirtą kartą viešėjo 
popiežius Jonas Paulius II, bu
vo atvykęs ir lietuvių išeivių 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
daug kitų dvasiškių iš Lietuvos. 
Saleziečių koplyčioje Suvalkuo
se birželio 5 d. pirmą kartą Mi
šias lietuvių kalba koncelebra- 
vo vysk. P. Baltakis, OFM, Tel
šių vysk. Antanas Vaičius, prel. 
Alfonsas Jurkevičius ir šeši ku
nigai iš Lietuvos. Vysk. P. Bal
takiui, OFM, saleziečiai tada 
pažadėjo negausiems Suvalkų 
lietuviams kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį laikyti Mi
šias lietuvių kalba. Deja, pa
žadas buvo netesėtas. Salezie
čių klebonas lietuvių atstovui 
K. Baranauskui, atėjusiam su
žinoti Mišių valandos, pareiš
kė, kad apie jas negali būti nė 
kalbos, kol nebus oficialiu raš
tu gautas vyskupijos įsakymas. 
Klebonas pabrėžė, kad tai esąs 
tarptautinis klausimas.



Dirbkime, nes daug padaryta
KLB tarybos sesiją apžvelgus
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Kanados įvykiai
Keturioliktosios KLB krašto 

tarybos trečioji sesija įvyko spa
lio 19 d. Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje. Susirinko 39 tary
bos nariai ir 10 svečių. Pasveiki
nęs susirinkusius, KLB pirm. J. 
Krištolaitis pakvietė kun. Aug. 
Simanavičių, OFM, sukalbėti in- 
vokaciją, o toliau posėdžiams 
pirmininkauti K. Deksnį ir B. 
Mačį (Hamiltonas). Sekretoriau
ti sutiko Alg. Vaičiūnas ir M. 
Vasiliauskienė (Torontas). Man
datų komisijon įėjo A. Staškevi
čius ir V. Piečaitis (Montrealis). 
Rezoliucijų komisijų sudarė - R. 
Lukoševičiūtė-Kurienė, R. Saka- 
laitė-Jonaitienė ir Ant. Šileika. 
Valdybai pasitraukus ir paskel
bus rinkimus, taip pat buvo su
daryta nominacijų komisija, pir
mininkaujant dr. S. Čepui.

Suvažiavimo dalyvius sveiki
no Lietuvos gen. konsulas Haris 
Lapas ir PLB vicepirm. Eug. 
Čuplinskas. Buvo perskaitytas 
pilietybės ministerės Elaine 
Ziemba sveikinimas. Praeitų me
tų protokolas priimtas be patai
sų. Sekė valdybos bei įvairių 
KLB institucijų pranešimai.

Pirm. Juozas Krištolaitis api
būdino pagrindinius metų veik
los įvykius, kurių svarbiausi bu
vo Lietuvos valdžios pareigūnų 
apsilankymai Kanadoje bei val
dybos delegacijos kelionė į Lie
tuvą kartu su ministeriu Michael 
Wilson’u. J. Krištolaitis padė
kojo visiems valdybos nariams ir 
pranešė, kad valdyba nutarusi 
atsistatydinti. Taipgi ėjęs iž
dininko pareigas, jis padarė pra
nešimą apie iždo padėtį prijung
damas revizoriaus B. Nayman’o 
aktą. Aukos per metus dvigubai 
paaugusios tuo būdu ir valdybos 
sprendimai bei finansinė veikla 
padidėjusi taip, kad valdyba bu
vusi labai užsiėmusi.'

Humanitarės pagalbos veiklos 
pranešimą padarė šio komiteto 
pirm. Rūta Girdauskaitė. Po sau
sio mėnesio įvykių išsiųsta me
dikamentų siunta sužeistie
siems; kovo mėn. išsiųsta 6000 
kg medikamentų sveikatos ap
saugos ministerijai; birželio 
mėn. pasiųsta vaikiškų drabu
žių, medikamentų, mokslinių 
knygų ir medicininės periodi
kos siunta; rugsėjo mėn. pasiųs
tas vėdintuvas/inkubatorius nau
jagimiams Kauno medicinos 
akademijos vaikų* ligų klinikai. 
Ontario provincinė valdžia pa
skyrusi $35,000 humanitarinės 
pagalbos siuntų išlaidoms pa
dengti, o Toronto miesto taryba 
skyrė $20,000 medicininei pagal
bai. Šio komiteto veikla taip pat 
finansuojama iš Kanados lietu
vių aukų, o darbai nebūtų buvę 
atlikti be savanorių talkos.

KLJS pirm. Linas Garbaliaus- 
kas išvardino metų veiklos pa
grindinius įvykius, kuriuose 
jaunimas dalyvavo ar padėjo su
rengti, pvz. prezidento Vyt. Lands
bergio, ministerio pirm. G. Vag
noriaus apsilankymus. Jie taip 
pat buvo užsiėmę renginiais bei 
talkino Krizės centre. Pirminin
kas paaiškino, kad atstovai da
bar ruošiasi PLJS kongresui Pie
tų Amerikoje.

Kultūros komisijos pirminin
kės pareigas neseniai perėmu
si Dana Garbaliauskienė pada
rė trumpą pranešimą apie komi
sijos sudėtį, o Švietimo komi
sijos pirm. Alg. Vaičiūnas su
pažindino su atliktais darbais, 
kaip lit. mokyklų leidinys, mo
kytojų suvažiavimas, mokyklų 
lankymas, Vasario 16 gim. vajus 
ir kt. Finansinė švietimo padė
tis yra susilpnėjusi, kaip ir mū
sų pedagoginės jėgos. Būtina tai 
sustiprinti, kad lietuviškos iš
eivijos ateitis būtų užtikrinta.

Pagalbos Lietuvai vajaus ko
miteto pirm. Vyt. Bireta savo 
pranešime peržvelgė vajaus tiks
lus, suteiktą paramą Lietuvai

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

(pagal AT. pirm. Vyt. Landsber
gio nurodymus) įvairiems pro
jektams. Pirmininkas pareiškė 
padėką visiems aukotojams, as
menims bei organizacijoms, 
ypač kredito kooperatyvams, 
kurie davę arba pažadėję su
mas Lietuvos atstatymui. 1992 
m. kovo mėnesį numatyta vajų 
užbaigti.

Visuomeninių reikalų komisi
jos pirm. Gabija Petrauskienė 
susumavo praeitų pusantrų me
tų intensyvią veiklą, kurios kryp
tis buvo Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimas. Buvo vei
kiama kartu su Otavos būstinės 
vedėju Vyt. Čuplinsku per įtai- 
gojimą (lobbying) Kanados par
lamente, spaudos atstovų tarpe, 
diplomatinėje tarnyboje, per 
straipsnius Kanados spaudoje ir 
demonstracijas. Tuo rūpinosi ne 
tik krašto valdyba, bet ir visos 
apylinkės. Buvo išvystyta veikla 
ir tarptautiniuose forumuose - 
CSCE konferencijose. Taipgi su
organizuoti prez. Vyt. Lands
bergio bei min. pirm. G. Vagno
riaus apsilankymai Kanadoje. 
Dabartiniai rūpesčiai visuome
ninės veiklos srityje būtų žydų 
klausimas, įtaigojimo (lobby
ing) tęsimas Lietuvos atstatymo 
reikalams, ruošimas “Baltic 
Evenings” Ontario parlamente ir 
pagalba Lietuvai išsikovoti 
“Most Favoured Nation” statusą.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo vedėja dr. Rasa Mažei
kaitė apibrėžė šioje institucijo
je atliekamą darbą, išvardin
dama pavyzdžius naujų žinių bei 
rodinių apie Lietuvos praeitį ir 
dabartinį tautinį atgimimą. Ji 
paaiškino, jog ryšiai su Lietu
vos muziejais užmegzti ir stip- 
rėjantys ir taip pat tęsiami su 
kitataučiais bei valdžios įstai
gomis. Finansinė muziejaus-ar- 
chyvo padėtis yra labai silpna 
ir reikalinga rimto dėmesio.

Apie KLB visuomeninę veik
lą Vytas Čuplinskas pada'rė iš
samų pranešimą, apibūdinda
mas valdžios reikalų raštinės 
darbus Otavoje, kruopščiai pa
ruošta medžiaga bei pavyzdžiais.

KLB XIV krašto tarybos trečiosios sesijos, įvykusios
1991 m. spalio 19, Prisikėlimo parapijos salėje

I. Padėkos ir sveikinimai
1. Sesijos dalyviai sveikina Lie

tuvos respublikos prezidentą Vy
tautą Landsbergį Lietuvos išlais
vinimo proga ir siunčia nuošir
džiausius linkėjimus broliams ir 
sesėms tėvynėje. Didžiuojamės 
Jūsų darbais ir visų svarbiausia, 
Lietuvos išsilaisvinimu, linkė
dami Jums ištvermės ir geriau
sios sėkmės tautos atstatymo dar
buose.

2. Dėkoja Lietuvos generaliniam 
konsului Hariui Lapui už sveikini
mą ir atsilankymą suvažiavime.

3. Sveikina Pasaulio lietuvių 
bendruomenę ir džiaugiasi jos 
valdybos sėkmingais darbais. 
Dėkoja PLB vicepirmininkui Eu
genijui Čuplinskui už sveikini
mus tarybos sesijai.

4. Dėkoja už sveikinimą ir pa
rodytą rūpestį Ontario piliety
bės ministerei Elaine Ziemba.

5. Ypatingą padėką reiškia Pa
galbos Lietuvai vajaus pirminin
kui Vytautui Biretai ir jo komi
tetui bei visiems aukotojams, su
teikusiems galimybes konkrečiai 
padėti Lietuvai.

6. Dėkoja Kanados lietuvių fon
dui ir visiems lietuvių kredito 
kooperatyvams, aukomis padėju- 
siems vykdyti KLB veiklą.

7. Dėkoja Tėvams pranciško
nams už leidimą tarybos sesijai 
naudotis Prisikėlimo parapijos 
patalpomis.
II. Nutarimai
A. ŠVIETIMAS

1. Švietimo komisijai yra būti
na sustiprinti ryšius su visomis

Prieš diskusijas buvo dar ke
li trumpi pranešimai. Revizi
jos komisijos pirm. J. Stankus 
pasiūlė, kad KLB iždas galėtų 
būti tvarkingesnis pateisina
mųjų dokumentų atžvilgiu. Ka
nados lietuvių fondo tarybos 
pirm. Paulius Kuras tarė svei
kinimo žodį. Dauguma apylin
kių pirmininkų savo pranešimus 
buvo pateikę raštu, todėl žodi
nių papildymų daug nereikėjo. 
Aplamai apylinkių veikla šiais 
metais buvusi intensyvi. Pagal 
galimybes atšvęstos įprastos 
metinės šventės, rinktos aukos, 
surengtos demonstracijos bei 
vykdyta veikla kelti Lietuvos 
reikalus spaudoje ir politinė
je arenoje.

Diskusijose dėl pranešimų 
iškilo įvairių klausimų, iš ku
rių aukų skirstymas buvo vie
nas iš pagrindinių. Prieš pietų 
pertrauką buvo pristatytas no
minacijų komisijos gautas sąra
šas kandidatų į valdybą, kuri 
buvo išrinkta vienerių metų 
laikotarpiui, buvusiai valdy
bai pasitraukus prieš kadenci
jos pabaigą. Naują KLB valdy
bą sudaro: Gabija Petrauskienė
- pirmininkė, Vytautas Bireta
- vicepirmininkas finansams, 
Julija Adamonytė - iždininkė, 
Judita Melnikaitė - vykdomoji 
sekretorė, Juozas Krištolaitis - 
iš pareigos (ex officio), kaip bu
vęs pirmininkas, Dalia Viskon- 
tienė - kultūros komisijos pirmi
ninkė, Giedra Paulionienė - 
švietimo komisijos pirmininkė, 
Ina Sungailienė-humanitarinės 
pagalbos komisijos pirmininkė.

Po pietų pertraukos įvyko sim
poziumas tema “Kanados lietu
vių bendruomenės veikla Lietu
vai atgavus nepriklausomybę”. 
Sesijos dalyviai turėjo progos 
būreliuose aptarti pranešėjų 
iškeltas mintis šiose srityse: 
švietimas, kultūra, visuomeni- 
nė-politinė veikla, ekonominė 
pagalba Lietuvai ir lėšų telki
mas KLB veiklai. Diskusijų išva
dos sudarė pagrindą sesijos nu
tarimams. RS.J

Kanados lituanistinėmis mokyklo
mis bei švietėjais.

2. Pasirūpinti asmenimis, ku
rie paruoštų medžiagą mokyto
jams ir mokiniams pagal mūsų dės
tymo metodiką, atsižvelgiant į lie
tuvių kilmės vaikų dabartinį kal
bos lygį ir pajėgumus.

3. Praplėsti švietimo medžiagos 
prieinamumą užmezgant ryšius su 
JAV švietimo institucijomis, ypa
tingai “APPLE”.

4. Sušaukti Kanados lietuvių kul
tūros ir švietimo darbuotojų su
važiavimą iki sekančios vasaros, 
planą, kad kultūrinės išgalės ap
lankytų visas Kanados apylinkes.

5. Koordinuoti susitarimus tarp 
finansinių institucijų, apylinkių 
ir kultūrinių vienetų ir išvystyti

6. Sudaryti penkerių metų kul
tūrinės veiklos kalendorių.

7. Peržvelgti Kanados Lietuvių 
dienų tikslą ir apimtį ateičiai, 
užtikrinant pilną jaunimo ir vai
kų dalyvavimą, įjungiant arba at
skirai rengiant vaikų festivalį, į 
kurį būtų įtrauktos įvairios sritys 
-daina, šokis, filmas ir knygos.

8. Koordinuoti iš Lietuvos at
vykstančių kultūrinių vienetų 
įnašą išeivijos kultūrinio gyve
nimo praturtinimui per stovyk
las, suvažiavimus, seminarus ir 1.1. 
B. POLITINĖ-VISUOMENINĖ 
VEIKLA

1. KLB valdyba įgaliojama iš
laikyti Otavoje įsteigtą būstinę 
dar vienerius metus.

2. Susitarti su Lietuvos genera
liniu konsulu Kanadoje visuome
ninės ir politinės veiklos vyk
dymui.

3. Išvystyti programą apylin
kių lankymui ir pastovaus infor
mavimo apie KLB veiklą.

4. Rengti tarybos sesijas įvai
riose apylinkėse, rotacine tvarka 
kaip anksčiau buvo daroma.

5. Įsteigti naują ekonominės pa
galbos Lietuvai komisiją.

6. Daugelis organizacijų turi 
“conflict of interest” gaires savo 
statutuose. KLB valdyba įgalioja
ma paruošti tinkamas taisykles 
šiuo klausimu.

7. KLB gyvybinis rūpestis yra 
veiklos finansavimas. Siūloma:

a. Įsteigti KLB “membership” 
komisiją, kuri rūpintųsi są

rašų sudarymu, narių užangažavi-
mu bei narių mokesčio tel
kimu.
b. Surasti naujų metodų lėšų 
telkimui lietuvybės išlaikymo

reikalams Kanadoje.
Nutarimų komisija:

Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė 

Antanas Šileika

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

ŽUBŲ šeimos kapas Geidžiūnų kapinėse, 12 km nuo Biržų. 1943 m. VLADĄ 
ZUBĄ nušovė vokiečiai. Atėję sovietai visą šeimą ištrėmė Sibiran. Zubų 
ūkis ir sodyba liko dykviete. Ant paminklo įrašas: “... ar kas sušauks erdvė
je paukštį, kas apgrįš kelius, kuriais išėjome” Nuotr. II. Paulausko

SbAITYI 0IAI PASISAKO
BRANGŪS KANADOS LIETUVIAI!
Pirmiausia noriu padėkoti 

jums, kad taip nuoširdžiai parė
mėte mūsų kovą už nepriklauso
mą Lietuvą, kuri duso penkias
dešimtmetį raudonojo teroro glė
byje. Jūs nepagailėjote jėgų pa
remti mažytę tėvynę ir materia
liškai, ir morališkai. Kanada yra 
daugiatautis kraštas, ir jo žmo
nės gerai supranta, kas yra lais
vė! Jūsų mieloji Kanada mano liki
mą suvedė pasimatyti su broliu 
Vladu Juozapavičiumi. Antrąja tė
vyne jis pasirinko Kanadą, kuria 
taip didžiuojasi. Dėkoju jums ne 
tik aš, bet ir mano suvargintos tė
vynės Lietuvos sūnūs ir dukros.

Stanislovas Juozapavičius,
Klaipėda

FAKTAI IR TEISINGI 
ATSIMINIMAI

“TŽ” nr. 26 straipsnyje “Gyven
ti per mirtį” rašoma: “1991 m. bir
želio 23 d., 9 vai. ryto keturi LAF 
štabo nariai. . . atvykę į radiofo
ną. Tuo tarpu Pilypas Narutis ir 
Kazys Ambrozaitis sukilimo cent
re davinėję įsakymus kariniams 
veiksmams pradėti”.

Aš tuo metu jokių įsakymų ka
riniams veiksmams pradėti neda
viau, Kazio Ambrozaičio nepaži
nojau ir jo LAF centre nebuvo.

Jei dr. Adolfo Damušio knygos 
angliškame verįįinę bus panašios 
klaidos, tai būsiu priverstas ati
tinkamoje angliškoje spaudoje tas 
klaidas atitaisyti.

Pilypas Narutis
LIETUVOS KURORTAI

Gavau “TŽ” 31-32 nr., kur E. Ma
žintas rašo apie Birštono kuror
tą (“Ten, kur kunigaikščiai ilsė
davosi”).

Iš teisybės tai visa Lietuva gali 
būti laikoma vienu gražiu kuror
tu. Čia visur gražus gamtovaizdis, 
daug upių, ežerų, palyginti švari 
atmosfera, fitoncidais (“oro vita
minais”) įsodrintas oras, stipri
nantis bei organizmą grūdinantis 
klimatas, nemaža mineralinio van
dens šaltinių, gydomųjų durpių 
telkinių. Be Birštono, Druskinin
kų, Likėnų ir Palangos, Lietuvoje 
dar pilnai nepanaudotos kurorti
nės reikšmės vietovės — A. Pane
munė, Giruliai, Kačerginė, Ku
lautuva, Pasvalys, Valkininkai 
ir kt. Taip pat gražios poilsiavie
tės — Zarasai, Platelių kraštas, 
Anykščiai, Trakai, Nemenčinė . . .

Ilgainiui visos tos vietovės bus 
daugiau ar racionaliau panaudo
tos, juolab, kad Lietuvos gyven
tojų sveikata nėra gera. Turime 
per 200.000 invalidų, kurie drau
ge su pensininkais sudaro apie 
trečdalį visos respublikos gyven
tojų. Per 50% ateinančių vaikų į 
vidurinės mokyklos I klasę serga.

Druskininkų kurortas savo 150 
metų sukaktį minėjo 1987 m., Birš-

Kanados lietuvių 
bendruomenės žinios

Vasario 16-tos gimnazijai aukojo: 
$3000 Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas; $1000 - Jono 
Meškio testamentinis palikimas; 
$100 - Irena ir Jim Ross, prisimin
dami savo mirusiuosius - Mikalo
jų Meškauską, Stasę Geidukytę, 
Valę Peišinienę, Eugenijų Meš
kauską.

KLB švietimo komisija nuošir
džiai dėkoja už aukas ir skatina 
lietuvių visuomenę remti vienin
telę lietuvių gimnaziją išeivijoje. 
Bus pravestas aukų vajus visose 
parapijose.

KLB švietimo komisija

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

tonas tokią pat sukaktį minės 1996 
m. Mat jis buvo įsteigtas 1846 m. 
gydytojo Benedikto Balinskio. Pra
džioje buvo naudojami tik minera
liniai vandenys. Įdomu pažymėti, 
kad po I D. karo Birštono minera
linius šaltinius Vytauto ir Biru
tės vardais pavadinti pasiūlė J. 
Tumas-Vaižgantas, kuris ne kartą 
čia ilsėjosi. Jo žodžiais: “Biršto
nas garsėjo visoje Rusijoje. Ir 
lankė jį svečiai iš pat Petrapilio. 
Jo vandenų reikšmę žinojo gydyto
jai ir dėjo juos antron vieton po 
Kaukazo purvų, net aukščiau už 
Odesos, o jau lygiai su pačiu Vys- 
badenu”. Vyt. Meška,

Birštonas

VAIKŲ KAIMAI
Jūsų dovana SOS Vaikų kaimams 

mus nepaprastai pradžiugino. Tai 
didelė parama ir padrąsinimas, 
žengiant pirmuosius žingsnius. 
Džiaugiamės, turėdami Jus tarp 
tų, kuriems rūpi beglobių Lietu
vos vaikų likimas.

Draugijos rėmėjų skaičius pa
mažu auga. Planuojame trijų kai
mų statybą. Pagrindinis turėtų 
būti prie Kauno, antras — galbūt 
prie Vilniaus, o trečio užuomazga 
jau yra atsiradusi prie Marijam
polės.

Laukiame “SOS Kinderdorf In
ternational” pagalbos, kad galė
tume nedelsiant pradėti vieno 
kaimo statybą. Pradedame priva
čiuose namuose formuoti pirmą
sias našlaičių šeimas.

Iš valdžios sferų sulaukėme di
delio pritarimo, bet konkreti pa
galba kol kas dar labai silpna. 
Reiktų skubiai keisti senuosius 
įstatymus, kurie sudaro pagrindi
nę kliūtį naujoms vaikų globos 
struktūroms. SOS Vaikų kaimai 
kol kas yra vienintelis pasiūlymas, 
kaip išvesti našlaičius iš senosios 
Vaikų namų ir internatų sistemos.

Lietuvos našlaičiai liks Jums 
neužmirštamai dėkingi.

Kun. V. Kazlauskas,
Lietuva

INFORMACIJA APIE LIETUVĄ
VLIKo pareiškimas ir Jūsų (K. 

Barono, Red.) lyg atsisveikinimo 
laiškas manyje audrą sukėlė: ne
sutinku! Gerai, kad VLIKas pasie
kė savo tikslą: galbūt ir ELTOS 
leidimas nebe jo reikalas. Bet tai 
jokiu būdu nereiškia, kad Vokie
tijai nebereikia tikslių — ir kar
tais smulkesnių — žinių apie Lie
tuvą! O aš netikiu, kad Vokietijos 
žmonės, net “Bundestago” nariai, 
bus atitinkamai informuoti apie 
Lietuvos politiką, įvykius ir užmo
jus, kryptį ir svarbiausius reika
lus. Todėl mano karščiausias klau
simas: ar išeis Lietuvos ELTA vo
kiečių kalba? Ar bus siunčiama 
vėl tiems, kurie kartais visuome
nės eigai duoda impulsus bei kryp
tis? O jeigu visa tai dar neapsvars
tyta: ką reikėtų kam rašyti? Iš kur 
gauti paramos? Man buvo labai 
miela su Jumis bendradarbiauti 
arba, tiksliau pasakius, keletą 
mažų darbelių atlikti “Tėvynės 
labui!” Pats daug iš to naudos tu
rėjau: laikraščius atidžiau skai
tydavau, vertindavau perskaitytą 
ir tuo būdu labiau įsigilinau į Lie
tuvos reikalus.

Tas darbas, berods, dabar baig
tas. Bet nesibaigė ir nesibaigs 
stiprus noras žinoti apie Lietu
vos padėtį ir jos labui, kur įmano
ma, pasitarnauti. Gal kitu būdu, 
bet esu pasiryžęs bendradarbiau
ti, kol Dievas duos laiko ir svei
katos. Alfredas Franzkeitis,

Vokietija

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

(Atkelta iš 1-mo psl.),.
NDP socialistų vadui M. Har- 
courtui. Šiuose rinkimuose už 
socialistus balsavo 40% rinkė
jų, už liberalus — 34%, už kre- 
ditistus — tik 20%. Daug kam 
dabar atrodo, kad trečion vie
ton nukritusius kreditistus ga
li visiškai palaidoti pagrindi
ne opozicine partija tapę libe
ralai ir jų kova dėl valdžios su 
NDP socialistais.

Saskaėevano parlamento rin
kimus laimėjo NDP socialis
tai, vadovaujami nemažą poli
tinę patirtį turinčio advokato 
R. Romanowo. Ją jis įsigijo vie
nuolika metų šią provinciją 
valdžiusio NDP socialistų 
premjero A. Blakenio ministe
riu kabinete. 1982 m. pralaimė
jimą NDP socialistams atnešė 
konservatorių vadas G. Devi
ne, valdžioje išsilaikęs devy
nerius metus iki dabartinių 
rinkimų. R. Romanovas, su so
cialistais rinkimus pralaimė
jęs 1982 m., profesoriavo ir par- 
lamentan grįžo tik 1986 m., o 
NDP socialistų vadu buvo iš
rinktas 1987 m.

Dabartiniai rinkimai Saska- 
čevano provincijai po devyne- 
rių metų vėl grąžino NDP so
cialistų vyriausybę su perga
lės ilgokai laukusiu vadu R. 
Romanovu. Ir tai buvo didelė 
pergalė, nes 66 vietas turinčia
me parlamente socialistams 
teko 55, konservatoriams — 
10, liberalams — tik viena, iš
sikovota jų vadovės Lindos Ha
verstock. Parlamentan buvo iš
rinktas ir valdžios netekusių 
konservatorių vadas G. Devine, 
nuo kurio šįsyk nusisuko eko
nominių problemų spaudžiami 
šios provincijos ūkininkai. 
Laimėjimo konservatorių prem
jerui G. Devinui neatnešė ir jo 
iki $9 bilijonų padidinta pro
vincinės vyriausybės skola.

Rinkimus laimėjusių NDP 
socialistų ir jų vado R. Roma-

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki- 
tės i . .Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121 ar 
(705) 445-5640 

namų tel. (705) 429-6428 

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

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

Parūpinant: vizas jūsų kelionėms į Lietuvą.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje.
Pristatom per porą dienų. Gana greitai parūpinant jiems bilietus; atvy
kus - draudimą ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar net pakei
čiant grįžimo datą. Dažnai vykdami į Lietuvą perduodam asmeniškai 
jūsų giminėms siunčiamą piniginę paramą.
Naujiena! Diplomuotų dantistų akcinė bendrovė Lietuvoje, turinti savo 
kabinetus didesniuose miestuose, gydo bei gamina dantų protezus 
jūsų giminėms, naudodama vakarietišką technologiją už maždaug 
trečdalį kanadiškos kainos. Darbas garantuotas ir greitas. Raštiškas 
įvertinimas su numatyta sutaisymo kaina bus pateiktas ne vėliau kaip 
per savaitę po apžiūros.

Kreipkitės į STEFĄ ar ALGĮ MEDELIUS, tel. 1 - 416 - 434-1847, 
FAX 416 - 728-5745. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al P|C MPnPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLmIv IVIlULLIO 296 Queen Street West, 
Tel. (416) 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA - 
pirmadieniais ir penktadieniais.
TORONTAS-FRANKFURTAS-RYGA -
pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.
Po Naujų metų tikimės ir tiesioginių skrydžių į Vilnių.

DĖMESIO! DĖMESIO!

SCANDINAVIAN AIRLINES

1992 metams užsakytos 3 kelionės lankyti šventas vietas - Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Žemaitijos rajonuose. Bus lankomos šventovės, 
vienuolynai, kapinės, kryžkalniai ir t.t. Visur lydės lietuvis kunigas. 
Amerikiečiai yra kviečiami prisidėti, sutvarkysim kelionę iš visų 
JAV miestų.

Teiraukitės jau dabar asmeniškai pas ALGĮ ir STEFĄ MEDELIUS.

novo laukia mažėjantis Saska- 
čevano provincijos gyventojų 
skaičius ir konservatorių prem
jero G. Devino biudžete palik
tas $5,2 bilijono deficitas.

Dviejų paskutiniųjų laimė
jimų dėka NDP socialistai Ka
nadoje dabar valdo Ontario, 
Britų Kolumbijos, Saskačeva- 
no provincijas ir Jukono teri
toriją. Pirmą kartą jų valdose 
yra net 52% visų Kanados gy
ventojų. Šis svoris gali skatin
ti Ontario premjerą Bob Rae 
kelti NDP socialistų reikalavi
mus Kanados konstitucijos re
formose. Tačiau iš tikrųjų to
kios vienybės sunku besitikė
ti, kai kiekvienos provincijos 
socialistas premjeras turi skir
tingas problemas. Turbūt visi 
sutiks, kad pagrindinis balsas 
turėtų tekti gyventojų skaičiu
mi didžiausią Kanados provin
ciją Ontario valdančiam NDP 
socialistų premjerui Bob Rae. 
Tačiau ir jis turi daug savų 
problemų.

Finansų ministerio F. Laugh- 
reno pasirinktas rekordinis 
$9,7 bilijono deficitas dėl su
mažėjusių pajamų gali baigtis 
nauju rekordu, jeigu nebus 
rasta papildomų lėšų. Ontario 
gyventojus nustebino dienraš
čio “The Toronto Star” prane
šimas, kad socialistinė Bob 
Rae vyriausybė, anksčiau rė
musi įmonių suvalstybinimą, 
dabar jau galvoja apie provin
cinių įmonių pardavimą. Šį 
pranešimą patvirtino ir finan
sų ministeris F. Laughrenas. 
Pasak jo, augančiam deficitui 
sumažinti galbūt teks parduoti 
ir dalį provincinio turto, bet 
pagrindinės įmonės bei insti
tucijos nebus paliestos. V. Kst.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvcilles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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Toronto Maironio mokyklos auklėtiniai ir jų dainavimo mokytoja muz. 
Dalia Viskontienė rugsėjo 28 d. džiaugsmo popietėje

Džiaugsmo šventė Toronte
Linksmai ir skardžiai aidėjo 

vaiky balsai Maironio šeštadie
ninės mokyklos kieme. Korido
riuose jau grupelėmis būriavo
si mokinių tėveliai. Rūpestin
gosios mamytės pjaustė atneš
tus pyragus, o mokyklos vadovy
bė, tėvy komitetas ir vedėja 
Giedra Paulionienė tarėsi dėl 
paskutiniyjy niuansų.

Ir štai suskambėjo mokyklos 
skambutis. Jis tą šeštadienį - 
rugsėjo 28 d. buvo ypatingas ir 
tikrai lauktas visy išeivijos 
vaikų net penkis dešimtmečius. 
Jis skambėjo lyg tas varpas, ku
ris kvietė visus į džiaugsmo po
pietę. Nepraėjo nė kelios minu
tės, kai mokyklos salę užplūdo 
mokiniai, jy tėveliai, mokyto
jai bei svečiai. Smagu buvo ste
bėti vaikus - jų nuotaika ir elge
sys rodė, kad jiems tikrai džiugu.

Suskambėjo pirmieji džiaugs
mo garsai. Maršu “Gintaro” ka
pela pasveikino visus susirinku
sius. Įžanginį žodį tarė mokyk
los vedėja G. Paulionienė, kartu

i(Musų sukis Lietuva, 
mes dainuojam visada” 
Toronto Maironio mokykla atverčia naują šviesų savo veiklos lapą

LIUDA ŠILEIKIENĖ

1948 m. spalio 16 d. buvo iškabin
tas pirmas skelbimas prie Šv. Jono 
Kr. lietuvių šventovės Toronte: 
Atidaroma mūsų parapijoje lietu
viška mokykla. Joje bus dėstoma 
tikyba, lietuvių kalba (skaitymas, 
rašymas, gramatika bei literatūra), 
Lietuvos istorija ir geografija.

LIETUVOS MOKYTOJAI.
Taip po II D. karo lietuvių atei

vių buvo įžiebta liepsnelė lie
tuvių šeštadieninei mokyklai 
(ankstyvesnieji lietuviai atei
viai 1935 m. buvo įsteigę prie pa
rapijos lietuvišką mokyklėlę ir 
1937 m. vėl Westone, kuri 1945 m. 
užsidarė).

Gausėjant lietuviams atei
viams mokinių skaičiumi spar
čiai augo ir šeštadieninė lietu
vių mokykla. 1952 m. buvo nutar
ta mokyklą pavadinti Maironio 
vardu. 1967 m. ją lankė 620 moki
nių. Ji tapo didžiausia mokykla 
visoje išeivijoje.

Po 1967 m. mokykla mokinių 
skaičiumi pradėjo mažėti. Mat 
mažėjo prieauglis, daugelis šei
mų išsikėlė į tolimus priemies
čius. Pagaliau gal ir tėvai ėmė 
pavargti, o gal dalis jų tapo pe
simistais dėl Lietuvos ateities.

Lietuvių vaikai lankė angliš
kas mokyklas, sportą ir taip dau
gelis jų pradėjo tirpti Kanados 
tautybių katile. A.a. pedagogas 
A. Rinkūnas straipsnyje “Laikas 
ir mokykla” rašė:

Laikas greitai bėga. Tas laiko 
bėgimas veikia visus, bet ypač lie
tuvišką mokyklą. Mylėti Lietuvą ir 
jai aukotis reikia idealizmo, patrio
tinio idealizmo, kurio vis daugiau 
ir daugiau pradedam trūkti. Iš di
džiųjų kolonijų mokyklose vaikų 
liko tik maždaug trečdalis buvu
sio skaičiaus. Paguoda yra ta, kad 
dabar į mūsų mokyklą ateina dau
giau tik idealistų tėvų vaikai su 
iš šeimos įskiepytu noru nepamirš
ti savo prosenių žemės. Tuo būdu, 
nors ir su mažu skaičiumi pasie
kiama gana gerų rezultatų.

Lietuviškų institucijų remia
ma, tėvų, mokytojų pasiaukoji
mu šeštadieninė Maironio mo
kykla per visus tuos Lietuvai 
tamsiuosius laikus išsilaikė. Ji 
mokė ne tik lietuvių kalbos, geo
grafijos, istorijos, bet ir ugdė 
jaunuolių širdyse meilę tėvų že
mei. Ji šventė visas tradicines 
Lietuvos šventes. Kad stipriau 
pajustų lietuvišką dvasią, kas
met vyresnės klasės važiuodavo 
pas menininkus - Anastaziją ir

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

pristatydama ir “Gintaro” an
samblio daininkių ir muzikantų 
grupę. Maironio mokyklos auk
lėtiniai įdėmiai klausėsi dainuo
jamų dainų, kurias paaiškinda
vo dainavimo mokytoja bei “Gin

taro” dainos vadovė Dalia Vis
kontienė.

Po neilgo koncertėlio tėve
liai, svečiai ir mokytojai išgir
do skambius ir džiaugsmingus 
mokinių šūkius. “Gintaro” gru
pė pakvietė visus į vakaronę. 
Mokyklos auklėtiniai, mokyto
jai bei tėveliai su dideliu noru 
jungėsi į šokio ritmą bei žaidi
mo ratą. Maironiečiai tarė nuo
širdų ačiū gintariečiams už gra
žų pasirodymą. Smarkiai pa- 
trypsėjus, visi ištroško, tada bu
vo kviečiami numalšinti trošku
lį bei paragauti gardžių pyragų. 
Puikiai prabėgo laikas Maironio 
šeštadieninės mokyklos džiaugs
mo popietėje. O Lietuvoje jau 
skamba LAISVĖS varpai!

Inga Pivoriūtė

Antaną Tamošaičius pabuvoti 
jų lietuviškame kampelyje.

Mokiniai mokėsi lietuviškų 
giesmių bei dainų, kurių viena, 
visada entuziastiškiausiai su
dainuojama, tapo lyg ir mokyklos 
himnu, būtent: “Mūsų šūkis Lie
tuva, mes dainuojam visada”. Su 
atgimimu Lietuvoje atgimė ir iš
eivija. Vėl pradėjo mokykla di
dėti mokinių skaičiumi, ypač 
pradiniai skyriai. Gana didelis 
vaikučių skaičius ateina į mo
kyklą jau gražiai kalbą lietuviš
kai. Tai rodo, jog didoka dalis 
išeivijos jaunosios kartos, jau 
čia gimusios, pajuto ir suprato, 
kad jų vaikų gimtoji-pirmoji kal
ba turi būti lietuvių kalba. Tai 
mūsų jaunoji inteligentija. Di
džioji dalis tėvų - patys buvę 
Maironio mokyklos mokiniai.

Maironio mokykla išsilaikė 
daugiau kaip 40 metų - per visus 
Lietuvos tautos saulėlydžius. 
Pagarba lietuvių visuomenei, 
tėvams, mokyklos rėmėjams, ve
dėjams ir mokytojams! Pagarba 
jaunajai kartai, kuri per sun
kiausius Lietuvos laikotarpius 
važinėdavo į Lietuvą gauti aiš
kesnių žinių. Kai kurie jų pasi
liko Lietuvoje pagelbėti Sąjū
džiui. Pagarba jaunosios kartos 
tautiečiams, kurie atkakliai ir 
nepaliaujamai klabino ministe
rijų duris Lietuvos nepriklauso
mybės reikalais, kurie garsino 
ir diskutavo Lietuvos padėtį per 
radiją, televiziją ir spaudoje. 
Jie visi yra buvę Maironio mo
kyklos mokiniai.

Šį rudenį Maironio mokykla 
atvertė savo darbui naują, jau 
šviesų lapą. Tai mokykla lais
vos, garbingos tautos, žinomos 
jau visame pasaulyje. Dabar 
mokyklai jau bus lengviau pa
laikyti glaudesnius ryšius su 
mokyklomis Lietuvoje, pasida
linti metodika, programomis, 
leidiniais, gal net kviesti sve
čius mokytojus iš Lietuvos dės
tyti geografijos ar istorijos, nes 
tais dalykais mokiniai labiau
siai domisi.

Garbė aukštesniųjų kursų mo
kiniams bus turėti savo pažy
mėjimuose, šalia anglų, pran
cūzų, ir lietuvių kalbos pažymį. 
Susidarys dabar gera galimybė 
ir mokiniams, baigusiems mo
kyklą ar aukštesniuosius litua
nistinius kursus, nuvažiuoti va
sarai (gal ir dviem) į Lietuvą dar 
daugiau išmokti lietuvių kalbos 
ir vėliau, reikalui atsiradus, 
tęsti pavargusių mokytojų dar
bą Maironio mokykloje.

Te išsilaiko Maironio mokykla 
Toronte kartų kartoms, kaip vie
nas iš lietuviškos visuomenės 
Kanadoje deimančiukų. Telieka 
ir toliau Maironio mokykla lie
tuviška oazė, kuri glaudžia vi
sus lietuvių kilmės vaikus — ir 
laisvai kalbančius lietuviškai, 
ir silpnai ar visai nekalbančius 
lietuviškai.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nors ant mano rašomojo sta

lo guli keturi A. Gefen’o straips
niai, bet į juos neatsakysiu. 
Jie ne tik man, bet ir skaityto
jui savo įkyriu leksikonu įgris 
iki gyvo kaulo. Paliesiu tiktai 
porą atvejų: jis savo straipsny
je “The Jerusalem Post” (1991.- 
VI.21) reiškia savo nepasiten
kinimą “Tėviškės žiburiais”, 
kurie, atseit, neigiamai pasi
sako prieš žydus. Reikia pasa
kyti, kad “TŽ” yra labai tole
rantiškas laikraštis. Jis lei
džia atvirai pasisakyti ne tik 
saviesiems bendradarbiams, 
bet ir tiems, kurie kaltina lie
tuvių tautą žydžudyste: dr. Dov 
Levinui, J. Oleiskiui, Aba Ge- 
fenui ir daugeliui kitų.

Kitame savo straipsnyje ta
me pačiame laikraštyje (1990.- 
V.25) A. Gefen’as rašo: “Lietu
viai, latviai ir estai bus verti 
nepriklausomybės, kai jie pa
reikš savo apgailestavimą dėl 
holokausto baisenybių, nubaus 
žydų žudikus, nurodys žydų ma
sinius kapus ir su šaknimis iš 
atminties išraus lietuvišką 
žiaurumą”.

Tai žydų sąlygos Pabaltijo 
tautoms nepriklausomybę at
gauti. Laimei, A. Gefen’o poli
tika pasaulis nesivadovavo ir 
apie 70 valstybių, įskaitant 
Sovietų Sąjungą ir JAV, bal- 
tiečiams nepriklausomybę pri
pažino. Net ir Amerikos žydų 
komitetas remia baltiečių sie
kius atstatyti nepriklausomy
bę nuo Sovietų Sąjungos. 
(“Draugas”, 1991.VIII.28). Va
dinasi, Lietuvos žydas nesu
taria su Amerikos žydais.

* * *

A. Gefen’as savo straipsny
je “TŽ” tendencingai rašo apie 
įvykius “Lietūkio” garaže: “Se
kančią dieną įvyko, savo žiau
rumu neturinčio pavyzdžio 
žmonių istorijoje, 70 nekaltų 
žydų žudynės “Lietūkio” gara
že. Sužvėrėję žmogėdros švirkš
tė guminėmis žarnomis į bur
ną vandenį, kol viduriai trūk
davo . ..”

Liudininko, kuris būtų šį 
įvykį matęs, jis nenurodė. Ne
bent apie tai būtų ką nors pa
skaitęs iš komunistinių šalti
nių - Vasilijaus Grosmano ir 
Ilijos Erenburgo “dokumentų” 
rinkinio “Dos Švarce buch”, 
išleistame rusų, anglų, rumu
nų, idiš ir ivrito kalbomis.’ 

Įvykis “Lietūkio” garaže yra 
neginčijamas, tačiau jo isto
rija aptariama žydišku žody
nu. Turiu kelias laikraščių 
iškarpas, rašytas lietuvių: A. 
Bendinsko, V. Trumpos, A. Ja
kimavičiaus ir A. Mošinskio. 
Dar turiu vieną vertingą straips
nį, kuris iki šiol nebuvo 
spausdintas ir kuris yra svar
bus mūsų archyvui žydų klausi
mais. Čia pateikiu jo ištrauką:

“Didžiai bloga, kad kančių tik
rovė praranda istorinį kriterijų. 
Iškreipiama tiesa iki šmeižikiš
kos nesąmonės’. Sufalsifikuota 
istorija - nebe istorija! Kas vyk
dė žudynes karo meto Rytų Euro
poje? Nagi - lietuviai!!!!”

“O mano paliudijimas yra sekan
tis:

1941 m. birželio 27 d. aš vėl ap
sivilkau Lietuvos policijos val
dininko uniformą, pelėsiais ir naf- 
talinu pakvipusią, rūsyje saugiai 
išslapstytą. Išskubėjau miestan 
vėl prisistatyti tarnyboje. Atsi
tiktinai stabtelėjau Vytauto pr. 
prie Lietūkio garažo, pamatęs ke
lis senus pažįstamus. Jų tarpe 
buv. prieškario pasienietį kapito
ną Bričkų V., Įeit. K. Polileiką ir 
dar kelis, gyvai gestikuliuojančius 
rankomis . . .

Kas nutiko, manoponai-klausiu 
sveikindamasis su pažįstamais.

— Bjaurus daiktas, labai bjau
rus! - karščiavosi senas leitenan
tas. Va, tenai, garaže . . . kanki
nami, o gal net nužudomi žmo
nės . . .

— Kokie žmonės tenai kankina
mi? - rimtai susirūpinau.

Future.I
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“Hope in Darkness” kritišku aptarimu
A. KALNIUS — Žmonės žudomi, o jūs čia žiop- 

sot nieko neveikdami? - Ką tik pri
ėjo storas buvęs saugumietis A. 
Čiuoderis. - Ar tai ne viešos po
licijos problema?

— Aš dar tik prieš valandą už- 
sivilkau uniformą ... - sakau jam, 
- bet būtina įeiti ir sustabdyti tą 
žmonių kankinimą. Jei kalti - teis
mas spręs, ar ne, kapitone?

— Saugumui reikėtų įsikišti.. . 
-burbtelėjo kapitonas.

— Nesu daugiau joks saugumas 
ir tai ne mano kompetencija, kapi
tone. Tamsta, kiek menu, šnekate 
p e r f e k t vokiškai. Rodos, jūsų 
motinėlė buvo vokietka, o ir be 
to - jūs šito rajono valdžios štabo 
šefas, jums dera įsikišti. Juk tai 
viešas kriminalas ... - buvęs sau
gumietis dėstė lediniu balsu, o 
visi ištempę kaklus stebėjom ga
ražo kiemą, kur švaistėsi vokie
čių kariai ir kažin kokie civiliai.

— Bėkit, skubėkit, kapitone, - 
aš jį beveik stūmiau. - Jūs, kaip 
kariškis, dar laisvai kalbantis 
vokiškai... V. Bričkus, kraipy
damas galvą įėjo kieman, o Įeit. 
K. Polileiką nusekė paskui. Iš
tempę kaklus stebėjom, kai “mū
sų parlamentarai” karštai ginči
josi su vokiečių leitenantu, iš 
tolo linksmai stebinčiu egzekuci
ją, kurios iš tolo negalėjom ge
rai įžvelgti, o ir būkštavom įkel
ti kieman koją, ten buvo gana daug 
vokiečių kariškių . . .

— Regit, tie bestijos, visai ne
krutančius šlaksto vandeniu, o 
judančius dar vis daužo! - kažkoks 
plonabalsis spiegė, pasistiebęs 
ant pakrypusių vartų.

Bričkus su Polileiką greit grį
žo su pasibiaurėjimu kratydami 
galvas.

— Kas ten darosi? - spiegė - 
šaukė daugelis balsų.

— Vokiečių karininkas teigia, 
kad tenai baudžiami enkavedis
tai, kuriuos užklupo garaže, be
sirengiančius sprukti. Esą tiems 
niekas negali padėti - tai karo 
aukos...

— Kodėl mes turim duoti karui 
aukas? Mes nekariaujami Neno
rim žinoti jokio karo! Mūsų pilie
čiai, nusikaltę ar ne, mūsų reika
las! Ko tie prakeikti fliukai-na- 
ciai čia nori! — karščiavosi ir jau
dinosi auganti minia prie Lietūkio 
garažo vartų.

— Ar daug žmonių tie budeliai 
kotavoja? - kažkas klausia Bričkų.

— Vokietis karininkas tvirtina, 
kad tenai “baudžiami” tik SEPTY
NI enkavedistai. Reikalauja mi
nią skirstytis, nes įsakysiąs “paš
lakstyti” ne vandeniu, o kulko
mis. Esą dar vyksta karas ir, jo 
akimis, pripažįstamas tik vokiš
kai kariškas “teisingumas”. Ei
kim, Polileiką. Čia, deja . . . mes 
nieko negalime padėti... - kapi
tonas Viktoras Bričkus virpan
čiais pirštais šluostėsi aprasoju
sią “pensne” ir abu su Įeit. Kaziu 
Polileiką dairydamiesi nukaukš
ėjo prospektu. Juodu pasekė ir A. 
Čiuoderis...

Beviltiškai dairiausi į visas pu
ses, staiga suprasdamas, kad čia 
jokia galia niekas nesulaikys žvė
riškos egzekucijos - naciams “pa
sigėrėtino spektaklio”. Tai juk 
vos prasidėjusio vokiečių-rusų 
karo penktoji diena. Naciai džiū
gavo ir mėgavosi palankiai slys
tančiu karo žygiu į Rytus . . .

Gerai menu . .. kauniečiams 
baisėjimosi šnektų užteko mėne
siams, kol juos pagaliau nustel
bė vis žvėrėjanti dar siaubinges- 
ni įvykiai. Plintant “žinančių- 
mačiusių” pasakojimams, nuosta
biai “augo” garažo aukų skaičius, 
kol apsistojo ant maždaug 70-80. 
O pokario “istorikų” “neiškraipy
tais faktais” garaže buvo kanki- 
nami-žudomi ne enkavedistai, o 
tik nieko nenusikaltę žydai, pri
jungiant net Karmelitų rabinėlį. 
O dauguma gyvų prisimename, kas 
pirmomis karo dienomis, iki ne
lemtų gestapininkų atsidangini- 
mo, niekas net ir nepagalvojo kuo 
nors nuskriausti Lietuvos pilie
čių žydų, ar kitokių. O kad tų ne
laimingų enkavedistų skaičiuje 
(ar jų buvo tik septyni, remiuosi 
kaip B. liudijimu) būtų žydų, tai 
patyriau tik karui pasibaigus. 
Dabar. . . koktu ir keista skaity
ti pasaulinėje spaudoje, kad lietu
viai ir vien tik LIETUVIAI buvę 
žydų genocido budeliais. Kodėl 
užmirštama, kad tik vokiečių ges
tapas organizavo egzekutorių bū
rius iš įvairių tautinių atmatų, 
kriminalinių nusikaltėlių, pro
komunistinio elemento, besi
stengiančio naciams “įsipiršti”. 
Vėliau ... tie budeliai išvirto 
plėšikais ir net savųjų žmonių 
žudikais. Gerai žinom, kad visais 
laikais karų metų paviršium iš
plaukia dvokančios šiukšlės .. .

Kuri tauta to pajėgia išvengti? 
Kiek humaniškumo šiandieną re
gime Izraelio ir palestiniečių san
tykiuose? Kieno istorikai juos 
teisingai įtrauks žmonijos is
torijon?

Labai seniai surašiau šį mano 
paliudijimą, bet tik dabar jį skel
biu viešumai.

JONAS MARKEVIČIUS,
Klaipėdos atvadavimo dalyvis 

(šio laiško kalba netaisyta) 
Brazilija, 1965.XII.25

Studentų ateitininkų choras su dirigentu A. DAMBRAUSKU po generalinės repeticijos Kaune 1940.VI.15 kanta
tos, kuri niekad nebuvo sugiedota: “Mūsų brolių ant kryžkelių kaulai / Ainiams vis j ateitį rodys/Lietuva-tai mūs 
žemė / Sodybom ir kryžiais apaugus / Už tai daugel priešų suglamžėm/Už tai mes dabar ją saugom!”

Lietuviai veikia visur I VYTAUTAS A. JONYNAS

Tokia antrašte buvo kažkada už- 
vardijęs Jonas Kardelis skiltį, ku
rioje buvo spausdinamos žinutės iš 
įvairių kolonijų. Nebuvo tai kažin 
kokie žygdarbiai ar pasižymėjimai, 
bet pati mintis priminti skaityto
jams, kad esama nenuleidžiančių 
rankų, ginančių Lietuvos bylą, 
kaip tada sakydavom, buvo pozityvi.

Šio rašinio pobūdis bus kitoks, 
bet esmėje jo užmojis panašus. 
Supažindint skaitytojus su žine
lėm apie lietuvius, Lietuvą ir jos 
problemas, išlesiotom iš įvairių 
svetimtaučių autorių raštijos — 
skaitytų ar vartytų knygų pasku
tiniųjų metų būvyje. Stambiausią 
jų dalį sudarys veikalai apie So- 
vietiją, kurių ypatingai užderėjo, 
atminimų knygos, ineinuaristika.

Nebus tai kažin kokios atodan
gos (reveliacijos). Bet juk kartais 
ir mažas nežinomas faktelis mūsų 
istorijoj, kur tiek daug “baltų dė
mių”, lietuviui įdomus ir mielas. 
Bent taip atrodė čia rašančiam.

* * *
Knygą apie genseką Michai

lą Gorbačiovą pasipylė, pra
dedant 1985 m., kaip iš gausy
bės rago. Vien tų biografijų 
autorių pavardės sudaro ilgą 
litaniją — T. Butson, Dusko 
Doder, M. Lewin, M. Mandle- 
baurn, L. Martin, S. Medvedev, 
Schmidt-Heurer, G. Sheehy, 
A. Zinoviev ...

Turbūt nėra žurnalisto, bu- 
vojusio Sov. Sąjungoj, kuris 
nebūtų kompiliavęs ko nors 
panašaus, remdamasis įvairių 
žmonių liudijimais. Skubotai 
suvaryto į siūles darbo pobū
dis, o kartais ir užsakyminis, 
kaip pvz. knygoj apie Raišą 
Gorbačiovienę, būdingas vi
siem tiem veikalam. Kai kada 
pertempimai atspėjami iš pa
čių pavadinimų. Taip, saky
sim, palyginti nuosaiki Dusko 
Doder ir Louise Bramsen mo
nografija Heretic in Kremlin, 
nors tuo metu Gorbis vogravo 
apie grįžimą leninistinėn li- 
nijon, ramstydamas šakaliais 
ir pagaliais griūvančią impe
riją. Ne kuo gudriau pavadin
tas ir Gail Sheehy veikalas The 
Man Who Changed the World. 
Bet neužmirškim buvo tada

Lietuviai niekad, o niekad 
neteisino tų savo tautiečių, ku
rie talkino vokiečių naciams 
žydų naikinime. Mes tik nesu
tinkam su žydų skelbiamu iš
pūstu dalyvių skaičiumi. Lie
tuvoje pirmiausia žydus naiki
no vokiečiai, o jiems talkino 
ir rusų karo belaisviai, kurių 
Lietuvoje galėjo būti apie 100.- 
000 iš apie 3.000.000 tuo metu 
buvusių Europoje. Be to, Lie
tuvoje nemažai buvo ir rusų, 
vadinamų burliokais, nemažai 
buvo lenkų ir kitų tautinių ma
žumų. Gal ne taip jau dideliais 
kiekiais, bet savo tautiečius 
išdavinėjo vokiečiams ir net 
žudė patys žydai - policininkai 
ir kiti getų pareigūnai, gelbė
dami savo gyvybes. O žydai vi
są kaltę suvertė lietuviams.

Ačiū Dievui, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, jos pre
zidentas ir ministeris pirmi
ninkas likusius žydus atsipra
šė ir apgailėjo jų nedalią. Gi 
kiti valstybiniai organai ir 
privatūs asmenys ėmėsi ini
ciatyvos tvarkyti žydų kapus.

Lietuvos žydai, kurie 1947.- 
IV.25 Miunchene lietuvių tau
tą apkaltino žydžudyste, kan
kynėmis, turto grobimu ir ap
lamai nemoraliu elgesiu, turi 
savo kaltinimus pasauliniu 
mastu atšaukti, taip kaip jie 
pasauliniu mastu negarbingai 
apkaltino.

Vakarai prasimanę gorbima- 
niją, apdovanoję Kremliaus 
išminčių Nobelio taikos pre
mija ...

Vien ateitis parodys tikrąjį 
to taikos balandžio veidą. Gal 
šiuo metu rašomos knygos ki
taip pažvelgs į Gorbačiovo lai
kyseną Lietuvos atžvilgiu ir 
kitas suktybes, įskaitant ir 
vadinamojo “pučo” dramą.

Visos tos knygos labai pana
šios, nes kartoja, labai atsar
giai statydamos pėdas, tų pa
čių liudininkų, oficialių as
menų duotas informacijas. 
Taip, sakysim, aptardami apa- 
račiko Gorbačiovo karjerą stu
dijų metais visi pasitenkina 
čeko Zdeneko Mlynaro (su ku
rio žmona buvo susidraugavu
si Raisa) išsipasakojimais. 
Išimtį sudaro Time žurnalo 
korespondentų sudaigstyta 
knyga apie Gorbačiovą, kurios 
vertimas pasirodė prancūzų 
kalba 1990 m. Tai L’Enigme 
Gorbatchev par les Journa- 
listes du magazine Time. Bio
graphic non complaisante. 
Paris, Michel Lafont, 1990. 
(Copyright 1988, Time Ine.).

Šis Time žurnalas buvo 1988 
nepadoriai išsišokęs paskelb
damas genseką labiausiai pa
sižymėjusiu žmogum metų bū
vyje (Man of the year). Knyga 
įdomi, tačiau tuo, kad esmėje 
žurnalistai neišsprendžia Gor
bačiovo “mįslės”. Knygoje pa
minimas Gorbačiovo ultimatu
mas Lietuvai, blokada, prokla
macijų švaistymas iš malūn
sparnių, pastatų užgrobimas. 
Lietuva suteikusi naujus in
triguojančius duomenis. Jei 
Gorbačiovas, kaip jis sakėsi, 
yra intelektualaus lygio, at
virybės žmogus, tai jis “nepa- 
rodęs savo sielos atvirumo”.

Paminėtina probėgom, kad 
didelė dalis autorių yra la
biau linkę pripažinti intelek
tualinį pranašumą Raišai, tai 
marksistinio Talmudo dėsty
tojai.

Kas mums įdomiau, tai kad 
tarp kitų pasisakymų šiame 
veikale sumirga ir lietuvio 
— profesoriaus Aleksandro 
Štromo pavardė. Iš kur jo teks
tas gautas, nežinia, nes vienas 
knygos trūkumas yra tas, kad 
joje nėra naudotų šaltinių len
telės. Ten sakoma:

“Aleksandras Štromas, kuris 
pradėjo studijuoti teisę Mask

Klivlande susitikę du pianistai - ROKAS ZUBOVAS iš Lietuvos ir ANTA
NAS SMETONA iš JAV-bių Nuotr. V. Bacevičiaus

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994.

vos universitete trejetą me
tų prieš atvykstant Gorbačio
vui, prisipažįsta pažinojęs jį 
menkokai. Bet perkratęs savo 
atsiminimus, jis pavaizduoja 
Gorbačiovą kaip valingą ir 
tvarkingą pilietį. ‘Tai buvo 
veikiau drausminga ir ne
paprastai smulkmeniška ypa- 
ta. Mokėsi puikiai.’ Štromas 
pasisako taip pat esąs dėkin
gas Gorbačiovui už tai, kad 
tasai panaudojęs visą savo 
politinį svorį ir sykį ištraukęs 
jį (Štromą) iš keblios padėties 
universitete”.

Paklaustas, ar Gorbačiovas 
būtų metęsis, reikalo prispir
tas, į antisemitinę akciją, kai 
buvo iškelta garsioji žydų gy
dytojų byla, Štromas prisipa
žįsta manąs, kad Gorbačiovas 
būtų tai padaręs be jokio svy
ravimo. Būdinga, kad kitų bu
vusių Maskvos universiteto 
studentų manymu, Gorbačio
vas buvęs “kirvis”. Jis, saky
sim, reikalaudavęs, kad būtų 
pašalinti iš universiteto stu
dentai, kurių tėvai buvo kan
kinami mirties stovyklose. 
Judovič ir jo draugai nepasi
tikėjo Gorbiu dėl jo partinio 
uolumo.

Pasak Neznanskio, “Gorba
čiovas išvertė kailį po Stalino 
mirties”. Nuo tada jis ėmęs 
aiškint, kad Stalino režimo 
laikotarpis buvęs Sovietijos 
istorijoj ir “baltas”, ir “juo
das”. Jo manymu, šis pažiūrų 
į stalinizmą pokytis buvęs vei
kiau fasadinis negu realus.

A. Štromo pasisakymas įdo
mus ir kitu atžvilgiu, būtent 
kaip atodanga į galimą aka
deminių studijų poveikį į vė
lesnę Gorbačiovo mąstyseną. 
Paprastai yra manoma, kad 
Stalino siautėjimo laikais 
universitetų lygis tenai, ypač 
teisių fakulteto, kurį baigę 
dirbdavo KGB, buvęs apgailė
tino lygio. Kažkas panašaus į 
smegenų plovyklą. Knygoj ta
čiau sakoma:

“Pasak Aleksandro Štromo 
— lietuvio, lankiusio Maskvos 
universitetą tuo pat metu kaip 
Gorbačiovas, filosofijos ir po
litinės teorijos, egzistavusios 
prieš Marksą kursai buvo ne
paprastai turiningi ir naudin
gi. Tikrumoj visi filosofai, ku
riuos buvo studijavęs pats 
Marksas, buvo prasprukę pro 
sovietinę cenzūrą.”



Mažytė Vaižganto .
Sielos gelmių apybraižos scenoje
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Cl KULTQWEJE VEIKLOJE
Č. SENKEVIČIUS

Kone vienas po kito plūstan
čius iš Lietuvos sceninius pasi
rodymus spalio 19 d. Brockto- 
n’o gimnazijos auditorijoje, 
Toronte paįvairino ir kitaip 
nuteikė originalios kompozi
cijos inscenizacija Šiaulių dra
mos teatras, parodęs gana gau
siems žiūrovams Juozo Tumo- 
Vaižganto apysaką “Dėdės ir 
dėdienės”.

Dar uždangai nepasikėlus iš
girdome “Pulkim ant kelių”. 
Tuoj čia pat ir atsiskleidė jau
kioj prieblandoj suklaupusių 
kaimiečių būrelis. Šalia stovė
jo lieknas, jaunas kunigėlis - 
pats Juozas Tumas-Vaižgantas, 
buvęs šioje inscenizacijoje pa
grindiniu pasakotoju, tai atei
nančiu, tai vėl nueinančiu, pra
nykstančiu ir kartais be žodžių 
praeinančiu, tartum vis jun
giančiu gyvųjų paveikslų rodi- 
nius. O nenutrūkstantis mono
toniškos melodijos, sakytume, 
tik skambesio šešėlis, gal ne 
vienam galėjo girdėtis kaip į 
gilų šulinį nukrintančios aša
ros. Tai buvo užkulisinis fonas, 
padėjęs ryškinti vaidmenis ir 
užpildęs tarpus, kai aktorių 
daugtaškiu pasibaigęs monolo
gas nuslinkdavo į gilų susi
mąstymą.

Kas laukė įprastinio scenos 
šablono - judrus veiksmas, in
triga, įtampa, šmaikštūs dia
logai (o jei dar kur ir nusijuok
ti galima) - tas galėjo po pus
trečios valandos išeiti rimtai 
nusivylęs. Į šį pastatymą žiū
rėti reikėjo kitokių akių ir ki
tokio nusiteikimo reikalauti. 
Ir Mykoliuko smuikelis, ir kai
miečių patrepsėjimas, įpinta 
dainelė nebuvo vaidinimo pa
gyvinimui ar paįvairinimui, 
bet kuriamos nuotaikos pilnes- 
niam išvystymui, atskirų da
lių sujungimui į vientisinę 
melancholišką apybraižos rai
dą. O pastarosios tikslas - at
skleisti nematomą ir gal per 
mažai pažįstamą lietuvio sie
lą. Mykoliukas Šiukšta brolio 
vaikų labui atsisako žemės pa
dalijimo, taipgi ir vedybų, lik
damas tyliuoju kaimo smuiki
ninku ir paprastu artojėliu. 
Jo pasirinktoji Severija išteka 
už tijūno Rapolo Geišės. Ta 
slinktis tokia rami ir natūra
li, kad net graudu. Mykoliukui 
užtenka laimės jaučiantis visu
mos dalele, mažyčiu lašeliu įsi- 
liejant į Dievo visatą; užtenka 
jam saulėlydžio, prieš kurį ga
li pačirpinti savo rankų darbo 
smuikeliu. Ir tai vyksta kažkaip 
savaime, be jokių išankstinių 
nusistatymų ar dedamų pa
stangų. Kažkas tarytum stovi 
už jo nugaros ir tyliai liepia. 
“Širdims išskrost ir patirt, ką 
atskiras lietuvis kenčia, dar ne
rasta tokių peiliukų” - tvirtina 
pats Vaižgantas.

Po pertraukos apsakymo tąsa 
pradedama giesme “Jėzau, pas 
mane ateiki”. Viduryje stovi 
kunigas. Prie jo poromis ar po 
vieną prieina ir nueina kai
miečiai. Apeigos atskleidžia 
giliai įaugusį pamaldumą ir 
padeda geriau suprasti čia 

Lietuvos enciklopedijų leidyklos direktorius ir vyriausias redaktorius 
MYKOLAS MIKALAJŪNAS, 1991 m. vasarą lankęsis Kanadoje ir JAV- 
se, kur telkė medžiagą enciklopediniams leidiniams Nuotr. V. Maželio

vaikščiojančio žmogaus sie
los gelmes, kurios — kaip ra
miai tekanti upė. Jokių klau
simų, jokių abejonių ir prieš
taravimų. Taip reikia. Ta tiesi 
logika daro juos laimingus, 
kur nei vargai, nei barniai, so
cialinio gyvenimo sunkumai ar 
staigūs pokyčiai, net nei mir
tis neiškreipia, nesupurto to 
dvasinio uždarumo, kuris ki
tuose žmonėse pavirstų sun
kiai pergyvenama tragedija. 
Tai ir yra kažkas slėpiningo, 
aukštesnio negu matomos aukš
tumos, gal net švento. Per vi
są apsakymą brauktas melan- 
choliškumo bruožas labiau
siai išsiryškina Severijai pra
virkus tik po to, kai dėl vyro 
mirties prisirinko pakanka
mai daug sielvarto ir kai tam, 
visa kita aptvarkius, uždegus 
žvakę, atsirado “socialaus lai
ko”. Tas pratrūkimas turėjo pa
daryti vietos kas žino kokioms 
dar ateities negalioms kauptis. 
O pabaigoje Severijos atsisto
jimas šalia būrio savųjų kai
miečių gali simboliškai patvir
tinti ir Mykoliuko jaučiamą 
laimę būti dalele visumos, tuo 
pačiu nematoma dvasine gija 
tarytum grįžtant ir prie mylėto 
Mykoliuko.

Nuojauta, simboliškumo ieš
kojimas, net abstrakčių brūkš
nių {žiūrėjimas galėjo žiūro
vui padėti susidaryti to vaiž- 
gantiško paveikslo pilnumą. 
Daugiau ar mažiau tik šitokiu 
būdu buvo leista žiūrovui daly
vauti vaizduojamoje aplinko
je ir pažinti iš arčiau žmones. 
Tiesa, visiškai nepažįstantiems 
Vaižganto, nieko nežinant apie 
ką “Dėdėse ir dėdienėse” rašo
ma, buvo nelengva susigaudyti 
kas scenoje darosi, juoba, ir 
vaidintojai nebuvo pakanka
mai girdimi. Gal jų balsus gė
rė aplink kabančios užuolai
dos, gal tarpais nusisukimas 
nuo klausytojų arba nuslopinti 
logikos kirčiai sakiniuose. O 
monologuose ilgos serijos la
bai susiglaudusių žodžių tar
pais liejosi į bereikšmę dus
lių garsų pynę. Išlavintą ir ne
blogą vaidybą tas kas kelinto 
žodžio pagavimas be reikalo 
nuskriaudė.

Svečių šiauliškių atsivežtose 
programėlėse skaitome - Vaid
menys ir aktoriai: Mykoliukas 
Šiukšta - Sigitas Jakubauskas, 
Laisvis Širvinskas; Šiukšta vyres
nysis - Leonardas Andriuškevi
čius; brolienė - Lina Bocytė; Se
verija Pukštaičia - Rasuolė Lau
rinaitytė; močia Pukštienė - Te
resė Maliukevičiūtė; tėvas-Alber
tas Zmaila; Rapolas Geišė - Juo
zas Bindokas, Antanas Venckus; 
Dovydas Geišė - Vladas Baranaus
kas; Dovydienė - Olita Dautartai
tė; Adomėlis - Justinas Jakubaus
kas; kunigas Vaižgantas - Ginta
ras Čajauskas; Saveikių dvaro, 
apylinkės kaimų gyventojai - spek
taklio aktoriai. Čia pat visa eilė 
teatrinio personalo: Romualdas 
Baliutis, Elvyra Markevičiūtė, Ro
mualdas Lukošius, Rimantas Šiau- 
čiulis, Virginijus Jasiūnas, Šan- 
doras Andriulis, Redas Juškus. Tai 
įspūdinga teatralų grupė, šven
ti savo teatro veiklos 60-metį. Su
kaktis šiek tiek atskleista pada
lintoje 8 psl. laikraštinės išvaiz
dos sąlankoje “60 teatrui - Šiau

lių dramos teatro jubiliejus, 1991 
m. rugsėjis”. Tai ištraukos iš teat- 
rologės Elvyros Markevičiūtės pa
ruoštos ir Kaune spausdinamos 
knygos “Šiaulių dramos teatras”.

Publikos šilto įvertinimo 
susilaukusiai grupei rengė
jų vardu padėkojo Vytautas Ta? 
seckas, kviesdamas visus daly
vauti ir kituose grupės rengi
niuose - literatūros bei humo
ro vakare ir išleistuviniame 
pokylyje. Įteiktomis gėlėmis 
pasipuošę aktoriai lenkdamie- 
si priėmė nuoširdžius žiūrovų 
plojimus, išreiškiančius pa
garbų jauniems Lietuvos teat
ralams. Šie dėkodami už pa
kvietimų, prisipažino mylin
tys Vaižgantų ir rengėjams įtei
kė simbolines dovanėles.

Iškviesti keliolikos žmonių 
grupę, pasirūpinti jų priėmi
mu, globa ir gastrolėmis yra 
didelis darbas. Jį atliko spe
cialus 16 asmenų komitetas, 
vadovaujamas Hamiltono “Au
kuro” aktorės-režisierės Ele
nos Kudabienės ir Toronto 
“Aitvaro” aktoriaus Vytauto 
Tasecko. Rengėjai nepamiršo 
nė mūsų mažųjų - Toronto Mai
ronio mokykloje spalio 19 d. 
rytmetį Šiaulių teatralai su
vaidino pasakų “Skirama prin
cesei”.

“Gyvenimo dulkės”
Norimo novelės bei apybraižos, pasižyminčios stipria sampyna

IGNAS MEDŽIUKAS

Andrius Mironas, literatūro
je žinomas Norimo vardu, il
gesnį laikų gyvenęs prie Ra
miojo vandenyno Kalifornijo
je, vėliau įsikūręs Floridoje, 
vis dar neleidžia plunksnai 
rūdyti. Ne taip seniai buvo iš
leistas premijuotas jaunimui 
romanas “Kelionė į Kaunu”. 
Dabar vėl iš spaudos išėjo no
velių ir apybraižų rinkinys 
“Gyvenimo dulkės”. Čia įdėtos 
8 novelės ir apybraižos, para
šytos įvairiu laiku: autoriui 
gyvenant dar Vokietijoje, Seli- 
genstadto stovykloje 1946 m., 
baigiant Daytona Beach Sho
res, Florida, 1990 m. rugsėjo 
28 d.

Tematiniu atžvilgiu vyrau
ja karinės temos, tarp kurių 
“Alytis” , 1968 m. premijuota 
“Dirvos” konkurse. Siužetas 
paimtas iš pirmųjų nepriklau
somybės kovų su bolševikais 
prie Alytaus. Pulko vadas ka
rininkas Juozapavičius pave
da savanoriui Trumpūnui sun
kų uždavinį: persirengus ci
viliais drabužiais vykti į But
rimonis sužinoti ar tebėra te
nai likęs pulko iždas ir, jei ga
lima, pargebenti į Alytų. Tete
kęs pas bolševikus, apsimeta 
norįs stoti savanoriu į jų ka
riuomenę. Mūšiuose su lietu
viais patenka į nelaisvę ir pul
ko teismo nuteisiamas mirties 
bausme kaip dezertyras, perė
jęs į priešo pusę. Apie uždavi
nį žinojęs pulko vadas - žuvęs. 
Tik suradus pas naujųjį pulko 
vadų raktus į stalčių, kuriame 
buvo laikomas savanorio liudi
jimas ir kryželis, teismas pa
tiki Trumpūno pasiaiškinimu 
ir sprendimų atšaukia. Bet iš 
didelio susijaudinimo Trum- 
pūnas miršta, nes širdis ne
išlaiko.

“Ramovėje” autorius vaiz
duoja karininkų gyvenimų: 
azartiškai lošia bilijardą ar 
kortomis cigarečių dūmų pri
pildytoje patalpoje, užsige
riant alumi.

Vėlinių malda
Tyliai glamonėja plikas šakas vėjas. 
Pamelavę krenta lapai ant gėlių.
Vėlinių maldoje grįžta buvęs vaizdas, 
Huitis esamoji tolsta po mažu.

Gedulu sugaudžia bažnyčios varpai. 
Jų aidų kartoja laukai ir miškai. 
Žvakučių šviesos pritvinę kapai, 
Prieš akis sumirga prarasti veidai.

Daugelį žvakučių lėtai blaško vėjas, 
Jos tirpsta ir išnyksta su ryto migla. 
Tik malda pasiekia mirusiųjų sielas, 
Malda tik malda jiems paguoda tikra.

Nepadėsim žvakės ant žuvusių kapo 
Pilko partizano tėviškės miške. 
Tik karšta malda iš širdies tavo 
Palengvins Jo buitį amžinybės take...

Malda lik malda perskros mirties 
danga.

Malda paguos ir gyvus jų minčių 
tuštume.

Malda nedvejojant sukurs tų stebuklų, 
Kad ir tavo siela Joje paguodų ras...

P. DIKAITIS

Laureatė aktorė OLITA DAUTORTAITĖ deklamuoja 1991 metų poezijos 
pavasario baigiamajame vakare Šv. Jono šventovėje Vilniuje

Nuotr. D. Barysaitės

T

“Šunų tvarkytojas” - taip 
pat iš karių gyvenimo. Leite
nantas Margis sutiko ginti pul
ko teisme kareivį Mečį Arcima- 
vičių ir jo bendrininkus - Mir- 
kovskį ir Zaranką, kurie kai
mo šventovėje, būdami neblai
vūs, replikavo kunigui, sakan
čiam pamokslą. Kai Lietuva 
buvo okupuota, Markovksis ta
po politiniu vadovu ir pavedė 
Įeit. Margiui redaguoti sieni
nį laikraštį. Kartų apsilankęs 
“Metropolio” restorane, Įeit. 
Margis pastebėjo Arcimavičių, 
susiginčijusį su sovietais, iš
vadinusį juos šunimis. Čia Ar- 
cimavičius sudavė kumščiu į 
veidą unformuotam sovietui, 
ir šis krito ant parketo. A. buvo 
tuojau suimtas. Kai okupantui 
pasikeitus, Margis pasiteira
vo apie A., sužinojo, kad žuvęs 
Pravieniškėse.

Novelės “Keliuočio ryžtas” 
turinys paimtas iš praeities, 
kai Rygoje įsikūrę teutonų rite
riai puldinėjo Lietuvą. Vieno 
žygio metu riterio Hazeldorfo 
palydovas Sėlis, gimęs Rygoje 
iš motinos, kuri buvo nėščia pa
imta į nelaisvę, riteriui žuvus 
pasišalina į mišką. Vėliau susi
tinka lietuvius karius, kurių 
tarpe randa savo tėvų Kunotą.

“Grynoji Rasa” novelėje au
torius pavaizduoja našlę, ku
rios vyras žuvęs už laisvą Lie
tuvą prie Giedraičių. Ji augina 
sūnų ir nekreipia dėmesio į ki
tus vyrus, kurie jai simpatizuo
ja. Užaugęs sūnus tampa parti
zanu, kuris žūsta už laisvę ir už 
Lietuvą, kaip ir jos vyras Jonas.

“Gyvenimo dulkės” aprašo
ma, kaip buvęs Vietnamo kovų 
veteranas Algirdas Kapnys su 
savo žmona Aldona tariasi įsū
nyti berniuką vietnamietį, nes 
daugelio tokių našlaičių tė
vai Amerikos kariai. Kai tokį 
berniuką surado, Algis prisi
pažino Aldonai, kad būdamas 
Vietname turėjęs meilės ry
šius su vietnamiete. Įsūnytas 
vaikas ir buvęs jo sūnus.

Novelėje “Olimpinis spren
dimas” sovietų rinktinės bok
sininkas Aleksandras Steklo- 
vas, iš tikrųjų lietuvių kil
mės Stiklius, gimęs Irkutske, 
dalyvavęs Montrealyje olim
piadoje, apsisprendžia ne
grįžti į Sovietų Sąjungą, ypač 
kai susipažįsta su Kanadoje 
gimusia lietuvaite Leonida 
Daubaite. Jo likimu rūpinosi 
dr. Stiklius, kuris pasiėmė jį 
globoti ir įteisinti Kanados 
imigracijos įstaigoje. Deja, 
apie Aleksą Sovietų Sąjungos 
ambasadai pranešė Leonidos 
tėvas.

“Lemties pakopose” drau
gai — Arvydas Dargužis ir Sta
sys Galėnas prieš bolševiki
nius trėmimus pasikeičia daik
tais: vienas duoda medalį su 
{graviruota pavarde, antras 
žiedą, taip pat su {graviruotu 
vardu. Kai ra ,;jo bokšte rado 
partizano lavoną su {graviruo
ta Dargužio pavarde, visi ma

nė, kad jis žuvęs. Tik Arvydui 
Dargužiui atvykus iš Amerikos 
į paskelbusią nepriklausomy
bę Lietuvą, paaiškėja, kad ras
tas partizano lavonas buvęs ne 
Dargužio, bet Galėno.

Andrius Norimas - gabus pa
sakotojas, už savo noveles jau 
ne kartą laimėjęs premijas. 
Autorius sugeba skaitytoją taip 
sudominti pasakojimu, kad jis 
nekantriai laukia tolimesnės 
eigos, kurios baigmėje įvyksta 
dažnai nelaukta atomazga. Kai 
skaitytojas tikisi, kad nove
lės veikėjas išeis triumfuo
jančiu herojum, autorius, iš
laikydamas skaitytoją drami
nėje įtampoje ir tam tikroje 
psichologinėje būsenoje, bai
gia pasakojimą dažnai tragiš
ku įvykiu.

Autorius gabiai vartoja me
lodramą su sentimentaliu eu
forijos jausmu. Žinoma, dėl 
kai kurių psichologinių išgy
venimų tenka šiek tiek suabe
joti. Pavyzdžiui, novelėje “Gy
venimo dulkės” Aldonos abe
jinga laikysena: sužinojusi 
apie savo vyro Algirdo prieš- 
vedybinius santykius su viet
namiete, nors jau ir mirusia, 
jam nepriekaištauja. Atrodo, 
nelabai įtikima.

Šiaip knyga švariai išleista. 
Korektūra rūpestinga. Dabar
tiniu metu tai ne dažnas reiš
kinys. Novelių rinkinys nau
dingas pasiskaityti atvangos 
valandomis.

Andrius Norimas, GYVENIMO 
DULKĖS. Išleido Literatūros 
mylėtojų talka. “Draugo” spaus
tuvė, Chicago, IL. Tiražas 500 
egz., 200 psl. Kaina - $8.

Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
rugsėjo 4 d. priimtas Lietuvos vals
tybės patikslintas Vyčio herbas

Atsiųsta paminėti
TĖVYNĖS SARGAS. 1991 nr.1-2 

(75-76). Redaguoja: Algirdas J. Ka- 
sulaitis. Leidžia Popiežiaus Leo
no XIII literatūrinis fondas. Spau
džia Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

V. Lukoševičius-Lukšys, KAM
PINIS BOKŠTAS. Eiliuota apy
saka iš XVII š. Radvilų gyvenimo. 
Išleido “Šaltinis” 1991 m., 16 
Hound Rd., West Bridgeford, Not
tingham NG2 6AH Great Britain.

ANTROJI RELIGINĖS FILOSO
FIJOS IR BAŽNYTINIO MENO 
STUDIJŲ SAVAITĖ. Straipsnių 
rinkinys. Išleido Stasio Šalkaus
kio fondo leidykla. Tai Antrojoje 
sinoikijoje skaitytų paskaitų san
traukos. Redakcinė kolegija: kun. 
V. Aliulis, J. Dvarionas, A. Guš- 
čius, D. M. Stančienė. Išleista 
Lietuvoje 1991 m., 186 psl. Tira
žas - 1000 egz.

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 
paruošė ir ispanų kalbon išvertė 
šiemet Barcelonoje išleistą dabar
tinės lietuvių poezijos antologi
ją “Voces en ei silencio” (“Tylos 
balsai”). Pirmojon dalin ji įjungė 
išeivijos poetus A. Jasmantą (Ma
ceiną), J. Blekaitį, K. Bradūną, 
A. Nyką-Niliūną, H. Nagį, V. Šlai
tą, J. Meką, B. Pūkelevičiūtę, L. 
Sutemą, V. Bogutaitę, T. Venc
lovą ir S. Kubilių; antrojon da
lin — Lietuvos poetus J. Deguty
tę, Justiną Marcinkevičių, M. 
Martinaitį, J. Vaičiūnaitę, S. 
Gedą, O. Baliukonytę, N. Mi
liauskaitę, G. Cieškaitę, G. Pa
tacką, R. Daugirdą, V. Landsber
gį. Apie šių poetų kūrinius ir lie
tuvių poeziją prof. dr. B. Cipli
jauskaitė kalbėjo antologijos su
tiktuvėse Barcelonos universitete.

Su V. Mykolaičiu-Putinu vo
kiečius skaitytojus pirmą kartą 
supažindino Vytauto Didžiojo 
universiteto germanistikos prof. 
Horstas Engertas, 1935 m. išleis- 
ton kuklion lietuvių poezijos an- 
tologijon “Aus litauischer Dich- 
tung” įtraukęs tris jo eilėraščius 
— “Rūpintojėlis”, “Romansas” ir 
“Vidurnaktį”. Vėliau buvo kitų 
bandymų didesnėse antologijose, 
bet tik šiemet Gerhardo Rauten- 
bergo leidykla Lehre išleido V. 
Mykolaičio-Putino eilėraščių rin
kinį “Putinas. Aus der Lyrik dės 
litauischen Dichters Vincas My
kolaitis Putinas”. Rinkinį paruo
šė 59 Putino eilėraščius vokiečių 
kalbon išvertęs ev. kun. Alfredas 
Franzkeitis. Iš jo daugelio ver
timų pastaraisiais metais minėti
ni: Juozo Grušo pjesės “Barbora 
Radvilaitė”, Antano Baranausko 
“Anykščių šilelio” ir Maironio 
poezijos rinktinės. Šio darbštaus 
vertėjo ir lietuvių literatūros bi
čiulio adresas — Alfred Franzkeit, 
in den Wiesen 3, D-2339 Wehr- 
blech.

Daugiakultūrių rašytojų sąjun
ga, prieš trejus metus įsteigta 
Pietų Australijoje, sutelkė atei
vius rašytojus ir vieną kitą aus
tralą. Jos vadovai kasmet surengia 
ateiviams rašytojams skirtą savai
tę, supažindinančią su įvairių tau
tybių kūryba bei jos atstovais. 
Ta savaitė šiemet įvyko Adelai
dėje rugpjūčio 19-25 d.d. Ją ati
darė P. Australijos kultūros mi- 
nisterė A. Levy. Kultūrininkai 
ir menininkai kalbėjo apie lite
ratūros reikšmę, primindami ir 
ateivius rašytojus, kuriančius 
savo gimtąja kalba. Savaitėn įsi
jungė didžioji dalis tautinių gru
pių atstovų. Lietuviams rašyto
jams buvo skirta rugpjūčio 25 d. 
Jų pirmajam pasirodymui vado
vavo poetė Lidija Simkutė-Po- 
cienė, savaitės dalyvius supa
žindinusi su lietuvių literatū
ros istorija, pati skaičiusi anglų 
kalbon išsiverstus savo eilėraš
čius. Kitų lietuvių atstovų kūri
nius skaitė vertėjai: Bronės Moc- 
kūnienės — Vita Bardauskienė, 
Prano Pusdešrio — Sietynas Kubi
lius, Viktoro Baltučio — Anita 
Patupienė, Sauliaus Kubiliaus — 
Paulius Rupinskas.

Baltistas filologas prof. Pietro 
Dini itališką informaciją apie 
tris Baltijos šalis — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją papildė savo knyga 
“Anello Baltico” (“Baltijos žie
das”), išleista Marietti leidyklos 
Genujos (Genoa) mieste. Šią kny
gą lietuviškai kalbantis ir rašan
tis autorius pradeda įvadiniu sky
riumi, italą skaitytoją supažindi
nančiu su baltiečių priešistore, 
kalbų kilme, etninėmis savybėmis, 
Baltijos šalių panašumais bei skir
tumais. Didelį prof. P. Dinio at
liktą darbą liudija paskutiniame 
skyriuje paskelbta išsami biblio
grafija. Antrasis skyrius “Pago
niškoji ir krikščioniškoji Baltija” 
yra skirtas Lietuvos valstybės su
sidarymui, krikštui, jos išsiplėti
mui Vytauto Didžiojo laikotarpy
je, sąjungai su Lenkija. Kiti 
“Anello Baltico” skyriai nagri
nėja bendrinio pobūdžio baltie- 
tiškas temas — “Baltijos šalys 
tarp katalikybės ir reformacijos”, 
“Baltijos tautų atgimimas”, “Tau
tinės nepriklausomybės laikotar
pis 1918-40 m.”, “Baltiečių emi
gracija Europoje ir Naujajame 
pasaulyje”, “Sovietinis laiko
tarpis”, “Liaudies sąjūdžiai”, 
“Baltietiškoji dilema — naciona
lizmas ar tik patriotizmas?” Anks
čiau prof. P. Dini paruošė mūsų 
žemininkų Vytauto Mačernio, Al
fonso Nykos-Niliūno, Henriko Na- 
gio, Kazio Bradūno ir Juozo Kėkš
to poezijos antologiją “La nos
talgia dei terrestri” (“Žeminin
kų tėvynės ilgesys”). Mauro Ba- 
ronio išleistoje antologijoje bu
vo atspausdinti prof. P. Dinio at
likti pasirinktų eilėraščių verti
mai ir jų lietuviškas tekstas.

Klaipėdiečių novelės vakaras 
trečią kartą buvo surengtas šįsyk 
jau pustuštėje Klaipėdos inžinie
rių namų salėje. Jo vadovas R. 
Černiauskas nuogąstavo, kad at
eityje turbūt teks atsisakyti šio 
tradiciniu tampančio jaunųjų Klai
pėdos rašytojų renginio. Su ra
šytoju J. Marcinkumi savo nove
les skaitė klaipėdiečiai E. Pocius, 
A. Kuklys, A. Bagdonavičius, J. 
Tarasevičius, J. Laucius ir E. 
Jankauskas.

Gedimino 650 metų mirties su
kakčiai buvo skirta Vilniuje įvy
kusi tarptautinė istorikų konferen
cija “Gedimino laikų Lietuva ir 
jos kaimynai”. Be pačių lietuvių, 
pranešimus skaitė istorikai iš Bri
tanijos, Kanados, Vokietijos, Len
kijos, Gudijos, Ukrainos ir Rusi
jos, aptardami Lietuvos valstybės 
tarptautinę būklę, jos sueuropėji- 
mo problemą, santykius su rytų ir 
vakarų kaimynais. Dabartines 
nuotaikas atskleidė akademikas 
Vytautas Merkys, Lietuvos istori
jos instituto direktorius, konferen
cijos pradžioj tartais žodžiais: 
“Kaip ir Gedimino laikais, Lietu
va skinasi kelią į Europą, o ši at
randa Lietuvą. Istorija kartojasi, 
bet naujame lygmenyje”.

Lietuvos aukščiausioji tary
ba rugsėjo 4 d. valstybės herbu 
priėmė patikslintą Vyčio etalo
ną. Pirmasis Lietuvos heraldikos 
komisijos pasiūlymas buvo atmes
tas 1990 m. kovo 20 d. Komisija 
pusantrų metų laikotarpyje studi
javo rastą papildomą medžiagą, 
ieškodama geresnės herbo kompo
zicijos. Įtakos dabar priimtam 
galutiniam sprendimui turėjo po 
II D. karo Briuselyje ir Stock- 
holme rasti XV š. pirmosios pu
sės herbynai, pagal gautą iš Lie
tuvos medžiagą sudaryti burgundų 
ar flamandų dvaruose. Lietuvos 
herbas tada turėjo dvi spalvas 
— raudoną ir mėlyną, bei du spal
votus metalus — auksą ir sidabrą. 
Ne visiems patinka Aukščiausio
sios tarybos priimtas patikslin
tas Vyčio variantas, bet jį “Lie
tuvos aido” rugsėjo 27 d. laidoje 
gina Lietuvos heraldikos komisi
ja: “Tokiais atvejais heraldikos 
mokslas visada orientuoja į se
niausią ir ilgiausiai vartotą heral
dikos klestėjimo laikų spalvinį 
sprendimą. Herbo senumas — tai 
ir valstybės senumas. Atstatant 
valstybės istorinį herbą, pabrė
žiama, kad ji yra tikroji istorinių 
valstybingumo tradicijų paveldė
toja ir tęsėja. Su šia problema 
anksčiau ar vėliau dar teks susi
durti, nes į šį herbą yra daugiau 
pretendentų, praeityje gyvenusių 
LDK . . .”

Lietuvos heraldikos komisija, 
apibūdindama priimtą valstybi
nį herbą, pasakoja: “Tai supras
dama, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba ir priėmė 
patikslintą, heraldikos šaltiniais 
pagrįstą herbo etaloną. Tai her
binis skydas, kurio raudoname 
lauke vaizduojamas sidabrinis 
(baltas) raitelis ant sidabrinio 
(balto) žirgo su iškeltu sidabriniu 
kalaviju. Ant raitelio kairiojo 
peties — mėlynas skydelis (tokios 
pat spalvos ir žirgo apranga) su 
auksiniu (geltonu) dvigubu kry
žiumi . . . Geru herbu laikomas 
tas, kuriame aiškiai dominuoja 
heraldinė figūra, o ne herbinio 
skydo spalva. Heraldinės figūros 
kompoziciją dažnai lemia herbo 
idėja. Dar XVI a. pradžioje Lie
tuvos metraštininkas rašė, kad 
Lietuvos herbe vaizduojamas val
dovas, pasirengęs kalaviju ap
ginti savo valstybę. Dėl to ge
riausioje XV-XVIII a. heraldiko
je, antspauduose ir monetose bu
vo vaizduojamas tarsi pasirengęs 
pirmam šuoliui ir raitelis ...”

Lietuvos dabartinės respubli
kos priimtą patikslintą herbą su
daro raudono fono skyde tik šuo
liui pakilęs baltas žirgas su baltu 
raiteliu, dešinėje rankoje iškė
lusiu baltą kardą. Raitelio petį 
saugantis skydelis yra mėlynas su 
geltonu dvigubu kryžiumi. Žirgo 
kamanos, gūnia ir odiniai diržai 
nudažyti mėlyna spalva. Tad svar
biausias pakeitimas — ne šuoliais 
lekiantis, o tik pirmajam šuoliui 
priekines kojas iškėlęs žirgas, 
stovintis ant užpakalinių. Aiški
nama, kad priešo vijimosi idėją 
Lietuvos herbo raiteliui atnešė 
heraldinė lenkų tradicija XVI š. 
viduryje. Herbo raitelio šalme 
dabar nėra ir plunksnos, kuri bu
vusi paimta iš Lenkijos karališ
kojo erelio uodegos, kad lenkams 
Lietuvos didžiosios kunigaikštys
tės herbas atrodytų kilnesnis. 
Opozicija patikslintam Lietuvos 
herbui, matyt, kyla dėl atsisaky
tų žirgo šuolių, be kurių prasmės 
netenka ir Vyčio pavadinimas.

V. Kst.
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1 Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

_____

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.........

180-364 d. term, ind.........
1 metų term, indėlius.....
2 metų term, indėlius.....
3 metų term, indėlius.....
1 metų GlC-mėn.palūk. ..
1 metų GlC-met. palūk. ..
2 metų GlC-met. palūk. ..
3 metų GlC-met. palūk. ..
RRSP, RRIFirOHOSP ...
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 8'/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 8’/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 83/4% 
Taupomąją sąskaitą ...... 61/z%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 63A% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 5 %

7’/4% 

71/4°/o 
7’/4% 

7'/2°/o 
73/4°/o 
73/4% 

8’/4% 

8’/2% 

83/4°/o 
71/2%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 11'/2%
Sutarties paskolas 

nuo ................ 11'/s %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 91/2%
2 metų ................. 10 %
3 metų ................. 101/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 9 %

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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

i1 CHOICE
> A mA i |N the

MASKELL INSURANCE W0RlD
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS. 
Pensininkams 10% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

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

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

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

VIII -se olimpinėse žaidynėse Paryžiuje 1924 m. dalyvavusi Lietuvos olim
pinė futbolo rinktinė. Iš kairės: H. Gečas, S. Sabaliauskas. S. Razma, J. 
Žebrauskas, E. Mikučiauskas, V. Balčiūnas, L. Juozapaitis, S. Garbačiaus
kas, J. Hardingsonas, V. Bartuška ir S. Janušauskas

pensininkas dar nežada palikti 
slidinėjimo. Be to, jis žaidžia pa
mėgtąjį golfą.

Šeimos ir draugų tarpe Vinco na
muose svečiai kėlė taures, linkėdami 
daug gražių dienų sporte ir pensi
ninko gyvenime. Sig.K.

Hamiltono “Kovo” žinios
“Kovo” vadovybė sveikina klubo 

narę Tatti (Jonkutę), dalyvavusią 
IV-se PLS žaidynėse Lietuvoje ir 
krepšinio varžybose laimėjusią ge
riausios metikės taurę.

Valdyba praneša - krepšinio tre
niruotės, kaip ir visuomet, vyksta 
kiekvieną šeštadienį Westdale mo
kykloje nuo 1-3 v.p.p. vyrams ir jau
niams "A”, o nuo 3-5 v.p.p. berniu
kams ir mergaitėms 6-14 m. amžiaus. 
Kviečiami nauji nariai įsijungti į 
krepšininkų eiles. A.G.

E.'

T.V.

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

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

Lietuva g r Ižo į olimpinę šeimą...
“Berlyne nugriauta ir “Antroji 

siena”, - taip sakė Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto pirm. Artū
ras Poviliūnas.

1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva pri
imta į Jungtinių tautų organizacijų, 
o rugsėjo 18 d. Berlyne, Tarptauti
nio olimpinio vykdomojo komiteto 
posėdyje Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas (LTOK), taip pat Lat
vijos ir Estijos sugrąžinti į olimpi
nę šeimų. Lietuva, Latvija ir Estija 
pakviestos dalyvauti 1992 metų žie
mos ir vasaros olimpinėse žaidynė
se, kurios vyks Albervilio ir Barce- 
lonos miestuose. Lietuvai OK šiuose 
posėdžiuose atstovo: A. Poviliūnas, 
G. Umaras ir J. Grinbergas. Pasibai
gus Berlyno posėdžiams, A. Grenas, 
Estijos OK pirmininkas, spaudos at
stovams pareiškė: “Šis istorinis 
sprendimas nėra kažkokia dovana 
Pabaltijos respublikoms, jų sporti
ninkams - tai istorinės klaidos iš
taisymas. Tos klaidos, kurių TOK pa
darė 1951 m., kai į Tarptautinį olim
pinį komitetų priėmė SSSR, neiš
braukdami iš narių sąrašų Pabaltijo 
valstybių olimpinių komitetų.. . 
Mūsų OK atliko milžinišką darbų, 
kad įrodytų savo teises. Tad mūsų 
dokumentai, kuriuos pateikėme 
TOK ir buvo pagrindas Berlyne pri
imto sprendimo”.

A. Poviliūnas užklaustas, ar buvo 
kalbama apie olimpinių “vietų kvo
tų” sugrįžtantiems? Atsakymas - 
“Ne. Galės dalyvauti tik krepšinio 
ir žolės riedulio komandos - jų pre
liminarinės varžybos dar priešaky
je. O apie kitus žaidimus nebuvo 
kalbama”.

J. Grinbergas: “Individualinėse 
sporto šakose nėra apribojimų, bet 
čia yra olimpinės normos, kurias 
reikia įvykdyti”.

Grįžtant prie istorijos, kas liečia 
Lietuvos valstybės pirmųjų narystę 
tarptautinėje olimpinėje šeimoje, 
keletas neginčijamų faktų:

1922 m. kovo 22 d. buvo įsteigta Lie
tuvos sporto lyga (LSL) - aukščiau
sias Lietuvos sporto vadovaujan
tis organas. Ją sudarė futbolo, mo
terų sporto, vandens sporto, leng
vosios atletikos ir teniso komitetai.

1924 m. Lietuvos sporto lyga buvo 
priimta į tarptautinę olimpinę šei
mų, ir tais pačiais metais lietuviai 
dalyvavo Paryžiaus olimpiadoje fut
bole ir dviratininkų lenktynėse. 
Amsterdamo olimpiadoje dalyvavo 
lengvosios atletikos, dviračių spor
to, bokso ir sunkumų kilnojimo mė
gėjai.

1932 ir 1936 metų olimpinėse žai
dynėse Lietuva nedalyvavo, nes 
Kūno kultūros rūmai neperregistra
vo savo narystės Tarptautiniame 
olimpiniame komitete, tuo pačiu 
Lietuvos ryšiai su šia organizaci
ja nutrūko.

1937 m. Lietuvos rinktinei laimė
jus Europos krepšinio čempionatą 
ir sėkmingai pasirodžius mūsų šau
liams pasaulio šaudymo pirmeny
bėse Helsinkyje, vėl svarstytos mū
sų sportininkų dalyvavimo 1940 m. 
Olimpinėse žaidynėse galimybės. 
Tuo metu Tarptautinio olimpinio 
komiteto nariu galėjo būti tik spe
cialiai kiekvienoje valstybėje įsteig
tas tautinis olimpinis komitetas. 
Tokios organizacijos Lietuvoje ne
buvo. Jos reikėjo, nes jau nutarta 
1938 m. Kaune surengti pirmąją tau
tinę olimpiadą, pakviečiant į ją už
sienyje gyvenančius lietuvius spor
tininkus. Todėl nedelsiant buvo 
įkurtas Tautinis olimpinis komite
tas, kuris pirmajam posėdžiui susi
rinko 1937 m. gruodžio 23 d. Jo pir
mininku buvo išrinktas Kūno kultū
ros rūmų direktorius Vytautas Au- 
gustauskas. Po Tautinės olimpia
dos buvo kreiptasi į Tarptautinį 
olimpinį komitetą, prašant priim
ti šį komitetą į tarptautinę organi
zaciją. Kūno kultūros rūmų žurna
le “Fiziškas auklėjimas” 1939 m. nr. 
7-8 jau buvo žinia: “Lietuva priim
ta į Tarptautinį olimpinį komitetą”. 
Dokumentą pasirašė tuometinis TOK 
pirmininkas grafas DeBaillet-La- 
tour.

Gaila, gyvenimo ironija ... Po tri
jų savaičių prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas. Nors dar 1939 m. 
rugsėjo viduryje suomiai skelbė, 
kad, nepaisant karo veiksmų Euro
poje, olimpinės žaidynės Helsinky
je įvyks, ir dalyvauti jose bus kvie
čiamos nekariaujančios šalys, bet 
lapkričio pabaigoje kilo Suomijos- 
Sov. Sąjungos karas, nutraukęs pasi

ruošimą olimpinėms žaidynėms. 
1940 m. Olimpiada neįvyko.

Šiandien atsivėrė naujas, Lie
tuvai tarptautinio bendravimo eta
pas sporte. Grįžome į tarptautinio 
sporto bendruomenę. Ruoškimės 
būti garbingais jos nariais. Sig.K.

IV-jų PLS žaidynių slidinėjimo 
varžybose Elbruse-Kaukaze. Iš kai
rės: Albertas Seliukas - vilnietis, 
55 m. vyresniųjų grupėje, didžiaja
me slalomo nusileidime laimėjęs 
aukso medalį; centre - V. Orlovas, 
vienas iš varžybų vadovų, ir toron
tiškis Vincas Paulionis, seniausias 
žaidynių dalyvis, laimėjęs toje pa
čioje grupėje sidabro medalį

Nuotr. L. Viešūnienės

Vincui Paulioniui 70...
... Brandaus amžiaus sukakties 

išvakarėse jo sportiniame gyvenime 
įvyko pats svarbiausias momentas. 
IV-se Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse, slidinėjimo varžybose, ku
rios vyko Kaukaze, Elbruso kalnyne, 
senjorų klasėje (55 m. amžiaus ir 
daugiau) Vincas laimėjo sidabro me
dalį. Reiškia, iš 15 dalyvavusių šio
je klasėje slidininkų varžybas už
baigė antruoju. O apie Lietuvos sli
dininkų pajėgumą yra kalbėjęs Ri
mas Kuliavas, Kanados slidininkų 
ir ledo ritulininkų vadovas IV-se 
PLS žaidynėse, labai teigiamai. Jo 
nuomone, Lietuvos slidininkai yra 
pajėgūs varžytis tarptautinėje plot
mėje. Žinome, kad Vinco energija 
nesibaigė slalomo takuose Kauka
ze. Lietuvos žurnalistė Marytė Mar
cinkevičiūtė Lietuvos spaudoje ra
šė ir stebėjosi Paulionio sveikata 
ir energija. Jis net šokių salėje bu
vo vienas iš pirmųjų . . .

Vincas Paulionis kilimo suval
kietis, pasiturinčio ūkininko sūnus. 
Baigė Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnaziją . . ., ir kaip tik tuo metu 
Lietuvą nusiaubė pirmasis bolševik
metis. Jis atsidūrė kalėjime. Po 9 
mėnesių vokiečiai išlaisvino. Gim
nazijos suole jau buvo aktyvus spor
te. Slidinėti pradėjo Marijampolės 
Marcinkų kalvose prie gražiosios Še
šupės krantų. Kaune, veterinarijos 
studijų metu, slidinėjimą tęsė Mic
kevičiaus slėnyje. Vokietijoje gy
ventas laikotarpis DP stovyklose, 
kaip ir daugumai to meto jaunų spor
tininkų, buvo nepavydėtinas. Jis bu
vo vienas iš Uchtės lietuvių sporto 
klubo steigėjų, žaidė krepšinį. Ka
nadoje po atliktos sutarties aukso 
kasyklose, atvykęs į Torontą, įsi
jungė į “Vyčio” eiles. 1955 m. pra
dėjo intensyviai slidinėti Colling- 
woodo kalnuose. Dalyvavo ŠALFASS- 
gos slidinėjimo pirmenybėse ir yra 
du kartus laimėjęs iškiliausio slidi
ninko pripažinimą. Su bendraamžiais 
torontiškiais yra išraižęs Ameri
kos ir Kanados didžiuosius slidinė
jimo kalnus. Taip pat yra praleidęs 
atostogas slidinėdamas Ispanijoje 
ir Jugoslavijoje. Šiuo metu kaip

Ateitininkų žinios
Jaunučių ir jaunių susirinkimas 

įvyko spalio 20, sekmadienį, Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Po
kalbį su jauniais pravedė globėja 
Gabija Petrauskienė, o jaunučių 
(iki 9 m.) diskusijoms “darbštumo” 
tema vadovavo Ramūnė Jonaitie
nė. Visi atliko padėjėjos Jūros 
Bušinskienės paruoštą darbelį ru
dens tema. Į kuopą įstojo trys nau
ji nariai, vienas į jaunių, du į jau
nučių grupes. Dabar kuopoje yra 
užsiregistravusių iš viso - 8 jau
niai ir 12 jaunučių.

Sekantis kuopos suėjimas įvyks 
lapkričio 3, sekmadienį po 10.15 
v.r. Mišių. Visi rinksis pas Algį ir 
Nijolę Simonavičius (83 Brent
wood Rd.S.) užkandžiui, po kurio 
bus išvyka į Ontario Hydro Lake
view jėgainę, kur bus rodomas fil
mas ir vaikai bus supažindinti su 
įvairiais darbais šioje srityje. Da
lyviams patariama nešioti ilgas 
kelnes ir patogius batus. Išvyka 
užtruks apie valandą su puse. Vai
kus bus galima atsiimti iš Simo- 
navičių, maždaug 2.15 v.p.p. Inf.

Moksleivių pirmasis susirinki
mas buvo spalio 20 d., kuriame da
lyvavo dešimt narių. Kuopos glo
bėja yra I. Čuplinskaitė. Buvo iš
rinkta kuopos valdyba: Julija Pra- 
naitytė - pirmininkė, K. Baršaus- 
kaitė - vicepirm., Darius Viskon- 
tas - iždininkas, A. Karkaitė - 
sekretorė, ryšininkė. Moksleivių 
susirinkimai vyks kiekvieną pir
mąjį mėnesio sekmadienį Prisi
kėlimo parapijoje ateitininkų 
kambaryje po 10.15 v. Mišių. Se
kantis susirinkimas įvyks lapkri
čio 3, sekmadienį. Kuopos valdy
ba buvo susirinkusi spalio 27 d. 
ir aptarė ateinančių metų kuopos 
veiklą. J. Pranaitytė

Skautų veikla
• Spalio 21 d. įvyko “Rambyno” 

tunto naujos vadijos posėdis. Va- 
diją sudaro: tuntininkas s. A. Sen
kus, pav. ps. A. Saplys, adj. sk.v. 
v.si. J. Zenkevičius, kom. ps. dr. R. 
Saplys, ižd. s. V. Sendžikas, spau
dos ryš. v.s. F. Mockus, ūkio skyr. 
sk.v. v.sl. M. Slapšys, laužavedys 
sk.v. kand. si. G. Karasiejus. Drau
gininkai: vilkiukų ps. M. Rusinas, 
pav. ps. N. Simonavičienė, adj. sk. 
v. v.sl. A. Paškus, skautų fil. M. 
Leknickas ir s. fil. dr. A. Dailydė, 
prityrusių skautų sk.v. v.sl. R. Ka
lendra, pavaduotojas sk.v. v.sl. M. 
Bijūnas, sk. vyčių sk.v.v.sl. P. Pet
rauskas, jūrų skautų įgulos v.ps. S. 
Namikas, bebrų ps. A. Stundžia. 
Visi vadovai stropiai pasiryžę 
dirbti Dievo, tėvynės ir artimo 
meilės gerovei. Darbotvarkėje 
diskutuota vadovų pareigos, vadi
jos ir draugovių metinis planas, 
patyrimo laipsniai, specialybės, 
lavinimo kursai ir t.t.

• Bendras “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų posėdis - lapkričio 12, 
antradienį, 7.30 v.v. skautų būkle.

• Skautininkų sueiga lapkričio 
9, šeštadienį, 7 v.v. Prisikėlimo 
parapijoje. Mišios, lapkričio 1-mos 
paminėjimas ir kavutė.

• Skautiškos kūčios gruodžio 15, 
sekmadienį, 6.30 v.v. Toronto Lie
tuvių namuose. M.

• Visos sesės prašomos kuo 
greičiau sumokėti nario mokestį 
savo draugininkėms.

• Keičiamos visų žemės skau
čių (ne jūrų skaučių) uniformos. 
Visos sesės prašomos išpildyti 
anketas, kurios yra “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų informacijos 
knygutėje, “Uniformų tvarkos” 
skyriaus pirmame puslapyje, ir 
jas pristatyti kaip galima grei
čiau savo draugininkėms. Tos se
sės, kurios neturi šios knygutės, 
prašomos įteikti savo drauginin
kėms išmatavimus: savo bliuzės, 
sijono ir kojinių (batų) dydžius 
ir liemens duomenis. Naujų uni
formų kainos bus paskelbtos vė
liau. L. Mockutė

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

HALLING CONTRACTING
(Estonian)

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

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

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).

LIETUVIŲ n* n . ■■ . KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
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MOKA:
7.25% už 90 dienų term, indėlius
7.25% už 6 mėnesių term, indėlius
7.25% už 1 m. term, indėlius
7.50% už 2 m. term, indėlius
7.75% už 3 m. term, indėlius
7.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
8.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
8.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.50% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variablerate) 

8.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
8.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
8.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.50% už OHOSP (variable rate)
6.50% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

6.75% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
5 % už kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 11.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

9.50%
10 %
10.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 9 %
(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per milijonus dolerių

Masu Kredito kortelė

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, Thomas Cook 
master card cheques).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.- 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

‘J; . E.E-E "E E >
Telefonas 532-1149 EE '• 'r'-.-

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas (Toronto linija) 416-773-6480 

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

Telefonas (Toronto linija): 416-773-3779
FAX 1-416-836-1029

ALFONSAS W. GARBENIS, jn„ B. Econ. CRA, SRA, SAVININKAS, 
kvalifikuotas įkainotojas nuosavybių, mortgičių, palikimų, investacijų, (V. 
Day Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI — -__ _
patarnaus STASYS JOKUBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

2300 Bloor St.W.
TORONTO, ONT.
M6S1P2

Tel. (416) 604-9750
FAX (416) 604-9748

Pradžiuginkite savo artimuosius 
šv. Kalėdų proga!

Pasinaudokite mūsų specialiu pasiulymu - šventine nuolaida, 
siunčiant oro paštu - nuo spalio 15 - gruodžio 15.

Kaina $6.50 už kg.

Latvijos firma AMBER GLOBUS LTD.

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X IMT’ 
Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

PARCEL. SERVICE
SIUNTINIAI UKRAINON, LIETUVON, 

LATVIJON, ESTIJON, GUDIJON, MOLDAVIJON
• Garantuojamos žemiausios kainos ($4.99 už kg) siuntinius 

pristatant j namus.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų 

(nemokamai, jei siuntinys (langiau negu 15 kg).
• Siunčiame vartotų ir naujų drabužių siuntas
• Siunčiame maisto ir medicininių reikmenų siuntas.
• Nei minimumu, nei maksimumu siuntos neribojamos.
• Siunčiame siuntas tiesiog gavėjo adresu.
• I kainą įeina ir persiuntimo išlaidos.

(Gavėjas nieko neturi primokėti).

Musų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont.
Tel. (416) 503-1601
Atidaryta nuo pirmadienio 
iki šeštadienio 9 v.r. - 8 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.
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Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune rektorius praneša, kad, 
susitarus su Mokslų akademija, 
atkuriamos šiame universitete 
aukštosios studijos — daktaran- 
tūrų programos. Joms vadovaus 
patys geriausi Lietuvos moksli
ninkai.

Humanitariniai mokslai: ant
ropologija (teorija, tautosaka, 
etnografija) — vadovas dr. N. 
Vėlius, baltų kalbotyra — dr. A. 
Vanagas, istorija — dr. A. Tyla, 
literatūros mokslas — dr. V. Ku
bilius.

Tikslieji mokslai: fizika - dr. 
G. Kamuntavičius, informatika
— prof. dr. V. Kaminskas, mate
matika ir jos metodų taikymas
— prof. dr. V. Statulevičius, 
prof. dr. R. Bentkus. Molekuli
nė biologija ir biotechnologi
ja — prof. dr. J. Kulys. Aukštų
jų studijų krypčių tarybai vado
vauja rektorius prof. dr. A. Avi
žienis.

įprastinė daktarantūros studi
jų trukmė — ne daugiau kaip 5- 
ri metai. Iš jų 1.5-3 metai skiria
mi studijoms, o likęs laikas di
sertacijai ruošti. Daktarantas 
studijuoja pagrindinę ir dvi gre
tutines mokslo kryptis.

Priėmimo į daktarantūrą kon
kurse gali dalyvauti asmenys, 
baigę aukštąjį mokslą, esantys 
aspirantūroje ar ją baigę ir tu
rintys dviejų mokslininkų re
komendacijas.

Įstojantieji pateikia šiuos 
dokumentus: pareiškimą rekto
riaus vardu, nurodant dakta
rantūros kryptį, aukštojo moks
lo baigimo kopiją, studijų nuo
rašą, paskelbtų mokslo darbų 
sąrašą ir jų kopijas arba turi
mus referatus, dviejų moksli
ninkų rekomendacijas, 4 foto
nuotraukas 3x4 cm. dydžio.

VDU laukia kandidatų iš iš
eivijos. Tokios studijos Lie
tuvoje yra kelis kartus piges
nės negu Amerikoje. Pareiški
mus bei dokumentus siųsti šiuo 
adresu: Bronius Vaškelis, 2745 
W. 94th St., Evergreen, IL 60642, 
USA.

Po gruodžio 1 d. prašymai pri
imami 1992 m. rudens semestrui.

Atviros Lietuvos fondas, re
miantis atviros visuomenės ug
dymą Lietuvoje, priima prašy
mus pilno laiko tarnybai vykdo
mos programos pagalbininko 
pozicijai. Pareigos yra šios ap
imties: kooperuojant su direk
toriumi mėnesinių pranešimų 
paruošimas, subsidijų pasiū
lymų peržiūra, laiškų rašymas, 
užsakymas priemonių, progra
mos plėtotė. Šiam darbui rei
kia atsidavusio, energingo, ge
rai organizuoto bei lankstaus 
asmens. Pirmaujanti fondo dar
bų sritis: ekonomika, vadovavi
mo (management) bei svetimų 
kalbų mokymas, švietimas, pa
galba nevaldinėms organizaci
joms, etninės mažumų grupės. 
Patirtis šiose srityse sustip
rintų kandidato priėmimo gali
mybes.

Suinteresuoti asmenys prašy
mus su aprašymu apie save (re
sume) siunčia šiuo adresu: An
thony Richter, Executive Direc
tor, Atviros Lietuvos fondas, 
888 Seventh Ave., Suite 1901, 
New York, NY 10106. Tel. 212- 
757-2323, Fax: 212-974-0367. Inf.

Įvairių etninių verslo orga
nizacijų 27 atstovai iš Toronto 
apylinkės spalio 15 d. susirinko 
ir nutarė sušaukti smulkių vers
lininkų konferenciją apie im
portavimo ir eksportavimo gali
mybes. Tokia konferencija įvyks 
spalio 24 d. Novotel viešbutyje, 
North York’e, nuo 8 v.r, iki 2 v. 
p.p. Įėjimas $40, įskaitant ir pie
tus. Inf.

Paieškojimas
Felė Balnionytė-Maslauskienė 

ieško tėvo Juozo Balnionio, gimusio 
1922 m. Bališkių kaime, Rozalimo 
valsčiuje. Tarnavo Plechavičiaus 
vietinėje rinktinėje ir 1944 m. buvo 
išvežtas į Vokietiją. Pats ar apie jį 
žinantys prašomi rašyti šiuo adresu: 
Felė Maslauskienė, P. Eimučio 8-1, 
Radviliškis 235120, Lithuania, Eu
rope, arba skambinti M. Jagminui 
tel. 763-0118.

Štai jūsų kandidatas (Toronto miesto tarybą!
Dabar labiau nei bet kada miesto vadovybėje reikia 
asmens, kuris yra patyręs ir moka tvarkyti miesto reikalus

Šių metų lapkričio 12, antradienį, 
vėl išrinkite lietuvių bičiulį

BILL BOYTCHUK
pirmoje rinkiminėje apylinkėje (Ward 1)
Rinkimų būstinė: 2265 Bloor St. W. (kampas Durie St.)

Tel. 767-5788; 767-5887
AUTHORIZED BY THE CFO FOR THE BILL BOYTCHUK CAMPAIGN

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863 

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

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

Remkime lietuvių bičiulius
Jau praėjo trys metai nuo 

paskutinių Toronto miesto ta
rybos rinkimų ir artėja laikas 
vėl balsuoti š.m. lapkričio 12 
d. Kiekvieno gyventojo privile
gija ir pareiga yra dalyvauti 
rinkimuose. Taip pat svarbu 
šiuose rinkimuose nepamiršti 
savo draugų, kuriems rūpi ir 
lietuvių reikalai.

Toks pasižymėjęs lietuvių ir 
kitų baltiečių tarpe, daug me
tų renkamas Toronto miesto 
pirmoje rinkiminėje apylin
kėje (Ward 1) yra William Boy- 
tchuk’as.

Jis pirmą kartą buvo išrink
tas 1969 metais. Nuo to laiko 
buvo veiklus miesto tarybos 
narys. Vadovavo daugeliui ko
misijų bei komitetų, kurie at
liko jo apylinkėje ir aplamai 
visame Toronte svarbių darbų.

Lietuvių parkas — Park Li
thuania iš miesto tarybos buvo

Iš TORO N T (<>
Torontietis Nabli Yanni, vy

resnių klasių gimnazijos moki
nys, dalyvaujantis lietuviškoje 
jaunimo veikloje, praėjusią va-

gautas W. Boytchuk’o pastan
gų dėka. Jis ne kartą yra pa
reiškęs, kad lietuviai savo dar
bais prisidėję prie miesto ir 
pirmosios rinkiminės apylin
kės klestėjimo. Jis yra padėjęs 
lietuviams miesto valdyboje 
išgauti statybos ir kitų reikia
mų leidimų, kai vyko Lietuvių 
namų ir lietuvių pensininkų 
namų “Vilnius” statybos.

Jis su kitais reikšmingais 
lietuvių draugais Tony O’Do- 
nohue ir Ch. Korwyn-Kuczyns- 
ki, kurie taipogi vėl kandida
tuoja į miesto tarybą, užsitar
nauja labai didelio dėkingu
mo. Praktiškai jį išreikšti ga
lima rinkimų dieną, balsuo
jant už juos. Šių trijų lietuvių 
bičiulių pastangomis iš Toron
to miesto vadovybės buvo gau
ta $25.000 auka paremti Lietu
vą medicinos reikmenimis. 
Šiuo metu W. Boytchukas akty
viai reiškiasi savo pastango
mis, kad būtų įvykdyti Lietu
vių slaugos namų statybos 
planai.

W. Boytchuk’as rūpinasi sa
vo rinkiminės apylinkės visų 
gyventojų gerove. Jis rinkimų

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

ROMAS STANULIS,
Birutės ir Teodoro Stanulių sūnus, 
šį pavasarį baigė Toronto univer
sitetą 4 metų (Honours) bakalauro 
laipsniu. Specializavosi sociologi
joje ir psichologijoje. Dabar dirba 
FICC bendrovėje kaip kompiuterių 
programų studentų patarėjas. Nuo 
pat mažens Romas priklausė Toron
to lietuvių sporto klubui “Vytis” ir 
astovavo “Vyčio” krepšinio koman
dai IV Pasaulio lietuvių sporto 
šventėje Lietuvoje. Jis taip pat yra 
skautas-akademikas, šoko “Ginta
ro” ansamblyje ir yra baigęs Mai
ronio šeštadieninę mokyklą. Romas 
planuoja po metų tęsti mokslo stu
dijas ir įsigyti prekybos magistro 
laipsnį. Linkėtina Romui sėkmės jo 
pasiryžimuose, neužmirštant ir lie
tuviškos veiklos

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

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

ę ■ = - => Toronto miesto gyventojams: 

ATIDUOKITE PERDIRBIMUI SAVO 
VARTOTUS BUITINIUS REIKMENIS 
Skelbiame naują ir pagerintą sistemą paversti vartotus 
reikmenis nauju metalo produktu Toronto mieste. 
Jei jums nebereikalinga: drabužių džiovintuvas, 

indų plovimo mašina, 
ledainė (freezer), 
šaldytuvas, 
krosnis ar 
skalbimo mašina, 

paskambinkite Viešųjų darbų ir gamtosaugos įstaigai 
(Dept, of Public Works and Environment) tel. 392-7742, 
galėsite susitarti dėl nebereikalingų reikmenų paėmimo. 
Junkitės į perdirbimo talką. Skambinkite mums. Tik 
nepalikite savo išmestų reikmenų mums nepranešus. 
Nicholas Vardin, P.Eng.
miesto inžinierius ir įgaliotinis 
viešųjų darbų ir gamtosaugos reikalams

sąrą penkias savaites darbavosi 
Lietuvių informacijos centre 
Niujorke ir Vašingtone kaip in- 
ternas.

Ontario kolegijų ir universi
tetų ministeris R. Alen bei 
sveikatos ministeris F. Larkin 
spalio 15 d. paskelbė, kad On
tario provincijoje numatyta su
daryti bakalauro laipsnio akuše
rių programą. Bus priimami bai
gę gimnazijas studentai ar to
lygaus išsilavinimo asmenys. Inf.

Kanados katalikų savaitraštis 
“The Catholic Register” 1991.- 
X.26 laidoje išspausdino savo 
bendradarbės pokalbį su Prisi
kėlimo parapijos klebonu kun. 
Aug. Simanavičiumi, OFM, ir 
pridėjo keturias Prisikėlimo 
šventovės nuotraukas. Pokalby
je klebonas išdėstė parapijos 
praeitį, jos veiklą, kurioje da
lyvauja visa eilė organizacijų. 
Pokalbiui paskirtas visas laik
raščio puslapis.

vajuje stipriai pasisako už 
miesto švarą, aplinkos gerini
mą, gatvių geresnį apšvietimą, 
žmonių saugumą, kovą su kri
minaliniais nusikaltėliais. To
ronto miesto policija, sako jis, 
yra pati geriausia Šiaurės 
Amerikoje, tačiau jai reikia 
didesnės paramos kovoje su 
narkotikais. Glaudus koope- 
ravimas gyventojų ir policijos 
yra geriausia galimybė laimė
ti kovą prieš nusikaltimus. 
Taip pat, pasak jo, svarbu iš
mintingai leisti žmonių sudė
tus mokesčius ir su atsakomy
be juos kelti.

Jis pilnai užsitarnauja vėl 
būti išrinktas į miesto tarybą 
pirmoje Toronto rinkiminėje 
apylinkėje (Ward 1) High Park’o 
rajone. Lietuviai turi nepa
miršti savo gero bičiulio ir lap
kričio 12 d. balsuoti už William 
Boytchuk’ą. S.J.

ŠYPSENOS
Neįdomus vaikinas

Kalbasi dvi draugės.
— Koks vaikinas tas Zigmun- 

das?
— Ech, geriau neklausk! Įsi

vaizduok, pakeliui į Gdanską 
vidurdienį susistabdė savo au
tomobilį prie krūmų ir ėmė 
mane tikinti, kad karbiurato
rius užsikimšęs.

— Na ir kaip?
— Ir nieko ... Sutaisė kar

biuratorių ir nuvažiavome.
* * *

Vyras ieškojo daržinėje pjūk
lo ir neradęs jo suriko:

— Žmona, kur mūsų senasis 
pjūklas?

Ir iškart pasigirdo uošvės 
balsas:

— Jeigu jau aš ir pjūklas, tai 
dar ne toks senas!

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas

Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

. 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

“TORVIL” LTD.
(Buvusi J.&J. Canadian-European Exp. Imp. Co.)

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

769-1616

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ

VISI, KAS NORI PERDUOTI PINIGUS IR VAISTUS 
GIMINĖMS AR DRAUGAMS LIETUVOJE ŠV. KALĖDŲ 
PROGA, SIŪLOME SAVO PASLAUGAS.

VISI, KAS NORI PASIKVIESTI GIMINES AR DRAUGUS 
IŠ LIETUVOS VIEŠNAGEI SEKANTIEMS METAMS, 
SKUBĖKITE DARYTI IŠKVIETIMUS.

LIETUVA VISUOMET LAUKIA JŪSŲ:
Lufthansa - TORONTAS-FRANKFURTAS-RYGA 

Scandinavian Airlines -
TORONTAS-NIUJORKAS-KOPENHAGA-RYGA

Kaina nuo $1,280 kanadiškais
Planuojami skridimai į VILNIŲ.

Teiraukitės mūsų biure dėl šių skridimų.

Mūsų kelionių biuras visada maloniai jums patarnaus:
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Pervežant svečius autobusu Montrealis-Torontas-Montrealis
* Sutvarkant Aeroflot bilietus
* Išrašant bilietus lėktuvu ar traukiniu
* Padės suplanuoti jūsų atostogas

DARBO LAIKAS: pirmadieniais-penktadieniais 9.30-17.00, 
šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą

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

NAUJA!!! SIUNTOS LĖKTUVU (Air Cargo) per 4-5 savaites
► SIUNTINIAI SUDAROMI IR PARUOŠIAMI PAČIŲ KLIENTŲ (Nauji ir 

vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, maksimumo nėra)
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)
► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų)
► PINIGAI (pristatymas iš rankų į rankas)

- reguliarus (4 savaitės)
► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tik::.

► RUSŲ (SOVIETŲ) GAMYBOS AUTOMOBILIŲ _______________
Žemiausios kainos - pristatymas per 3 savaites (Volga, Lada, Samara-Sputnik, 
Moskvich, Tavria, Niva).

TUOJAU BUS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IŠPARDAVIMAS
(traktoriai, plūgai, sėjimo mašinos ir t.t.)

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210
Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami

KANADO.IF
Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416) 798-3321

Branch
TORVIL PARCELS 
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416) 533-4910

LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

JAV
Head Office
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5258 
FAX: (312) 278-0875

Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.
T055 Broadway,
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880
FAX: (716) 894-9880

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

insurance 1J IvlLįJ IlILlV 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*

DRAŪDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Spalio 26, šeštadienį, Šv. My
kolo katedroje buvo apdovanoti 
kard. Carterio medaliu du mūsų 
parapijos Mišių tarnautojai: Jo
nas Repšys ir Taras Chornomaz.

— Kapinių lankymo diena bus 
lapkričio 3, ateinantį sekmadie
nį. Mišios kapinėse bus 3 v.p.p. 
Tuoj po Mišių bus šventinamas 
buvusio Lietuvos konsulo Kana
dai a.a. dr. Jono ir a.a. dail. Hali- 
nos-Jonės Žmuidzinų paminklas 
Autoaikštėje bei kapinėse tvar
ką prižiūrės Toronto VI. Pūtvio 
kuopos šauliai. Autobusas pamal
doms kapinėse važiuos nuo Isling
ton požeminių traukinių stoties 
Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo Ana
pilio atgal grįš 5.30 v.p.p.

— Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 3, ryšium su Kapinių lankymo 
diena, Mišios Wasagoje bus 11 v.r.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pirmoji pamoka bus lapkri
čio 10, sekmadienį, po 9.30 v.r. 
Mišių klebonijos posėdžių kamba
ry. Tėveliai prašomi savo vaiku
čius registruoti toms pamokoms 
klebonijoje.

— Mišios lapkričio 3, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Mariją Kronie- 
nę ir Jurgį Bendoraitį, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 11 v.r. už a.a. 
Joną Valantiejų.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 3, sekmadienį, po 

pamaldų šventovėje vyksime į 
Šv. Jono kapines Mississaugoje 
aplankyti artimųjų ir pažįstamų
jų kapus. Bus laikomos trumpos 
pamaldos.

— Moterų draugijos susirinki
mas po pamaldų lapkričio 10 d.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 260 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: Toronto miesto 
tarybos narys William Boytchuk’as 
ir ponia, R. Songaila, L. Bocytė, 
L. Andriuškevičius, N. Mironu- 
kaitė-Timinskienė, T. Malinkevi- 
čiūtė-Matuliokienė, S. Jakubaus
kas, A. Zmaila iš Šiaulių; S. Dik
čius, R. Lingė iš Vilniaus; T. Šara- 
kauskienė iš Kauno; A. O. Norke- 
liūnai, T. Lingienė iš Montrea- 
lio, S. Danaitienė iš Otavos, V. 
Seniūnas iš Hamiltono. Svečius 
supažindino ir pranešimus pada
rė LN valdybos narys ir Slaugos 
namų komiteto pirm. J. V. Šimkus.

— Lapkričio 17, sekmadienį, 3 
v.p.p. įvyks LN 40 veiklos metų 
minėjimas — koncertas-pobūvis. 
Po to bus karšta vakarienė su vy
nu, sveikinimai, kalbos. Stalai 
numeruoti. Bilietai gaunami LN 
tel. 532-3311 ir sekmadienio po
pietėse pas LN moterų būrelio na
res. Plačiau “TŽ” skelbime.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vėlinių dienos išvakarėse, 

penktadienį, 7 v.v. mūsų šventovė
je bus Mišios už visus mirusius 
parapijiečius, ypač už mirusius 
paskutiniais metais. Jų pavardės 
bus paminėtos Mišių metu.

— Ateinantis šeštadienis yra 
mėnesio pirmasis. Gyvojo rožinio 
draugija renkasi Rožinio kalbėji
mui 10.30 v.r., o Mišios — 11 v.r.

— Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia mirusiųjų minėji
mą Vėlinių dieną, 11 v.r., apati
nėje “Vilniaus” rūmų salėje. Po 
Mišių bus pietūs. Daugiau infor
macijų galima gauti pas T. Kobels- 
kienę tel. 760-8003, P. Jutelį tel. 
766-6019, I. Kandrotienę tel. 766- 
6437.

— Parapijos seminaras, kurį or
ganizuoja parapijos tarybos reli
ginė sekcija (pirm. R. Radžiūnai
tė), prasidės lapkričio mėnesio 
pirmą trečiadienį, lapkričio 6, 
7 v.v., mūsų šventovėje. Semina
ro tvarka: 7 v. Mišios, po jų neil
giau kaip vieną valandą semina
ras svarstys, mąstys, diskutuos 
Šv. Morkaus Evangelijos vieną ar 
du perskyrimus. Seminaras bus 
tęsiamas ir apims visą Evange
liją-

— Nekaltai Pradėtosios Švenč. 
Mergelės Marijos seserų ir jų rė
mėjų ruošiama metinė šventė 
įvyks lapkričio 24 d. parapijos 
patalpose. Programoje: 4 v.p.p. 
Mišios šventovėje, po Mišių vai- 
šės-vakarienė parapijos salėje, 
dr. Česlovo Masaičio kalba “Kris
taus karalystė ir mes”, “Gintaro” 
ansamblio dainininkai ir instru
mentalistai. Bilietus galima jau 
įsigyti parapijos salėje, o pas se
seles bet kada.

— Lietuvos muzikos ansamblis 
“Uostamiesčio muzikantai” atliks 
koncertą parapijos salėje šį penk
tadienį, 8 v.v., tuoj po Vėlinių pa
maldų.

— Mišios lapkričio 3, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Dervinių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. — už a.a. Antho
ny ir Sofiją Dziengo, 10.15 v.r. — 
už Vėlinių novenai pavestas sie
las, už Mačiulių šeimos mirusius, 
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” admi
nistracija kapų lankymo dieną 
lapkričio 3, sekmadienį, bus 
atidaryta nuo 1 v.p.p.

Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūrio organizuojami ru
dens šokiai įvyks lapkričio 30, 
šeštadienį, 6 v.v., Toronto Lie
tuvių namų didžiojoje salėje. Inf.

A. a. Juozo Žilio 25-rių metų 
mirties atminimui Leonas Abro-

Junkitės prie mūsų

ATŠVĘSTI LAISVĘ
Toronto miesto rotušės Nathan Philips aikštėje 

1991 m. lapkričio 1, penktadienį, 6.30 v.v
(Po Laisvės arkos atidarymo)

• Chorai • Tautiniu šokių šokėjai •Solistai

“Tas įvykis bus džiaugsmo vakaras, sveikinant Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos atgimimą ir švenčiant vergiškos komunistinės 
sistemos žlugimą tose respublikose... ”

Toronto miesto taryba Baltiečių federacija Kanadoje

Toronto miesto taryba 1991 m. rugsėjo 17 d. priėmė šią rezoliuciją

Estų vyriausioji taryba Kanadoje 
Latvių tautinė federacija Kanadoje 
Kanados lietuvių bendruomenė

Šis 
Klaipėdos 

ansamblis, vadovaujamas 
muz. Br. Mūro, dabartiniu 

metu sėkmingai koncertuoja JAV-se.
Visi kviečiami dalyvauti šiame aukšto meninio lygio populiaraus ansamblio koncerte. 

Bilietai - $8. Gaunami prie įėjimo. Rengia KLB Toronto apylinkės kultūros komisija

Š.m. lapkričio 1, penktadienį, 8 v.v. (po Vėlinių Mišių) 
Prisikėlimo parapijos salėje rengiamas 
Lietuvių liaudies muzikos ansamblio 
“Uostamiesčio muzikantai

^Toronto Lietuvių namų 40 metų veiklos sukaktuvinis

įvyks s.m. lapkričio 17, sekmadienį, 3 v.p.p., Lietuvių namuose,
Karaliaus Mindaugo menėje.

5 vai. po pietų karšta vakarienė su vynu;
sveikinimai, kalbos.

įėjimas - $20 asmeniui. Stalai numeruoti.
Bilietai platinami Lietuvių namuose tel. 532-3311.

Maloniai kviečiami dalyvauti Toronto ir apylinkių lietuviai - Toronto Lietuvių namai■

Meninėje programoje:
smuikininkė Rūta Milkienė, solistė Eugenija 
Ambrozaitytė, pianistės - Jolanta Vaičytė ir 
Vitalija Paulauskaitė.

m m

O MONTREAL
Poetas dr. Henrikas Nagys po 47 

metų spalio 16 d. pirmą kartą at
vyko į Lietuvą. Kaip Vilniaus ra
dijas pranešė, jau tą pačią dieną 
susitiko su Lietuvos rašytojais. 
Kartu su poetu išvyko ir jo žmona 
Birutė, “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorė.

Naujosios muzikos ansamblis 
iš Vilniaus sėkmingai pasirodė 
tarptautiniame naujosios muzikos 
festivalyje Victoriaville, Que. 
Vėliau užsuko pas lietuvius ir spa
lio 19 d. AV parapijos salėje atli
ko liaudies muzikos koncertą. An
samblį, kuriam vadovauja Šarū
nas Nakas, sudaro dvylika muzi
kų. Koncerte daugiausia buvo at
liktos senovinės sutartinės. Kai 
kurie dalykai buvo palydėti kank
lėmis, rageliais, birbynėmis bei 
smuiku. Klausytojai buvo paten
kinti, nes sutartinės atstovavo be
veik visoms Lietuvos apylinkėms.

Sol. Romas Gražinis spalio 20 d. 
AV šventovėje giedojo 9 ir 10 vai. 
Mišių metu. Vargonavo vargonų 
virtuozas Dainius Sverdiolas. Abu 
iš Vilniaus.

AV parapijos choras spalio 20 
d. parodė savo kelionės po Lietu
vą vaizdajuostę. Choras su kanta
ta “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietu
va” apkeliavo visą Žemaitiją. Dvie
jų valandų vaizdajuostėje paro
dyta daug Lietuvos šventovių, 
būdingesnių vietovių; taipgi ir 
choro kryžiaus statymas Kryžių 
kalne. Trumpus paaiškinimus da
vė choro koordinatorius sol. An
tanas Keblys.

Aušros Vartų parapijos tradici
niai pietūs rengiami lapkričio 10 
d. tuoj po pamaldų. Bus meninė 
programa ir net dvi loterijos. Pa
rapijiečiai ir parapijos bičiuliai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Vedyboms ruošiasi Jo-Anne M. 
Oss (Ūsaitė) su Mare N. Just. B.S.

Pagausėjo tikinčiųjų Šv. Kazi
miero šventovėje; ypač tai paste
bima sekmadieninėse 11 v. r. pa
maldose. Parapijos k-tas jau turė
jo pirmąjį posėdį sugrįžus klebo
nui kun. dr. F. Jucevičiui. Ruošia
masi bazarui, kuris įvyks lapkri
čio 1,2,3 d.d. Prašoma prisidėti 
laimikiais ir kepiniais. A.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai — Automobiliai — Prekyba — Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Tel.: 722-3545 Res.: 256-5355
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

— LN valdybos posėdis — spalio 
31, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Gražinami Lietuvių namai. 
Išdažytas vestibiulis, koridoriai, 
priekiniai ir užpakaliniai laip
tai. Numatyta pakeisti laiptų ki
limus, išdažyti virtuves ir atre
montuoti svetainę “Lokys”.

Aukos slaugos namams
$1,000 — dr. R. Zabieliauskas, 

Ona Sitkauskienė; $250 — dr. A. D. 
Dickson; $100 — Alfonsas Liškaus- 
kas, Burlingtonas, Aldona Jan- 
kaitienė a.a. Juozo Jankaičio 5-rių 
mirties metinių prisiminimui, Bi
rutė Norkienė. A. a. dr. Noros Šim
kutės atminimui $1,000 aukojo 
Jonas ir Angelė Šimkai, iš yiso pa
aukoję $5,462. Statybos fonde da
bar yra $652,978. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose.

Dr. V. Samonis, ekonomistas, 
darbuojantis Toronto universi
teto tarptautinių studijų cent
re, parašė laikraščio “The Eco
nomist Newspaper” redakcijai 
laišką, atsakydamas į korespon
dento užmetimus Lietuvai, esą 
ji skriaudžianti mažumas. Laik
raštyje kaltinami lietuviai ir 
teisinami tie, kurie laužė Lie
tuvos įstatymus. Pvz. C. Vysoc- 
ki, vienas iš vadovų, viešai pri
sipažino, kad esąs raudoniau- 
sias komunistas. Jis ir į jį pana
šūs viešai veikė prieš Lietuvos 
teritorijos vientisumą, norėda
mi dalį Lietuvos subordinuoti 
Sov. Sąjungai. Jie pajėgė pa
veikti lenkų daugumos vadovau
jamas tarybas, kurios padarė 
nelegalų sprendimą. Todėl to
kią tarybų veiklą Lietuvos vy
riausybė sustabdė. Bet tai nėra 
mažumų teisių pažeidimas, o lo
jalumo klausimas. “Laiško au
torius” dar klausia: kiek Vaka
rų valstybių suteikia tokias di
deles kalbos ir kultūros teises 
mažumoms, kokias jos turi Lie
tuvoje?

NUOMOJU Kaune, Žaliakalnyje, 
2-jų ir 4-rių kambariu butus. Tel. 
(514) 363-6284.

monis “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — J. B. Tamulio- 
niai; $50 — B. Skvereckas.

Dr. D. Bieliauskienė iš JAV, 
lydima dr. P. Lukoševičiaus, 
lankėsi Anapilio sodyboje ir 
domėjosi jos institucijomis.

KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus na
rių susirinkimas įvyko sekma
dienį, spalio 20. Susirinkimą 
pradėjo malda skyriaus dvasios 
vadas kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, sveikindamas nau
ją valdybą ir gausiai susirinku
sius dalyvius-es. Po to sekė nau
jos valdybos narių supažindini
mas. Naujai išrinkta KLB valdy
bos pirm. Gabija Petrauskienė 
kalbėjo apie savo kelionės įspū
džius Lietuvoje ir kituose Bal
tijos kraštuose. KLK moterų 
valdybos pirm. Angelika Sun- 
gailienė perskaitė laiškus, gau
tus iš Lietuvos, SOS draugijos 
vaikų našlaičių reikalais. Tuo
se laiškuose prašoma pagalbos 
steigiant našlaičių vaikų kai
mus, kuriuose jie galėtų dirbti 
ir būtų auklėjami krikščioniš
koje dvasioje pasišventusių glo
bėjų. Tam įvykdyti reikalinga 
finansinė parama, be kurios 
sunku ką-pradėti. Po pranešimų 
vyko loterija, visi buvo pavai
šinti kava ir pyragais. Susirin
kimui pirmininkavo I. Punkrie- 
nė. Moterų rekolekcijos įvyks 
lapkričio 29 — gruodžio 1 d.d. 
King City, Ont. vietovėje. Re
gistruotis klebonijoje tel. 533- 
0621. O.K.

IEŠKOMAS PATYRĘS, entuzias
tingas, lietuviškai kalbantis kelio
nių žinovas (konsultantas) kelio
nėms į Baltijos kraštus. Kreiptis pa
teikiant suvestinę (reziumė) į Pe
dersen World Tours Inc., Park Place 
Corporate Centre, 15 Wertheim 
Court, Suite 402, Richmond Hill, 
Ont., L4B 3H7. Attn. Ove Pedersen
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PLB valdyba, pirmininkauja
ma dr. Vytauto Bieliausko, spa
lio 26-27 d.d. posėdžiavo Toron
te. Ryšium su nepriklausomybės 
atstatymu buvo svarstytos atei
ties veikimo gairės, stiprių ry
šių palaikymas su Lietuva ir įvai
riomis lietuvių bendruomenė
mis įvairiuose kraštuose. Ap
tarta 1992 m. birželio pabaigo
je ir liepos pradžioje įvyksian
čio PLB seimo programa.

A.a. dail. Anastazijos Tamošai
tienės kilimų parodos atidary
mas įvyko š.m. spalio 19 d., 4 v. 
p.p., Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo parodų patalpose 
Anapilyje. Parodą atidarė Lie
tuvių tautodailės instituto To
ronto skyriaus pirm. Aldona Vai- 
tonienė. Apie dail. A. Tamošai
tienės gyvenimą ir darbus trum
pai ir įdomiai papasakojo velio
nės vyras dail. Antanas Tamo
šaitis. Angelika Sungailienė iš
samiai supažindino su dailinin
kės A.T. monografija, kurią buvo 
galima parodoje įsigyti. Nors 
Toronte tuo pačiu metu vyko 
daug įvairių posėdžių ir paren
gimų, atidaryme dalyvavo ne
toli šimto meno gerbėjų. Ren
gėjos susirinkusius pavaišino 
kava ir pyragais. Paroda tęsiasi 
iki lapkričio 3 d., tai gera, galbūt 
paskutinė proga pamatyti šios 
nepaprastai darbščios dailinin
kės darbus. Dalyvė

IŠNUOMOJAMAS vieno miegamo 
butas su baldais daugiabučiame 
pastate arti susisiekimo. Skam
binti tel. 767-8711 arba 1-705-538- 
2732 vakarais.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti ir padraugauti su senesnių žmo
nių šeima bei atlikti namų ruošos 
darbus. Skambinti po 6 v.v. Toronto 
tel. 251-0798, Mississaugos tel. 822- 
9139 ir Burlingtono tel. 527-0107.

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
įvedimas (plumbing) ‘įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemų sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis.

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

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 691-0939 Toronte

PARDUODAMI nauji baldai už 
pusę kainos. Elektrinė krosnis vi
dutinio dydžio, ištraukiama sofa ir 
drabužiams spinta. Skambinti tel. 
536-4742 Toronte.

Certifikatus ........... .........  8’/4% Taupymo-special.................. . 51/4%
Term, indėlius:

......... 71/2%
........ 7'/4%

Taupymo - su gyv. dr............. 43/4%
1 metų ...........
180 d. -364 d.

Taupymo-kasdienines........ 43/4%

120 d. - 179 d. ........ 7 % Einamos sąsk........................... 31/2%
60 d. - 119 d. ........7 % RRIF - RRSP - term.............. 81/2%
30 d.- 59 d. ........  -J % RRIF-RRSP-taup............... 51/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/-»%, asmenines - nuo 11 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Bostono apylinkės baltiečių bendruomenės
maloniai kviečia Jus dalyvauti

Baltįjos tautų laisvės šventęje 
1991 m. lapkričio 16, šeštadienį. 
Bus paminėta bendra mūsų kova, trukusi daugiau kaip 50 metų 

ir mūsų svajonės išsipildymas - Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atgavimas.

T v.v. kokteiliai, 8 v.v. vakarienė ir svečių pristatymas, 10 v.v. - šokiai. 
Dalyvaus Lietuvos ambasadorius S. Lozoraitis.

Kultūrinę programą atliks - lietuvių, latvių ir estų vienetai. 
Pabaigoje - tautų draugystės šokis.

American Ballroom - Westin Hotel - Copley Place, 10 Huntington 
Avenue, Boston, Massachusetts.

Bilietai - $50 asmeniui. Butina rezervuoti prieš lapkričio 12 d. 
Dėl bilietų ir informacijos prašom kreiptis: Antanas Januška, 
17 Church Street, Milton, MA 02186. Tel. 617-698-5438. Čekius 
rašyti: Baltic Freedom Celebration.

VYTAS GRABAUSKAS- 
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416 - 847-9187, 
Oakville, Ontario.

ISNUOMOJU DU KAMBARIUS ir 
virtuvę vienam asmeniui be baldų. 
Skambinti tel. 532-6020 Toronte.

TOLLIS-CH AN
Advokatai ir notarai

3849 Bloor St. West, Etobicoke, 
Ontario M9B 1L2

Tel. 236-8888 * FAX 236-8833

Teisiniai patarnavimai 
kantoniečių, mandariniečių, 
rusų, italų, lietuvių, ispanų, 

korėjiečių, afrikiečių ir 
prancūzų kalbomis. 
Visos kalbos pagal 

pareikalavimus.

Partneriai

TOLLIS-CHAN
Ekspertai

pabėgėlių teisėms
• Paieškų ir visų 

dokumentų paruošimas

• Imigracijos ir pabėgėlių 
valdybos apklausa

• Apeliavimai

• Peržiūros sulaikytųjų 
centruose

• Ontario teisinė pagalba 
teikiama jai atitinkamiems 
asmenims

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

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

{MOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys - $150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416)-536-4742 Toronte.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
ko, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

PASLAUGŲ BIURAS “ŽEMAITI
JA” lapkričio mėnesio antroje pu
sėje nuveš į Lietuvą jūsų giminėms 
tiesiai į namus bet kokius nedide
lius daiktus - vaistus, laiškus, pini
gus, kalėdines dovanas. Galite užsa
kyti ir didesnes dovanas - automo
bilius, baldus, šaldytuvus, televizi
jos aparatus ir kt. Gera proga pasvei
kinti su šv. Kalėdom savo artimuo
sius laisvoje Tėvynėje! Kreiptis j R. 
Mačiuką iki lapkričio 16 d. tel. (416) 
385-3453 Hamiltone.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. Ma
žiausias svoris 2 kg, toliau svoris 
neribojamas. Nuo spalio 15 d. iki 
gruodžio 15 d. yra šventinė nuolai
da. Už 1 kg $6.50. Perduodame pini
gus iš ranku į rankas neribotais 
kiekiais. Už patrnavimus imame 
nuošimčius priklausomai nuo su
mos dydžio. Užsakome keliones i 
Lietuvą ir kitas pasaulio šalis. Iš
duodame draudimus visais atvejais. 
Sutvarkome iškvietimus ir užpildo
me vizų anketas norintiems važiuo
ti į Lietuvą. Maloniai kviečiame 
pasinaudoti mūsų patarnavimais. 
Adresas 2300 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6S 1P2. Teirautis - tel. 416- 
604-9750, FAX 416 - 604-9748, namų 
416-536-4742.

Į ROYAL LePAGEĮ
Ądvantage

AUŠRA DALINDIENĖ
pirkimo ir pardavimo atstovė

• Kreipkitės į mane dėl mūsų 
naujos programos

“H ome Match”
• Garantuojame savo 

patarnavimus.

• Reikalui esant parūpiname 
ir mortgičius.

Residential
Real Estate Services 
5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 
Tel. (416) 231-3000 24 val. 
FAX (416) 231-6993HomeMatch

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.

“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.


