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Gyvybės auka ■ tautos gyvybė
Kai pagalvojame apie kariuomenę, gal ne vienam pa

sigirsta apkaustytų batų trenksmas į gatvės grindinį. Gal 
pasigirsta skambi vakarinio pasivaikščiojimo daina, 
gal ausyse pasikartoja iš tolimų prisiminimų atbundan
čios komandos apmokant naujokus pulko aikštėje, spor
tinių žaidynių šventės, kariuomenės ir visuomenės su
siartinimo dienos.

TIEM, KURIE augo su 1918-jų nepriklausoma Lie
tuva ir matė savų kariuomenę, o kiek vėliau gal 
teko joje atlikti ir karinę prievolę, — visą gyveni
mą buvo veikiami įstrigusių neišdildomų įspūdžių, dau

gelio mažos reikšmės, bet didelio poveikio prisiminimų. 
Viskas tartum taip įsiliejo į kraują, kad tie pergyvenimai 
dažnam tapo nebeatskiriama jo paties dalimi. Anuomet 
vaikams ir paaugliams savoji kariuomenė buvo tartum ko
kia aukštuma, kurios siekė ne vienas patriotiškai nusi
teikęs jaunuolis. Kad būta sankirčio tarp idealistinio 
nusiteikimo ir tikrovės, reikia pripažinti. Bet kur gi jo 
nėra? Be to, kario laikyseną visur ir visais laikais saistė 
(ir tebesaisto) klusnumas savo vadovybei, kuri savo ruož
tu priklauso krašto vyriausybei, nustatinėjančiai poli
tinius ėjimus. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Lie
tuva paskelbė neutralitetą, kaip vienintelę tuometinę 
išeitį, atremtą į tarptautinę teisę. Deja, diktatūrinių re
žimų grobuonys buvo jau nusistatę nebepripažinti tarp
tautinių teisių, pasirašytų sutarčių. Jie tepripažino jė
gą, kuria pasitikėjo kaip realia priemone siekti užsibrėž
tų tikslų. Ir šituose didžiųjų kaimynų siekiuose mes bu
vome sutriuškinti, paniekinti ir pavergti. Mūsų kariuo
menė pergyveno ne tik okupaciją, bet ir gilią moralinę 
tragediją. Nuginklavimas, suiminėjimai, kalinimai ir 
trėmimai iš vienos pusės ir “liaudies kariuomenės” stei
gimo komedija, XVI-tosios lietuviškos divizijos apgau
lingos parodijos skaudžiai palietė kiekvieną karį, tarna
vusį tuo valstybės griuvimo metu. Prie viso to prisidėjo 
dar ir savųjų priekaištai, kad nė vienas šūvis neiššautas 
plūstant bolševikams į Lietuvą.

ŠIANDIEN vis plačiau pripažįstama ir aiškinama, 
kad tos moralinės tragedijos dūriai nemaža dali
mi prisidėjo prie karių apsisprendimo partizaniš
komis sąlygomis ginklu priešintis ir mėginti kontroliuo

ti kraštą, antrą kartą bolševikams okupuojant Lietuvą. 
Apie tą baisų partizaninių kautynių kone dešimties me
tų laikotarpį vis daugiau rašoma, pasakojama. Lietuvai 
laisvėjant ir jau nepriklausomybę atgavus, vis daugiau 
išdygsta žuvusius partizanus primenančių kryželių, ant 
kapų vis daugiau uždedama gėlių. O svarbiausia — va
dinamoji beprasmiška kova šiandien liudija gilią pras
mę. Paaukota gyvybė už tėvynės laisvę nedingsta — ji 
pereina į visos tautos gyvybę. Ir juo daugiau gyvybės au
kų, juo stipresnė tauta. Tą teigimą mums patvirtina par
lamento rūmų gynėjai Vilniuje, Lietuvos sienų saugoto
jai Medininkuose. Po kiekvieno priešo įtūžio ir atviro 
nuogo laisvės gynimo tauta glaudėsi, pamiršdama nesu
tarimus, ginčus ir nepasitenkinimus. O tai jau pirmau
jantis ženklas, rodantis subrendusį tautinį sąmoningu
mą. Kas pasakys, kiek tautos laisvei dar reikės gyvybės 
aukų? Vienas dalykas aiškus — reikia budėti ir tikėti, 
kad kovoje dėl laisvės lemia ne moderniški ir gausūs 
ginklai, bet nebijojimas už tėvynę mirti. Su šia mintimi 
rikiuojasi ir atstatomos Lietuvos kariai. O Lapkričio 
23-čioji tepavirsta amžinu paskatinimo ir pasiryžimo 
simboliu. Vienaip ar kitaip posėdžių kambariuose mes 
galime aptarti militarizmą, bet, kai reikia laisvę ginti, 
einame ir nuogomis rankomis. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kalėdinė premjero dovana
Ontario NDP socialistų prem

jero Bob Rae vyriausybė nuta
rė leisti didžiųjų krautuvių 
atidarymą gruodžio mėnesio 
sekmadieniais prieš Kalėdas. 
Pirmą šios vyriausybės nuo
laidą pirkėjams ir prekybinin
kams pranešė vidaus reikalų 
ministeris A. Pilkey. Šiemeti
nį leidimą atidaryti krautuves, 
apimantį tik tris prieškalėdi
nius sekmadienius, turės pa
tvirtinti Ontario parlamentas. 
Socialistai kliūčių nesusilauks, 
nes opozicinės konservatorių 
ir liberalų partijos dabar ko
voja už ligšiolinių prekybinių 
varžtų sumažinimą.

Padaryta nuolaida yra svar
bi kalėdinių dovanų ieškan
tiems pirkėjams ir jų pardavė
jams. Mat tada tokios krautu
vės padaro 20-25% visos savo 
metinės apyvartos. Dažnais 
atvejais nuo jos priklauso me
tų užbaigimas su pelnu ar nuos
toliu. Iš tikrųjų kalėdinis do
vanų pirkimas prasideda jau 
lapkričio mėnesį, o likusių at
pigintų prekių išpardavimas 
baigiasi tik po Kalėdų. Tad 
didžiosioms krautuvėms rei
kėtų atdarų lapkričio ir gruo
džio sekmadienių.

Premjeras Bob Rae ir NDP 
socialistai vis dar remia ligšio
linę uždarų krautuvių politi
ką, kad pardavėjų unijoms bū

tų užtikrintas laisvas jų narių 
sekmadienis. Didžioji toron- 
tiečių bei kitų Ontario gyven
tojų dalis nori atdarų krautu
vių sekmadieniais. Esą jie ta
da, pailsėję po darbo savaitės, 
su šeimos nariais galėtų ne
skubėdami pasirinkti ir įsigy
ti reikiamus gaminius, neva
žiuodami į JAV ar Kvebeką, 
kur krautuvės atdaros ir sek
madieniais.

Logiškiausias sprendimas, 
žinoma, būtų leisti krautuvių 
savininkams pasirinkti jų ati
darymą bei uždarymą. Parda
vėjų unijoms užtektų įstatymo 
garantijos, kad jų nariai nebus 
verčiami dirbti sekmadieniais, 
kai juos gali pakeisti pajamų 
stokojantys studentai ir aukš
tesniųjų klasių moksleiviai. 
Tokiu atveju sekmadieniais 
atdaros liktų tik krautuvės, 
turinčios pakankamai klientų 
tą dieną.

Ontario finansų ministeris 
Floyd Laughren, nustebinęs 
Kanadą kovai su ekonominiu 
sulėtėjimu pasirinktu rekor
diniu $9,7 bilijono deficitu, 
susilaukė nenumatyto smūgio. 
Dabar paaiškėjo, kad Ontario 
gyventojų provincinis pajamų 
mokestis, surenkamas Kana
dos vyriausybės, šiemet bus 
mažesnis $2,1 bilijono. Šį smū-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Du lietuviai vyskupai - SIGITAS TAMKEVIČIUS ir PAULIUS BALTAKIS, dalyvavę Šiluvos Marijos koplyčios 
Vašingtone sukakties 25 metų iškilmėse, kur buvo atnašautos padėkos Mišios už Lietuvos nepriklausomybės at
gavimą Amerikos katalikų Nekalto Prasidėjimo šventovėje. Besilankant vysk. S. Tamkevičiui JAV-se paaiškė
jo, kad jis septyniolika metų buvo pogrindžio laikraščio '‘Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika” redaktorius, bet 
buvo kaltinamas ir kalinamas už straipsnio parašymą “Kronikai” Nuotr. Br. Čikoto

Šiluvos Marija - kovos vėliava
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lietuvių spauda ir radijo 
valandėlės per pusmetį skel
bė, kad į Vašingtoną Ameri
kos katalikų Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje-bazilikoje 
lietuvių įrengtos Šiluvos 
koplyčios sidabrinio jubilie
jaus iškilmių proga atvyks ir 
iškilmėms vadovaus Lietuvos 
kardinolas V. Sladkevičius. 
Jis apie savo dalyvavimą su
kakties rengėjams tris kartus 
buvo davęs teigiamą atsaky
mą ir tiek pat kartų jį atšau
kęs, kad sveikatos būklė ne
leidžia ryžtis kilti jo pirma
jai kelionei į Šiaurės Ameri
kos žemyną. Paskutinį' kartą 
galutinai kardinolui atsisa
kius atvažiuoti, paskubomis 
buvo pakviestas vyskupas S. 
Tamkevičius, buvęs “Kroni
kos” redaktorius, vėliau ka
lintas sovietų kalėjimuose.

Pagrindinė iškilmių diena 
buvo sekmadienį, spalio 13. 
Tą dieną, šalia išvakarėse 
atvykusių gausių ekskursan
tų ne tik iš įvairių JAV mies
tų, bet ir Kanados, suvažiavo 
žmonės iš Niujorko, Filadel
fijos, Pensilvanijos anglies 
kasyklų rajono, Baltimorės 
ir kitų artimesnių vietovių. 
Bematant Katalikų universi
teto ir įvairių vienuolijų rū
mų apsupta ant kalno stovinti 
didžiulė šventovė, turinti 3,000 
sėdimų vietų, buvo pilna. Čia 
darbavosi ir WETN kabelinės 
televizijos operatoriai, nes 
iškilmės buvo rodomos visoje 
Amerikoje per katalikų tele
vizijos laidą.

Lygiai 2 v.p.p., už didžiojo 
altoriaus sustojus iš Čikagos 
atvykusiam tautiniais drabu
žiais pasipuošusiam “Daina
vos” ansambliui (iš viso apie 
50 dalyvių) ir kartu su visais 
žmonėmis giedant “Pulkim ant 
kelių”, šventovės viduriu, pa
garbiai sustojus prie viduri
nėje nišoje įrengtos Šiluvos 
koplyčios, prie altoriaus ar
tėjo ilga procesija. Ją suda
rė Vašingtono ir Baltimorės 
lituanistinių mokyklų moki
niai, Mišių skaitovai, šv. Gri
galiaus, šv. Silvestro ir kitais 
ordinais popiežiaus pagerb
tieji, lietuvių bendrinių or- 
ganiz.acjų atstovai ir iš viso 
34 dvasininkai su Vašingtono 
kardinolu J. Hickey, Oklaho- 
mos arkivyskupu C. Salatka, 
Lietuvos vyskupu S. Tamkevi- 
čium ir lietuviais vyskupais 
— A. Deksniu ir P. Baltakiu. 
Koncelebraciųėms Mišioms 
vadovavęs kardinolas J. Hi
ckey, pasveikino taip gausiai 
susirinkusius į koplyčios su

kakties iškilmes, pastebėda
mas, kad vysk. P. Baltakis ga
vo laišką iš Vatikano, kuriame 
norodyta, jog popiežius Jonas- 
Paulius savo maldose jungiasi 
į lietuvių koplyčios sukakties 
minėjimą.

Po to prasidėjo Mišios ang
lų kalba su lietuviškai atlik
tais skaitymais. Pamokslą ang
lų kalba pasakė arkivyskupas 
Salatka, pastebėdamas, kad 
“Lietuviai yra išrinkti stoti 
aplink Viešpaties stalą ir pa
aukoti geriausia, ką jie turi, 
bet kuriuo laiku — ar tai būtų 
Šiluvos koplyčioje, ar kated
roje, ar Sibiro lageriuose...”

Prieš 25 m. koplyčios pa
šventinime dalyvavęs tada dar 
vyskupas Salatka ypač pagar
biai atsiliepė apie šios koply
čios pradininką bei įrengėją 
vysk. V. Brizgį ir jo vadovau
jamą komitetą. Už tai dėl li
gos iškilmėse dalyvauti nega
lėjusiam vysk. Brizgiui Mišių 
dalyviai, pamokslininkui da
vus ženklą, nuoširdžiai pa
plojo.

Šventovėje skambant “Dai
navos” ansamblio giedamai 
“Lydėk mūs’ žingsnį prie al
toriaus” (jos kompozitorius 
Faustas Strolia taip pat bu
vo maldininkų tarpe), aukoji

Amerikos kataliku Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovė Vašingtone, kur yra 
įrengta ir Šiluvos Marijos koplyčia prieš 25-rius metus Nuotr. J. Miltenio

mo procesijos metu kardino
lui buvo įteiktas gintaro iš 
Baltijos jūros gabalas, “LKB 
kronikos” tomas, Sibiro lie
tuvaičių tremtinių maldakny
gė ir sovietų kalėjimuose lie
tuvio kalinio iš duonos pada
rytas Rožinis.

Po to sekė Lietuvoje gyve
nančio vabalninkiečio kun. 
G. Šukio sukurtų Mišių dalis 
“Sanctus”, giedama “Daina
vos” ansamblio. Ilgoms mal
dininkų eilėms priimant Ko
muniją, skambėjo “Jėzau pas 
mane ateiki” ir to paties F. 
Strolios “O didis Dieve Visa
gali”. Komuniją dalijo būrys 
kunigų: ir prie altorių, ir 
šventovės vidury, maždaug 
ten, kur įrengta Šiluvos ko
plyčia.

Antras pamokslas
Kadangi Šiluvos Marijos 

koplyčios 25 m. sukakties iš
kilmės oficialiai buvo jungia
mos su padėka Dievo Motinai 
už neseniai atgautą Lietuvos 
nepriklausomybę, tai Mišioms 
baigiantis antrą pamokslą lie
tuvių kalba pasakė svečias 
Kauno vyskupas pagalbinin
kas Sigitas Tamkevičius. Pa
mokslo pradžioje vyskupas 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasitarimai Londone
Reuterio agentūros prane

šimu, Lietuvos delegacija, va
dovaujama užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojo V. 
Katkaus, lankėsi D. Britani
joje ir Londone tarėsi su bri
tų delegacija, kuriai vadova
vo užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas M. Tait. Pa
grindiniu klausimu buvo kom
pensacija už Lietuvos auksą. 
Kalbėtasi ir apie britų nuo
savybes prieškarinėje Lietu
voje.

Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą Lietuva D. Britanijos ban
ke buvo padėjusi dabartine 
verte 35 mil. dol. Apie 1960 m., 
susitarus su Sov. Sąjunga, Lie
tuvos auksas buvo parduotas 
atlyginti Britanijos piliečiams 
už sovietų nusavintą nuosa
vybę Lietuvoje.

Britai pažadėję greitai ir 
palankiai spręsti aukso klau
simą. Abi pusės nutarė vėl su
sitikti po Naujų metų, 1992 m. 
sausio mėnesį.

V. Landsbergio pareiškimai
Ta pati agentūra praneša, 

kad Lietuvos prezidentas, lan
kydamasis Jungtinėse Tauto
se, skundėsi, jog sovietai dar 
nepradėjo pasitarimų dėl ka
riuomenės išvedimo iš Lietu
vos. Spaudos konferencijoje 
Niujorke jis pareiškęs, kad 
tuo reikalu kalbėjęsis su ge
neraliniu sekretorium J. Pe
rez de Cuellar’u ir galvoja 
apie šio klausimo iškėlimo 
galimybę Jungtinėse Tauto
se. Sekretorius lietuvių pa
dėtį gerai supratęs, ir iš jo 
tikimasi paramos.

Sovietai pasitarimams su 
Lietuva dar nėra sudarę de
legacijos, o prekybos ir eko
nominiais reikalais susitari
mas, įvykęs prieš keletą mė
nesių, dar nėra pasirašytas. 
Lietuvos laukia ūkiniai sun
kumai žiemos metu.

Dėl santykių su Lenkija V. 
Landsbergis pastebėjęs, kad 
kai kurios augančios nacio
nalistinės jėgos Lenkijoje, 
nedraugiškos Lietuvai, nori 
lenkų mažumos klausimą pa
naudoti savo tikslams. “Ma
no nuomone, geriausia padė
tis yra Lietuvoje” — sakęs 
Vyt. Landsbergis. Mažumų 
teisės Lietuvoje yra apsaugo
tos. Jos turi savo mokyklas, 
spaudą, televizijos ir radijo 
programas.

Apkaltino šnipu
Laikraštis “Mažoji Lietuva”, 

Reuterio agentūros praneši
mu, išspausdino pokalbį su 
vienu neįvardintu KGB agen
tu, kuris atskleidęs, kad Vir
gilijus Čepaitis, Aukščiausio
sios tarybos komisijos tauti
nėms mažumoms pirmininkas, 
Nepriklausomos partijos va
dovas, reiškęsis kaip karštas 
patriotas, buvo sovietinio 
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Paaukota gyvybė už tėvynės laisvę nedingsta
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Sidabrinė Šiluvos Marijos koplyčios sukaktis
Laisva Lietuva tarp laisvųjų

VLIKo delegacija Maskvoje ir Lietuvoje
Tremtinių pėdsakai Altajuje
Įspūdžiai iš sibirinės ekspedicijos

Panemunių sakalai
Keletas epizodų iš partizaninių kovų Lietuvoje

Nerimsta Klaipėdos vokiečiai
I litlerinės politikos šalininkai reiškia savo pretenzijas

Kas rūpi Lietuvos saugumiečiams?
Valstybės saugumas susirūpinęs katalikų-protestantų santykiais

Niekad lenkai tiek nerašė...
Dalis lenkų spaudos remiasi klaidingomis žiniomis

Sudiev Čiurlionio ansambliui
Penkis dešimtmečius dainavę čiurlioniečiai nutilo

Šventovė, gaubianti praeities slėpinius 
Akademinės Šv. Jono šventovės atšventinimo iškilmės

Saugumo šnipas. Daugiausia 
jis darbavęsis rinkdamas ži
nias apie lietuvių išeivius 
Britanijoje. Taipogi pažymi
ma, kad pastarasis yra arti
mas Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko Vytauto Lands
bergio patarėjas.

Grįžęs iš JAV V. Landsber
gis žurnalistams pasakęs, kad 
V. Čepaičio atvejis nesukels 
panikos Lietuvos vyriausybė
je. Jei jis tikrai buvo KGB 
agentu, turės pasitraukti, bet 
tai nustatys atitinkamas ap
klausinėjimas - sakęs V. Lands
bergis. Pats V. Čepaitis sakėsi 
savo komentarus paskelbsiąs 
artimiausiu laiku, kai nurims 
politinės aistros.

Pakeltos kainos
Reuterio agentūra taipogi 

praneša, kad Lietuvos vyriau
sybė lapkričio 11 d. pakėlė 
maisto kainas. Tai esąs pir
mas žingsnis atsisakyti val
džios kontroliuojamų kainų, 
kuriant laisvą ekonomikos 
rinką.

Žmonės apie kainų pakėli
mą žinojo iš anksto, nekėlė 
triukšmo, dargi įsitikinę, jog 
kainų pakilimas pagerins eko
nominę būklę. E. Maldeikis, 
ekonominės reformos depar
tamento viršininkas, pažymė
jęs, kad tai esanti tik pra
džia. Realus kainų pakėlimo 
sukrėtimas ateisiąs vėliau. 
Pieno gaminiams kainos pa
keltos 25%, duonai — 100%, 
o dešrų kainos pakilo daugiau 
kaip dvigubai.

Pasak vieno vietos žurnalis
to, Lietuvos valdžia buvusi 
atsargi ir mėnesiais anksčiau 
įspėjo žmones. Dėl kainų stai
gaus pakilimo metų pradžioje 
turėjo pasitraukti buvusi mi- 
nisterė pirm. K. Prunskienė.

Vizitas Baltijos valstybėse
Septynių Europos laisvos 

prekybos valstybių organiza
cijos (EFTA) atstovais, kaip 
praneša ta pati žinių agentū
ra, lapkričio 18-23 d.d. lanky
sis Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje ištirti ekonominio ko- 
operavimo galimybes. EFTA 
organizaciją sudaro šios vals
tybės: Austrija, Suomija, Is
landija, Lichtenšteinas, Nor
vegija, Šveicarija ir Švedija.

Po vizito galėsią būti pra
dėti pasitarimai. Tokie pasi
tarimai jau vyksta su Vengri
ja, Lenkija ir Čekoslovakija.

Lankėsi Vilniaus rabinas
Lietuvos ambasada Vašing

tone praneša, kad lapkričio 
12 d. ambasadoje lankėsi Vil
niaus sinagogos rabinas Do
vydas Smitas, kurį lydėjo ra
binai Chaim M. Stauber’is, 
Mendel Reibeberg’as ir Mor- 
dy Mellman’as.

Rabinas D. Smitas (Smith) 
perskaitė ambasadoriui pa
reiškimą, kuriame išreiškia

(Nukelta j 2-rą psl.)
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Laisva Lietuva tarp laisvųjų
VLIKO delegacija Maskvoje ir Lietuvoje • Reportažas iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

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

Šiluvos Marija
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pareiškė, jog kardinolas V. 
Sladkevičius paprašęs per
duoti nuoširdžiausius svei
kinimus, “išreikšti pagarbą 
ne tik už tai, kad prieš 25 
metus pastatėte ir įrengėte 
gražią Šiluvos Marijos koply
čią, bet ir išreikšti pagarbą 
ypač už tai, kad per ilgus me
tus išeivijoje išlaikėt savo ti
kėjimą ir ištikimybę savo tė
vų žemei...”

Pamokslininkas, papasa
kojęs, kad šių metų rugsėjo 
8 d. visa Lietuva susirinko į 
Šiluvą padėkoti Marijai už 
teiktą globą per 50 okupaci
jos metų, teigė: “Tai buvo nuo
stabios iškilmės, kokių Lie
tuva dar nebuvo mačiusi. ..”

Pabrėžęs, jog Šiluvos Mari
ja tapo vėliava, po kuria lie
tuviai gynė ne tik savo tikėji
mą, bet ir “teisę į laisvę bei 
nepriklausomybę”, vyskupas 
S. Tamkevičius kalbėjo apie 
tris stebuklus. “Ar ne stebuk
las, kad mes per 50 priespau
dos metų išlaikėme ištikimy
bę Dievui ir Tėvynei.. . Va
karų žmonės klausdavo: kaip 
suprasti, kad už vaikų kate- 
kizaciją žmonės yra persekio
jami ir tuo pačiu kasmet de
šimtys tūkstančių vaikų ruo
šiasi ir priima pirmąją Komu
niją ...”

Antrasis stebuklas įvykęs 
1989 m., kai komunistų parti
ja pradėjo “perestroiką”. “Atė
jo Sąjūdis, kurio tikslas bu
vo senon struktūron įlieti nau
jo kraujo. Bet įvyko priešin
gai: Sąjūdis partijai ir impe
rijai iškasė duobę”.

Trečiąjį stebuklą “matėme 
rugpjūčio mėnesį. Pikti žmo
nės planavo šalį paskandinti 
kraujyje ir ašarose. O mes 
per tris dienas pasijutome ki
tame pasaulyje. Galutinai su
byrėjo sovietinė imperija, 
kompartija, o Lietuva atgavo 
laisvę ir nepriklausomybę . . .”

Pamokslą vysk. S. Tamkevi
čius baigė šiais žodžiais: 
“Šiandien susirinkę į šią gra
žią šventę mes ne tik dėkoja
me už viską Marijai, bet kar
tu ir prašome: Dievo Motina, 
išmelsk laisvę atgavusiai Lie
tuvai dvasinio prisikėlimo 
dovaną”.

c flsV* ^MEDELIS CONSULTING
*** 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

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

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

Al fMQ MPHPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd HLvIv IVIlL/CLIO 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.

- kovos vėliava
Vyskupo S. Tamkevičiaus 

pamokslas pilnutėlėje Ame
rikos katalikų Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje-bazili- 
koje, negalint dalyvauti kar
dinolui V. Sladkevičiui, ir 
buvo centrinė Šiluvos koply
čios sukakties iškilmių dalis.

Pasibaigus Mišioms, visa 
šventovė, lydint išeivijos 
vyskupui P. Baltakiui, kar
tojo Lietuvoje sukurtą mal
dą, pasiaukojant Nekaltajai 
Marijos širdžiai.

Dainavos ansambliui ir vi
siems galingai sugiedojus 
“Marija Marija”, beveik dvi 
valandas trukusios iškilmės 
buvo baigtos. Gausūs šių iš
kilmių dalyviai skirstėsi su 
viltimi, kad minint Šiluvos 
koplyčios 50 m. sukaktį, vėl 
gausiai susirinks naujos lie
tuvių gretos.

Paskirstytas pelnas
Šiluvos koplyčios sukakties 

minėjimo komitetas paskuti
nio posėdžio susirinko lap
kričio 11 d., čia į JAV vysku
pų konferenciją atvykus šio 
komiteto garbės pirmininkui 
vysk. P. Baltakiui. Ekscelen
cija perskaitė kelis padėkos 
laiškus už gražiai pavykusias 
iškilmes, jų tarpe ir Vašing
tono kardinolo J. Hickey. Ša
lia padėkos laiškų, dar gauta 
ir keli šimtai dolerių aukų. 
Iždininkui K. Čižiūnui patei
kus apyskaitą pajamų, aukų ir 
išlaidų, kurios sudarė daugiau 
negu 12,000 dol., paaiškėjo, 
kad liko per 3,000 dol. pelno. 
Jis paskirtas kun. A. Saulai- 
čio, SJ, paruošto išeivijos jau
nimui religinio vadovėlio iš
leidimui, ir taip pat išleidi
mui vieno iš naujausių Euro
poje B. Bartolini ir M. Filip
pi paruošto vadovėlio “Tikiu”, 
kurį į lietuvių kalbą išvertė 
Romoje studijas gilinę Lietu
vos kunigai. Šio vadovėlio į 
Lietuvą bus pasiųsta 250,000 
egz.

Baigus paskutinį posėdį, 
pasimelsta už sukakties mi
nėjimo komiteto sekretorę, 
buv. žymią išeivijos sportinin
kę Elvyrą Šikšniūtę-Vodopa- 
lienę, neseniai pergyvenusią 
sudėtingą kojos operaciją.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.

jdo~
SCANDINAVIAN AIRLINES

PILYPAS NARUTIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tai buvo mūsų didžiausio 
džiaugsmo minutė būti liudi
ninkais Lietuvos kaip valsty
bės įjungimo į kitų pasaulio 
valstybių tarpą. Toji pradžia 
buvo išgyventa su ašaromis 
akyse, plojant visiems konfe
rencijos dalyviams.

M. Gorbačiovas atidarė šią 
konferenciją ir pirmasis prabi
lo savo krašto vardu ir respub
likų, kurios dabar jungiasi į 
naują uniją. Apie Baltijos vals
tybes pareiškė: “Valstybės ta
ryba, atkreipusi dėmesį į kon
krečią politinę ir istorinę si
tuaciją, kuri inkorporavo Lie
tuvą, Latviją ir Estiją į USSR, 
— pripažįsta dabar jų nepri
klausomybę ir paskyrė pilna
teisę valstybės delegaciją pra
dėti pasitarimus bei spręsti vi
są eilę klausimų, liečiančių 
asmenines teises, ekonomines, 
politines, militarines, sienų, 
humanitarinės pagalbos ir ki
tas su tuo susijusias proble
mas”.

Jo kalbai plojo visi, plojo
me šį kartą ir mes.

Tą dieną Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos delegacijos buvo pa
kviestos pas Gorbačiovą kok
teiliui. Kitos dienos rytą juos 
pakvietė pusryčiams Jelcinas.

Vakare kėlėme taures už Lie
tuvos delegaciją Lietuvos at
stovybėje.

Šalia didžiosios konferen
cijų salės buvo vestibiulis. Tai 
visų susitikimų vieta: čia buvo 
ir užkandinė, ir žurnalistų, ra
dijo pranešėjų vieta. Čia, iš
ėjus iš konferencijos salės, 
mus, lietuvius, visi sveikino: 
Londono BBC, “Amerikos bal
sas”, Rusijos radijo stotys ir 
žurnalistai. Labiausiai visų 
buvo klausinėjamas dr. K. Bo
belis.

Įdomiausias mums pasikal
bėjimas buvo su Sacharovo 
žmona. Ji džiaugėsi atvežta 
ant ratukų ir sakė, kad ir jos 
vyras džiaugtųsi čia būdamas.

Spaudos konferencija
Sekančią dieną, IX.11, 13.30 

v. “Radisson Slovanskaja” vieš
butyje Algirdo Saudargo buvo 
surengta spaudos konferenci
ja. Salė talpinanti apie 5000, 
buvo pusiau užpildyta.

Konferencijos prezidiumą 
sudarė: Halina Kobeckaitė, 
Kazimieras Motieka, Valdema
ras Katkus, Lionginas Vasi
liauskas, Vidmantas Vaiče
kauskas. Pirmininkavo Liongi
nas Vasiliauskas.

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

savo džiaugsmą, galėdamas 
perimti Vilniuje svarbią vie
tą ir kad nepaprastai įverti
na rugsėjo 1 d. susitikimą su 
Lietuvos Aukščiausiosios ta
rybos pirmininku. Jis tikisi, 
kad Vilnius atgaus pirmykštį 
savo spinduliavimą, kurio joks 
žydas negali pamiršti. Jis taip 
pat iškėlė užsienio spaudos 
daromus kaltinimus Lietuvai 
dėl žydų žudymo. Pasak rabi
no Smito, tai neteisybė, ir ap
gailestauja, jog yra bjaurina
mas Lietuvos vardas.

Savo kelionėse jis ir toliau 
aiškinsiąs žydams įvykius Lie
tuvoje, bandydamas išsklai
dyti tamsius šešėlius ir at
statyti teisybę.

Visi ambasados svečiai pa
brėžė, kad jie labai vertina 
Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininko laikyseną 
žydų klausimu ir būtų labai 
neteisinga, kad jis turėtų gin
tis nuo neteisingų apkalti
nimų.

Ambasadorius Stasys Lozo
raitis nuoširdžiai padėkojo 
už vizitą ir kilnaus turinio 
pareiškimą, pažymėdamas, 
kad nepriklausomoje Lietu
voje visų gyventojų teisės 
bus įstatymais garantuotos. 
Žydų mažuma, sakė ambasa
dorius, praeity labai daug 
prisidėjo prie Vilniaus kles
tėjimo. Dabartiniai žydai, 
kurie pasirinko gyventi Lie
tuvoje, galės visokeriopai 
plėsti savo veiklą, prisidė
dami prie demokratinės vals
tybės atstatymo.

Veikia pogrindis
Vilniaus radijo pranešimu, 

lapkričio 11 d. naktį prokura
tūros ir vidaus reikalų minis
terijos pareigūnai padarė kra
tas Vilniuje ir jo rajonuose.

Spauda buvo supažindinta 
su esama padėtimi Lietuvoje, 
su buvusiais nesenais įvykiais, 
su ekonominiais ir politiniais, 
sovietų kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos teritorijos klausi
mais.

Vienas painesnių klausimų 
buvo pateiktas Los Angeles 
laikraščio žurnalisto, remian
tis “New York Times” informa
ciją, būtent dėl amnestijos 
žmonių, karo nusikaltėlių per 
nacinę okupaciją Lietuvoje. 
Klausė: “Ar tikrai iš tų 30000, 
kuriuos amnestavo, nėra nė 
vieno nusikaltusio?” Teisinin
kas Motieka aiškino Lietuvos 
poziciją, kodėl toji neteisybė 
turėjo būti atitaisyta. “Los 
Angeles Times” laikraštinin
kui pateikus daugiau klausi
mų, įsiterpiau ir aš į diskusi
jas. Prisistačiau kaip buvęs 
nacių koncentracijos stovyk
los kalinys, žinantis šią pro
blemą, ir apkaltinau “New York 
Times”, kad remiasi 50 metų 
senumo kartojama sovietine 
propaganda, kuri yra ne tik 
tendencinga, bet ir sufabri
kuota. Po mano įsiterpimo tos 
rūšies klausimų nebebuvo. 
(Lietuvos delegacija už mano 
šį įsiterpimą padėkojo).

Istorinės kalbos
Spaudos konferencija už

truko dvi su puse valandos. 
Po jos skubėjome į CSCE kon
ferenciją, nes apie 17 v. turėjo 
kalbėti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovai.

Šios pirmosios Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ministerių is
torinės kalbos buvo labai šil
tai konferencijos dalyvių su
tiktos.

A. Saudargo kalba buvo trum
pa - 5 minučių, išreiškianti pa
dėką ir kartu nusakanti seną 
Lietuvos tradiciją gerbti vi
sas visų žmonių teises.

A. Saudargo kalba ypač bu
vo sėkminga, nes po jos sekė p. 
Bakerio žodis, tik ką atvykusio 
į šią konferenciją iš JAV. Esą 
jam malonu kalbėti po Lietu
vos ministerio ir pasveikinti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, įsi
jungusias į CSCE. Baker’is aiš
kiai skyrė Baltijos valstybes 
nuo Sovietų Sąjungos, kuri da
bar susidedanti iš 10 valsty
bių ir turi apspręsti savo liki
mą demokratiniu būdu.

Po oficialių vizitų Lietuvos 
atstovui B. Bičkauskui ir jo pa
vaduotojui Verbickui VLIKo 
delegacija (IX. 13) Lietuvos 
traukiniu IX.13 išvažiavome iš 
Maskvos į Vilnių. Susižavėjo-

Sužinota, kad prieš Lietuvos 
nepriklausomybę veikia po
grindis, kurį organizuoja bu
vę omonininkai, KGB ir Lie
tuvos komunistų partijos va
dovai. Kratų metu rasta gink
lų, sprogmenų ir iš televizi
jos bokšto pagrobtų daiktų.

Tos veiklos pirmas išpuo
lis, pasak teisėtvarkos parei
gūnų, įvyko lapkričio 6 d. Tą 
vakarą, 10 v., prie Šumsko, Gu
dijos pasienyje, Lietuvos sar
gybiniai sulaikė įtartiną auto
mobilį. Vienas jo keleivių me
tė 3 granatas, kurių tik viena 
sprogo, lengvai sužeisdama 
vieną sargybinį. Automobily 
rasta automatinių šautuvų, 
revolverių, sprogmenų. Už
puolikai vežėsi radijo siųs
tuvą ir magnetofoną, norėda
mi juos pavartoti spalio re
voliucijos minėjimui. Pra
džioje buvo sulaikyti du, o 
vėliau dar du užpuolikai.

Kitos žinios
— Lietuvos prezidentas Vy

tautas Landsbergis, pasak 
Reuterio agentūros, šią savai
tę susitinka su popiežiumi Jo
nu Paulium II. Tai bus pirmas 
toks oficialus popiežiaus ir 
Lietuvos vadovo susitikimas 
po daugiau kaip 50 metų. Lap
kričio 18 d. V. Landsbergis 
privačiai kalbėjosi su Lenki
jos prezidentu L. Walensa.

— Šveicarija padės Balti
jos valstybių vyriausybėms 
įsteigti bankų ir valiutinę 
sistemą. Tuo reikalu šių kraš
tų sostinėse lankysis šveica
rų delegacija.

— Pietų Afrika artimiausiu 
laiku žada užmegzti diploma
tinius ryšius su Baltijos vals
tybėmis. Jos užsienio reikalų 
ministeris P. Botha neseniai 
buvojo šiose šalyse. J.A. 

me Lietuvos traukiniu: švarūs, 
gražūs baldai, lietuviai patar
nauja, valgomasis vagonas. Pa
jutome Europą.

Lietuvoje
IX.14, šeštadienį, 8 v.r. po 

48-nerių metų atsiradau Lietu
vos žemėje. Lietuvos vyriausy
bės atstovai - p. Skaisgiris, p. 
Vienožinskis ir televizijos re
porteriai pasitiko mus Vilniaus 
traukinių stotyje. Dr. K. Bobe
lio tartą žodį išspausdino “Kau
no tiesa” jau sekančią dieną.

Dar tą pačią dieną susitiko
me su Lietuvos respublikos mi- 
nisteriu pirmininku Vagnoriu
mi jo kabinete. Mūsų delegaci
ja pasveikino jį ir per jį visus 
Lietuvos žmones, dabar gyve
nančius nepriklausomoje Lie
tuvoje. Min. pirmininkas pa
sveikino VLIKą, džiaugdama
sis, kad dabar tiesiogiai ga
lima bus išsiaiškinti, papla- 
nuoti. Sutartas sekančių die
nų darbas. Min. pirmininkas 
pirmadienį išvykstantis į Vo
kietiją paskyrė savo atstovus 
pasikalbėjimams: p. Skaisgirį, 
p. Vienožinskį ir savo pava
duotoją p. Pakalniškį.

Mūsų tikslas buvo sutarti su 
Lietuvos vyriausybe VLIKo 
veiklos ateities gaires, per- 
leidžiant visas savo įstaigas, 
fondus ir atstovybes Lietuvos 
vyriausybei. Tais klausimais 
paruošėme protokolą.

A. Budreckis įteikė vyriau
sybei VLIKo komisijos specia
listų paruoštą, 22 puslapių 
apyskaitą (lietuvių, anglų ir 
rusų kalba) Sovietų Sąjungos 
nuostolių, padarytų per 50 oku
pacijos metų Lietuvai.

Rugsėjo 20 d. vyriausybės po
sėdžių salėje, abiejų delega
cijų akivaizdoje, stebint tele
vizijos ir spaudos atstovams, 
protokolą pasirašė Lietuvos 
respublikos min. pirmininkas 
G. Vagnorius ir VLIKo pirmi
ninkas dr. K. Bobelis.

VLIKo delegacija turėjo po
sėdžius ir su Lietuvos ELTA. 
Aptarta įjungimas VLIKo EL
TOS į Lietuvos ELTĄ.

Susitikimai ir renginiai
Su kardinolu V. Sladkevi

čiumi posėdžiavome Kaune 
rugsėjo 17 d. Kalbėjomės su 
naujai įšventintu vyskupu S. 
Tamkevičiumi, kuris ruošėsi 
važiuoti spalio 11-12 į Vašing
toną. Kardinolas su apgailes
tavimu pareiškė, kad dėl svei
katos nepajėgus Vašingtono iš
kilmėse dalyvauti. Prel. A. 
Svarinsko tuo metu Kaune ne
buvo, bet tada sužinojome nau
jieną, kad jis išrinktas į Aukš
čiausiąją tarybą. Aplankėm ir 
Kauno merą Čirinską.

Buvom nuvykę į Lietuvos pa
sienio muitinę prie Vydžių: 
jauni lietuviai kariai saugo 
Lietuvos sienas. Iš Gudijos pu
sės, nors ir stovi barakas mui
tinei, bet jos niekas nesaugo. 
Nuvykome į Vydžius Gudijos 
teritorijoje - niekas mūsų ne
sustabdė.

Lankėmės Vilniaus KGB pa
state, iš kurio KGB viršininkas 
Eismuntas pabėgo, įstaigą pa
likęs, suspėdamas kai kuriuos 
dokumentus sudeginti. Lydint 
B. Gajauskui, vyriausybės pa
skirtam KGB pastatui perimti 
komisijos pirmininkui, apžiū
rėjome pastatą, apimantį vi
są miesto kvartalą. Įsitikino
me, kad buvo ruošiamasi dide
liems masiniams suėmimas.

Rugsėjo 17 d. teko dalyvau
ti Tremtinių sąjungos suruoš
tose džiaugsmo demonstraci
jose: tą dieną Lietuva buvo 
priimta į Jungtines tautas ir 
AT pirm. Landsbergis buvo 
Niujorke. Vilniaus arkikated
roje vysk. Tunaitis laikė iškil
mingas Mišias, pamokslą pasa
kė prel. Vasiliauskas, primin
damas, kad dabar visi lietu
viai iš rytų ir iš vakarų turi 
grįžti į laisvą Lietuvą.

Po pamaldų suruoštame mi
tinge susirinko apie 5000-10000 
minia, nors oras buvo apyšal- 
tis ir lynojantis. Čia man teko 
pasakyti kalbą, kuri buvo per
duota per Lietuvos televiziją.

Aplankėme tremtinių paro
dą Valstybės muziejuje, ku
riam vadovauja H. Paulauskas. 
Jis prašė ALTos žinioje esan
čią genocido parodą, perkel
ti į Vilniaus muziejų. Tuo rei
kalu pažadėjom kalbėtis su 
ALTa.

Šitoji VLIKo iniciatyva, pa
siuntimas delegacijos į Mask
vą ir į Lietuvą, yra istorinė; at
liko dvi misijas baigiant VLIKo 
48-nerių metų veiklą.

Lietuvos užsienio reikalą vizą skyriaus vedėjas MEDEKŠA išduoda diplo
matines vizas VLIKo delegacijai. Iš kairės: P. Narutis, J. Bobelis, A. Bud
reckis Vilniuje 1991.IX.18

MYLIMAI SESUTEI
Čikagoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą mamytei, seserims STASEI 
KANOPIENEI, EVELINAI bei visiems giminėms Lie
tuvoje ir Kanadoje -

A. Cerškienė
H. Kairienė

AfA 
SOFIJAI MIŠAUSKIENEI

po sunkios ligos mirus Čikagoje,
seseris šaules - EVELINĄ DAUGILIENĘ, STASĘ 
KANOPIENĘ, svainį šaulių kuopos pirmininką POVILĄ 
KANOPĄ ir visus artimuosius gilai užjaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopa
Vilniaus šaulių rinktinė

AfA
SOFIJAI MIŠAUSKIENEI-ČIŽAUSKAITEI 

mirus Čikagoje,

jos sesutei STASEI KANOPIENEI ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

AfA 
tėveliui STASIUI KLIMUI

mirus, 
dukrą DITĄ ir sūnų ANDRIŲ bei jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame -

Toronto LSK “Vytis"

AfA 
inž. JONUI LABENSKUI 

mirus,
žmonai MARIJAI, sūnums - ANDRIUI ir LEONUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Birutė, Nora ir Arvydas Znotinai

BRANGIAM BROLIUI

AfA 
PETRUI JANUŠONIUI

Punske mirus,

ONĄ DERLIŪNIENĘ su vyru bei kitus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

E. P. Ališauskai L. G. Kurpiai
S. J. Andruliai V. Petrauskienė
G. V. Balčiūnai Č. L. Senkevičiai
G. Gaižutienė A. H. Trussow
V. Kastytis G. M. Valaičiai

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!”



Iš sibirinės ekspedicijos sugrįžus

Tremtinių pėdsakai Altajuje
Archit. MARTYNAS PURVINAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vis tolyn
Toliau netrukdomi riedėjo

me šimtus kilometrų per vadi
namųjų “kurortinę” Altajaus 
dalį — vešliais medžiais ap
augusius kalnus ir sodriai ža
liuojančias slėnių pievas. Lie
tuvos tremtinių į tas vaizdin
gas vietas net ir nesiųsdavo. 
Pakelės gyvenvietėje terado
me vienų apyjaunį lietuvį, ne 
per seniai su “komsomolo” 
kelialapiu atvykusį į didžių- 
jas komunistines statybas. Bet 
tose platybėse jis tepavirto 
naminės virimo specialistu ir 
uoliu jos vartotoju. Pamanė
me, kad tas likimas gan pamo
komas — prisilietimas prie 
bolševikinės sistemos vienaip 
ar kitaip Lietuvos žmonėms 
atsirūgdavo.

Tikrų tremties kraštų tepa- 
matėme Ongudajaus ir Ust- 
Kano rajonuose. Ten kalnai 
jau aukštesni, ir vidurvasary 
sniego lopais ant viršūnių bo
luojantys, ir nudeginti kait
riųjų Azijos dykumų dvelkimo. 
Žalumų pakeitė pilki ir gelsvi 
atspalviai, vešlių žolę — da- 
giuoti augalėliai ir nežmoniš
kai aršios tenykštės dilgėlės. 
Į tas atšiaurias vietas ir gabe
no išvežtuosius iš Lietuvos.

Tautiečių pėdsakai
Ten apsistojome kiek ilges

niam laikui, nes visokio darbo 
turėjome per akis. Talkinant 
Dainiui Joneliūnui ir Dariui 
Lamauskui, apmatavome lie
kanas pastatų, kuriuose gy
veno tremtiniai lietuviai. Kaip 
vėliau pasirodė, tai ir buvo 
vienintelės vietos, kur dar te- 
bestūksojo anų laikų statiniai. 
Juos ten išsaugojo sausi orai, 
o ypač — to krašto atkampu- 
mas. Kai kurie tremtiniai gy
veno mažutėlaitėse trobelėse, 
suręstose iš menkų sienojų. 
Aptikome ir altajietiškų ai
tų — aštuonkampių pastatėlių, 
perdengtų kūgiškų stogu, ap
dėtų maumedžių žievės gaba
lais. Tokius, dabar jau kiek 
modernesnius, statinius ir 
šiandien tebestato to krašto 
sodybose greta rusiškųjų tro
belių bei menkų ūkinių pa
statų.

Lietuvos tremtiniams daž
niau tekdavo gyventi bendruo
se barakuose — nemažuose 
mediniuose statiniuose. Ne 
vienas iš lietuvių pasakojo, 
kad 1941 m. rudenį tuos bara
kus radę naujus ar apynaujus. 
Turbūt toji planingoji valsty
bė jau iš anksto buvo įsakiusi 
ruoštis būsimam Lietuvos ir 
jos kaimynių niokojimui. Sa
vaip buvo įdomi ir tų mūsų ap
tiktųjų statinių išvaizda: per
dėm valdiška ir rusiška, nieko 
bendro su vietos sųlygomis ne
turėjusi. Gal jie buvo statomi 
pagal visai Sovietų Sąjungai 
bendrus projektus, neskiriant 
nei šiltų, nei šaltų kraštų.

Prisimena lietuvius
Kalnų gyventojai ir šiandien 

labai maloniai lietuvius trem
tinius mini — pasakoja, kaip 
tie juos mokė geriau daržuose 
tvarkytis, ūkyje verstis. Pri
simenami ir tų lietuvių var
dai, pavardės, net ir pareigos 
(antai, “toks ir toks buvęs Lie
tuvos kariuomenės majoras”). 
Dabartiniai tų vietų žmonės 
gan palankiai į Lietuvos sie
kius žiūrėjo — tik vienas ki
tas pagal sovietinės propagan
dos štampus piktai lietuvių 
separatistus-nacionalistus pa
minėjo. Poroje vietų jauni čia
buviai piktokai užkabino mus 
— gal mes pasityčiojimui fo
tografuojame jų varganus būs
tus. Betgi sužinoję, kad mes 
iš Lietuvos, atsileidę saky
davo: “A, tai visai kas kita!”

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Daug mums neįprastų da
lykų teko išvysti tame kalnų 
Altajaus pašalyje: ir žemus 
tvartus, dengtus velėnomis, 
ir mažutėlytes dūmines pirte
les (į kurias tik keturpėsčiam 
pavyktų įropti), ir apkapotus 
rąstus greta namų keletui ark
lių pririšti. Visa tai matavo
me, fotografavome, aprašinė- 
jome, bandydami užfiksuoti 
lietuvių tremties dienoms bū
dingas aplinkos ir buities de
tales. Tas darbas gal padės 
atkurti išsamesnį ir vispusiš- 
kesnį anų laikų ir ano gyveni
mo vaizdą.

Sutikome daug tautiečių
Ištyrinėję Talda, Šiboe, Ten- 

ga, Ozernoje, Keksą, Elo gy
venvietes, pasiekėme Jaboga- 
ną. Ten daugelis tebežinojo 
lietuvių baraką gyvenvietės 
pakraštyje, paskui tvartu pa
verstą, dabar jau griaunamą. 
Jį paskubomis bematuodami, 
aptikome gan dailų senoviš
kos mados moterišką batelį 
su grubiai prikaltu mediniu 
padu. Šmėkštelėjo mintyse 
anoje Lietuvoje garsios (ir 
Jabogano gyventojams šian
dien puikiai tebežinomos) pa
vardės. Kiek dėl sensacijos 
pavadinome tą radinį “p. Gus
tainienės bateliu”. Tokie ra- 
dinėliai lyg susiedavo mus su 
prieškario Lietuva, baisian 
vargan atsidūrusiais jos gy
ventojais.

Ust-Kane paragavome išties 
azijatiško karščio (per 40°C) 
ir spiginančios kalnų saulės, 
aplankėme dar likusius lietu
vių kapus ir tebegyvenančius 
ten žmones. Beje, vien mūsų 
kelyje susidūrėme su keliom 
dešimtim Altajuje užsilikusių 
lietuvių — pačių 1941 m. trem
tinių ir jų palikuonių. Tie žmo
nės savo laiku nepajėgė prasi
veržti į Lietuvą per sovietinės 
valdžios daromas kliūtis, kai 
kam susipynė įvairios asmeni
nės aplinkybės. Ne vienas se
nukas padejavo: “Kodėl gi ne 
20-30 metų anksčiau viskas pa
sisuko geryn? Dabar jau nebė
ra jėgų iš naujo pradėti gyve
nimą Lietuvoje — tik numirti 
ten norėtųsi. ..”

Niaurus radinys
Daugelį šimtų kilometrų 

nuvažiavę kalnais, vėl sugrįžo
me į Bijsko miestą. Ten ir ki
tur vis ryškėjo ano meto apy- 
stovos, ir tremtinių gyvenimą 
savaip Įėmusios. Kaip tik tame 
mieste, taisant gatvę greta bu
vusių NKVD rūmų, buvo aptik
tas niaurus radinys: daugybė 
žmonių kaulų, paslėptų tos ži
nybos kieme. Anų laikų baisy
bes narpliojančios entuzias
tų organizacijos “Memorial” 
dalyviai papasakojo ir apie 
labai reikšmingą pokalbį su 
pasikviestu KGB karininku. 
Tasai (beje, su mūsų grupe 
nepanorėjęs susitikti) aiški
nęs, kad KGB nieko nebežino 
apie didžiąsias represijas. 
Atseit, buvęs nesenais laikais 
įsakymas sunaikinti visus ar
chyvus (iki 1972 m. imtinai), 
tai pats tas karininkas savo 
rankomis deginęs visokias by
las ir sąrašus.

Nėra dokumentacijos
Griežtoje sovietinėje siste

moje kiekvieno žmogaus gi
mimą, santuoką bei mirtį re
gistruodavo ZAGS’o skyriai 
(beje, priklausę NKVD). Ta
čiau daugelyje vietų peržiū
rėję tūkstančius lapų doku
mentų tos įstaigos archyvuo
se, mažai ką apie lietuvius 
tremtinius terasdavome. Tik 
vėliau susivokėme, kad tie ap
lamai buvo už įstatymų bei 
oficialios apskaitos ribų, kad 
juos registruodavo vien bau
giosios speckomendantūros 
gal dar Chruščiovo laikais

paslaptingai “išgaravusios” 
su savo darbuotojais bei ar
chyvais. Tad mums telikusiuo
se žinių trupinėluose aptik
davome gal tik atsitiktinius, 
užtat be galo iškalbingus įra
šus: “Profesija — mokytoja, 
dirba miškakirte”, “profesija
— smuikininkas, dirba miška
kirčiu” ...

Apstulbino iki tol neregė
tos “ūkių knygos”, rastos vie
noje atkampioje gyvenvietėje, 
dar iš 1946 m. užsilikusios. Ten 
didžiuliai blankai buvo su
smulkinti į daugybę spausdin
tų grafų. Tose būdavo žymima 
išties viskas apie kiekvieną 
žmogų sovchoze ar kolchoze: 
kokio dydžio daržą augina, 
kiek vaiskrūmių turi, kurį pus
metį karvė veršiavosi, kokiuo
se pastatuose gyvena ir t.t. Tad 
ir vadinamojoje ' “laisvėje” 
gyvenantis sovietinis pilietis 
būdavo uoliai prižiūrimas.

Iš Bijsko nuvykome į Borov- 
liankos kirtimų zoną, kur miš
kų ruože seniau slėpėsi lage
riai ir tremtinių gyvenvietės. 
Ten viskas jau labai pasikeitė
— didieji miškai iškirsti (vie
toj jų beržynai sužėlę), išdžiū
vę ežerai, kur žmonės seniau 
skęsdavo, nugriauti gausūs 
tremtinių barakai. Ir ten vis 
sutikdavome užsibuvusių lie
tuvių, labai maloniai mus su- 
tikdavusių.

Apleistos kapinės
Kaip ir kitur, stebino kapi

nių apleistumas — nedaug kas 
iš vietinių ten apsilanko. Kitur 
suvešėjusią žolę pavasarį dar 
padegdavo, tuo būdu ir medi
nius paminklėlius sudeginda
mi. Užsibuvusius lietuvius 
aplinka labai paveikdavo: ga
lop ir ant jų kapų atsirasdavo 
standartiniai ortodoksų ant
kapiai, pavardes ir vardus su
rusintai užrašydavo.

Tame tautų naikinimo katile 
Lietuvos tremtiniams tekdavo 
susidurti su netikėčiausiais 
dalykais. Antai, ten pat ištrem
ti kalmukai savo numirėlius 
laidodavo savaip — pasodin
dami numirėlį iškaston duo
bėn ir neužkąsdami jos.

Laidojimai lietuviams sa
vaip brangiai atsieidavo. Klau
sėmės pasakojimų, kaip ieško
davo menkų lentelių mirusio 
tėvo karstui, kaip jį varganai 
tempė rogutėmis į neartimas 
kapines per žiemos speigą, 
kaip subyrėjo pakelyje tas 
menkas dirbinys, kaip toliau 
teko gabenti ir laidoti velio
nį...

Altajuje likusių lietuvių da
lies menką dėmesingumą savo 
artimųjų kapams aiškinome ir 
daug gausesnių tremties kai
mynų papročių įtaka, ir svar
biausia — visais būdais diegia- 
mom sovietinėm nuostatom. 
Juk toje didžiulėje šalyje, kur 
visokiais būdais išnaikino de
šimtis milijonų piliečių, at
skiro žmogaus gyvybė ar mirtis 
be galo menku dalyku pasi
darė ...

Grįžtant
Braunantis per beveik bega

lines Azijos platybes, daugy
bėje vietų it adatos šiene ieš
kant popierių šūsnyse užuomi
nos apie Lietuvos tremtinius, 
liūdnos mintys galvą kvarši
no. Ar bepajėgs kada mūsų ma
ža tauta visus liūdnuosius sa
vo istorijos puslapius atkurti? 
Reiktų gal tūkstančių žmonių 
uolaus ir neatidėliotino dar
bo, kad surinktų žinias vien 
apie tremties vietas. O kur dar 
Lietuvoje likusios “baltosios” 
ir “juodosios” dėmės istorijoje 
bei krašto kultūros suvokime?

Paskui dar buvo Barnaulas, 
Kamenj-na-Obi ir aplinkiniai 
stepių rajonai su lietuvio akiai 
didžiulėmis (kelių tūkstančių 
gyventojų) sovchozų gyvenvie
tėmis, labai išdraikytomis tose 
platybėse.

Sugrįžę iš to atokaus krašto 
į Lietuvą, pasijutome išties 
Europoje gyveną, bent jau su 
gan varginga Altajaus žmonių 
būtimi lyginant.

Vykome kelionėn per savo 
atostogas, tad reiks dar ilgai 
ieškoti laisvų valandėlių su
tvarkyti savo užrašams, nu
braižyti kelias dešimtis apma
tuotųjų pastatų brėžinių. Tie 
dalykai turėtų praversti ir nū
dienės Lietuvos ainiams, be- 
bandantiems suvokti tamsiuo
sius mūsų krašto laikotarpius.

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

Partizanas JONAS MARČIULIONIS- Partizanas VYTAUTAS MARČIU- 
AUDRONIS Reprodukcija- LIONIS-VIESULAS Reprodukcija

A. Krutulienės _ a. Krutulienės

Panemunių sakalai
Keletas epizodų iš partizaninių kovų Lietuvoje pagal naujai 

surinktus duomenis

ANTANINA GARMUTĖ

Mano vaikystės sakalai gy
veno aukštų medžių viršūnėse, 
kurios rėmė mėlyną dangų 
skardyje prie Nemuno vin
gio. Prisimenu paukštį, ga
lingais sparnais sklendžiantį 
išilgai upės — nuo pat Piliuo
nos piliakalnio Viršužiglio 
atodangų link. Kodėl jis skrai
dė virš vandens? Gal tai buvo 
erelis žuvininkas iš nykstan
čios paukščių giminės? Nie
kas to nežinojo, ir mes nuo
taikingai traukdavom:

Atskrend sakalėlis per ža
lią girelę, / Atmušė sparnelius 
į sausą eglelę!

Gera buvo turėti savo saka
lą. Jo skrydis buvo toks pat 
reikalingas kaip daina, kaip 
švelnus motinos ratelio dūz
gimas, arba kaip pavargusios 
nuo sėtuvės šiltos tėvo ran
kos.

Ramiai sklandė sakalas virš 
Nemuno. Tik ne visada saulė
tas dangus gaubė mūsų die
nas. Drebėdavom, kai užslin
kus audros debesims griaus- 
mavaldis Perkūnas ugniniais 
žaibo kirčiais talžė Nemuno 
vandenis. Kuo nusikalto jam 
Nemuno gelmės? Ko gąsdina 
mus? Štai kaip apskaldė se
nolį žalią klevą, kurio šak
nys, nusileidusios apačion, 
geria upės vandenį. Menu to
kią negandą, ir šaižų sakalo 
riksmą audroje už langų. Taip 
jis savo vaikus — šakaliukus 
į lizdą šaukė.

Atlaikė audras sakalų liz
das. Ir sakalų širdys. Vaikys
tės sakalų — aukštų medžių 
viršūnėse. Panemunėse.

Kiti mano jaunystės saka
lai gyveno už Nemuno vingio 
— kitame kaime. Aš neturėjau 
laimės jų pažinti. Tik jų arti
muosius — brolius, seseris, 
tėvus jaučiau greta savęs. 
Kartu su jais, raudonųjų aud
rų nublokšti, užkaltuose gy
vuliniuose vagonuose dundė
jome į svetimus ir klaikius 
Rytus, ledo ašaromis ilgėjo
mės Tėvynės Sibire, mirėme 
ašigalio speiguose.

Nemačiau, kaip mano jau
nystės sakalai degė ant Lais
vės kovų altoriaus žaliose 
Lietuvos giriose. Neregėjau, 
kaip prie gimtojo Nemuno jie 
priešinosi atėjūnams už iš
draskytus lizdus.

Grįžau čia po kelių dešimt
mečių. Ir susimąsčiau. Apie 
Jus. Parskriskite, raibieji 
jaunystės sakalėliai į gimtą
ją panemunių žemę! Prakal
bėkite savo artimųjų lūpomis 
mums visiems, mūsų Lietu
vai .. . 

* * ♦
Prienų rajono Pašventupio 

kaimas išsidėstęs nuostabiai 
gražiame Nemuno slėnyje. 
Prie didelių skardžių, vešlaus 
sodo apsuptoje sodyboje, sto
vėjo baltas namas ir augo daug 
gėlių. Nuo kelio sodybą sau
gojo vešlių klevų rikiuotė. 
Praeiviai atkreipdavo dėmesį 
į dailius, tarsi nušlifuotus 
jų kamienus. Sodo takas, įrė
mintas pasvirusiais nasturtų 
žiedais, vedė į suvalkietišką 
klėtį. O tarp medžių iš tolo 
puikavosi didžiųjų aguonų 
raudoni žiedai.

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

Čia gyvenantys žmonės sa
vo sunkiu triūsu ir meile su
kūrė jaukų kampelį prie Ne
muno. Jurgis ir Viktorija Mar- 
čiulioniai turėjo vidutinį ūkį, 
augino keturis sūnus ir vieną 
dukterį. Augino ne sau, kaip 
toje dainoje, o Lietuvai.

Jurgis Marčiulionis buvo 
baigęs Veiverių mokytojų se
minariją — garsaus pedagogo 
Tomo Žilinsko auklėtinis. Tai 
buvo daug pasaulio šalių ap
keliavęs žmogus, matęs daug 
grožio ir vargo. Nepriklauso
mos Lietuvos Steigiamojo sei
mo narys, pirmosios Nepri
klausomybės šventės dalyvis
— didelis Tėvynės mylėtojas 
Jurgis Marčiulionis buvo ne
paprastai jautrios ir geros 
širdies žmogus: kuo begalė
damas padėdavo kitiems. Tik
ras moteriškumo įsikūnijimas 
buvo ir jo gyve’ ;mo draugė 
Viktorija: švelni, net kritiš
kiausiais momentais sugeban
ti šypsotis pro ašaras.

Tokie tad buvo Lietuvos sa
kalų tėvai. Jų vienintelės 
dukters duktė kaunietė Jani
na Maciulevičiūtė-Grybinie- 
nė pasakoja:

— Fatališkas buvo šios šei
mos likimas. Net jų vieninte
lis žentas, mano tėvas Pranas 
Maciulevičius, 19-kos metų 
jaunuolis, 1923 metais daly
vavęs Klaipėdos išvadavime, 
žuvo 1946 metais nuo raudo
nojo teroro. Jo kapo nežinome.

Tragiška lemtis neaplenkė 
darbščių lietuvių senųjų Mar- 
čiulionių. 1945 metų liepos 
mėnesį jie buvo suimti ir žiau
riai — be maisto ir drabužių
— užkaltuose vagonuose iš
tremti į negyvenamą šiaurę
— Komių ATSR, vadinamąjį 
bado tašką.

Nepraėjus nė pusmečiui, 
lapkričio 20 dieną, ten badu 
mirė Jurgis Marčiulionis. Jo 
kapo neliko nė pėdsako. Kaip 
pasakoja mačiusieji, neužte
ko žemės kapui supilti — li
ko tik sniego kauburėlis, o 
vėliau kaulų krūva, kaip ir 
kitų lietuvių.

Už ką? Į šį klausimą niekas 
neatsakys, nes mirusieji tyli. 
O svarbiausia — tebėra už
čiaupę burnas tie, kurie su
darinėjo sąrašus, pasirašinė
jo už kaimynų ištrėmimą, ku
rie atkišę durtuvus varė mus 
į gyvulinius vagonus, kurie 
keturlinkai lankstydamiesi, 
pataikavo okupantams ir, ap
sikaišę raudonais bilietais, 
čiulpė lietuvių kraują: puo
tavo pirtyse, prabangiai ke
liavo po užsienius.

Klaikus istorinis paradok
sas: Lietuvoje nusikaltimų 
mastai buvo didžiuliai, o 
nusikaltėlių — nėra! Komu
nistai — tautos budeliai — 
kartu su karjeristais ir ki
tokiais menkystomis puikiai 
įsikomponavo į persidažiu
sios kompartijos ir kitų par
tijų struktūras. Šlovinę ko
munizmą ir Staliną, raudo
nieji išnaudotojai maskuoja
si ir tyli. Tačiau jų aukos 
netyli! Mes užrašysime jų 
kančias — ne talento įkvėp
ti, o savo kraujo raštu — pa
reigos paraginti, istorijos 
pašaukti.

Sakalų motina Viktorija 
Mačiulionienė mirė badu 
Troiske-Pečiorske 1946 me
tų balandžio 10 dieną. Yra 
išlikę laiškai, kuriuose įra
šytas vienintelis maldavimas
— parvežti kaulus į Tėvynę 
ir palaidoti kaip žmogų.

Iš gimtųjų panemunių už
kaltais vagonais komunisti- 
nėn vergovėn iškeliavo dar 
du Marčiulionių sūnūs ir duk
tė. Ji, viena moteris su 6 ma
žais vaikais iki “bausmės” 
vietos buvo pervaryta per ke-
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Nerimsta Klaipėdos vokiečiai
Hitlerinės politikos šalininkai jau reiškia savo pretenzi jas
Nuo 1991 m. rugsėjo 20 d. “Meine- 

ler Dampfboot” mėnraštis, spausdi
namas Oldenburge, pradėjo puo
limus prieš nepriklausomą Lie
tuvą dėl Klaipėdos krašto. Š. m. 
rugsėjo pradžioje buvę Klaipėdos 
vokiečiai surengė metinį suvažia
vimą Mannheime. Iš “MII” straips
nių matyti, kad svarbiausia to su
važiavimo tema buvo Klaipėdos 
krašto pavaldumas Lietuvai. Čia 
pateikiama informacija, paimta 
iš “M D”.

Rytprūsiečių sąjungos pir
mininkas Harry Poley raštu 
pasveikino Vokietijos kanc
lerį Kohl’į su atnaujinimu dip
lomatinių santykių tarp Lietu
vos ir Vokietijos. Sąjunga ma
nanti, “kad santykių atnauji
nimas nesurištas su pavaldu
mo pripažinimu Lietuvai Ryt
prūsių teritorijos, esančios 
į šiaurę nuo Nemuno (Memel) 
ir Nemuno deltos, ir eventua
liai bus paskelbta atitinkama 
sąlyga”.

Sąjunga taip pat tikisi, kad 
į diplomatinių santykių užmez
gimą nebus įtrauktos bet ko
kios lietuvių teritorinės pre
tenzijos į Rytprūsių dalį, kuri 
dabar yra sovietų valdoma.

Savo pareiškime spaudai 
Rytprūsiečių sąjunga kreipia
si į federacinę valdžią, kad 
ji užmegztų pokalbius su Mask
va ir kad “ieškotų sprendimų, 
kurie atskleistų vokišką atei
tį kraštui su daugiau negu 700 
metų vokiška istorija”. Tuo 
būdu toje srityje būtų įgyven
dinamas pavyzdingas vokie- 
čių-rusų bendradarbiavimas. 
Rusijos vokiečiams šiaurinė 
Rytprūsių dalis turėtų tapti 
nuolatine tėviške. Sąjunga 
toliau prašo federacinę val
džią suteikti paramą šiauri
nių Rytprūsių tremtiniams ir 
jų palikuonims, norintiems 
pasinaudoti teise sugrįžti į 
tėvynę.

Hitleriniai reikalavimai
Klaipėdos krašto apskričių 

darbo sąjungos (AdM) federa
cinis pirmininkas Uwe Jurgs- 
ties savo sveikinimo kalboj 
1991 m. Tėvynės dienos proga 
reikalavo, kad istorinės tie
sos ir galiojančios teisės nor
mos būtų pagrindu būsimiems 
pasitarimams. Įvykiai Sovietų 
Sąjungoje ir Baltijos valsty
bėms suvereniteto pripažini
mas pastūmėjęs Klaipėdos 
kraštą (Memelland) į viešu
mos dėmesio centrą. Dėlei 
skausmingos 1937 m. ribų są
vokos AdM turėjusi atkreipti 
dėmesį į dar ligi šiol galiojan
čią 1939 m. valstybinę sutar
tį tarp Vokietijos ir Lietuvos. 
“Jau seniai mes atsisukome 

lėtą kalėjimų. Ne visi jie iš
liko gyvi.

♦ ♦ ♦
O ką veikė likę Tėvynėje sa

kalai? Apie savo pusbrolius 
Janina Grybinienė sako:

— Jie Lietuvą mylėjo labiau 
už viską. Už gyvenimą. Už gy
vybę ...

Partizanų takus du sakalai 
surado nuo 1944 metų, kai 
priešai sudegino tėviškę. Ne
beliko balto namo, nebeliko 
apsodintos gėlėmis klėties. 
Styrojo vieniši apdegę klevai 
prie Nemuno. Siautėjo oku
pantų tarnai su pyliavom ir 
raudonom gurguolėm — plėšė 
iš žmonių viską. Iš užsienio 
pagalbos nesimatė.

Broliai Marčiulioniai bu
vo įstoję į generolo Plecha
vičiaus vietinę rinktinę, ku
rios tikslas buvo kovoti su 
artėjančiais bolševikais. Kai 
rinktinės vyrai atsisakė ko
voti Rytų fronte už vokiečių 
interesus, pastarieji rinkti
nę išformavo. Grįžę su gink
lais į gimtąsias panemunes, 
abu broliai stojo į nelygią 
kovą su tankų geležimi gink
luota raudonojo okupanto ka
riauna. 

Lietuvos parlamento gynėjai savanoriai Vilniuje vaišinasi Š. Amerikos lietu
viu atsiąsta kava Nuotr. M. Vidzbelio

veidu į Europos galvoseną. 
Tai darėme tikėdamiesi, kad 
ir mūsų Memelland’as gaus 
sau priklausančią vietą bū
simoje Europoje”, pareiškė U. 
Jurgsties.

AdM išsiuntė federaciniam 
užsienio reikalų ministeriui 
tokio turinio laišką:

DIDŽIAI GERBIAMAS FEDE
RACINI UŽSIENIO REIKALŲ MI
NISTER! p. GENSCHER!

Federacinė AdM valdyba sveiki
na federacinės valdžios nusista
tymą pripažinti Baltijos valsty
bes, jų tarpe ir Lietuvą, teisėtom 
suvereninėm valstybėm. Tačiau 
kartu norime atkreipti Jūsų dė
mesį, kad šiuo metu Lietuvos val
domas Klaipėdos kraštas (Memel- 
gebiet), nepaliestas Hitlerid-Sta- 
lino sandėrio, kuriuo, tarp kitko, 
visas Pabaltijys buvo atiduotas 
Sovietų Sąjungai. Remiantis Vo- 
kietijos-Lietuvos 1939 m. kovo 
22 d. valstybine sutartimi, šis kraš
tas, pagal tarptautinę teisę, su
darė Vokietijos dalį.

Šita sutartis, kaip anksčiau, 
taip ir dabar galioja.

AdM laukia, kad federacinė 
valdžia į šias teisiškai saistančias 
aplinkybes būsimose derybose su 
Lietuvos valdžios atstovais atsi
žvelgtų ir Klaipėdos krašto inte
resams atitinkamai atstovautų.

Uwe Jurgsties, 
Federacinės sąjungos pirmininkas 

Heinz Oppermann, 
vicepirmininkas

Atstovu nutarimai
AdM atstovai ir Rytprūsie

čių sąjunga sutartinai remia 
AdM valdybos reikalavimą, 
nusiųstą federaciniam užsie
nio reikalų ministeriui, kad 
jis būsimose derybose su Lie
tuvos valdžia atstovautų Klai
pėdos vokiečių interesams, 
remdamasis anksčiau ir dabar 
Klaipėdos kraštui galiojančiu 
teisiniu statusu.

Taip pat pavedama valdybai 
šiuo reikalu ir toliau energin
gai bei atitinkamais būdais 
kreiptis į federacinę valdžią.

Atstovai taip pat laukia iŠ 
Tremtinių sąjungos, ypač iš 
Rytprūsiečių sąjungos, kad 
jie visu svoriu remtų AdM rei
kalavimus, juos viešai skelbtų 
bei savo pareiškimais kreiptų
si į atitinkamas valdžios įstai
gas.

“Memeler Dampfboot” turė
tų sustiprintai kelti šį aktua
lų tėviškę liečiantį reikalą, 
spausdindamas specialistų 
straipsnius.

Atsižvelgiant į visa tai, val
dyba prašoma sustiprinti veik
lą, siekiančią supažindinti bei 
išaiškinti platesnei visuome
nei teisėtus memelenderių pa
geidavimus. Inf.

Jonas, gimęs 1917 m. rug
pjūčio mėn., pasirinko Audro
nio slapyvardį. Jis buvo bai
gęs specialųjį vidurinį moks
lą, pasižymėjo artistiniais 
gabumais. Dar mažutėlis bū
damas taip natūraliai imituo
davo kito žmogaus kalbėseną, 
kad versdavo visus stebėtis. 
Nebuvo baigęs muzikos mo
kyklos, tačiau lengvai grojo 
keliais muzikos instrumen
tais.

Audronis buvo gabus parti
zanų būrio vadas. Žuvo didvy
rio mirtimi dideliame mūšyje 
1945 metų sausio 25 dieną. Jo 
palaikai užkasti Jiezne, ožkų 
ganykloje.

Antrasis sakalas Vytautas 
Marčiulionis — Viesulas gimė 
1923 m. gegužės mėn. Nuo vai
kystės buvo gabus menui. Dai
lininkas E. Varnas sakydavo, 
kad iš jo užaugs Lietuvai ant
rasis Čiurlionis. Jo piešiniais 
mokytojai neatsistebėdavo. 
Vaikino svajonė buvo meno 
mokykla. Deja, abiejų — gra
žių, išlakių mėlynakių Lie
tuvos sūnų svajonėms kelius 
pastojo raudonasis maras. 
Panemunių sakalai ištiesė 
sparnus Tėvynei ginti. (b.<i.
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® LAISVOJE TI /AI IL
RUDENS GĖRYBIŲ MUGĖ

Pirmąją nepriklausomos Lie
tuvos rudens gėrybių mugę spa
lio 12, šeštadienį, Vilniaus Vin
gio parke surengė žemės ūkio 
ministerija. Mugės atidaryme 
dalyvavo Aukščiausiosios ta
rybos pirm. Vytautas Landsber
gis, žemės ūkio ministeris Rim
vydas Survila ir krašto apsau
gos ministeris Audrius Butke
vičius. Tarybos pirm. V. Lands
bergis, sveikindamas mugės da
lyvius, jiems priminė, kad Lie
tuva buvo ūkininkų kraštas ir 
toks turi likti. Margaspalvėje 
mugėje rudens gėrybėms atsto
vavo medeliai, gėlės, žąsys, py
ragai bei kiti gaminiai, o bul
ves specialūs vežikai siūlėsi 
bričkomis nugabenti pirkėjams. 
Lietuviškoms mugėms įprastus 
kopūstus papildė Lietuvoje už
auginti graikiški arbūzai ir rie
šutai. Ant knygininkų stalelių 
buvo pardavinėjama žemės ūkio 
literatūra. Pramogų mėgėjus 
linksmino žirgai, dainos, mu
zika ir šokiai.

to lėktuvo nepraleisti. Tačiau 
lėktuvas, tada jau perskridęs 
Lietuvos sieną, artėjo prie Vil
niaus ir nebuvo sulaikytas. Be
veik tuo pačiu laiku Danijos 
lėktuvu Vilniun skrido Pasau
linės sveikatos organizacijos 
žinovų grupė. SSSR priešlėk
tuvinė tarnyba danų lėktuvui 
neleido perskristi Lietuvos 
sienos. Ji pasiuntė naikintu
vą ir grasino pilotams, kad jie 
turės nusileisti kariniame so
vietų aerodrome. Danijos lėk
tuvas grįžo atgal ir nusileido 
Varšuvos orauostyje. SSSR 
priešlėktuvinė tarnyba teisi
nosi, kad danai nebuvo paruo
šę skrydžio plano, kuris esąs 
reikalingas Maskvai. Iš tikrų
jų Lietuva dabar yra nepriklau
soma valstybė. Vilniun skren
dantiems tarptautinių linijų 
lėktuvams nereikia Maskvos 
sutikimo, kai tokie lėktuvai 
neskrenda virš Sovietų Sąjun
gos teritorijos. Atrodo, sovie
tams nepatinka gausėjantys 
tarptautiniai skrydžiai Vilniun.

Kanados lietuviu jaunimo sąjungos VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso at
stovai. Iš kairės: Daiva Baršauskaitė, Gintaras Sendžikas, Rita Sakutė, Ona 
Stanevičiūtė, Linas Garbaliauskas, Vika Boss, Kazys Venslauskas, Ina Balsytė

Kanados lietuvių bendruomenės žinios

KARINIAI LAIPSNIAI
Dvidešimt trys Lietuvos aukš

čiausiosios tarybos atstovai pa
sirašė šį ministeriui pirm. G. 
Vagnoriui skirtą laišką, liečian
tį lietuviškus karinius laipsnius: 
“Lietuvos krašto apsaugos siste
moje tarnaujantiems kariūnams 
reikėtų suteikti karinius laips
nius. Mus informavo, kad yra pa
siūlyta suteikti tokius laipsnius, 
kokius jie turėjo sovietų kariuo
menėje. Mūsų nuomone, toks 
sprendimas iš esmės neteisin
gas ir pakenktų tautinės kari
ninkijos formavimo procesui. 
Siūlome aptarti ir patvirtinti 
gerai apgalvotus kriterijus, pa
gal kuriuos tie laipsniai būtų 
suteikiami. Rekomenduotume, 
kad tarp svarbiausių kriterijų 
būtų mokslo cenzas, dabartinės 
pareigos, tarnybos Lietuvos 
krašto apsaugoje trukmė ir nuo
pelnai. Raginame neatidėlio
jant spręsti karinių laipsnių 
suteikimo klausimą”.

VILNIUS-BUDAPEŠTAS
Spalio 21 d. Vilniaus orauos

tyje nusileido pirmas keleivi
nis Vengrijos orinio susisieki
mo bendrovės “MALEV” lėktu
vas. Šiuo skrydžiu buvo pradė
ta nauja orinio susisiekimo li
nija Budapeštas — Vilnius — 
Budapeštas. Pagal sutartį tarp 
Lietuvos oro linijų ir “MALEVo” 
lėktuvai iš Budapešto į Vilnių 
ir atgal skris du kartus per 
savaitę — pirmadieniais ir ket
virtadieniais. Lietuvos lėktu
vai į šiuos skrydžius įsijungs 
gruodžio mėnesį. Jais bus ga
lima skristi už rublius, o skry
džiams Vengrijos lėktuvais rei
kės JAV dolerių.

TRUKDO SKRYDŽIUS
Keleivinių lėktuvų skrydžius 

Vilniun bando trukdyti SSSR 
priešlėktuvinės apsaugos tar
nyba. Sritinis Vilniaus skrydžių 
valdymo centras spalio 21 d. 
gavo pranešimą, kad iš Miun
cheno į Vilnių skrendantis Vo
kietijos lėktuvas su tos šalies 
gamtosaugos ministeriu Lietu
vos - Lenkijos sieną perskris 
tarp Suvalkų ir Metelių. Apie 
tai Vilniaus centras painfor
mavo SSSR priešlėktuvinę tar
nybą, o pastaroji pranešė, kad 
yra gavusi įsakymą iš Maskvos

TIEMS, KURIE LIEKA
Lietuvos vyriausybė rugsėjo 

30 d. priėmė nutarimą nr. 398, 
liečiantį Lietuvos teritorijoje 
tarnavusius Sovietų Sąjungos vi
daus reikalų ministerijos vidi
nės kariuomenės karius, puska
rininkius ir karininkus. Pasi- 
likusiems Lietuvoje ir priim
tiems tarnauti į jos vidaus rei
kalų sistemą pensijai gauti bus 
įskaitytas sovietinės tarnybos 
stažas. Tas stažas taipgi leis 
specialų procentinį algos prie
dą už vidaus reikalų sistemoje 
ištarnautus metus. Jie taipgi 
galės naudotis Lietuvos įstaty
muose ir nutarimuose vidaus 
reikalų sistemos pareigūnams 
numatytomis garantijomis. Tarp
valstybinėse derybose su So
vietų Sąjunga tikimasi susitarti 
dėl pensiją liečiančio sovieti
nio stažo įjungimo Lietuvos tar
nybon.

VARŽTAI KAGĖBISTAMS
Lietuvos ministeris pirm. G. 

Vagnorius pasirašė ir spaudoje 
paskelbė vyriausybės š. m. spa
lio 12 d. priimtą nutarimą, 
įvedantį suvaržymus buvusiems 
Sovietų Sąjungos KGB pareigū
nams, vykdžiusiems antivalsty
binę veiklą prieš Lietuvą jos 
teritorijoje. Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė nutarė: 
“1. Nustatyti, kad buvę SSSR 
Valstybės saugumo komiteto 
darbuotojai, taip pat infor
matoriai (agentai) 5 metus ne
galės eiti Lietuvos Respubli
kos ministerijų, departamentų 
bei kitų valstybinių tarnybų 
ir inspekcijų, taip pat minis
terijų pagrindinių struktūri
nių padalinių (departamentų), 
miestų ir rajonų valdybų vado
vaujančių darbuotojų (vadovų 
ir pavaduotojų) pareigų. Buvę 
SSSR Valstybės saugumo komi
teto darbuotojai, taip pat in
formatoriai (agentai), einantys 
šiame punkte nurodytas parei
gas, privalo iš jų atsistatydinti 
iki 1992 m. sausio 1 d. 2. At
kreipti dėmesį, kad . asmenų, 
kurie bendradarbiaus su SSSR 
Valstybės saugumo komiteto 
struktūromis, tokia veikla bus 
vertinama kaip valstybiniai 
nusikaltimai ir jie bus traukia
mi baudžiamojon atsakomybėn 
įstatymų nustatyta tvarka”V. Kst.

KLB tarybos suvažiavime spalio 
19 d. Toronte buvo išrinkta nauja 
valdyba vieneriems metams. Ją su
daro: Gabija Petrauskienė - pirmi
ninkė, Juozas Krištolaitis - buvęs 
pirm, ir Pagalbos Lietuvai vajaus 
ižd., Vytautas Bireta — vykd. vice- 
pirm. finansų telkimo reikalams, 
Judita Melnykaitė - sekretorė, Ju
lija Adamonytė - iždininkė-kontro- 
lierė, Česlovas Senkevičius - vice- 
pirm. spaudai ir informacijai, Gied
ra Paulionienė - vicepirm. švietimo 
reikalams, Algis Eimantas - vice
pirm. visuomeniniams reikalams, 
Ina Sungailienė - vicepirm. talkos 
Lietuvai reikalams, Dalia Viskon- 
tienė - vicepirm. kultūros reika
lams, Antanas Rygelis - vicepirm. 
ekonominio vystymo programai, Li
nas Garbaliauskas - Kanados lietu
vių jaunimo sąjunga, Edvardas Stra
vinskas - Kanados sporto apygarda, 
Vytas Čuplinskas - Otavos raštinės 
vedėjas, Darija Deksnytė - KLB raš
tinės vedėja.

Naujoji valdyba darbą pradėjo lap
kričio 5 d. Posėdyje be valdybos na
rių pakviesti dalyvavo ir praneši
mus padarė: KLB muziejaus-archyvo 
tarybos pirm. dr. P. Lukoševičius, 
muziejaus vedėja dr. Rasa Mažeikai
tė ir Humanitarinės pagalbos Lietu
vai k-jos pirm. R. Girdauskaitė. Mu
ziejaus finansiniai ištekliai labai 
riboti, o darbo gana daug. Teks ieš
koti padėtį lengvinančių išeičių. 
Atskirų komisijų pirmininkai patei
kė patvirtinimui bendradarbius ir 
veiklos planus. Aktualiausias klau
simas - lėšų telkimas. Tam reika
lui numatomas prieškalėdinis va
jus - dovana KLB veiklai. Tautinių 
šokių šventės organizavimo komite
te KL bendruomenei atstovaus - D. 
Viskontienė ir V. Bireta. Ateinantį 
pavasarį numatomas kultūros-švie
timo suvažiavimas Toronte “Lietu
viai Kanadoje 2001”. Tam tikimasi 
Kanados valdžios finansinės para
mos. Ateinančio dešimtmečio rū
pestis, kaip išlaikyti lietuviškame 
kelyje priaugantį jaunimą ir tuo 
pačiu išeiviją, smarkiai retėjant 
vyresniųjų gretoms. Ekonominio 
vystymo klausimu kalbėjo A. Rygelis. 
“Rinkos strategijos” nustatymas - 
visai naujas uždavinys. Išsiaiškin
ti ko kas nori, patyrinėti Kanados 
verslininkams galimybes Lietuvo
je, o čia surasti rinkas Lietuvos 
prekėms. Daug studijinio ir infor
macinio darbo. Apie ryšius su Ka
nados vyriausybe Otavoje praneši
mą padarė V. Čuplinskas. Reikia pa
laikyti ryšius su užsienio reikalų 
ministerija, kelti Lietuvos reika
lus parlamentarų tarpe, lankyti už
sienio ambasadas. Pabrėžta, kad 
veikla yra KLB atstovavimas, ne Lie
tuvos. Nutarta raštinę Otavoje lai-

IIAMILTON 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 j Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montreaiio.

kyti dar bent vienerius metus. Ka
nados lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. L. Garbaliauskas pranešė 
apie telkiamas lėšas atstovų ke
lionės į VH-tąjį pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą išlaidoms suma
žinti.

Kanados lietuvių fonde KLB atsto
vais patvirtinti V. Bireta, J. Krišto
laitis, G. Petrauskienė ir A. Ryge
lis.

Patvirtintos ryšininkės su Onta
rio valdžia: G. Ignaitytė ir D. Breen, 
o CESO ryšininkės G. Petrauskie
nė ir D. Breen.

Lietuvos ambasadai pastatas Briu
selyje jau nupirktas. Reikia nedi
delio remonto. Tikimasi Lietuvos 
vyriausybei raktus įteikti ankstyvą 
pavasarį.

Nutarta Vasario 16 minėjime pri
ėmimo kitataučiams šį kartą nebe
rengti. Vietoj to kovo mėnesį suor
ganizuoti Pagalbos Lietuvai vajaus 
užbaigimo pobūvį, kartu paminint ir 
Kovo 11-tąją. Tikimasi, kad tose iš
kilmėse galės dalyvauti ir Lietuvos 
AT pirm. V. Landsbergis.

Lietuvos sveikatos ministeris G. 
Oleka laukiamas sausio mėnesį. Kul
tūros-švietimo suvažiaviman kvie
čiams švietimo ministeris D. Kuolys.

Kas norėtų įsigyti lietuvišką kom
piuterio programą “Wordperfect” 
tesikreipia į KLB raštinės vedėją 
Dariją Deksnytę tel. 533-3292.

KLB būstinė iš Toronto Lietuvių 
namų lapkričio pabaigoje perkelia
ma į Prisikėlimo parapijos patal
pas, kurias ir anksčiau KLB nau
dojo. KLB inf.

Aukos KLJS kongreso vajui
$500-dr. J. Sungaila; $400-J. B. 

Maziliauskas; $250 - A. Pranskus.
$100 - L. Beržinytė, A. M. Bum

bulis, kun. Juozas K. Butkus, OFM, 
E. S. Čepas, K. Duklys, P. Eidukas, 
J. Gudinskas, V. Hanson, N. Kar
delis, Londono lietuvių pensinin
kų klubas, K. Lukšius, Toronto 
Prisikėlimo parapija, R. Mitalas, 
E. Paulionis-Keras, M. Razmas, A. 
L. Monstvilas, A. Pranskienė, J. 
Sakalauskas, Br. Saplys, P. Sida- 
ras, A. Smilgys, F. Timukas, M. Ti- 
mukas, J. Vaskela.

$75 - V. Skaržinskas; $60 - P. 
Polgrimas; $56 - A. Žilėnas; $51 - 
St. Šetkus.

$50 - P. Braziūnas, kun. K. Kak
nevičius, A. Lesčius, Z. Motiejū
nas, A. Obcarskis, A. Rukšys, D. 
Shez, P. Vaitkūnas; $30 - V. Za- 
wadskas; $20 - V. Baltrušiūnas, 
Čeponis, St. Domeikienė, A. Gar- 
kūnas, Vyt. Gudaitis, K. Meškaus
kas, T. Stanulis, P. Žulys; $10 - L. 
Kuliavienė, R. Grigonienė, D. Sau
lis, D. Vaitekūnienė; $5 - J. Ža- 
deikis.

Kanados lietuvių jaunimas - 
mūsų lietuviško išlikimo ateitis.

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

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

siurblius ir kt. įrengimus

HALLING CONTRACTING 
(Estonian)

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Hamilton, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 

am. Jono Mačiulaičio mirties meti
nių prisiminimui aukojo: $20 - L. 
E. Klevai, VI. E. Stabingiai; a.a. 
Prano Čečkausko atminimui: $10- 
P. E. Stosiai; a.a. Vytauto Agur- 
kio, a.a. Antano Naujokaičio, a.a. 
Rūtos Žulytės, a.a. Petronėlės Mi
kuckienės ir a.a. Halinos Rickie- 
nės prisiminimui po $10 aukojo S. 
A. Urbonavičiai (iš viso $50).

Kanados lietuvių fondas nuo
širdžiai dėkoja už aukas.

Edmonton, Alberta
ŽIEMĄ PRALEISTI White Rock 

vietovėje, B.C., spalio pabaigoje 
išvyko Adomas ir Filomena Kan
tautai. Orams pajūryje pablogė
jus, jie kartais pavažiuoja į saulė
tą Kaliforniją. Geros sėkmės ir 
iki malonaus pasimatymo pavasa
rį Edmontone.

APIE LAIMĖTUS KAZINO loši
muose pinigus, bei jų panaudoji
mą Lietuvių namų remontui buvo 
diskutuota lapkričio 3, sekmadie
nį, po pamaldų įvykusiame susi
rinkime Lietuvių namų auditori
joje. Susidarius nemažai pinigų 
sumai, yra numatomas atlikti di
desnis namų pertvarkymas. Valdy
bos sekretorė-iždininkė E. Kadie- 
nė pateikė projektą žemutinei 
pastato daliai pagerinti. Vado
vaujant valdybos pirm. dr. P. Klem
kai vyko gyvos diskusijos. Išrink
tas penkių asmenų komitetas va
dovauti taisymo darbams, kurie 
numatomi pradėti artimu laiku. 
Apyskaita už atliktus darbus turi 
būti pateikta atinkamoms provin
cijos valdžios įstaigoms iki 1992 
m. pabaigos. Dobilas

Ottawa, Ontario 
VYTAUTO IR VITOS (Keibaitės) 
RADŽIU trisdešimt metų vedybų 
sukaktis paminėta š.m. spalio 19 d. 
Latvių salėje, Otavoje. Atsilankė 
daug Otavos lietuvių, sukaktuvi
ninkų draugų bei giminių iš Mont
reaiio, Toronto, Winnipego, Ročes- 
terio. Radžiai visus savo vedybi
nius metus gyveno Otavoje, buvo 
labai plačiai įsijungę į lietuviš
ką gyvenimą. Į KLB apylinkės val
dybą Vytautas pirmą kartą išrink
tas vos tik atvykęs į Otavą 1957 m. 
ir, daug kartų perrinktas. Keliolika 
metų dirbo valdyboje nariu, septy
nerius metus pirmininku. Šiuo me
tu yra KLB tarybos narys. Veikė 
Otavos Pavergtų Europos tautų 
taryboje ir dešimt metų kartu su 
žmona Vita nuolatos prisidėjo prie 
Baltiečių federacijos rengiamų 
vakarų parlamento rūmuose. Šeše
rius metus ėjo lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto pirmininko 
pareigas, palaikydamas artimus 
ryšius su miesto švietimo įstai
ga ir daugiakultūrės departamen
tu, išrūpinęs mokytojmas ir mo
kyklai finansinę paramą. Keletą 
metų vadovavo ir dirigavo mėgė
jų dainos vienetui, dainavusiam 
minėjimuose, giedojusiam lietu
viškų pamaldų metu.

Daug pasidarbavo rengiant de
monstracijas, parūpinant joms 
leidimus, globojant atvykusius 
iš kitų miestų demonstrantus, 
palaikant ryšius su radijo, TV ir 
spaudos atstovais pokalbiais ir 
pranešimais, ypač tuo metu, kai 
KLB valdyba dar neturėjo savo tar
nautojo ryšių reikalams.

Vyto tėvai, atlikę darbo sutar
tį ūkyje, persikėlė į Winnipegą, 
kur Vytautas dirbo ir mokėsi, kad 
pabaigtų Vokietijoje pradėtą gim
naziją, kartu lankydamas ir tech
nologijos kursus. 1957 m. gavo tar
nybą Otavoje žemėlapių departa
mente. Studijavo kompiuterius, 
hidrauliką Carleton universite
te, specializavosi orauosčių po
žeminių vamzdžių sistemoje. Da
bar yra Otavos tarptautinio ora- 
uosčio techninių programų virši
ninkas.

Vitos tėvai (Keibai), kurį laiką 
gyvenę Amsterdame Niujorke, 
persikėlė į Ročesterį. Vita moky
tis pradėjo Vokietijoje, Schein- 
feldo DP stovykloje. Mokslus tęsė 
Amerikoje ir įsigijotiksliųjų moks
lų bakalauro laipsnį. Dirba Kana
dos žemės ūkio ministerijos histo
loginių tyrimų skyriuje. J. V. Danys

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

@ LIETUVIAI PASALI LYJE
JA Valstybės

Keturioliktuosius mokslo me
tus Floridoje rugsėjo 14 d. pra
dėjo lituanistinė St. Petersbur- 
go lietuvių savaitgalio mokyk
lėlė “Saulė”, vadovaujama Aure
lijos Robertson. Į vaikų darže
lį įsijungė 4 mokiniai, į paren
giamąjį pradžios mokyklos sky
rių — 5, į kitus skyrius — 11. Su 
jais dirba mokytojos Audra Kar- 
tanienė, Kristina Kru'likienė, 
Jovita Acutė, Asta Lukienė, Ri
ta Durickaitė-Moore.

Antanas Mamėniškis, gyve
nantis Detroite pas savo dukrą 
Stasę ir žentą Walterį Hotrą, spa
lio 22 d. atšventė šimtąjį gimta
dienį. Tėvo ir senelio šventėn 
įsijungė ir jo sūnų Vlado, Algir
do šeimos su vaikaičiais. Ji pra
dėta Dievo Apvaizdos parapijos 
šventovėje klebono kun. Viktoro 
Kriščiūnevičiaus atnašautomis 
Mišiomis bei jo tartais sveiki
nimo žodžiais. Gyvenimo šimtme
tį užbaigusį sukaktuvininką sa
vo programose taipgi sveikino 
“Lietuvių balso” ir “Lietuviškų 
melodijų” radijo valandėlės. A. 
Mamėniškis 1910 m. rugsėjo 7 d. 
iš Lietuvos atvyko Filadelfijon 
pas brolį Domininką, sukūrė šei
mą ir dirbo mechanikos skyriaus 
vedėju “Atlantic Richfield” naf
tos bendrovėje. Detroitan per
sikėlė 1961 m. Čia lanko pamal
das Dievo Apvaizdos šventovėje, 
seka lietuvių gyvenimą ir džiau
giasi Lietuvos atgauta nepriklau
somybe.

Amerikos lietuvių tarybos 
veiklos penkiasdešimtmečio 
minėjimą, paprašytas centro 
valdybos, surengė Čikagos ALT- 
os skyrius, vadovaujamas pirm. 
Matildos Marcinkienės. Ren
giniu rūpinosi jo specialiai 
sudarytas organizacinis komi
tetas: pirm. Stasys Briedis, vi
cepirmininkai Matilda Marcin
kienė ir Petras Buchas, sekr. 
Antanina Repšienė, ižd. Oska
ras Kremeris, sukaktuvinio po
kylio vadovė Evelyna Oželie- 
nė, leidinio red. dr. Kazys 
Ėringis, nariai Jūratė Jasiū- 
nienė, Mary Kinčius ir Vladas 
Šoliūnas. ALTos penkiasdešimt
mečio minėjimas spalio 20 d. 
buvo pradėtas iškilmingomis 
Mišiomis Švč. Mergelės Mari
jos gimimo parapijos švento
vėje, klebono kun. Jono Kuzins- 
ko pamokslu, nušvietusiu ALT
os veiklą. Martinique pokylių 
salėje susirinkusius minėjimo 
dalyvius sutiko E. Oželienė. 
Žodį apie Lietuvos atgautą ne
priklausomybę tarė organiza
cinio komiteto pirm. S. Briedis. 
Invokaciją sukalbėjo evangeli
kų liuteronų vysk. H. Dumpys. 
Po vakarienės kalbėjo Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za, Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. Vytauto Lands
bergio pavaduotojas Česlovas 
Stankevičius. Pranešimą apie 
ALTos įsteigimą bei jos atlik
tus darbus padarė steigėjų gre
toms priklausantis Juozas Lauč- 
ka. Lietuviškų dainų programą 
atliko sol. Audronė Gaižiūnie- 
nė. Šokiams grojo Ą. Stelmoko 
orkestras.
Australija

Metinis Sidnio lietuvių klubo 
balius Lietuvių namuose spalio 
26 d. susilaukė poros šimtų da
lyvių. Daug lietuviškų dainų 
jiems padainavo sol. Roma Vai- 
dotienė su akompaniatoriumi 
Mikučiu Buroku. Baliaus daly
viai linksminosi iki vidurnakčio.

Pertho lietuvių namais rūpi
nasi Lietuvių sąjunga, metinia
me narių susirinkime 1991 m. 
rugsėjo 29 d. rinkusi naują val
dybą. Problemą sudarė stoka

naujų kandidatų. Valdybos 
pirm. E. Stankevičius vėl buvo 
perrinktas su kitu valdybos na
riu J. Čyžu. Po daugelio prašy
mų kandidatuoti sutiko ir buvo 
išrinkti — kun. A. Savickis, dr. 
G. Klimavičienė, M. Stankevi
čienė, E. Petrukėnienė ir J. Nor
vilas.

Vėlines Sidnio lietuviai prisi
minė spalio 27 d. kun. P. Martū- 
zo atnašautomis Mišiomis Šv. 
Jokimo šventovėje, giedant B. 
Aleknaitės ir J. Ankaus vado
vaujamam “Dainos” chorui. So
lo giesme įsijungė ir Sidnyje 
viešėjęs Kauno muzikinio teat
ro baritonas Mykolas Rekys. Po 
pamaldų jų dalyviai apsilankė 
Rookwoodo kapinių lietuviška
me skyriuje. Maldas pravedė 
kun. P. Mortūzas. Mirusiųjų tau
tiečių prisiminimas, susietas 
su Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu, buvo baigtas visų su
giedotu Tautos himnu.

Britanija
A. a. Antanas Petronis, pakirs

tas sunkios ligos, rugsėjo 29 d. 
mirė savo namuose Stoke-on- 
Trente, sulaukęs šešiasdešimt 
aštuonerių metų. Gedulines 
Mišias vietinėje katalikų šven
tovėje atnašavo kun. dr. S. Ma
tulis, MIC, pamokslą sakė kun. 
Carragan, pabrėždamas pasiau
kojančią žmonos Iris ir sesers 
Adelės ligonio priežiūrą sun
kioje ligoje. Į pamaldas įsijun
gė ir velionį į Newcastle ka
pines palydėjo apie 100 laido
tuvių dalyvių. Jų vardu lietu
viškai ir angliškai su velioniu 
prie kapo duobės atsisveikino 
apeigas atliekantis kun. dr. S. 
Matulis, MIC. Kapą papuošė ir 
DBLS Stoke-on-Trent apylinkės 
vainikas su trispalviu kaspinu. 
Velioniui teko būti šios DBLS 
apylinkės valdybos nariu.

Lenkija
Lietuvių kultūros namų 

trisdešimtpenkmečio sukaktis 
Punsko mokykloje birželio 2 d. 
buvo paminėta jai skirtu kon
certu. Programą atliko visi Lie
tuvių kultūros namų meniniai 
vienetai — choreografinis “Jot- 
vos” sambūris, kaimiška “Klum
pės” kapela, estradinė grupė 
“Punia”, dramos būrelis. Jiems 
talkino trys muzikos pamokų 
lankytojai — Violeta Rupins- 
kaitė iš Ožkinių, Jonas Radze
vičius iš Pristavonių, Makaus
kas iš Kampuočių. Sukaktuvi
niame koncerte buvo prisiminti 
visi Lietuvių kultūros namų 
vedėjai, ansamblių vadovai ir 
ilgamečiai dalyviai. Koncertan 
atvyko ir tada Lenkijoje vie
šėjęs lietuvių išeivių vysk. 
Paulius Baltakis, OFM.

Punsko lietuvių mokykloje 
1991 m. birželio 22 d. koncertą 
surengė Lietuvos konservato
rijos Klaipėdos fakultetų stu
dentų kaimiška kapela. Puns
kiečiai džiaugėsi, kad joje gro
jo ir iš Punsko krašto kilęs 
Kęstutis Nevulis, studijuojan
tis Lietuvos konservatorijos 
Klaipėdos fakultetuose.

Į dailiojo žodžio konkursą Kras- 
nave gegužės 11 d. įsijungė lie
tuviškosios pradinės mokyklos, 
atsiuntusios 58 moksleivius. 
Punsko mokyklai atstovavo 22 
moksleiviai, Krasnagrūdos —11, 
Pristavonių — 8, Navininkų 5, 
Vidugirių — 4, Krasnavo — 4, 
Šimanovicos — 2 ir Vaitakiemio 
— 2. Konkurse dalyvaujantys 
skaitovai pagal amžių buvo su
skirstyti į keturias grupes. Ver
tintojų komisiją sudarė Janina 
Macukonienė, Birutė Stoskeliū
naitė ir Daiva Remeikaitė. Da
lyviams buvo įteikti garbės raš
tai ir knygos.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

į"***-

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

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

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

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

AKTYVAI PER 35 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5.5% 
santaupas........................ 4.75%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 4.25% 
90 dienų indėlius ...........  7.5%
1 m. term, indėlius ........ 8.25%
1 m. term.ind.mėn.pal..7.75% 
3 m. term.indėlius .........  8.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5.5% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 8.25%
RRSP ind. 3 m.................. 8.75%

IMAME UZ: 
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”



“Baltiečių laisvė ’91”
Laisvės arkos atidarymas Toronto rotušės aikštėje 

ir baltiečių laisvės šventė

“Baltic Freedom ’91!” Tokiu 
gražiu ir mums lietuviams šil
tu šūkiu puošėsi Toronto rotu
šės aikštės estrada. Tūkstan
tinė žmonių grupė spaudėsi 
prie kitoje pusėje baseino į fon
taną atsirėmusių skliautų. 
Toronto miesto tarybos nuta
rimu, po gana ilgo Juodojo 
kaspino dienos komiteto spau
dimo šie skliautai buvo pava
dinti Laisvės arka.

Įžanginę kalbą pasakė Toron
to miesto burmistras Art Eggle- 
ton, pažymėdamas, jog laisvės 
trokštančios tautos turi būti 
laisvos, kaip kad tapo laisvos 
baltiečių tautos. Paminėjo, kad 
Torontas yra užuovėja visiems 
laisvę mylintiems žmonėms.

Apie baltiečių ir aplamai Ry
tų Europos kraštų, nors dar ne 
visų, išsipildžiusį laisvės troš
kimą kalbėjo Juodojo kaspino 
dienos tarptautinio komiteto 
pirm. Markus Hess. Jis padė
kojo burmistrui Eggletonui ir 
baltiečams palankiems miesto 
tarybos nariams už ilgalaikę 
paramą, atskleidžiant gėdin
gas Hitlerio ir Stalino sutartis 
ir Rytų Europos pasidalinimą.

Trumpą žodį tarė ir dr. Von 
Hassell, Vokietijos generali
nis konsulas, kurio rūpesčiu 
buvo atgabenta Berlyno sienos 
dalis, prie kurios buvo pri
tvirtinta Laisvės arkos pa
minklinė lenta. Tai ypatingas 
simbolis griūvančios sovietų 
imperijos ir atsistatančių 
laisvę bei nepriklausomybę 
tautų, kurios 40-70 metų išken
tėjo komunistinę priespaudą.

Po paminklinės lentos ati
dengimo žmonės pasuko prie 
paruoštos estrados, į kurią 
tautiniais drabužiais pasipuo
šęs baltiečių jaunimas įnešė 
Kanados, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vėliavas. Ta pačia ei
ga buvo sugiedoti ir visų ke
turių valstybių himnai, o estų 
evangelikų liuteronų arkiv. Udo 
Petersoo sukalbėjo invokaciją.

Džiaugsmo diena
“Baltiečių laisvė ’91” šven

tę oficialiai atidarė miesto bur
mistras Art Eggleton. Jis visus 
Toronto miesto gyventojus ir 
ypač baltiečius pasveikino su 
džiaugsminga diena, kad paga
liau baltiečiai atgavo laisvę, 
kuri buvo neteisingai ir negar
bingai pagrobta. Jis džiaugėsi 
baltiečiais miesto gyventojais, 
kurie neprarado vilties, kovo
dami už savo tautų laisvę, tuo 
pačiu būdami gerais Toronto
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miesto gyventojais, praturtin
dami miestą ir kraštą savo kul
tūriniu įnašu. Jis taipogi prista
tė miesto taryboj daugiausia 
dėl baltiečių laisvės dirbusius 
tarybos narius Tony O’Donahue, 
jo žmoną Aldoną, Bill Boytchu- 
k’ą ir Chris Korwyn-Kuczinski.

Miesto tarybos vardu Tony 
O’Donahue prašė neužmiršti 
baltiečių ir ateityje. Praeita 
pavasarį jis su žmona lankėsi 
Baltijos kraštuose ir rytinėje Sov. 
Sąjungos dalyje, susipažino su 
ekonominiais ir ekologiniais 
sunkumais. Gerai supranta 
sunkią baltiečių padėtį. Pa
rašė studiją ekologiniais klau
simais.

Estų vardu susirinkusius 
svečius sveikino Estijos gene
ralinis konsulas Ilmar Heinsoo. 
Jis teigė, kad Baltijos valstybių 
atsistatymas bus ilgas ir sun
kus, tačiau buvo ilgas ir dar 
sunkesnis okupacinis laikotar
pis. Jis tikisi, kad Vakarų pa
saulis padės atsikurti nualin
tom tautom ir pasidžiaugė, jog 
Torontas buvo vienas iš pirmų- 

. jų miestų, ištiesęs pagalbos 
ranką.

Latvių federacijos pirm. Ka
nadoje Viestus Zarinš pasi
skundė sunkumais, kuriuos per
gyvena Latvija. Jis išreiškė 
savo dėkingumą Kanadai, kad ji 
nepripažino Baltijos valstybių 
aneksijos. Taip pat padėkojo 
Toronto miesto tarybai už šios 
šventės surengimą.
Kanados lietuvių bendruo

menės vardu Algirdas Vaičiū
nas pabrėžė, kad pirm negu Ka
nada pripažino Lietuvos valsty
bę, Torontas vieneriais metais 
anksčiau priėmė Lietuvos mi
nister} pirmininką, viceprezi
dentą ir Lietuvos prezidentą. 
Toronto mieste kilo mintis ir 
vyko pirma Juodojo kaspino 
dienos demonstracija 1986 m. 
toje pačioje vietoje, kur vyks
ta “Baltiečių laisvė ’91” šven
tė. Kai tamsiausią valandą pats 
Gorbačiovas įkliuvo į KGB na
gus, Jelcinas, sekdamas jau ge
rai išbandytu pavyzdžiu Lietu
voje, šaukėsi beginklius žmo
nes ginti parlamento, o ne ka
rius.

,Lietuva jau laisvą, tačiau 
joje yra dar apie 100,000 Siov. 
Sąjungos kareivių. Patį kraš
tą spaudžia okupacijos pasek
mės. Visų Kanados lietuvių 
vardu A. Vaičiūnas padėkojo 
Torontui ir Kanadai.

Kandidatas į tarybą John 
Gunning, buvęs Toronto Juodo
jo kaspino dienos pirm, pažy
mėjo, kad šią šaltą rudens 
vakarą visų širdys džiaugiasi 
vidine šiluma, nes baltiečiai 
yra laisvi, tačiau dar yra tau
tų, kurios trokšta laisvės.

Kanados baltiečių federaci
jos pirm. Laas Leivat supa
žindino šventės dalyvius su 
garbės svečiais, kurie jau 
anksčiau buvo kalbėję, ir su 
ukrainiečių vadovais Mary 
Scambara ir Jury Sokolyk, 
kurie laukia Ukrainos ple
biscito pasekmių bei galimo 
nepriklausomybės paskelbimo.

Meninę programą atliko lat
vių tautinių šokių grupė “Dau- 
guvina”, solistė D. Karklins ir 
kanklininkė A. Liepins, lietu
vių “Atžalyno” šokėjai, estų 
tautinių šokių grupė “Kungla”. 
Estų choras užbaigė meninę 
dalį, o užbaigos žodį tarė Ka
nados baltiečių federacijos 
pirm. Laas Leivat. A.V.

Lietuvos krašto apsaugos departamento savanorių karių orkestras Vilniuje Nuotr. J. Budrio

Kas rūpi Lietuvos saugumiečiams?
Atgavusi savo nepriklausomybę, Lietuvos valdžia vietoje panaikinto sovietinio KGB įsteigė 

Valstybės saugumo departamentą, kurio dabartinė veikla primena senąjį sovietinį stilių

Š. Ameriką pasiekė gana 
keistas dokumentas (kopija) 
skirtas Lietuvos respublikos 
aukščiausiosios tarybos Švie
timo, mokslo ir kultūros pirmi
ninkui G. Ilgūnui. Dokumente 
gvildenami Lietuvos katalikų 
ir ev. liuteronų santykiai, ku
riuose atsiradusi aštri įtampa. 
Esą katalikų hierarchija sie
kia visur dominuoti, nepaiso 
evangelikų liuteronų poreikių, 
pastarieji dėl to dairosi pagal
bos užsienyje, o Klaipėdos 
krašte netgi nori įtraukti Vo
kietiją į kai kurių problemų 
sprendimą, grąžinti autono
miją.

Abejotinos išvados
Sekant Lietuvos spaudą, ta

me rašte minimos aštrios įtam
pos tarp katalikų ir ev. liute
ronų vadovaujančių sluoksnių 
nematyti. Priešingai, matyti 
didesnis bendradarbiavimas 
nei nepriklausomoje Lietuvo
je. Jaučiama ekumeninė dva
sia. Tai patvirtino ir vienas Ka
nados lietuvių ev. liuteronų 
kunigas, šią vasarą 4 savaites 
viešėjęs Lietuvoje, pamoksla
vęs poroje vietų, kur pamaldo
se dalyvavo ir evangelikai, ir 
katalikai. Minėtos aštrios įtam
pos jisai nejautęs, nors kai ku
riose vietovėse esą vietinio po
būdžio priekaištų katalikams.

Iš kitų šaltinių yra žinoma, 
kad Restitucijos įstatymo tai
kymas visoms konfesijoms bu
vo netgi pageidautas katalikų 
hierarchijos. Pagal Aukščiau
sios tarybos priimtą tikybos 
įstatymą, jos dėstymas valsty
binėse mokyklose yra fakulta
tyvus, t.y. neprivalomas. Moki
nių dalyvavimą tikybos pamo
kose apsprendžia tėvai.

Taigi pagrindinėse linijose 
nematyti priežasčių, kurios 
keltų aštrią įtampą tarp kata
likų ir ev. liuteronų. Kad yra 
kasdieniškų nuomonių skirtu
mų, nesklandumų, nereiškia, 
kad tai didėjančios įtampos 
ženklai. Tai natūralus proce
sas, užtinkamas įvairiuose 
kraštuose.

Sovietinis paveldas?
Kyla savaime klausimas, ko

dėl katalikų — ev. liuteronų 
santykiais susirūpino Lietuvos 
respublikos saugumo departa
mentas? Ar tai jo paskirtis sek
ti religines bendrijas kaip vals
tybei pavojingus veiksnius? 
Jeigu taip, tai Lietuvos saugu
miečiai tebegyvena sovietine 
galvosena. Taip, sovietinėje 
santvarkoje kiekviena religinė 
bendrija yra pavojingas prie
šas. Betgi Lietuva dabar nebė
ra sovietinė respublika, tačiau 
jos saugumiečiai veikia sovie
tiškai. Jie seka religinių bend
rijų veiklą, ieško tariamai pa
vojingų elementų ir praneši
nėja Aukščiausiajai tarybai.

Argi tai ne KGB stilius? Net 
pranešimo terminologija so
vietiška: “Onos bažnyčioje” 
(vietoje Šv. Onos), “Lietuvos 
aukojimas Mergelei Marijai” 
(vietoje Pasiaukojimas Nekal- 
tajai Marijos Širdžiai).
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Namų pirkimo 
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• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Demokratinėje santvarkoje 
Saugumo departamentai rūpi
nasi tikrų valstybės priešų se
kimu, o ne religinių bendrijų 
santykiais. Pastaroji sritis nė
ra saugumiečių darbo laukas. 
Jeigu atsiranda sankirčių tarp 
religinių bendrijų, tai juos ir 
sprendžia pačios bendrijos per 
savo vadovybes. Jeigu tie san- 
kirčiai perauga į civilinę sritį, 
ateina į pagalbą teismai. Sau
gumo policija čia nereikalinga 
— tai ne jos sritis. Jei pažei
džiama viešoji tvarka (pvz. va
gystė, muštynės šventovėje), 
iškviečiama viešoji policija.

Štai minimo dokumento teks
tas.

PAŽYMA
Apie Lietuvos evangelikų-liute

ronų ir katalikų bažnyčios santy
kius bei jų įtaką Mažosios Lietu
vos kultūrinėms ir politinėms 
problemoms.

Lietuvos Respublikos Saugumo 
departamento operatyviniais ir 
atvirais kanalais gaunama infor
macija rodo, kad paskutiniu me
tu žymiai paaštrėjo santykiai tarp 
Lietuvos katalikų ir liuteronų 
hierarchijų. Liuteronams kelia 
nerimą Lietuvos katalikų bažny
čios siekimas dominuoti kitų kon
fesijų atžvilgiu, atstovaujant jas 
Respublikos valdžiai ir bandant 
diktuoti vyriausybės politiką 
religijos srityje. Įtakingi LKB dva
sininkai siekia atnaujinti Lietu
vos Respublikos konkordatą su 
Vatikanu, blokuoja religijos įsta
tymo, garantuojančio visų religi
nių konfesijų lygiateisiškumą, pri
ėmimą, stengiasi katalikišką ka- 
tehizaciją bendrojo lavinimo mo
kyklose padaryti privaloma discip
lina, kliudo liuteronams atgauti 
jų maldos namus Klaipėdos kraš
te, neleidžia atlikti liuteroniškas 
pamaldas Vilniaus Onos bažnyčio
je (Nidoje katalikai laisvai nau
dojasi liuteronų maldos namais), 
rengia visuotinas apeigas, į ku
rias nekviečia kitų konfesijų at
stovų, bet kurių metu netaktiškai 
pasisako visų Lietuvos tikinčiųjų 
vardu (Lietuvos aukojimas Merge
lei Marijai), savo kalbose per Lie
tuvos Respublikos televiziją ku
nigai A. Svarinskas ir S. Tamke- 
vičius drįsta išsakyti žeidžian
čius nekatalikiškų konfesijų at
stovų orumą teiginius.

Liuteronai mano, kad Lietuvos 
valdžia paklūsta nepamatuotiems 
LKB hierarchų reikalavimams: 
priimtas konfesijų lygiateisišku
mą pažeidžiantis, Katalikų baž
nyčiai suteikiantis išimtines tei
ses ir darantis jų tarpininke tarp 
valdžios organų ir likusių konfe
sijų - Restitucijų aktas, katalikų 
dvasininkams suteikta monopoli
nė teisė naudotis Lietuvos televi
zija (pastarieji ja naudojasi savo 
politinei įtakai didinti), laikraš
tis “Lietuvos aidas” spausdina pa
sisakymus, patvirtinančius LKB 
dominavimą ir mažesniųjų konfe
sijų ignoravimą.

Nerasdami geidžiamos paramos 
ir supratimo iš Lietuvos Respub
likos valdžios pusės Lietuvos liu
teronai dairosi paramos užsieny
je savo materialiniams poreikiams 
patenkinti ir politinėms teisėms 
užtikrinti. Šiame punkte Respub
likos tarpkonfesinių santykių 
problema gali peraugti į daug 
platesnę kultūrinę ir politinę 
plotmę.

Lietuvos liuteronai yra susitel
kę Mažosios Lietuvos teritorijoje 
ir turi ten žymią įtaką. Jie sudaro 
Mažosios Lietuvos lietuvininkų 
bendrijos narių daugumą. Trečia
sis bendrijos suvažiavimas įvyko 
š.m. gegužės 26 d. Jame nuskambė
jo mintis, kad Lietuvos Respubli
kos valdžia yra suinteresuota 
Klaipėdos krašto kultūrinio savi
tumo išnykimu ir kad būtina tam 
priešintis, siekiant įteisinti Ma
žosios Lietuvos kultūros ir švie
timo įstaigų savitumą ir savaran
kiškumą, įtraukiant Vokietiją į 
kai kurių Klaipėdos krašto prob
lemų sprendimą, įtvirtinant kraš
to autonomiją.

Lietuvos liuteronai norėtų, kad 
būtų nedelsiant priimtas religijos 
įstatymas, garantuojantis visų 

konfesijų lygiateisiškumą valstybės 
atžvilgiu, kad Restitucijų aktas 
apimtų visas be išimties religines 
konfesijas, kad tikybos mokymas 
bendrojo lavinimo mokyklose lik
tų fakultatyviniu dalyku, kad per 
Lietuvos televiziją lygiomis tei
sėmis su katalikais galėtų pasisa
kyti ir likusių konfesijų atstovai.

Siekdami to liuteronų dvasinin
kai planuoja su stačiatikiais ir 
evangelikais-reformatais paruoš
ti mažųjų konfesijų kreipimąsi į 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą.
Valstybės saugumo departamentas 

1991 birželio 26 d.
1991:06:26 
pažyma 
Pasirašė laikinai einantis gene
ralinio direktoriaus pareigas

V. Zedelis

Gąsdinama klerikalizmu
Baigiant šias pastabas, ver

ta priminti, kad dabartinėje 
Lietuvoje daug rašoma apie 
tautos dvasingumo atkūrimą, 
tautos dorinimą, laukiama Ka
talikų Bendrijos pastangų šio
je srityje. Iš kitos betgi pusės 
jau pasigirsta balsai apie “kle
rikalizmą”, esą katalikybė per 
daug dominuojanti. O iš tikrų
jų ji, vos išėjusi iš pogrindžio, 
atlaikiusi nuožmų persekioji
mą, tik atgauna atimtas esmi
nes pozicijas ir kovoja už savo 
egzistenciją naujose sąlygose. 
Dėl to ji yra tokia jautri sek- 
tantinėm pastangom. Ji visą 
laiką kovojo už visų laisvę, ją 
brangina ir dabar, bet kai ma
to, kad įsigali ne kūrybinė, o 
ardomoji laisvė, kelia protes
to balsą. Kai jos užimtuose tau
tos dorinimo bei dvasinimo 
plotuose atsiranda ardomieji 
veiksniai, prasideda gynybi
nė veikla.

Būdinga tuo klausimu buvu
sio Lietuvos pogrindžio vei
kėjo, politkalinio, dabar gyve
nančio JAV-bėse, dr. Vytauto 
Skuodžio pastaba:

Ilgus dešimtmečius atkakliai ir 
nuožmiai persekiota Lietuvos Ka
talikų Bažnyčia buvo vienintelė 
oficialiai veikianti institucija, kuri 
ne tik Lietuvoje išsaugojo katali
kų tikėjimą, bet ir daugelį žmonių 
išgelbėjo nuo moralinės degrada
cijos. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
sovietinės okupacijos dešimtme
čiais gynė savo ir mūsų tautos tei
ses būti laisvomis. Apie tai akivaiz
džiai byloja ir katalikiškoji bei tau
tinė Lietuvos pogrindžio spauda. 
Ir dabar, atgavus visišką tikėjimo 
ir Bažnyčios laisvę, Lietuvos Kata
likų Bažnyčios tikslai pasiliko tie 
patys: skleisti Kristaus mokslą, vi
suomenėje stiprinti dorą, Dievo, 
Tėvynės ir artimo meilę, ugdyti pa
siaukojimo tikriems idealams dva
sią (“P.B.” 1991.VIII.31).

O filosofas Arvydas Juozai
tis yra štai ką pareiškęs: “Ka
talikų Bažnyčia bus Lietuvos 
tvirtovė prieš invaziją iš Vaka
rų, taip kaip ji buvo prieš inva
ziją iš Rytų” (“Akiračiai”, 1991 
m. 8 nr.). Dabar iš Vakarų ver
žiasi Lietuvon įvairios idėjos 
— pozityvios ir negatyvios, kū
rybinės ir ardomosios. Tad na
tūralu, kad Lietuvos kataliky
bė nenustoja budrumo ir nau
jose laisvės sąlygose. Pr. G.
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Niekad lenkai tiek nerašė...
Per pastaruosius tris mėnesius lenkų spauda daug rašė apie Lietuvą 

ryšium su Vilniaus rajono ir Šalčininkų tarybų paleidimu

Niekad lenkų spauda Lenki
joje ir užsienyje tiek daug apie 
Lietuvą nerašė, kaip per pas
taruosius tris mėnesius. Ži
nios iš Lietuvos dažniausiai 
būna pirmame laikraščio pus
lapyje, o kituose puslapiuo
se ilgi straipsniai ne tik apie 
įvykius Lietuvoje, bet ir apie 
lietuvių-lenkų santykius pra
eityje. Viso šito susidomėji
mo priežastimi yra Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų tarybų pa
leidimas dėl nesilaikymo Lie
tuvos Aukščiausiosios tarybos 
nutarimų ir bendradarbiavi
mo su Maskvos perversmo or
ganizatoriais rugpjūčio mėn.

Klaidžioja istorijoje
Š. m. rugsėjo 27 d. laidoje 

Toronto laikraštis “Gazeta” 
išspausdino du puslapius už
imantį straipsnį “Lietuva-Len
kija: sunki kaimynystė”.
Straipsnio autorius W. Wyr- 
zykowski daug vietos paskyrė 
Lietuvos istorijai. Jis rašo: 
“(...) XIII š. viduryje lenkai 
bandė pakrikštyti Lietuvą. Tai 
Mindaugo krikštas. Tačiau jų 
pastangos nebuvo sėkmingos. 
(Mindaugą pakrikštijo Kulmo 
vyskupas Heidenreichas).

Kitoje vietoje autorius vėl 
klaidžioja: “Lietuviai neko
vojo prieš bolševikus, simpa
tizavo raudonarmiečiams, gal
vodami, kad komunistai atsta
tys nepriklausomą Lietuvą. 
Todėl jau 1918 m. gruodžio 
mėn. sudarė laikiną darbinin- 
kų-valstiečių valdžią su Kap
suku priešakyje, kuris savo 
pavardę pakeitė į ... ‘Micke
vičius” (Vincas Mickevičius 
pasivadino Kapsuku, o ne at
virkščiai; nepaminėtas Tary
bos paskelbtas 1918 m. Vasa
rio 16 nepriklausomybės ak
tas).

Juo toliau, juo labiau W. 
Wyrzykowski klaidžioja Lie
tuvos istorijoje: “1939-1940 
m. iš Vilnijos buvo išvežta 
arba nužudyta 485.000 lenkų” 
(tuo metu Vilniaus srityje bu
vo 321.700 lenkų, niekas tais 
metais nebuvo nužudytas). Pa
našių svaičiojimų yra ir dau
giau.

Klaidingos žinios
Kitas Toronto lenkų laikraš

tis “Przelom” spalio 9 d. laido
je pirmame puslapyje išspaus
dino Z. Kandy straipsnį “Iš 
kur grįžo lietuviai”, kuriame 
rašoma: “(Lietuvoje) nebuvo 
leista steigti lenkiškų mokyk
lų, nebuvo leidžiamos lenkų 
kalba pamaldos, neleista 
įsteigti lenkų universitetą” 
(Lietuvoje veikia 128 lenkiš
kos mokyklos, 67-niose parapi
jose yra lenkiškos pamaldos ir 
š. m. spalio 3 d. pradėjo veikti 
lenkų universitetas). Baigda
mas autorius linki, kad išsipil
dytų lenkų demonstrantų prie 
AT pastato nešiojamo transpa
ranto įrašas: “Aušros Vartų 
Dievo Motina — apšviesk de
putatų protą”.

Rimtas straipsnis
Nuo Kėdainių kilęs Lenkijos 

senatorius S. Stomma parašė 
rimtą straipsnį: “Apie Lietu
vą ramiai ir objektyviai”, ku
ris buvo išspausdintas dien
raštyje “Žycie Warszawy” rug
sėjo 23 d. laidoje. Straipsnio 
autorius neklaidžioja Lietuvos 
istorijoje, supranta lietuvių 
troškimą laisvai gyventi ir ob

MILIJONAS DOLERIU

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.

jektyviai apibūdina lenkų pa
dėtį Lietuvoje. Tačiau, kaip ir 
dauguma lenkų, padidina savo 
tautiečių skaičių Lietuvoje: 
“Lietuvoje yra daugiau kaip 
trys milijonai gyventojų, ku
rių tarpe yra per 300.000 len
kų, taigi apytikriai 10%o” (pa
gal 1989 m. Lietuvos gyventojų 
surašymą joje buvo 3.690.000 
gyventojų, kurių tarpe 258.000 
lenkų, taigi 7%).

Be čia paminėtų straipsnių, 
Lietuvos lenkų padėtį dar 
svarstė Michnik “Gazeta Wy- 
borcza” skiltyse, Hennelowa 
“Tygodnik Powszechny” sa
vaitraštyje ir daugelis kitų.

Kaip lenkiški yra “lenkiški” 
rajonai?

Pagal statistiką Šalčininkų 
rajone yra 79.6% lenkų, o Vil
niaus (be Vilniaus miesto) 
63.5%. Šalčininkuose yra to
kių lenkų, kurie baigę kelias 
rusiškos mokyklos klases, o 
tokių yra dauguma, nesugeba 
gerai kalbėti nei lenkiškai,, 
nei rusiškai, nei gudiškai, ir 
aišku, nei lietuviškai.

Pašalintas Šalčininkų rajo
no pirmininkas Cz. Wysocki 
prieš penkerius metus smar
kiai ir garsiai barė vyresnio 
amžiaus lietuvę už kalbėjimą 
su lenkais lenkiškai, o ne ru
siškai. Brežnevo laikais jis už
darinėjo lenkiškas mokyklas ir 
visą laiką lenkiškuose susi
rinkimuose kalbėdavo rusiš
kai. Vilniaus rajono tarybos 
pirmininkas A. Brodawski irgi 
mažai rūpinosi lenkiškais rei
kalais. Abiejų šių rajonų va
dovybė, kaip nusiskundė Vil
niaus lenkų universiteto rek
torius prof. R. Brazis, atsisakė 
finansiškai paremti šią lenkiš
ką instituciją.

Abiejuose rajonuose buvo 
pravestas Gorbačiovo sugal
votas referendumas dėl pasi
likimo “tarybų” krašte, nors 
Lietuvos valdžia jį boikotavo. 
Mostiškėse abiejų rajonų tary
bų deputatai nutarė įsteigti 
Maskvai ištikimą lenkišką te
ritoriją su lenkišku himnu ir 
vėliava. Įdomu, kaip lenkams 
patiktų, jeigu to paties panorė
tų Lenkijos vokiečiai Silezi
joje?

Š. m. rugsėjo 19 d. komparti
jos centro komitete susirinko 
ištikimi partiečiai ir tarėsi 
kaip paremti perversmą. CK 
išdalino veiklos instrukcijas. 
Parvykę į savo rajonus depu
tatai šaukė, kad reikia veikti, 
nes kitos tokios progos nebus. 
Ypač aktyvūs buvo lenkai ko
munistai. Kol kas niekas nėra 
suimtas. Prokuroras Norkūnas 
niekam bylos nekels, kol kal
tinimai nebus rimtai pagrįsti.

J.B.

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

“TŽ” leidėjai

HAILING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190
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PRANAS KUMŽA (g. 1906 Lauku
vos vis., Apvaršuvos k.), buvęs 
nepr. Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijos valstybės saugumo 
departamento tarnautojas Klai
pėdoje; sovietų suimtas 1941.VI.7 
Pabradėje. Kalėjo Rešiotuose, Kar- 
lage, Balchaše. Iki šiol gyvena Bal- 
chaše - negali grįžti Lietuvon

Nuotr. H. Paulausko

“LZž tčvy/ję, L/cH/vza"
Dokumentinis filmas apie lietuvių partizanus

ALGIRDAS GUSTAITIS

Taip pavadintas 73 minučių 
garsinis, juoda-balta filmas. Jį 
paruošti užsakė Lietuvoje vei
kianti Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjunga. Sce
narijaus autorius ir režisie
rius — Henrikas Šablevičius, 
operatorius - Rimvydas Leipus, 
kompozitorius — Faustas Latė
nas, garso operatorius - Vikto
ras Juzonis. Pagamino Lietu
vos kino studija.

Filmas pagamintas 1991 m. 
Rodytas Lietuvoje. Režisierius 
Henrikas Šablevičius su tuo 
filmu 1991 m. rudenį atvyko į 
JAV, rodė Čikagoje. 1991 m. 
spalio 20 d. vakare rodė būre
liui lietuvių Los Angeles, Calif.

Pavadinimas “Už Tėvynę, 
Lietuvą” yra geras, atitinkan
tis tekstą, pasakojimus. Filme 
girdime kai kurių lietuvių par
tizanų, vyrų ir moterų, atsimi
nimus, kartais paįvairinima 
nuotraukomis. Daug skausmin
gų atsiminimų. Pavyzdžiui, vie
na moteris partizanė su kitais 
partizanais buvo užklupta bun
keryje. Bolševikai reikalavo 
pasiduoti. Ji nutarė nusižudyti, 
bet nepasiduoti bolševikams. 
Turimą brauningą įdėjo į bur

Lietuviai veikia visur IV
V. A. JONYNAS

Populiariausia, labiausiai 
graibstoma ir komentuojama 
šiuo metu Lietuvoj knyga yra, 
mano turimomis žiniomis, L. 
Tapino Medyje Angelas ver
kia. Tai talentingai parašyta 
aktoriaus Br. Babkausko gyve
nimo istorija.

Br. Babkauskas yra režisie
riaus Miltinio augintinis - iš
augęs ir subrendęs jo vadovau
jamame Panevėžio teatre. Ne
nuostabu, jei knygą skaitant 
nuolatos šmėkščioja jo še
šėlis.

Bet pats Miltinis yra irgi pu
siau legendinė asmenybė, susi
laukusi taip pat savo monogra
fijos - Tomo Sakalausko Mono
logų. Miltinio gyvenimas (1981). 
Stambų jos skyrelį - “Augusti
nų palėpė” sudaro aprašymas 
Miltinio mokslo dienų Pary
žiuje, kai jis studijavo pas Ch. 
Dullin kartu su Jacques Villar, 
Jeąn-Louis Barrault, Roger 
Blin, Jean Dastė ir kitais. Lei
dinyje yra nuotraukų, filmų, 
kuriuose Miltinis vaidino kar
tu su Jean-Louis Barrault.

Keista, skaitydami J. L. Bar
rault atsiminimų knygą Milti
nio pavardės neaptinkam, nors 
šiaip Augustinų palėpė apra
šoma išsamiai.

Miltinio pavardė švysteli 
nelauktai kitur. Jo pamėklė 
yra išlikus kito prancūzų ak
toriaus — Mouloudji atminty
je. Ir sakytume keistai, teatriš
kai. Kaip nešiojama kūne šrap
nelio skeveldra.

Mouloudji’ beraščio juoda
darbio Kabylo (arabų kiltis) 
ir bretonės motinos, tolydžio 
išprotėjančios, sūnus. Tikras 
Gavroche iš Les Miserables, 
autentiškas Paryžiaus gatvės 
vaikas. Uždarbiaujantis visaip, 
bet ėmęs garsėti kaip senti
mentalių meilės dainelių dai
nininkas. Tokį jį, dvylikame
tį, aptinka Jean-Louis Bar
rault. Jis paskiria jam tinka
mą vaidmenį vieno bičiulio 
spektaklyje. Ir taip kūtvėla 
arabiukas atsiduria Grands- 
Augustins gatvės palėpėj kaip 
Jean-Louis Barrault (vėliau pa

Lietuvos partizanas ALFONSAS 
KAIRYS-KARIŪNAS (g. 1925 Dau
guose), kovojęs “Žaibo” ir “Vanago” 
būriuose, 1945 m. sunkiai sužeis
tas, netekęs rankos. Kalėjo Urale, 
Spaske. Ekibastuze iki 1955 m. Da
bar gyvena sibiriniame Džezkaz- 
gane - nėra sąlygų gyventi Lie
tuvoje Nuotr. H. Paulausko 

ną .. . Kulka išlindo per gal
vos kiaušą. Ją kraujo klane at
rado bolševikai. Bolševikai no
rėjo ją išgydyti, ką nors suži
noti apie lietuvių partizanus. 
Bet ji nieko neišdavė. Bandė 
dar kartą nusižudyti. Likimas 
jai lėmė išlikti gyvai. Kai ką 
jau papasakojo - girdėjome, 
matėme filme.

Kiekvieno lietuvio partiza
no, partizanės atsiminimai skir
tingi. Jie surinkti iš įvairių 
Lietuvos vietovių. Šis bei tas 
parodoma brėžiniuose, žemė
lapiuose. Tai mūsų tautos did
vyrių dokumentai. Jie visi tu
rėtų būti išsaugoti istorijai.

Filmas “Už Tėvynę, Lietuvą” 
rodytinas įvairiuose lietuvių 
gyvenvietėse užsienyje. Taip 
pat Lietuvoje, Rusijoje ir ki
tur. Pirmiausia reikėtų išvers
ti į rusų kalbą, kad ta kalba 
kalbantieji žinotų, ką sovie
tai yra padarę lietuvių tautai, 
kaip baisiai jie nusikalto lie
tuvių tautai.

Norint tą filmą parengti ang
lų kalba, jį reikėtų sutrumpin
ti, duoti tinkamus paaiškini
mus. Tikėtina, Lietuvoje bus 
parengta daugiau tokios rūšies 
filmų. Jei įmanoma, reikėtų pa
ruošti ir spalvotus filmus.

garsėjusio aktoriaus ir režisie
riaus) globotinis.

“Aš miegodavau”, rašo jis 
savo knygoj Le Petit Invite, 
(Paris, Balland, 1989) “pačiam 
palėpės gale, pailgame kamba
ryje, kairiajam sparne. Bet aš 
nebuvau vienintelis Jean- 
Louis ‘protege’. Man palaikė 
draugystę kitas žmogus. Nuo 
pat pirmo susitikimo, jis pa
liko man prastą įspūdį. Vadi
nos jis Miltinis. Tai buvo vy
ras mėsininkiško veido, pu
siau apkerpėjusio raudona 
barzda, kurioj tvyrojo šiurpios 
formos burna. Jo giluminis, 
baisūno balsas aidėjo žvarbiu 
akcentu, panašiu į spygliuo
tos vielos girgždesį”.

“Kažkodėl kai jis mane pa
matydavo, imdavo krizenti. Kai 
mūsų keliai susieidavo, mane 
apimdavo baimė - jis ims ir 
šoks ant manęs; taip jo laiky
sena panašėjo į šuns poelgius”.

“Vieną naktį, kai buvo pasi
baigus repeticija ir trupė išsi
skirsčiusi, Jean-Louis pasuko 
į vieną pastato pusę, aš į kitą. 
Bet vos tik ten įžengiau, išlin
do iš sienos angos kažkokia 
žmogysta ir ėmė sukti į mane 
savo aštunkojiškus smaugus, 
tarsi žudikas, ištroškęs švie
žio kraujo. Aš pasileidau klykt. 
Išvydęs siaubą mano veide, pa
stebėjęs, kad galbūt jo nueita 
per toli, tas žmogus pasirodė 
kas esąs. Tai buvo baisusis Mil
tinis, bet nebeatpažįstamas 
gražiai nusiskutęs. Tačiau bu
vo dar atgrasesnis nei anks
čiau savo balšvu, riebiu sma
kru. Mano kauksmas sukėlė są
myšį. Įtūžęs Barrault' išdėjo 
Miltinį į šuns dienas”.

Įdomu ir apmaudu. Lietuvo
je daugelio manoma, kad Milti
nio būta ribotų gabumų akto
riaus, bet gero režisieriaus. 
Ar ne paradoksalu, kad jo vai
dybiniam stiliui, perimtam iš 
Užgavėnių papročių kaime, bu
vo lemta išlikti svetur vien iš
gąsdinto bernioko atmintyje?

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

Sovietinės okupacijos me
tais Lietuvoje buvo išleista 
“tarybinė” enciklopedija (iš 
viso 20 tomų trimis laidomis — 
1966-1971; 1976-1985; 1985-1988), 
bet jai nebuvo leista apimti 
patriotinės išeivijos veiklos, 
Sibiro tremtinių, partizanų ir 
panašių temų. Atkovojus Lietu
vai nepriklausomybę, reikia 
užpildyti paliktas dideles spra
gas. Dėl to Lietuvos enciklope
dijų leidykla Vilniuje ėmėsi 
iniciatyvos netrukus išleisti 
papildomą tomą “Nauju žvilgs
niu”. Jame bus platus skyrius, 
apimantis išeivijos veiklą. Da
lis tos veiklos yra aprašyta bos- 
toniškėje “Lietuvių enciklope7 
dijoje”. Ta medžiaga bus pa
naudota ir Lietuvoje rengia
mame papildomajame tome.

Deja, tai tik dalinė medžiaga 
ir jau gerokai senstelėjusi. O 
jau visai pasenę duomenys lei
dinio “Lithuanians in Canada” 
(1967 m.). Dėl to dabar Kanado
je telkiama naujausia medžia
ga Lietuvoje rengiamos encik
lopedijos tomui “Nauju žvilgs
niu” (ateityje numatoma išleis
ti pilną enciklopediją 40 tomų 
apimties).

Tam reikalui, Lietuvos en
ciklopedijų leidyklos pageida
vimu, Kanadoje sudaryta Lie
tuvos enciklopedijos talkos 
komisija; pirm. Č. Senkevičius, 
nariai: J. Andrulis, kun dr. Pr. 
Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitie- 
nė, A. Sungailienė. (Komisijos 
adresas: 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3). Ko
misijos užduotis — surinkti ati
tinkamą medžiagą ir nereda
guotą persiųsti Lietuvos en
ciklopedijų leidyklai Vilniuje. 
Montrealyje tokią užduotį at
lieka “NL” redakcija.

Šiuo metu komisija išsiunti
nėja numatytiem asmenim, an
sambliam, institucijom ir or
ganizacijom atitinkamas anke
tas ir prašo jas užpildyti bei 
grąžinti iki 1991 m. gruodžio 
31 d.

Anketų klausimai pritaikyti 
asmenims, bet irgi dažnais at
vejais neapima visos jų veik
los. Dėl to prašoma viską išsa
miai surašyti ant atskiro lapo 
(lietuviškai arba angliškai ar 
prancūziškai).

Iš organizuotų vienetų lau
kiama jų veiklos aprašymų, ne
siremiant anketos klausimais. 
Negavę anketų, bet suintere
suoti minėta enciklopedija, 
prašomi kreiptis į LE talkos 
komisiją.

Kad būtų aiškiau, čia patei
kiame Lietuvos enciklopedijų 
leidyklos direktoriaus bei vyr. 

i H H
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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 t.t.
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

redaktoriaus Mykolo Mikala
jūno kreipimąsi.

“MIELI TAUTIEČIAI,
Jūsų parama tautos kultūrai 

šiais nelengvais atgimstančiai 
Lietuvai laikais yra labai kil
ni, vertinga ir reikalinga.

Kreipiamės į brangią visuo
menę, prašydami padėti išleis
ti naują lietuvišką enciklope
diją “Nauju žvilgsniu” (Lietu
va XX a.). Šioje enciklopedijo
je, remiantis naujausiais duo
menimis, bus aprašyta Lietu
vos okupacijos, lietuvių trem
ties, rezistencijos istorija. Jo
je bus didelis skyrius apie pa
saulio lietuvius. Mes negalime 
šio skyriaus parašyti be jūsų 
pagalbos.

Skubiai laukiame žinių apie 
lietuvybei ir pasauliui nusipel
niusius lietuvius, organizaci
jas, leidinius. Tai, kas buvo ap
rašyta J. Kapočiaus Bostone 
leistoje “Lietuvių enciklopedi
joje”, mes turime, bet gyveni
me yra nemaža pakitimų: vieni 
žmonės mirė, iškilo nauji; kiti 
naujų darbų nuveikė, apie ku
riuos verta parašyti.

Pagrindiniai duomenys, ku
rių mums reikia:

— apie asmenis:
pavardė, vardai, gimimo da

ta (metai, mėnuo, diena) ir vie
ta (analogiškai mirimo data ir 
kur palaidotas), profesija, ži
nios apie išeitus mokslus (ką 
ir kada baigė), mokslo ir gar
bės vardai, laipsniai (ir kada 
jie suteikti), svarbesni apdo
vanojimai; visuomeninės pa
reigos; pagrindiniai darbai 
(knygos, paveikslai, skulptū
ros, kino filmai, garsūs pasta
tai ir 1.1.).

— apie organizacijas, leidi
nius:

kada ir kas įsteigė, veiklos 
pobūdis, nuveikti darbai; kie
no leidinys, žymiausi vadovai 
(kada vadovavo); leidinių tira
žas, kokia kalba leista, leidimo 
metai, kita svarbi informacija.

Siūlome Jums šį leidinį iš 
anksto užsisakyti. Smarkiai 
keičiantis ekonominei padė
čiai, šiandien sunku nustatyti, 
kokios bus išlaidos ir kokia tu
rėtų būti enciklopedijos kaina. 
Bet tiems, kurie dabar sumo
kės po $35 Kanados dolerius, 
ši knyga bus atsiųsta nurodytu 
adresu, ir mes apmokėsime 
persiuntimo išlaidas. Knyga 
bus atspausdinta 1992 m. pa
baigoje arba 1993 pradžioje”.

Prenumeratos pinigus bei 
aukas prašome siųsti: “Para
ma”, 1573 Bloor St. W„ Ont. M6P 
1A6, sąskaita 10067, arba įga
liotiniui: Petras Regina, R.R.2, 
Gananoque, Ont. K7G 2V4. Inf.

Kanados lietuvių “Volungės” choristai po koncerto parlamento rūmuose Vilniuje su jų gynėjais 1991 m. vasarą 
Nuotr. A. Žižiūno

“Volungė” karališkojo kalno papėdėje
Ryškėjanti besisklaidančio 

rūko fone apsinuoginusių me
džių grafika bylojo negrįžta
mo laiko tėkmę, gamtos pulsuo
jančios gyvybės kaitą. “Volun
gė” Toronto lietuvių choras, 
lyg paskutinį kartą šiais me
tais, pakėlė sparnus į rytus, 
vildamasi Montrealyje gyve
nantiems tautiečiams atvežti 
savo dainą, su kuria viešėjo 
šią vasarą Lietuvoje.

Choristai dar gyveno juos 
vienijančiais, Lietuvoje pa
tirtais įspūdžiais koncertinės 
kelionės metu. Įvykę pasaulie
tinės ir religinės muzikos kon
certai Montrealyje ir Lietuvo
je buvo tarytum vaivorykštės 
tiltas per Atlantą, jungiantis 
tautinę dvasią. Tai įrodė at
liktas “Volungės” repertuaras, 
apimantis įvairių žanrų muzi
ką ir atskleisdamas lietuviš
kos muzikos originalumą. Tuo 
būdu “Volungė” lyg tapo švie
tėjiško pobūdžio choru.

Sunku iš Montrealyje girdė
to koncerto išskirti atskiras 
dainas bei jas charakterizuoti 
iš bendro repertuaro konteks
to, nes tik jų visuma kaip mo
zaikos stikliukai sudarė įvai
riaspalvį vitražą.

“Volungės” unikalumas sly
pėjo choristų sielose, talpinan
čiose šventą meilę lietuviškai 
muzikai ir kultūriniams papro
čiams. Tai akivaizdžiai liudi
ja glaudus ryšys su publika, 
nuoširdi atliekamų dainų in
terpretacija, šiltas skambesys, 
organinis sceniškumas. Jautė
si, kad choras yra pilnas pajė
gumo atlikti įvairaus stiliaus 
muziką. Teisėtai pasirinktas 
choro šūkis “Tegul skamba mū
sų dainos po šalis plačiausias” 
tikrai parodo “Volungės” suge
bėjimą atstovauti lietuviška
jai išeivijai.

Džiugu, kad į jau mums žino
mų kompozitorių dainų pynę 

puikiai įsiliejo Toronte ku
riančio muz. Jono Govėdo kū
riniai. Jo kompoziciniame mąs
tyme būdingas tautinis lyriš
kumas, ir tai daro įtaką muzi
kinio gyvenimo klimatui išei
vijos tarpe. Nežiūrint švelnaus 
eklektiškumo jo originaliai su
kurtos bei harmonizuotos dai
nos pasižymi universalumu, 
puikiu minčių plėtojimu, ne
žabota fantazija. Visiems la
bai patiko jo virtuozinis akom- 
panavimas, pasižymintis spal
vingais tembriniais efektais.

Pirmą kartą su “Volungės” 
choru savo programą atliko 
choristės - pianistė Jolanta 
Vaičytė ir smuikininkė Rūta 
Melkienė. Tai buvo muzikių iš 
Lietuvos gražus debiutas, tei
kiantis vilčių ateityje. Šis ka
merinis duetas pasižymėjo su
siklausymu, logišku muzikinės 
minties vystymu, jaunatvišku 
nuoširdumu.

Reikia džiaugtis, jog “Volun
gės” chorui nenuilstamai va
dovauja muz. Dalia Viskontie- 
nė. Ji puikiai žino ir išnaudo
ja choro kūrybinius pajėgu
mus. Jos sutelkiančiam batu
tos mostui paklusta choristų 
balsai, ir išgaunama toninių

Profesinė talka Lietuvai
GABIJA PETRAUSKIENĖ• i ' 1 ■ * 1 ■ < ■ t.

Šiuo metu sparčiai organizuo
jasi profesinė žmonių talka Lie
tuvai. Kanados lietuvių bend
ruomenės krašto taryba savo su
važiavime spalio mėnesį patvirti
no dvi naujas darbo sritis: 1) eko
nominės pagalbos Lietuvai vys
tymo projektą, kuriuo rūpinasi 
KLB vicepirm. tam reikalui An
tanas Rygelis ir 2) profesinės 
talkos Lietuvai projektas, ku
riam vadovauja KLB vicepirm. 
tam reikalui Ina Lukoševičiūtė- 
Sungailienė.

Kas yra CESO?
Rugsėjo mėnesio pradžioje, 

kai iš Kanados skrido min. Mi
chael Wilson’o vadovaujama Ka
nados vyriausybės delegacija už
megzti diplomatiniams santy
kiams tarp Kanados ir Lietuvos, 
tos delegacijos sudėtyje daly
vavo jo specialiai pakviestas 
Dan Haggarty, Canadian Execu
tive Services Overseas (CESO) 
pirmininkas. Jis Lietuvos vyriau
sybei siūlė per CESO organiza
ciją iš Kanados siųsti dalykų ži
novus padėties patyrinėjimui. 
CESO organizacijai priklauso 
virš 3,000 savanorių, kurie ne
seniai išėję į pensiją ir nori ak
tyviai dalintis savo žiniomis 
bei patirtimi įvairiose srityse. 
Šiuo metu CESO yra pajėgi (kraš
tuose, kur veikia CESO progra
ma) nusiųsti specialistus-žino- 
vus iš 200 skirtingų sričių.

Ryšininkas Kaune
Po kelionės į Baltijos kraštus 

CESO šiuo metu yra įsteigusi 
specialią tiems kraštams pro
gramą, finansuojamą Kanados 
vyriausybės. Artimai dirbama 
su KLB valdyba per KLB pirm. 
Gabiją Petrauskienę ir specia
lią KLB ryšininkę su CESO Dan
guolę Juozapavičiūtę - Breen. 
Pastaroji palaiko ryšius su Pro
fesinės talkos Lietuvai komi
sija, kuriai vadovauja Ina Lu- 
koševičiūtė-Sungailienė. CESO 
užsibrėžė per vienerius metus 
nusiųsti 25 savanorius į Lietuvą. 
Spalio mėnesio pabaigoje D. 
Haggarty vėl nuvyko į Baltijos 
kraštus surasti CESO atstovą 
Lietuvoje bei kituose Rytų Euro
pos kraštuose. Lietuvoje iš 5 
kandidatų išrinktas ir viene- 
riems metams pasamdytas Ge
diminas Kostakevičius iš Kauno, 
telefonai 795-475 arba 754-504. 
Jis tvarko visus CESO reikalus 
Lietuvoje - suranda projektus, 
kuriems reikalingi žinovai, iš
siaiškina dėl darbo apimties, 
laikotarpio, apgyvendinimo. 

spalvų gama dar labiau išryš
kina lyg saulės spindulių glos
tomo vitražo žėrėjimą. Stebi
na, kad ji, užsiimanti, atrody
tų, pačia abstrakčiausia veik
la, garsų menu, puikiai jaučia 
už jų esančią realybę. Ji įne
ša svarų indėlį į politinį ir kul
tūrinį išeivijos gyvenimą.

Sekmadienio rytą Šv. Kazi
miero šventovės skliautai ai
dėjo nuo “Volungės” atlieka
mų giesmių. Šie kūriniai para
šyti nebūtinai tiktai maldai. 
Jie priverčia susimąstyti apie 
žmogaus paskirtį šiame pasau
lyje, egzistencijos problemas. 
Džiugu, kad “Volungės” religi
nis repertuaras vis labiau ple
čiasi.

Apibendrinant norisi pasa
kyti, jog koncertai tapo vienin
gu estetiniu išgyvenimu.

Tardami atsisveikinimo ir 
padėkos žodį klebonas kun. dr. 
F. Jucevičius ir Petras Ada- 
monis pasakė, jog “Volungė” į 
Montreal} atskraidino tėvynės, 
atgavusios laisvę, jausmus, 
kuriuos tarytum apvainikavo 
Mišių pabaigoje atlikti L. Be- 
ethoven’o “Džiaugsmo odė” iš 
IX simfonijos. L.H.

Kaip tampi savanoriu?

KLB raštinės vedėja Darija 
Deksnytė-Powell turi CESO įsto
jimo blankus ir mielai atsiųs tuo 
besidomintiems asmenims. (KLB 
raštinės tel. (416) 533-3292). CESO 
įstojimo blanką užpildžius ir 
CESO organizacijai asmenį pri
ėmus, asmuo įrašomas į savano
rių kartoteką, iš kurios renkami, 
žinovai-patarėjai, kai ateina 
prašymas projektą vykdyti. Pir
menybė teikiama lietuviškai kal
bantiems savanoriams, jei pro
jektas ateina iš Lietuvos.

Asmuo, parinktas dirbti pro
jekto vykdyme į atitinkamą kraš
tą nusiunčiamas CESO lėšomis, 
apgyvendinamas kvietėjo ir dir
ba be atlyginimo. CESO per savo 
vietinį atstovą sutvarko darbo 
apimtį ir sąlygas, suranda gy
venvietę. Atstovas pasitinka ir 
išlydi. CESO apmoka kanadie
čiui savanoriui ir jo vyrui-žmo- 
nai lėktuvo kelionę ten ir atgal. 
CESO projektai normaliai tęsia
si neilgiau kaip 2 mėnesius. CE
SO nusistatymas yra toks, kad jei 
kur nors bus dirbama ilgiau ne
gu 2 mėnesius, patarėjas (kon
sultantas) ims ką nors dirbti už 
kitus nebe savo darbą. Patarėjų 
užduotis perduoti žinias bei eks
pertizę kitiems, juos pačius įga
linant geriau dirbti.

Koks ryšys su KLB Profesinės 
talkos Lietuvai programa?

Kadangi CESO savanoriai-kon
sultantai vyksta neilgiau kaip 2 
mėnesiams, o yra lietuvių norin
čių ir galinčių ilgiau dirbti Lie
tuvoje savanorio pagrindu, KLB 
taryba ir valdyba nutarė vystyti 
lietuvių Profesinės talkos Lie
tuvai programą, atskirai papil
dant CESO programą. Be to, mo
kytojai, tik ką baigę mokslus 
studentai, profesionalai, kurie 
dar šiuo metu aktyviai dirba, ir 
galėtų pasitraukti pusei metų ar 
ilgiau nuo savo darbo, netinka 
nustatytai CESO tvarkai. Deda
mos pastangos lietuviams nuvyk
ti Lietuvon ir tenai našiai įsi
jungti į Lietuvos atstatymo dar
bus. Informaciją teikia KLB raš
tinės vedėja Darija Deksnytė- 
Powell tel. (416) 533-3292.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša
knygas bei žurnalus 

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



Sudiev Čiurlionio ansambliui
Penkis dešimtmečius dainavę čiurlioniečiai nutilo
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1991 m. spalio 30 d. vakare 
Klivlando Lietuvių namų pa
talpose Čiurlionio ansamblio 
valdyba sukvietė spaudos ir vi
suomenės atstovų konferenci
ją painformuoti apie spalio 
27 d. ansamblio narių susirin
kimo lemtingą nutarimą. Pre
zidiumą sudarė ilgametis an
samblio pirmininkas Vladas 
Plečkaitis, sekretorė Virgini
ja Juodišiūtė-Rubinski, vice
pirmininkė Violeta Žilionytė- 
Leger ir kanklių orkestro va
dovė Ona Mikulskienė.

Spaudai ir radijui atstovavo 
Vacys Rociūnas, Aurelija Ba- 
lašaitienė ir “Tėvynės garsų” 
radijo valandėlės vedėjas Juo
zas Stempužis. Kviestų svečių 
tarpe buvo Dievo Motinos pa
rapijos klebonas kun. Gedimi
nas Kijauskas, administrato
rė Nijolė Kersnauskaitė, auk
sinės sukakties talkos komi
teto pirmininkas Jurgis Mals- 
kis, Klivlando LB apylinkės 
pirmininkas Vytautas Brizgys 
ir monografijos leidėjų komi
teto narė Ona Jokūbaitienė.

VI. Plečkaitis perskaitė ir 
susirinkusiems įteikė ansamb
lio nutarimo raštą. Čiurlionie- 
čių susirinkime dalyvavo 40 na
rių. Vyko diskusijos veiklos 
pratęsimo klausimu pirminin
kaujant Violetai Žilionytei- 
Leger ir sekretoriaujant Jonui 
Cituliui. Po ilgų ir karštų pa
sisakymų balsų dauguma buvo 
nuspręsta veiklą užbaigti, pa
vesti valdybai per šešis mėne
sius likviduoti ansamblio tur
tą ir sutvarkyti archyvų liki
mą -visą turtą paliekant Lietu
vai. Nutarime rašoma, kad “be 
meno vadovo ir dirigento, be 
tvirto narių būrio tolimesnė 
veikla esanti neįmanoma.

Dauguma narių ansamblyje 
dainuoja 20-30-40 metų, bedai
nuodami paseno, jaunimas jų 
nepakeičia. Jie išsiskirsto su 
skaudančia širdimi, užversda- 
mi beveik penkiasdešimt dve
jų metų garbingos istorijos 
paskutinį lapą. VI. Plečkaitis 
kalbėdamas susigraudino, nes 
sunku po daugelio metų atsi
skirti susigyvenus su ansamb
lio tradicijomis - su daina ko
voti už Lietuvą. Išeivijoje an
samblio veikla buvusi labai 
prasminga, be to, ji buvo ap
vainikuota išvyka į Lietuvą. 
Tai buvo jo steigėjo Alfonso 
Mikulskio svajonės įgyvendi
nimas.

Ona Mikulskienė išliejo sa

Spaudos konferencija Klivlande, kurioje Čiurlionio ansamblio vadovybė 
pranešė apie savo veiklos pabaigą. Iš kairės: pirm. Vi. Plečkaitis, sekr. V. 
Juodišiūtė-Rubinski, vicepirm. V. Žilionytė-Leger, O. Mikulskienė

JONAS NEVERDA USKAS
Sveika gyva, Tėvyne!
Trispalvės spalvų vedama, 
Pripažinta žaliuojančios vasaros, 
Kad esi tikra Lietuva, 
Uždengdama raudonas Sibiro žaizdas, 
gelstančiais ąžuolų lapais 
ir sidabrinėmis rudenio šalnomis, - 
eini vėl nepametamais tėvų takais... 
Sveika gyva, Tėvyne!

Ant aplipusio vario dulkėmis karų ir dūmų, 
ant nuverstų sunkių tironų, 
šokinėdami žvirbliai čirškia, 
kalboje savo, tartum: 
“sic transit gloria mundi”.
Dieviškoji ranka, pakėlusi savo rykštę, 
eina rutuliu aplink pasaulį, 
ir tie — niekad neragavę, 
dar paragaus jos kirčio. 
Sveika gyva, Tėvyne!

Motulės rūta, auginta žemaičių žemės, 
puslapiuose LIETUVOS ISTORIJOS žaliuoja; 
jos ašara ir mano, 
dažnai susitiko tylumoje.
Sveika gyva, Tėvyne!
Kanada,1991

Nuotr. A. Balašaitienės

“TŽ red. pastaba. Šio eilėraščio autorius yra išleisdinęs 
savo poezijos rinkinį “Užrūstinti dievai”. Savo eilėraščius 
yra spausdinęs “Drauge” bei kituose leidiniuose slapyvar
džiu Kristupas Ainis. Jo novelė “A Tale of Two Continents” 
yra išversta į anglų kalbą E. J. Harrison’o.

vo širdies skausmą. Ji ilgiau
siai iš visų išbuvo ansamblyje. 
Apgailestavo jaunimo prieaug
lio stoką. Jos ketverių metų 
kurso kanklių studijoje jauni
mas keitėsi kas dveji ar treji 
metai. Per jos rankas perėjo 
per 200 kanklininkių, kurių 
dauguma grojo ansamblyje. Jos 
mokinės ir toliau puoselėja 
kanklių muziką net Pietų Ame
rikoje ir Australijoje.

VI. Plečkaitis pasidžiaugė 
nuveiktu dideliu darbu - išlei
dimu trijų Alfonso Mikulskio 
kūrinių tomų ir Vacio Kavaliū
no parašytos “Gimtosios žemės 
giesmę”, kurioje atsispindi 
ansamblio steigėjas ir jo veik
los istorija.

V. Žilionytė-Leger pareiškė, 
kad ir jai labai skaudu matyti 
ansamblio veiklos pabaigą, nes 
jam buvo skirta didelė jos gy
venimo dalis. Ypač skaudu, 
kad jaunimas neatėjo į talką, 
nepaisant labai intensyvių 
kvietimų.

Kun. Gediminas Kijauskas 
prisipažino, kad jam tokia pro
ga sunku kalbėti, bet pabrėžė, 
kad didžioji ansamblio misija 
yra atlikta, nors, jo manymu, 
ji dar galėjo tęstis. Visa išei
vija ir lietuvių tauta turinti 
pareikšti savo padėką ansamb
liui ir jo vadovams, todėl veik
los užbaigimas turįs būt ne 
liūdnas, o triumfališkas.

A. Balašaitienė pasiūlė su
rengti viešą atsisveikinimą su 
visuomene, kuri jį rėmė, globo
jo ir mylėjo. J. Stempužis ska
tino įsteigti Čiurlionio drau
giją, kurioje buvę nariai ir dai
nos mylėtojai galėtų susiburti 
ir bendrauti pagal Bacho ir ki
tų kompozitorių draugijų pa
vyzdžius. O Jokūbaitienė pa
reiškė padėką valdybos na
riams ir pabrėžė: “Jūs nesto
vite ant kapo duobės krašto”. 
J. Stempužis pataisė nuotaiką, 
sakydamas: “Jūs supylėte aukš
tą Rambyno kalną, atlikote vi
sus darbus pagal planą, kuria
me dirbo trys kartos”.

Po oficialios dalies buvo vai
šinamasi kava, liūdnai apgai
lestaujant ansamblio veiklos 
pabaigą. Prieš išsiskirstant 
VI. Plečkaitis pranešė, kad 
skoningai išleista ansamblio 
istorija “Gimtosios žemės gies
mė” su šimtais nuotraukų jau 
gaunama: Ona Jokūbaitienė, 
3000 Hadden Road, Euclid, OH 
44117, USA. Tel. 216-481-7161. 
Knygos kaina - 15 dol. (JAV). 
Reikia pridėti 2 dol. persiun
timo išlaidoms.

Sv. Jono šventove, priklausanti Vilniaus universitetui, atgavus Lietuvai laisvę grąžinta religinei bei akademinei
paskirčiai ir atšventinta 1991 m. spalio 11 d. I atšventinimo iškilmes buvo pakviesti katalikų hierarchijos ir kitų 
konfesijų bei tikybų atstovai. Iš dešinės: ortodoksų vyskupas CHRIZOSTOMAS, Vilniaus universiteto rektorius
R. PAVILIONIS, vysk. J. TUNAITIS Nuotr. V. Naujiko

Šventovė, gaubianti praeities slėpinius
Akademinės Šv. Jono šventovės atšventinimo iškilmės Vilniuje, kuriose dalyvauti 

buvo pakviesti ir įvairiu tikybij dvasininkai

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Pasirodo, istorijon yra įėjusi 
ne tik 1990-ųjų kovo 11-oji. 
Prieš 420 metų taip pat kovo 
11-ąją Žygimantas Augustas sa
vo dekretu parapinę Šv. Jono 
Krikštytojo šventovę prijungė 
prie jėzuitų kolegijos (įsteig
tos 1570-aisiais, universitetu 
pakeltos 1579-aisiais). Tad da
bar — 1991 m. spalio 11 d. — 
tarp universiteto rektoriaus 
Rolando Pavilionio ir Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojo vys
kupo Juozo Tunaičio pasirašy
ta sutartis remiasi žygiman- 
tiniu kovo dekretu.

Sutarties turinys
Devynis naujos sutarties 

punktus dar prie uždarytų 
šventovės durų skambiu balsu 
perskaitė Filologijos fakulte
to docentas Albinas Jovaišas. 
Pirmas punktas skelbė, kad 
šventovė “teisės tęstinumo 
prasme priklauso Vilniaus 
universitetui”, o kitais punk
tais buvo nusakyta jos auklė
jamoji, kultūrinė paskirtis. 
“Bažnyčioje gali būti skaito
mos itin reikšmingos, dvasin
gumą ugdančios paskaitos, .. . 
rengiami iškilmingi aktai, re
liginės ir klasikinės muzikos 
koncertai”. Be to, “arkivysku
po leidimu bažnyčioje gali bū
ti atliekamos ekumeniškos pa
maldos kartu su kitų konfesi
jų dvasininkais”. Ekumenišku- 
mo dvasios laikantis į atšven
tinimą buvo pakviesti ir kitų 
tikybų vadovai: ortodoksų vys
kupas Chrizostomas, žydų ra
binas Dovydas Smitas, liute
ronų vyskupas J. Kalvanas. 
(Deja, krikščioniškam ekume- 
niškumui atstovavo tik vienas 
Chrizostomas — žydų rabinas 
buvo Londone, o senukas liute
ronų vyskupas negalavo).

Ties šventovės durimis
Po dešimtmečių tylos pirmą 

kartą kviesdamas į pamaldas 
sugaudė varpas. (Šv. Jono šven
tovės varpinė — apie 50 m. 
aukščio — kadaise buvo Vil
niaus miesto simbolis). Taip 
pat pirmą kartą Magnificenci- 
ja R. Pavilionis atėjo su rek
toriaus insignijom: kepure, 
grandine ant krūtinės, toga. 
Užsienyje su jomis taip pat pir
mą kartą R. Pavilionis pasiro
dė Bolonijoje, seniausiame 
Europos universitete, pradė
jusiame devintą šimtmetį. Ten 
pakviestas 1991 m. rugsėjo 18 
d. pasirašė istorinį dokumen
tą — Didžiąją universitetų 
chartą (Magna Charta), kitų Eu
ropos universitetų rektorių 
pasirašytą 1988 m. per aštuo- 
nių šimtų metų sukaktį.

Nuo šventovės durų nuskam
bėjęs rektoriaus kreipinys 
stilistiškai taip atitiko insig
nijų dvasią: “Ekscelencijos, 
eminencijos, magnificencijos, 
spectabiles, aukštieji svečiai 
ir kolegos!”

Vyskupui J. Tunaičiui atli
kus atšventinimo apeigas, atsi
darė sunkios, ąžuolinės durys, 
papuoštos senųjų vietos kal
vių metalo kaliniais. Ir publi
ka pajudėjo vidun, nekreipda
ma dėmesio į garbingiem sve
čiam patiestą taką, kurį suvė
lė, sulankstė. Kliūdama, stab- 
čiodama, minia yrėsi tolyn. Tik 
prof. Kazimieras Antanavičius 
(deputatas), pajutęs po kojom 

kliuvinį, pasilenkė, taką ištie
sino ir tuomet juo nuėjo.

Universiteto ansamblio da
lis — Didžiojo kiemo puošme
na, akademinė nuo 1579 m. 
Šv. Jono šventovė statyta tuoj 
po Lietuvos krikšto, o pašven
tinta Vytauto laikais (1427). 
Šiandien ji — patrauklus, ver
tingas architektūros pamink
las, atskleidžiantis du stilius 
— gotiką ir baroką.

Prie didžiojo altoriaus vysk. 
J. Tunaitis laikė pirmas po at
šventinimo Mišias. Vargonams 
dar tebetylint, prie jo S. Mo- 
niuškos Mišias angeliškais bal
sais giedojo Filologijos fakul
teto merginų choras “Virgo”.

Šviesos skleidėja
O kiek daug nuo XVI š. šven

tovė išspinduliavo, davė Di
džiajai Lietuvos kunigaikštys
tei, Rytų ir Vakarų pasauliui!

Prof. Konstantinas Sirvydas 
buvo tik pamokslininkas lie
tuvių kalba šio’je šventovėje, 
jis — ir autoriifš1 pirmo lietu
vių kalba žodynb (Dictiona- 
rium trium linguarum), kurio 
šeši leidimai (apie 1620-1713 
m.; šeštas leidimas išleistas 
jubiliejiniais 1979 m.) buvo ži
nomi, be DLK, Maskvoje, Rytų 
Prūsijoje, Latvijoje; trečiojo 
leidimo 1642 m. egzempliorių 
turėjo Oksfordo, Helsinkio, o 
ketvirtojoje 1677 m. — Varšu
vos, Florencijos, Upsalos bib
liotekos.

Jaunesnis K. Sirvydo amži
ninkas prof. Žygimantas Liauks
minas irgi buvo šios šventovės 
pamokslininkas lietuvių kalba. 
Jo retorikos veikalas (Praxis 
oratoria .. .), randamas Euro
pos kultūros židiniuose — Pra
hoje, Vienoje, Miunchene, Kel
ne, Frankfurte —leistas 11 kar
tų, tapo vadovėliu jėzuitų, 
evangelikų mokyklose. Vertin
gas yra ir jo muzikos vadovė
lis (Arts et praxis musica), pa
rašytas studentam neturtė
liam, norint pamokyti juos gre- 
gorinio giedojimo, kad turėtų 
kuo mokėti už mokslą. Tai pir
mas muzikos teorijos darbas 
Lietuvoje, lenkiantis amžinin
kų vadovėlius metodika, logi
ka, novatoriškumu.

Ž. Liauksmino bendramoks
lis, popiežiaus Urbono VIII 
premijos laureatas, garsusis 
mozūras Motiejus Kazimieras 
Sarbievijus, taip pat akade
minės bažnyčios pamokslinin
kas, eiliavo: Įkopkim j Lukiš
kių žaliąjį kaubrį, / Iškilniojo 
ąžuolo švelniai užklotą . . ./Te
nai mes iš kalno viršūnės išvy
sim /Šlovingąjį Vilnių.

Sukėlusios tėvynainių pavy
dą, kodėl apdainuoja ne mozū-

Atsiųsta paminėti
LIETUVIU KULTŪROS INSTI- 

TUTO-Litauischcs Kulturinsti- 
tut aplinkraštis. Nr.8. Romuva 6840 
Lampertheim-Huettenfeld. Re
daktorius: Vincas Bartusevičius.
Lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 

AUKSINĖ SUKAKTIS. 1941-1991. 
Redaktorius: Ignas Medžiukas. 
Viršeliai Marijos Žymantienės. 
Išleido Šv. Kazimiero parapijos 
taryba Los Angeles mieste, Kali
fornijoje. Spaudai paruošė Alek
sandras Pakalniškis, jn.

• Bergždžia jaustis degančiam 
viso pasaulio rūpesčiais, bet ne
atlikti, kam Įpareigoja konkreti 
“čia ir dabar" situacija.

JUOZAS GIRNIUS 

rų žemę, o Lietuvą, jo “Lyrikos 
knygos” Europoje (Kelne, Ant
verpene, Lijone, Romoje, Lei
dene, Paryžiuje, Venecijoje, 
Londone ir kt.) buvo leidžia
mos 60 kartų! Vienam Antver
peno leidimui antraštinį pus
lapį nupiešė P. Rubensas.

Šventovės poveikis gal su
stiprino misijinį pašaukimą 
Andriui Rudaminai, dusetiš- 
kiui (XVII š.)? Tai pirmas lie
tuvių misininkas, sėkmingai 
dirbęs Kinijoje, ten ir miręs. 
1900 m. Amerikos lietuviai pa
rašė raštą Leonui XIII, prašy
dami A. Rudaminą paskelbti 
palaimintuoju, bet ta linkme 
nieko nebuvo padaryta.

Pro šventovę į seniausią šiau
rės rytų Europos observatori
ją, pastatytą Tomo Žebrausko, 
ėjo kas vakarą jo mokinys Mar
tynas Počobutas. Anuomet jis 
priklausė žymiausiom Euro
pos mokslo įstaigom — buvo 
išrinktas Londono Karališko
sios mokslo draugijos nariu 
bei Paryžiaus mokslų akade
mijos nariu korespondentu; 
tiek vienoje, tiek kitoje beveik 
du dešimtmečius iš jungtinės 
Lietuvos-Lenkijos valstybės 
daugiau išrinktų nebuvo. Moks
le didelis šalininkas lotynų 
kalbos, jau stumiamos lenkų, 
įsidėmėtinai atsiliepė apie 
lietuvių kalbą: mokslui netin
ka “net (!) ir mūsų (!) lietuvių

(Bus daugiau)

GAILĖ JONYTĖ šį pavasarį baigė 
Toronto universitetą, gaudama 
bakalauro (Bachelor of Applied 
Science) laipsnį elektros inžineri
joje. Diplominiame darbe sėkmin
gai suprojektavo mikroprocesoriaus 
valdomą kontrolės sistemą (Design 
and Implementation of a High Per
formance Controller for a Phase- 
Controlled Bridge). Aktyviai daly
vavo inžinerijos fakulteto studen
tų veikloje. Vienerius metus atsto
vavo savo klasei Elektros inžineri
jos klube, o vėliau buvo klubo sek
retorė. Paskutiniais metais buvo vi
so Toronto universiteto “GRADitu- 
de” vajaus ko-pirmininkė. Vajus 
sėkmingai sutelkė universitetui ar
ti pusės milijono dolerių. Gailė yra 
baigusi Maironio šeštadieninę mo
kyklą ir Aukštesniuosius lituanis
tinius kursus. Priklausė skautų ir 
ateitininkų organizacijoms ir buvo 
“Gintaro” ansamblio šokėja. 1987 
m. Toronto Karavano festivalyje bu
vo “Miss Vilnius”. Aktyvi sportinin
kė. Lengvosios atletikos varžybose 
atstovavo “Aušros” sporto klubui. 
Daug metų praktikavo dailųjį čiuo
žimą. Toronto viduriniųjų mokyk
lų slidinėjimo važybose pasižymė
jo didžiojo slalomo srityje. Pri
klausė Toronto universiteto in
žinerijos studentų‘sporto sąjungos 
valdybai su atsakomybe už slidinė
jimo skyrių. Taip pat įvairiose ko
mandose žaidė vėliavinį futbolą, 
tinklinį, žolės riedulį bei ledo ri
tulį. Šiuo metu Gailė dirba “Nor
thern Telecom” bendrovėje

Marcelė Rudaitienė yra pasi
žymėjusi meniškais kūriniais, su
kurtais iš jūros moliuskų kriauk
lių, surinktų Floridos pakrantėse 
ir pirktų krautuvėse. Jos iš kriauk
lių sukurti spalvingi paveikslai 
primena gėles, žydinčias obels ar 
vyšnios šakeles, dykumos oazes su 
palmėmis. Ji taipgi iš kriauklių 
yra sukūrusi papuošalų, vazų, or
namentinių lėkščių, žvakidžių. M. 
Rudaitienė sėkmingą parodą Či
kagos lietuviams surengė pernai 
rudenį ir už parduotus kūrinius 
gautus 2.000 dolerių pažadėjo pa
skirti Lietuvos šventovių reika
lams. Pažadą įvykdė šią vasarą 
apsilankiusi Lietuvoje ir tuos 
dolerius su priedu liepos 26 d. 
įteikusi kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui.

Bostono lietuvių vyrų sekstetą, 
prieš tris dešimtmečius įsteigtą 
kompozitoriaus Juliaus Gaide
lio, buvo nutildžiusi jo mirtis 
1983 m. sausio 6 d. Po ilgokos per
traukos jį atgaivino vadove pa
kviesta muz. Daiva Matulionytė- 
Pereira. Sekstetas, vėl pradėjęs 
koncertuoti, ruošiasi savo reper
tuaro dainas įrašyti į kasetes. Spa
lio 6 d. seksteto koncertą Čika
gos lietuviams surengė Jaunimo 
centro valdyba. Mirus širdies smū
gio pakirstam Vytautui Eikinui, 
sekstetas dabar turi tik penkis 
dainininkus. Jaunimo centro sa
lėje įvykusiame koncerte skam
bėjo J. Gaidelio “Tėviškėlė”, “Vil
ties daina”, “Dana”, “Tik tave”, 
J. Stankūno “Anoj pusėj Nemu
no”, Lietuvos kompozitorių — V. 
Kairiūkščio “Paparčio žiedas”, 
A. Raudonikio “Lauksiu tavęs”, 
“Oi griežle”, “Neužmiršk geriau
sio draugo”, V. Juozapaičio “Ne
gerk trečios”, “Tamošiaus paga
vimas” bei kitų sukurtos dainos.

Trisdešimt aštuntąjį “Santa
ros-Šviesos” suvažiavimą, rug
sėjo 5-8 d.d. pirmą kartą įvykusį 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, 
įvadiniu žodžiu pradėjo Vytautas 
Kavolis. Suvažiavimui buvo gauta 
patogi vėsinama salė, bet daly
vių nuotaikas drumstė jų išsi
skirstymas, paskaitoms pasibai
gus, vietiniuose moteliuose ir 
netgi grįžimas Čikagon. Trūko 
ligšioliniuose suvažiavimuose 
Taboro Farmoj įprasto bendro 
gyvenimo, nuomonių dalijimosi 
vakarais. Seniau daug paskaitų 
būdavo skiriama literatūrinėms 
temoms, o dabar paskaitininkams 
labiausiai rūpėjo nepriklauso
mybę baigiančios atgauti Lietu
vos problemos. Tai ypač buvo 
ryšku Lietuvos liberalų partijos 
vadovams priklausančių svečių 
paskaitose: filosofo Arvydo Šlio
gerio — “Lietuvos kelio į laisvę 
sunkumai ir problemos”, socio
logo Mariaus Saulausko — “Nau
joji politinė filosofija Rytų Eu
ropoje”, filosofo Vytauto Radž- 
vilo — “Liberalų galvosena po
sovietinės Lietuvos kultūroje ir 
politikoje”.

Nepriklausomai Lietuvai ak
tualias temas gvildeno ir kitos 
paskaitos — Aleksandro Štromo 
“Atsikuriančios Lietuvos vals
tybingumo problemos ir perspek
tyvos”, Zenono Rekašiaus “Ener
getiniai mitai ir mitologinė po
litika”, Sauliaus Sužiedėlio 
“Penkiasdešimtmečiui praėjus: 
lietuvių tautos sukilimo ir lai
kinosios vyriausybės interpreta
cijų disonansai”, rašytojo Ričar
do Gavelio “Lietuvių literatūra 
tarp moralinio šauksmo ir priva
tizacijos”, literatūralogo Alber
to Zalatoriaus “Lietuvių kultū
ros dabartinė situacija". Nepri
klausomybės reikalų neužmiršo 
ir Vytauto Kavolio, Vytauto 
Radžvilo, Juliaus Šmulkščio at
likta išeivijos bei Lietuvos libe
ralų skirtingumo aptartis, Vytau
to Kavolio vadovautos svarsty- 
bos “Tautiniai sąjūdžiai ir vaka
rietiška demokratija”, į kurias 
įsijungė Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė, Leonas Sabaliūnas ir Ju
lius Šmulkštys, netiesiogiai ban
dę atsiliepti į Lietuvos liberalų 
iškeltus klausimus bei jų proble
mas. Atskirai minėtina Vilniaus 
universiteto prof. Alfredo Bumb- 
liausko paskaita “Lietuva Vidu
rio Europos istorinėje raidoje”, 
Egidijaus Aleksandravičiaus — 
“Nauji požiūriai į XIX š. Lietu
vos istoriją”, Rimvydo Šilbajo- 
rio — “Broniaus Radzevičiaus 
stilistika”, tradicinis literatūros 
vakaras, kurin įsijungė išeivijos 
poetė Liūne Sutema, novelistai ir 
dramaturgai iš Lietuvos Ričar
das Gavelis, Eugenijus Ignata
vičius, poeziją skaičiusi Kauno 
dramos teatro aktorė Virginija 
Kochanskytė. Suvažiavimas už
baigtas “Santaros-Šviesos” fede
racijos pirm. Valdo Adamkaus 
tartu žodžiu.

Dail. Adomą Varną, gimusį 
1879 m. sausio 2 d. Joniškyje, mi
rusį 1979 m. liepos 19 d. Čikagoje, 
joniškiečiai prisiminė spalio 12- 
13 d.d. surengta tautodailės paro
da. Jon įsijungė 65 Joniškio rajo
no tautodailininkai, kurių pirmą 
kartą laukė metinė dail. Adomo 
Varno 2.000 rb. premija, įsteigta 
Joniškio savivaldybės. Ją laimėjo 
du parodos dalyviai — tapytoja R. 
Makaveckienė ir audėja A. Nor
vaišienė. Dabar ji kasmet spalio 
13 d. bus skiriama geriausiam Jo
niškio rajono tautodailininkui. 
Šimetinėje tautodailės parodoje 
“Jaunimo gretų” jauniausio daly
vio premija teko U. Vaineikienei, 
“Šiaulių krašto” redakcijos pre
mija — V. Maižiui, Joniškio kul
tūros ir istorijos muziejaus pri
zas už senų darbų restauravimą 
— Z. Radvilui. Joniškio liaudies 
teatras atliko rež. V. Šalkauskie
nės paruoštą publicistinę kompo
ziciją “Visagalio valia sulaukiau”. 
Ji turbūt buvo skirta šimto metų 
amžiaus sulaukusiam dail. Ado
mui Varnui.

Vydūno (Vilhelmo Storosios), 
filosofo ir rašytojo, palaikai spa
lio 14-19 d.d. iš Detmoldo kapi
nių amžinam poilsiui buvo atvežti 
į Bitėnų kapinaites Rambyno pa
pėdėje. Karstą su velionies pa
laikais kelionei į Lietuvą spalio 
16 d. Detmoldo kapinių koplyčio
je perėmė Vydūno draugijos ir 
perlaidojimo komisijos pirm. Va
cys Bagdonavičius ir Kauno mies
to savivaldybės delegacija vado
vaujama burmistro Vilimo Čiu- 
rinsko. Išlydėjiman įsijungė Vo
kietijos lietuviai, Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai ir apeigas at
likęs evangelikų liuteronų kun. 
Fr. Skėrys, ilgus metus rūpinęsis 
laikiniu Vydūno poilsiu vokiško
se Detmoldo kapinėse. Su karstu 
buvo išvežtas ir antkapinis pa
minklas.

Vydūno palaikų sutikimas 
Lietuvoje spalio 17 d. buvo pra
dėtas Lazdijuose prie atstatyto 
paminklo žuvusiems už Lietuvos 
nepriklausomybę. Sugiedojus 
Tautos himną, kalbėjo Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos atstovas 
Romualdas Ozolas, Lietuvos ra
šytojų sąjungos pirm. Vytautas 
Martinkus. Muzikinę programą, 
papildytą Vydūno raštų ištrau
komis, atliko liaudies daininin
kė Veronika Povilionienė, Laz
dijų kamerinis choras, Alytaus 
bei Druskininkų tremtinių ir po
litinių kalinių chorai. Antras di
desnis sugrįžtančio Vydūno suti
kimas įvyko Kaune prie Laisvės 
paminklo Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje. Skambėjo 
bokšto varpų muzika, Jurgio 
Sauerveino ir Stasio Šimkaus 
sukurta patriotinė daina “Lietu
viais esame mes gimę”, tapusi ne
oficialiu Mažosios Lietuvos him
nu. Sutiktuvėms skirtą žodį tarė 
Kauno miesto tarybos atstovas 
Vygintas Grinis, Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos kultūros, švie
timo ir mokslo komisijos pirm. 
Gediminas Ilgūnas, Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius dr. 
Algirdas Avižienis, evangelikų 
liuteronų vardu kalbėjusi Irena 
Pipinaitė. Spalio 18 d. Šilutės 
kultūros namuose pašarvotus Vy
dūno palaikus buvo leista aplan
kyti visuomenei.

Perlaidojimas lietingą spalio 
19 d. prasidėjo karsto su Vydū
no palaikais atlydėjimu Šilutės 
evangelikų liuteronų šventovėn. 
Pamaldas laikė Šilutės, Klaipė
dos, Tauragės ir Biržų evangeli
kų liuteronų kunigai. Po pamal
dų kalbėjo jose dalyvavęs Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis. Tada Vy
dūno palaikai buvo nuvežti prie 
Rambyno. Karstą ant Rambyno 
kalno užnešė Lietuvos karių uni
formas dėvintys jauni vyrai. Prie 
uždegto aukuro skambėjo senos 
lietuvių dainos, atliekamos apei
ginio folkloro “Kūlgrindos” gru
pės. Visų perlaidojimo dalyvių 
negalėjo sutalpinti senosios Bi
tėnų kapinaitės Rambyno papė
dėje. Šimtai susirinko ant ap
linkinių kalvelių. Vydūno sugrį
žimui skirtą atsisveikinimo žo
dį, transliuotą televizijos, tarė 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis. Vydūno 
draugijos pirm. Vacys Bagdo
navičius priminė vydūnišką min
tį, kad pagrindinis tautos ir žmo
nijos tikslas yra dvasinis laisvė
jimas. Tada kalbėjo poetas Kor
nelijus Platelis, filosofas Kazys 
Bagdonavičius, iš Klivlando at
vykusi Vydūno jaunimo fondo ir 
skautų atstovė Stefa Gedgaudie
nė, Berlyne gyvenantis velionies 
brolio vaikaitis Jurgenas Storas
ta, evangelikų liuteronų vysk. 
Jonas Kalvanas. V. Kst.
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Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......

180-364 d. term, ind.......
1 metų term, indėlius ...
2 metų term, indėlius ...
3 metų term, indėlius ...
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIFirOHOSP ..
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 81/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 81/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 83/<% 
Taupomąją sąskaitą ...... 61/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 63/4% 
Kasd. pal.čekiųsąsk.iki... 5 %

7'/4% 
7’/4% 
7'/4% 
71/2% 
73/4°/o 
73/4% 
8’/4% 
8’/z% 
83/4% 
7’/2°/o

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................ 11’/?%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 9’/2%
2 metų ................. 10 %
3 metų ................. 10’/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
2239 Bloor Street West. •
Parduodami kailiniai apsiaustai

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
ir įvairaus kailio kepurės.

Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• [VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD,----------------------- — —1----------------------

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 l 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)

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

Kanados lietuvių golfininkų rinktinė. Iš kairės: Astrauskas, Mikelėnas, 
Eimantas, Rusinavičius, Šimkus, A. Stauskas, Strimaitis, Simanavičius 
Nuotraukoje trūksta Buntino

T.V.

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.---------

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

Kauno “Žalgiris” vėl Amerikoje

si, kurių varžybų žiūrovai nelabai 
mėgsta, be to, daugelis jų yra bran
gios. Žaidynių programoje turėtų 
būti ne daugiau kaip 26 sporto šakų 
varžybos, o sportininkų skaičius 
neviršyti 10 tūkstančių.

Rože nuomone, prie dabar esan
čių 167 TOK narių šalių 1996 m. ar 
vėliau gali prisijungti dar 25-30 ša
lių - skylančios Sov. Sąjungos, Ju
goslavijos respublikos, Afrikos 
kraštai. Nepaisant to, olimpines 
madas diktuoja didžiosios valsty
bės, nes trečiojo pasaulio šalys dėl 
savo išsivystymo tegali pasiųsti į 
žaidynes 10-12 atletų. Sulyginti jų 
ir vadovaujančių teises - neetiška 
ir nesportiška, nes, sakysim, vien 
D. Britanijoje yra apie 500 sporti
ninkų, vertų dalyvauti olimpiadoje. 
Tad būtų labai neteisinga, jei iš jų 
vyktų tik 10-15 atletų.

Baltiečių golfo turnyras
Prieš 23 metus, 1968 m., lietuvių, 

latvių ir estų golfininkai bendrame 
pasitarime nutarė vieną kartą me
tuose organizuoti draugišką golfo 
turnyrą ir išbandyti jėgas, nes visų 
trijų tautybių Kanadoje sportinin
kai jau gana stipriai ir organizuo
tai tuo metu kultyvavo šią sporto 
šaką. Nedelsiant buvo nupirkta per
einamoji “Annual Baltic Golf Tour
nament Team Trophy” ir pradėtos 
varžybos. Komandos būdavo suda
romos iš 12, vėliau 9 žaidėjų, iš ku
rių šešių geriausi pasiekti rezulta
tai nustatydavo tautybei laimėtą 
vietą turnyre.

LIETUVIŲ
r^A a /n a 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.)

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

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

(fixed rate)

9.50%
10 %
10.25%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

Prieš dvejus metus Kauno “Žal
giris” žaidė JAV-se eilę draugiškų 
rungtynių su universitetų ir kole
gijų rinktinėmis. Komandoje tada 
jau nebuvo senųjų žvaigždžių: Sa
bonio, Kurtinaičio, Jovaišos ir 
Chomičiaus. (Su šiais vyrais “Žal
giris” buvo laimėjęs tris kartus 
Sovietų Sąjungos čempionatus). Ko
mandai vadovavo vyr. treneris 
Henrikas Giedraitis ir ją sudarė 
11 jaunesniųjų žaidėjų: A. Brazys, 
A. Visockas, V. Jurgilas, G. Ba- 
čianskas, T. Stumbrys, G. Krapikas, 
E. Bublys, R. Brazdauskas, D. Dima- 
vičius, G. Einikis ir D. Lukminas. 
Varžybos buvo užbaigtos su 4 laimė
jimais ir 6 pralaimėjimais. Tuo pat 
metu Vilniaus “Statyba” sužaidė 
kitoje Amerikos pusėje 9 rungtynes 
gal net ir prieš iškilesnes Ameri
kos kolegijų bei universitetų ko
mandas ir pasiekė tik du laimėji
mus.

Pastarųjų dviejų metų laikotar
pyje “Žalgiryje” įvyko vyr. trene
rių pakeitimai net du kartus. Po 
1989 m. išvykos į JAV-bes iš H. Gied
raičio pareigas perėmė Raimundas 
Sargūnas, o 1991 m. rugpjūčio mėn. 
prie “Žalgirio” vairo stojo buvęs 
geriausias ir populiariausias Lie
tuvoje krepšininkas Modestas Pau
lauskas. Jis — dukart Pasaulio, 
keturis kartus Europos olimpinis 
čempionas, buvęs “Žalgirio” (ir 
Sov. Sąjungos rinktinės) kapįtonąsi. 
Lietuvoje septynis kartus (1965-67, 
69-72 m.) buvo išrinktas populia
riausiu sportininku.

Pokalbyje su Vytautu Zeliuku, 
spausdintame Vilniaus “Sporto” 
1991 m. rugpjūčio 9 d. laidoje, M. 
Paulauskas sakė, kad “Žalgiryje” 
bėdų netrūksta. Sunku ką nors da
ryti, turint vieną centrą Gintarą 
Einikį. Dviejų vidurio puolėjų sche
mą sunku bus įgyvendinti. Jaunimo 
yra, tačiau jis tik vidutinio pa
jėgumo. Trūksta pagrindų kamuolio 
gaudyme, perdavimo įgūdžių. Apla
mai galima skaičiuoti 7-8 žaidė
jus, toliau pilka spalva. . . Už
klaustas V. Zeliuko apie auklėja
mąjį darbą, M. Paulauskas teigė:

“Tas darbas turėtų būti pačių 
vyrų sąžinės reikalas. Jie turi 
ne tik mėgti krepšinį, sportą, 
bet ir domėtis politika, literatū
ra, menu. Būtina lavintis visapu
siškai, rūpintis savo intelektu, 
sekti, kas dedasi Respublikoje, 
pasaulyje. Komandos ateitis pri
klauso nuo jų pačių. Reikia dide
lio ir įtempto triūso, tada gal pra- 
simušim į priekį. Darbas — vienin
telis mūsų šviesulys, nes toks kaip 
Sabonis rytoj turbūt neateis. Vy
rai turi suprasti, kad dirba ne dėl 
manęs, nes aš to reikalauju, bet 
sau, Lietuvos krepšinio labui.” 
Kalbėdamas apie ateities planus, 
M. Paulauskas užsiminė apie da
bartinę išvyką į JAV-bes (1991 m. 
lapkričio mėn.), kur bus žaidžia
ma su universitetų ir kolegijų 
komandomis.

Taigi šiuo metu “Žalgiris” vėl 
Amerikoje.. . tik kyla klausi
mas, kodėl jo sudėtis vėl visai 
nauja, o pačio Modesto Paulaus
ko, komandos vadovo, nėra atvy
kusiųjų sąraše . ..?

Išbaigta metimo technika. Modes
tas Paulauskas rungtynėse su 
Meksika, Muencheno olimpiadoje 
1972 m. surinkęs 17 taškų, o fina
linėse rungtynėse aukso medaliu 
prieš JAV-bes Sovietų Sąjungos 
rinktinę išvedęs į pergalę

Nuotr. Rimo Gaškos

Iš 13 žaidėjų tauras Stumbrys ir 
Darius Dimaviėlus mums žinomi 
iš 1989 m. išvykos; Visi kiti yra nau
ji. Amžius svyruoja tarp 18-23. Ma
žiausias ūgiu - ,185, o didžiausias 
208 cm. Dvimetrinių ir ankstesnių 
yra net 6. Komandos sudėtis: Tau
ras Stumbrys, Darius Dimavičius, 
Gintautas Sivickas, Andrius Vyš
niauskas, Tomas Vonskainas, Tomas 
Usanovas, Saulius Štombergas, Dai
nius Staugaitis, Šarūnas Budrys, 
Tadas Petravičiuj, Tomas Pačėsa, 
Mindaugas Žalys ir Giedrius Gudo- 
nis. Vyr. treneris Rimantas Grigas 
ir pavaduotojas Vidas Virbickas.

Šią išvyką į JAV-bes “Žalgiriui” 
organizavo World Sports Promo
tions Amerikoje t organizacija, ku
rios vadovas yra Bob Moreland (tel. 
1-404-518-9600). Savo informacijoje 
spaudai jis sako, kad tai yra isto
rinis faktas, nes "Žalgiris” atstovau
ja Lietuvai, o ne Sov. Sąjungai, pir
mą kartą tarptautinėje varžybų 
plotmėje. Numatyta 12 rungtynių ir 
(paskutinės žaistos Buffalo mieste, 
New Yorke lapkričio 19 d. ir Ročes- 
teryje lapkričio 20 d.

TOK keičia programą
Tarptautinis olimpinis komite

tas numato išbraukti iš olimpinės 
programos septynias sporto šakas ir 
pakeisti jas triatlonu, golfu arba 
net pliažo tinkliniu. Tai Reuterio 
agentūros korespondentui Briuse
lyje pareiškė Europos tautinių olim
pinių komitetų draugijos (NOKA) 
prezidentas, TOK narys Žak Rože.

Rože triatloną, golfą ir plažo tink
linį apibūdino kaip populiariau
sias, žiūrovų mėgstamas sporto ša
kas, kurios 1996 m. Atlantoje ar 2000- 
ųjų metų olimpiadoje pakeistų me
ninį plaukimą, šuolius j vandenį, 
vandensvydį, irklavimą, baidarių 
bei kanojų irklačimą, šiuolaikinę 
penkiakovę, buriavimą, fechtavimą-

Nuo 1983 m. į šiuos turnyrus įsi
jungė suomiai ir taip eilės tvarka 
kas metai atskiros tautybės atstovai 
juos iki šių dienų organizuoja ir va
dovauja.

Šiais metais Kanados baltiečių 
metinis turnyras buvo vadovauja
mas suomių rugpjūčio 24 d. Maples 
of Ballantrae golfo laukuose. Lie
tuviams atstovavo Toronto lietuvių 
golfo klubo rinktinė. Lietuviai su
rinko 483 tšk. ir laimėjo I vietą 
perėmę metinę pereinamąją trofė- 
ją; II vieta teko estams su 489 tšk.: 
III - latviams su 507 tžk. Gale pali
ko gana stipriai eilę metų reiškęsi 
suomiai su 517 tšk. Lietuviams atsto
vavo: A. Astrauskas - 76, A. Stauskas 
- 78, A. Mikelėnas - 79, A. Buntinas - 
80, R. Šimkus - 84 ir R. Strimaitis - 
86 (iš viso 483); J. Rusinavičius - 87, 
K. Eimantas - 91 ir Alg. Simanavi
čius-92.

Tarėsi Kanados sporto 
vadovai

1991 m. lapkričio 6 d. Toronto Lie
tuvių namuose buvo susirinkę Ka
nados sporto vadovai pasitarimams. 
Šiam susirinkimui vadovavo Sporto 
apygardos vadovas Edis Stravinskas. 
Jame dalyvavo 12 asmenų, įskaitant 
atstovą iš Hamiltono “Kovo” A. Šeš
toką. Buvo tartasi dėl ŠALFASS-gos 
suvažiavimo, Kanados lietuvių spor
tininkų ateities veiklos. Kalbėta 
ir apie sportininkų iš Lietuvos pa
geidavimus, jų iškvietimą į Kanadą 
įvairioms aukštesniojo lygio rung
tims ir t.t. S. K.

AKTYVAI per 0Q milijonų dolerių

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

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.

Residential Real EstateV 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9 A1C2 
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.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Kūčios įvyks gruo

džio 8, sekmadienį, 5 v.p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Visų kuo
pų nariai, tėveliai, sendraugiai ir 
svečiai yra kviečiami praleisti 
kelias valandas prie bendro Kū
čių stalo šeimyniškoje nuotaiko
je. Sendraugiai prašomi regist
ruotis pas O. Gustainienę tel. 
445-4521.

Studentų centro valdyba orga
nizuoja žiemos stovyklą Neringo
je gruodžio 26-sausio 1 d.d. Norin
tieji stovyklauti registruojasi 
pas Indrę Čuplinskaitę tel. 533- 
7425, kuri suteiks ir smulkesnę 
informaciją.

“Gaudeamus” pirmąjį numerį 
išleido studentų centro valdyba. 
Laikraštėlį platina valdybos na
riai. Leidėjai prašo visų studen
tų prisidėti prie šio laikraštė
lio paruošimo ir atsiųsti straips
nių, veiklos aprašymų bei groži
nės literatūros. Medžiagą antra
jam “Gaudeamus” numeriui reikia 
atsiųsti iki šių metų gruodžio 10 d. 
Indrei Čuplinskaitei, 62 Burnside 
Dr., Toronto, Ont. M6G 2M8.

Studentų susirinkime lapkri
čio 16 d. apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje kalbėjo dr. R. Petraus
kas. Po paskaitininko kalbos išsi
vystė gyvos diskusijos. O.G.

Skautų veikla
• Po Kalėdų prasidės skautų 

“Giliukų” ir skaučių “Liepsnelių” 
nuo 4-6 metų veikla. Registruotis 
lapkričio 23 d. Maironio mokyklo
je arba pas D. Petrauskienę tel. 
274-1477. Registracijos mokestis - 
$6. Sueigos vyks vieną kartą į mė
nesį. Dalyvauti su uniforma: balti 
marškiniai, tamsiai mėlynas sijo
nas- kelnės.

• Lapkričio 12 d. “Rambyno” ir 
“Šatrijos” posėdyje dalyvavo 35 
vadovai-vės. Nustatyti bendrų 
švenčių planai. Sudaryta skautiš
kų Kūčių programa. Kūčios įvyks 
gruodžio 15, sekmadienį, Lietu
vių namuose po “Volungės” kon
certo. Prieš Kūčias guodžio 14, 
šeštadienį, 7 v.v., vyks skautų-čių 
kalėdojimas.

• Sausio 26 d. abiejų tuntų ren
giama žiemos iškyla, o kovo 1 d. Ka
ziuko mugė Prisikėlimp parapi
jos salėse.

• Lapkričio 13 d. Kanados ra
jono vadovai skautų būkle tarėsi 
dėl vasaros stovyklos programos. 
Stovykla vyks rupgjūčio 1-15 d.d. 
“Romuvoje”. M.

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

PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869

2300 Bloor St.W. 
TORONTO, ONT. 
M6S 1P2

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

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.

BALTIC CONSTRUCTION
Namų Įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

SIUNTINIAI UKRAINON, LIETUVON, 
LATVIJON, ESTIJON, GUDUON, MOLDAVUON

• Garantuojamos žemiausios kainos ($4.99 už kg) siuntinius 
pristatant į namus.

• Mes paimame siuntinius iš Jūsų namų
(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).

Musų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont.
Tel. (416) 503-1601
Atidaryta nuo pirmadienio 
iki šeštadienio 9 v.r. - 8 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės. THE 

I



SKAITYTOJAI PASISAKO
KĄ SIŲSTI LIETUVON?

Į Lietuvą šiandien nereikia 
siųsti konservų, miltų, muilo, 
batų, drabužių, 10-15 metų senu
mo mašinų ir pan. Valstybei rei
kia telefonizacijos, didžiųjų mies
tų nutekamųjų vandens valymo 
įrengimų, autobusų, traukinių, 
lėktuvų (civilinių), kompiuteri
zuotos ir mobilios policijos ir 1.1.

Yra daugybė fondų, organiza
cijų, komitetų, pagaliau Lietu
vos vyriausybė ir daug lietuvių. 
Jeigu visi atsiminsime, kad “tau
tos jėga vienybėje”, Lietuva grei
tai bus tikra Europos šalis, į ku
rią daugeliui žmonių atvykti bus 
malonu.

Antanas Zurba, Kaunas

TORONTO LIETUVIAI
Gydytojas iš Kauno Lukas Mac

kevičius šią vasarą lankėsi Toron
te ir prieš grįždamas į Lietuvą, 
parašė savo įspūdžius, kurių įdo
mesnes vietas spausdiname. “Kren
ta į akis, kad čia daug voveraičių, 
jos labai jaukios. Visai nesistebė
čiau, jei voverės atvaizdas šalia 
klevo lapo taptų nacionaliniu 
Kanados simboliu (. . .) Man susi
darė vaizdas, kad lietuviai čia gy
vena gerai. Beveik visi turi savo 
namus su visais patogumais, savo 
autotransporto priemones. Jie 
didžiuojasi, kad turi savo Lietu
vių bendruomenės pastatą, sene
lių namus “Vilnių”, banką, šven
toves, kapines (...) Čia lietuviai 
darbštūs, tvarkingi, daugelis lai
kosi tradicijų, aktyviai dalyvau
ja pamaldose ir visuomeniniuose 
renginiuose (. ..) Pasišnekėjus 
su lietuviais, labai aiškiai mato
si, kad laimę jie čia susikūrė savo 
sąžiningu stropiu darbu (.. .) Ma
loniai nuteikia lietuvių noras iš
mokyti savo vaikus gimtosios kal
bos (. . .) Turiu prisipažinti, kad 
pradėjęs skaityti “Tėviškės žibu
rius”, kol neperskaitau, negaliu 
atsitraukti - visa informacija vie
name laikraštyje. Man patinka šis 
laikraštis”.

MIELIEJI TAUTIEČIAI!
Laiminga esu su jumis sulau

kusi istorinio momento, džiau
giuosi kartu su jumis visais, vi
sais! Dievas mūsų tautos pagailė
jo. Tai nepakartojama, tai stebuk
las. Džiugu, kad pasaulis nebuvo 
kurčias, pateisino tautos lūkes
čius. Didžiuojuosi tautos švytu
riais tiek Lietuvoje, tiek išeivi
joje. Jie žadino, kaip tas Kudir
kos varpas, vedė tautą į laisvę.

Būdama Toronte puikiai suvo
kiau jūsų pastangas, jūsų nuošir
džią pagalbą, pasiaukojimą Lie
tuvai. Mačiau kaip jūs puoselė
jate senolių tradicijas, siekiate 
vienybės. Vienybė, šiuo metu di
džiausia vertybė. Didžiuojuosi 
jumis!

Išgyvenusi tiek metų nužmogin
toje sistemoje, suvokiu kiek ža
los atnešė mūsų tautai komunisti
nis režimas, žinau, kad neužten
ka vien paskelbti nepriklauso
mybę, reikės dar daug pastangų 
įdėti, kad Lietuva klestėtų. Aš 
trokštu, kad visi būtume vienin
gi, dėkotume Dievui už suteiktą 
galimybę dalyvauti istoriniame 
procese. Pati visa širdimi noriu 
prisidėti prie kilnių tikslų įgy
vendinimo.

Dėkinga geradariams lietuviams 
pranciškonams Toronte ir visiems 
lietuviams, kurie puoselėja geru
mą, globoja atvykusius iš Lietuvos.

Irena Sakalauskienė

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

KITATAUČIŲ PAVARDĖS
Skaitau “TŽ” 1991 m. 42 nr. spor

to skyriuje: “Pasiekti pasaulio re
kordai: Karlas Liuisas - 100 m., 
šuolyje į tolį - Maikas Pauelas” ir 
t.t. Po minutės iššifravau, kad tai 
Carl Lewis, o kas tas Maikas Paue
las, taip ir neaišku. Gal būt Mike 
Powell? Atrodo, kad ir redakcija 
ne visada išlaiko vienodumą. Vie
nur rašo: kriminalistas Ng, kitoje 
vietoje jis jau tampa Ngas.

Man atrodo, kad toks pavardžių 
iškraipymas yra neleistinas. Kas 
būtų, jeigu kitų tautų spauda iš
kraipytų lietuviškas pavardes? 
Nei vokiečiai, nei kanadiečiai ne
rašo “Landsberg”, bet Landsber
gis. Vincas Kolyčius

Red. pastaba. Kitataučių pavar
džių rašyba Lietuvoje ir išeivijo
je tebėra nesuvienodinta. Varto
jama net trejopa rašyba: foneti
nė (pagal ištarimą), originalinė 
ir apostrofinė. Lietuvoje šiuo me
tu vartojama daugiausia fonetinė 
(tartinė), pridedant lietuviškas 
galūnes. Dėl to Carl Lewis pasida
ro Karlas Liuisas. Kadangi sunku 
iš to atspėti nesulietuvintą pavar
dę, mokslinėje literatūroje skliaus
teliuose rašoma originalinė pa
vardė. Tuo būdu pavardė dvigu
binama — rašoma dukart. Pasta
raisiais metais linkstama rašyti 
kitataučių pavardes originalinė 
forma, pridedant apostrofą prieš 
lietuviškąją galūnę: Lewis’as, 
Powell’is .. . Šis rašymo būdas iš
laiko originalinę pavardės formą 
ir įgalina ją linksniuoti, kaip to 
reikalauja lietuvių kalbos dėsniai. 
Šis rašymo būdas, atrodo, labiau
sia priimtinas išeivijai. Fonetiš
kai sulietuvintos pavardės dažnai 
tampa mįslėmis, kurias sunku arba 
net neįmanoma atspėti. Tai kalbi
nė problema, dar nesulaukus vie
nodo aiškaus sprendimo. Dėl to ir 
išeivijos spaudoje kitataučių pa
vardės teberašomos nevienodai.

RAŠO IŠ LIETUVOS
MALONŪS LIETUVIŲ SPAUDOS 
DARBUOTOJAI,

Šis laiškas pas jus atkeliauja 
iš Lietuvos vakarinio rajono - Ši
lutės. Malonaus atsitiktinumo dė
ka Šilutėje susitikom iš Kanados 
atvykusį šaunų lietuvį Mykolą Jag
miną, kurio paskatinti ir rašome 
šias eilutes.

Šilutės rajonas (o netolimoje 
ateityje bus apskritis) yra Vaka
rų Lietuvoje ir tęsiasi apie 70 ki
lometrų dešiniuoju Nemuno že
mupio krantu, palei Kuršių ma
rias, ribojasi su Klaipėdos, Šila
lės, Tauragės ir Jurbarko rajonais. 
Šilutės rajone tris kartus per sa
vaitę išeina laikraštis, kuris vadi
nasi “Pamarys”, vienkartinis tira
žas - 13800 egzempliorių. Neturė
dami savo spaustuvės, esame pri
versti laikraštį spausdinti Klai
pėdoje. Mykolas Jagminas matė 
mūsų “techniką” ir tik pečiais 
traukė . . . Sako, būtinai pasitei
rausiu, gal Kanados lietuviško
sios spaudos leidėjai galėtų su
šelpti kokia nors nebereikalin
ga spaustuvių technika.

Mums tokie žodžiai buvo neti
kėti, bet gan malonūs, kadangi 
žinome, jog Vakaruose atitarna
vusi technika pas mus laikoma 
dar labai modernia ir puikiau
siai tinkama. Nežinome, ar esa
ma panašių galimybių paremti at
gimstančios Lietuvos spaudą. Ta
čiau ir be šito, manytume, jog Ka
nados lietuvių ir Lietuvos atski
ri laikraščiai, jų bendradarbiai 
galėtų užmegzti ir plėtoti drau-

Toronto jaunučiai ateitininkai, lapkričio 3 <1. aplankę Lakeview elektros jėgainę. Nuotraukoje už vaikučių stovi iš 
kairės: inž. Algis Simonavičius (iškylos vadovas), globėjos J. Bušinskienė ir G. Petrauskienė Nuotr. R. Jonaitienės
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

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

LIETUVĄ

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

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

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

Scandinavian Airlines -
TORONTAS-NIUJORKAS-KOPENHAGA-RYGA

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

Teiraukitės mūsų biure dėl šių skridimų.

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

* 
*

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

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

gystės ryšius. Pavyzdžiui, mes ga
lėtume Kanados lietuvių spaudai 
sutartu laiku pateikti- informaci
jos iš Lietuvos. Galėtume organi
zuoti jūsų žmonių priėmimą, apgy
vendinimą Lietuvoje, organizuoti 
bet kokiame Lietuvos mieste Kana
dos lietuvių spaudos atstovų su
sitikimus su dominančiais žmonė
mis, firmų atstovais. Arba papras
čiausiai mielai priimtume svečius 
iš Kanados pailsėti prie Kuršių 
marių ar gintarinės mūšų Baltijos 
pakrantės, pažvejoti ar pamedžio
ti Lietuvos krašte.

Jeigu jus kuo nors sudomintų 
šio rašinio eilutės, būtume lai
mingi. Kuo geriausios kloties, kū
rybinės sėkmės platinant lietu
višką žodį Kanadoje!

To jums linki Šilutės rajono 
laikraščio “Pamarys” darbuotojų 
vardu redakorius Petras Skutulas,

V. Kudirkos gt. 8-12, 
5730 Šilutė, Lietuvos respublika

DOVANOS DINGSTA
Visuomet mielai skaitau A. M. 

Balašaitienės aktualius straips
nius apie Lietuvos ir išeivijos kul
tūrinius, politinius ir ekonomi
nius klausimus.

Spalio 15 d. straipsnis “Kelionės 
ir dovanos” palietė labai jautrų 
šiandieninio santykiavimo klau
simą.

Į Vokietiją taip pat avyksta Lie
tuvos politinio, kultūrinio, eko
nominio ir sportinio gyvenimo at
stovai. Visuomet stengiuosi savo 
pusbroliui, buv. partizanui ir kon
centracijos stovyklos “auklėti
niui” įteikti drabužių ar piniginę 
dovaną. Pastaroji yra žymiai pa
rankesnė pervežti į Lietuvą negu 
drabužių, batų ar maisto dėžes.

Šiemetinėje Europos lietuvių 
studijų savaitėje Huettenfelde 
viešėjo daug svečių iš Lietuvos. 
Vieną jų paprašiau persiųsti laiš
ką brolvaikiui, o, jam atvykus, 
įteikti piniginę dovaną. Patarna
vimą atlyginau Vakarų valiuta.

Atvykęs iš Kauno į Vilnių, laiš
ką pusbrolis gavo - rado jame auto
buso bilietuką nuvažiavimui į Vil
niaus geležinkelio stotį. Pusbro
liui skirtą piniginę dovaną aukš
tas Lietuvos pareigūnas pasiliko 
savo kišenėje. Skaudu, nes iškel
tus juodojoje rinkoje ji siektų pus
brolio 1,5 metų pensiją.

K. Baronas, Vokietija

Kanados įvykiai

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
gį sušvelnina Kanados vyriau
sybės $1,2 bilijono padidinta 
finansinė Kanados iždo para
ma provinciniam iždui. Tačiau 
finansų ministeriui F. Laugh- 
renui vis dėlto teks pačiam pa
dengti $930 milijonų trūkumų: 
$670 milijonų reikės šiais me
tais, $260 milijonų — sekan
čiais.

Tai bus jau antras finansų 
ministerio F. Laughreno ban
dymas neperžengti pirmajam 
biudžetui pasirinkto $9,7 bili
jono deficito ribos. Spalio 2 
d. dėl pajamų sumažėjimo biu
džete numatytas išlaidas šie
met jis apkarpė $153 milijo
nais, o $447 milijonus perkė
lė į sekančių metų biudžetines 
išlaidas. Dabar jau paaiškėjo, 
kad ekonominis sulėtėjimas 
skaudžiausiai palietė Onta
rio provinciją. Pastarųjų pus
antrų metų laikotarpyje bedar
bių skaičius pakilo iki 260.000 
nedarbui pasiekus 10%.

Metropolinio Toronto savi
valdybių rinkimuose pagrindi
nis dėmesys teko dviem kandi
datam į Toronto miesto bur
mistrus — dešiniojo sparno 
atstovei June Rollands ir NDP 
socialistų politikui Jack Lay- 
tonui. Pastarasis, pilnas socia
listinių idėjų, Toronto savival- 
dybėn pirmą kartą buvo išrink
tas 1982 m., o J. Rollands yra 
penkiolikos metų veteranė, 
trejus metus ėjusi Metropoli
nio Toronto policijos tarybos 
pirmininkės pareigas. Ją ki
niečių kilmės kanadiete Su
san Eng pakeitė Ontario par
lamento rinkimus laimėjęs 
NDP socialistų premjeras Bob 
Rae.

Kova tarp abiejų kandidatų 
vyko dėl Toronto ligšiolinio 
burmistro A. Eggletono pasi
traukimo iš šių pareigų po vie
nuolikos metų. Toronto mies
to burmistro rinkimus lengvai 
laimėjo pirmąja šio miesto 
burmistre 113.993 torontiečių

išrinkta J. Rollands, J. Layto- 
ną palikusi tik su 64.044 bal
sais. Jai teko 59% balsų, jam 
— 33%.

Pirmoji Toronto burmistre J. 
Rollands šias pareigas iš pasi
traukiančio A. Eggletono per
ims lapkričio 30 d. Kaip Toron
to burmistre ji dabar įsijungs 
į Metropolinio Toronto tarybą 
ir galės būti vėl grąžinta Met
ropolinio Toronto policijos 
tarybom Tad iš tikrųjų NDP 
socialisto J. Laytono pralaimė
jimas paliečia ir Ontario NDP 
socialistų premjerą Bob Rae, 
Metropolinio Toronto polici
jos tarybos pirmininke pasi
rinkusį jam artimesnių pažiū
rų kinietę Susan Eng. Prie J. 
Laytono pralaimėjimo, be abe
jonės, prisidėjo ir daug toron
tiečių atbaidžiusios jo socia
listinės NDP idėjos. V. Kst.

Įvairios žinios
Kanados daugiakultūrių reika

lų ir pilietybės ministeris G. Wei
ner, kaip skelbia “Canadian 
Scene”, planuoja pertvarkyti pi
lietybės aktą, kuris išreikštų 
piliečių svarbiausią rūpestį: 
“kas mes esame kaip žmonės”. 
Ministeris kviečia akto pakeiti
mų diskusijose dalyvauti ir visas 
Kanadoje gyvenančias tauty
bes. Akte turėtų būti garantuo
jamos mažumų teisės ir stipri
namas jau veikiantis daugiakul- 
tūris reiškimasis Kanadoje. Ka
nada yra vienintelis kraštas 
pasaulyje, turintis daugiakul- 
tūrį aktą.

Pasak ministerio, Kanados 
vyriausybė yra įsipareigojusi 
pertvarkyti pilietybės aktą per 
vienerius metus. Dabartinis 
pilietybės aktas Kanadoje bu
vo įvestas 1947 m. Jis yra rei
kalingas nemažų pataisų. Pvz. 
iki šiol ateiviai, priėmę Kana
dos pilietybę, atskirais atvejais, 
sulaužę krašto įstatymus, galė
jo būti deportuoti. Tai neturė
tų būti. Visi piliečiai turėtų tu
rėti vienodas teises ir pareigas.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

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

NAUJA!!! 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)
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)
► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų) \

► PINIGAI (pristatymas iš rankų į rankas)
-reguliarus (4 savaitės)

► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tik Kanadoje)

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

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

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

KANADOJE
Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416) 798-3321
Branch
TORVIL PARCELS 
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416) 533-4910

LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

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

Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway,
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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. llb.

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

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

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph)
NorKus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

IADI7QIJI7D INSURANCE I V IL kJ IllL 1 V BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

R at ar navimas — 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*

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

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

Dėkojame visiem skaitytojam už ligšiolinę paramą, tikė
damiesi jos ir toliau. A DMINISTRA C1JA

TO ROM T ©«T

MONTREAL"6

Anapilio žinios
— Lapkričio 13 d. palaidotas 

a.a. Stasys Klimas, 76 m. amžiaus.
— Lapkričio 24, sekmadienį, bus 

švenčiama Lietuvos kariuomenės 
šventė. Ta proga mūsų šventovė
je 11 v.r. Mišiose visos organi
zacijos dalyvaus iškilmingai su 
savo vėliavomis.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilio salėje bus gruo
džio 22, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių. Ją rengia jaunų šeimų sek
cija, vadovaujama V. Valiulio. 
Dovanėlėms bei užkandžiams 
imama nuo kiekvieno vaikučio 
iki 10 m. amžiaus po $8, o su
augusiems už užkandžius bus ima
ma prie įėjimo po $3. Vaikučių 
registracija vyksta sekmadieniais 
parapijos salėje iki gruodžio 8 d.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti Vyt. Landsbergio knygą “At
gavę viltį”. Kaina — $10. Taipgi 
yra dėmesio vertų naujų knygų: 
J. Dainausko “Lietuvos bei lie
tuvių krikštas ir 1387-ji metai”. 
David Fainhauz “Lithuanians in 
the USA”, Stasio Santvaro “Saulė
leidžio sonetai”. Iš Lietuvos yra 
gautas nedidelis kiekis dail. Da
nutės Jonkaitytės pieštų puošnių 
kalėdinių atviručių. Taipgi ga
lima įsigyti ir kitokių lietuviškų 
kalėdinių atviručių.

— Mišios lapkričio 24, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a,a. Antaną Va- 
dakojį, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už Petkevičių šeimos 
mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su Lietuvių namų 

40 metų veiklos sukaktuviniu kon- 
certu-pobūviu Karaliaus Mindau
go menėje sekmadienio popiečių 
lankytojų skaičius sumažėjo iki 
160 asmenų. Susirinkusius pasvei
kino ir pranešimus padarė LN val
dybos narė Aldona Barysaitė.

— Lapkričio 24, sekmadienį, 
1.30 v.p.p. LN vyrų būrelio meti
nis susirinkimas. Negalintys da
lyvauti prašomi pranešti V. Dre- 
šeriui tel. 233-3334 arba A. Su- 
kauskui tel. 244-2790. Susirinku
sieji bus pavaišinti šiltais pie
tumis.

— Lapkričio 30, šeštadienį, Lie
tuvių namuose rengiamas bazaras 
paremti slaugos namų statybą. 
Kreipiamės į visuomenę šį kalė
dinį bazarą paremti daiktais, py
ragais ir talka. Daiktai priimami 
LN drabužinėje lapkričio 29, 
penktadienį, nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

— Gruodžio 8, sekmadienį, 2.30 
v^p.p. Lietuvių namuose, Kara
liaus Mindaugo menėje įvyks žy
maus smuikininko A. Stulgio ir 
solistės V. Bičkutės koncertas. 
Kviečiame visus muzikos mylėto
jus nepraleisti šios retos progos 
išgirsti talentingus profesiona
lus iš Lietuvos. Plačiau žiūrėki
te skelbimą sekančiame “TŽ” nr.

— LN valdybos posėdis — lapkri
čio 28, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

Aukos slaugos namams
$2,138.28 — Baltic Way II, su

rinkta per KLB Toronto apylinkę; 
$500 — Vaclovas Abromavičius; 
$300 — Stasys Dalijus iš Hamilto
no; $200 — Linas ir Veronika Ba- 
laišiai, Sofija Čižikienė; $100 — 
Vanda Jasinevičienė a.a. Juozo 
Jasinevičiaus vienerių metų mir
ties prisiminimui; $50 — Danguo
lė Radzevičienė. Iš viso statybos 
fonde yra $663,589.28. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose.

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. Minėtus daiktus 
bus galima apžiūrėti LN sekmadie
nio popietės metu nuo 11.30 v.r. iki 
1 v.p.p.

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

Prisikėimo parapijos žinios
— Vaikų Mišios, kurias organi

zuoja parapijos tarybos jaunų 
šeimų sekcija, bus ateinantį sek
madienį 9.20 v.r. mūsų šventovė
je. Po to kalėdinių kortelių spaus
dinimas nuo 10 iki 1 v.p.p. Vaikai 
turės progą spausdinti Kalėdines 
korteles vartodami piešinius. 
Informaciją teikia Snaigė tel. 
766-9241.

— Pakrikštytos: Megan-Louise- 
Veronica, Kornelijos (Buteikytės) 
ir John McKinlay dukrelė; And
rea-Michelle, Rasos (Simanavi
čiūtės) ir Lance Chomyc dukrelė.

— Lapkričio 11 d. palaidotas 
a.a. Valerijonas Rutkauskas, 87 m., 
ir lapkričio 18 d. - a.a. Albertas 
Šiukšta, 77 m.

— Platinami bilietai į Nek. Prad. 
Švč. Mergelės Marijos seserų ir jų 
rėmėjų metinės šventės vakarie
nę, kuri bus ateinantį sekmadienį 
po 4 v.p.p. Mišių parapijos salėje.

— Naujų metų sutikimo baliui bi
lietai jau platinami salėje. Juos 
platina B. Genčius sekmadieniais 
salėje, kitu laiku namuose tel. 
532-8531.

— Yra gautas Šventojo Sosto lei
dimas pradėti vysk. Vincento Bo- 
risevičiaus kanonizacijos bylą. 
Tuo tikslu jau renkama medžiaga, 
liečianti Vyskupo-Kankinio gyve
nimą. Asmenys, kurie turi žinių, 
turėtų jas protokoliškai surašyti 
ir priesaika patvirtintas pasiųs
ti šiuo adresu: Telšių vyskupijos 
ir Klaipėdos prelatūros kurija, 
Katedros 5, 235610 Telšiai, Li
thuania.

— Anglų kalbos kursai vyksta 
muzikos studijos patalpose pir
madieniais ir trečiadieniais nuo 
7 iki 9 v.v.

— Mišios lapkričio 24, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Juozą Pesec- 
ką, 9.20 v.r. už a.a. Konrad Elbert, 
10.15 v.r. - už Vėlinių novenai pa
vestas sielas, už a.a. Oną Karaliū
nienę, 11.30 v.r. - už gyvus ir mi
rusius parapijiečius, 4 v.p.p. už se
selių rėmėjus ir geradarius.

Religinei Lietuvos šalpai 
aukojo: $100 — V.B. Vaičiūnai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — N. Preibienė.

A. a. Vlado Žemaičio atmini
mui Elena ir Vytautas Čižaus- 
kai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

Didieji vartai Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje visą žie
mos laikotarpį bus atidaromi tik
tai laidotuvėms. Lankytojai į ka
pines visada gali įeiti pro šoni
nius vartelius. Inf.

Įvyko klaida informacijoje apie 
atsisveikinimą su Maspeth, NY, 
klebonu prel. Pr. Bulovu (“TŽ” 
1991 m. 46 nr.): baigiamąją vai
šių maldą sukalbėjo ne kun. S. 
Yla, o kun. S. Raila. Straipsnyje 
apie Šv. Kazimiero kolegiją, pil
ną lietuvių studentų, parašyta, 
kad jie studijuoja Romos uni
versitete; turi būti — universi
tetuose.

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.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su bal
dais vienam asmeniui. Galima vir
ti. Tel. 767-7159 Toronte.

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

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

: Š.m. lapkričio 30, šeštadieni 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 namuosė’"Vilnius"; V. Bansevičiui tel. 533-0923. <
■ Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Savo dalyvavimu paremsite Suvalkų krašto lietuvių veiklą.

Bilietai - $10, gaunami pas J. Vingeliene tel. 233-8108. Rengia “Gintaro” tėvų komitetas

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į 
Toronto jaunimo ansamblio 
“GINTARAS” '

_____________________1991 m. 
gruodžio 1, 

sekmadienį, 3 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose 

Programoje: gintariečių pasirodymas, loterija, vaišės.

TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS
KALĖDŲ DŽIAUGSMAS 

gruodžio 7, šeštadienį, 9.30 v.r., Prisikėlimo parapijos salėjeje? 
Kalėdinėje programoje: muzikinis veikalas “RUDNOSIUKAS" \
(Vytės Nemunėlio), vaišės, staigmenos, dovanėlės ir ZZ

Kviečiami maži ir dideli!!!

Registracija vyksta Toronto Maironio mokykloje šeštadieniais 
arba skambinti B. Batraks tel. 271-1640, arba I. Petrauskienei 
tel. 242-4779. įėjimas - $5 asmeniui. ....... ...... S)Rūta Radtke

Toronto VI. Pūtvio kuopos šau
liai dalyvauja Lietuvos kanki
nių šventovėje lapkričio 24, 11 
v.r., Mišiose su vėliava ir antrą 
valandą Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjime Toronto Lie
tuvių namuose.

Sol. Slava Žiemelytė su kitais 
kanadiečių solistais ir instru
mentalistais dalyvauja W. A. 
Mozart’o 200 metų mirties minė
jimo koncerte š. m. lapkričio
29 d., 8 v.v., Hillcrest Christian 
šventovėje, 2 Vaughan Road, 
Toronte.

Suvalkų krašto Lietuvių iš
eivijos sambūrio organizuojami 
rudens šokiai įvyks lapkričio
30 d., 6 v.v., Toronto Lietuvių 
namu didžiojoje salėje. Progra
moj^ pasirodys V. Ramanausko 
vadovaujama kapela. A.P.

Toronto jaunimo ansamblio 
“Gintaras” išleistuvinis koncer
tas įvyks gruodžio 1, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių na
muose. Programoje - gintarie
čių pasirodymas, loterija bei vai
šės. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti ir paremti jaunimo 
išvyką į Pietų Ameriką. Įėjimas- 
$10. Bilietai gaunami pas J. Vin- 
gelienę tel. 233-8108. Aukoju
siems daugiau kaip $50 išduoda
mi kvitai atleidimui nuo paja
mų mokesčio. Inf.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia Kūčias šeštadie
nį, gruodžio 21, Vilniaus namuo
se, III aukšto salėje, 1 v.p.p. Bi
lietai gaunami pas T. Kobelskie- 
nę tel. 760-8003, P. Jutelį tel. 
766-6019, L Kandrotienę tel. 
766-6437.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraščio rėmėjų būrelis šau
kia susirinkimą š. m. gruodžio 1, 
sekmadienį, 1.30 v.p.p. Lietu
vių namų seklyčioje. Bus apta
riami praėjusio renginio reika
lai ir renkamas vadovas 1992 m. 
renginiui. S.V.

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

RYTAS LINGĖ, pianistas iš Lietu
vos, gali mokyti skambinti pianinu 
ar koncertuoti visuomeniniuose 
renginiuose. Skambinti tel. 770- 
5369 vakarais ar tel. 884-3988 die
nomis.

Reikšmingos veiklos paminėjimas
Toronto Lietlivių namai su sa

vo keturių de^fmtmečių lietuvy
bės stiprinimo įnašu į gražią vis 
pasikartojančių išeivijos sukak
čių eilę įsijungė lapkričio 17 d. 
Minėjimą atidarė LN valdybos 
pirmininkas R* Strimaitis ir pa
kvietė adv. A.' Pacevičių vado
vauti programai. Buvęs LN pirm. 
J. Šimkus anglų kalba apžvelgė 
Lietuvių narni/ nueitą kelią, o 
lietuvių kalba nušvietė kiek
vieną dešimtmetį atskirai, pri
mindamas sėkmes ir nesėkmes ir 
pacituodamas darbuotojų min
tis, skelbtas leistame “Lietu
vių namų žinių” biuletenyje. 
Pabrėžė naująjį Slaugos namų 
užmojį ir kvietė kiekvieną lie
tuvių šeimą prie kapitalo sutel
kimo prisidėti bent tūkstantine.

Programos vedėjas į skonin
gai dekoruotą sceną pakvietė žy
miuosius LN darbuotojus - A. 
Petrylą, V. Dauginį, J. Šimkų ir 
R. Strimaitį, kuriems tautiniais 
drabužiais pasipuošusios atžaly- 
nietės prisegė po gėlę. Po to bu
vo pristatyti minėjime dalyvavę 
svečiai: Lietuvos gen. konsulas 
H. Lapas ir ponia, Toronto mies
to tarybos nariai - W. Boytchuk 
ir T. O’Donohue su ponia, Onta
rio pilietybės min. E. Ziemba, 
Lietuvos kankinių par. klebo
nas kun. J. Staškus, Prisikėli
mo par. klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, Išganytojo par. 
klebonas kun. P. Dilys, Prisikė
limo parapijos komiteto pirm. B. 
Čepaitienė, KLB valdybos atsto
vas J. Krištolaitis, Išganytojo 
parapijos tarybos pirm. E. Ste
ponas, “Paramos” atstovas V. 
Sendžikas ir “Tėviškės žiburių” 
atstovas Č. Senkevičius. Trum
pais sveikinimais palinkėta Lie
tuvių namams geros ateities. 
Min. E. Ziemba ir Toronto “Gin
taro” atstovė D. Goudie-Gudely- 
tė prie sveikinimų prijungė spe
cialias plaketes šios sukakties 
atminimui. A. Pacevičius gau
sius dalyvius supažindino su da
bartine LN valdyba ir tarnauto
jais, kuriems nuoširdžiai pa
plota.

ARE YOU WORTH $48,000,?
International company needs 
people with organizational/ 
management ability for Canada, 
Europe & Orient. Must have 
good knowledge of English - 
Training Canada & Europe.

Serous applicants only.
For appointment call

John Whitehead 
tel. (416) 677-2151 
between 9-4 Monday-Friday

Koncertinį šiupinį gana gyvai 
ir energingai atliko smuiku Rūta 
Milkienė, dainelėmis Eugenija 
Ambrozaitytė bei pianistės - 
Jolanta Vaičytė ir Vitalija Pau
lauskaitė. Tai jaunas Lietuvos 
muzikinis atžalynas, klausyto
jams pažėręs populiaresnių ga
baliukų. Koncertantėms įteik
tos gėlės ir smarkiai paplota. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Buvo įvežtas milžiniškas 
40-mečio tortas, kurio žvaku
tes užpūtė LN darbuotojai, vi
siems dalyviams sustojus linkė
jimus išreiškiant tradicine “Il
giausių metų”, LN pirm. R. Stri
maitis padėkojo valdybai ir mo
terų būreliui už minėjimo suren
gimą ir svečiams už atsilanky
mą. Vakarienės metu ir po jos 
buvo progos visiems pasidalinti 
įspūdžiais. Daugumos nuomonė 
- minėjimas gerai suorganizuo
tas. Kai kurie tik pasigedo ryš
kesnio mirusių pirmūnų prisi
minimo. S.

Paieškojimas
Birutė Venslovaitė-Garšvienė 

ieško savo mamos Anelės Špokai- 
tės-Venslovienės ir jos sesers Jad
vygos Špokaitės-Ūsienės (Ūsas) 
arba jos vaikų. Jadvyga Špokaitė 
su savo seserim Stefanija išvyko į 
Ameriką I-jo Didž. karo metu. Pas
kutinis jų laiškas gautas 1941 m. iš 
Montrealio. Kas apie juos ką žino
tų, prašoma pranešti adresu: B. 
Venslovaitė-Garšvienė, Kelmė, 
Vytauto Didžiojo g-vė 76-1, Li
thuania.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Toliau svoris neribojamas. Perduo
dame pinigus iš rankų j rankas ne
ribotais kiekiais. Už tą patarnavi
mą imame 10%-15%. Užsakome ke
liones į Lietuvą ir kitas pasaulio 
šalis. Išduodame draudimus že
miausiomis kainomis visais atve
jais. Sutvarkome iškvietimus ir už
pildome vizų anketas norintiems va
žiuoti į Lietuvą. Persiunčiame nau
jus ir vartotus traktorius, mažus 
sunkvežimius (trokelius) ir lengvas 
mašinas. Galite užsisakyti naują bet 
kokios rūšies sovietų gamybos trak
torių. Maloniai kviečiame pasinau
doti pigiausiais mūsų patarnavi
mas. Teirautis tel. (416) 536-4742 
nuo 9 v.r. iki 11 v.v. Toronte.

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.

AV parapijos metiniai pietūs lap
kričio 10 d. svečiais pripildė para
pijos salę. Vincas Piečaitis pasvei
kino atsilankiusius ir pakvietė me
ninę programą atlikti naujai susi
organizavusį mergaičių sekstetą, 
vadovaujamą Aušros Jakimavičiū- 
tės. Šis dainos vienetas per du 
išėjimus skambiai padainavo sep
tynias liaudies dainas. Tarp tų 
dainų Juozukas Piečaitis puikiai 
pianinu paskambino du trumpus 
dalykus. Po šios programos didžio
joje loterijoje laimėjimais pasi
džiaugė daugelis parapijiečių. 
Kun. Izidoriui Sadauskui palai
minus valgius, visi vaišinosi Al
berto Jonelio su talkininkais pa
ruoštais skaniais patiekalais. Ka
vos metu laimė bandyta gausioje 
mažojoje loterijoje. Pietų pabai
goje klebonas kun. Juozas Ara-

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

Res.: 256-5355
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Tel.: 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

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

|-J- JW Q MONTREALIO LIETUVIŲ L! i KREDITO UNIJA
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%
........ 7'/4%

Taupymo - su gyv. dr............. 4’/2%
1 metų ...........
180 d. -364 d. Taupymo - kasdienines........ 4'/2%
120 d. - 179 d. ........ 7 % Einamos sąsk.......................... 3'/z%
60 d. - 119 d. ........  63/4% RRIF - RRSP — term.............. 8'/4%
30 d. - 59 d.............6’/2% RRIF - RRSP - taup..............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 91/z%, asmenines - nuo 10'/z%

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 %

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Ontario Corporation nr. 955190

Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų siuntos pristatomos tiesiai į gavėjo rankas lėktuvais 

per mėnesį. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, maistas 
ir kt. $5.99 už 1 kg.

• Lėktuvų bilietai j Baltijos kraštus ir atgal skrendant Lufthansa, 
KLM ir Skandinavijos lėktuvais -

Toronto-Vilnius........ $1169 (mokesčiai įskaičiuoti)
Toronto-Ryga ............  $1279 (mokesčiai įskaičiuoti)

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams - $1 dienai
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Dolerių pristatymas
• Greitas laiškų persiuntimas FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius
Mūsų adresas:

257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 
Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

Latvijoje mūsų bendrovei atstovauja latvių “Lenny Agency Ltd.”

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

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

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

LIETUVĖ 64 m. amžiaus nori išsi
nuomoti kambarį su virtuve arti 
Lietuvių namų. Skambinti tel. 53.3- 
5454 Toronte.

DOVANAI ATIDUOTU 200 galio
nų alyvos tanką su apie 100 galionų 
šildymo alyvos. Pats turi išsimon- 
tuoti. Adresas: Jonas Riauba, 319 
Runnymede Rd., Toronto, Ont.

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.

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

nauskas padėkojo pietų dalyviams 
ir savo darbu prisidėjusiems.

Seselė Paulė, siunčiama savo 
vadovybės, Lietuvoje išbuvo pen
kias savaites. Apvažiavo beveik 
visą Lietuvą, kiekvienoje vieto
vėje susitikdama su jai reikalin
ga auditorija ir ten padarydama 
įvairius pranešimus. Lapkričio 6 
d. “Rūtos” klube seselė dalinosi 
patirtais įspūdžiais su gausiais 
klausytojais. Savo sėkminga ke
lione labai patenkinta ir džiau
gėsi, kad šį kartą neteko bijoti 
nei dėl savo kalbos, nei dėl kelia
vimo po kraštą. Į pateiktus klau
simus seselė išsamiai atsakinėjo.

Jo-Anne M. Oss (Ūsaitė) ir Mare 
N. Just susituokė lapkričio 9 d. 
AV šventovėje. Santuoką palaimi
no šeimos artimas draugas kun. J. 
Sullivan. B.S.

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

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.

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.

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).


