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Smūgį pasitinkant
Per praėjusius keturis dešimtmečius “Tėviškės žibu

riai” yra pergyvenę visą eilę krizių - redakcinių, admi
nistracinių, finansinių. Buvo netgi pasikėsinimų juos 
uždaryti. Visos tos krizės buvo nugalėtos ryžtingų, pasi
šventusių veikėjų ir plačiosios visuomenės dėka. Bet tai 
nereiškia, kad krizės nugalėtos visam laikui - jos vėl ir 
vėl iškyla. Štai dabar, pradėjus penktąjį gyvavimo dešimt
metį, blykstelėjo staigus smūgis iš Kanados pašto, kuris, 
net iš anksto neperspėjęs, atėmė turėtas antros klasės 
privilegijas ir pakėlė savo patarnavimo kainą penkia
gubai. Iki šiol vieno “TŽ” egzemplioriaus pasiuntimas 
skaitytojui Kanadoje kainavo 6 et., dabar - 31 et., JAV-se 
- 40 et. Pridėjus ekspedicijos išlaidas, per metus susi
daro milžiniška suma - apie 100.000 dolerių. Ir tai vien 
tik persiuntimo išlaidos. Kasmet kyla spausdinimo, po
pieriaus, dažų ir kitos laikraščio paruošimo kainos. Iki 
šiol “TŽ” leidėjai stengėsi išlaikyti savaitraščio kainą 
kiek galint žemesnę, kad jis būtų visiems prieinamas, 
ypač pensininkams. Deja, kainos ėmė kilti šuoliais, ir 
“TŽ” leidėjai buvo priversti taip pat daryti šuolį - pa
kelti metinę prenumeratą iki 35 dolerių. Palyginti tai 
nedidelis šuolis, tačiau neišvengiamas mūsų sąlygose. 
TASAI šuolis, žinoma, palies visus “TŽ” skaityto

jus. Ne vienas galbūt sakys, kad tai per brangi kai
na, sunkiai suderinama su pensininko kišene. 

Bet teneapgauna pirmasis įspūdis - tas penkių dolerių 
šuolis - priedas per metus reiškia tiktai 10 et. per savai
tę. Taigi prenumeratos pakėlimas penkiais doleriais ne
turėtų gąsdinti nė vieno patriotiškai nusiteikusio tau
tiečio. Išgąsdintieji tepasiteirauja pas savo kaimynus 
kitataučius, kiek jie moka už savo laikraščius. Pavyzdžiui, 
estai ir latviai jau seniai moka daug daugiau už savo laik
raščius ir nedejuoja. O šiemet ir jie turės vėl kelti savo 
prenumeratas, nes naujos pašto taisyklės visiems vieno
dos. Mūsų skaitančioji visuomenė yra pripratinta turėti 
pigią spaudą. Laikraščiai stengėsi išlaikyti kuo pigiau
sią prenumeratą, kad galėtų turėti gąusesnį būrį skaity
tojų. Deja, ši nuostata palengva keičiasi, nes tai daryti 
verčia išeiviškas gyvenimas. Šiai linkmei besipriešinan
tys siūlė “TŽ” leidėjams mažinti savaitraštį — ir puslapių 
skaičių, ir formatą, bet šis siūlymas nebuvo priimtinas, 
nes jis reikštų didelį “TŽ” nuskurdinimą. Dėl to buvo 
apsispręsta išlaikyti “TŽ” dabartiniame lygyje, nepada
ryti jų skurdeivišku laikraščiu. Geriau brangesnis laik
raštis, bet geresnis.

DABAR “TŽ” leidėjų sprendimo įgyvendinimas pri
klausys nuo plačiosios mūsų visuomenės. Jei
gu ji dosniai ir gausiai rems “TŽ” pastangas, sa

vaitraštis ir toliau gyvuos dabartinėje apimtyje. Rei
kia tikėtis, kad lietuviškoji visuomenė, kuri per keturis 
dešimtmečius dosniai rėmė “TŽ”, rems juos ir toliau. Ne
pasitikėti ja nėra pagrindo. Jos paramos dėka “TŽ” atlai
kė jau ne vieną smūgį, atlaikys ir dabartinį. O jį atlaikyti 
ypač svarbu dabar, prasidėjus naujai epochai išeivijos 
gyvenime. Tapus Lietuvai nepriklausoma valstybe, visa 
išeivijos veikla turi persiorientuoti, daugiau rūpintis 
savuoju išlikimu. Iškovota Lietuvos laisvė stiprins lie
tuviškumą krašto gyvenime, bet išeivijos turimoji laisvė 
jį silpnins - juo toliau, juo labiau. Dėl to svarbu dabar 
savąją išeivijos spaudą ne silpninti, ne skurdinti, o ją 
stiprinti, turtinti ir plėsti, kad ji pasiektų visas lietuvių 
šeimas. Išeiviškame gyvenime neturime lietuviškos tele
vizijos ir, atrodo, neturėsim. Lietuviškos radijo progra
mos - labai ribotos. Spauda buvo ir bus stipriausioji lie
tuviško gyvastingumo gija, pasiekianti ir didžiuosius, ir 
mažuosius tautiečių telkinius, netgi pavienius asme
nis. Dėl to dėmesys savajai spaudai turėtų didėti, o 
ne mažėti. Pr. G.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Paštininkų streikam pasibaigus
Kanados paštininkų unija su 

savo vadu J. C. Parrotu paga
liau užbaigė šiemetinius strei
kus, kuriems iš tikrųjų buvo 
ruošiamasi nuo 1989 m. liepos 
31 d. pasibaigusios ir lig šiol 
neatnaujintos sutarties. Pir
mojo unijos smūgio kanadie
čiai susilaukė š.m. rugpjūčio 
24 d. pradėtais rotaciniais 
streikais. Jie išaugo į pilną 
streiką, trukusį beveik dvi sa
vaites, sukliudžiusį normalų 
čekių pristatymą pensinin
kams.

Tą Kanadai labai žalingą 
streiką sustabdė tarpininku 
derybose pasirinktas Kvebe
ko aukščiausiojo teismo vyr. 
teisėjas Alan Gold. Į naujos 
sutarties derybas jis sutiko įsi
jungti tik paštininkams grįžus 
darban. Jo reikalavimas buvo 
patenkintas, bet šešias savai
tes trukusios A. Goldo pastan
gos neatnešė paštininkų unijai 
priimtinos sutarties. Pritrūkęs 
kantrybės, jis pasitraukė iš 
tarpininko pareigų, paruošęs 
galutinį pasiūlymą Kanados 
pašto valdinės bendrovės ir 
unijos atstovams. Tačiau ir šį 
pasiūlymą atmetė unijos vadas 
J. C. Parrotas, vėl pasirinkęs 

tiesiogines derybas su vice- 
pirm. H. Dunstano vadovauja
mais Kanados pašto atstovais.

Kanados darbo ministeris 
Marcel Danis, numatydamas 
atsinaujinantį streiką, parla
mentui įteikė jį draudžiantį 
įstatymą, paštininkams įsakan
tį grįžti darban. Be to, šis įsta
tymas Kanados vyriausybės pa
sirinktam asmeniui leidžia pa
ruošti paštui ir paštininkų uni
jai privalomą naująją darbo 
sutartį. Įstatymo priėmimas 
parlamente buvo atidėtas vie
nam savaitgaliui, leidžiant H. 
Dunkanui paruošti paskutinį 
Kanados pašto pasiūlymą. Jį 
betgi atmetė J. C. Parrotas, pa
vadinęs paštininkų unijos įžei
dimu ir paskelbęs streiką, at
šauktą po poros valandų. Mat 
tada paaiškėjo, kad visos par
tijos Kanados parlamente sku
biai patvirtina darbo ministe- 
rio M. Danio paruoštą įstaty
mą, sustabdantį paštininkų 
streiką.

Pašto vadovybė paskutinę 
kortą praradusiam J. C. Parro- 
tui pranešė, kad paštininkams 
nedelsiant bus sumokėta $3.600 
kompensacija už 27 mėnesius

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vilniaus universitetas pagerbė medicinos daktarą VACLOVĄ DARGUŽĄ, gyvenantį Šveicarijoje, suteikdamas 
jam garbės daktaro laipsnį už nuopelnus universitetui 1991 m. spalio 11 d. Iš kairės: prof. Č. KUDABA, p. DAR- 
GUŽIENĖ, Vilniaus universiteto rektorius R. PAVILIONIS, dr. V. DARGUŽAS (Andriejus Hoferis), A. M. PAVI
LIONIENĖ po iškilmingo universiteto tarybos posėdžio Nuotr. V. Naujiko

Aiškėja sąmokslo paslaptys
“Izvestijos” apie bandymą nuversti Lietuvos vyriausybę Vilniuje • Toks pat planas buvo 

taikomas ir Maskvos perversme

Maskvos dienraštis “Izves
tia” 1991 m. spalio 1, 4, 14 lai
dose išspausdino ilgus straips
nius, pavadintus “Sąmokslas 
prieš Lietuvą”. Straipsnių au
torius — Liškevič. Keletą me
tų buvo “Izvestijų” korespon
dentu Vilniuje ir, nepaisant 
Maskvos spaudimo, sugebėjo 
būti nešališkas. Lietuvą lie
čiančią korespondenciją iš 
Mozambiko parašė Piliackij. 
Po nepavykusio rugpjūčio 
Maskvos perversmo Gorbačio
vo paskirtas šio laikraščio 
redaktorius buvo nušalintas, 
ir korespondentai galėjo jau 
visai laisvai rašyti.

Du sąmokslai
Straipsnių autorius jungia 

š. m. sausio įvykius Vilniuje su 
rugpjūčio perversmu Maskvo
je: “Scenarijai abiejų — sau
sio ir rugpjūčio — mėnesių 
perversmų yra nuostabiai pa
našūs. Tie patys metodai, tie 
patys, nors ir kitaip pavadin
ti, komitetai, tos pačios vadų 
— gelbėtojų ambicijos, tas pats 
kraujas. (. .) ‘Mes niekad ne
suprasime rugpjūčio pervers
mo, jeigu neišsiaiškinsime 
sausio 13 d. įvykių’ — man bu
vo pasakyta Lietuvos prokura
tūroje. ‘Nenubaudimas sausio 
tragedijos organizatorių, mū
sų giliu įsitikinimu, įgalino 
juos pakartoti Maskvoje tai, 
ko jie neįstengė ligi galo įvyk
dyti Vilniuje. Vilnius buvo re
peticija, plano išbandymas .. . 
(. . .) Pagal kariškių ir Lietuvos 
kompartijos vadų planą sausio 
13 Lietuvoje turėjo būti įves
tas prezidento (Gorbačiovo) 
valdymas.”

Sąmokslo dalyviai
Sąmokslą Lietuvoje plana

vo šie sovietų kariškiai: 1. Sau
sio 7 d. slaptai į Vilnių atvy
kęs krašto apsaugos ministerio 
pavaduotojas pik. generolas 
Ačalov; 2. maršalas Jazov, sau
sio 8 d. atsiuntęs į Lietuvą de
santininkų dalinius tariamai 
gaudyti jaunuolių į sovietų 
kariuomenę; 3. sausio 10 d. į 
Vilnių atskridęs kitas krašto 
apsaugos min. pavaduotojas 
pik. generolas Varennikov; 
4. KGB viršininkas gen. Kriuč- 
kov, ne be kurio žinios dviem 
TU-134-A lėktuvais atskrido 
į Vilnių karinis KGB dalinys 
“Alfa”; 5. pik. Šurupov, sausio 
13 d., 22 v., Vilniaus kompar
tijos būstinėje davęs “drau
govininkams” nurodymus, ku
rie pirmieji turėjo susidurti 
su TV bokšto gynėjais.

Pagrindiniame sąmokslinin
kų pasitarime dalyvavo gene
rolai Varennikov, Ačalov, De
midov, du KGB generolai ir 
taip pat Lietuvos komparti
jos “generalitetas”: CK sek
retoriai — Burokevičius, Šved, 
gen. Naudžiūnas ir “ideolo
gas” Jermalavičius. Po per
versmo iš šių kompartiečių 
Lietuvoje liko tik Šved. Liko 
vienas CK sekretoriato narys 
Kuolelis. Kiti rugpjūčio 22 d. 
naktį šarvuotais automobiliais 
buvo išvežti iš CK pastato ir 
nežinia kur dabar slapstosi.

“Gelbėjimo komitetas”
Tokių komitetų steigimo 

mintį davė kompartijos CK 
narys Polozkov, kuris 1990 m. 
lapkričio mėn. pareiškė: “Kai 
kuriose vietovėse bręsta vi
suomenės komitetų steigimo 
idėja, siekianti gelbėti ir 
ginti socializmą.”

Apie “Lietuvos nacionalinio 
gelbėjimo” komiteto įsteigi
mą pranešė sausio 11 d. Jer
malavičius: “Komitetą sudaro 
22-vi visuomeninės organiza
cijos, ginančios dirbančiųjų 
interesus ir ves tokią poli
tiką, kokią nurodys demokra
tinių jėgų kongresas. Komi
teto bazė — Vilniaus radijo 
komponentų gamykloje”.

Žurnalistai šioje įmonėje 
komiteto nerado. “Nežinom. 
Ne mūsų žinioje” — jiems bu
vo pasakyta. Netgi Sovietų 
Sąjungos prezidento pasiun
tinys Tarazevič tokio komi
teto nerado. Lietuvos respub
likos generalinėje prokura
tūroje yra šio komiteto narių 
sąrašas, rastas LKP CK pasta
te. Sąrašas nėra viešai pa
skelbtas, nes manoma, kad jis 
yra netikras ir suklastotas 
tardytojams suklaidinti.

Sakalausko vaidmuo
Buvęs Lietuvos kompartijos 

CK antrasis sekretorius Dy
benko nuo 1986 m. ligi 1991 m. 
birželio mėn. buvo sovietų pa
siuntiniu Mozambike. Pasiun
tinybės prekybos atstovo pa
reigose buvo buvęs LTSR mi- 
nisterių tarybos pirmininkas 
Vytautas Sakalauskas. Sausio 
10 d. jis gavo iš Maskvos tele
gramą, reikalaujančią tučtuo
jau atvykti į Maskvą. Vėliau 
paaiškėjo, kad ši telegrama 
buvo atsiųsta KGB iniciatyva.

Sausio 12 d. V. Sakalauskas 
atsirado Maskvoje. Šeremete- 
vo-2 orauostyje jo laukė KGB 

automobilis, kuriuo jis buvo 
nuvežtas į prie Maskvos esan
čią vilą. Jam buvo leista pa
ilsėti.

Sausio 13 d. V. Sakalauskas 
telefonu susisiekė su savo duk
terimi Vilniuje ir iš jos suži
nojo apie ten įvykusią tragedi
ją. Po to į šią vilą atvyko Kriuč- 
kov, Šenin ir Masliukov, kurie 
reikalavo, kad Sakalauskas 
įsijungtų į “Lietuvos naciona
linio gelbėjimo” komitetą. Kai 
šis pareiškė, kad Vilniuje bu
vo nužudyta 13 asmenų, Kriuč- 
kov atšovė: “Iš viso buvo už
muštas tik vienas asmuo”. 
Esant tokioms prieštaraujan
čioms informacijoms, Saka
lauskas pareiškė norįs pats 
nuvykti į Vilnių ir ištirti 
padėtį Lietuvoje.

Čia jo dukters informacija 
pasitvirtino. Susitikęs su 
Burokevičiumi, jis pareiškė, 
kad tokios avantiūros gali 
privesti prie pilietinio karo 
ir didelių aukų. Grįžęs į Mask
vą, jis susitiko su Kriučkov’u, 
Šenin’u ir Dugožijev’u, ku
riems pasakė, kad nesutinka 
būti jokiame komitete ir grį
žo į Mozambiką.

Sunkumai Maskvoje
“Jau dvi savaites Maskvo

je darbuojasi didelis būrys 
Lietuvos prokuratūros tardy
tojų, vadovaujamų vyriausiojo 
prokuroro nusikaltimams tirti 
Juozo Gaidučio. Kai kurie Vil
niaus perversmo organizato
riai, jų tarpe pik. generolas 
Varennikov, pats aktyviausias 
sausio perversmo dalyvis, jau 
už kalėjimo grotų. Vienok, 
kaip sako Gaidutis, Lietuvos 
tardytojai Maskvoje susiduria 
su visa eile organizacinių pro
blemų, susijusių su perversmo 
dalyvių apklausinėjimu ir ki
tokių aplinkybių tyrinėjimu, 
nepaisant Rusijos ir Sovietų 
Sąjungos prokurorų bendra
darbiavimo, suprantančių 
svarbą reikalų, kuriuos ty
rinėja Lietuvos tardytojai. 
Daugelis kitų organizacijų 
ir žinybų atstovų nerodo ypa
tingo noro su jais bendrauti 
ir visokiais būdais stengiasi 
išvengti kiekvieno su jais kon
takto. Pavyzdžiui, iškeliamas 
toks argumentas: “Betgi jūs 
esate iš kitos valstybės”.

Taip rašo “Izvestijose” ko
respondentas Liškevič. Jis 
palaiko glaudų ryšį su Lietu
vos prokuratūra ir žada šia 
tema daugiau parašyti. J.B.

Užbaigė savo veiklą
Vyriausio Lietuvos išlaisvi

nimo komiteto seime, kaip pra
neša ELTA, lapkričio 1-3 d.d. 
Čikagoje nutarta užbaigti šios 
institucijos veiklą.

1944 m. liepos 2 d. Vilniuje 
buvo paskelbta: “Vyriausias 
Lietuvos išlaisvinimo komite
tas per savo padalinius bei po
litines ir kovos organizacijas 
ir toliau vadovaus lietuvių tau
tai kaip vyriausias lietuvių 
visuomenės politinis organas 
tol, kol nebus sudaryti laisvos 
ir nepriklausomos demokrati
nės Lietuvos suvereniniai or
ganai”.

VLIKui suteiktas lietuvių 
tautos mandatas ir įsipareigo
jimas siekti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir pri
pažinimo po 48-rių metų ko
vos yra jau pasiektas ir jo 
veikla baigiama — sakoma pa
skelbtame pareiškime.

VLIKo delegacijos pasitari
muose su Lietuvos vyriausybe 
š. m. rugsėjo 20 d. Vilniuje 
buvo pasirašytas tarp VLIKo 
pirmininko dr. K. Bobelio ir 
ministerio pirmininko G. Vag
noriaus protokolas sustabdyti 
VLIKo veiklą. Tai turėtų būti 
patvirtinta įvykstančiame VLI
Ko seime Čikagoje. Visi užbai
giamieji darbai turi būti at
likti iki 1992 m. liepos 1 d.

VLIKo vadovybė, vykdydama 
seimo pageidavimus, perduo
da Lietuvos respublikos aukš
čiausiajai tarybai ir vyriau
sybei šiuos pageidavimus.

1. Lietuvos pilietybės klau
simas sukėlė didelį nerimą ir 
nepasitenkinimą išeivijos lie
tuvių tarpe. VLIKas prašo, kad 
Lietuvos respublkos aukščiau
sioji taryba bei vyriausybė 
kaip galima greičiau išspręs
tų šį klausimą ir siūlo, “kad 
visi lietuvių kilmės Lietuvos 
respublikos piliečiai ir jų vai
kai, buvę Lietuvos respublikos 
piliečiai 1940 m. birželio 15 
d. tebėra Lietuvos respublikos 
piliečiai. 2. Pravesti artimiau
siu laiku nubolševikinimo įsta
tymą. 3. Pakviesti Helsinkio 
baigiamojo akto konferencijos 
delegaciją atvykti į Lietuvą 
ir patikrinti lenkų ir kitų ma
žumų daromus kaltinimus lie
tuvių tautai. 4. Paskatinti po
litinių partijų greitesnį atkū
rimą. 5. Išvystyti artimesnį 
ir atviresnį Lietuvos valdžios, 
įstaigų ir išeivijos organiza
cijų bendradarbiavimą. 6. Su
šaukti Lietuvoje VLIKo simbo
linį uždaromąjį posėdį 1992 
m. pavasarį.

VLIKas nuoširdžiai dėkoja 
visiems lietuviams taip stip
riai rėmusiems per 48 metus 
Lietuvos laisvės kovą ir kvie
čia visus tautiečius į vienin
gą, gerai išmąstytą, vieni kitų 
teises ir nuomones gerbiantį 
darbą, atstatant Lietuvos eko
nominį, tautinį, socialinį, kul
tūrinį bei politinį gyvenimą.

Šiame numeryje:
Smūgį pasitinkant

Geriau brangesnis laikraštis, bet geresnis
Aiškėja sąmokslo paslaptys

Buvo bandoma nuversti Lietuvos vyriausybę
Laisva Lietuva tarp laisvųjų

VLIKo delegacija Maskvoje ir Lietuvoje
Tremtinių pėdsakai Altajuje 

įspūdžiai iš sibirinės ekspedicijos 
Nepriklausomybės žygis 
Pėsčiomis iš Talino į Vilnių

Džiaugsmo diena Venezueloje
Iškilmėse dalyvavo daugybė venezueliečių svečių 

“Mūsų sparnai”
Lietuvių evangelikų-reformatų žurnalas 
“Vienužis - Pakuršėje prisigūžęs”

Kun. A. Vienažindžio-Vienužio gimimo ir mirimo sukaktys

Bus teisiami
Lietuvos prezidentas Vytau

tas Landsbergis, Reuterio 
agentūros pranešimu, besi
lankantiems Vilniuje Europos 
parlamento nariams pareiš
kęs, kad du reabilituoti as
menys galbūt dalyvavo žydų 
žudyme. Jei tai būtų tiesa, 
šie asmenys, jei bus surasti, 
bus teisiami. Britanijos par
lamentarai G. Ford’as ir G. 
Titley, cituojant V. Landsber
gį, pažymėjo, kad tokias by
las spręs specialus teismas. 
Lietuvos vyriausybė koope
ruos su bet kokia kitos valsty
bės vyriausybe patraukti teis
man tuos, kurie dalyvavo taut- 
žudystėje.

Ar galės žaisti už Lietuvą?
Tarptautinis olimpinių žai

dimų komitetas, AP agentūros 
pranešimu, vėl priėmė Balti
jos valstybes. Tačiau Tarptau
tinė krepšinio federacija Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos pri
ėmimo klausimą svarstys š. m. 
gruodžio 19 d. Springfield’e 
JAV-se. Ir tada dar nebus aiš
ku, ar Lietuva galės priimti 
visus krepšininkus, norinčius 
už ją varžytis olimpiniuose 
žaidimuose. Mat federacijos 
taisyklės draudžia žaisti dau
giau kaip už vieną kraštą. Žai
dėjai, siekiantys dvigubos pi
lietybės ar įsigijimo natūrali
zacijos dokumentų, turi būti 
to krašto piliečiais bent tre
jus metus.

Nežiūrint to, C. Aleksinas, 
buvęs Connecticut’o universi
teto krepšinio žvaigždė, spa
lio 21 d. padavęs prašymą įsi
gyti Lietuvos pilietybei. Rau- 
tinš, žaidžiantis Ispanijoje, 
taip pat pareiškęs norą žaisti 
Lietuvos krepšinio komandoje.

Didelė našta
Sov. gynybos ministerio pa

vaduotojas Gračiovas dienraš
tyje “Izvestija” pareiškęs, kad 
Lietuva turėsianti suteikti 
“materialinę ir finansinę” pa
galbą sovietų kariams, išei
nantiems iš Lietuvos. Jis vėl 
pakartojo siūlymą išvesti so
vietų kariuomenę iš Lietuvos 
iki 1994 m. pabaigos.

Tame pačiame laikraštyje 
spausdinama ir Lietuvos vice
premjero Z. Vaišvilos nuomo
nė. Visą problemą esą galima 
išspręsti, aprūpinus sovietų 
armijos karininkus darbu ir 
butais. Sovietų kareivių Bal
tijos kraštuose esą iki 300,000.

Renis ir baltiečius
Švedijos vyriausybė Stock- 

holme surengė Baltijos regio
no valstybių konferenciją, ku
rioje svarstyta šių kraštų eko
nominė būklė ir ateities gali
mybės. Konferencijoje dalyva
vo daugiau kaip 200 valstybių 
ir privačių bendrovių atstovų. 
Švedijos valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Sohl- 
man’as pažymėjo, kad, atgavus 
nepriklausomybę, Baltijos

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Kolegija pilna lietuvių
Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje gyvena gausus būrys teologijos 

studentu iš Lietuvos ir studijuoja Romos universitete

Laisva Lietuva tarp laisvųjų
VLIKO delegacija Maskvoje ir Lietuvoje • Reportažas iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

CSCE konferencijos Maskvoje bei posėdžiu su vyriausybe Lietuvoje 1991. IX. 8-23

1991 m. rugpjūčio 23 d. iš Lie
tuvos į Romą atvyko didelis 
būrys kunigų ir klierikų studi
juoti. Beveik po 50 metų Šv. Ka
zimiero kolegijoje vėl suskam
bo lietuviški balsai. Kad mes 
esame čia, tariame nuoširdų 
ačiū vyskupui P. Baltakiui, 
kun. dr. J. Šarauskui, kolegi
jos rektoriui prel. A. Bartkui 
ir visiems geros valios žmo
nėms - lietuviams ir nelietu
viams, kurių dėka ir rūpesčiu 
galime studijuoti Romoje.

Rugsėjo pabaigoje kolegijų 
aplankė arkivyskupas A. Bač- 
kis, popiežiaus pronuncijus 
Olandijoje. Arkivyskupas mū
sų kolegijos koplyčioje kartu 
su kolegijos rektoriumi prel. 
A. Bartkumi ir prefektu kun. J. 
Ivanausku koncelebravo Mi
šias. Savo tartame žodyje Jo 
Ekscelencija palinkėjo mums 
didelio žiningumo, išmokti at
skirti gėrį nuo blogio, ir visa, 
kas gera įsisavinus, pritaikyti 
gyvenime.

Neilgai trukus atvyko ir vysk. 
P. Baltakis. Jis taip pat auko
jo Mišias kolegijos koplyčioje 
ir tarė žodį klierikams. Eksce
lencija taip pat aukojo Mišias 
ir Vatikano radijo koplyčio
je, kurios buvo transliuojamos 
į Lietuvą. Išvykdamas vyskupas 
palinkėjo Aukščiausiojo palai
mos ir sėkmės moksle.

Spalio pabaigoje atvyko ir 
mūsų labai lauktas svečias 
kun. dr. J. Šarauskas. Jis taip 
pat koncelebravo Mišias su 
mūsų profesoriumi-moderato- 
rium kun. dr. J. Juraičių. Pa
moksle ir draugiškų pokalbių 
metu linkėjo gausiai semtis ži
nių.ir grįžus į Lietuvą visa per
duoti žmonėms.

Spalio 27 d. Šv. Kazimiero 
kolegiją aplankė Augsburgo 
vyskupas Josef Stimpfle. Jo 
garbei rektorius prel. A. Bart
kus suruošė vakarienę, kurio
je dalyvavo pronuncijus Tehe
rane arkiv. J. V. Bulaitis, kun. 
dr. J. Šarauskas - Amerikos 
vyskupų konferencijos Šalpos 
Rytų Europai direktorius, prel. 
A. Bunga - delegatas lietuvių 
sielovadai prie vokiečių vysku
pų konferencijos ir kiti. Kole
gijos rektorius padėkojo vysku
pui už apsilankymą, moralinę, 
dvasinę ir materialinę pagal

< MEDEI IS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4IN2

Parūpi nam: vizas jūsų kelionėms į Lietuvą.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje.
Pristatėm per porą dienų. Gana greitai parūpinain jiems bilietus; atvy
kus - draudimą ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar net pakei
čiant grįžimo datą. Dažnai vykdami j 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 MFRFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLvIlv IVILUCLIv 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!
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.

bą Lietuvos tikintiesiems. At
sakomojoje kalboje Augsburgo 
vyskupas pasidalino įspūdžiais 
iš savo kelionės į Lietuvą. La
bai gražiai atsiliepė apie lie
tuvių tautos išsaugotą pamal
dumą. Gilų įspūdį paliko Kry
žių kalnas ir Šiluvos šventovė. 
Vyskupas padėkojo už tokį gra
žų priėmimą kolegijos vadovy
bei, o studentams palinkėjo 
augti dvasia, žiniomis ir to
bulėti.

Kun. dr. J. Juraitis gerai pa
žįsta vyskupą J. Stimpfle, ku
ris dar 1948 m. susipažino su 
lietuviais teologijos studen
tais. Nuo to laiko - didelis lie
tuvių bičiulis. 1963 m. tapęs 
Augsburgo vyskupu, globojo ir 
šelpė lietuvius katalikus už
sienyje. Sunkiais Lietuvai lai
kais visur garsino Lietuvos var
dą. Viešėdamas mūsų kolegijo
je vyskupas džiaugėsi jos atgi
mimu.

Vėlinių dieną buvo laikomos 
Mišios Campo Verano kapinė
se esančioje Lietuvių kolegi
jos koplyčioje, kurioje yra pa
laidoti: vysk. Vincentas Pa- 
dolskis, prel. Kazimieras Šau
lys Nepriklausomybės akto sig
nataras, prel. Zenonas Igna
tavičius, prel. Juozas Končius, 
prel. Jonas Buikus, diakonas 
Augustinas, min. Stasys Gird
vainis — pasiuntinys prie Apaš
talų Sosto ir dar du ar trys ne
žinomi asmenys. Netoliese pa
laidotas kan. Jonas Bičiūnas, 
vyskupai - Būčys ir Brazys, tė
vai marijonai - Vaitkevičius, 
Vaišnora ir nemažai kitų lie
tuvių. Mišias koncelebravo 
prel. rėkt. A. Bartkus, prel. vi- 
cerektorius Dobrovolskis, kun. 
Mečislovas Valiukevičius - Fa- 
timos seserų misijonierių stei
gėjas, prel. Žilys, kun. Ivanaus
kas, kun. prof. Juraitis, kun. 
Torciso Nascimento. Dalyvavo 
didelis būrys Fatimos seserų 
misijonierių, Šv. Kazimiero ko
legijos klierikai, Šv. Šeimos 
seserys iš Lietuvos.

Rektorius tarė žodį portuga
lų ir lietuvių kalbomis, kvies
damas pasimelsti už mirusius 
kolegijos geradarius ir rėmė
jus, už visus lietuvius, palai
dotus šiose kapinėse, už šiais 
metais žuvusius Lietuvos did
vyrius. Gintautas Gudas
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Mano noras kiekvieną va
karą iš Maskvos skambinti į 
Čikagą ir informuoti kasdien 
apie įvykius sužlugo nuo pir
mojo vakaro. Išsėdėjau ketu
rias valandas vakare prie te
lefono, sukdamas skaitmenis 
ir gavau atsakymą: “Niepra- 
velno number Nonia ...” Atsi
prašė, kad linija užimta . ..

Ir taip kiekvieną vakarą po 
dvi valandas vakare ir naktį 
bandžiau — nepraleido. Nuė
jus į telefono-telegrafo stotį 
“paguodė”: jei dabar užsaky
siu . . . reikės laukti tris die
nas. Žodžiu, Maskva, pakvietu
si užsieniečius, užkirto kelią 
normaliai telefonu susisiekti 
su namais.

Tendencingai? O gal ir dėl 
netvarkos? O gal ir dėl “biz
nio”. Vėliau sužinojome, kad 
galima buvo nusipirkti liniją 
už 1000 dolerių.

Pasijutome kaip uždarame 
katile: atskirti nuo šeimos ir 
nuo laisvojo pasaulio. Dr. K. 
Bobeliui pasisekė pasiųsti 
telegramą žmonai, kad ji mė
gintų paskambinti. Sunkiai, 
bet jai pavyko. Tad vieninte
lis kelias susisiekti su lais
vuoju pasauliu — mus pasiekti 
iš Amerikos. Taip keletą kar
tų paskambino mums p. Bobe- 
lienė, p. Čikotienė, mano žmo
na, vargusios naktimis keletą 
valandų.

Pakvietimai
Kad VLIKo delegacija būtų 

pakviesta į CSCE konferenciją 
pasirūpino JAV valstybės de
partamentas. Jis buvo suin
teresuotas, kad kuo daugiau 
delegacijų vyktų į Helsinkio 
konferenciją Maskvoje. Čia 
tenka padėka ir prezidentui 
Bushui, kuris rėmė mintį, 
kad Helsinkio konferencija 
būtų Maskvoje ir kad konfe
rencija būtų tokios pat ap
imties, kaip ir buvusios kon
ferencijos laisvuose Vakaruo
se. Vadinasi, kad visi, net ir 
antikomunistai, galėtų laisvai 
į Maskvą nuvykti.

Gorbačiovas visa tai išpildė. 
Rengėjai siuntė VLIKo delega
cijai pakvietimus, kuriuos pa
sirašė Tereškova (astronautė). 
Su kvietimu kiekvienam buvo 
prijungta ir Sovietų Sąjungos 
viza. Žinoma, viza atėjo dar 
pagal seną Maskvos tradiciją: 
pakvietimą ir vizas VLIKui 
Maskva atsiuntė tik prieš pat 
išvažiavimo datą. Vizas gavo
me trečiadienį, o lėktuvai bu
vo užsakyti šeštadieniui.

Dėl važiavimo į Maskvą VLI- 
Kas tarėsi su Lietuvos vyriau
sybės pirmininku Vagnorium. 
Buvo nuspręsta, kad VLIKui 
reikia dalyvauti Maskvoje. 
Jis pakvietė VLIKą atvykti 
ir į Lietuvą.

VLIKo delegaciją sudarė: 
dr. Kazys Bobelis, dr. Algir
das Budreckis, inž. Pilypas 
Narutis, Jonas Bobelis. Išskri- 
dome IX. 7 SAS linija į Kopen
hagą ir iš ten į Maskvą. Kopen

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

valstybių ekonomika greitai 
turėtų atsigauti, jei ji ryžtin
gai bus pertvarkyta.

Švedija numato investuoti 
į Baltijos kraštų nedideles 
bendroves, viešbučius, benzi
no stočių ir kelių statybą.

Lietuvos ir Švedijos energe
tikos ministerial tarėsi, kaip 
užtikrinti tolimesnį saugų Ig
nalinos atominės elektros jė
gainės veikimą.

Panašią konferenciją atei
nančių metų pradžioje rengia
si sušaukti Vokietijos ir Da
nijos vyriausybės Kopenhago
je. Danijos ir Vokietijos už
sienio reikalų ministerial pa
reiškė, kad konferencija turė
tų svarstyti ekonominės para
mos klausimus Rytų ir Centro 
Europos kraštams.

Kitos žinios
— Lietuva, Latvija ir Estija 

po 50 metų išleido savo pašto 
ženklus. Jie yra rodomi tarp
tautinėje pašto ženklų parodo
je Koelne, Vokietijoje. Daly
vauja 130 kraštų ir laukiama 
apie 30,000 lankytojų.

— Baitfax agentūros teigimu, 
sovietų delegacijos deryboms 
su Lietuva pirmininkas E. Še- 
vernadzė, buvęs užsienio rei
kalų ministeris, sakęs, kad 
Sov. Sąjunga nenorinti vilkinti 

hagoje susitikome su dr. Jonu 
Geniu, kurio kelionės forma
lumai ėjo kitu keliu. Juo rū
pinosi ALTa.

Dr. Geniui viza buvo sulai
kyta nuo 1990 m. Jis turėjo 
Fullbright’o stipendiją dės
tyti Vilniaus universitete, 
bet jo Maskva neįsileido. Bir
želio mėnesį, per lietuvių su
sitikimą su Bush’u, dr. Genys 
sugebėjo prieiti prie jo pasi
skųsti, kad Maskva jam, Full
bright’o stipendininkui, at
metė vizą. Bushas paprašė dr. 
Genio vizitinės kortelės . . .

Ši kartą dr. Genys vizą gavo, 
bet tik penktadienį, o šešta
dieniui buvo užsakytas lėk
tuvas.

Dr. Genys nebuvo VLIKo de
legacijos narys, — atstovavo 
ALTai, bet daugelis jo kelių 
sutapo su VLIKo delegacijos 
planais.

Įdomu prisiminti, kad dr. 
Genys dalyvavo pirmojoje Hel
sinkio konferencijoje 1973 
m. Suomijoje, ir ten su VLI
Ko pirmininku dr. J. K. Valiū
nu ir p. Vileišiu buvo suimti 
ir išlaikyti 7 paras kalėjime.

Visose konferencijose
VLIKas dalyvavo visose Hel

sinkio konferencijose nuo 1973 
m. Pirmojoje Helsinkio konfe
rencijoje VLIKo delegacija 
buvo suimta, o šioje paskuti- 
nioje CSCE konferencijoje 
Lietuvos valstybė buvo priim
ta pilnateise CSCE nare.

Porą mėnesių prieš Helsin
kio konferenciją VLIKas iš
siuntinėjo memorandumą 35- 
iom valstybėm, kad jos parem
tų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos priėmimą narėmis į CSCE. 
Susilaukta iš visų didžiųjų 
valstybių pažado, kad jos rems 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priėmimą į CSCE. Lietuvos 
vyriausybė buvo apie tai pa
informuota.

Maskvos orauostyje VLIKo 
delegaciją pasitiko Lietuvos 
atstovybė ir apgyvendino Lie
tuvos atstovybės namuose.

Registracijos vargai
Rugsėjo 9, pirmadienį, anks

tyvą rytą mes skubėjome į 
“Dom Soyjuzov” rūmus, kur 
buvo skelbiami delegacijų 
susitikimai. Apsauga tų rūmų 
buvo labai sustiprinta. Paro
džius pakvietimą, trukdymų 
nebuvo. Praėję per apsaugą 
(panaši kaip įžengiant į lėk
tuvą orauostyje) susitikome 
su p. Bebenkow, specialiu “Hu
man Rights Ministry of Fo
reign Affairs” vedėju. Pagal 
jį, mes buvome pirmoji iš už
sienio grupė. Jis išdėstė sa
vo rūpesčius: į konferenciją 
galės patekti stebėtojų tik 160, 
nes daugiau nėra salėje vietų, 
o gali būti 400 atstovų iš įvai
rių kraštų. Aišku, visi negalės 
būti sutalpinti.. . Bet mus, 
kadangi pirmieji, jis įleisiąs. 
Prašė palikti pasus šiandien, o 
rytoj gausime pasus atgal su 
leidimais dalyvauti konferen
cijoje. Pareiškėme, kad pagal 

derybų su Lietuva, bet jos bū
siančios labai sunkios. Bus 
svarstoma daug sudėtingų pro
blemų. Reikėsią laiko, kantry
bės ir nuosaikumo.

— Lietuvos vyriausybė pri
ėmė nutarimą, kad buvę KGB 
bendradarbiai negali užimti 
vadovaujančių vietų Lietuvos 
ministerijose. Siūloma buvu
siems KGB bendradarbiams iš 
tokių vietų atsistatydinti iki 
1992 m. sausio 1 d. Nutarime 
taipgi nurodoma, jog tolimes
nis bendradarbiavimas su so
vietiniu saugumu bus laiko
mas nusikaltimu Lietuvos vals
tybei. J-A.
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Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės į

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 

JAV konsulato potvarkį, nega
lima pasų atiduoti niekam — 
turime juos visada laikyti su 
savimi. Bebenkow nusileido ir, 
užpildžius anketas, pažadėjo 
kitą dieną prieš CSCE konfe
renciją, leidimus paruošti ir 
parodė kur reikės juos atsi
imti.

Kitą dieną teko vėl nemalo
niai kovoti, kad gautume iš va
karo užsakytus “Visitors” lei
dimus įeiti į CSCE konferenci
ją. Čia pralindimo pro didžiau
sią minią gabumus parodė Jo
nas Bobelis. Jei ne jis, mes tur
būt, kaip ir daugumas, būtume 
likę už durų. Ir visa tai tik dėl 
netvarkos.

Kitokie leidimai dar buvo 
reikalingi, kad galima būtų 
įeiti į NGO svarstybų salę. Pa
ralelių organizacijų (Parallel 
Function of the Moscow Mee
ting of the Conference on Hu
man Dimensions of the CSCE) 
registracija buvo kitame Mask
vos miesto kvartale, tolimame 
priemiestyje. Teko valandą 
taksiu važiuoti į tą centrą. 
Čia vėl trejetą valandų išsto
vėjome, laukdami NGO leidi
mų.

Kyla klausimas, ar tokia sis
tema buvo sukurta tam, kad at
eiviai nesusigaudytų ir tuo 
būdu kuo mažiau tų leidimų 
būtų išduota, ar todėl, kad 
Maskvoje tuo metu viskas bu
vo gerokai sujaukta.

Su kitom delegacijom
Buvo žinių, kad Jugoslavija 

gali balsuoti prieš Lietuvą, 
todėl, kad ji pripažino Kroa
tijos nepriklausomybę. Aplan
kėme Amerikos delegaciją, įsi
kūrusią viešbutyje “Maskva”. 
Ji užtikrino, kad Lietuva bus 
priimta į CSCE.

Armėnai pakvietė mus į spe
cialų pobūvį savo konsulate, 
prašė mus paremti jų pastan
gas į nepriklausomybę. Vaka
re (IX. 9) nuvykome į Armėni
jos atstovybę, įsikūrusią Mask
vos miesto pietinėje dalyje. 
Čia radome kai kuriuos Ameri
kos kongresmenus. Armėnai 
priėmė mus labai draugiškai. 
Vakaronė buvo labai iškilmin
ga su armėnų chorais ir solis
tais. Armėnai ir Amerikos kon
gresmenai sveikino mus bei 
džiaugėsi, kad Lietuva yra ne
priklausoma. Jie kėlė taures 
už mus, o mes kėlėme taures 
už Armėnijos nepriklausomy
bę.

Lietuvos delegacija, vado
vaujama A. Saudargo, Lietu
vos lėktuvu atskrido vėlai 
vakare 1991. IX. 9. Mes susi
tikome su ja Lietuvos atsto
vybėje. Dr. K. Bobelis supa
žindino Saudargą su VLIKo 
rašytais memorandumais.

Lietuva priimama nare
CSCE (Conference on Secu

rity and Cooperation in Eu
rope) CHD (Conference on the 
Human Dimension) konferen
cija prasidėjo IX. 10. 10 v.r. 
“Dom Soyjuzov” salėje labai 
punktualiai. Salė — pati gra
žiausia Sovietų Sąjungoje, o 
gal ir Europoje.

Gerai, kad nuvykome porą 
valandų anksčiau — radome 
minią ir pro ją prasiveržėme 
į salę vos 9.45 v.r.

Prieš konferenciją buvo 
slaptas visų valstybių užs. rei
kalų minsterių posėdis, skir
tas Pabaltijo valstybių priėmi
mui į CSCE. Vadovavo Vokie
tijos užs. r. min. Genšeris. (Ki
ta procedūra negu pernai Ko
penhagoje įvedant į CSCE Al
baniją). Genšeris, pranešęs, 
kad naujomis narėmis CSCE 
yra Lietuva, Latvija ir Estija, 
paprašė iškelti tris naujas vė
liavas prie 35 esamų vėliavų ir 
nurodė kur Lietuva, Latvija, 
Estija turi užimti vietas.

Kai mus, stebėtojus, įsilei
do į salę jau kabėjo visos 38 
vėliavos ir visi užsienio r. mi
nisterial su savo delegacijo
mis sėdėjo savo vietose: Lie
tuvos delegacija sėdėjo tarp 
Lichtenšteino ir Liuksenbur- 
go, po to sekė Latvija. Estija 
buvo pasodinta tarp Suomijos 
ir Ispanijos. Dabar CSCE turi 
38 narius. Lietuvos delegacija: 
Algirdas Saudargas, Valdema
ras Katkus, Eugenijus Klum
bys, Halina Kobeckaitė, Os
valdas Markevičius, Raimon
das Jurevičius, Snieguolė Šeš- 
kienė, Aidas Puklevičius, Egi
dijus Bičkauskas, Lionginas 
Vasiliauskas, Juozas Jucys.

(Bus daugiau)

Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Maskvoje “Dom 
Sojuzov” rūmuose. Iš kairės: II. KOBECKAITĖ, P. NARUTIS, JAV kong- 
resmanas TH. SAWYER, Estijos min. pirm. LI MERI, dr. K. BOBELIS, A. 
BUDRECKIS 1991.IX.10

Kazimiero Milerio sesutei
Lietuvoje mirus, 

jam reiškiu gilią užuojautą-

A. Paulius

AfA 
FILOMENAI CICĖNIENEI

mirus, 
jos mylimą vyrą JERONIMĄ, VKLS-gos centro valdy
bos narį, ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

VKLS-gos Čikagos skyriaus 
valdyba ir nariai

AfA 
MONIKAI KNIETIENEI

Lietuvoje mirus, 
broliui KAZIMIERUI MILERIUI su šeima bei kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
MONIKAI KNIETIENEI 

Lietuvoje mirus,

brolį KAZIMIERĄ MILERĮ su šeima bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

A. J. Gedrimai J. B. Staniai

J. A. Mikalauskai Br. E. Sopiai

M. I. Repečkos L. Eug. Klevai

PADĖKA
Brangiam vyrui, tėvui, seneliui ir broliui 

AfA ALBINUI STATULEVIČIUI
1991 metų rugsėjo 5 dieną mirus, 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, ofm, kun. E. Jurgučiui, ofm, už 
maldas, iškilmingas apeigas bei Mišias, palydint velionį į 
amžino poilsio vietą. Ačiū visiems draugams ir pažįstamiems 
už gausų dalyvavimą laidotuvių namuose ir laidotuvėse, už 
gėles, aukas Mišioms, lietuvių organizacijoms, už pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, už atsisveikinimo žodį 
Tautos fondo vardu D. Renkauskui, draugų - P. Adomaičiui.

Ačiū mieloms draugėms už pyragus, o B. Stanulienei už 
gražiai paruoštus pusryčius.

Liūdintys: žmona Marytė,
sūnus Raimundas ir žmona Chaty, 
vaikaičiai Kajatonas ir Star,
sesuo Liucija ir brolis Jonas Lietuvoje

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!”



Lietuviu tremtiniu barako liekanos atkampiame Keksos kaime-kalnu Altajus M. Purvinienės piešinys

Iš sibirinės ekspedicijos sugrįžus

Tremtinių pėdsakai Altajuje

Nepriklausomybės žygis 
Amerikos lietuvis, kovojantis už Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
laisvę, 199LV.14-VL14 pėsčias žygiavo nuo Talino iki Vilniaus

Archit. MARTYNAS PURVINAS

Sovietinės santvarkos de
šimtmečiais nevalia buvo do
mėtis Lietuvos tremtinių li
kimu. O tuo metu negailestin
gas laikas, atšiaurūs orai ir 
nedori žmonės uoliai naikino 
jų buvimo Sibiro platybėse 
žymes. Taip nyko lietuviški 
kryžiai tremtinių kapinėse, 
guro barakai, menę daugelio 
lietuviškų šeimų likimą, bars
tėsi ar buvo likviduojami ano 
meto dokumentai. Vis mažiau 
tebeliko gyvųjų tų laikų liu
dininkų, galinčių nupasakoti 
žmonių vargus vienoje ar ki
toje vietovėje.

Tautinio atgimimo metais 
viskas staigiai pasikeitė — 
statomi paminklai kančių vie
tose, į tėvynę pervežami sve
timoje žemėje žuvusiųjų palai
kai, spausdinami tremtinių 
atsiminimai. Bet ir šiandien 
išryškėjo dar tik dalis tos niū
rios praeities, palietusios šim
tų tūkstančių Lietuvos gyven
tojų lemtį. Galop svarbu atsek
ti ne vien atskirų šeimų liki
mus. Būsimoms kartoms priva
lu žinoti ir tremtinių buitį 
— kaip ir kur jie gyveno, ką 
dirbdavo, kaip nuo bado ir šal
čio gindavosi. Visus tuos da
lykus — tremtinių materialinę 
kultūrą turėtume dabar užfik
suoti, kol dar tebėra kokie 
pėdsakai tremties vietose, kol 
tebesantys gyvieji gali paaiš
kinti pašaliniams nesuvokia
mus dalykus.

Ekspedicijos organizatoriai
Paminint pirmosios trem

ties penkiasdešimtmetį, Lie
tuvos deportuotų asmenų pa
laikų perkėlimo ir socialinės 
pagalbos komitetas (pirminin
kas Antanas Petrokas) finansa
vo tyrimo ekspediciją į Alta
jų — daugelio 1941 m. birže
lio mėnesį išvežtųjų paskir
ties vietą. Ekspediciją orga
nizavo inž. Antanas Sadeckas, 
žinomas savo įspūdingomis 
fotonuotraukomis iš tremties 
vietų. Joje teko dalyvauti ir 
man su žmona Marija Purvi- 
niene. Mudu, kaip architektai, 
turėjome fiksuoti materiali
nius tremtinių gyvenimo pėd
sakus: gyvenvietes bei pasta
tus. Šešių žmonių grupei per 
1991 metų liepos mėnesio tre
jetą savaičių teko nuvažiuoti 
apie du tūkstančius kilomet
rų didžiojo Altajaus keliais, 
aplankyti dvidešimt penkias 
gyvenvietes, susitikti su gau
sybe tenykščių žmonių.

DAR GALITE 
REGISTRUOTIS!
Jau daug atstovų, dalyvių ir turistų užsi
registravo. Kviečiame ir jus prie jų prisidėti! 
VII pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 
bus didžiausias šių metų išeivijos lietuvių 
įvykis. Laisvai Lietuvai ir mums reikalinga,

kad mūsų jaunimas persvarstytų savo veiklos planus ir 
metodus. Prisidėkime visi, kad kongreso šūkis virstų tikrove: 
MŪSŲ VIENYBĖ - TAUTOS STIPRYBĖ! PASKUBĖKITE 
Kreipkitės į kongreso koordinatorius kiekviename krašte.

VII PLJ kongreso rengimo komitetas

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 
REGISTRACIJOS KOORDINATORIAI

PIETŲ AMERIKOJE
VII PLJ kongreso rengimo komitetas 
c/o Adriana Rastauskaitė
VII PLJ kongreso pirmininkė
V. de Obligado 2702 3 B 
(1428) Buenos Aires, Argentina 
Tel. 1-786-8321

KANADOJE
VII PLJK talkos komitetas Kanadoje 
c/o Arūnas Pabedinskas
194 Lloyd Manor Road 
Etobicoke, Ont. M9B 5K5 Canada 
Tel. 416-233-8802

ANGLIJOJE
VII PLJK talkos komitetas Anglijoje 
c/o Vincent O'Brien
66 James Lane
Leyton, London E106 H1 England
Tel. 81-539-6749

Pirmieji vaizdai
Lėktuvais nuskridome į Bijs- 

ką — šiandien didoką miestą, 
naujomis statybomis uždengu
sį ir daug skaudžią praeitį me
nančių vietų. Aplankėme gar
sią Bijos upės pakrantę, kur 
išlaipintieji iš ešelonų trem
tiniai ilgai laukė savo tolimes
nio likimo. Greta stovintis cuk
raus fabrikas tuomet daug kam 
tapo pragaišties vieta. Ten 
nuėjusiems dirbti (gal besi
tikėjusiems saldesnio ir so
tesnio gyvenimo) teko kalk
akmenis skaldyti. Tebėra tų 
darbininkų-kalinių gyventi 
barakai, dalis juos supusios 
betoninės sienos, niūrus ir 
drėgnas bausmės karceris.

Visa tai ganėtinai pakeis
ta — ramesniais laikais din
go ginkluoti enkavedistai, nau
ji gyventojai malkoms nuardė 
sargybos bokštus, pristatė sa
vų patalpėlių. Bet nejaukūs ir 
piktžolynuose skendintys žiau
rios praeities likučiai — gru
bus sienų betonas, niaurūs pa
statai, lyg prisigėrę kankinto
jų dvasios. Buvęs fabriko vai
ruotojas pasakojo, kaip kas
dien vežiodavo lavonus į seną
sias miesto kapines. Ten juos 
versdavo į iškastus griovius 
be jokių karstų. Sakoma, kad 
vėliau ant lietuvių dar lai
dojo mirusius japonų belais
vius.

Naujesniais laikais tą plo
tą savo kapams užėmė vietos 
gyventojai, užgriozdinę seną
sias kapines dabar pamėgtais 
grubiais metaliniais aptva
rais. Juos stelbia tik suvešėję 
krūmynai ir medžiai.

Visai nepasisekė tų kapinių 
pakraštyje — prie skardžio 
palaidotiesiems. Pokariu ten 
nuslinko paplautas šlaitas, 
išbarstydamas tuos broliškus 
kapus. Vietos valdžiai teko 
rankioti bevardžius palaikus 
ir jau karstuose juos grąžinti 
žemei. Vargu ar kada pavyks 
atsekti, kur kokio Lietuvos 
tremtinio kaulai ilsisi, ypač 
karo metais palaidoto. Tad 
visus kankinius primena vie
nas medinis kryžius — nese
niai svečių iš tėviškės kapi
nių pakraštyje pastatytas. 
Deja, ir tas kuklus paminklas 
sovietiškai auklėtiems žmo
nėms neįtiko — tie jį ir laužė, 
ir piktus laiškus į visokias 
instancijas rašė. Gerai, kad 
atbundančioje Rusijoje nebe 
tokie viską nulemia . .. Tad 
kryžius mūsų buvimo metu te
bestovėjo.

JUNGTINĖSE AMERIKOS 
VALSTYBĖSE
VII PLJK talkos komitetas JAV-se 
c/o Vytautas Kamantas
VII PLJK talkos komiteto pirm.
1851 Skyview Drive
Sparta, Ml 49345 USA 
Tel. 616-887-1436

AUSTRALIJOJE
VII PLJK talkos k-tas Australijoje 
c/o Henrikas Antanaitis
4 Robert St., North Baldwyn, 
VIC 3104, Australia
Tel. 3-857-7248

VOKIETIJOJE ir EUROPOJE
VII PLJK talkos k-tas Vokietijoje 
c/o Tomas Bartusevičius 
Anne-Frank Str.31 
5660 Wittlich, Germany 
Tel. 6571-4629

Lietuvių palikuonys
Šį tą nugirdome ir apie iš

girtąją sovietinių tautų lygy
bę bei brolybę. Antai, vienas 
tremtinių palikuonis, likęs 
Altajuje, visai surusėjo, sėk
mingai darbe pasirodęs ir į 
nemenkus viršininkus iškopė, 
partiniu tapo. Betgi vieno po
būvio metu viena įsilinksmi
nusi partijos vadovė išsiple
pėjo savo kaimynei, kad aną 
vis tiek laiko “ne mūsų žmo
gumi” ir paslapčiomis jį pri
žiūri, kad tas kur nenukryptų, 
savo kilmę prisiminęs.

Teko sutikti ir po Lietuvos 
sujudimo iš darbo išvarytą 
lietuvę tremtinę, užkliuvusią 
tenykščiams vadams. Kai kurie 
Altajuje tebegyvenantys lie
tuviai kaip tik įsiminė savo 
priverstiniu paklusnumu, gal 
jau į kraują įėjusiu, kokių 
aštresnių pasisakymų prieš 
valdžą vengimu. Taip per de
šimtmečius nežmoniškų sąly
gų buvo išugdytas vergišku
mas. X4Gilyn į kraštą

Iš Bijsko, kartu su Alytaus 
turistų grupe, pajudėjome į 
Kalnų Altajų. Tas didžiulis 
plotas neseniai buvo nebe au
tonomine sritimi, o atskira 
respublika apsiskelbęs. Gy
venvietėse nebeliko anksčiau 
privalomų lentelių su rusiš
kais gatvių bei įstaigų pava
dinimais. Viskas rašoma vien 
altajiečių kalba (tiesa, Stali
no laikais įpirštu slavišku 
šriftu).

“Perestroikos” metai galop 
išjudino ir tą atokų kraštą, 
sužadino tenykščių tautinius 
jausmus. Tebestovėjo tik obe
liskas su užrašu apie “sava
norišką” Altajaus prisijungi
mą prie Rusijos XVIII š. pa
baigoje. Vietiniai gal prisi
mena savo gentainių nykimą 
imperijos viešpatavimo me
tais, užgriuvusį žmonių girdy
mą alkoholiu ir kitas blogy
bes. Tad ten esama ir- labai 
aršiai nusiteikusių čiabuvių. 
Gan būdinga scenelė: atkam
piame kalnų kaimelyje dvi mo
teriškaitės pasiteiravo, kodėl 
mes tuos senus namus fotogra
fuojame. Paaiškinus, kad ten 
gyveno lietuviai ir kad po ko
kių 50 metų tų namų nebebus, 
jos atrėžė: “Namai gal dar ir 
bus, bet mes tada jau būsime 
nuo Rusijos atsiskyrę”.

Lietuvių tremties metais 
tokių drąsuolių nebūdavo. 
Sovietinė sistema visą tą kraš
tą buvo užtvindžiusi tremti
niais iš įvairių kraštų ir tau
tų: vokiečiais ir lenkais, kal
mukais ir estais, mordviais ir 
latviais. Daug ten vargo ir lie
tuvių.

Sostinėje
To krašto sostinėn Gorno 

Altaiske (beje, praradusioje 
net savo pirmykštį čiabuvišką 
vardą) patekusiems lietuviams 
teko rūpintis miesto apšildy
mu — kirsti mišką malkoms Ku- 
tašo vietovėje. Jau seniai nu
griautas tenykštis ilgasis ba
rakas, kur gyveno susikimšę 
dešimtys tremtinių šeimų - 
vieni nuo kitų šiaip taip atsi
tvėrę. Tik užsilikę tame krašte 
tremtiniai parodė kur stovėjo 
ligonių, sargybos ir kiti sta
tiniai. Ten, kaip ir daugelyje 
kitų vietų, per kelis dešimt
mečius labai pasikeitė ir ap
linka — medžiais ir krūmais 
apaugo tremtinių kapinaitės, 
buvusios gyvenvietės plotą 
išdalino miestiečių daržams. 
Iš senų laikų teliko varganas 
keliukas ir erkės — baisios 
ligos encefalito nešiotojos, 
ką invalidu paverčiančios, 
ką į kapus nuvarančios. (B.d.)

Dr. Ginu 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

PAULIUS KLIMAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Su Latvijos lietuviais
Gegužės 29 buvo poilsio die

na, nes mes jau buvome “pra
lenkę” savo maršrutą. Susiti
kau su vietiniais lietuviais ir 
parašiau laišką vietiniam lat
vių laikraščiui. Šį mano laišką 
vietiniai lietuviai išvertė į lat
vių kalbą, ir jis buvo išspaus
dintas. Radijo stotis dažnai 
transliavo mano anksčiau pa
darytą pasikalbėjimą ir grojo 
mūsų žygio dainą. Viena vieti
nė Rygos lietuvaitė man paro
dė tą vietą, kur sausio mėne
sį buvo nušauti du latviai fil- 
muotojai, kai jie filmavo Lat
vijos vidaus reikalų ministe
rijos užpuolimą.

Latvijos provincijoje
Ketvirtadienį, gegužės 30, iš

keliavom iš Rygos, žinodami, 
kad pusė kelionės jau baigta. 
Tą dieną mes nuėjome tik 13 
km - ligi 330 km ženklo prie 
Kekavos miestelio, vėl neno
rėdami pralenkti savo mar
šruto. Ieškodami nakvynės, tu
rėjome nuvažiuoti į sekantį 
miestelį - lecava. Ten jo va
dovai mus gražiai sutiko, do
vanojo mums ženklelius, vė
liavėles ir medalius, prime
nančius miestelio įkūrimą 
1492 m. Mums parodė ir moder
nų viešbutį. Miestelis užmokė
jo už mūsų nakvynę.

Gražulis sugrįžo gegužės 31 
d. mums beeinant į lecava. (Jis 
išlipo iš autobuso ir tiesiai 
įsijungė į mūsų eitynes). Tą va
karą nakvojome gražioje sto
vykloje, kurią mums vėl parū
pino miestelis. Tą vakarą žy
geiviai ir miesto vadovai man 
suruošė gimtadienio vakarie
nę - viena diena anksčiau . . . 
Labai skaniai prisivalgėme 
įvairių patiekalų ... Vadovės 
dovanojo man litrą pieno, ga
vau daug sveikinimų. Jauna es
tė Epp Saluveer padovanojo 
man lietuviškai - estišką žo
dyną.

Birželio 1 d. netoli Bauskės 
miesto sutiko mus mano tėvas, 
kuris su giminėmis atvyko iš 
Vilniaus manęs pasveikinti 
mano 31-jo gimtadienio proga. 
Apsistojome Bauskės viešbu
tyje, kur dar kartą šventėme 
mano gimtadienį su giminių iš 
Lietuvos atvežtomis gėrybė
mis. Savo dienoraštyje įrašiau: 
“Jau beveik laikas įgyvendinti 
mano svajonę - tikiuosi, kad 
Vakarų spauda atkreips dėme
sį. Tik nežinau, kiek. Norisi 
ką daugiau padaryti, bet svar
biausia yra pasiekti Vilnių. 
Dieve, man padėk!”

Netoli Saločių, jau Lietuvo
je, viena sena ūkininkė birže
lio 3 d. (ją buvome sutikę anks
čiau Saločių šventovėje) atne
šė skilandžio, duonos ir pieno. 
Neatsimenu skanesnio valgio. 
Aš šiai verkiančiai moteriai 
padovanojau mažą trispalvę 
vėliavėlę atminimui. Toks nuo
širdumas mane giliai paveikė.

Lietuvoje
Birželio 3 d. netoli Pasvalio 
mes įžengėme į Lietuvą. Žygia

Ukmergėje: PAULIUS KLIMAS sako kalbą vietos gyventojams prie Ne
priklausomybės paminklo

Nepriklausomybės žygio dalyviai. Iš kairės: Paulius Klimas, estas Valdu 
Hammer. Petras Gražulis, estė Maris Jae, Inga Jurkutė, estė Helina Lenk, 
estė Epp Saluveer, estas Aaare Linder, V. Blaudys, estė Šalme Leprik, 
estas Ralf Kaup

vome maždaug ligi 12.30, o ta
da automobiliu vėl grįžome 
prie Pasvalio muitinės, kur bu
vo mitingas, protestuojantis 
prieš omonininkų terorą. Prieš 
mus stovėjo apdeginta muiti
ninkų būdelė. Aš sakiau 200 su
sirinkusiųjų: Omono teroras 
istorijos bus greitai užmirš
tas, o Sausio 13 didvyriai bus 
įamžinti. Gražulis paaiškino 
apie mūsų ypatingą draugystę 
ir padėkojo man už žygį, kurį 
aš 1988 m. buvau atlikęs dėl 
jo. Vilniaus miesto deputa
tas Vytautas Bogušis sakė: “Lin
kiu, kad čia būtų paskutinis žy
gis už Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos laisvę”.

Jaudinantys momentai
Keli rokeriai (motociklinin

kai) sutiko mus birželio 4 d. 
Pumpėnuose ir nuo čia jie ly
dėjo mus ligi Vilniaus. Jie apie 
žygį buvo sužinoję per mano gi
mines. Šie vyrai labai norėjo 
dalyvauti ir prisidėti prie žygio.

Kitą dieną, birželio 5, mums 
einant j Panevėžį, sena mote
rėlė invalidė su kriukiais ėjo 
su mumis ir prašė nesulėtinti 
greičio. Visi nustebome jos 
drąsa ir tivrtumu. Ji vėliau 
man įteikė gražių segamų ženk
liukų.

Panevėžyje mus pamatė vie
nas autobuso šoferis, staiga 
sustabdė autobusą. Jis, didžiu
lis vyras, išlipo ir verkdamas 
mane apkabino. Neištaręs nė 
žodžio, įlipo į autobusą ir nu
važiavo . . .

Panevėžyje birželio 7 d. įvy
ko mitingas Nepriklausomybės 
aikštėje, netoli Švč. Trejybės 
šventovės (klebonas - kun. Ro
bertas Pukenis). Susirinko 
apie 500 žmonių, dalyvavo ir 
anas didelis vyras - autobuso 
šoferis su savo šeima. Aš pra
dėjau mitingą Lietuvos himno 
žodžiais: “Lietuva, tėvyne mū
sų, tu didvyrių žeme, iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę se
mia”. Toliau kalbėjau: “Prisi
minkime tuos didvyrius, kurie 
1918 m. paskelbė Lietuvos ne
priklausomybę. Dabar nėra ki
to kelio Lietuvai - tik nepri
klausomybė”. Gražulis, estas 
Raul Kaup ir kiti taip pat ta
rė žodį.

Pasiūlė šienauti
Taujėnų miestelį pasiekė

me birželio 8. Beeinant mums 
į miestelį, vienas ūkininkas 
pasiūlė man pabandyti dalgiu 
pjauti žolę - šienauti. Kiti mū
sų žygeiviai juokėsi, ypač Gra
žulis, bet aš gerai “pasiro
džiau”. Prieš kelias dienas 
Gražulis per Vilniaus radiją 
buvo paminėjęs, kad aš esu dar 
viengungis. Taujėnuose suti
kau jauną lietuvaitę, ir čia pra
sidėjo Gražulio piršliavimas ... 
Vietinėje šventovėje mums ne
tikėtai teko dalyvauti vestu
vėse, o Gražulis vis mane ragi
no .. . vesti.. .

Pumpėnai-Ukmergė
Visur, kur tik galėjome su

stodavome šventovėse. Lietu
voje man geriausiai patiko kai
mo šventovėlės. Taujėnuose 
klebonas leido mūsų šoferiui
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Vilniuje: PAULIUS KLIMAS, baigęs Nepriklausomybės žygį su Lietuvos 
prezidentu VYTAUTU LANDSBERGIU Nepriklausomybės aikštėje

Robertui Tarasevičiui pagro
ti vargonais. Estams irgi pa
tiko šventovės ir ypač kryžiai. 
Juos matėme Lietuvoje prie 
“Baltijos kelio”, kuriuo ėjome.

Ukmergę pasiekėme birže
lio 9 d. Apie 250 žmonių ir cho
ras dalyvavo mitinge Kęstu
čio aikštėje. Aš čia kalbėjau: 
“Amerika, mes laukiame Lie
tuvos pripažinimo: kodėl dar 
nepripažinai? 50 metų sovietų 
okupacija turi baigtis .. . Pre
zidente Bušai, ar negirdi Lie
tuvos žmonių laisvės šauks
mo . . .? Lietuviai, latviai ir 
estai trokšta laisvės - atstaty
ti savo nepriklausomybę”.

Šiame mitinge taip pat daly
vavo vietinio Sąjūdžio tary
bos pirm. Saulius Skiudulis, 
kuris priminė ukmergiškiams, 
kad jie kviečiami budėti prie 
Aukščiausiosios tarybos birže
lio 9 ir 10 d.d. Estas Ralf Kaup 
taip pat priminė Baltijos vals
tybių istorines skriaudas ir pa
dėkojo lietuviams už jų nusi
statymą atgauti nepriklauso
mybę. Visiems žygiuotojams 
buvo įteiktos gėlės, o rajono 
valdytojas Pranciškus Tamo- 
ševičius mane apjuosė labai 
gražia tautine juosta.

Širvintos
Birželio 11 pasiekėme Šir

vintas. Miesto vadovai sutiko 
mus prie miesto ribos ir paly
dėjo į miestą. Tenai mus suti
ko entuziastingas būrys žmo
nių. Jautėmės gerai. Jie mums 
parūpino nakvynę Širvintų 
viešbutyje, o pavalgyti gavome 
valgykloje.

Dienoraštyje birželio 12 ra
šiau: “.. . maždaug 24 kilomet
rai iki Vilniaus ribos. (Per žy
gį)... turėjome progos pasvars
tyti ir savo asmenišką gyveni
mą ir visas savo silpnybes bei 
stiprybes. Viltis gyvena mūsų 
širdyse, ir mes žinome, kad pa
sieksime tikslą, bet laukiame 
laisvės”.

Artėjant prie Vilniaus
Birželio 13 pakeliui į Vil

nių sutikome vieną Sąjūdžio 
narį, kuris mums atvežė dide
les Baltijos valstybių vėlia
vas - pagal mano prašymą. Prie 
mūsų žygeivių prisidėjo skau
tų būrys iš Ukmergės. Jie pa
dėjo mums nešti vėliavas. Ro
keriai (motociklininkai) mus 
vis dar lydėjo.

Prisidėjo ii- vilniečiai, pasi
puošę tautiniais drabužiais. 
Turėjome pasiekti Vilniaus
miesto (vardo) betonines rai
des 2 v.p.p. Labai greitai nu
ėjome tuos 24 km, kad net rei
kėjo kelis kartus sustoti. Pa
galiau atėjome prie Vilniaus 
miesto ribos, kur būrelis žmo
nių bei Vilniaus miesto at
stovai mus gražiai priėmė. 
Jautėmės pasiruošę nugalėti 
paskutinius septynis kilo
metrus.

Nauji ir naudingi pasikeitimai 
siuntiniams į Lietuvą

Dabar galime siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu ir visomis 
kitomis išlaidomis, kaip buvo daroma iki 1984 metais. Leidžia
mųjų siųsti daiktų sąrašas yra platesnis, kiekiai didesni ir muitas 
mažesnis.
Siūlome praktišką, naudingą ir pageidaujamą tokios sudėties 
siuntinį: sportinis kostiumas, “Adidas” arba “Puma” firmos, 
sportiniai vyriški arba moteriški žymiųjų firmų batai, puošni 
palaidinukė, išeiginiai marškiniai, 500 gr natūralios kavos (instant), 
2 sv. įvairaus tualetinio muilo, moteriškas arba vyriškas liet
sargis, striukė. Siuntinio kaina ...........................................$500
Taip pat parduodame prekes ir Vilniaus užsienio valiutos par
duotuvėje “Merkurius”, kur kliento nurodytas asmuo gali pats 
prekę pasirinkti. (Automobiliai, šaldytuvai, mezgimo mašinos, 
televizijos aparatai, video, stereo magnetofonai ir kt.)
Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, persiun
čiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Baltic Stores Co. Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England 

Tel. 01 460 2592
Tik per Angliją pigiau ir greičiau

Vilniuje
Paskutinė žygio diena, birže

lio 14-toji, prasidėjo sėkmin
gai: mes jau per patį Vilniaus 
miestą atėjome prie Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos (par
lamento) rūmų lygiai dvyliktą 
valandą. Ten įvyko mitingas, 
kuriame dalyvavo apie 500 
žmonių. Aš šiame mitinge tarp 
kitko kalbėjau: “Sibiras yra 
žodis, kuris lietuviams suke
lia pasibaisėjimo ir skausmo 
jausmus. Mano seneliai, kaip 
ir jūsų, mielieji lietuviai, bu
vo ištremti.. . Turime pasau
liui priminti, kiek jie kentė
jo ... Brangi močiute, man 
kojų neskauda!”

Su prezidentu
Po šio mitingo visa eisena 

pamažu apėjo AT rūmus. Mes 
tikrai nežinojome, ar prezi
dentas Landsbergis eis kartu 
su mumis į arkikatedrą, bet 
tikėjomės, kad jis mus nors 
pasveikins. Kai priėjome prie 
dabartinių AT priekinių durų, 
aš išmokiau čia susirinkusius 
žmones šūkių, kuriuos mes 
naudodavome Vašingtone, de
monstruodami prie sovietų 
ambasados:

“Ko mes norime?” - “Nepri
klausomybės!”

“Kada?”-“Dabar!”
Visa tai žmonėms labai pati

ko, bet aš vis prašiau: “Gar
siau!”

Kai apėjome visą pastatą, 
prezidentas Vytautas Lands
bergis atėjo į sutartą vietą Ne
priklausomybės aikštėje. Jis 
mane labai nuoširdžiai pasvei
kino ir pabučiavo, sakydamas: 
“Einam!”

Dvi žygeivės priekyje nešė 
plakatą su įrašu: “Dievui, tėvy
nei, artimui”. Sekė kiti žygiuo- 
tojai bei skautai su visomis tri
mis vėliavomis. Prez. V. Lands
bergis ėjo su manimi vidury
je, aš jam iš kairės, o Petras 
Gražulis — iš dešinės. Taip Ge
dimino prospektu nužygiavo
me ligi Vilniaus arkikatedros.

Mums beeinant Gedimino 
prospektu, prez. Landsbergis 
mane pagyręs, sakydamas, kad 
jis mėgstąs žmones, kurie pa
daro, ką pažada. Jis toliau kal
bėjo, kad ši vasara Lietuvai 
būsianti sunki.. . Toliau mes 
kalbėjome apie Lietuvos padė
tį: prezidentas kalbėjo rea
listiškai, ir aš stebėjausi jo 
tvirtumu.

Arkikatedroje dalyvavome 
šv. Mišiose, pasimeldėme už vi
sus kankinius bei tremtinius 
ir už Baltijos valstybes, už jų 
nepriklausomybę.

Nuėjome tolimą kelią. Tu
rime vilties, kad ir Estijos, Lat
vijos bei Lietuvos nepriklau
somybės kelias jau beveik nu
eitas.

Kai Estija, Latvija ir Lietu
va visiškai pilnai atgaus ne
priklausomybę, tada mes vėl 
žygiuosime. (Pabaiga)
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Rugsėjo 10 d. po sunkios li
gos mirė a.a. mons. Bronius Bur- 
neikis, Marijos Taikos Karalie
nės šventovės Klaipėdoje staty
tojas ir klebonas. Už jos staty
bą velionis buvo neteisėtai ap
kaltintas ir kalintas sovietinės 
okupantų valdžios. Iš tikinčiųjų 
atimta šventovė, nugriovus jos 
bokštą, buvo paversta filharmo
nijos sale. Šventovę Klaipėdos 
katalikams grąžino nepriklauso
mybės Lietuvai siekusi vyriau
sybė. Mirtis klebonui mons. B. 
Burneikiui, sulaukusiam 67-rių 
metų, neleido užbaigti Marijos 
Taikos Karalienės šventovės at
statymo. Ji dabar jau turi bokš
tą ir maldai kviečiančius var
pus. Rugpjūčio pabaigoje virš 
pagrindinių šventovės durų sep
tyniolikos metrų aukštin iškilo 
Švč. Mergelės Marijos skulptū
ra, antrą kartą sukurta vilnie
čio skulptoriaus Vytauto Šerio. 
Pirmą kartą jis šią skulptūrą 
buvo sukūręs 1959 m. Tada ji bu
vo sunaikinta, sovietinės val
džios atstovams šventovę at
ėmus iš tikinčiųjų.

KANADOS AMBASADORIUS
Spalio 9 d. Vilniuje lankėsi 

Kanados ambasadorius Švedijo
je ir Lietuvoje Phillips Michael. 
Svečias atvežė įgaliojimus ir 
savo vyriausybės sveikinimus 
Lietuvai, susitiko su Aukščiau
siosios tarybos pirm. V. Lands
bergiu ir vyriausybės nariais. 
Jis taipgi lankėsi Lietuvos eko
nomikos ir finansų ministerijo
se. Phillips Michael, Kanados 
ambasadorius Švedijai ir Lietu
vai, savo nuolatinę rezidenci
ją turės Stockholme.

PENTAGONO ATSTOVAI
Spalio 15 d. Vilniuje lankėsi 

H.M. Lynn —JAV atstovas įpras
tinės ginkluotės sumažinimo 
derybose Vienoje, JAV krašto 
apsaugos sekretoriaus atsto
vas J. E. Hinds, ginkluotės ži
novai J. R. Beyrle ir W. Parson, 
pakviesti Lietuvos vyriausybės. 
Svečius priėmė Aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergio 
pavaduotojas Č. Stankevičius. 
Pokalbyje dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio A. 
Saudargo pavaduotojas V. Kat
kus, krašto apsaugos ministe- 
ris A. Butkevičius bei kiti pa
reigūnai. Amerikiečių delegaci
ja Lietuvos atstovus supažindi
no su Vienos nusiginklavimo su
tartimi ir Lietuvą liečiančiais 
reikalais. Anksčiau Pabaltijo 
karinei apygardai priklausė ir 
Lietuva su Latvija bei Estija. 
Dabar ta apygarda turi tik Ka
liningrado sritį, o sovietinė ka
riuomenė tebėra ir trijose Bal
tijos šalyse, nors jos ginkluotę, 
remiantis Vienos sutartimi, rei
kėtų sunaikinti.

BENDRA TARYBA
Spalio 5 d. Vilniuje įvykusiam 

Baltijos valstybių tarybos po
sėdžiui vadovavo Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos aukščiausiųjų 
tarybų pirmininkai V. Lands
bergis, A. Riutelis ir A. Gorbu
novas. Posėdin įsijungė Baltijos 
valstybių vyriausybių vadovai, 
užsienio reikalų ministerial 
bei kiti atsakingi pareigūnai. 
ELTA apie šio posėdžio nutari
mus rašo: “Priimtas komunika
tas, kuriuo Baltijos valstybių 
taryba paveda užsienio reikalų 

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

ministerijoms sudaryti nuolat 
veikiančią darbo grupę, kuri 
sistemingai keistųsi informa
cija, parengtų suderintas užsie
nio politikos nuostatas ir, iki 
bus sudarytas Baltijos valsty
bių sekretoriatas, rengtų Bal
tijos valstybių tarybos pasita
rimus. Nutarta sušaukti Balti
jos valstybių Aukščiausiųjų Ta
rybų bendrą pasitarimą 1991 m. 
lapkričio 8-9 d.d. Taline, kad 
būtų kartu parengti tolesnio 
tarpparlamentinio bendradar
biavimo nepriklausomybės są
lygomis principai ir sukurtos 
Baltijos valstybių saugumo ga
rantijos. Kiekvienos valstybės 
delegaciją sudarys 15 deputa
tų. Priimtas Baltijos valstybių 
tarybos pareiškimas dėl nedel
siamo SSSR kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos”.

GARBĖS KONSULAS
Mažoji Islandija pirmoji pri

pažino Aukščiausiosios tary
bos paskelbtą Lietuvos nepri
klausomybę. Dabar paaiškėjo, 
kad nepriklausoma Lietuva sa
vo garbės konsulu pasirinko 
lietuviškai kalbantį Reikjavi
ko universiteto prof. Jorundą 
Hilmarsoną. Įdomių žinių apie 
Lietuvos garbės konsulą Islan
dijoje “Tiesos” spalio 10 d. lai
doje pateikia Milda Augulytė, 
su juo turėjusi pasikalbėjimą 
Vilniaus universiteto Sarbie
vijaus kieme. Mat prof. J. Hil- 
marsonas spalio 2-4 d.d. daly
vavo Šeštajame tarptautiniame 
baltistų kongrese Vilniuje. Su 
lietuvių kalba jis susipažino 
studijuodamas lyginamąją kal
botyrą Oslo universitete pas 
žymųjį baltistą prof. K. Stangą. 
Pastarasis jį paskatino nuvykti 
į Lietuvą ir geriau išmokti lie
tuvių kalbą. Prof. J. Hilmarso- 
nas, įvykdęs šį patarimą, dabar 
džiaugiasi lietuvių kalba: “Ji 
man labai pravertė gilinantis į 
pagrindinį mano mokslinių in
teresų objektą — tocharų kal
bas”. Čia tenka pridurti, kad 
tocharai yra išmirusi indoeu
ropiečių tauta, kadaise gyve
nusi dabartiniame Bucharos ir 
Samarkando krašte.

LIETUVIŠKI ŽODŽIAI
Lietuvos garbės konsulas prof. 

J. Hilmarsonas lietuviškame 
pokalbyje M. Augulytei aiški
no, kad jam lietuvių kalba nė
ra tik mokslinių tyrimų talkinin
kė: “Esu išvertęs į islandų kal
bą K. Borutos ‘Baltaragio malū
ną’, paskelbęs straipsnių apie 
Lietuvą, jos istoriją, kultūrą. 
Reikjaviko universitete maž
daug kas treji metai skaitau lie
tuvių kalbos kursą studentams, 
kurie ketina nuodugniau studi
juoti lyginamąją kalbotyrą, gvil
denti indoeuropeistikos proble
mas”. Paklaustas apie Lietuvos 
garbės konsulo pareigas Islan
dijoje, lietuviškai kalbantis 
islandas prof. J. Hilmarsonas 
atsakė: “Dar neįsijaučiau į šį 
man naują vaidmenį, bet manau, 
kad turėčiau padėti Islandijos 
piliečiams, norintiems užmegz
ti ryšius su Lietuva, nurodyti 
jiems adresus, kuriais jie ga
lėtų kreiptis vienu ar kitu klau
simu . . . Kol kas tai daryti ne
lengva. Nepaprastai keblu susi
siekti su Lietuva telefonu ar 
telefaksu, be to, kaip teko pa
tirti, čia dar labai gajūs biuro
kratiniai įpročiai”. v. Kst.

Winnipego tautybių Folkloramoje po proganios Toronto "Gintaro" vado
vės muz. Dalia Viskantienė (kairėje) ir Rita Karasiejienė su Tekle Timmer- 
maniene, globojusia gintariečius jų viešnagės metu rugpjūčio 4-17 d.d.

Lietuviu grupė Izraelyje
Šį rudenį Jeruzalėje lankėsi lietuviu grupė iš Lietuvos. Juos 
pasveikino Lietuvos žydu sąjungos pirmininkas dr. Aba Gefen, 

buvęs Izraelio ambasadorius

Aš, Aba Gefen, žydų išeivių iš 
Lietuvos sąjungos pirmininkas 
Izraelyje, perduodu Jums šir
dingus linkėjimus nuo visų Iz
raelyje gyvenančių Lietuvos 
žydų.

Aš kreipiuosi į Jus ne tik kaip 
Lietuvos žydų sąjungos pirmi
ninkas, bet ir kaip išgelbėtas 
dėka pasiaukojimo tokių taurių 
žmonių kaip Jūs, kurie rizikuo
dami savo gyvybe padėjo man ir 
mano broliui ištrūkti iš žydšau
džių rankų.

Kas geriau žino negu Jūs, kad, 
deja, žymi dalis lietuvių talki
ninkavo hitlerininkams vykdant 
veiksmus, neturinčius savo žiau
rumu pavyzdžio žmonijos isto
rijoje.

Jūs, esantieji dabar čia, ir tie, 
kurių čia šiandien nėra atvyku
siųjų tarpe, buvote švyturiai to
je tamsoje, kuri viešpatavo tais 
laikais Lietuvoje. Jūs, “Pasau
lio teisuoliai”, kurie ryžosi to
kiam žygdarbiui, gelbėjant žy-

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- 
—Mi ir iš Montrealio.

Q Knygų rišykla 
Wrfey “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) VįF

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

{sveikatą!

dus, įvykdėte tai, kas pasakyta 
Talmude - kad tas, kuris išgel
bėjo vieną gyvybę, išgelbėjo visą 
pasaulį.

Jūs esate dabar Institute “Jad 
Vashem”, kuris įkurtas žydų žu
vimui ir didvyriškumui įamžinti. 
Kalbant apie didvyriškumą, aš 
turiu omenyje ne tik aukų pasi
priešinimą ir kovą, bet ir pa
siaukojimą tokių kaip Jūs.

Žydų tauta gerai atsimena 
tuos, kurie ją persekiojo, ir nie
kada neužmirš tų, kurie jai pa
dėjo. Kaip aš, asmeniškai, nie
kada neužmiršiu Onos Matulevi
čienės iš Saulinų kaimo, prie 
Simno miestelio, Alytaus rajo
ne, pripažinta Izraelyje kaip 
“Pasaulio teisuolė”, kurios jau 
nėra gyvųjų tarpe, taip ir žydų 
tauta ir Izraelio valstybė amži
nai atmins visus tuos kuklius 
didvyrius lietuvius, kurie gel
bėjo žydus.

Mes visi meldžiamės, kad na
cių ir jų pagalbininkų žiauru
mai išliktų tik kaip tamsus pra
eities priminimas, kuris nieka
da negalės pasikartoti. Aš lin
kiu Jums malonaus mūsų šalies 
aplankymo, sveikatos ir laimės 
Jums ir Jūsų šeimoms. Širdingai 
dėkoju. 1991.X.16

Krepšininkai dalyvavę IV Pasaulio lietuvių žaidynėse Lietuvoje, prie Lie
tuvos banko Kaune, išsikeitę dolerius į rublius. Iš kairės: Ona Stanevičiūtė, 
Andrius MacDonald, Romas Stanulis, Debra Yatska, Mykolas Šileika

Winnipeg, Manitoba
KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 

VALDYBA, norėdama atsidėkoti 
Folkloramoje dirbusiems savano
riams už jų pasiaukojimą ir me
džiaginę paramą, spalio 20. sek
madienį, Šv. Kazimiero šventovės 
salėje surengė pobūvį, j kurį buvo 
pakviesti visi prisidėję prie Vil
niaus paviljono pasisekimo. Sa
lėje susirinko nemažas būrys lie
tuvių ir jų draugų kitataučių, dir
busių Folkloramoje. Valdybos pir
mininkas R. Galinaitis pasveikino 
atvykusius, padėkodamas visiems 
savanoriams už jų įdėtą darbą. 
Šiemet Folklorama, ir ypač lietu
vių paviljonas “Vilnius”, visų dir
busių ir Toronto “Gintaro” an
samblio dėka, nuskambėjo labai 
plačiai ir teigiamai. Nuoširdžiai 
buvo padėkota ir renginio šeimi
ninkėms - valdybos narėms R. Bie- 
žytei, R. Brazauskaitei, V. Dauba- 
raitei ir I. Galinaitytei-Heilmann. 
Prel. J. Bertašiui palaiminus val
gius, visi dalyviai vaišinosi karš
tais valgiais, kava ir pyragais. Po 
pietų buvo rodoma vaizdajuostė iš 
šių metų Folkloramos, “Gintaro” 
koncerto ir tautodailės parodos. 
Vėliau J. Grabys, dalyvavęs KLB 
suvažiavime Toronte, padarė pra
nešimą apie krašto valdybos veik
lą ir naujas gaires ateičiai. Da
lyvių vardu E. Fedaras padėkojo 
Winnipego valdybai už didžiules 
pastangas, rengiant šių metų Folk- 
loramą ir šį pobūvį. EKK

Hamilton, Ontario
A.a. LENIO ŽILVYČIO atmini

mui, reikšdami užuojautą arti
miesiems, Lietuvos vaikų pagalbai 
aukojo: $100 - V. J. Narušiai, A. 
F. Povilauskai; $75-J. T. Povilaus- 
kų šeima; $50 - P. I. Zubų šeima; 
$30 - Paulius Grajauskas; $25 - 
N. I. Muha; $20 - S. A. Kaznai, A. E. 
Liaukai, S. Mažeikienė, S. A. Urbo
navičių šeima. A.a. Klementinos 
Visokaitienės atminimui S. S. Rakš
čiai aukojo $25. Už aukas nuošir
džiai dėkoja Lietuvos vaikų pa
galbos komitetas. S. R.

Calgary, Alberta
KLB KALGARIO APYLINKĖ 

leidžia žiniaraštį “Vėjas”. Lap
kričio mėn. laidoje skelbiamas 
pranešimas apie naujos valdybos 
rinkimus, įvyksiančius lapkričio 
24 d. Išvykus dr. A. Šlekiui į JAV, 
šiuo metu valdybos pirm, pareigas 
eina T. Kasper. Išspausdintas pla
tus veiklos pranešimas, apimantis 
dvejų metų laikotarpį. Mokykloje 
mokosi 9 vaikai, dirba 2 mokyto
jos -J. Vyšniauskienė ir N. Astra- 
vienė. Inf.

■O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
Amerikos lietuvių tautinės są

jungos Bostono skyrius visuo- 
tiniarrife narių susirinkime rug
sėjo 28 d. nutarė nepriklausomy
bę atgavusios Lietuvos iždui pa
dovanoti $50.000, Lietuvos tau
tininkų sąjungai — $2.000. Sky
riaus valdybos pirm. Juozas 
Rentelis šį nutarimą pranešė 
tą pačią dieną įvykusiame Bos
tone lietuvių susitikime su Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
atstove Rasa Rastauskiene. 
Viešnia iš Vilniaus kalbėjo apie 
Lietuvos tautininkų frakcijos 
veiklą Aukščiausiojoje tarybo
je, supažindino su priimtais 
įstatymais, atsakinėjo į klau
simus.

Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no 650 metų mirties minėjimą 
spalio 6 d. Detroito lietuviai pra
dėjo klebono kun. Alfonso Babo- 
no atnašautomis Mišiomis Šv. 
Antano parapijos šventovėje. 
Po pamaldų parapijos salėje 
įvykusi akademija buvo pradėta 
įvadiniu Detroito lietuvių kul
tūros klubo pirm. Stefos Kaune- 
lienės žodžiu. Mirusieji ir už 
Lietuvos laisvę žuvusieji lie
tuviai prisiminti ir pagerbti 
kun. A. Babono su organizacijų 
atstovais uždegtomis žvakutė
mis. Paskaitą apie didįjį Lietu
vos kunigaikštį Gediminą, jo 
valdymą ir įtaką Lietuvos kai
mynams skaitė inž. Giedrius 
Markevičius, poeto Vlado Mozū
riūno legendą apie Vilniaus 
įkūrimą — Vytautas Ogilvis. Ke
turiomis dainomis programon 
įsijungė muz. Stasio Sližio va
dovaujamas vokalinis Šv. Anta
no parapijos moterų vienetas. 
Gedimino 650 metų minėjimą 
surengė Detroito lietuvių kul
tūros klubas, Stasio Butkaus 
šaulių kuopa ir Vilniaus kraš
to lietuvių sąjunga. Visiems da
lyviams ir programos atlikėjams 
rengėjų vardu padėkojo Myko
las Abarius.

Maspetho lietuvių parapija 
Niujorke spalio 6 d. atsisveikino 
su prel. Pranu Bulovu, kuris šio
je parapijoje vikaru ir klebonu 
dirbo trisdešimt penkerius me
tus. Dabar jis čia liks tik eme
ritu. Koncelebracines padėkos 
Mišias prel. P. Bulovas atnaša
vo su buvusiais šios parapijos 
vikarais kun. Jonu Pakalniškiu, 
kun. Stasiu Yla ir naujuoju kle
bonu, kuriuo yra paskirtas ame
rikietis Kenneth J. Wicks. Prel. 
P. Bulovo darbo metus liudys 
šventovėje palikta metalinė 
plokštelė su atitinkamu įrašu. 
Atsisveikinimo vaišės buvo su
rengtos parapijos salėje. Jas 
malda pradėjo kun. J. Pakalniš
kis ir taip pat malda baigė kun. 
S. Yla. Pasakyta daug atsisvei
kinimo kalbų. Pensijon išeinan
tis klebonas prel. P. Bulovas 
ragino parapijiečius išsaugoti 
ligšiolinį šios parapijos lie
tuviškumą, talkon pasikvietus 
Lietuvos vyčius. Kun. K. J. Wicks 
klebono pareigoms buvo įves
dintas spalio 13 d.

Australija
ALB Adelaidės apylinkės veik

laus pirm. Jono Stačiūno septy
niasdešimtasis gimtadienis bu
vo atšvęstas rugsėjo 6 d. Lietu
vių namuose surengtomis vaišė
mis. Jas sveikinimais pradėjo 
valdybos narys A. Šerelis. Su
kaktuvininką Lietuvių sąjungos 
vardu sveikino V. Neverauskas, 
parapijos tarybos — V. Baltu
tis, kultūros ir švietimo tarybos 
— J. Vabolienė, Adelaidės lietu
vių katalikių moterų draugijos 
ir savo vardu — klebonas kun. J. 
Petraitis, MIC, ramovėnų — A. 
Balsys. Sveikintojų sąrašą pa
pildė kitų grupių atstovai ir 
Adelaidėn į Tautos šventę iš 

Kanberos atvykęs ALB krašto 
valdybos pirm. Viktoras Marti
šius. Lietuvių moterų sekcijos 
atstovė J. Šerelienė sukaktu
vininką J. Stačiūną apjuosė tau
tine juosta, o dr. R. Voreneckai- 
tė jam įteikė iš Lietuvos atvežtą 
mozaikinį gintaro paveikslą. 
Vaišių stalus palaimino ir invo- 
kaciją sukalbėjo kun. J. Petrai
tis, MIC. Dainoms vadovavo muz. 
V. Straukas, įjungęs ne tik cho
ristus, bet ir kitus vaišių daly
vius. Visiems padėkojo sukaktu
vininkas J. Stačiūnas.

Melburno lietuvių pensininkų 
sąjungos valdyba jau organi
zuoja šešių savaičių ekskursiją 
nepriklausomon Lietuvon. Jai 
yra numatytas visas 1992 m. lie
pos mėnuo ir dvi rugpjūčio sa
vaitės. Ekskursijos dalyvių tiki
masi susilaukti pusšimčio. Tiek 
vietų yra rezervuota lėktuvuose. 
Iš Melburno į Singapūrą žadama 
skristi Australijos “Qantas” 
bendrovės lėktuvu, o iš ten į Hel
sinkį ir Taliną Suomijos “Finn- 
Air” lėktuvais. Iš Talino auto
busu per Rygą bus vykstama 
Kaunan. Viešnagę Kaune papil
dys išvykos į kitas žymiąsias 
Lietuvos vietoves. Ekskursijos 
dalyviams kelionė į abi puses 
kainuos po $2.500.
Šveicarija

Diplomatinių santykių atkū
rimo reikalus rugsėjo 19 d. Švei
carijos užsienio reikalų minis
terijoje aptarė Lietuvos vyriau
sybės delegacija. Jai buvo pra
nešta, kad Šveicarija Lietuvai 
grąžins Berne veikusios Lietu
vos pasiuntinybės archyvus. 
Juos savo globon perėmė Šveica
rijos vyriausybė, niekada nepri- 
pažinusi priverstinio Lietuvos 
įjungimo Sovietų Sąjungon. Pa
siuntinybę teko uždaryti 1946 m. 
dėl Maskvos spaudimo. Pasiun
tinybei vadovavo Lietuvos ne
priklausomybės akto signataras 
ir jos įgaliotasis ministeris dr. 
Jurgis Šaulys, miręs 1948 m. spa
lio 18 d. Lugane, palikęs sekre
toriumi dirbusį dr. Albertą Ge
rutį. Kartu su pasiuntinybe 1946 
m. buvo uždarytas ir konsula
tas Zueriche, vadovautas kon
sulo Stepo Garbačiausko. Jie 
abu tęsė kovą iki mirties. S. 
Garbačiauskas mirė 1983 m., dr. 
A. Gerutis — 1984 m. Diploma
tinė Lietuvos atstovybė Švei
carijoje dabar atkuriama po 
keturiasdešimt penkerių metų.
Vokietija

Dr. Kajetonas Čeginskas rugsė
jo 18 d. Eichstaetto aukštesnėje 
liaudies mokykloje skaitė pa
skaitą “Lietuva, Baltijos kraš
tai ir Europa”, gvildendamas 
sunkų kelią nepriklausomybėn 
ir dabartines problemas. Dis
kusijose dalyvavo vokietis dr. 
A. Bammesbergas ir Vilniaus 
universiteto anglistikos prof. 
Albertas Steponavičius. Ilgą 
straipsnį apie šias diskusijas 
rugsėjo 20 d. paskelbė vietinis 
laikraštis “Eichstaetter Kurier”. 
Abu lietuviai pabrėžė, kad di
dele kliūtimi Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimui buvo 
JAV vyriausybės susižavėjimas 
prez. M. Gorbačiovo perestroi
ka. Pasak prof. A. Steponavi
čiaus, lietuviai M. Gorbačiovu 
niekada nepasitikėjo, nes jis, 
siekdamas reformų, norėjo pa
likti Sovietų Sąjungą. Dr. K. Če
ginskas vokiečiams priminė po
karyje lietuviams amerikiečių 
parūpintas patalpas Eichstaet- 
to-Rebdorfo vienuolyne. Ten 
buvo įsteigtos lietuvių mokyk
los, o jų gyvenimą ir dabar pri
mena vienuolyno šventovėje 
įmūryta paminklinė lenta. Ku
nigų seminarijos klierikai vė
liau su prel. Ladu Tulaba per
sikėlė savon kolegijon Romoje.

20 Hughson St. South, Suite 1003 Telefonas
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

NRS WESTSIDE REALTY INC

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

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

Lina Kuliavienė

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

Tel. (41 6) 767-9000 Fax (416) 767-0382

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikoręs 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:

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų Alpen 

receptą, bet parduodamas 
vietinėmis kainomis.

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%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Tarpparlamentinėje konferencijoje Čilės sostinėje Santjage 1991 m. spalio 
7 d. Kanados senatorius dr. S. HAIDASZ sveikina Lietuvos parlamento 
narį kun. A. SVARINSKĄ. Tarp vėliavų yra ir Lietuvos trispalvė

"Tiesą reikia pasakyti

Toronto Lietuviu namams keturiasdešimt metu
v L

Legionas ir tradicijos
Papildant K. Barono straips

nį (“TŽ” 1991 m. 43 nr.) “Kalti
nimų banga lietuviams”, kuria
me autorius atremia priekaiš
tus dėl tariamo Lietuvos SS 
legiono, paminėtini dar jo pa
ties paskelbti “Sueddeutsche 
Zeitung” rugs. 27 d. laidos ko
mentaruose faktai, kad vienin
gas lietuvių pasipriešinimas 
organizuotis į SS legioną su
kėlė didelį okupanto pyktį, ir 
50 iškilių Lietuvos intelektua
lų buvo suimti, įkalinti Stutt- 
hofo koncentracijos stovyk
loje, ir tuoj pat 1943 m. kovo 
17 d. visos aukštosios mokyk
los buvo uždarytos.

Į to paties laikraščio skai
tytojų skyriuje paskelbtą už
uominą, kad “Baltijos kraštai 
be demokratinių tradicijų” K. 
Baronas paaiškina, jog po Len
kijos ultimatumo priėmimo 
1938 m. kovo mėn. uždraustos, 
bet iš tikrųjų veikiančios opo
zicijos partijos, ypač , akade
minio jaunimo gretos, vis ryš
kiau ėmė reikštis politiniame 
gyvenime, ir 1939 m. kovo pa
baigoje buvo sudaryta gen. J.

Džiaugsmo diena Venezueloje
Pripažinus krašto vyriausybei Lietuvos nepriklausomybę, 
lietuviai surengė specialias pamaldas ir vaišes, dalyvaujant 

daugybei venezueliečių
JULIUS VAISIŪNAS

1991 m. rugsėjo 2 d. Venezue- 
los vyriausybei pripažinus Lie
tuvos nepriklausomybę, Euro
pon išvykusio Lietuvos gen. 
konsulo dr. Vytauto Dambra- 
vos paliktas pagalbininkas inž. 
Antanas Šulcas, talkinamas 
Onos Lammersdorf ir Onos 
Marquez, ėmėsi iniciatyvos 
1991 m. rugsėjo 15 d. suorgani
zuoti padėkos pamaldas Šv. 
Bosko šventovėje.

Mišias atnašavo vyskupas Mi
guel Delgado Avila, o, be bend
rų giesmių, giedojo Algio Dug
no paskubomis sugrupuotas 
chorelis. Pamaldos buvo laiko
mos sekmadienį venezuelie- 
čiams nustatytu Mišių laiku. 
Taigi šventovė buvo pilnutė
lė. Lietuviai gausiai suvažia
vo ne vien iš Caracas, bet ir iš 
provincijos. Matėsi Venezue- 
los ir Lietuvos vėliavos. Kai 
kurios lietuvaitės buvo pasi
puošusios tautiniais drabu
žiais.

Mišių pabaigoje pats vysku
pas paprašė sugiedoti Lietuvos 
himną. Po to šventovėje aidėjo 
venezueliečių plojimai. Vysku
po kalba buvo gili ir įspūdinga.

Po Mišių į netoliese esančią 
salę susirinkta vaišėms. Bu
vo daug daugiau žmonių, negu 
planuota, nes vyskupas, pri
minęs po pamaldų apie vyk
siančias vaišes, kvietė ir ve- 
nezueliečius jose dalyvauti.

Atidarymo žodį tarė inž. An
tanas Šulcas. Kalbą ispaniškai 
pasakė Jūratė Rosales. Dauge
lis dalyvių buvo “neramios dū
šios”, griebiančios valgyti, o 
ne kalbos klausytis, negalvo
dami kam liks ir kam neliks. 
Buvo neįmanoma šeiminin
kėms gražiai priimti. Krašto 
valdybos pirmininko žmonos 
žodžiais, buvusi “didžiausia 
netvarka”. Ji pati su vaikais 
ir vaikaičiais vėliau išėjo val
gyti kitur. Kaip ten bebūtų, iš 
visur suplaukę lietuviai - jų 
tarpe eilė seniai matytų veidų 
- parodė, kad lietuviai nuošir
džiai džiaugiasi Lietuvos ne
priklausomybe.

Bendruomenės vardu pa
skelbtas apmokamas atsišau
kimas, sveikinimai Lietuvai, 
padėka vienam televizijos ko
mentatoriui be oficialios Bend

Černiaus vadovaujama koali
cinė vyriausybė, į kurią įėjo 
krikščionių demokratų, liau
dininkų ir Voldemaro šalinin
kų atstovai. Spaudžiant opo
zicijai, vien tik tautininkų 
valdymas buvo pasibaigęs.

Kokia buvo Lietuva?
“Glaube und Leben” rugsė

jo 29 d. skaitytojų laiškuose 
išspausdino K. Barono pasta
bas, atsiliepiančias į komen
tarą “Die Balten sind frei” 
(Baltiečiai yra laisvi), kuria
me teigiama, kad vokiečiai vi
sada turėję ypatingas aplinky
bes Baltijos kraštuose. K. Ba
ronas pastebi, kad tai neatitin
ka tikrovės, Lietuva niekada 
nebuvusi kolonizuota nei vo
kiečių, nei danų. Po to gana 
plačiai apžvelgia visą mums 
žinomą istorinę raidą, prade
dant Mindaugo laikais ir bai
giant šių metų įvykiais. 
Reagavimas į kitataučių spau
doje pasirodančius faktų iš
kraipymus ar šališkus aiški
nimus, ypač šiuo metu, kai apie 
Lietuvą daug rašoma, yra bū
tinas. K. Barono įnašas šioje 
srityje yra nemažas. S.

ruomenės sankcijos, be pasita
rimo su krašto valdyba. Per
šasi mintis, jog tai buvo atlik
ta asmenų, kurie sąmoningai 
norėjo “pasirodyti”. Tai patvir
tino Bendruomenės pirminin
kas Henrikas Gavorskas, die
ną prieš tai dalyvavęs Mara- 
cay mieste suruoštose nepri
klausomybės pripažinimo vai
šėse ir pasiuntęs Bendruome
nės telegramą Venezuelos pre
zidentui. Pamaldos buvo su
rengtos Lietuvių Katalikų mi
sijos.

Taigi, atliekant gerą ir po
zityvų darbą, nebuvo koordina
cijos. Vienas dienraštis įdė
jo puslapį nuotraukų; matėsi 
specialiai parinkti mažiau 
veikloje matomi veidai. Vys
kupo Delgado kalba tik vėliau 
buvo paskelbta didžiojoje Ve
nezuelos spaudoje drauge su 
eile kitų dr. Vyt. Dambravos 
straipsnių.

Spalio mėnesio pirmojo sek
madienio Mišių pabaigoje dr. 
Dambrava padėkojo šventės 
organizatoriams, ypač inž. A. 
Šulcui ir dviem Onutėm (Lam
mersdorf ir Marquez), kurios 
negailėjo laiko bei darbo šven
tei paruošti. Suminėjo Kat. 
misijos tarybos pirm. Vincą 
Baroną, Algį Dugną ir eilę ki
tų. Anitos Lammersdorf vado
vaujamas moterų būrelis daro 
gražią pažangą ir rodo daug 
sveikos iniciatyvos.

Dr. Dambrava jau yra kalbė
jęs su ligšioliniu Bendruome
nės pirmininku Henriku Ga- 
vorsku, prašydamas sušaukti 
tarybos suvažiavimą ir praves
ti rinkimus, kad Bendruome
nė atsinaujintų.

Labai gerą įspūdį paliko 
Baltiečių unijos paskelbtas 
raštas svarbiausiame krašto 
dienraštyje “El Universal”, 
kuriame vietoj panegirikos pa
dėkota trisdešimčiai krašto 
asmenybių, konkrečia akcija 
parėmusių Baltiečių uniją. 
Jai šiuo metu vadovauja pirm, 
dr. Vyt. Dambrava ir vicepir
mininkai - latvis inž. Andres 
Berzinš ir estas Heino Jarve.

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

J. V. ŠIMKUS

Pirmieji žingsniai
Sekdami ankstyvesnių išeivių 

pėdomis, pokariniai tautiečiai kū
rėsi Toronte asmeniškai ir visuo
meniškai. Pradedant 1950 metais 
įvairių organizacijų atstovai nu
tarė steigti Lietuvių namus. 1952 
m. vasarą buvo nupirktas pasta
tas. Dundas-Ossington kampe, gau
tas Ontario inkorporavimo čarte- 
ris “Lithuanian Community Asso
ciation of Toronto” vardu. Šis pa
statas tarnavo tautiečiams 20 me
tų, bet vėliau, daugeliui išsikė
lus toliau į vakarinę miesto dalį, 
namų vadovybė turėjo ieškoti ge
resnių patalpų ir vietos. 1971 m. 
liepos 15 d. nupirko 2 gretimas 
protestantų šventoves, kurios su
jungtos po vienu stogu tapo dabar
tiniais Toronto Lietuvių namais. 
Jų adresas: 1573 Bloor St. West.

Antruose namuose
Atsikėlus į naują vietą, 1971-1973 

metai buvo sunkiausi LN istori
joje. Šventovės įrengimai netiko 
bendruomenės reikalams, reikėjo 
sukonstruktuoti dviejuose aukš
tuose sales, perskiriant jas sun
kiomis gelžbetono grindimis, 
įrengti balkonus, dvi pagrindines 
virtuves, raštines, prausyklas, san
dėlius ir kt. bei pristatyti pastatą 
svetainei, kredito kooperatyvui ir 
bibliotekai. Savanoriškų pastan
gų neužteko. Būtini darbai buvo 
atlikti skolon Montrealio bankui 
ir privatiems tautiečiams. Padė
tis palengvėjo 1974 m., gavus lei
dimą “bingo” žaidimams. 1976 me
tai pradėti su $630,431 skola. 1979 
m. dar skolinta $110,000 autoaikš- 
tei pirkti. Su “bingo” pajamomis ir 
moterų bei vyrų pagalbinių vie
netų savanoriška pagalba skolos 
buvo išmokėtos ir 1984 m. pra
dėti be skolų.

Visuomeninė ir kultūrinė veikla
Pirmuose LN visi darbai buvo at

liekami savanoriškai, nemokamai. 
Vėlesniais metais buvo samdomas 
vedėjas ir valytojas. Persikėlus 
į antruosius namus, išsivystė dvie
jų krypčių veikla: visuomeniška- 
savanoriška ir siekianti pelno, su 
apmokamais tarnautojais. Gautas 
pelnas padėjo išmokėti skolas ir 
padengti augančias namų išlai
kymo išlaidas. Pajamos gaunamos 
iš “bingo” žaidimų, autoaikštės, 
“Lokio” svetainės, salių, patalpų 
ir dviejų namų nuomojimo. Dau
gelis tautiečių LN gauna ir dar
bo. Norint išlaikyti visuomeniš
ką LN paskirtį, buvo įsteigtas vi
suomeninės veiklos komitetas, ku
rio sudėtin įėjo moterų, vyrų pa
galbinės grupės, kultūrinės ir so
cialinės veiklos komisijos, sėk
mingai veikiančios ir dabar. Per

Kanados lietuvių 
bendruomenės žinios

Pagalbos Lietuvai vajui aukojo: 
Irenos ir Jim Ross šeimos šventės 
proga, jų pageidavimu, vietoj do
vanų giminės ir draugai suaukojo 
$900. Pridėję $100, I.J. Ross vajui 
įteikė $1,000; $400 - E. Kazickie- 
nė; $300 - a.a. J. Mačiulaičio at
minimui A. Mačiulaitienė, a.a. A. 
Tamošaitienės atminimui A. Ve- 
selkienė; $250 - D. Simanavičiū
tė; $100 - D. M. Jonikai, A. Lukos, 
A. Liškauskas, V. Kezys, S. G. No
reikos, J. Erslavas; $50 - J. Buške
vičius; $25 - a.a. E. Meškausko 
atminimui H. N. Otto; $20 - O. Bak- 
šienė, a.a. L. Žilvyčio atminimui O. 
S. Žvirbliai, a.a. E. Meškausko at
minimui O. N. Galliani ir M. J. Gim
žauskai; $10 - a.a. L. Žilvyčio at
minimui P. Vaitkus.

Kompiuterių persiuntimui į Lie
tuvą: $50 - V. Kalendrienė, A. N. 
Kulpos, S. J. Rovai.

KLB krašto valdybos veiklai: 
$200 - E. Mačiulaitis; $30 - S. G. 
Noreikos.

KLB Otavos apylinkės valdyba 
prisiuntė $517 solidarumo mo
kesčio.

Visiems aukojusiems Lietuvos 
reikalams ir KLB krašto valdybos 
veiklai paremti nuoširdus aiū!

KLB inf. 

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI
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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.

eilę metų LN organizavo: Naujų 
metų sutikimą, Užgavėnių karna
valą, metinį rudens pobūvį, Kū
čių vakarienę, Velykų stalą, tėvo 
ir motinos dienos sekmadieninius 
pietus, gegužinę gamtoje, vasaros 
stovyklą “Kretingos” stovyklavie
tėje Wasagoje, ligonių lankymą, 
vietinių ir iš Amerikos bei Lie
tuvos kultūrininkų pasirodymus.

Pensininkų užmojis
LN veikė pensininkų klubas, 

moterų “Antroji jaunystė” dainos 
vienetas, jaunimo sekcija ir šach
matininkai. Labiausiai pagarsėjo 
pensininkai, 1973 m. balandžio 7 
d., ketverius metus diskutavę 
pensininkų namų reikalingumą, 
gavo Ontario valdžios čarterį sta
tyti 9 aukštų pastatą, Bloor St. W. 
ir Indian Grove gatvių kampe, 
prie Keele St. požeminio stoties. 
Klubas, turėdamas 353 narius, 
pradėjo statybą 1982 m. liepos 
10 d. Po Šešiolikos mėnesių pir
mieji nuomininkai atsikėlė į 
“Vilniaus” rūmus. Nuo šios da
tos “Vilniaus” rūmų pensininkų 
klubas pradėjo sėkmingą, nepri
klausomą nuo LN veiklą.

Labdaros fondas
LN norėdami suburti lietuvišką 

visuomenę savanoriškai veiklai, 
negalėjo kreipti dėmesį tik į fi
nansinę sritį. Įdėtos pastangos 
ir pelnas turėjo būti nukreiptas 
į aukštesnius tikslus. Todėl 1977 
m. liepos 18 d. gautas iš Ontario 
valdžios Labdaros fondo čarteris. 
Labdaros fondas užsibrėžė remti 
lietuvių kultūrinę bei visuomeni
nę veiklą, rūpintis tautinio iš
laikymo palikimu, padėti susior
ganizuoti jaunimui, o taip pat ne
užmiršti ir vyresnio amžiaus savo 
tautiečių.

Buvo įsteigtas Švietimo fondo 
komitetas, rinkęs aukas iš paski
rų asmenų. Šiuo metu fonde yra 
$55,933. Kiekvienais metais gra
žus, lietuviškai nusiteikęs būre
lis jaunimo, gauna paramą savo 
studijoms.

Didysis Labdaros sumanymas
Didžiausias projektas, kartu ir 

rūpestis, yra įsteigti lietuvių slau
gos namus. Ši idėja buvo iškelta 
jau anksčiau minėto pensininkų 
klubo. Tuo reikalu Lietuvių na
mai parašė laišką Ontario svei
katos ministeriui Larry Grossman 
1983 m. kovo 3 d. Reikalas vėl bu
vo pajudintas 1986 metais, pa- 
siunčiant ir architekto Frank 
Nicol pranešimą. 1986 m. liepos 14 
d. su advokato David Smith pa
galba buvo prašyta, kad miesto 
taryba Lietuvių namų autoaikštės 
zoną iš rezidencinės pakeistų į 
komercinę zoną. Prašymas buvo 
svarstomas Toronto miesto tary
boje ir Ontario vietos savival
dybių (municipalinėje) įstaigoje 
(OMB). Po ilgų pastangų buvo 
įrodyta, kad autoaikštė tinka 
slaugos namų patalpoms. Susi- 
trukdė vieneri metai ir dėl kai
myno skundo. Pagaliau 1989 m. 
liepos 13-14 d.d. gautas galuti
nis sprendimas iš OMB įstaigos 
dėl zonos pakeitimo. Tai prak

tiškai reiškė leidimą statyti 
slaugos namus daugiau kaip 100 
asmenų ir paskirti vieną pasta
to aukštą komerciniams reika
lams.

1989 m. spalio mėn. pasirašyta 
sutartis su Arbor Living Centres 
būsimų namų profesionaliais ad
ministratoriais. Automobilių aikš
tės reikalams skersai Dorval gat
vės buvo nupirktas didelis sklypas 
už 265,000. 1990 m. liepos 24 d. svei
katos ministerė E. Caplan davė 
Slaugos namų leidimą su pažadėta 
parama išlaikyti 60 slaugomų as
menų lietuvių lėšomis pastatytame 
pastate. Ministerės laiške buvo nu
statytos sąlygos: iki 1991 m. rug
pjūčio 31 d. sutelkti reikalingus fi
nansus statybai, iki 1992 m. rugpjū
čio 31 d. užbaigti pastatą.

Labdaros pastangos buvo įver
tintos. Lietuviai gavo 60 lovų ša
lia gausių ukrainiečių, kiniečių, 
italų ii- kitų tautinių grupių. Mi
nisterijos nustatytos sąlygos buvo 
labai sunkios nedidelei lietuvių 
bendruomenei. Bet nenuleista 
rankų. 1990 m. rugsėjo 22 d. buvo 
sudarytas lėšų telkimo komitetas. 
Dvidešimt penki lietuvių visuo
menės atstovai kreipėsi į tautie
čius, prašydami pritarimo šiam 
kilniam užmojui. Per vienerius 
metus suaukota $650,000.

Dabar Slaugos namų reikalai yra 
pasiyrę gerai į priekį, bet toli gra
žu neužbaigti. Kas dar reikia pada
ryti, prieš pradedant statybą? Su
dėti iki 2 mil. dolerių pagrin
dinio kapitalo, susitarti su “Pa
ramos” kooperatyvu dėl pirmo 
aukšto užėmimo, struktūriškai ir 
teisiškai patenkinti Toronto su
sisiekimo komisijos (Transit Com
mission - TTC) reikalavimus, kad 
požeminio traukinio tuneliai ne
bus pažeisti būsimo pastato, su
daryti statybai planus ir pa
sirinkti statybininkus.

Pabaigai
Suglaustai apžvelgta LN veikla 

per 40 metų. Pasak dr. Vinco Ku
dirkos, semkimės stiprybės iš pra
eities. Žiūrint atgal į nueitą ke
lią, matyti daug vargo ir pasiauko
jimo visuomeniškiems reikalams. 
Gal Apvaizdos dėka ir buvusių stei
gėjų pramatymu LN pasidarė cent
rinė vieta, reikalinga lietuviškai 
visuomenei per 7 savaitės dienas. 
Jie davė pastogę įvairių organiza
cijų veiklai ir suteikė darbo vieti
niams ir atvykusioms iš Lenkijos 
ar Lietuvos tautiečiams. Kovojant 
už Lietuvos nepriklausomybę, su
teikė patalpas KLB krizės ir infor
macijos centrui. Ir čia buvo ve
dama kova už Lietuvos laisvę. LN 
bus reikalingi ir toliau. Kanados 
ekonomistai kalba apie ateivių 
antplūdį iš rytinės Europos. Jau 
dabar atvyksta atostogoms ar 
pastoviam apsigyvenimui Suvalkų 
trikampio ir Lietuvos jaunimo. Jų 
įsikūrimas čia nėra lengvas. Mes 
jiems galime pagelbėti. LN turėtų 
būti ir toliau stipria užuovėja nau
jiesiems ateiviams. Visi kviečiami 
atvykti į LN koncertą-pobūvį lap
kričio 17 d. paminėti 40 metų veik
los sukaktį.

i a ■ a i
Amber

communication services inc.
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Visos Kanados lietuvių dėmesiui!
Pirmasis “Kanados-lietuvių biznio žinynas” pasirodys 1992 m. pradžioje. Kanados lietuviams jis bus 
išplatintas nemokamai. “Žinynas” bus labai reikalingas ir laisvoje Lietuvoje!
Mes, Kanados lietuviai, turime pirmą ir labai gerą progą atnaujinti tarpusavio ryšį, pateikti tikslią 
informaciją apie esamą ir būsimą verslą, įvairius objektus, produktus, gamybą bei patarnavimus. 
Mūsų, kaip pirmojo Lietuviško biznio žinyno leidėjų, pagrindinis tikslas yra:

• Nurodyti tikslius gamyklų, firmų, agentūrų, medicininių įstaigų, verslų ir 
kultūros objektų adresus.

• Išryškinti pagrindines jų kryptis ir tendencijas.
• Duoti tikslią informaciją apie esamas ir besikuriančias bendroves.
• Padėti greitai rasti reikalingą biznio patarnavimą, parduotuvę, reikalingą gydytoją, 

dantistą, advokatą, architektą ir 1.1.
Šis specialus “Žinynas” ypatingas tuo, kad jame chronologine tvarka (su žemėlapiais!) bus išdėstytos 
svarbiausios ir jums būtinos reklamos. Nors ir kaip gerai jums sekasi, bet jūs vistiek eikvojate brangų 
laiką, ieškodami kokio nors reikalingo adreso, objekto ar prekės. Tuo pačiu metu gal ir jūsų ieško, 
ir dažnai be rezultatų.
Nepatekę į "Žinyną" prarasite daug progų ir galimybių!
Mūsų “Žinynas" - jūsų didžiausias pagalbininkas!

Amber Communication Services komitetas.

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

A.a. ŽMUIDZINŲ paminklo šventinimo iškilnioje 1991 m. lapkričio 3 <1. 
Šv. Jono lietuvio kapinėse Mississaugoje, Ont. Viršutinės nuotraukos vi
duryje - velioniu sūnus dr. JONAS ŽMUIDZINAS, dešinėje - KLB krašto 
valdybos pirmininkė GABIJA PETRAUSKIENĖ sako kalba po pašventinimo 
apeigą. Apačioje šaulių vardu kalba Stasys Jokūbaitis Nuotr. St. Dabkaus

Laiškai iš tėviškės
1991 m. rugpjūčio pabaigoje 

gavome jūsų du laiškus iš karto 
ir didelį siuntinį gerų daiktų. Jau 
mes galvojome, kad jūs susirgote 
ar kas dar blogiau, baiminomės, 
nes jūsų paskutinį laišką buvome 
gavę dar prieš Kalėdas. Visi kal
bėjo, kad Maskva laiškų nepralei
džia. Jūsų brolelis irgi labai džiau
gėsi, laiškus skaitė po kelis kar
tus ir vis verkė, dėkodamas Dievu
liui, kad pas jus viskas gerai.

O dabar apie derlių.
Vasaros pradžioje kolūkis leido 

nusipirkti iš jų seną, 10 sezonų 
dirbusį kombainą. Sūnus su minė
tu aname laiške Kilium (kaimynu) 
pirko susidėję už 4.000 rb. Gero
kai paremontavo iš karto, po to 
dar dirbdami, vėl kas antrą die
ną taisydami, po truputį nupjovė 
savus miežius. Daug, žinoma, iš
barstė, bet dar liko apie 10 tonų.

Kadangi ir pas mus buvo sausa 
vasara, tai javai lauke buvo sausi 
ir išvolinus buvo galima pilti svir
ne į aruodus. Dabar pilnas svir
nas grūdų, bet už tat lauke atsi
dūrė kuparai ir kuparėliai, lovos 
ir staleliai. Kai pasižiūri iš tolo, 
atrodo lyg mes kur kraustomės. 
Gal čia tik laikinai, bet dabar tvar
kos visur jau trūksta, lyg nėra lai
ko ir noro turbūt.

Rugsėjo pradžioje pradėjome 
kasti ankstyvąsias bulves ir, pir
mą dieną per skubėjimą miela 
martelė karštu vandeniu apside
gino koją. Net pagalbinę buvome 
iškvietę ir į polikliniką reikėjo 
važinėti. Vienu žodžiu — bėda.

Bet dar ne viskas. Jūsų brolelis 
(šeimos galva) pradėjo gelsti. Vei
das — kaip morka. Nagi pasitikri
na — vėl kraujo gemoglobino vos 
70. Su tokiu kraujo rodikliu jį vėl 

paguldė 22 dienom. Ir pačioje dar- 
bymetėje mūsų šeimos galva išbu
vo ligoninėje 22 dienas.

Martelė irgi raiša, niekuo ap
siauti negali. Naujame ūkyje ne
tenkame šeimos dviejų geriausių, 
tvarkingiausių, kantriausių dar
bininkų. Man tai buvo siaubas! 
Ką mes darysime? Bet labai padė
jo giminės — vis talkom nukasėme 
bulves ir dabar jau runkelius rau
name. Abi dukros iš miestų labai 
geros, vis prie tėviškės laikosi, 
parvažiuoja, padeda daug. Tad 
šiandien suminėtos bėdelės jau 
praeityje, gi nauji, kiti rūpesčiai 
vėl gula ant pečių.

Tai toks vaizdas iš mūsų gyve
nimo naujame ūkininkavime. 
Anūkėlės abi, iš miesto ir mažoji 
čia, labai mielos. Tarp jų 10 me
tų skirtumas amžiumi. Abi liepai
tės — liepos mėn. gimusios. Jau
nesniosios dukros įsūnytas ber
niukas su jomis kartu. Jam 8 me
tai. Tai šeimos daug ir man, kaip 
V. Krėvės apsakymo “Bobulės var
gai” bobulei; nors dar nesijaučiu 
tokia, bet tai vaikas verkia, tai 
paršiukai išbėgo, tai tas ar kitas 
ir 1.1.

Jaunam ūkininkui sūnui dar 
nenusibodo toji darbų našta, nors 
būna dažnai irzlus ir kartais grįž
ta išgėręs, o tada man liūdna, atei
tis tuomet atrodo miglota. Bet, kad 
tik vyrelis pasveiktų, tai viskas 
būt gerai. Darė jam ilgus tyrimus 
ieškodami vėžio, bet nerado, nors 
ir nenustatė, kodėl tas jo kraujas 
toks darosi.

Tuo ir baigsiu, linkėdama jums 
viso geriausio ir ačiū labai už vi
sas dovanas.

Jūsų artimieji iš tėviškės -
Vilija už visus
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Žurnalistai - REGINA VARANAVIČIŪTĖ-HAGGO ir jos vyras DOUGLAS 
HAGGO laikraščio “Nepriklausoma Lietuva” vakare spalio 26 d. Toronto 
Lietuviu namuose Nuotr. Stp. Varankos

Vaistų vartojimo vadovas

“Nepriklausomos
Laikraščiui “Nepriklausoma 

Lietuva” finansiškai paremti 
tradicinis metinis koncertas 
— šokių vakaras įvyko Toronto 
Lietuvių namuose š. m. spalio 
26, šeštadienio vakarą. “Nepri
klausoma Lietuva” buvo įsteigta 
Montrealyje prieš 51 metus. 
Laikraščio Toronto rėmėjų bū
relis surengė šį nuotaikingą 
vakarą, kuriame dalyvavo per 
100 tautiečių.

Vakaro pranešėja I. Adomavi
čienė įžanginėje kalboje pasvei
kino vakaro dalyvius ir supa
žindino su svečiais. Dalyvavo 
Viktoras Dagilis, laikraščio 
“Nepriklausoma Lietuva” stei
gėjas ir pirmasis redaktorius. 
Svečių tarpe buvo ir St. Jakai
tis su žmona iš Port Hope bei 
J. Varanavičius iš Hamiltono. 
Sveikino vakaro rengėjus ir da
lyvius iš Montrealio atvykęs J. 
Šiaučiulis, “Nepriklausomos 
Lietuvos” spaudos bendrovės 
pirmininkas, ir Hamiltono ra
dijo “Gintarinių aidų” bendra
darbė R. Haggo. Nuoširdi padė
ka pareikšta vakaro rengimo 
iniciatoriui Stp. Varankai, rė
mėjų būrelio pirmininkui.

Po įžangos vyko koncertas, 
kurį atliko 8 asmenų dainos vie
netas “Sutartinė”, vadovauja
mas muz. Nijolės Benotienės. 
Skambus ir darnus vienetas at
liko 17 tradicinių ir moderniš- 
kesnių dainų. Įspūdingai skam
bėjo lietuvių senovinė sutar
tinė “Svirtis sviro ant kalnelio”, 
italų kompozitoriaus G. Rossi- 
nio “Tiroliečių dainelė”, Mikuls
kio sumodernizuota “Atvažiavo 
mašinėlė”, ir Gorbulskio “Gin
tarinė šviesa”. Šio vieneto va
dovė Nijolė Benotienė savo 
energija, muzikos supratimu 
bei sugebėjimais užsitarnavo 
didelės pagarbos, kurią daly
viai išreiškė audringais ploji
mais.

Po koncerto vyko nuotaikingi

Lietuvos” vakaras
šokiai. Vakaro dalyviai buvo 
pavaišinti šilta vakariene, py
ragais ir gėrimais. Buvo turtin
ga loterija, kurios laimikiai pa
didino renginio pajamas. Tra
dicinis vakaras užbaigtas “NL” 
rėmėjų būrelio vicepirm. L. Po
cienės nuoširdžia padėka daly
viams, programos atlikėjams, 
talkininkams ir visiems, kurie 
prisidėjo prie šio renginio dar
bu bei piniginėmis aukomis. Ti
kime, kad laikraštį “NL” dar 
skaitysime daug metų, nes jis 
turi nuoširdžių rėmėjų, talki
nančių aukomis ir darbais.

R. Varanavičiūtė-Haggo

Pasaka “Skiriama princesei”

Spalio 19 d. rytą, vienuoliktą 
valandą, nuaidėjo Maironio 
mokykloje ilgas skambutis, 
kviesdamas visus mokinius, jų 
tėvelius, mokytojus ir svečius 
į erdvią mokyklos salę.

Tą rytą Šiaulių dramos teat
ro aktoriai vaidino Genadi
jaus Solovskio dviejų dalių 
pasaką “Skiriama princesei”. 
Gaila — mažieji žiūrovai ne
suprato vaidinimo esmės, kad 
ir kaip aktoriai stengėsi lėtai 
ir aiškiai kalbėti.

Sekantį sykį, kai viešės koks 
teatras iš Lietuvos, reikės mo
kinius iš anksto supažindinti 
su vaidinimo turiniu.

Toronto Maironio šeštadie
ninės mokyklos vadovybė yra 
dėkinga Šiaulių teatro akto
riams ir jų režisieriui Gyčiui 
Padegimui, sutikusiems vai
dinti mokyklos žiūrovams. Tai 
gera pradžia, kuri turėtų būti 
tęsiama ir ateityje. Tik, kaip 
buvo sakyta, neužmiršti pa
ruošti mokinius tokiems vaidi
nimams, kad jie galėtų supras
ti, kas vyksta scenoje.

Inga Pivoriūtė

Dainavo solistė iš Lietuvos
Vilniaus operos solistės Gra

žinos Apanavičiūtės lietuviškų 
dainų ir operų arijų rečitalis, 
akompanuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įvyko spalio 15 d., 7 v.v., 
Toronto Lietuvių namuose. Įdo
mu buvo išgirsti jos stiprų dra
matinį soprano balsą ir per eilę 
metų išugdytą dainavimo stilių.

Koncerto programa pradėta 
su 17-18 š. italų kompozitorių 
Scarlati, Giordani ir kt. gražiai 
praskambėjusiomis dainomis. 
Po to sekė norvegų kompozito
riaus Edvard Grieg, pasižymė
jusio sentimentalizmu, ypač dai
nų kūryboje, — “Vandens leli
jos”, “Miške” ir “Sugrįžus į tė
vynę”. Klausytojai taip pat šil
tai priėmė dvi Fr. Schubert’o 
“Lieder” ir pirmos dalies pa
baigai arijas iš lietuvių kompo
zitorių A. Račiūno ir J. Karnavi-
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čiaus parašytų operų “Marytė” 
ir “Gražina”.

Antroje dalyje girdėjome ari
jas iš operų Vincenzo Bellinio 
“La Sonnambula” ir Richard 
Wagner’io “Der Fliegende Hol- 
laender”. Toliau iki rečitalio pa
baigos klausėmės lietuvių kom
pozitorių Juozapaičio, Bajoro ir 
kt. parašytų dainų. Jos buvo įdo
mios, bet kai kurios jau girdė
tos. Publika tikėjosi populiares
nių arijų iš operų “Turandot”, 
“Aida”, “Don Carlos” ir t.t. Prog
ramos nebuvo spausdintos. So
listė pati pranešinėjo koncerto 
eigą. Kalbėjimas po kiekvienos 
dainos išblaškė klausytojų susi
telkimą, apsunkino solistę ir 
kliudė vakaro rimčiai. Progra
mos, nors ir mašinėle ant papras
to popieriaus parašytos, tokiems 
renginiams yra būtinos.

Muz. Jonas Govėdas, didelio 
patyrimo visada puikus akompa
niatorius, savo uždavinį rimtai 
atlieka, nepagaili darbo pasi
ruošimui. Visa tai matyti kon
certuose. Ir šio vakaro solistei 
akompanavo be priekaištų.

Solistė, apvažinėjusi didesnes 
lietuvių kolonijas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, dabar lan
kosi Kanadoje. Linkėtina jai 
daug sėkmės, kreipti didesnį 
dėmesį į dikciją ir dar daug me
tų dainuoti. Slava Žiemelytė

Ontario farmacininkų sąjunga 
parengė brošiūrą “Jūs ir jūsų 
vaistai”. Joje rašoma apie tinka
mą vaistų vartojimą. Čia patei
kiu jos santrauką.

Vaistas yra bet kas, kas pa
tenka į kūną ir pakeičia kūno 
normalų veikimą. Jie yra:

Prirašyti vaistai, kuriuos ga
lima gauti tik su gydytojo recep
tu. Neprirašyti vaistai — skaus
mo sumažintojai, kosulio ir per
sišaldymo vaistai, kuriuos gau
name be gydytojo recepto. So
cialiniai vaistai, — alkoholis 
aluje, vyne, degtinėje, tabakas, 
kofeinas arbatoje, kavoje ir kola 
gėrimai. Gatvės vaistai — mari
juana ir LSD, kurie yra nelega
lūs. Jie visi yra vaistai ir gali 
būti kenksmingi.

Einant pas gydytoją reikia 
turėti sąrašą dalykų, kuriuos 
norite pasakyti savo gydytojui, 
kokius klausimus norite klausti. 
Taip pat reikia atsinešti visų 
vartojamų vaistų buteliukus ar 
jų sąrašą, įskaitant ASA vais
tus — aspiriną, buferiną, ana- 
ciną ir 222.

Prieš imant vaistus, reikėtų 
atsakyti į šiuos klausimus:

1. Vaisto pavadinimas ir jo 
tikslas. 2. Paėmus vaistą, ar ga
lima vairuoti automobilį? 3. Ar 
yra kiti vaistai, maistas ar gė
rimai, kurių reikia vengti? 4. Ka
da imti vaistus ir kiek? 5. Kaip 
ilgai imti vaistus? 6. Kai vaistai 
baigiasi, ar galima pakartoti ir 
kaip dažnai? 7. Ar yra data, kada 
baigiasi vaisto galiojimas? 8. Ar 
yra kokios nors šalutinės pasek
mės, kurias reikia žinoti?

Šalutinių pasekmių pažini
mas ir jų pranešimas gydytojui. 
Norint būti sveiku, reikia 
kreipti dėmesį kaip kūnas rea
guoja į vaistus. Vaistas, pate
kęs į kraujo sistemą, kartais gali 
sukelti šalutines pasekmes. Kai 
gydytojas prirašo vaistus, reikia 
klausti, kokių šalutinių pasek
mių gali būti. Jei ištinka šalu
tinės pasekmės, tuojau reikia 
pranešti gydytojui. Visada rei
kia turėti gydytojo ar vaistinin
ko telefono numerį savo pinigi
nėj ar rankinuke.

Vaistai veikia vienas kitą. 
Du skirtingi vaistai, imami kar
tu, kartais gali sukelti nepagei
daujamų pasekmių. Vienas šių 
vaistų gali sustabdyti kito vais
to veikimą ar padidinti jo vei
kimą.

Pasidalinimas receptais yra 
neleistinas dalykas. Dalintis 
savo vaistais yra pavojinga. 
Vaisto rūšis, stiprumas ir var
tojimas tinka tik tam asmeniui, 
kuriam prirašoma. Net ir tas 
pats vaistas gali būti skirtingo 
stiprumo. Jūsų draugas ar drau
gė gali labai susirgti, jei ims 
jūsų vaistus. Jei draugas siūlo 
savo vaistus, jokiu būdu nega
lima imti. Taip pat negalima ir 
savo vaistų duoti kitam.

Vaistų pašalinimas. Kai gydy
tojas pasako, kad vaistas dau
giau nebebus reikalingas, rei
kia tuojau jį pašalinti. Taip pat 
reikia išmesti ir visus nevarto
jamus neprirašytus vaistus. 
Ant kai kurių vaistų parašyta 
galiojimo data. Po tos datos rei
kia juos išmesti — yra nesaugu 
juos ilgiau vartoti, nes kai ku

rie vaistai praranda savo veiks
mingumą ir gali būti kenksmin
gi. Nevartojamų vaistų negali
ma mesti į sąšlavų krepšį, nes 
vaikas gali surasti ir suvalgyti, 
manydamas, kad tai yra saldai
niai. Juos reikia išmesti į tua
letą.

Sveikatos nurodymai nenau
dojant vaistų. Įvertinęs sveika
tos būklę, gydytojas kartais ga
li neprirašyti jokių vaistų. At
siminkite: kartais jokie vaistai 
yra geriausi vaistai.

Patarimai
1. Norint atsigaivinti ar einant 

miegoti bandykite: a) imti karštą 
vonią, b) gerti šiltą pieną, c) pasi
mankštinti ar trumpai pasi
vaikščioti.

2. Norint apsisaugoti nuo vi
durių užkietėjimo ar jį paleng
vinti — a) vartoti šiurkštų mais
tą (selėnos, vaisiai, daržovės), 
b) gerti daug skysčių.

3. Pagalba kovojant su vie
natve, nerimu, nuoboduliu ąr 
depresija: a) įsijungti į visuo
meninę veiklą, b) išvystyti nau
jus susidomėjimus — užsiimti 
menu ar amatu, c) keliauti, d) įsi
gyti mėgiamą gyvulėlį ar augalą.

Ką vaistų vartotojas turi da
ryti ir ko nedaryti.

Turi daryti:
• Pasakyti savo gydytojui, ko

kius prirašytus ir neprirašy
tus vaistus ima.

• Tiksliai išsiaiškinti kada ir 
kaip ilgai imti vaistus.

• Įsigyti vaistus tik pas tą patį 
vaistininką.

• Imti vaistus numatytu laiku 
pagal tam tikrą tvarką.

• Tuojau eiti pas gydytoją, jei 
įvyksta kokios nors nelauktos 
šalutinės pasekmės.

• Išmesti senus ir nevartoja
mus vaistus į tualetą.

• Klausti vaistininką kur laikyti 
vaistus.

• Perskaityti vaisto etiketę.
• Vesti sąrašą, kokius vaistus 

imate ir kokiems vaistams 
esate alergiškas.

• Prašyti savo gydytoją regu
liariai peržiūrėti vaistų są
rašą.

• Pasakyti vaistininkui, jei jums 
sunku atidaryti vaistų bute
liuką.

Ko nedaryti:
• Nebijoti klausti savo gydytojo. 

Neišeiti iš gydytojo įstaigos, 
kol nežinote, kodėl, kaip ir ka
da vartoti vaistus.

• Neimti daugiau ar mažiau 
vaistų negu gydytojo prira
šyta.

• Nesidalinti savo vaistais su ki
tais ir jų neskolinti.

• Nemaišyti ar perkelti vaistus į 
kitų vaistų buteliukus.

• Nenustoti imti vaistus per 
anksti - net jei jaučiatės ge
riau, imti kol visos tabletės 
bus suvartotos.

• Nedaryti vaistų atsargos - jei 
gydytojas jums pasakė ne
beimti vaistų, tuojau reikia 
juos išmesti į tualetą.

• Nemaišyti prirašytų ir ne
prirašytų vaistų.

• Nemaišyti alkoholio su vais
tais, nebent jūsų gydytojas 
su tuo sutiktų.

Paruošė Jurgis Strazdas

Panevėžio ateitininkai Vilties ir nerimo dieną - 1991 m. rugpjūčio 23 prie 19-to laužo Papartynės k. tarp Vilniaus 
ir Panevėžio Nuotr. St. Bagdonavičiaus

Lietuviai veikia visur III VYTAUTAS A. JONYNAS

C•>' X'ėlių parduotuvėj 
“Victoria”,
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 išdirbinių pasirinkimas.

I2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

► Kandidatės 
turi būti 

asmenys:
► kurių veikla
Toronto mieste

buvo pasižymė
jusi pastovia 

lygiateisiškumo 
laikysena sociali

niame, kultūriniame
ar ekonominiame gyvenime

► kurių darbai nebuvo dar 
pastebėti ar pripažinti ir nėra 

gavusios jokio viešo įverinimo.

Toronto miestas įsteigė
Constance E. Hamilton premiją švenčiant 
Asmenybių dieną.

Metinė premija, pavadinta po pirmojo moters 
dalyvavimo miesto taryboje, pamini Slaptosios 
valstybinės tarybos 1929 metų nuosprendį, apibrėžiantį 
moteris kaip “asmenybes" Britų Šiaurės Amerikos akte.

Daugiausia trys kandidatės bus parinktos 
tarybos narių moterų ir oficialiai pripažintos Civic 
Honours Day (Piliečių pagerbimo dieną), paminint
Toronto miesto sukaktį nuo jo susiformavimo 
1834 metais kovo mėnesį.

Kandidačių parinkimas yra laukiamas iki 
gruodžio 3 dienos sekančių metų 
Constance E. Hamilton premijai gauti.

► Dėl kandidatūros blankų 
skambinti 392-7855.

► Paskutinė diena 
gruodžio 3.

Roland Barthes (Rolandas 
Bartas). Vargu ar ši pavardė 
daug ką sako “TŽ” skaityto
jams, bet kiekvienam, seku
siam Prancūzijos kultūrinį 
gyvenimą, jinai labai ir labai 
girdėta. Metų metais ji buvo 
linksniuojama. Metų metais 
pretenzingai suraizgytos si- 
bilinės Barthes’o mintys buvo 
cituojamos įvairių mokslinin
kų, snobų ir žurnalistų kaip 
nepaprasto gylio atodangos.

Tokie dalykai neturėtų ste
binti. Visiems žinomas pran
cūzų intelektualinis snobiz
mas, naujų dirgulių ir jaudu
lių pomėgis, “nors ir nežmo
niškai, kad tik kitoniškai” pa- 
jieškos, staigūs susižavėjimai, 
po to atsikvošėjimai. Ar ne 
Baudelaire’as rašė:
.. .Pirmyn į Nežinią, kur mūsų 

laukia NAUJA
Vis viena ar Dangaus, ar Pragaro 

gelmėn.
(T. Venclovos vertimas).

Barthes pavyzdys — nieko 
naujo. Sakoma, kad po jo mir
ties atėjo tenykščiam intelek
tualam pagirios su būdingom 
tokiais atvejais aimanom: “kur 
buvo mūsų protelis”, “kaip ga
lėjom būt taip apakę ir apža
balę” ... Tai mūsų nejaudina 
ir nestebina. Nuostabiau 
mums yra tai, kad prie Rolan
do Barthes iškilimo, prie jo 
akiračių praplatėjimo yra pri
sidėję lietuviai. Bent iki kol 
jis tapo stabuku.

Dar nuostabiau, kad apie jų 
pagalbą Barthes’ui susirasti 
save, apie visokią jų paramą 
gauti tarnybą, darbą jų reko
mendacijų dėka sužinom ne iš 
jų lūpų, bet iš trečio šaltinio. 
Nors Algirdas Julius Greimas 
niekad nėra užginčijęs, kad 
yra buvęs Barthes’o draugas, 
nors savo esejistikos rinkti
nėje Iš arti ir iš toli (Literatū
ra, kultūra, grožis. Vilnius, 
“Vaga”, 1991) bene dešimtį kar
tų cituoja Barthes’o pavardę. 
Jis, anaiptol, neprisiskiria 
sau nuopelnų už jo kūrybinių 
ieškojimų nukreipimą gera 
linkme ar už jo staigų pagar
sėjimą:

“Taip ir šiandien nežinau, 
ar jis man, ar aš jam ‘atradau’ 
Helmslevą ir danų lingvisti
ką”, sako Greimas savo pasi
kalbėjime su Vyt. Kavolių.

Kur kas kategoriškesnis šiuo 
atžvilgiu yra Louis-Jean Cal- 
vet, kurio išsamioj monografi
joj apie Barthes’ą (.Roland 
Barthes, 1915-1985 Paris, 
Flammarion, 1990) Greimo pa
vardė šmėkščioja puslapių 
puslapiuos. Tačiau pirma pa
sirodo užuomina apie J. Ralį. 
Mat 1942 m. žiemą R. Barthes 
atsidūrė džiovininkų sanato
rijoj Saint-Hilaire-du-Touvet 
miestelyje. Nuobodžiaudamas 
aptiko visai neblogą biblio
tekėlę. Ėmė ją tvarkyt, šneku- 
čiuot su lankytojais. Netru
kus atsirado diskusijų būre
lis, kuriame aptariamos per
skaitytos knygos, pasidalina
ma įspūdžiais. “Barthes vis 
dažniau lankosi pas vieną lie
tuvį — Ralį, ruošiantį diser
taciją apie Dostojevskį. Tai 
keistas asmuo, aršus antiko- 
munistas, kuris, supratęs vė
liau, kad amerikiečiai nepra
dės karo prieš Sov. Sąjungą, 
liausis domėjęsis intelektua
liniais dalykais, emigruos Ka- 
nadon ir ten dirbs miškakir
čiu”.

“Ralį tuo pat metu lanko ir 
Greimas, kitas lietuvis, kuris 
buvo prieš karą studijavęs 
Grenoblyje ir žinojo tą sana

toriją”. Bet jo keliai su Bar- 
thes’u dar nesusikryžiuos.

Jų pažintis prasideda Kaire 
1949 m. rudenį, kai išguiti iš 
Rumunijos du universiteto 
lektoriai — R. Barthes ir 
Charles Singevin — atvyksta 
dėstyt prancūzų kalbos ir li
teratūros į tenykštį universi
tetą. Jie susiranda ten dirban
tį Greimą.

Faktiškai Greimo dėka Bar
thes’ui pavyksta įsikurti ta
me krašte. Mat egiptiečiai bu
vo aptikę jo plaučiuos buvu
sios džiovos pėdsakėlių. Netru
kus Barthes susiduria su ki
tais kliuviniais, šiuokart po
litinio pobūdžio. Mat vietinė
je kolonijoje vyrauja buv. Vi
chy vyriausybės simpatikai.

“Vienų laikomas džiovinin
ku, kitų — komunistu, suspaus
tas tarp tų dviejų strypų, R. 
Barthes suartėja su Onos bei 
Algirdo Greimų ir su Singevi- 
n’o šeima.” “Po vakarienės 
R. Barthes išeina su naujais 
savo draugais į miestą ir trai
niojasi po kavines, juokauja, 
diskutuoja. Žmonės juos pra
mena ‘rumuniška mafija” arba 
‘Singevin’o gauja”.

Pasak Greimo, Charles Sin
gevin buvęs jų dvasios vadas. 
Jis jį pavaizduoja kaip ‘govė- 
dos galvą”, “auksaburnį”, “hu
moristą”, “entuziastą”, turė
jusį jiem abiem stiprios įta
kos. Ribeyrol betgi nemano, 
kad Singevin būtų buvęs Bar
thes’ui autoritetu (maitre a 
penser). Jei Barthes turėjęs 
kokį “dvasios vadą”, tai juo 
buvęs Greimas. Singevin, ku
ris buvo dešimčia metų už juos 
vyresnis, turėjęs kur kas pla
tesnį išsilavinimą, kur kas 
eklektiškesnį.

Dvejais metais už Barthes’ą 
vyresnis ir senosios prancūzų 
kalbos specialistas Greimas 
labai domisi kalbotyra ir pa
sakoja Barthes’ui apie savo 
disertaciją, liečiančią madų 
terminijos žodyną. Barthes 
pasakoja Greimui apie savo di
sertaciją — Michelet projek
tą, parodo sudarytą kartote
ką ir duoda jam pasiskaityt 
pusantro šimto puslapių, kurie 
vėliau taps knyga Michelet 
par lui-meme.

— “Visa tai labai gerai, — pa
stebi Greimas, — bet Jūs galė
tumėte pasinaudoti de Saus- 
sure’u”. — “Kas tas Šaus- 
sure’as?” — klausia Barthes. 
“Kaip galima jo nežinot”, pasi
piktina Greimas. Ir štai Bar
thes, imlus atgimstančiam 
naujam prancūzų kalbos moks
lui, padeda į šalį Michelet 
ir metasi skaityt Saussure’ą, 
moderniosios lingvistikos kū
rėją, gyvenusį Ženevoj, paskui 
iš to paties įsibėgėjimo ir, 
veikiamas Greimo patarimų, 
skaito Romaną, Jacobson’ą, 
rusų kalbininką, emigravusį 
į JAV, danų kalbininką Bron-

dalį. Susipažįsta su struktū
ralizmo pradininkais.

Naujojo bičiulio įtaka Bar
thes’ui bus tokia, kad Charles 
Singevin sakys: “Kaip šv. Pau
lių pakeliui į Damaską, Bar
thes’ą ištiks kažkas pakeliui 
į Greimą”.

Louis-Jean Calvet pasakoja 
toliau savo veikale, kad grį
žęs Paryžiun Barthes turėjęs 
kurį laiką sunkumų susirast 
darbo. Tada Geimas rekomen
davęs jį per Georges Matore 
(profesorių dėsčiusį Kaune 
ir vedusį lietuvaitę) įsijungti 
į stambaus žodyno Diction- 
naire du francais fondamental 
rengėjų grupę.

“Susipažinęs Greimo dėka 
su lingvistikos teorija, jis 
galėjo dabar darbuotis kon
krečiame aprašomajame dar
be”.

Ne visos Greimo pastangos 
“prakišti” Barthes’ą buvo 
sėkmingos. Taip, sakysim, 
žymusis antropologas Levi- 
Strauss nesusidomėjo jo kan
didatūra. Jis betgi patarė jam 
susipažinti su Vladimiro 
Propp’o Pasakos morfologija. 
Faktinai abu jie su Greimu 
šoko skaityti tą veikalą, at
vėrusį kelią į naują mokslą 
— semiotiką.

Dera pastebėti, kad tapęs 
vėliau prestižinio College 
de France nariu, R. Barthes 
neužmiršo savo skolos Grei
mui, pripažindamas savo įva
dinėje kalboje jam nuopelną 
už supažindinimą su lingvis
tika.

Šiaip jų keliai, atrodo, iš
siskyrė po garsiosios Gegužės 
mėnesio “revoliucijos” 1986 m. 
“Barthes’ą jinai gal daugiau 
ar bent kitaip paveikė negu 
mane. Jis kiek nukrypo į psi
choanalizę, gal net truputį 
į maoizmą, pasidarė garsus ra
šytojas. Susitikimai suretėjo, 
dėmesio sferos nutolo ir vieną, 
ir kitą apsupo savi, jau nebe 
tie patys žmonės”. Taip atsako 
Greimas į Kavolio klausimą ir 
prašymą: “Ypač norėtųsi su
vokti Jūsų artimo santykio su 
Rolandu Barthes’u dvasinę 
formą”.

Diplomatiška, ar ne? Bet 
akivaizdu, kad Greimas lai
ko kuklumą dorybe, arba iš
vertus kitaip: savęs afišavi- 
mą — yda.

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).

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės [tvirtinti 
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



Keliama mintis perkelti šį evangelikų-reformatų žurnalą 
iš Čikagos į Biržus

ALFONSAS NAKAS

“Vienužis - Pakuršėje prisigūžęs”
Prieš 150 metu gimė ir prieš 100 metų mirė tautos dainius kunigas Antanas Vienažindys-Vienužis
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Cl KIJLTMĖJE VEIKLOJE
Skaitytojus pasiekė lietuvių 

ev. reformatų žurnalo Mūsų spar
nai (toliau — MS) 1991 m. birže
lio data pažymėtas 66 nr.

Po tradicinio religinio straips
nio, šį kartą kun. Povilo Dilio, 
apie maldos galią, skaitome Hy- 
patijos Yčaitės-Petkienės arba 
Petkuvienės (be reikalo lietu
viškame žurnale pasirašančios 
Hypatia Yčas Petkus) dėmesio 
vertą straipsnį evangelikų teo
loginių studijų klausimu. Su kar
tumu ji primena, kad Kaune at- 
sisteigęs VDU įsteigė teologi
jos fakultetą, bet tik katalikams. 
Ji prisimena VDU Evangelikų 
teologijos fakultetą prieš II D. 
karą ir nurodo kai kuriuos jo 
klestėjimo faktus.

Ievos Adomavičienės raši
nio apie Klaipėdos miestą bei 
kraštą (dalis paskaitos skaity
tos Toronte 1990.11.15, Klaipė
dos atvadavimo sukaktį minint) 
įdomiausia pradžia ir pabaiga, 
t.y. vietos, kur duodama įspū
džių iš Klaipėdos lankymo 1989
m., juos palyginant su viskuo, 
kas buvo prieš 45-rius metus, 
kai autorė ten gyveno.

H. Yčaitės-Petkienės rašinys 
apie dr. Martyną Yčą pateikia 
truputį jo biografinių duome
nų. Kalbėdama apie jo raštus, 
atskleidžia, kad trys jo atsimi
nimų tomai, prieš II D. karą iš
spausdinti Lietuvoje, šiuo metu 
esą perspausdinami Čikagoje. 
Žurnalo pirmą puslapį puošia M. 
Yčo portretas. Kitoje MS vie
toje rašoma apie 1990 m. įsteig
tą brolių dr. Martyno ir prof. Jo
no Yčų fondą, kurio tikslas siųs
ti Lietuvon technikinę bei moks
linę literatūrą, prenumeruoti 
mokslo žurnalus, kurių Lietu
voje stokoja. Užuominų ir raši
nių apie taurius nepriklauso
mos Lietuvos veikėjus Yčus, 
ypač dr. Martyną, randame daž
nuose MS numeriuose, nes jie 
yra ir daug nusipelnę ev. re
formatų Bendrijos nariai.

Svarbiausiu šio MS numerio 
rašiniu laikau Mato Naktinio 
studiją Lietuvos Reformaci
jos istorijos problema. Čia iš
spausdinta 13 pilnų puslapių ir 
pažymėta, kad bus daugiau. Pa
daręs priekaištų Lietuvos ka
talikams už slėpimą bei klasto
jimą reformatų istorijos šal
tinių, reikšdamas viltį, jog nau
jieji Lietuvos istorikai bus są
žiningesni, pradeda ištrauka iš 
istorikės I. Lukšaitės veikalo 
“Adomas Rasijus - Lietuvos kul
tūros veikėjas ir jo traktatai”. 
Pateikia 11-kos puslapių Adomo 
Rasijaus biografiją. Neturi nei 
tikros gimimo, nei tikros mirties 
datų, o ir kiti jo gyvenimo faktai 
dažnai tik spėjami. Bet autorius 
neblogai susipažinęs su Rasijaus 
eitais mokslais, pareigomis Eu
ropos universitetuose, jo rašto 
darbais, ir jų datomis remda
masis lipdo maždaug XVI š. pas
kutiniam ketvirty gimusio, apie 
1627 ar 1628 m. mirusio įžymaus 
lietuvių protestantų mokslinin
ko, rašytojo, prieš mirtį dva
sininko biografiją. Atrodo, kad 
A. Rasijaus biografija su šiuo 
studijos skirsniu baigiama ir 
tęsiny skaitysime ką nors kita. 
Skaičiai skliausteliuose rodo, 
kad šį skirsnį lydi 35 išnašos, 
bet MS red. kažkodėl išnašų ne
įdėjo. Rašinį skaitydamas, per
ėjau visas turimas lietuviškas 
enciklopedijas, bet nei bosto- 
niškėje, nei .vilniškėse apie 
Adomą Rasijų nieko neradau.

1991 m. Sinoikijoje, rugsėjo 20 d., Šv. Petro ir Povilo šventovėje, Panevėžyje, religinės muzikos valandos programą 
atliko ir Mišiose giedojo dirigento P. VAILONIO labai gerai paruoštas Vilniaus mergaičių choras “Liepaitės”; 
prie vargonų - V. PREKERYTĖ Nuotr. Alg. Žižiūno

Sudomino ir studijos autorius, 
aiškiai kruopštus istorikas. 
Nieko enciklopedijose ir apie 
Matą Naktinį. Iš gausiai nau
dojamo žodžio atspausdino ir 
rugpjūtis, spėjau, kad tai išei
vijos mokslo vyras, nes Lietuvo
je rašytų išspausdino ir rugpjū
tis, bet kitoje žurnalo vietoje 
radau Naktinį kitu vardu, Lietu
voje, tai mano spėjimus sujaukė.

Sekantis didelis reportažas - 
Ispanijos protestantų drama 
gen. Franco viešpatavimo lai
kais. Jis nepasirašytas. Iškelia 
protestantų persekiojimus, la
bai primenančius katalikų per
sekiojimus Lietuvoje tik ką pa
sibaigusiame bolševikmety. Tik 
Ispanijoje tą darbą esą atliko 
katalikai, net dvasininkai. Iš
keliami ir kitų kraštų katalikai, 
ypač Prancūzijos, persekioja
muosius užtarę.

Ir vėl iš kapo prabyla a.a. Jac
kus Sonda-Sondeckis. Tęsiami jo 
atsiminimai, šį kartą iš jo veik
los 1919 m. Sedoje. Trys pusla
piai skirti jaunimui. Kiti trys - 
dr. Viliaus Vileišio ir prof. dr.
Pauliaus Slavėno nekrologams.

Įvairus “Kronikos” skyrius, 
iliustruotas keliomis nuotrau
komis. V. Ažubalienės Tėviškė
nų sambūris — nostalgiją ke
liąs reportažas. Aprašoma Sma- 
liečių kaimo “išeivių” sugrįži
mas iš įvairių Lietuvos vietų į 
gimtinę Šiaurės Lietuvoj jau
kiam pobūviui. Jauti autorės 
širdį, kultūrą ir gėriesi gražia 
lietuvių kalba.

Rašinys Iš Švobiškio parapi
jos istorijos ir jį iliustruojanti 
ev. reformatų šventovės nuotrau
ka čia rašantį grąžina į 1940 m. 
vidurvasario savaites. Tuomet 
mes, trys jaunuoliai, atostogų 
metu padėjome statyti siaur. ge
ležinkelio tiltą per Mūšą. Joniš
kėlyje plaikstėsi raudonos vė
liavos, o Švobiškio ev. reforma
tų šventovėje nuostabiai skam
bėdavo giesmės. Klebonijoje 
kun. Povilo Jašinsko žmona 
mums gamindavo valgį, o jos 
dukterėčios, dvi Jašinskaitės 
ir Aldutė Plepytė patarnauda
vo. Kur tie nepamirštami žmo
nės, kokie jų likimai?

Žurnalo gale sudėta keletas 
įdomių reportažų iš Lietuvos, 
daugiausia apie Biržų bei Vil
niaus protestantų veiklą, jų 
sunkumus atkuriant parapijas, 
atšventinant šventoves, religi
ją bei dorovę tarp mažylių pla
tinant per šeštadienių ir sek
madienių mokyklas.

Žurnalo straipsnių užsklan
dos užpildytos eilėraščiais: P. 
Zablacko, J. Meko (visas pusla
pis), Petro Zablocko, Myk. Zab- 
locko, Širvėno. Kai kurie poetiš
ki, pagaunantys.

Pabaigai išskiriu iš Lietuvos 
rašančio Jono Dagilio vieno 
pusi, rašinėlį Biržietiškas žur
nalas Amerikoje. Rašinėlis ski- 
ramas Mūsų sparnų 40-tjes me
tų sukakčiai priminti. Teisingai 
rašoma, kad tai ne tik reformatų 
religinio pobūdžio, bet ir biržie
tiškas žurnalas. Įvardijami žur
nalo steigėjai ir redaktoriai, 
įskaitant dabartinį Mykolą Zab- 
locką. Autoriaus keliamas įdo
mus pasiūlymas: nuo 1992 m. MS 
spausdinti Biržuose! Esą su čika- 
giškių pagalba užpirkus gero 
suomiško popieriaus, Biržuose 
spausdinamas žurnalas keliau
tų į visą pasaulį. J. Dagilis ra
šė Lietuvai tik laisvinantis. Da
bar, tapus nepriklausoma, pa
siūlymas visiškai realus.

A.a. dr. JONO ŽMUIDZINO, generalinio Lietuvos konsulo Kanadai, ir jo žmonos a.a. HALINOS-JONĖS pamink
las, pašventintas 1991 m. lapkričio 3 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. Paminklo autorius - architek
tas Petras Žmuidzinas Nuotr. St. Dabkaus

Prieš 150 metų Dusetų kraš
te, Anapolyje, darnioje Justino 
ir Barboros Vienažindžių šei
moje, Dievo pasaulį išvydo jų 
pirmagimis, kurį po 8 dienų 
Antano Justino vardais pa
krikštijo Dusetų altaristas kun. 
Steponas Pojarskis.

Ir jau šimtmetis, kai po Lai
žuvos kapinių klevų šaknimis 
ilsisi vienas didžiųjų tautos 
dainių, išgiedojęs jaunystės 
džiaugsmą ir tremties sopu
lį, žavėjęsis Aukščiausiojo ir 
žmogaus kuriančia galia. Ilsi
si kunigas poetas Antanas Vie
nažindys-Vienužis pirmąsyk 
lietuvių poezijoje taip plačiai 
atskleidęs dvasinio gyvenimo 
horizontus, į kūrybos šerdį iš
kėlęs asmenybės žavesį ir tra
gizmą, gebėjęs jausti tautą 
kaip savo likimą.

Sunkūs žingsniai
Daraktoriai ir vyresniųjų 

kaimo gimnazistų parūpinti va
dovėliai buvo pirmieji Antano 
Vienažindžio mokytojai. Vė
liau Panevėžio gimnazijoje 
padėtas tvirtas žinių ir dorovės 
pamatas, baigus 5 gimnazijos 
klases, padeda pasirinkti to
lesnį gyvenimo kelią - Žemai
čių kunigų seminariją garsiuo
se dar nuo Vytauto Didžiojo 
laikii Varniuose.

Tretieji studijų metai su
tampa su 1863 m. sukilimu ir 
visą Lietuvą nusiaubusiais 
trėmimais. Į Toboską ištremia
mas seminarijos rektorius Do
vydaitis, etapu išvaroma į pa
tį pietinį Samaros gubernijos 
kraštą Vienažindžio poezijos 
mūza Rožė Stauskaitė.

Aukštoji dvasininkija nu
sprendžia gabesniesiems stu
dijas sutrumpinti iki trejų me
tų, ir Antanas Vienažindys, per 
plauką išvengęs carinės armi
jos kareivio dalios, skubotai 
rengiamas šventimams. 1985 m. 
vasarį pirmą kartą žengia prie 
Viešpaties altoriaus. “Atrodė 
- draug su angelais stoviu ša
lia Kristaus Vietininko ir lie
ju džiaugsmo ašaras, - susijau
dinęs rašė tėvams, - nes Dievas 
mane nevertą priima į Bažny
čios hierarchiją ir kartu už
deda Kristaus jungą, kurį turė
siu vilkti iki pat mirties”.

Tada, po sukilimo, Lietuva 
išgyveno didžiausią Rusijos

Kunigas poetas ANTANAS 
VIENAŽINDYS-VIENUŽIS

priespaudą, į kurią poetas ne 
kartą atsiliepė savo kūryba. 
“Kur pradingo tas kelelis, kurs 
pro kryžių ėjo”, “Aštrūs val
džios peiliai širdį man pervė
rė ir sunkų lenciūgą ant kaklo 
užnėrė”, “Saky£’ daugiau ne
teisybių bet užginta yra .. . 
reik nustoti ir dainuoti, nors 
ašaros byra”.

Ašaros byrėjo ir visai tau
tai dėl daromų skriaudų ir ne
teisybių. Todėl A. Vienažin
džio kūrybą tauta priėmė kaip 
savą, kaip jos vargą ir skausmą 
išreiškiančią.

Vikaravimo metai
Išvikaravęs Šiaulėnų para

pijoje vienerius metus, paski
riamas į Krinčiną, Panevėžio 
dekanato centrą. Krinčiniečiai 
apsidžiaugė sulaukę energin
go vikaro, pavergusio žmones 
iškalba, graudžiais pamokslais 
ir dar graudesnėmis dainomis. 
Jo klausydavosi ne vien tie, 
kurie be maldaknygės vargu ar 
paimdavo kitą knygą į rankas, 
bet ir išprusę inteligentai.

Šešeri metai praleisti Krin
čine - A. Vienažindžio kūrybos 
ir garbės vainikas. Jis pava
duoja suvaikėjusį kleboną ir 
praktiškai eina dekano parei
gas, vis plačiau garsėja kaip 
pamokslininkas ir poetas. 
Krinčine sukurta “Oi dainos 
dainelės - jūs mano patieka!”, 
“Vaikščiodamas keliu žemės” 
ir kiti kūriniai plinta nuo
rašais po kaimynines parapijas.

Po konfliktų su konfratrais 
ir kurija, dėl kurių pats poe
tas nors ir nekaltas, dar kele
tą metų vikarauja Vainute ir 
Breslaujoje. Šiam laikotar
piui priklauso A. Vienažin
džio giesmė “Oigi gražus gra
žus tolimasis dangus!”, kurią 
Lindė-Dobilas pavadino še
devru.

Ūkiniai rūpesčiai
1876 m. paskiriamas Laižu

vos klebonu. Naujakurys kim
ba į ūkį, stato trobas, remon
tuoja šventovę. Tačiau likimas 
iš jo darbų ir sumanymų pik
tai pasityčioja: trobesiai, pa
rapijos namai, altarija ir šven
tovė sudega 1884 m. birželio 
20 d. per Laižuvos miestelio 
gaisrą.

Veiklusis klebonas vėl kim
ba į darbą ir 1890 m. ankstyvą 
pavasarį pradeda lieti nau
jos šventovės pamatus. Po pu
santrų metų gotiško stiliaus 
šventovė jau buvo su stogu. Pa
rapijos rūpesčiai, kunigo pa
reigos ir šventovės statybos 
darbai iš A. Vienažindžio pa
reikalauja daug ištvermės bei 
energijos. Šiaip žvalus ir stip

rios sveikatos pasijunta esąs 
ligonis, suserga vėžiu. Pačia
me gyvenimo vidurvasary, vos 
51 metų, klastingos ligos su
naikintas, didysis tautos dai
nius mirė 1892 m. rugpjūčio 
29 d.

Dainuojanti siela
Vincas Mykolaitis-Putinas 

pateikia tokį Vienažindžio 
poezijos įvertinimą: “Viena
žindys yra būdingas Priešauš
rio gadynės poetas. Jis, kaip 
ir daugelis kitų tuo metu, kūrė 
ne literatūrai, bet sau ir savo 
artimiesiems . . . Vienažindys 
- savaime dainuojanti siela .. . 
Jis nerašo, bet verkdamas su
deda savo verksmingąsias dai
nas, arba vėliau dainuoja jas, 
pritardamas armonika. Ir jo 
dainas liaudis pasisavino ir jį 
mini kaip savo žmogų . . .”

Tautos dainių sergsti ne vien 
sodybų likučiai, paminklai ar 
antkapių kryžiai. Ne vien gi
minės kraujas! Tautos dainių 
sergsti pati tauta, dvasinėje 
gelmėje panardinusi jo kūry
bą - jausmus, išmintį, žodžio 
poetiką ir grožį. Į šimtmečių 
šimtmečiais kurtą lietuvių tau
tos kultūrą ir istoriją įsiliejo 
dar vienas-A. Vienažindžio fe
nomenas. V.R.

JONAS A. VADEIKA, 
1991 m. birželio mėnesį baigęs Mc
Master universitete, Hamiltone, 
fizinį auklėjimą bakalauro laips
niu. Šiuo metu jis dirba plauki
mo instruktoriumi, treniruodamas 
“McMaster Varsity” komandą

Atsiųsta paminėti
David Fainhauz, LITHUANIANS 

IN THE USA. Aspects of Ethnic 
Identity. Translated by Algirdas 
Dumčius. Cover Design, Techni
cal Editor — Petras Aleksa. Pub
lished by Lithuanian Library 
Press, Inc. (3001 W. 59th St., Chi
cago, IL 60629-2501), Chicago, Il
linois, 1991, p. 246, $15.00. Tai is
toriko studija apie JAV lietuvius 
ne tiek istoriniu, kiek sociologi
niu požiūriu. Išryškinta mintis, 
kad Amerika buvo antras kraštas, 
kuriame subrendo tautinė sąmo
nė, ir dažnai greičiau nei Lietu
voje.

“ŽIBURĖLIS”. Iliustruotas žur
nalo “Caritas” priedas vaikams. 
Leidžia katalikų moterų sambū
ris “Caritas”. Redaktorė: Birutė 
Briliūtė. Redakcijos adresas: 
23300 Kaunas, Vilnius 29, Li
thuania.

TECHNIKOS ŽODIS. Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos PLIAS-ALIAS 
organas. Leidžia ALIAS Čikagos 
skyriaus techninės spaudos sekci
ja. Išeina kas trys mėnesiai. Redak
torius: Viktoras Jautokas. Prenu
merata $10 JAV metams. Spaudžia 
M. Morkūno spaustuvė, 3001 West 
59th St. Chicago, IL 60629 USA.

Dievo Apvaizdos šventovę Det
roito lietuviams puošia trys dail. 
Jurgio Daugvilos medžio skulptū
ros kūriniai: Kryžių kalno repli
ka, palaimintojo Jurgio Matulai
čio bareljefas ir bareljefinis Die
vo Motinos triptikas. Jo kūrinių 
parodą Detroito ir apylinkės lie
tuviams surengė Dievo Apvaizdos 
kultūros centras.

Popiežiškoji teologijos aka
demija Krokuvoje Katalikų Bend
rijos istorijos garbės doktoratą 
suteikė kun. dr. Pauliui Rabikaus
kui, SJ, Gregoriaus universiteto 
Romoje profesoriui. Jo pagerbi
mu džiaugiasi Vilniaus universi
tetas, atsiųstoje sveikinimo tele
gramoje primindamas kun. prof, 
dr. P. Rabikausko, SJ, atliktą 
didelį darbą Lietuvos Katalikų 
bendrijos ir Vilniaus universi
teto istorijos tyrimuose, Lietu
vai svarbių archyvinių dokumentų 
paskelbime.

Lietuvių rašytojų draugijos 
premiją už geriausią 1990 m. iš
leistą knygą paskirs Česlovo Grin- 
cevičiaus Čikagoje sudaryta ver
tintojų komisija, kurion, be jo pa
ties, įsijungė poetas Kazys Bra- 
dūnas ir “Draugo” kultūrinio prie
do red. Aušrelė Liulevičienė. Jai 
Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba, vertintojų komisijos ne
įstengusi sudaryti Niujorke, jau 
nusiuntė Alfonso Tyruolio-Seš- 
plaukio paruoštą 1990 m. knygų 
sąrašą. Dviejų tūkstančių dole
rių premijos mecenatas — JAV 
Lietuvių fondas.

Henrikas Kačinskas, žymusis 
aktorius ir dailiojo žodžio sklei
dėjas, miręs Floridoje 1986 m. 
rugsėjo 28 d., dabar ilsisi Sunny 
Hills kapinėse. Penktųjų mirties 
metinių proga Sunny Hills lietu
viai ir kitataučiai bičiuliai velio
nį prisiminė mažoje Šv. Teresės 
šventovėje trijų kunigų atnašau
tose Mišiose. Po pamaldų jie susi
rinko Šv. Teresės parapijos salė
je papietauti ir pasidalinti atsi
minimais. Žodį tarė velionies naš
lė Sofija Kačinskienė. Įspūdingai 
skambėjo 1988 m. išleistoje plokš
telėje “Henrikas Kačinskas” įra
šytas jo balsas, deklamuojantis 
tautine giesme - tapusį Maironio 
eilėraštį “Lietuva brangi”, Ka
zio Inčiūros “Lietuvos padangę” 
bei kitų poetų eilėraščius, skai
tantis dramaturgų kūrinius.

XIV-ji Broniaus Jonušo $1.000 
stipendija lituanistiką studijuo
jančiam jaunuoliui šiemet buvo 
paskirta iš Vilniaus į JAV atvy
kusiam Rolandui Paulauskui. Jis 
yra panevėžietis, baigęs Vilniaus 
pedagoginį institutą, teorinės 
pedagoginės psichologijos žinias 
gilinęs Vilniaus universitete. R. 
Paulauskas dabar ruošia diserta
ciją doktoratui Temple universi
tete Filadelfijoje, jos tema pa
sirinkęs žymiųjų Lietuvos filoso
fų dr. Stasio Šalkauskio ir dr. An
tano Maceinos darbus. Su jais di- 
sertacijon bus įjungta originali 
Lietuvos pedagogika ir atsikūru
siai Lietuvai reikalingi nauji mo
kymo metodai. Doktorantas R. 
Paulauskas yra redagavęs 1990 m. 
Kaune išleistus prof. dr. A. Ma
ceinos “Pedagoginius raštus”, 
daug rašęs lietuvių, rusų ir ang
lų kalbomis įvairiuose žurnaluo
se Lietuvoj, JAV, Kanadoj, Suo
mijoj. Kompozitorius, dūdų or
kestro ir chorų vadovas Bronius 
Jonušas mirė 1976 m. vasario 12 d. 
Omahoje, Nebraskoje. Metinę 
tūkstančio dolerių stipendiją ve
lionies atminimui įamžinti ten 
yra įsteigusi jo našlė Emilija Jo
nušienė.

“Pentagono” galerija Klivlan- 
do priemiestyje Cleveland 
Heights rugpjūčio 16 — rugsėjo 
30 d.d. surengė dviejų JAV lie
tuvių dailininkių darbų parodą: 
Nijolės Vedegytės-Palubinskie- 
nės — grafikos ir Nijolės Bartuš- 
kaitės-Kiparski — keramikos. 
Dail. N. Palubinskienė jau 1955 
m. yra baigusi tapybos ir grafikos 
studijas Klivlando meno institu
te, dalyvavusi bendrinėse lietu
vių ir amerikiečių parodose, tu
rėjusi aštuonias individualias pa
rodas, laimėjusi Ohio lietuvių 
gydytojų draugijos kultūrinę 
$1.000 premiją ir gavusi Ohio dai
lės tarybos $10.000 stipendiją. 
“Pentagono” galerijoje ji išsta
tė 24 monotipijas, papildančias 
“Alleghenijos kalnų”, “Psalmių” 
ciklus ir pradedančias “Parkų” 
ciklą. N. Bartuškaitė-Kiparski, 
pradžioje turėjusi sociologės di
plomą, keramikos studijas magist
ro laipsniu baigė tik 1988 m. 
Edinboro valstybiniame Pensil
vanijos universitete. Parodon 
“Pentagono” galerijoje ji įsijun
gė su 20 keramikos darbų —skulp
tūromis ir dekoratyviniais indais.

Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto ekspedicija, vadovau
jama filologijos mokslų kandidato 
K. Garšvos, šią vasarą dirbo Pa
kruojo rajono Linkuvos ir Žei
melio apylinkėse, tirdama šnektų 
sandarą, žodyną, vietovardžius. 
Ekspedicijon buvo įjungti ir lat
viai. Mat buvo susipažinta ir su 
lietuvių šnekta Bauskės rajone, 
jos ryšiais su latvių kalba.

Akloji sol. Beatričė Grincevi- 
čiūtė, lyrinis sopranas, mirė Vil
niuje 1988 m. lapkričio 17 d. Ve
lionė, gimusi 1911 m. lapkričio 28 
d. Vilkaviškio apylinkės Stolaukė- 
lio kaime, vaikystėje neteko regė
jimo, bet turėjo nuostabaus skaid
rumo balsą, dėl kurio būdavo vadi
nama Lietuvos lakštingala. Mirties 
trečiųjų metinių proga Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjunga 
(LASS) lapkričio 28 d. Vilniuje 
rengia Beatričės Grincevičiūtės 
dainininkų konkursą. Jame galės 
dalyvauti ne tik profesiniai daini
ninkai, bet ir mėgėjai — LASS na
riai, darbuotojai, aklųjų ir silpna
regių mokyklų moksleiviai, moky
tojai.

Vytauto Didžiojo universitetas 
septyniasdešimtuosius mokslo me
tus pradėjo pamaldomis Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje Kaune. Po 
pamaldų senato nariai, dėstyto
jai, studentai ir svečiai susirinko 
universiteto rūmuose. Rektorius 
dr. Algirdas Avižienis džiaugiasi 
augančiu studentų skaičiumi. Šie
met universitetan buvo priimti 
357 studentai, o antrajame ir tre
čiajame kurse jau yra 563. Jiems 
greit reikės specialaus studentų 
miestelio, kuriam jau pasirink
tas Linksmadvario rajonas Alek
sote. Statybą turbūt teks atidė
ti, nes numatytoje vietoje dar te
beveikia karinis sovietų aerodro
mas.

Šeštasis tarptautinis baltistų 
kongresas, pernai atidėtas dėl 
sovietinės blokados, dabar įvyko 
spalio 2-4 d.d. nepriklausomybę 
atgavusios Lietuvos Vilniaus uni
versitete. Daug dalyvių atvyko iš 
Varšuvos, kur rugsėjo 30 — spalio 
1 d.d. prūsų kalbos problemoms 
skirtą konferenciją “Colloquium 
Prutenicum” surengė Varšuvos 
universiteto baltų katedra. Tarp
tautiniame baltistų kongrese Vil
niuje buvo nagrinėjamos tik isto
rinės baltistikos problemos, atsi
sakius dabartinių baltų kalbų klau
simų. Septyniose sekcijose per
skaityta beveik šimtas praneši
mų. Maždaug pusė baltistų kon- 
gresan atvyko iš užsienio šalių 
— Australijos, Bulgarijos, Dani
jos, Estijos, Gruzijos, Islandijos, 
Italijos, JAV, Latvijos, Lenkijos, 
Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos. Jų 
eilėse buvo žymieji kalbininkai 
amerikietis W. Šchmalstiegas, 
vokietis W. P. Schmidas, rusas 
J. Stepanovas, Švedijoje gyve
nanti latvė V. Rukė-Dravinia. 
Pirmą kartą kongresan įsijungė 
baltistikos tyrinėjimus prade
dantis suomis K. Liukonenas, 
švedė B. Metuzalė-Kangerė, gru
pė jaunų lietuvių kalbininkų. Kon
greso dalyviai baltistikos tyrimams 
koordinuoti įsteigė Pasaulio bal
tistų draugiją, jos pirmininku iš
rinkę lietuvį filologą A. Vanagą, 
vicepirmininkais — latvę A. Blin- 
keną, vokietį R. Ekertą ir lietuvį 
A. Rosiną.

Grupė pasibaigusio kongreso 
dalyvių spalio 5 d. įsijungė į rusų 
etnografų Filipo Fortunatovo 
(1848-1914) ir Vsevolodo Milerio 
(1848-1913) pagerbimą dabartinio 
Marijampolės rajono Liudvinavo 
apylinkėje. Ten jiedu 1871 m. 
rinko lietuvių tautosaką ir 1872 
m. moksliniuose Maskvos univer
siteto darbuose paskelbė “Lietu
vių liaudies dainų” rinkinį su Liud
vinavo tarmės aprašu bei tarmi
niais tekstais. Tą vasarą prieš 120 
metų jie gyveno iki šių dienų iš
likusiame Botyrių name. Prie jo 
dabar buvo atidengta jų atmini
mui skirta lenta. Iškilmėje kal
bėjo akademikas dr. Z. Zinkevi
čius, dr. A. Sabaliauskas, profe
soriai iš Maskvos V. Žiuravlio- 
vas ir O. Širokovas, Vokietijos 
Hallės universiteto profesorė H. 
Bense, filologijos dr. V. Euleris 
iš Miuncheno. Rusų kalbininkų F. 
Fortunato ir V. Milerio pagerbi
mu rūpinosi Vilniaus universiteto 
slavistas O. Poliakovas, jų atmi
nimui steigiamu muziejumi — 
Želsvelės žemės ūkio akcinės 
bendrovės pirm. A. Mitrulevičius 
su pavaduotoja L Lunskiene. Mu
ziejumi tapsiančiame senajame 
Botyrių name jau atidengtas dail. 
Š. Milkevičiaus nutapytas paveiks
las “F. Fortūnatas ir V. Mileris 
su Liudvinavo apylinkės žmonė
mis 1871 m. vasarą”. V. Kst.
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■Efesas

Parapijos kredito kooperatyvas
i, 1' 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

1 Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
..-i. <

~.Į- ____________________________________ ■______ _____

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.

Toronto “Jungties” ledo ritulininkai palydimi į areną jaunųjų lietuvai
čių. Iš dešinės: Alfredas Pališaitis (Detr.) Brad Suplevičius-Stephenson, 
Edis Bubulis, Karis Petrulis (Detr.), Algis Rimkus - kapitonas, Ričardas 
Drešeris, Justinas Pikūnas (Detr.), Algis Choromanskis (Ham.) Gytis 
Udrys (Detr.) ir Walteris Dauginis Nuotr. G. Talučio

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, RRIF irOHOSP ...
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/«% 
Taupomąją sąskaitą ...... 61/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 63/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 5 %

7'A% 
71/4% 
71/4°/o 
71/2% 
73/4% 
73/4°/o 
81/4°/o 
81/2°/o 
83/4% 
71/2%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................. 11 Vz%
Nekitn. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 9’/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.

CHOICE
ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD”
IN THE

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 ATSTOVYBE -

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) 
aIIISToIg Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

Lengvosios atletikos 
pirmenybės

Šiaurės Amerikos baltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės įvyko 
1991 m. rugsėjo 14-15 d.d., Parma, 
Ohio, JAV-se. Jas pravedė Klivlan- 
do LSK “Žaibas”. Kadangi lietuvių 
pirmenybės paprastai nebūna orga
nizuojamos atskirai, tai ir šiais 
metais iš šiose varžybose pasiektų 
rezultatų buvo išvesti geriausi lie
tuvių laimėjimai ir užskaityti kaip 
lietuvių metinių pirmenybių rezul
tatai.

Varžybos sutraukė 79 dalyvius iš 
kurių 70 lietuvių, 7 latviai ir 2 estai. 
Iš lietuvių 32 atstovavo Klivlando 
“Žaibui”, 27 Toronto “Aušrai”, 10 
Toronto “Vyčiui” ir 1 Vašingtono 
“Vėjui”. Nepasirodė Hamiltono, Či
kagos ir Detroito lengvaatlečiai.

Varžybos buvo vykdomos vyrų, 
moterų ir visose prieauglio bei ve
teranų klasėse. Didelę dalyvių dau
gumą sudarė jauniausiųjų D, E ir F 
klasės ir šių klasių varžybose bu
vo pasiekti 14 baltiečių ir 13 lietu
vių pirmenybių rekordai.

Stipriausia konkurencija buvo 
berniukų D (11-12 m.) klasėje, kur 
gerai pasirodė Matas Laniauskas, 
Mikas Rukšėnas ir Rimas Švarcas 
(visi Klivlando “Žaibo") bei Aras 
Ignatavičius ir Povilas Leknickas 
(abu Toronto “Aušra”). Šioje kla
sėje R. Švarcas pasiekė baltiečių 
ir lietuvių pirmenybių rekordą disko 
(1 kg) metime - 22.38 m (73’5”), o P. 
Leknickas - ieties (600 g) metime 
- 21.96 m (72'0”). Pačių jauniausiųjų 
grupėje torontiškis J. Kongats (To
ronto “Aušra) beisbolo sviedinuko 
metime pasiekė 32.41 m (115’11”).

Torontiškis Gintaras Batūra jau
nių A klasėje pirmavo 100, 200 m bė
gimuose, rutulio stūmime, disko ir 
ieties metimuose. Jo brolis Aidas 
Batūra jaunių C klasėje (13-14 m.) 
taip pat pirmavo 100, 200 m bėgimuo
se, rutulio stūmime ir disko bei ie
ties metimuose.

Iškiliausias vyrų klasėje dalyvis 
buvo Andrius Klemas (Vašingtono 
“Vėjas”). Jis laimėjo 800 m (2:07,4 
min.), 1,500 m (4:09,3), 5,000 m (15:49,- 
8) ir 10,000 m (33:10,0) bėgimus. Jis 
yra JAV karinės aviacijos kapitonas 
ir JAV karinių pajėgų lengvosios at
letikos rinktinės narys. Andrius da
lyvavo IV-se PLS žaidynėse Lietuvo
je ir laimėjo aukso medalį 30 km bė
gime Trakai-Vilnius.

Sporto darbuotojo ir lengvosios 
atletikos veterano Jono Bagdono 
atminimui skirtas kasmetines dova
nas lietuvių pirmenybių ilgiausių 
nuotolių bėgimuose laimėjo Andrius 
Klemas vyrų klasėse ir Rūta Mažely- 
tė - moterų už 10,000 m laimėjimus.

Paruošta pagal A. Bielskaus inf.
Elektrėnai išlepino 

kanadiečius
“Lietuvos ryte” 1991 m. rugpjū

čio 6 d. laidoje rašo Tomas Jukne
vičius: “Elektrėnuose žaidynių le
do ritulio varžybų nugalėtojai - 
Elektrėnų “Energijos” komanda, 
finaliniame susitikime nugalėjo 
Kauno “Vytį” - 4:2. Prieš tai “Ener
gija” įveikė Toronto “Jungtį” — 14:4, 
Rokiškio “Nemuną” - 11:4 ir Lietu
vos “Veteranus” - 18:2. Kauno “Vy
tis” iki finalinio susitikimo nuga
lėjo “Lietuvos veteranus” - 13:5, 
“Jungtį" - 10:8 ir “Nemuną” - 13:1.

Po Medininkų tragedijos, prieš 
“Jungties” ir “Nemuno" rungtynes 
torontiečiai, pridėję ranką prie 
širdies tris kartus sušuko: “Lie-tu- 
va”. Atsistoję žiūrovai braukė aša
rą. “Jungties” vadovas Rimas Ku- 
liavas jau per pertrauką sakė: “To
ronte skaitome jūsų spaudą, girdi
me liūdnas žinias per radiją, te
leviziją. Šį kartą išvydome, kas iš 
tikrųjų vyksta”.

Pats susitikimas buvo permainin
gas. “Jungtis” atsisakė elektrėniš
kių pagalbos, tikėjosi dešimčia 
žaidėjų įveikti du kartus gausesnę 
Rokiškio “Nemuno” ekipą. Pirmą 
įvartį jau 34-tą sekundę įmušė ro
kiškėnas S. Limantės. “Jungties” ri
tulininkas A. Rimkus rezultatą ly
gino, E. Bubulis, S. Styfensonas per
svėrė savo komandos naudai - 3:1. 
Antrą kėlinį minėtas S. Limantas, 
taip pat jo komandos draugas A. 
Simankovas rezultatą lygino. Nors 
ir šluostėsi prakaitą Toronto “Jung
ties” dvimetriniai lietuviai, angliš
kai aptarinėjo situacijas ir žaidi
mo planą, tačiau paskutinį kėlinį 
jie galutinai pavargo: 5:1 - toks tre
čio kėlinio rezultatas rokiškėnų

naudai. Rungtynes “Nemunas” lai
mėjo -8:4.

Varžybas stebėjo 1200 žiūrovų. 
Šūksniai, įvairiausi skambalai - 
lyg profesionalai žaistų. “Ar vešit 
lietuvius į ledo ritulio tėvynę?” - 
klausiau R. Kuliavą. Toronto “Jung
ties” vadovas juokėsi: “Jūsų elek
trėniškis vartininkas, saugojęs 
“Jungties” vartus, jau kraunasi la
gaminus . . . Lietuvos ledo ritulys 
gero lygio. Pirmojo diviziono Kana
dos pirmenybėse norėtume matyti 
jūsų ritulininkus. Kviesimės klu
bų komandas į Šiaurės Ameriką. Ka
nados, JAV ritulio gerbėjai turi su
sipažinti su Lietuvos ledo ritulinin
kais.

Ponas R. Kuliavas taip pat sakė, 
kad elektrėniškiai juos taip išle
pino, kad net nežino, kaip Toron
te reiks gyveni. . .”

Julija Rūtelionienė, pokario Vo
kietijoje 1946-1950 metų laikotar
pyje iškiliausia lietuvė stalo teni
sininkė, taip pat laimėjusi visą ei
lę tuometinės Vakarų Vokietijos 
surengtų turnyrų, vėliau, emigra
vus į JAV-bes, kurį laiką pirmavusi 
Š. Amerikos lietuvių ir vietinėse 
amerikiečių pirmenybėse, mirė š.m. 
spalio mėnesį Vašingtone, sulauku
si 70 metų amžiaus. Velionė paliko 
šviesų prisiminimą, kaip sportinin
kė - kovotoja baltojo sviedinuko 
varžybose. Sig.K.

Lietuviai šokėjai Vokietijos 
pirmenybėse

Iš Vokietijos sugrįžę Kauno “Sū
kurio” sportinių šokių šokėjai ir jų 
vadovai daktarai Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos, Edvardui Šulaičiui pa
rašė laišką, kuriame praneša apie 
gražius lietuvių šokėjų rezultatus 
atvirose Vokietijos sportinių šo
kių pirmenybėse Mannheime rugsė
jo 12-15 d.d.

Šios, jau penktąjį kartą vykdo
mos pirmenybės sutraukė beveik 2 
tūkstančius porų iš viso pasaulio 
(šalia Europos varžėsi šokėjai iš 
JAV, Kanados, Australijos ir Japo-

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
goresnei savo ateičiai

nijos). Pirmenybės vyko 4 grupėse: 
jaunimo, suaugusių, senjorų ir pro
fesionalų.

Lietuvos atstovai geriausi buvo 
jaunimo pasirodymuose. Lotynų 
Amerikos šokių grupėje Mantas 
Stašaitis ir Beate Orefater užėmė 
II vietą, o jų komandos draugai - 
Egidijus Petronis ir Diana Velions- 
kytė buvo ketvirti. Standartinių šo
kių kategorijoje Stašaitis ir Ore
fater ir Petronis ir Velionskytė vėl 
pasižymėjo (pirmoji pora buvo penk
ti, o antrieji - septinti (iš 137 porų). 
Be jų baigmėje šoko dvi vokiečių po
ros, viena norvegų bei danų.

Suaugusiųjų grupėje iš 472 porų 
Darius Mosteika ir Jolanta Aiduke- 
vičiūtė buvo 18-ji.

Šių pirmenybių metu vykusiame 
Tarptautinių šokių federacijos po
sėdyje Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo priimtos į šią federaciją (ICAD) 
tikraisiais nariais. Dar spalio mėn. 
pabaigoje “Sūkurio” suaugusiųjų 
pora - Lilija ir Valdas Padrėzai iš-
vyko į Vengriją, Europos taurės var
žybas. Lapkričio mėn. Lietuvos stan
dartinių šokių čempionai Darius 
Mosteika ir Jolanta Aidukevičiūtė 
dalyvaus šios srities šokių pirme
nybėse Bremene. Taip pat ir dau
giau Lietuvos šokėjų ateityje nu
mato šokti tarptautiniuose susiti
kimuose. E.Š.

Aukos Toronto lietuvių sporto 
klubo “Vytis” sportininkams, 

vykusiems į IV-sias Pasaulio lietu
vių sporto žaidynes: $1.100- L. Kirki- 
lis; $1.000 - L. Gureckas; $700 - VI. 
Sonda; $500 - P. Kučinskaitė; $200 - 
B. Lukošienė; $100- R. Sonda, H. Ste
ponaitis, V. Ignaitis, B. Jackus, X.X.,
I. Luomanas; $60-J. Vitkūnas; $50- 
VI. Kulmatrickas, Al. Aušrotas, J. 
Skaistys, VI. Stabas, Ap. Tumpa, A. 
Abromaitytė; $25 - Vyt. Grybauskas,
J. Janušas, M. Janušas; $20 - G. Sei- 
ge, Eug. Krikščiūnas. Jūsų aukų 
dėka tie jaunuoliai, kurie matė 
žaidynes ir pergyveno visa, kas vyko 
Lietuvoje, niekad jų neužmirš. Nuo
širdus ačiū.

Pranas Berneckas, 
Lėšų vajaus komiteto vardu

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučiai ir jauniai atei

tininkai lapkričio 3, sekmadienį, 
aplankė Lakeview Hydro jėgainę 
su palydovu inž. Alg. Simonavi- 
čiumi. Globėjos Gabija Petraus
kienė, Ramūnė Jonaitienė ir Jūra 
Bušinskienė taip pat lydėjo vai
kus (12 jaunučių ir penki jauniai) 
per Hydro patalpas. Jie išgirdo 
Hydro atstovo ir inž. Simonavi- 
čiaus paaiškinimus bei matė trum
pą filmą apie hydroenergetiką. 
Vaikai domėjosi patalpomis iš 
vidaus ir lauko. Globėjos dėkoja 
p.p. Simonavičiams už užkandžius, 
rūpestį ir laiką, ruošiant šią eks
kursiją.

Sekantis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 17, po 10.15 v.r. 
pamaldų Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Po užkan
džio jauniai pokalbiui pasiliks po
sėdžių kambaryje, o jaunučiai 
eis į ateitininkų kambarį.

Šeštadienį, lapkričio 30, įvyks 
skanumynų kepimas pas Jūrą Bu- 
šinskienę po lietuviškos mokyk
los pamokų. Sekmadienį jauniai 
ir jaunučiai pardavinės savo kepi
nius Prisikėlimo parapijos salėje.

Inf.

Skautų veikla
• Lapkričio 9 d. Prisikėlimo 

parapijos Parodų salėje skauti
ninkų draugovės sueiga pradėta 
Mišiomis, atnašautomis s. kun. 
Augustino Simanavičiaus, OFM, 
už visus mirusius skautininkus- 
kes, skautus-tes. Skaitymus skai
tė ps. fil. J. Neimanienė. Mišių 
rinkliavoje surinkta $81.80, ku
riuos klebonas padovanojo drau
govės reikalams. Po Mišių draugi
ninkas P. Butėnas pakvietė v.s. Č. 
Senkevičių paskaitai. Paskaiti
ninkas trumpai perėjo skautšką 
istoriją iki dabarties, paliesda
mas ir dabartinį skautų kūrimą
si, atgavus laisvę Lietuvoje. V.s. I. 
Lukoševičienė kalbėjo apie ren
giamą skautų tautinę stovyklą 1993 
m. Lietuvoje. Abi paskaitos buvo 
vertingos ir pasigėrėtinos. Po pa
skaitų vyko pertrauka, kurios me
tu pasivaišinta pyragais ir kava. 
Diskusijoms vadovavo v.s. V. Skrins- 
kas. Jis padarė ir įvadą diskusi
joms. Buvo keliami klausimai, į ku
riuos paskaitininkai atsakinėjo. 
Neseniai iš Lietuvos grįžęs s. St. 
Kuzmas apibūdino dabartinę 
skautų padėtį bei jų organizavi- 
mąsi. Sueigoje apie ateities 
veiklą kalbėjo nauji “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntininkai Algis ir Vi
da Senkai. Be to, “Šatrijos” tunti- 
ninkė rodė ir naujas uniformas. 
Dalyvavo ir Kanados rajono vadei
va s. R. Otto, nemažai skautinin- 
kių ir svečių. Antroji tokio pobū
džio sueiga buvo pasiūlyta rengti 
Vasario 16-sios išvakarėse. Skau
tus akademikus sutiko organizuoti 
v.s. fil. V. Morkūnas. Sueiga už
baigta “Ateina naktis”. M.

BALTIC CONSTRUCTION
Namu 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.

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

ZlvMvf\ LIETUVIŲ 
-J J- . KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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. (variable rate) 

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.)

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

1 metų .................. 9.50%
2 metų .................. 10 %
3 metų .................. 10.25%

(fixed rate)

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 QQ milijonų dolerių

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. ir trečiad. 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

Telefonas 532-1149
•• ■ ’V' ’X’

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 ST AS YS JO KU B AITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

2300 Bloor St.W. Tel. (416) 604-9750
TORONTO, ONT. FAX (416) 604-9748
M6S 1P2

Pradžiuginkite savo artimuosius 
šv. Kalėdų proga!

Pasinaudokite mūsų specialiu pasiūlymu - 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 1M7 

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

PARCEL SERVICE
SIUNTINIAI UKRAINON, LIETUVON, 

LATVIJON, ESTIJON, GUDIJON, MOLDAVIJON
• Garantuojamos žemiausios kainos ($4.!)9 už kg) siuntinius 

pristatant į namus.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų narnų 

(nemokamai, jei siuntinys daugiau 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.
• Į kainą įeina ir persiuntimo išlaidos.

(Gavėjas nieko neturi primokėti).

Mūsų 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. THE 
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pavėluotą darbo sutartį, o vi
dutinis valandinis atlyginimas 
nuo $14,24 padidintas iki $15,56. 
Pašto vadovybė atsisakė laiky
tis paskutinio savo pasiūlymo, 
kuris, pasak jį atmetusio J. C. 
Parroto, buvo paštininkų uni
jos įžeidimas. Jis betgi valan
dinį paštininkų atlyginimą bū
tų padidinęs iki $16,24. J. C. 
Parrotui, netekusiam streiko 
teisės, dabar lieka tik skundas 
valdžios pasirinktam atstovui, 
kuris paruoš ir Kanados paštui, 
ir jo paštininkų unijai priva
lomą darbo sutartį.

Paštininkų unijos pasibaigu
siems streikams skirtą vedamą
jį spalio 29 d. laidoje paskelbė 
Toronte leidžiamas dienraštis 
“The Globe and Mail”. Prieš 
dešimtį metų Kanados paštas 
buvo paskelbtas savarankiškai 
veikiančia valdžios bendrove. 
Ši taktika neišsprendė pašto 
problemų. Jas ir vėl neišspręs
tas palieka šiemetinių dviejų 
streikų užbaigimas Kanados 
parlamento įstatymu. Darban 
sugrįžę paštininkai dabar vėl 
lauks streikų sekančiais me
tais. Jų gautą atlyginimų padi
dinimą padengs visus kanadie
čius apimantis pašto paslaugų 
pabranginimas.

“The Globe and Mail” prime
na skaitytojams, kad pastaraja
me dvidešimtmetyje Kanados 
paštas savo paslaugas pabran
gino net 567%, o jų vykdymas 
yra menkesnis, negu prieš tris 
dešimtmečius. Tuo tarpu pats 
paštas aiškina, kad laiku pri
statomų laiškų skaičius nuo 
80% padidėjo iki 97%. Kokia 
nauda iš tokio pasiteisinimo, 
kai privatūs kurjeriai savo 
siuntas adresatams nugabena 
greičiau nei paštas laiškus? 
Dienraštis taipgi stebisi, kad 
valdinė Kanados pašto bendro
vė, kasmet susilaukianti dau

giau kaip 130.000 skundų iš 
paštininkų unijos narių, kal
ba apie bendras visų tarnauto
jų pastangas paslaugoms ge
rinti. Dar keisčiau atrodo be
veik stebuklu laikomas metinis 
pašto bendrovės $14,3 milijo
no pelnas iš turėtų $3,7 bilijo
no pajamų.

Pasak vedamojo, iš valdinės 
Kanados pašto bendrovės rei
kia atimti laiškų pristatymo 
monopolį. Esą paštui ir pašti
ninkų unijai trūksta atviros 
konkurencijos, leidžiančios 
laisvą pasirinkimą kanadie
čiams. Tokius pasiūlymus yra 
padariusios jau kelios komisi
jos, norėjusios pagerinti paš
to paslaugas ir pašalinti paš
tininkų unijos streikus. Deja, 
niekas nesiryžta jų įvykdyti.

V. Kst.

Įvairios žinios
Lietuvos respublikos kultūros 

ir švietimo ministerija leidžia 
6 kartus per metus etninei kul
tūrai skirtą žurnalą “Liaudies 
kultūra”. Jame pateikiami nau
jausi Lietuvos etnografijos, et
nologijos ir archeologijos tyri
nėjimai ir aptariami dabartinės 
etninės kultūros klausimai. Re
dakcija mielai siuntinės žurna
lą išeivijos tautiečiams, norin
tiems jį skaityti. Metinė prenu
merata — $10 JAV paprastu paš
tu, $20 JAV oro paštu. Užsisakyti 
šiuo adresu: Dalia Rastenienė, 
“Liaudies kultūros” redakcija, 
Universiteto 6, Vilnius, Lithua
nia. Pinigus už žurnalą prašo
ma siųsti šiuo adresu: Manufac
turers Banking Department — 
European Group, 100 Renais
sance Center, 13 th Floor, Det
roit, Michigan 48243, USA. Ac
count nr. 5000-305580/07000677 in 
favour of Dalia-Antanina Ras
tenienė.

Bendrovė “Fidus” Lietuvoje 
kviečia išeivijos lietuvius bend
radarbiauti knygų leidybos, pre-

Toronto jaunimo ansamblio "Gintaras” instrumentalistai su dainininkėmis lapkričio 24, sekmadienį. Prisikėli
mo parapijos salėje atliks programą Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos seserų ir ju rėmėju metinėje šventėje
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, p.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.

Toronto miestas

Sutarčių sudarymo privalumai

kybos (pirktume prekes už JAV 
dolerius), turizmo, humanitari
nėje srityje. Padėtų surasti auk
les ar mokytojas, gerai mokan
čias lietuvių ir anglų kalbas, ku
rios išmokytų vaikus gražiai kal
bėti lietuviškai. Kviečiami bend
radarbiauti visi, norintys padė
ti atstatyti sugriautą Lietuvos 
ūkį.

Lietuvos vaikai nori mokytis 
anglų kalbos, bet labai trūksta 
vadovėlių. Prašoma atsiųsti spal
vingų vaikiškų knygučių pavyz
džius, pagal kuriuos Lietuvoje 
būtų išleistos anglų kalba mo
kymosi knygelės. Adresas: Bend
rovė “Fidus”, Moniuškos 27, Vil
nius, Lithuania, tel. 75-25-74, 
fax (0122) 35-48-22.

“Time” žurnalas lapkričio 11 d. 
laidoje rašo, kad Amerikos auto
mobilių nuomojimo agentūra 
“Connex” Lietuvoje atidarė savo 
įstaigą. Ji nuomoja sovietų ga
mintus automobilius su šoferiais 
ir angliškai kalbančiais vado
vais. Pvz. penkių vietų “Volga” 
8-nioms valandoms kainuoja $179 
JAV, o aštuonių vietų - $214. 
Agentūra tikisi ateinančių metų 
balandžio mėnesį pradėti nuo
moti tik automobilius be šoferių.

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

Visos darbovietės, gaunančios užsakymų iš Toronto 
miesto, turi pateikti reikalaujamas informacijas, 
apibūdinančias dirbančiuosius, įskaitant užsiėmimų 
grupuotes ir atlyginimus.

Darbovietės taipgi privalo priimti viešai išstatytas 
visiems matomas iškabas, nukreiptas prieš 
diskriminaciją.

Darbovietės, kurios buvo anksčiau suteikusios 
reikalaujamą informaciją, turi ją iš naujo pateikti, 
pradedant 1991 m. liepos 2 d. žiniomis.

Miestas praktikuoja informacijos sesijas padėti 
suinteresuotiems išsiaiškinti tuos reikalavimus.

Registruotis sesijai arba su tuo reikalu susijusius 
blankus galima gauti kreipiantis šiuo adresu

City of Toronto
Contract Compliance Programme 
Equal Opportunity Division 
11th Floor, 595 Bay Street 
Toronto, Ontario M5G 2C2 
Telephone: (416) 392-6822 
TDD: 392-0083

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

RYŠIAI NAUDINGI LIETUVAI
Aš įsitikinusi, kad atgimusiai 

Lietuvai labai naudingi ir reika
lingi ryšiai su kitų šalių žmonė
mis. O tokie ryšiai geriausiai užsi
mezga ir ilgam išlieka tarp jauni
mo. Todėl aš, kaip ir daugelis ma
no bendraamžių Lietuvoje, norė
čiau susipažinti ir tikiuosi susi
draugauti su savo tautiečiais, gy
venančiais užsienyje. Lietuviams, 
o ypač jauniems žmonėms, labai 
svarbu įveikti anglų kalbos kliū
tį, o draugiškas susirašinėjimas 
tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis, 
manau būtų naudingas ir man, ir 
mano būsimiems draugams. Todėl 
prašau išspausdinkite mano, še
šiolikmetės moksleivės, adresą: 
Baltijos 11-49, Kaunas 233008, 
Lithuania. Edita Kanytė

KREIPIASI INVALIDAI
Kiekvieno žmogaus kelias į gyve

nimą sudėtingas. Ne visiems lem
ta būti sveikiems ir kartu eiti su 
gyvenimu. Vienus nuskriaudžia 
likimas jau nuo užgimimo dienos, 
kitus suluošina klastinga liga ar 
nelaimingas atsitikimas. Tačiau 
gyvenimas duotas ir reikia juo 
eiti.

Iki šiol mes buvome slepiami, 
valstybė nerodė jokio noro padėti 
mums, nesirūpino esama padėtimi 
ir būsima mūsų ateitimi.

Kartu su Lietuvos respublikos 
siekimu pilnos nepriklausomybės 
didesnis dėmesys skiriamas ir į 
invalidų kasdieninio gyvenimo, 
gydymo, reabilitacijos, jų galė
jimo prisitaikyti prie bendro gy
venimo ritmo ir kitus invalidų gy
venimo sąlygų pagerinimo klau
simus.

Iš naujo atstatant Lietuvos res
publikos nepriklausomybę, vy
riausybė turi be galo daug svar
bių darbų. Todėl mes, invalidai, 
negalime laukti, bet padėdami vy
riausybei įgyvendinti priimtus 
nutarimus, turime ir patys rūpin
tis savimi.

Mes daug žinome ir matome per 
televiziją, koks didelis dėmesys 
skiriamas invalidams Kanadoje ir 
kitose išsivysčiusiose šalyse. To

dėl Šiaulių miesto invalidų drau
gija labai norėtų bendrauti su Ka
nados invalidų draugija. Labai no
rėtume iš Jūsų daug ko pasimokyti, 
gauti gerų patarimų, ir tai, kas 
padaryta pas Jus, su Jūsų patari
mais ir pagalba pradėti daryti pas 
save.

Labai prašome neatmeskite mū
sų siūlomo bendradarbiavimo, pa
rašykite mums atsakymą. Būsime 
labai dėkingi. A. Jasilionis,

Šiaūlių miesto invalidų 
draugijos pirmininkas

Rašykite šiuo adresu: Algirdas 
Jasilionis, 235419, Lietuvos Res
publika, Šiaulių miestas, Vilniaus 
213-1, Lithuania.

NORIU SUSIRAŠINĖTI
Man 29 metai. Gyvenu Vilniuje. 

Dirbu vandentiekio valdyboje. 
Mokausi Kauno kūno kultūros ins
titute, III kurse. Baigęs institutą, 
būsiu sporto treneris.

Domiuosi: sportu, istorija, už
sienio kalbomis (anglų, italų, is
panų), teise, politika, susirašinė
jimu, estrada, technikos naujovė
mis, foto, video filmavimu, užsie
nio diplomatija.

Didžiausia aistra — numizmati
ka. Renku Lietuvos valstybės se
niausius pinigus, monetas, įvairių 
laikų. Norėčiau susirasti tautie
čių, kas domisi Lietuvos, pasaulio 
pinigais, norėtų susirašinėti. Tu
riu surinkęs 94 pasaulio šalių da
bartinių nominalų ne chronologi
ne eile įvairių monetų. Lietuvos 
litų, centų — turiu keitimui, par
davimui.

Mėgstu įvairių tautų meną, kul
tūrą. Per Jus norėčiau susirasti 
tautiečių vaikinų ir merginų susi
pažinti, susirašinėti. Galėsiu at
siųsti iš Lietuvos suvenyrų, albu
mų, fotografijų apie Lietuvą ir 1.1.

Mano adresas: Romaldas Drigo- 
tas, Lithuania 235233, Pakruojo 
rajonas, Gedučių paštas, Staška- 
vičiai.

P. S. Rašykite lietuvių arba ang
lų kalba. Korespondentai gali būti 
įvairaus amžiaus. Mano adresas 
Vilniuje, Valakampių 54.

R. Drigotas, Vilnius

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

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

■įll^*

a
Juozas (Joseph)

A. L. Stevenwn. Executive Director 
Management Service* Department

J. D. Duncan. Commiuioncr, 
Department of Purchasing and Supply

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

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

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ

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

vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, maksimumo nėra)

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

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

► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)

► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų)
► PINIGAI (pristatymas iš ranku į rankas)

- reguliarus (4 savaitės)
► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tik Kanadoje)

FAX 233-0285

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

lt
769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

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

► RUSŲ (SOVIETŲ) GAMYBOS AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS
Žemiausios kainos - pristatymas per3 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

Q o INSURANCEU 1V IL Jul IL IV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661

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

Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami

KANADOJE ■

JAV
■ Head Office9 63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
gj Rexdale, Ontario M9W 5P1
■ Tel. (416) 798-3320I FAX: (416) 798-3321
9 Branch
9TORVIL PARCELS
9404 Roncesvalles Ave., B Toronto, Ontario M6R 2M9
■ Tel. (416) 534-3860
■ FAX: (416) 533-4910

LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

Head Office
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5258 
FAX: (312) 278-0875
Branch
R&R INTERPOSTMIR CO. |
1055 Broadway,
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

DRA IDA ----1ASIRAACI
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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Kviečiame atnaujinti prenumeratą!
Baigiasi 1991-ji metai, artėja 1992-ji. Daugumai skaitytoju 

baigiasi ir "Tėviškės žiburiu" prenumerata. Kviečiame nedel
siant atnaujinti savo prenumeratas, nelaukti atskiro paragi
nimo, išrašyti čekį dar šiandieną ir išsiųsti “TŽ” administra
cijai. Tuo labai palengvinsite administracijos darbą ir sutau
pysite pašto bei darbo išlaidas. Siuntinėjimas prenumerato
riams atskiru paraginimu sudaro nemažą išlaidu dalį. Tad 
būkite malonūs ir dar prieš Naujus metus pratęskite “TŽ” 
prenumeratas.

METINĖ PRENUMERATA dabar: $35, pusmetinė — $20, 
rėmėjo — $40, garbės — $50. Metinė prenumerata oro paštu — 
$110.

NAUJIEM SKAITYTOJAM metinė prenumerata — $30. 
Norintiem susipažinti “TŽ” siunčiami nemokamai 4 savaites. 
Prašome nurodyti tokiu suinteresuotu skaitytoju adresus.

Dėkojame visiem skaitytojam už ligšiolinę paramą, tikė
damiesi jos ir toliau. ADMINISTRACIJA

TO RO N T’ O'«T

^Toronto Lietuvių namų 40 metų veiklos sukaktuvinis? M MOMTREAlpuE

Anapilio žinios
— Susituokė Cynthia Strimaity- 

tė su John Rui Rego.
— Pirmajai Komunijai pasiruo

šimo pamokos jau vyksta para
pijos klebonijos posėdžių kam
baryje sekmadieniais po 9.30 v.r. 
Mišių.

— Kiškių klubas veikia Anapi
lyje kiekvieną ketvirtadienį nuo
9.30 v.r. iki 11.30 v.r.

— Kapinių lankymo dienos pro
ga Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $200 — E. Kazickas; $100 —
D. Zulonienė, V. Sližienė, B. Sta- 
lioraitienė, O. Skėrius, S. Radze
vičienė, V. Šukienė, St. Dabkus, A. 
A. Lukošiai, P. L. Murauskai, B. 
Vaišnoras, C. M. Daukai, E. Ažu- 
balienė, L. Morkūnienė, O. Skre- 
būnienė, A. Rakauskas, J. Stankai
tis; $75 — V. Jasinevičienė; $70
— E. Vindašienė; $60 — E. Raudie- 
nė, V. Timošenko; $50 — P. J. Ma- 
liai, J. O. Kirvaičiai, A. J. Za- 
lagėnai, M. Dambarienė, A. Ba
rauskienė, K. D. Batūros, P. E. 
Kripai, B. Januškienė (vyro V. 
mirties metinių proga), L. Eini
kis, J. A. Lesčiai, V. Kubilienė, 
A. B. Ledienė, S. Kuzmickas, A. 
Pakalnis, O. Savickas, S. Domei
ka, T. Renkauskas, V. K. Gapučiai, 
P. Lėveris; $40 — A. Ranonis; $30
— J. Kukutis, A. M. Bumbuliai; 
$25 — J. E. Šutas, K. E. Norkai,
E. Girėnienė, O. Ražauskienė, E. 
M. Kazakevičiai, V. Jasiūnienė, 
J. Liutkienė; $20 — B. Butmonai- 
tė, D. Radzevičienė, B. Antanai
tienė, S. Kalytis, K. Vegys, J. Za
bulionis, A. Gaidelinė, G. Šutas, 
D. Laurinavičius, D. Stukas, A. 
Samsonas, P. Tutlys, E. Jaškus, K. 
Bartkus, A. Dobienė; $15 — J. La- 
pavičius, P. Daržinskas; $10 — S. 
Dargis, J. A. Puteriai.

— Mišios lapkričio 17, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Vincą Vasi
liauską, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už Jonaičių šeimos 
mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 24 d., 11.15 v.r., šven

tovėje įvyks mirusiųjų minėjimo 
pamaldos. Giedos parapijos cho
ras.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 280 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Toronto miesto tarybos 
nariai Tony O’Donohue su žmona 
Aldona, Derwyn Shea ir Chris Kor- 
win-Kuczynski; A. Petrulienė iš 
Kauno; S. R. Lukošiai iš Vilniaus; 
dr. C. Grinis iš St. Petersburg’o, 
Fla., JAV; M. Bylienė iš Detroito; 
D. Dainelis, S. King iš Grand Ra
pids, MI, JAV; V. Malerienė iš 
Vankuverio; A. K. Gapučiai iš 
Hudson, Que. Svečius supažin
dino ir pranešimus padarė LN 
valdybos nariai Aldona Sergau- 
tienė ir Juozas Norkus.

— Bilietai į LN 40 metų veiklos 
sukaktuvinį koncertą-pobūvį lap
kričio 17, sekmadienį, 3 v.p.p. gau
nami LN raštinėje ir pas LN mote
rų būrelio nares. Stalai numeruo
ti. Plačiau “TŽ” skelbime.

— LN nupirko 400 naujų kėdžių 
DLK Gedimino ir karalienės Mor
tos menėms. Šia proga galima įsi
gyti gerų medinių kėdžių su tvir
tom geležinėm kojom. Jos yra tin
kamos vasarnamiams, žaidimų 
kambariams ir garažams. Kėdžių 
kainos — tarp $3 ir $5.

— Lapkričio 24, sekmadienį,
1.30 v.p.p. šaukiamas svarbus LN 
vyrų būrelio metinis susirinki
mas. Visi bus pavaišinti šiltais 
pietumis. Negalintys dalyvauti, 
prašomi pranešti V. Drešeriui 
tel. 233-3334 arba A. Sukauskui 
tel. 244-2790.

Aukos slaugos namams
$1,000 — Vytautas ir Aleksandra 

Bubeliai; $200 — J. Jurkus, Ant. 
Peleckis; $100 — M. Mikelėnas- 
McLouglin; $50 — LN kultūrinė 
komisija. Iš viso statybos fonde 
yra $660,101. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba jas siųsti tiesiog 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo parapijos vaikų 
choras ir “Gintaro” ansamblio 
dainininkės. Abiem šiem vienetam 
vadovavo muz. D. Viskontienė.

— Pakrikštytas Corbin-Daniel, 
Lenos Simins-Siminkevičiūtės ir 
Randall Patten sūnus.

— Lapkričio 11 d. buvo palaido
tas a.a. Juozas Olekas, 81 m., ii- a.a. 
Vladas Žemaitis, 80 m.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
vyks gruodžio 6-8 d.d. augustini- 
jonų vienuolyne, King City, Ont. 
Rekolekcijas ves kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ. Registruotis para
pijos raštinėje tel. 533-0621.

— Parapijos prieškalėdinį susi
kaupimą praves kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas gruodžio 20-22 d.d.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuriai pirmininkauja dr. 
J. Čuplinskienė, spalio 22 ir 24 
d.d. vykdė dėvėtų drabužių ir daik
tų išpardavimą Parodų salėje. 
Pelno padaryta trys su viršum 
tūkstančių dolerių.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį po
11.30 v. Mišių Parodų salėje. To
ronto policijos pareigūnas Juo
zas Gataveckas kalbės apie ran
kinukų grobikus ir kaip nuo jų ap
sisaugoti.

— “Volungės” choro kalėdinis 
koncertas bus gruodžio 15 d., 4 v. 
p.p. St. Anne anglikonų šventovė
je, prieš Nielson’o fabriką Glads
tone gavėję. Ta šventovė pasižymi 
gera akustika.

— Mišios lapkričio 17, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Juozą Marti
naitį, 9.20 v.r. - už a.a. Leoną ir 
a.a. Antaniną Dromantus, 10.15 v.r. 
- už Vėlinių novenai pavestas sie
las, už a.a. Teklę Valadkienę, už 
a.a. Edmundą Sendžiką, 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyriaus 
susirinkimas įvyko lapkričio 10, 
sekmadienį, Anapilio parodų sa
lėje. Susirinkimui vadovavo sky
riaus pirmininkė A. Augaitienė. 
Sukalbėjus invokaciją prel. Pr. 
Gaidai, sekė dr. R. Mažeikaitės 
įdomi paskaita apie šv. Ignacą 
Lojolą jo 500 metų gimimo su
kakties proga. Visų metų veiklos 
apžvalgą pateikė skyriaus sekre
torė I. Petkuvienė. NPM vienuo
lijos seselei Loretai sukalbėjus 
maldą, visi vaišinosi narių pa
ruoštais skaniais valgiais, vb

Toronto lietuvių kredito koope
ratyvas “Parama” išleido 1992 
metų sieninį kalendorių. Jį puo
šia dail. Anastazijos Tamošaitie
nės audinys “Saulės rūmai” 1980.

Kalėdų švenčių proga A. ir A. 
Tamošaičių knyga “Lithuanian 
Sashes” (Lietuvių juostos) par
davinėjama papiginta kaina. Su 
persiuntimu nuo $55 sumažinta 
iki $44; perkant 3 knygas ar dau
giau - tik $39 už knygą, įskaitant 
persiuntimo išlaidas. Tai puiki 
lietuvių tautinės dailės dovana 
Kalėdų šventėms ar kitomis pro
gomis. Užsakymus siųsti Lietu
vių tautodailės institutui, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6. LA.

MOTERIS 32 metų ieško darbo. Ga
li dirbti namų ruošos darbus, pri
žiūrėti vaikus arba senelius. Skam
binti Almai tel. 769-1266 Toronte.

ĮMOKĖJUS 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.

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.

įvyks š.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 r

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

atkūrimoLietuvos kariuomenės

MINĖJIMUS
Programoje: visuomenininkas Juozas Šiaučiulis 

kalbės tos dienos tema.
Meninę dalį atliks V & V (Vaclovas ir Valdas).

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

v1 y v V'V'V v y y v v'1 v v "y v v

; Š.m. lapkričio 30, šeštadienį, Toronto Lietuvių namuose, < 
; Karaliaus Mindaugo menėje, įvyks Suvalkų krašto lietuvių išeivijos -

“ “RUDENS ŠOKIAI”
, PROGRAMOJE “Linksmasis subatvakaris” ir V. Ramanausko vadovaujama kapela. ’
' Programos pradžia - 7 v.v., salė atidaryta - 6 v.v.
> Veiks baras, bus šilta vakarienė, loterija. Šokiams gros linksma muzika.
►
■ Bilietai - $7 asmeniui, gaunami prie įėjimo arba iš anksto skambinant; B. Genčiui tel. 532-8531 ir sek-
■ madieniais Prisikėlimo parapijos salėje; K. Pajaujui tel. 621-5468 ir sekmad. Anapilio parapijoje; <
’ J. Paškevičiui tel. 763-3080 pensininkų namuose “Vilnius”; V. Bansevičiui tel. 533-0923. <
• Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Savo dalyvavimu paremsite Suvalkų krašto lietuvių veiklą. \

LITAS

Toronto jaunimo ansamblio 
“Gintaras” išleistuvinis koncer
tas įvyks gruodžio 1, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių na
muose. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti ir paremti gintarie- 
čių išvyką į VII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, kuris įvyks 
gruodžio pabaigoj ir sausio pra
džioj Pietų Amerikoj. Ši išvyka 
pareikalaus labai daug išlaidų, 
todėl prašome visus prisidėti ir 
dosniai paremti pinigine auka. 
Įėjimas į koncertą $8. Bilietai 
bus platinami ateinantį sekma
dienį abiejose parapijose.

Tėvų komitetas
Kanados lietuvių muziejus 

Anapilyje yra išstatęs naują 
parodą — a.a. dail. H. Žmuidzi- 
nienės akvareles. Muziejaus 
lankymo valandos: sekmadie
niais — nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; 
pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. iki 
10 v.v.

KLB lietuvių muziejaus-ar- 
chyvo statybos vajui aukojo: 
$1,500 — I. Gabalis; $100 — A. 
Tamošaitis.

Šv. Kazimiero kolegijai Romo
je aukojo $200 — V. J. Plečkai
čiai (a.a. Marijos Račienės XV 
mirties metinių proga.

Vilniaus radijas nuo š.m. spa
lio 27 d., perėjus į standartinį 
laiką, visai negirdimas arba la
bai blogai girdimas. Naujieji 
pakeitimai neišėjo į gera. Prieš 
tai Vilniaus radijas buvo gana 
gerai girdimas.

Dr. Valdas Samonis iš Toronto 
universiteto yra pakviestas kaip 
profesorius-svečias dėstyti tarp
tautinę ekonomiką Vilniaus uni
versitete lietuvių bei anglų kal
bomis. Ten sukurtas Tarptauti
nės ekonomikos ir verslo institu
tas siekia pašalinti sovietinės 
okupacijos primestą atsiskyri
mą nuo pasaulinės ekonomikos.

IEŠKAU buto, namo tiktai gruo
džio mėnesiui Toronte. Skambinti 
Ritai tel. 766-5495.

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

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.

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

VIENAS IŠ ŠIMTO ŠEŠIŲ
Iš Marijampolės karo mokyklos 1944 metais vokiečių 
kariai dviem autobusais išvežė 106 kariūnus įStutthof’o 
koncentracijos stovyklą.

Kiek išliko gyvų?
Gal kam žinoma, kas ir kur žuvo?

Prašome pranešti adresu: Kęstutis Norkus
22, E-34th St., Hamilton, Ont., Canada L8V 3W3

A.a. Juozo Stalioraičio atmi
nimui B. Stalioraitienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

Toronto konsularinės tarny
bos korpuso iškilmingas metinis 
balius įvyko š.m. lapkričio 9 d. 
Hiltono viešbutyje. Konsulari
nės tarnybos šeimą sudaro viso 
pasaulio kraštų atstovybės To
ronte, kurių šiuo metu yra sep
tyniasdešimt su viršum. Šalia at
stovybių narių ir jų svečių šioje 
iškilmėje paprastai dalyvauja fe
deracinės valdžios ir Toronto 
miesto atstovai, pareigūnai bei 
šiaip žymesni asmenys. Šį kartą 
baltiečiai buvo savotiškai pa
gerbti. Jų bendras stalas stovėjo 
priekinėje eilėje. Programos me
tu baliaus vadovybė pasveikino 
Estijos ir Latvijos garbės kon
sulus. Tačiau išskirtinai buvo 
paminėtas Lietuvos generalinis 
konsulas Haris Lapas. Atstovai 
šiltu plojimu parodė savo prita
rimą Lietuvos valstybei, grįžu
siai pilnateisiu nariu į pasau
lio valstybių gretas. Lietuvos 
trispalvė, konsulatui padovano
ta KLB Toronto apylinkės valdy
bos, iškilmingai plevėsavo greta 
visų laisvojo pasaulio valsty
bių vėliavų. A.S.

PARDUODAMI vartoti daiktai: 
“Danby” microwave, “Hitachi” 19’ 
televizorius, “Gabbanelli” 120 bosų 
akordeonas, 2 mažos kilnojamos ra- 
dijos ir vartoti drabužiai. Skam
binti testamento vykdytojui Teo
dorui Stanuliui tel. 532-3311, po 7 
v.v. tel. 231-4937.

“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.

H ALLING CONTRACTING 
(Estonian)

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

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

įvyks 
lapkričio 24, 
sekmadienį, 
2 v.p.p., 
Toronto 
Lietuvių 
namų 
didžiojoje 
salėje.

Patikslinimas. “TŽ” 1991 m. 
45 nr. išspausdintoje žinutėje 
apie Kanados liet, katalikų su
važiavimą praleisti žodžiai “ku
nigų vienybės”. — Paskaita apie 
šv. Ignacą jo 100 metų gimimo 
proga. Turėjo būti — 500 metų.

Patikslinimas. “TŽ” lapkričio 5 d. 
laidos “Kultūrinėje veikloje” bu
vo rašyta apie J. Masilionio vado
vėlį “Easy Way to Lithuanian”, 
kurį su šešiomis kasetėmis išlei
do JAV LB švietimo taryba, 8626 
So. Mozart St., Chicago, IL 60652, 
USA. Ten taipgi pažymėta, kad va
dovėlis kainuoja $20, kasetės - 
$30, atsiuntimas - $4. Dabar gavo
me pranešimą, kad atsiuntimas 
Kanadon kainuoja $6.50. Tad Ka
nados lietuviai, norintys įsigyti 
šį vadovėlį, galintį tapti gražia 
kalėdine dovana, JAV LB švietimo 
tarybai turi nusiųsti ne 54 JAV 
dolerius, o 56 JAV dolerius ir 50 
centų.

AR MYLITE VAIKUS? Ieškom auk
lės 2 su puse metų berniukui 5 die
nas per savaitę mūsų namuose. 
Skambinti tel. 259-9940.

ATVYKUSIEMS Į LIETUVĄ pasi
svečiuoti mielai taisome dantis ir 
darome protezus. Skambinti tel. 
733269 Kaune.

LIETUVĖ 64 m. amžiaus nori išsi
nuomoti kambarį su virtuve arti 
Lietuvių namų. Skambinti tel. 533- 
5454 Toronte.

M1KOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

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 rankų į rankas neribotais 
kiekiais. Už patrnavimus imame 
nuošimčius priklausomai nuo su
mos dydžio. Užsakome keliones į 
Lietuvą ir kitas pasaulio šalis. Iš
duodame draudimus visais atvejais. 
Sutvarkome iškvietimus ir užpildo
me vizų anketas norintiems važiuo
ti j Lietuvą. Maloniai kviečiame 
pasinaudoti mūsų patarnavimais. 
Namų tel. 416 - 536-4742 Toronte.

Lietuvos generalinis konsulatas 
Kanadoje (235 Yorkland Blvd., 
Willowdale, Ont., M2J 4Y8) norin
tiems vykti į Lietuvą yra atsiun
tęs Montrealin anketų, kurios gau
namos “Lite” ir jo skyriuje Rose- 
monte. Instrukcijose nurodomas 
reikalavimas pridėti paso didu
mo nuotrauką, galiojanti paša. S30 
už vizą ir $7 už vizos persiuntimą 
registruotu paštu. Sovietų Sąjun
gos vizos įvažiuoti į Lietuvą nebe
galioja.

Į KLB tarybos suvažiavimą spa
lio 19-20 d.d. Toronte iš Montrea- 
lio buvo nuvykę-Juozas Lukoševi
čius, Vincas Piečaitis ii’ Arūnas 
Staškevičius.

“Rūtos” klubo lapkričio 3 d. AV 
parapijos salėje rengtas bazaras 
praėjo gana sėkmingai. Klubo mo
terys savo rankdarbiais ir kitais 
daiktais užpildė beveik visą salę. 
Gaila, kad tuo pačiu laiku vyko ir 
Šv. Kazimiero parapijos metinis 
bazaras, bet tai buvo tik nelaimin
gas datų sutapimas.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas Aušros Vartų parapi
joje rengiamas lapkričio 24, sek
madienį. Po iškilmingų pamaldų

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.

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus ........... ........  8 % Taupymo-special................. 5 %
Term, indėlius:

......... 7’/2%
.......  71/4%

Taupymo - su gyv. dr............. 4’/2%
1 metų ...........
180 d. - 364 d. Taupymo-kasdienines....... 4’/2%

120d. - 179d. ....... 7 % Einamos sąsk......................... 3'/2%

60 d. - 119 d. ........ 63/4% RRIF - RRSP - term.............. 81/4%
30 d.- 59 d............61/2% RRIF-RRSP-taup..............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 9'/2%, asmenines - nuo 101/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10-2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

5 %

TOLLIS-CHAN
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.

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 

Tel. (416) 231-3000 24 val.
FAX (416) 231-6993

AUŠRA DALINDIENĖ

Jei norite pirkti ar parduoti namą, kreipkitės į mane ir sužinosite 
apie naują Royal Lepage programą HOMEMATCH. 

Ši programa greitai suveda pirkėjus su pardavėjais. 
Neieškokite niekur kitur - skambinkite man.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su bal
dais nerūkančiam vyrui Dundas 
West požeminio stoties rajone. Ga
lima naudotis virtuve ir vonia. 
Skambinti lenkų ar anglų kalba 
tel. 763-1664. 

salėje bus “Kario” redaktoriaus 
Balio Raugo paskaita. Meninę da
lį atliks Montrealio vyrų oktetas. 
Minėjimas baigsis vaišėmis. Mont- 
realiečiai kviečiami gausiai da
lyvauti.

Marius ir Marija Mališkos savo 
sūnelį pakrikštijo Ryan-Evan var
dais. B.S.

Šv. Kazimierio parapijos baza
ras, įvykęs lapkričio 1-2-3 d.d., 
buvo sėkmingas. Gauta per $5000 
pelno.

Tradiciniai grybų pietūs lapkri
čio 17, sekmadienį po 11 vai. pa
maldų Šv. Kazimierio parapijos 
salėje. Laukiama daug svečių. Įė
jimas $12 asmeniui. K.A.

Toronto lietuvių choras “Volun
gė” nuoširdžiai dėkoja Petrui Ada- 
moniui ir komitetui bei Šv. Kazi
miero parapijai ir jos klebonui 
kun. dr. F. Jucevičiui už pakvieti
mą koncertuoti š. m. spalio 26-27 
d.d. Parapijiečių ir komiteto nuo
širdus sutikimas ir svetingumas 
mums ilgai liks gražiausiu prisi
minimu ir ateityje. Mielai sugrįši
me vėl pas Jus.

Toronto “Volungė”

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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.


