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Vieni kitiems reikalingi
Septintasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas ar

tėja. Nesunku įsivaizduoti rengėjų aplinką: posėdžiai, 
kelionės, susitikimai, informacijos sklaida, nemigo nak
tys. Ii- nebeatskiriamas palydovas — rūpestis, kad visi 
suvažiuotų, kad viskas gražiai praeitų, kad dalyviai ką 
nors gautų ir parsivežtų į savo apylinkes ir šeimas.

PASTARASIS rūpestis bus bene pats giliausias, ir 
tai liečiantis ne tik rengėjus bei dalyvius, bet ir vi
są lietuviškąją visuomenę. Po kiekvieno kongreso 
vis būdavo plačiai domėtasi klausimu, ar įdėtos lėšos ir 

pastangos pateisina rezultatus. Su labai mažom ir neryš
kiom išimtim visa tai aplamai nebūdavo vienaip ar kitaip 
suformuluoti kokių nors ataskaitų reikalavimai, o tik nor
malus noras palyginti, pasverti, kaip nors įvertinti tokį 
didelio ii’ plataus organizuotumo reikalaujantį renginį. 
Yra pagrindo manyti, kad ir po šito kongreso tasai išlai
dų bei naudos klausimas bus gyvas. Jame betgi glūdi vie
nas nesusipratimas. Jei kas tikisi iš kongreso dalyvių par
vežamų lauktuvių, tai yra greitų, tuoj pat matomų rezul
tatų, gali iš tikrųjų nusivilti, nes ką gi grįžęs atstovas pa
rodys. Žinoma, jis ar ji pasakys, kad viskas buvę labai 
įdomu, kad esąs pilnas įspūdžių, kad atradęs naujų drau
gų ir kad labai pavargęs. Kuris nors gal dar pridės, kad 
stengsis palaikyti draugystės ryšius su kitų kraštų jau
nimu. Tai tuo tarpu ir viskas. O ką kongresas per tas ke
lias dienas sukūrė, kaip atnaujino lietuviškąjį pagrindą, 
ant kurio sustojo įvairių kultūrų paveikti ir savaip už
augę lietuviai, lietuvaitės, ką išsiskirdami paliko rengė
jams ir visiems lietuviams to krašto, kuriame kongresas 
įvyko, — visa tai juk nėra kartu su lagaminais atkeliavu
sios lauktuvės. Tai daug daugiau negu jos. Tai rimtas 
įnašas ateičiai, kurioje vėl ir vėl, ir čia, ir ten iškils ku
dirkiški stulpai, kad išsilaikytų senelių bei tėvų staty
tas tautinio išlikimo pastatas plačioje išeivijoje. Tuo 
būdu lauktuvės ir ateities perspektyva — apsimoka, ne
apsimoka — klausime kertasi ir maišo stebėtojų požiū
rius apie tokius kongresus.

SEPTINTASIS pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 
bus pirmas savo apimtimi nevaržomai jungiantis 
ir laisvos Lietuvos jaunimą, nors jo dalyvavimą la
bai riboja finansiniai ištekliai. Kai Šeštajame nedrąsiai 

ir labai tyliai dalyvavo vos vienas kitas Vakarus lankęs 
jaunuolis, tai jau šitame suvažiavime Pietų Amerikoje 
Lietuvos jaunimui dalyvauti nebėra jokių trukdymų. Ir 
niekas Vilniuje nebešūkauja, kad buržuazinių naciona
listų vaikai tokiuose kongresuose, kalbėdami pasaulio 
lietuvių jaunimo vardu, pažeidžia teisėtumą ir varo pro
pagandą prieš “Markso-Lenino keliais nebegrįžtamai nu
ėjusį socialistinės Lietuvos jaunimą”. Kieno propagan
da ir kokiais keliais Lietuvos jaunimas nuėjo, šiandien 
jau niekam aiškinti nebereikia. Šiandien tik reikia stip
rinti ryšius taip, kad ir Lietuvos, ir išeivijos jaunimas 
jaustųsi ne tik artimi tos pačios tautos vaikai, bet ir vieni 
kitiems reikalingi. Iš vienos pusės kultūrų suneštinė gali 
labai praturtinti užsiangažavimus ateičiai, o iš kitos pu
sės ne Lietuvoje užaugusiam jaunimui niekad nebus per 
daug nuolatinio įvairiaformio dvelkimo iš tėvų ar sene
lių gimtinės. Įtakų mainai turėtų įsilieti į bendrą visus 
liečiančią jaunimo paskirtį — kurti morališkai stiprią, 
tautiškai sąmoningą, ekonomiškai pažangią šviesių pers
pektyvų Lietuvą. Ir tai neturėtų virsti rezoliucijų teks
tais ar gražiais iškilmių šūkiais. Tai darbai, ir nelengvi, 
bet reikalingi uždaviniai ir Lietuvai, ir išeivijai. Nuo to, 
kiek jaunimas įstengs padaryti dabar, priklausys neto
lima tautos ateitis. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Grąžins karo nusikaltėlį?
Kanados federacinis teisėjas 

Frank Collier baigė 29 mėne
sius trukusią pilietybės atėmi
mo bylą iš 72-jų metų olandų 
kilmės kanadiečio J. Luitjen- 
so, apkaltinto bendradarbia
vimu su vokiečiais II D. karo 
metais, nelegaliu atvažiavimu 
Kanadon ir apgaulingu pilie
tybės įsigijimu. Esą olandas 
Jacob Luitjens vokiečių okupa
cijos metais priklausė Olandi
jos nacių partijai, pusiau ka
rinei “Landwacht” grupei, vei
kusiai vokiečių policijos ir SS 
kontrolėje. Jos nariai okupan
tams padėdavo ieškoti žydų ir 
olandų pogrindžio veikėjų.

Vengdamas olandų keršto, J. 
Luitjens 1945 m. balandžio mė
nesį pasidavė Vakarų sąjungi
ninkų kariams, iš karo belais
vių stovyklos įsijungė civilių 
vokiečių pabėgėlių stovyklon 
ir išvyko Paragvajun, pasiva
dinęs Gerhardu Harderiu. Ka
nadon jis atvyko 1961 m., jos 
pilietybę gavo 1971 m. Dirbo 
botanikos profesoriumi Van
kuverio universitete ir dabar 
senatvės dienas praleidžia 
pensininku. Olandijos teismas 
užsienin pasitraukusiam J. 
Luitjensui kaip nacių kolabo
rantui yra paskyręs kalėjimą 
iki gyvos galvos. Teisėjas F. 

Collier Kanados federacinia
me teisme nutarė, kad iš jo tu
ri būti atimta Kanados piliety
bė. Mat jis, įvažiuodamas Ka
nadon, nuslėpė savo ryšius su 
naciais ir Olandijos teismo 
sprendimą. Su tais duomeni
mis J. Luitjens nebūtų buvęs 
įsileistas ir nebūtų gavęs Ka
nados pilietybės. Jis betgi tei
sinasi tada nieko nežinojęs 
apie Olandijos teismą ir jam 
už akių paskirtą bausmę. Esą 
ši žinia jį pasiekusi tik 1983 m., 
kai jis jau prieš 12 metų buvo 
tapęs Kanados piliečiu.

Kitokios nuomonės buvo Ka
nados pilietybės reikalus tvar
kantis ministeris Gerry Wei
ner, pritaręs teisėjo F. Col- 
lierio sprendimui ir pasiūlęs 
Kanados ministerių kabinetui 
sprendimo vykdymą. Piliety
bė iš J. Luitjenso jau atšauk
ta. Kanados pilietybės įstaty
mas tokiais atvejais nėra nu
matęs apeliacijos teisių pilie
tybės netekusiam asmeniui. 
Tai yra naujas posūkis karo nu
sikaltimais kaltinamų Kana
dos piliečių bylose, pasisko
lintas iš JAV teisingumo de
partamento specialių tyrimų 
OSI agentūros. Kanadoje nie
kas neteisė J. Luitjenso dėl

(Nukelta į 5-tą psl.)

Laisvės ir diplomatinio Lietuvos pripažinimo šventė Vingio parke Vilniuje 1991 m. rugsėjo 15 d. Sąjūdžio paraginti 
žmonės atėjo su Lietuvą pripažinusių valstybių vėliavėlėmis Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuvos rūpesčiai prancūzų spaudoje
Pasiuntinybių rūmų byla • Kova už ekonominę nepriklausomybę • Profesoriaus 

Matore laiškas • Įtampa tarp lietuvių ir lenkų

Baltijos valstybėms, atsta- 
čiusioms diplomatinius santy
kius su Prancūzija, rūpi at
gauti ne tiktai jos banke sau
gotą auksą, bet ir sovietų oku
puotus pastatus. Jų įgaliotas 
Prancūzijos parlamento narys 
Michel Pelchat stengiasi tei
siniu keliu atgauti iš sovietų 
neteisėtai okupuotus buvusių 
pasiuntinybių pastatus.

Sunki byla
Deja, pasirodo, byla nėra 

taip jau paprasta. Pirmosios 
teismo instancijos pasisakė 
sovietams palankia prasme — 
toji byla esanti politinė ir 
turinti būti sprendžiama de
rybomis su Sov. Sąjunga.

Apie tai rašo ir prancūzų 
spauda. “Le Quotidien de Pa
ris” 1991. X. 19 išspausdino 
savo korespondentės Nathalie 
Hamon pranešimą apie minė
to parlamentaro M. Pelchat 
vizitą sovietų konsulate. Esą 
pastarasis, lydimas teismo 
antstolio, nuvyko į sovietų 
konsulatą Paryžiuje (8, rue de 
Prony). Tai buvusios Latvijos 
pasiuntinybės pastatas, kur 
yra įsikūręs Sov. Sąjungos 
konsulatas nuo 1940 metų. 
Prancūzų parlamentaras tarė 
sovietų teisinio skyriaus pa
reigūnui: “Jūs nemokate nuo
mos, tai žinote”. Pastarasis 
atsakė: “Nemokame, nes tai 
Sov. Sąjungos nuosavybė”.

Korespondentė čia pastebi, 
kad Baltijos valstybės tebe
moka nuosavybės mokesčius 
už pasiuntinybių pastatus jau 
50 metų. Šis vizitas buvęs tik 
informacinio pobūdžio, nes 
antstolis neturėjo atitinkamo 
teismo sprendimo. Jis tik pa
darė fotografines pastatų nuo
traukas.

Pasak korespondentės, ant 
buvusios Lietuvos pasiuntiny
bės rūmų tebėra Gedimino 

kryžius (turbūt stulpai), ofi
cialus Lietuvos valstybės 
ženklas. Tuose rūmuose tebė
ra įsikūrusi Sov. Sąjungos 
spaudos agentūra “Novosty”.

Parlamentaras M. Pelchat 
pradėtą bylą yra pasiryžęs 
pakelti į aukštesnę teismo 
instanciją. Byla, atrodo, bus 
ilga. Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerija Baltijos 
valstybėms yra paskyrusi erd
vias patalpas 9-jame Paryžiaus 
distrikte. Atlikus remontus, 
ten galės įsikurti diplomati
nės Baltijos valstybių atsto
vybės.

Kova dar nepasibaigė
Prancūzų spauda turi ke

letą korespondentų Maskvoje, 
kurie gana dažnai aplanko ir 
Baltijos valstybių sostines. 
Francoise Lazare, aplankiusi 
Vilnių, “Le Monde” dienraš
tyje 1991. X. 22 paskelbė ilgą 
rašinį apie Baltijos valstybių 
kovą už ekonominę nepriklau
somybę.

Būdama Vilniuje, ji paste
bėjo, kad pranyko rusiški gat
vių įrašai, o vieta, kur stovė
jo Stalino paminklas, baigia
ma užlyginti. Įmonėse, kur 
dirba daug rusų darbininkų, 
rusų kalba tebėra plačiai var
tojama, skelbimų lentos pil
nos rusiškų tekstų. Toks pat 
vaizdas ir Rygoje. Ten pvz. 
“Dzintars” įmonėje net komu
nistiniai šūkiai tebėra ne
nuimti.

Svarbiausias Baltijos vals
tybių rūpestis dabar — ekono
minė nepriklausomybė. Iki 
šiol visa ekonomija buvusi 
orientuota 90% į Sov. Sąjun
gą. Pasukti vairą į Vakarus 
— ne taip lengva po 50 metų 
okupacinio valdymo. Sudaryti 
bendrą Baltijos valstybių rin
ką esą neįmanoma, nes jos 
ekonominėje srityje gerokai 

vienodos, yra daugiau konku
rentės negu viena kitą papil
dančios. Latvija netgi linkusi 
pritapti kaip antraeilė narė 
ekonominės sovietų sąjungos. 
Visos trys Baltijos valstybės 
einančios savitais keliais, 
dairosi į Vakarus ir kviečia 
investitorius steigti savo įmo
nes. Rublio visi bijo, neskuba 
su įmonių privatizacija, kad 
rusai, atvykę su glėbiu rublių, 
jų nenupirktų.

Korespondentė rašo ir apie 
Sov. Sąjungos skolas užsie
niui. Esą Maskva reikalauja 
iš Baltijos valstybių mokė
ti tam tikrą skolos dalį. Pa
gal apskaičiavimus Lietuva 
turėtų sumokėti 880 mil. do
lerių, Latvija — 680, Estija 
— 480 iš 63 milijardų dolerių. 
Latvija esą linkusi tą sumą 
sumokėti, bet Lietuva ir Es
tija — ne: negalima mokėti 
okupanto skolų. (Kiti šalti
niai nurodo, kad Esija linku
si mokėti savo dalį, o Lietuva 
sutinkanti mokėti 100 mil. dol.).

Profesoriaus laiškas
Prof. Georges Matore, ne

priklausomoje Lietuvoje dės
tęs prancūzų kalbą VD uni
versitete ir kitose aukšto
siose mokyklose, dabar gyve
nantis Paryžiuje, paskelbė 
laišką dienraštyje “Le Quo
tidien de Paris” 1991. X. 22, 
kuriame priekaištauja Pran
cūzijos žiniasklaidai, anks
čiau atsisakiusiai skelbti 
pranešimus organizacijos “Li
berte pour les Baltes” (Lais
vė baltiečiams), o dabar sku
bančiai rašyti apie Baltijos 
valstybes, atkovojusias savo 
nepriklausomybę. Prancūzi
jos visuomenė ir dabar neži
nanti apie baltiečių kančias, 
patirtas sovietinės ir naci-

(Nukelta j 2-ra psl.)

Pokalbis su Amerikos žydais
Lietuvos misijos prie Jung

tinių Tautų pranešimu, Lietu
vos aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis 
lapkričio 12 d. Niujorke tu
rėjo pokalbį su Wiesenthal’io 
centro atstovais, atvykusiais 
iš Los Angeles miesto. Pasta
rieji pateikė eilę pasiūlymų 
patobulinti reabilitacijos pro
cesą. V. Landsbergis pabrėžė
— vykdant reabilitaciją, krei
piamas dėmesys į patarimus ir 
pateiktą informaciją iš Vaka
rų. Nuomonės išsiskyrė dėl 
KGB pateiktų dokumentų, ku
rių patikimumu neabejoja 
Wiesenthal’io centras.

V. Landsbergis pasmerkė 
netikslią informaciją bei ko
lektyvinės kaltės užmetimą 
lietuvių tautai užsienio spau
doje, atkreipdamas dėmesį į 
“Newsweek” žurnalo klaidin
gą informaciją bei pačių Wie- 
senthal’io centro atstovų pa
sisakymus. Žydų atstovai pri
tarė V. Landsbergio nuomo
nei, pridurdami, kad tautžu- 
dystės nusikaltimuose daly
vavę asmenys — ar jie būtų žy
dai, ar lietuviai — yra nusi
kaltėliai, traukiami baudžia
mojon atsakomybėn.

Lapkričio 14 d. V. Landsber
gis dalyvavo Amerikos žydų 
komiteto suvažiavime. Jis čia 
tarė pagrindinį žodį. “The 
Washington Post” lapkričio 
15 d. laidoje atkreipė dėme
sį į V. Landsbergio pareikštą 
kritiką “The New York Times” 
dienraščiui dėl klaidinančio 
straipsnio, kuris iššaukė nei
giamą tarptautinę reakciją 
reabilitacijos reikalu Lietu
voje.

Ir patys žydų atstovai pokal
byje su V. Landsbergiu “The 
New York Times” straipsnį pa
vadino netiksliu.

Skrydžiai į Vilnių
Trys Europos oro linijos, 

kaip praneša Reuterio agentū
ra, beveik kiekvieną dieną 
parūpins skrydžius į Lietuvos 
sostinę Vilnių. Šveicarijos 
“Swissair”, Austrijos oro lini
jos ir Danijos “SAS” pradės 
keleiviams patarnavimus 1992 
m. sausio mėn. vidury. “Swiss
air” parūpins skrydžius iš Ziu- 
richo į Vilnių ketvirtadieniais 
ir sekmadieniais, Austrijos 
oro linijos iš Vienos — pirma
dieniais ir penktadieniais, 
Danijos “SAS” iš Kopenhagos
— antradieniais ir šeštadie
niais. Taip sutarė tarp savęs 
bendrovės.

Prisidės prie skolų mokėjimo
Tos pačios agentūros prane

šimu, Lietuvos ministeris 
pirm. G. Vagnorius pareiškė, 
kad Lietuva sutinka mokėti 
Vakarams 100 mil. dol. Sov. 
Sąjungos skolų.

Apkaltinti sabotažu
“Norway Times” lapkričio 

7 d. išspausdino platesnę ži
nią, kad Vilniaus orauostyje 
buvo apgadintas Norvegijos 
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Šventovė, gaubianti praeities slėpinius 

Akademinės Sv. Jono šventovės atšventinimo iškilmės

keleivinis lėktuvas: išplėš
tos atsarginės durys, deguo
nies aprūpinimo sistema su
gadinta. Lietuvos vyriausybė 
apkaltino rusų kilmės orauos- 
čio tarnautojus. Jų 16 tuojau 
pat atleido iš darbo ir išvarė 
iš Lietuvos. Šie tarnautojai 
buvo Sov. Sąjungos piliečiai.

Pasirašė sutartį
Lietuvos ir Rusijos federa

cijos kultūros ministerial Kuo
lys ir Solominas Vilniuje pa
sirašė abišalę kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį. 
Bus plečiamas bendradarbia
vimas visose pagrindinėse 
kultūros srityse. Taip pat 
bus rūpinamasi kultūrinių 
turtų sugrąžinimu tikrie
siems šeimininkams. Ne tik 
sovietų okupacijos metu, bet 
ir kitais laikais buvo iš Lie
tuvos į Rusiją išvežta nema
žai kultūrinių turtų. Taip pat 
nutarta bendromis pastango
mis išsaugoti Kaliningrado 
srities kultūrinį palikimą.

Kitos žinios
— Lietuvos prezidentas Vy

tautas Landsbergis, kaip skel
bia Reuterio agentūra, lapkri
čio 18 d. pakvietė popiežių Jo
ną Paulių II aplankyti Lietu
vą. Tai jis padarė 30-ties mi
nučių privačioje audiencijoje 
su Šv. Tėvu.

— Kanados užsienio reika
lų ministerė Barbara McDou
gall lapkričio 21 d. paskelbė, 
kad Estijos sostinėje Taline 
atidarė Kanados ambasados 
įstaigą. Tokios įstaigos bū
siančios atidarytos Rygoje ir 
Vilniuje. Tuo pačiu praneša
ma, kad Kanados vyriausybė 
Baltijos kraštams humanita
rinei pagalbai paskyrė 1 mil. 
dol.

— Lietuvos aukščiausioji ta
ryba priėmė įstatymą, kuriuo 
nusavinamas respublikos te
ritorijoje esantis komunistų 
partijų bei organizacijų tur
tas. Tai liečia Lietuvos ko
munistų partiją, uždarytą po 
nepavykusio perversmo Mask
voje, A. Brazausko vadovau
jamą Lietuvos demokratų dar
bo partiją, buvusias komjau
nimo organizacijas.

— Sovietų balerinai M. Pli- 
setskajai, kaip skelbia Lietu
vos radijas, buvo suteikta Lie
tuvos pilietybė. Balerinos 
motina kilusi iš Vilniaus, o 
jos senelis gyvena Lietuvoje. 
Balerina gėrisi tvarka Vilniu
je ir tikisi pamiršti netvarką 
Maskvoje. Jos vyrui kompozi
toriui R. Šedzinui taip pat su
teikta Lietuvos pilietybė.

— Lietuvos vyriausias pro
kuroras Artūras Paulauskas 
spaudai pažymėjo, kad teismo 
pareigūnų surinkti duome
nys apie sausio 13-tos dienos 
žudynes Vilniuje aiškiai rodo, 
jog į šiuos tragiškus įvykius 
buvo įsijungusi Sov. Sąjungos 
komunistų partija, jos skyrius 
Lietuvoje, KGB, sovietų vidaus 
ministerija ir kariuomenė. Ty
rimai vykdomi toliau. J.A.
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Lietuvos rūpesčiai prancūzu...

Istorinis VLIKo seimas juodasšlajuš

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nės okupacijos metais. Jis 
primena savo kančias sovie
tiniame Kauno kalėjime, ku
riame praleido 8 mėnesius 
drauge su 3000 kitų politinių 
kalinių.

Profesorius primena savo 
tautiečiams sovietinius trė
mimus, nekaltų žmonių naiki
nimą, rusinimą, žydų šaudy
mą. Savo akimis matęs Vilniu
je esesininkų varomą žydų bū
rį kapinių link. Jo priešakyje 
ėjęs jaunas žydas ir grojęs 
mandolina.

Žvelgdamas į ateitį, profe
sorius rašo: “Reikia pasitikėti 
moraliniais ištekliais, kuriais 
jau pasižymėjo lietuviai ir jų 
kaimynai. Tų trijų šalių lau
kia gana dideli ekonominiai 
sunkumai. Laisvasis pasaulis 
turėtų padėti toms trims ša
lims savo technologija. Jeigu 
tai bus padaryta, ekonominės 
problemos bus išspręstos be 
per didelių sunkumų”.

Sankirtis su lenkais
Domisi prancūzų žurnalis

tai ir Lietuvos lenkų mažuma. 
Jan Krauze, aplankęs Vilnių, 
parašė ilgą reportažą “Lietu
viai ir lenkai: naujas ginčas, 
seni nesusipratimai”, kurį iš
spausdino dienraštis “Le 
Monde” 1991. X. 29. Jame au
torius apžvelgia abiejų pu
sių pozicijas ir pastebi, kad 
tai esanti liūdna istorija. 
Esą abi tautos nusipelniusios 
Europai: lenkai apardę sovie
tinės sistemos pamatus, o lie
tuviai labai daug prisidėję 
prie sovietinės imperijos su
byrėjimo.

Dabartinė įtampa tarp lie
tuvių ir lenkų Lietuvoje at
siradusi pastaruoju metu dėl 
Vilnijos “nubolševikinimo”, t. 
y. sritinių tarybų paleidimo. 
Lietuviai esą įtaria lenkus 
siekiant atplėšti Vilniją nuo 
Lietuvos respublikos, vykdant 
prokomunistinę politiką, dik
tuojamą priešperversminio 
Kremliaus.

Lenkai esą kaltina lietuvius 
antilenkiškumu, duotų paža
dų nevykdymu, reikalavimu 
pasirašyti lojalumo deklara
ciją prieš duodant Lietuvos 
pilietybę ir pan.

Varšuvos vyriausybė pra
džioje užėmusi griežtą pozi
ciją, bet išsiaiškinus kilusią 

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

Parūpinami vizas jūsų kelionėms į Lietuvę.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje.
Pristatom per porą dienų. Gana greitai parūpinam jiems bilietus; atvy
kus - draudimų ir pervežimų iš Montrealio. Patvirtinam ar net pakei- 
čiam grįžimo datų. Dažnai vykdami į Lietuvų perduodam asmeniškai 
jūsų giminėms siunčiamų piniginę paramų.
Naujiena! Diplomuotų dantistų akcinė bendrovė Lietuvoje, turinti savo 
kabinetus didesniuose miestuose, gydo bei gamina dantų protezus 
jūsų giminėms, naudodama vakarietiškų technologijų už maždaug 
trečdalį kanadiškos kainos. Darbas garantuotas ir greitas. Raštiškas 
įvertinimas su numatyta sutaisymo kaina bus pateiktas ne vėliau kaip 
per savaitę po apžiūros.

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

Al CIQ MFhFI !Q Kennedy Travel Bureau Ltd., MLmIv IVILULLIu 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.

įtampą su Lietuvos vyriausy
be, sušvelnėjusi. Lenkijos 
parlamento pirmininkas M. 
Stelmachowski pakvietęs sa
vo tautiečius Lietuvoje pa
sirašyti lojalumo deklaraci
ją. Liaudyje betgi sklindanti 
nuomonė: “Kaip lenkas gali 
norėti tapti lietuviu”?

Reportažo autorius pabrė
žia, kad lietuvių-lenkų įtam
pos švelninimą sunkina isto
riniai praeities sankirčiai.

Pranešimas iš Varšuvos
Lietuvių-lenkų klausimu 

ilgoką reportažą išspausdino 
“Liberation” 1991. XI. 4. Jos 
autorė — Isabelle Lesniak, 
laikraščio korespondentė Var
šuvoje. Jos tema: “Priversti
nis lenkų pasirinkimas Lietu
voje”.

Savo reportaže autorė pa
brėžia Lietuvos vyriausybės 
reikalavimą lenkams pasira
šyti lojalumo pareiškimą iki 
XI. 3. prieš gaunant Lietuvos 
pilietybę. Varšuvos vyriausy
bė bandžiusi gauti Lietuvos 
sutikimą pratęsti terminą ir 
aiškintis problemą, bet Lie
tuvos vyriausybė nesutikusi. 
Pastaroji kaltinanti lenkus 
prokomunistiniu politikavi
mu. Lenkijos užsienio reika
lų ministerijos pareigūnas 
Jacek Czaputowicz pareiškęs, 
kad tai netiesa. Keli asme
nys, Kremliaus valios vykdy
tojai, buvę pašalinti ir nebe
galėję kenkti Lietuvos nepri
klausomybei, kurią aiškiai 
rėmusi Lenkijos vyriausybė. 
J. Czaputowicz, vadovaujantis 
Lenkijos delegacijai derybose 
su Lietuva, betgi pripažinęs, 
kad praeityje konservatyvieji 
lenkai darę gėdą Varšuvai, 
dėdamiesi su rusų organiza
cija “Jedinstvo”, kovojusia 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę.

Pasak minėto Lenkijos pa
reigūno, numatyta bendra Lie
tuvos-Lenkijos deklaracija, 
kuri reguliuosianti kylančias 
įtampas. Anot jo, “lietuvių 
veiksmai yra įkvėpti ne blo
gos valios, o nežinojimo”.

Korespondentė taipgi pažy
mėjo, kad Lietuvos respubli
ka turinti tiktai penktadalį 
lenkų, gyvenančių Sov. Sąjun
goje. Lietuva buvusi vieninte
lė po karo, davusi lenkams mo
kyklas ir spaudą. Viso to jie 
neturėję Sov. Sąjungoje. G.

JP/J'
SCANDINAVIAN AIRLINES

Po sunkaus darbo ir skau
džių aukų Lietuvai atgavus 
pilną valstybinę nepriklau
somybę, pasikeitė ir išeivijos 
lietuvių organizacinė veikla, 
ypač VLIKo. Tad 1991 m. lap
kričio 2 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje, Čikagoje, bu
vo sukviestas VLIKo seimas, 
tarybos, valdybos ir Tautos 
fondo specialus suvažiavimas.

Seimui rengti komiteto pirm, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
atvedęs salėn svečius iš Lie
tuvos, ragino jungti jėgas Lie
tuvai atstatyti ir pakvietė 
valdybos pirmininką dr. Kazį 
Bobelį pradėti VLIKo seimą.

Dr. K. Bobelis supažindino 
su svečiais iš Lietuvos — 
ministeriu pirmininku Gedi
minu Vagnoriumi ir jo žmo
na, Lietuvos ambasadoriumi 
Jungtinėse tautose Anicetu 
Simučiu, Lietuvos generali
niais konsulais ir kitais sve
čiais. Sugiedojus JAV ir Lie
tuvos himnus, sukalbėta invo- 
kacija. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės.

Sudarytas darbo prezidiu
mas: pirmininkai—Jonas Jur
kūnas, Vladas Šoliūnas ir Kos
tas Burba; sekretorės — A. Ka
činskienė, Jokūbaitienė ir Da
nilevičienė. Be to, sudaryta 5 
asmenų komisija nutarimų 
projektams paruošti, ir kitos 
komisijos.

Spaudos atstovai — Lietu
vių žurnalistų s-gos nariai: 
prel. J. Prunskis, J. Janu- 
šaitis, V. Kasniūnas, J. Žygas, 
J. Žemaitis, A. Juodvalkis, J. 
Šlajus, Z. Juškevičienė; radi
jo — Rimkus iš “Amerikos bal
so”, P. Petrutis ir B. Brazdžio
nis. Suvažiavime dalyvavo ir 
žurn. VI. Būtėnas.

Pareigūnų sveikinimai
Lietuvos premjeras pras

mingais žodžiais pasveikino 
seimą ir palinkėjo sėkmės. 
Lietuvos ambasadorius Jung
tinėms tautoms A. Simutis, 
pasveikinęs seimo suvažia
vimą, sakė: “Būdavo praeini 
pro JT rūmus ir matai, kad 
ten nebekabo mūsų tautinė 
vėliava. Žinia, toks vaizdas 
pažeisdavo lietuvio jausmą. 
Dabar, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę jos vėliava vėl 
plevėsuoja!” Pirmiesiems me
tams Lietuvos misijos JT įsi
kūrimui ir kukliam išlaikymui 
reikia $100.000. Laikinai pra
dines smulkias išlaidas iki 
šiol ambasadorius dengia iš 
kuklios generalinio konsula
to sąmatos, bet toliau teks sku
biai ieškoti kitų šaltinių. 
Tautos fondas yra beveik vie
nintelė viltis.

Sveikinimo žodį tarė ir Lie
tuvos ambasadorius JAV Sta
sys Lozoraitis (popietiniame 
posėdyje).

Seimą žodžiu sveikino ALT- 
os pirm. Grožvydas Lazaus
kas. Buvo ir daugiau sveiki
nusių žodžiu bei raštu.

Lazausko pranešimas
VLIKo tarybos pirm. G. La

zauskas savo pranešime ap
žvelgė visos tarybos bei ko
misijų veiklą. Buvo priimta 
VLIKo ELTOS sąmata 1991 m. 
— 319,050 dol. Balsavo 10 už, 
2 prieš ir 3 susilaikė. Sei
me dalyvavo 44 tarybos nariai, 
turį balsavimo teisę.

VLIKo taryboje yra iš viso 
15 grupių: Lietuvių fronto bi
čiuliai, Lietuvių krikščionių 
darbininkų sąjunga, Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjun
ga, Lietuvių rezistencinė san
tarvė, Lietuvių tautinis sąjū
dis, Lietuvių vienybės sąjū
dis, Lietuvos darbo federaci
ja, Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga, Lietuvos socialdemo
kratų partija, Lietuvos ūki
ninkų partija, Lietuvos ūki
ninkų sąjunga, Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąjunga, 
Mažosios Lietuvos rezistenci
nis sąjūdis ir Rytų Lietuvos 
rezistencinis sąjūdis.

Dr. K. Bobelio pranešimas
Valdybos pirm. dr. K. Bobe

lis savo kalbą pradėjo tarda
mas, jog šis seimas susirinko 
aptarti VLIKo veiklos įnašą 
į Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, apsvarstyti VLIKo 
valdybos pasiūlymą dėl veik
los užbaigimo, nustatyti gai
res administracinio ir finan
sinio pobūdžio perdavimui 
demokratinei Lietuvos vyriau
sybei.

Dr. K. Bobelis apžvelgė VLI
Ko valdybos veiklą: 1943- 
1944 m. Lietuvoje, 1944-1955 m.

VLIKo pirmininkas dr. KAZYS 
BOBELIS kalba baigminiame VLI
Ko seime Čikagoje

Nuotr. “LB” - J. Šidlausko

Vokietijoje, 1955-1979 m. Niu
jorke ir nuo 1979 metų iki da
bar Vašingtone, DC. Valdy
bos pirmininku buvo išrink
tas 1979 m. VLIKo darbų eigo
je kraštų organizacijų valdy
bos buvo informuojamos apie 
VLIKo veiklą ir buvo prašoma 
jų pagalbos. Buvo įkurtos VLI
Ko atstovybės Pietų Ameri
koje, Prancūzijoje, Vokieti
joje. Anglijoje dirbo su Ang
lijos lietuvių sąjunga, Kana
doje — su KLB. Santykiai su 
įvairių kraštų organizacijo
mis buvę geri, išskyrus PLB. 
VLIKas atlikęs istorinį vaid
menį, paskelbdamas Lietuvių 
chartą ir įsteigdamas Pasau
lio lietuvių bendruomenę lie
tuvybei išlaikyti.

Maždaug iki 1988 m. VLIKo 
ryšiai su okupuota Lietuva 
buvo labai rezervuoti, su 
valdžios institucijomis ofi
cialiai ryšių neturėjo.

Savo ilgame pranešime 
pirm. dr. K. Bobelis kalbėjo 
ir apie 1991 m. rugsėjo 20 d. 
Vilniuje pasirašytą protoko
lą Lietuvos respublikos mi- 
nisterio pirm. G. Vagnoriaus 
ir VLIKo pirm. dr. K. Bobelio. 
Prašė delegatus tą protokolą 
patvirtinti. Protokolo teks
tas oficialiai nebuvo skelbtas.

Dr. K. Bobelis padėkojo už 
atliktą darbą valdybai, tary
bai, Jonui Bobeliui ir dauge
liui kitų.

Tautos fondo milijonai
Tautos fondo valdybos 

pirm. Aleksandras Vakselis 
VLIKo seimui pranešė apie 
1991 m. (9 mėnesių) pajamų 
ir išlaidų apyskaitą. Š. m. 
lapkričio 2 d. kasoje buvo 
$2,603,387 (be Kandados TF). 
Pasak pranešėjo, VLIKui bai
giant savo veiklą, likusios

AfA 
ONAI KUDŽMIENEI
iškeliavus amžinybėn,

vyrą JUOZĄ, dukrą GENOVAITĘ ir seserį. K. DERVAI- 
TIENĘ su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
STASIUI OLEKAI 

mirus,

dukras - JANET, VIOLET, DIANA, sūnų JONĄ su šei
momis, visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau- 
ęiame bei kartu liūdime-

Aldona, Romas, Bronius, 
Vytas, Irena Biskiai

AfA 
PETRUI JANUŠONIUI
mirus Seinų apylinkėje,

seserį ONUTĘ DERLIŪNIENĘ su vyru 
ir visą giminę bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

O. Ažubalienė
J. P. Gurkliai
K. Juknevičienė
A. K. Pajaujai 

lėšos — apie $2,500.000 turė
tų būti panaudotos pagal Lie
tuvos vyriausybės patvarky
mus ir susitarimą su TF vado
vybe.

TF Laisvės ižde buvo $1,651,- 
912. Premjero žodis

Po ilgos pietų pertraukos 
kalbėjo Lietuvos respublikos 
ministeris pirm. G. Vagnorius. 
Jis apžvelgė okup. Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių sunkų 
ir ilgą gyvenimo laikotarpį. 
Mūsų tautai, sakė, buvo dide
lis nuostolis, kai daug talen
tingų lietuvių ne savo valia 
turėjo palikti Lietuvą. Išei
vijos lietuviai, įsikūrę sveti
muose kraštuose, rūpinosi lie
tuvybės išlaikymu, švietimu 
bei pagalbos teikimu okup. 
Lietuvai.

Viena pirmųjų organizaci
jų buvo VLIKas, kurio prita
rimu Lietuvoje buvo įsteigta 
Helsinkio grupė. Kova su oku
pantu vyko visą laiką.

VLIKo veikla buvusi sėk
minga. Buvęs jo pirmininkas 
dr. K. J. Valiūnas suorga
nizavo Baltiečių santalką, 
buvo jos pirmininkas, o vie
nos Helsinkio sesijos metu 
nuvyko ten su protesto misi
ja dėl Lietuvos okupacijos. 
Helsinkio policija jį suėmė.

Iš Pasaulio lietuvių trem
tinių draugijos išaugo Pasau
lio lietuvių bendruomenė net 
keturiuose kontinentuose. Ji 
atlieka didelį darbą lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje.

Premjeras pagarbiai pami
nėjo diplomatijos šefą St. 
Lozoraitį, dabar besidarbuo
jantį ambasadorių St. Lozo
raitį, ambasadorių A. Simu
tį, visus Lietuvos konsulus, 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelį — 
ilgalaikį ALTos pirmininką, 
Baltiečių komiteto pirminin
ką ir dabartinį VLIKo pirmi
ninką.

Lietuva grįžta į Europos 
pasaulio laisvųjų demokratiš
kai tvarkomų valstybių šeimą. 
Tai didelis laimėjimas ir 
džiaugsmas.

Po prem. G. Vagnoriaus pra
nešimo vyko VLIKo ateities 
planų svarstymas, klausimai- 
atsakymai, pranešimų disku
sijos.

Buvo dar pertrauka ir ko
misijų posėdžiai. Sekmadie
nį Švč. Mergelės Marijos šven
tovėje buvo pamaldos, o Tau
tiniuose namuose baigiamasis 
posėdis.

Iš istorinio VLIKo seimo Čikagoje - dalis jo dalyviu. Iš dešinės: Lietuvos 
ministeris pirmininkas GEDIMINAS VAGNORIUS, Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose ANICETAS SIMUTIS ir kiti

Nuotr. “LB” — J. Šidlausko

Remkime jaunimo kongresą! 
MIELI LIETUVIAI,

Artėja VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas nuo
stabioje Pietų Amerikoje. Džiaugiuosi, girdėdamas ir maty
damas mūsų jaunimų energingai studijuojantį bei dirbantį 
čia ir Lietuvoje. Tikiu, kad tuo metu, kai šiaurės pusrutulyje 
siautės šiauriausios pūgos, po karšta Pietų Amerikos saule 
suliepsnos dar karštesnė lietuvybės ugnis. Pirmų kartų Ar
gentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje bus proga susirinkti, šį 
kartų jau tikrai viso, pasaulio jauniems lietuviams.

Jie - jaunieji - bus tie, kurie atūš devintųja banga sun
kiame Lietuvos atgimimo darbe. Darbe, kurį dirba kiekvie
nas lietuvis kiekviename pasaulio kampelyje. Todėl mūsų 
pareiga dabar - remti visus gerus jaunimo darbus ir siekius 
tiek moraliai, tiek ir materialiai. I. jį

jasv'

1991 m. lapkričio 11 d. f Vytautas Landsbergis

AfA 
VINCENTAI O. KUDŽMIENEI

mirus,

melsdami mirusiajai Dangaus malonių, jos 
mylimai dukteriai GENOVAITEI, seseriai 
KUNIGUNDAI DERVAITIENEI ir jos šeimai, 
giminėms Lietuvoje bei artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą, kartu liūdime ir prašome 
visiems Aukščiausiojo globos -

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

J. Labuckienė
A. Šetikienė
A. Krisčiūnienė
I. Tauteras
S. J. Sendžikai

K. B. Bubeliai
J. M. Glizickai
J. A. Zubričkai
A. V. Paulioniai
J. V. Žemaičiai

Girdžiu balsą šlamėjime uosių
Ir maldoj vakarinėj klevų.
Girdžiu kryžkelėj skambantį aidą, 
Kažkas šaukia mane ten vardu.

PADĖKA
AfA 

AUGUSTINAS PRANSKEVIČIUS
mirė 1991 m. rugsėjo 24 d.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Augustinui Sima
navičiui, ofm, kun. Liudui Januškai, ofm, kun. Pijui Šarpnic- 
kui, ofm, ir kun. Eugenijui Jurgučiui, ofm, už gedulines Mi
šias, maldas laidotuvių namuose bei kapinėse.

Ypač dėkojame karsto nešėjams, Danguolei Radikienei 
už gražų giedojimą šventovėje per laidotuvių pamaldas. 
Ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už lankymą laido
tuvių namuose, atsiųstas gėles, užprašytas Mišias, auko
jusiems Slaugos namams, išreiškusiems užuojautą žodžiu 
bei raštu spaudoje.

Nuoširdus ačiū mieloms šeimininkėms J. Bubulienei ir J. 
Gurklienei už gražiai paruoštus pusryčius ir visoms ponioms 
už pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas liks mūsų širdyse.
Visiems dėkingi -

Broliai ir seserys

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

J. Liutkienė
O. V. B. R. Marcinkevičiai
A. S. Zimnickai
O. P. Polgrimai,

St. Catharines, Ont.

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!”



Panemunių sakalai
Keletas epizodų iš partizaninių kovų Lietuvoje pagal naujai 

surinktus duomenis
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vytautas buvo gamtos ap
dovanotas intuicija. Jo tragiš
kame likime išsipildė sapnas, 
kurį regėjo artėjant frontui 
prie Nemuno. Per sapną jau
nuolis matė tėviškės kieme 
juodą karstą, — jame gulėjo 
neseniai tuberkulioze miręs 
draugas — konservatorijos 
trečio kurso studentas An
tanas Vilnonis. Aplink kars
tą buvo susirinkusi visa Mar- 
čiulionių šeima. Staiga tren
kia baisus griaustinis, visi 
žmonės ištaškomi. Baisusis 
sapnas išsipildė: tremtyje mi
rė tėvai, partizaninėje kovo
je krito abu sūnūs.

Vytautas Marčiulionis — 
Viesulas žuvo 1946 m. liepos 
mėnesį Pakuonio apylinkėse. 
Jo palaikai nesurasti. Tačiau 
Viesulo partizaninė veikla 
žmonių prisiminimuose iki 
šiol — kaip legenda.

Audronis ir Viesulas daly
vavo Daukšiagirės ir Alšinin- 
kų kautynėse. Po Šilavoto 
puolimo Viesulą išrinko da
linio vadu. Dalinys stojo į 
kautynes Margininkų ir Pa
kuonio apylinkėse. Persikė
lę per Nemuną, jo vyrai kovo
jo su Kruonio enkavedistais 
ir stribais. Po to, atmušinėda- 
mi priešą, Viesulo partizanai 
pasiekė Aukštadvarį ir Tra
kus. Grįždami atgal, Suvalki
jos pusėn, dalyvavo didelė
se kautynėse Paverkniuose. 
Verknės kloniais išėjo į Birš
tono plentą ir čia, radę pilnas 
enkavedistų mašinas, stojo į 
dar vieną mūšį.

Kitame mūšyje, gimtajame 
Pašventupio kaime, Viesulas 
buvo sužeistas. Iš šešių jo vy
rų vienas partizanas žuvo, bet 
priešai buvo sunaikinti.

Lietuvišku papročiu parti
zaniškas Kalėdas Viesulas su 
dviem bendražygiais šventė 
Pašventupy. Čia juos užklu
po ginkluotas Prienų enka
vedistų būrys. Apsupti tro
boje, partizanai sugebėjo ne 
tik prasiveržti, bet ir nukovė 
tris enkavedistų vadus, iš jų 
vieną aršų tardytoją Kruglo- 
vą. Būdami aukštaūgiai ir 
stiprūs vyrai, partizanai Mar- 
čiulioniai lengvai nešiojosi 
sunkius vokiškus kulkosvai
džius. Tai buvo labai efekty
vūs ginklai, ypač netikėtai su
sidūrus su gausiu priešu.

* * ♦
Plechavičiaus vietinės rink

tinės kariai buvo ir Petras 
Jurkšaitis (vėliau Juozo Luk
šos bendražygis Beržas) su sa
vo broliu Vincu. Išlikęs gyvas, 
dabar gyvenantis Kaune, Vin
cas pasakoja apie tai, kaip jie 
prisiekė Šeredžiaus švento-

STEPAS STEPONAVIČIUS (g. 1908 
Montvlliškių k., Šiaulėnų vis.), 
nuo 1944 m. vasaros Lietuvos par
tizanas “Žaliojoje brigadoje”. Su
žeistas mūšyje 1947.11.16 Dūkto 
miške prie Rekyvos pateko į so
vietų nelaisvę. Teistas mirties 
bausme, vėliau 25 metų katorga. 
Iki šiol gyvena prie Balchašo eže
ro - nėra kur apsigyventi Lietuvoje 

Nuotr. II. Paulausko

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

vėje 1944 m. balandyje: pri
klaupę ant vieno kelio, pakė
lę du pirštus į viršų. Prie
saikos žodžius jis ir šian
dien atsimena:

— Aš, Lietuvos vietinės 
rinktinės karys-savanoris, 
pasižadu ir prisiekiu Visaga
liam Viešpačiui Dievui, kad 
negailėdamas savo jėgų ir gy
vybės ginsiu Lietuvos žemę 
nuo bolševikinių gaujų. Taip 
man, Dieve, padėk!

Jurkšaičių tėvai gyveno Ša
kių apskrities Lekėčių vals
čiaus Kuro kaime. Valdė 12 ha 
žemės. Šeimoje augo du bro
liai ir dvi seserys. Tėvas — 
JAV lietuvis, grįžęs prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Vedė ir 
apsigyveno tėvų žemėje.

Petras Jurkšaitis, sutrum
pintai vadinamas Jurkša, gi
mė 1922 m. Buvo linkęs prie 
žemės ūkio darbų. Jo brolis 
Vincas (g. 1920) krypo į moks
lus. Seserys buvo vyresnės, 
vokietmečiu jau ištekėjusios 
ir nors partizanų ryšininkė
mis nebuvo, tačiau jas su šei
momis bolševikai ištrėmė į 
Sibirą.

Broliai Jurkšaičiai išsisky
rė, kai buvo išformuota Vieti
nė rinktinė. Kad nežūtų abu, 
jie nutarė eiti skirtingais ke
liais: Petras nusprendė dezer
tyruoti, Vincas — ne. Atsisvei
kino Jašiūnų dvare prie Mer
kio.

— Širdyje jutau, — pasakoja 
Vincas, — kad daugiau nebe
pasimatysime. Kad brolio ka
po nerasiu — nemaniau ...

Vincą nuginklavo, įjungė į 
Luftvvafės tarnybą ir išvežė 
į Vokietiją. Petras grįžo į 
namus, bet buvo priverstas 
slapstytis, nes ėmė persekioti 
raudonieji. 

♦ * *
Vokiečių okupacijos metais 

Kazlų Rūdos miškuose, vėliau 
Novaraištyje veikė apie 400 
raudonųjų partizanų, vado
vaujamų Felikso Bieliausko.

Jis žiauriai kankino moti
ną ir seserį Anastaziją. Rei
kalavo išduoti Petrą. Tai at
ėmė moterims daug sveikatos.

Rugpjūčio mėnesį, praėjus 
frontui, Bieliausko gauja le
galizavosi ir išėjo iš miškų. 
Kūrėsi Lietuvos partizanų 
būriai. Petras buvo vienas iš 
pirmųjų, paskui atėjo Dūmas 
— Bastys, Riešutas — Aleksas 
Povilaitis, Mikuckas, Juozas 
Danisevičius, Antanas Šilei
ka, Bitė — Kostas Zaranka ir 
kiti. Susijungė į būrį.

Petro — Beržo būrys veikė 
Kazlų Rūdos ir Lekėčių miš
kuose. Buvo Mykolo Jono pa
lydoje prie Agurkiškės kai
melio — vidury miškų.

Per kautynes Žvirgždaičių 
laukuose Petrą sužeidė. Juos, 
19 vyrų, lydėjusių kitus va
dus (Mykolas-Jonas jau buvo 
žuvęs) užklupo rusų kareivių 
garnizonas. Prieš tai jie die- 
navojo pas neturtingą komu
nistuojantį žmogelį — manė, 
kad čia jiems pavojus negre
sia. Tačiau jie skaudžiai ap
siriko, nes šeimininkas buvo 
pasislėpęs kluone: sėdęs ant 
arklio, pranešė stribams. At
vyko jo lydimas rusų garnizo
nas. Užvirė mūšis. Žuvo trys 
partizanai, 9 prasiveržė — su
žeisti, kruvini su pastote jie 
pasitraukė dienos metu.

Sužeistieji gydėsi miške.
Vincas iš Vokietijos pateko 

tiesiai į Rusijos lagerius. 
Paskutiniame laiške brolis iš 
Lietuvos jam rašė: “Padėti 
tau negaliu, deja . . . Tikėki
mės, ateis pavasaris, kuris at
neš mums gėlių ir žiedų jū
rą . ..” Buvo 1949 metų žiema. 
Partizanai dar vylėsi sulauk
sią pagalbos iš užjūrio.

* * *

Koks žmogus buvo Vinco 
brolis Beržas?

Partizanas PETRAS JURKŠAITIS 
-BERŽAS (g. 1922) - “Tauro” apy
gardos “Žalgirio” rinktinės būrio 
vadas, paskutinis JUOZO LUKŠOS 
patikėtinis. Partizanavo nuo 1944 
ni. vasaros, žuvo 1951 m. gegužės 
pradžioje. Šeima ir giminės buvo 
ištremti į Krasnojarsko sritį. Nuo
trauka daryta 1944 m. kovo mėn.

Reprodukcija - A. Krutulienės

Partizanas Juozas Poderis
— Vėjelis, vėliau tapęs kuni
gu, jį apibūdina taip:

— Tai buvo apsigimęs karys
— švarus, blaivus, tvarkingas, 
visada pasitempęs. Žiūrėda
vo, kad vyrai negertų, neplė
šikautų.

Buvo toks atvejis. Prie jų 
prisiplakė ilgai nepriimtas į 
būrį Samas. Jis pasižymėjo 
blogu elgesiu: girtuokliavo, 
plėšikavo, gąsdino žmones. 
Vaikščiojo vienas. Kartą už
ėjo pas žmogų, paleido auto
mato salvę į lubas. Išaiškėjo, 
kad šaudęs žydus! Tuomet Ber
žas suruošė teismo posėdį. 
Nusprendė jį sušaudyti. “Ne
pasiduosiu”, — sušuko bandi
tas ir pasislėpė bunkeryje. 
Beržas staigiai įšoko į bunke
rį, rizikuodamas savo gyvybe 
jį nuginklavo ir, ciniškai, ru
siškai besikeikiantį, nušovė.

♦ * *
Beržo slėptuvėje, Kazlų Rū

dos miške, apsistojo Juozas 
Lukša — Skirmantas (Dauman
tas), antrą kartą grįžęs iš 
užsienio., Vėliau Lukša per
sikėlė į netoli Altoriškių kai
mo buvusią Žilvičio — Petro 
Vengraičio slėptuvę eigulio 
Kazlausko sodyboje. Iš čia jis 
pasiuntė Beržą su Trumpiu 
surasti meistrą ir sutaisyti 
peršautą radijo siųstuvą.

Vykdydami šį įsakymą, vy
rai pateko į stribų pasalą, 
tačiau jiems pavyko ištrūkti. 
Perspėtas Lukša persikėlė į 
saugesnę slėptuvę — ir labai 
laiku, nes stribų sučiuptas 
Žilvitis, kankinamas išdavė 
Kazlausko slėptuvę. Ją apsu
pus, žuvo partizanas-desan- 
tininkas Trumpys.

Atvykus iš užsienio nau
jiems desantininkams — Bū
tėnui ir Kukauskui, Beržas 
juos apgyvendino kitoje sa
vo slėptuvėje ir palaikė ryšį 
tarp jų ir Lukšos.

Juozo Lukšos žuvimo istori
jos, kuri yra žinoma iš kitų 
šaltinių, čia neaprašinėsiu. 
Tačiau dramatiška Beržo žū
tis tebėra apsupta paslapties 
skraiste. Dvi versijos. Pagal 
vieną, oficialiąją, paskelbtą 
“Vanagai iš anapus” ir “Parti
zanų” priede, Beržas žuvo grįž
damas iš Lukšos į savo slėptu
vę, užėjęs ant emgebistų pa
salų. Emgebistai dar rado 
pas jį Lukšos rašytą raštelį 
Kukauskui. Antrą versiją pa
teikia paties J. Kukausko pri
siminimai (1991. 01. 18 rank
raštis): “Pasiūliau bunkery 
nenakvoti, o išeiti į mišką. 
Nežinau kodėl, bet Beržas ne
kreipė į tai didesnio dėmesio. 
Nutarta eiti gerai pailsėti... 
Sugulę vyrai ramiai miego
jo. . . Staiga išgirdau žmonių 
žingsnius. Prišokęs prie angos, 
atsargiai kilstelėjau dangtį 
ir pamačiau palaukės keliuku 
vora einančius enkavedis
tus . . . Vyrai, kelkitės .. . bun
keris apsuptas! Abu pašoko ir 
paskubomis pradėjo reng
tis.. . “Bandysime veržtis”
— ištarė Beržas, laikydamas 
rankose automatinį šautu
vą. . . Pravėręs angą, Beržas 
iššoko pirmas ir spėjo dar ke
letą sykių iššauti. Tačiau 
trumpa automato serija tuoj 
pat jį nutildė”.

* * *

Kukausko prisiminimai 
menkaverčiai, visiškai nepri
mena išdaviko atgailos, neži
nia kieno inspiruoti ir para
šyti su aiškiu tikslu naiviai 
save išteisinti. Dėmesio ver
ta nebent tai, kad išdavikas 
Kukauskas prisipažįsta pats 
nušovęs Julijoną Būtėną: 
“Nusišauk, Juliau!”... “Ne-

Partizanas PRANAS MACIULEVIČIUS 
(g. 1921), Darsūniškio šaulių būrio 
vadas. Bolševikams užėjus dingo be 
žinios. Reprodukcija - A. Krutulienės

galiu” ... Prišokęs arčiau, 
sukandęs dantis .. . suvariau 
visą apkabą į sužeistą bend
ražygį”.

Toliau Kukauskas pasakoja 
apie neįtikėtinus dalykus: jis 
perkanda kalio cianido ampu
lę, pajunta salstelėjusį nuo
dų skonį ir... netenka są
monės! Atsigauna enkavedis
tų naguose (kone stebuklada
riai tie enkavedistai?). Pava
kare čekistų pulkininkas pa
varde Pačkoj, kontržvalgybi
ninkas iš Maskvos (“Vanaguo
se” jo pavardė Simonaitis), 
Kukauską pristato į Vilnių.

Kokia pagalba Lietuvai reikalinga?
Žurnalo “Kelias į rihfaf” leidėjas Lietuvoje ir ekonomistas

Dr. ALBINAS NAVICKAS

Dešimtys bei šimtai privers
tų ir savo noru palikusių kraš
tą lietuvių dabar gimtinėje, no
ri pakvėpuoti laisvos Tėvynės 
oru, sustoti ir pasimelsti prie 
atstatytų kryžių, apkabinti 
tuos, kurių dvasios stiprybė, 
paremta Tikėjimu, įveikė ko
munistinę pabaisą, atstatė Lie
tuvą kaip valstybę.

Visi mieli tėvynainiai klau
sia: kuo galėtų prisidėti prie 
savo Tėvynės, bolševikų nunio
kotos kultūriškai ir ekonomiš
kai, pakilimo.

Taip, pagalba reikalinga! Ir 
tai pagalba katalikiškai ša
liai, grįžtančiai į Europos kul
tūrą! Tai pagalba savo istori
niams senoliams, tėvams, bro
liams, seserims, vaikaičiams, 
tai pagalba žemei, kuri išau
gino mus tokius, kokiais esame.

Lietuvai ir lietuviams nerei
kia šalpos. Mes turime savyje 
pakankamai jėgų, intelekto ir 
noro pakilti iš sovietinių griu
vėsių ir įsijungti į Europos bei 
pasaulio tautų šeimą ne tik for
maliai juridiškai, bet ir kaip 
lygiaverčiai partneriai.

Drauge mes suprantame, kad 
gerų norų maža. Reikia mokė
ti dirbti šiuolaikiškai, tu
rėti racionalias technologijas, 
mokėti analizuoti rinką, dirb
ti jai.

Prielaidos našiam darbui da
bar kuriamos Lietuvoje. Pri
imami įstatymai leidžia priva
tizuoti pramonę, prekybą, že
mės ūkį. Turtas grąžinamas 
tiems, iš kurių sovietiniais
laikais jis buvo neteisėtai nu
savintas. Sudaromos palankios 
sąlygos investuoti užsienio ka
pitalą.

Bet to maža. Mums reikia kur
ti savo ekonominės veiklos 
strategiją, kurioje būtų atsi
žvelgiama į Lietuvos geopoli
tinę padėtį tarp Vakarų Euro
pos ir Rytų, atsižvelgiama į Va
karų šalių ekonominius žings
nius Rusijoje, Ukrainoje ir 
kitur.

Lietuvos verslininkai, ne
blogai pažindami Rusijos ypa
tybes, jos žmonių psichologi
ją, gali sėkmingai atlikti tar
pininkų vaidmenį rinkoje. Tai 
galėtų būti neblogas verslas. 
Tačiau ne čia lietuvių korta.

Mes turime įvairių žaliavų. 
Dar daugelis jų miega “amžinu 
miegu”. Turime šviesių galvų 
ir darbščių rankų. Tai visi ži
no. Bet mūsų kliūtis yra ta, kad 
neturime šiuolaikinių techno
logijų, rinkos ir finansų spe
cialistų. Mes priversti savo že
mės “auksą” — linus, rapsą, 
medieną, kvarcinį smėlį — par
duoti kaip žaliavas arba ga
minti žemos kokybės produkci
ją. Taigi, mūsų žmonės, norin-

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

“TŽ” leidėjai 

Čia su juo dirba jaunas ka
pitonas ukrainietis ir Lie
tuvos rusas Kavaliauskas
— žvalgybininkas Kovalenko. 
Viskas primena žaidimą. Luk
šai Kukauskas tikisi padėti 
ir gailisi jam žuvus. Paskui 
“lengvai ir be ypatingos ri
zikos” Kukauskui pavyksta 
pabėgti iš Vilniaus Saugumo. 
Jis išbraido Vilnelę, nuvyks
ta pas pažįstamą, ten vaišina
mas degtine užmiega (greičiau 
negu nuo nuodų ampulės!) ir 
atsibunda vėl tame pačiame 
Saugume.

Komentarų tokie prisimini
mai nereikalingi. Jie tik 
patvirtina taisyklę, kad gre
ta ąžuolų ir beržų, keroja ny
kūs krūmokšniai, greta sakalų 
Tėvynės padangėje šmirinėja 
niekingi šikšnosparniai.

♦ * *
Praėjo keli dešimtmečiai. 

Rytmečio saulėje vėl žėri 
skardis prie Nemuno. Jo aukš
tame šlaite kyla į dangų vie
niša audrų apskaldyta viršū
ne eglė. Tarsi Lietuva. Pro 
žiūroną įžvelgiu nemažą liz
dą. Jame išdidus tupi didelis 
paukštis, prie jo atplasnoja 
kitas. Sakalai. Mano vaikys
tės sakalai. Gal tie patys? 
Tik naujos kartos Laisvės 
paukščiai. Ir saugo jie kitų
— nemirtingų tautos sakalų 
atsiminimą.

tys dirbti ir uždirbti yra pri
versti atsisakyti didelės da
lies savo pajamų. Kur išeitis?

Išeitis štai kokia: mes priva
lome sutelkti dėmesį į Rytų ir 
Vakarų rinkas, modernizuoti 
technologijas, atsižvelgiant į 
savo turimus išteklius ir įvež
tines žaliavas, paruošti per
sonalą. O čia nebeapsieisim be 
Vakarų verslininkų, visų pir
ma, brolių lietuvių pagalbos. 
Prisiminkime Lietuvos krepši
nio istoriją. Ar būtų Lietuvos 
krepšinis žinomas pasaulyje, 
jeigu ne Amerikos lietuvių pa
galba ir tiesioginis žaidimas 
Europos čempionatuose? Ko
dėl dabar nemesti iššūkio Ka
nados bei Amerikos lietuviams 
ir pasakyti: mes atkursime Lie
tuvos tėvynės ūkį, jeigu ne vi
są, tai bent kai kurias gamybos 
šakas, sakysim, rapso, lininin
kystės ...

Kaip tai konkrečiai realizuo
ti, gali būti daug ir įvairiau
sių pasiūlymų. Gali būti ir to
kie pasiūlymai: įsteigti inves
ticinį banką Lietuvai ar inves
tavimo organizaciją su mišrio
mis žinovų grupėmis.

Akcijas galėtų įsigyti dauge
lis verslininkų, kuriuos sudo
mintų informacija apie pelno 
galimybes prie Baltijos jūros 
— tame intensyviame kelyje 
tarp Vakarų Europos ir Rytų. 
Bet aš manau, kad pirmieji ka
pitalą įdėtų mūsų tautiečiai, 
idant tėviškės žiburiai taptų 
saulėmis, šildančiomis visų 
lietuvių širdis.

(Autoriaus adresas: dr. Albinas 
Navickas, 232050 Vilnius, P.O. Box 
761, Lithuania. Tel. 45-77-68).

1991 m. NEKILNOJAMOS 
NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMAS

1991 m. įvertinimu sąrašas (assessment roll), iškaitantis 
kiekvienos nekilnojamos nuosavybės vertę jūsų gyvenamajame 

rajone, turi būti pristatytas į miesto valdybą
1991 m. gruodžio mėn. 17 d.

Jūsų 1992 metų miesto ir mokyklos mokesčiai 
bus pagrįsti šiuo įvertinimu.

Jeigu jūs nesutinkate su 1991 metų įvertinimu, 
prašome įteikti pareiškimą iki

1992 m. sausio mėn. 7 d.

Jeigu jūsų miesto valdyba ruošiasi perskaičiuoti įvertinimus, 
įvertinimu sąrašas bus pristatytas vėliau ir paskutinė pareiškimu 

įteikimo diena bus atidėta.

Jeigu jūs turite klausimu apie įvertinimą ar norite turėti pokalbį 
su įvertintoju arba nesutinkate su įvertinimu, prašome skambinti į 

vietinį įvertinimu skyrių (Regional Assessment Office).

Telefono numerį rasite mėlynuose telefonų knygos lapuose. 
Ieškokite šiame skyriuje: Government of Ontario — Property 

Assessment Information (Municipal).
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Rytprūsiai ir Lietuva
Buvusiu Klaipėdos vokiečiu suvažiavimas • Rytprūsių 

krašto ateitis • Nauja laivų linija į Klaipėdą

KAZYS BARONAS, Vokietija

Susigiminiavęs yra netoli
mas nuo mano gyvenamos vie
tovės Mannheimo miestas su 
mūsų Klaipėda. Pirmojo pa
saulinio karo metu kazokai, 
įsiveržę į Klaipėdą, gerokai ją 
nualino. Pirmieji, ištiesę pa
galbos ranką, buvo Mannheimo 
miesto gyventojai. Ir po Ant
rojo pasauline karo jie pri
ėmė per 300 Klaipėdos krašto 
šeimų.

Kas dveji metai Klaipėdos 
vokiečių s-ga (ji yra Rytprūsių 
vokiečių padalinys) Mannhei- 
me rengia suvažiavimą. Jis įvy
ko ir šiemet. Suvažiavo apie 
2000 dalyvių. Programa trafa
retinė, kartojama kasmet: kul
tūrinė dalis, susipažinimo va
karas, vainiko padėjimas prie 
simbolinio Klaipėdos pamink
lo, sekmadienio pamaldos, lei
dinių paroda apie Klaipėdos 
krašto vokiškumą, iškilminga 
akademija reprezentacinėse 
“Rosengarten” patalpose. Vi
sas išlaidas padengia Mann
heimo miesto taryba.

Klaipėdos vokiečių s-gos 
pirm, yra Uwe Jurgsties (Jurgš- 
tys), perėmęs šias pareigas iš 
kovingo Herberto Preuss, ku
ris kiekviename suvažiavime 
stipriai puldavo Lietuvą, spau
doje “įrodinėdavo” Klaipėdos 
krašto vokiškumą. Tai jis pa
darė ir šiemet “Das Ostpreus- 
senblatt” savaitraštyje, pri
mindamas 1939 m. kovo 22 d. 
duotą Lietuvai ultimatumą, ku
rį H. Preuss pavadino pasira
šyta Lietuvos-Vokietijos su
tartimi.

Palyginus švelniai šiemet 
kalbėjo Uwe Jurgsties, primin
damas tą 1939 m. “sutartį”, t.y. 
Klaipėdos krašto grąžinimą 
Vokietijai, kartu apgailestau
damas, kad dalis Vokietijos gy
ventojų pripažįsta 1937 m. 
sienas.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas dr. Alfred Schickel 
iš Ingolstadto. Jis savo kalboje 
priminė trėmimus, taigi Ryt
prūsių, Lenkijos ir Sudetų vo
kiečių. “Vertreibung ist Un- 
recht - trėmimas yra skriauda, 
neteisybė, netiesiogiai šią kal
tę už Klaipėdos vokiečių trė
mimą mesdamas ... Lietuvai. 
Jis betgi užmiršo, kad Lietuva 
buvo okupuota ir pati pergyve
no trėmimus! Esą krikščiony
bė draudžia gyventojų trėmi
mus iš jų gimtinių, nes Dievas 
juos ten apgyvendino. Trėmi
mas esąs pažeidimas dieviškos 
tiesos. Tai savo metu pasakęs 
popiežius Pijus XII. Tikintie
ji lietuviai esą turėtų tai žino
ti ir atsiminti.

“Nuo Pirmojo pasaulinio ka
ro Klaipėdos kraštas tapo ne
teisybės žaidimo futbolu. Jis 
baigėsi 1939 m. kovo 22 d. vals
tybine Vokietijos-Lietuvos su
tartim, kuri įteisino Klaipėdos 
krašte prūsišką teisinę galią. 
Tad 1939 m. Vokietijos-Lietu
vos sutartimi turėtų susidomė

Ontario

Ministry 
of 
Revenue

ti šiandieninio politinio gyve
nimo atstovai” - sakė svečias 
iš Ingolstadto.

Lietuvos ir lietuvių klausi
mą kartu su Rytprūsių ateitimi 
kiekvieną savaitę gvildena Ryt
prūsių vokiečių laikraštis “Das 
Ostpreussenblatt”. Skaitytojų 
laiškuose, įspūdžiuose iš ap
lankyto Karaliaučiaus, istori
niuose straipsniuose (nenei
giama, kad lietuviai nugalėjo 
kalavijuočius) visuomet mini
mas yra mūsų kraštas. Spalio 
26 d. Peter Fischer rašė, kad 
JT “rateliuose” į šiaurinę Ryt
prūsių dalį žiūrima panašiai, 
kaip ir Baltijos valstybes, nes 
Karaliaučiaus apygarda nie
kuomet nepriklausė Sov. Są
jungai. Manoma, kad Karaliau
čiaus apygardą vieną gražią 
dieną Maskva parduos už 150 
milijardų markių (1 kan. dol. 
lapkričio mėn. 7 d. -1 m. 43 pf.) 
ir apgyvendins ten Pavolgio vo
kiečius. Tačiau ir Lietuvos po
litiniai sluoksniai stipriai žvel
gia į Rytprūsių dalį. Nepri
jungus šiaurinės dalies prie 
Lietuvos, lietuviai geriau no
rėtų matyti vokiečius šioje apy
gardoje nei lenkus.

Džiaugiasi Ryptrūsių vokie
čiai, kad iš Neustadto (apie 50 
km Liubecko šiaurėje) į Klai
pėdą pradėjo kursuoti du lietu
viški laivai. Tai didelis paleng
vinimas: išvengiama ilgos ke
lionės autobusu, ar automobi
liu blogais Lenkijos ir Rusijos 
keliais ir tų valstybių vizų.

Tai jungtinis patarnavimas 
vokiečių laivų bendrovės “Bal
tic Shipping Luebeck” ir Lie
tuvos. Nedideli tie laivai, tik 
700 tonų. Nėra juose didelės 
prabangos, tačiau 20 kabinų tu
ri po dvi lovas, patogumai yra 
koridoriuje.

Vokiečių laivų bendrovės at
stovas yra Juodkrantėje gimęs 
Heinz Holzmann. Laivus gali
ma būtų pavadinti “kombi”, 
nes jie gali paimti ir autove- 
žimius, didesnę mantą, dides
nes dovanas giminėms.

Kainos palyginti žemos: ke
lionė į abi puses vienam asme
niui kainuoja 450 markių, auto- 
vežimio pervežimas - 400 mar
kių.

Iki gruodžio mėn. vidurio vi
sos vietos jau užsakytos. Vers
las eina gerai, tad H. Holzmann 
numato 1992 m. parūpinti žy
miai didesnius laivus. Žinoma, 
viskas priklausys nuo Lietuvos, 
jeigu ji ras tinkamus kelionėms 
laivus - gal nupirks Vokieti
joje.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais
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® LAISVOJE TEVYNEJE
& LIETUVIAI PASAULYJE

PRAEITIES SKAUDULIAI
Vilniečių praeities skaudu

liams buvo skirta spalio 9 d. di
džiojoje Vilniaus rajono savival
dybės salėje surengta mokslinė 
konferencija “1920-tųjų spalio 
9-toji — Vilnijos tragedija”. 
“Lietuvos aido” informacijoje 
rašoma: “Žymūs mūsų istorikai 
nuodugniai kalbėjo apie Vil
niaus miesto bei Vilniaus kraš
to praeitį nuo pačių seniausių 
laikų iki 1920 m. rudens, kada 
Vilniaus kraštas buvo atplėš
tas nuo Lietuvos Respublikos. 
A. Batūra, A. Tyla, R. Žepkaitė 
analizavo, kodėl ilgą laiką buvo 
gana nedraugiški mūsų santy
kiai su kaimynais lenkais, ko
kios pagrindinės karinių kon
fliktų priežastys, kaip to meto 
grobuoniški lenkų kėslai skau
džiai atsiliepia ir šiandienai. 
Konferencijoje buvo ir svečių 
iš Lenkijos Respublikos”.

FEDERACIJOS NARĖ
Tarptautinės žurnalistų fe

deracijos vykdomasis komitetas 
Briuselyje liepos 1 d. šion or- 
ganizacijon priėmė Lietuvos 
žurnalistų sąjungą. Svarstant 
vienuolikos stojančiųjų pareiš
kimus, tik Lietuvos žurnalistai 
buvo priimti vienbalsiu spren
dimu. Priėmimą turės patvirtin
ti sekančiais metais Kanadoje 
įvyksiantis Tarptautinės žur
nalistų federacijos kongresas, 
skirtas Amerikos atradimo 400 
metų sukakčiai.

PADĖKA ŽUVUSIŲJŲ VARDU
Varėnos rajono Gūdžių kai

mo ūkininko Broniaus Krisiu- 
levičiaus sodybos slaptame bun
keryje 1949 m. kovo 15 d. žuvo 
šeši partizanai, nenorėję gyvi 
patekti į stribų rankas. Parti
zanų kūnai buvo nuvežti į Dau
gus, išniekinti ir pakasti stri
bų būstinės kieme. Tik pernai jų 
palaikai buvo palaidoti Daugų 
kapinėse, o š. m. rugsėjo 7 d. pa
šventintas kryžius jų žuvimo 
vietoje su memorialinėje lento
je įrašytomis žuvusiųjų pavar
dėmis ir partizaniniais slapy
vardžiais. Kovoje su stribais 
ten žuvo Leonas Kaziulionis 
(Karžygis), Adolfas Gecevičius 
(Klonis), Placidas Jaruševičius 
(Dainius), Jonas Daugirdas (Ko
vas), Adomas Daugirdas (Gai
lius) ir Petras Leikauskas (Ka
lavijas). Žuvusių partizanų var
du “Lietuvos aide” už jų pradė
tos kovos tęsimą Aukščiausio
sios tarybos pirm. Vytautui 
Landsbergiui ir vyriausybei 
dėkoja: Varėnos parapijos kle
bonas kun. Pr. Civilis, Tremti
nių ir politinių kalinių sąjun
gos pirm. V. Gutauskas, parti
zanų kovų tyrinėtojas A. Kašė
ta, sodybos savininkas B. Kri- 
siulevičius, partizanų giminės 
P. Gecevičius, P. Jaruševičius, 
V. Daugirdas ir V. Kaziulionis.

TIŠKEVIČIŲ RŪMAI
Liutavariškėse prie Lentvario 

tebestovi buvusio Tiškevičių 
dvaro rūmai, statyti 1855 m., 
perstatyti 1899 m. belgų archi
tekto de Vegos, savo stiliumi 
primenantys anglų gotiką. Te
bėra ir rūmams priklausęs 30 
hektarų Lentvario parkas. Rū
muose dabar yra įsikūrusi ki
limų fabriko administracija. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, iškilo tų rūmų panaudo

'S Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti J" VAZNELIU

3 __________________________________________

&ifis International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

jimo jos reikalams klausimas. 
Pasklido gandų, kad rūmus no
ri pirkti JAV gyvenantis gy
dytojas Jonas Gintautas ir juose 
įrengti sanatoriją. Buvo manyta, 
kad tiesioginių grafo Tiškevi
čiaus palikuonių jau nebėra, 
bet buvo gautas laiškas Lietu
vos vyriausybei ir Lentvario 
vadovams iš JAV gyvenančio 
Eugenijaus Tiškevičiaus. “Tie
sos” spalio 12 d. laidoj cituo
jamam laiške rašoma: “Mano 
senelis Vladislavas Tiškevi
čius Lentvarį gavo iš savo tėvo 
Juzefo. Jam mirus (1935 m.) rū
mus paveldėjo mano tėvas Euge
nijus Tiškevičius. Po tėvo mir
ties (1990 m.) aš, jo sūnus, esu 
tiesioginis įpėdinis”.

NETIKĖTAS SVEČIAS
E. Tiškevičius sovietiniais 

Lietuvos okupacijos metais aš
tuonis kartus bandė gauti lei
dimą apsilankyti Lentvaryje, 
tėvų išsivežtas Švedijon ket- 
verių metų amžiaus. Sovietų 
Sąjungos ambasados atmetė 
tuos aštuonis vizos prašymus. 
Lietuvon jis nebuvo įsileistas 
net ir 1972 m. gavęs vizą apsi
lankyti Lenkijoje. Tik šiemet 
buvo gautas Maskvos leidimas, 
kurį E. Tiškevičius lengvai pa
keitė nepriklausomybę atgavu
sios Lietuvos viza. Skaitytojus 
apie kelias dienas trukusią E. 
Tiškevičiaus viešnagę informuo
ja “Tiesos” atstovė Henrika Vy- 
tėnienė jau minėtoje spalio 12 
d. laidoje. E. Tiškevičius, at
sisakęs grafo titulo, vadovauja 
vienai pastatus atnaujinančiai 
JAV firmai. Sakėsi nesąs milijo
nierius, bet turįs pakankamai 
pinigų pragyvenimui. Jo rusė 
mama, buvusi aktorė, tebėra 
gyva Švedijoje. Yra ir penkios 
seserys, gyvenančios JAV, Šve
dijoje, Britanijoje, Ispanijoje. 
E. Tiškevičius save laiko ame
rikiečiu, nors jo tėvas buvo len
kas.

LENTVARIO ATEITIS
Netikėtą svečią Lentvaryje 

globojo šio miesto šeiminin
kai ir vietinis Lenkų sąjungos 
skyrius. E. Tiškevičius, pasi
džiaugęs gražiu Lentvario mies
tu ir kilimų fabriko direk
torės Liucijos Talačkienės dė
ka gerai prižiūrėtais buvusio 
dvaro rūmais, “Tiesos” atsto
vei H. Vytėnienei pasakojo: 
“Kad esu tiesioginis įpėdinis, 
įrodžiau dokumentais. O dėl 
Lentvario — supraskit mane tei
singai: aš visiškai jo neatsime
nu. Atgausiu Lentvarį, bet kas 
bus toliau? Reikia gi paklausti 
vietinių žmonių, ko jiems rei
kia, kas jiems būtų geriausia. 
Reikia pasirūpinti ir ekologi
ja, ir žmonių gyvenimu. Buvau 
susitikęs Amerikoje su Jonu 
Gintautu. Jis man pateikė savo 
projektą. Gal reikėtų susitarti, 
įtraukti ir kitus. Nors, jeigu la
bai atvirai, — nesižaviu suma
nymu čia įkurti sanatoriją. Lent
varis turi gerą susisiekimą su 
sostine. Gal geriausia čia įrengti 
itin prašmatnų viešbutį labai 
turtingiems žmonėms (o tokie 
pas jus važiuos ir atveš labai 
reikalingos Lietuvai valiutos). 
Čia galėtų būti visas komplek
sas: su baseinais, teniso kor
tais. Bet tai — tik mano sampro
tavimai. Aš atvažiavau pirmą 
kartą, noriu susipažinti su Lie
tuva, apie kurią turėsiu papa
sakoti savo seserims . ..” v. Kst.

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

Dalis naujai išrinktos KI.B valdybos Kanados lietuvių bendruomenes tarybos suvažiavime pertraukos metu. Iš kaires: 
Darija Deksnytė - reikalų vedėja, Julija Adamonytė -ižd., Judita Melnykaitė-sekr., InaSungailienė-vieepinn. profesi
nei talkai Lietuvoje, Rūta Girdauskaitė - humanitarines pagalbos Lietuvai sekcijos vadovė Nuotr. G. Petrauskienės

Sudbury, Ontario
ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams 
bus Kristaus Karaliaus šventovėje 
gruodžio 7-8 d.d. šia tvarka: šeš
tadienį 6 v.v. Mišios ir po jų išpa
žinčių klausymas; sekmadienį iš
pažinčių bus klausoma nuo 9.30 
v.r., o Mišios 10 v.r. Susikaupimą 
praves kun. J. Staškus. Inf.

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS, 

kurį praves Lietuvos kankinių pa
rapijos klebonas kun. J. Staškus 
Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams, įvyks gruodžio 8. sekmadie
nį. Išpažinčių bus klausoma 6 v.v., 
Mišios 7 v.v. Susikaupimui šven
tovė bus nurodyta KLB apylinkės 
valdybos. Inf.

Hamilton, Ontario
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS 

Hamiltone viešėjo 18 dienų ir pa
sirodė su pasaka “Skirta prince
sei”, kurios pastatymu rūpinosi li
tuanistinė mokykla, Humoro vaka
ru, kurį globojo ir vakarienę bei 
loteriją suruošė pensininkai. J. 
Tumo Vaižganto “Dėdės ir dėdie
nės” pastatymas buvo “Aukuro” 
globoje. Literatūros vakaro - at
sisveikinimo renginiu rūpinosi 
rengėjų komitetas ir Daugiakul- 
tūris dramos sambūris.

Viskas praėjo labai sklandžiai. 
Didelė padėka reiškiama Hamilto
no “Aukuro” rėmėjams už nuošir
džią talką; visiems Šiaulių teatralų 
globėjams, organizacijoms ir pavie
niams asmenims, parėmusiems pi
niginėmis ir medžiaginėmis auko
mis šį iškvietimą; Hamiltono ir 
apylinkių visuomenei už gausų 
renginių lankymą.

“Aukuras" ir rengėjų komitetas 
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUN

TAS padidėjo net 5-iomis paukšty
tėmis. Deja, nesulaukėme nevieno 
vilkiuko. Naujos mažųjų vadovės 
Vida ir Diana “Gintaro” vadovių 
mokykloje įgytas žinias sumaniai 
pritaiko sueigose. Tėvų patogumui 
sudaryti jų tvarkaraščiai. Pro
goms pasitaikius jos įvyks ir daž
niau. Pasinaudojom iš Lietuvos 
čia viešinčios mokytojos patyri
mu keramikoje ir pakvietėme ją

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /Ą) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

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

pravesti užsiėmimą. Lapkričio 16, 
šeštadienį, įvyko sueiga vyres
niems ir mažosioms. Susidomėji
mas buvo didelis. Sukurta įdomių 
dalykėlių, kuriuos Kaziuko mu
gėje bus galima pamatyti.

KŪČIOS SKAUTAMS-ĖMS, tėve
liams ir seneliams įvyks gruodžio 
8, sekmadienį, 4 v.p.p. Jaunimo 
centre. Kviečiame gausiai daly
vauti. Laukiame šeimų, norinčių 
savo vaikučius įjungti į skautų 
vienetus. Priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 5 m. amžiaus.

“Širvintos-Nemuno” vadija

London, Ontario
PRISIMINTAS a.a. J. JASINS- 

KAS, miręs 1990 m. Mišias atnaša
vo klebonas kun. K. Kaknevičius, 
giedojo “Pašvaistės” choras, vad. 
muz. R. Vilienės; porą kūrinių 
smuiku solo atliko žinomoji smui
kininkė R. Audėt, akompanuojant 
muz. R. Vilienei. Po Mišių Šv. Pet
ro katalikų kapinėse pašventin
tas našlės Onos pastatytas įspū
dingas paminklas, kurį pašventi

L/ ž gražių atvirutę su geriausiais sveikatos linkėjimais bei su- ♦ 
raminančiais žodžiais ligoje. Jų atsiuntė Londono pensininkų + 
klubo nariai: Anelė ir Jurgis Aušrotai, Polina ir Jonas Butkus, ♦ 4 Dana Chainauskienė, Zigmas ir Julija Didžbaliai, Viktoras ir ♦ 
Veronika Gudeliai, Ona Jasinskienė, Marta Jokšienė, Elena ir ♦ 

« Stasys Kerai. Pranė Kisielienė. Jurgis Kriaučeliūnas, Marija ir ♦ 
Augustinas Kudirka, Juozas ir Emilija Misius, Elena ir Stasys 
Navickai, Ona ir Andrius Petrašiūnai, Leonarda Radzevičienė, ♦<

♦ Antanas ir Uršulė Šiaučiūnai, Viktorija ir Viktoras Staškūnai,
♦ Antanina Stygienė, Olga ir Algis Švilpai. Rudis ir Elė Vilem-
♦ brektai, Bronius ir Lilė Zabulioniai.

Nuoširdus ačiū - Kun Įgnas Mikalauskas, OFM ♦

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTU PAMINKLU BENDROVĖ

no ir našlės giminaičio Juozo 
Spranaičio kapą palaimino klebo
nas kun. K. Kaknevičius. Suėji
mo dalyviai buvo pakviesti į iš
taigingąjį Hook’s restoraną pie
tų. Velionis buvo susipratęs lie
tuvis, nuolatinis savų pamaldų 
ir renginių lankytojas, dosnus 
lietuviškai veiklai.

RŪTA POCIŪTĖ dirba CFPL 
radijo stotyje ir dažnai paliečia 
ne tik kanadiečių, bet ir lietuvių 
aktualijas, tinkamai apibūdina vi
gilijas, demonstracijas ir t.t. Kai 
kada pasirodo ir TV tryliktojo ka
nalo programose, vadovaudama 
įvairių klausimų diskusijoms. Ji 
taipgi rašo ir kanadiečių spau
doje.

Rūta yra baigusi žurnalistiką 
Ryerson Polytechnical institute, 
Toronte. Jos jaunesnioji sesutė 
Lina studijuoja politinius moks
lus Vakarų Ontario universitete, 
Londone. Abi sritys gana svarbios 
lietuviams. Linkėtina nepamiršti 
lietuviškos veiklos. Sesutės ir jų 
brolis Darius gerai kalba lietu
viškai. D.E.

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

JA Valstybės
Algirdas Rimas, dirbęs pir

muoju sekretoriumi JAV am
basadoj Kanados sostinėj Ota
voj, yra perkeltas į JAV amba
sadą Vilniuje, kur jai dabar rei
kia lietuvių kalbą mokančio 
amerikiečio. A. Rimas, JAV 
diplomatinei tarnybai atida
vęs 20 metų įvairiose pasaulio 
šalyse, yra gimęs 1941 m. Vil
niuje. Tėvai, pasitraukdami 
iš Lietuvos, jį išsivežė Vokie
tijon ir su juo 1949 m. atvyko į 
JAV. Pradinę ir vidurinę mokyk
lą, ekonomijos ir diplomatijos 
studijas A. Rimas baigė Niujor
ke. Vietnamo kare jis dalyvavo 
su JAV kariuomenės daliniais, 
turėdamas leitenanto laipsnį. 
Jo tėvai Zigmas ir Bronė Rimai 
tebegyvena Niujorke. Diploma
tas A. Rimas yra vedęs Ramunę 
Vilkutaitytę, turi du jau stu
dijuojančius sūnus — Algirdą 
ir Andrių.

Lietuvos dukterų draugija, 
telkdama lėšas lietuvių šalpai, 
spalio 19 d. Čikagos lietuviams 
surengė tradicinį pobūvį Jauni
mo centre. Susirinkusius apie 
200 rėmėjų pasveikino šios drau
gijos valdybos pirm. Stasė Pau- 
lionienė. Vakaro programai va
dovavusi J. Krutulienė apgailes
tavo, kad dėl ligos pobūvin ne
galėjo atvykti kapelionas kun. 
J. Juozevičius. Ji perskaitė jo 
sveikinimus ir atsiųstos maldos 
žodžius. Meninę F. Šopeno kūri
nių programą atliko jaunoji pia
nistė Sonata Deveikytė-Zubovie- 
nė. Jautrius 1990 m. vasario 8 d. 
mirusios poetės Janinos Deguty
tės eilėraščius deklamavo čika- 
gietė aktorė Nijolė Martinaity
tė. Po vakarienės ir meninės 
programos šokiams grojo Ąžuolo 
Stelmoko orkestras.

Savaitraščio “Darbininkas” 
puslapiuose pastebimas didė
jantis susirūpinimas Bruklyne 
pastatytu ir Lietuvai 1979 m. 
vasario 10 d. dedikuotu Kultū
ros židiniu. Spalio 4 d. laidos 
vedamojo antrašte keliamas 
klausimas “Ar Kultūros Židi
nys mums dar reikalingas?” Pu
sę visų išlaikymo išlaidų paden
gia kitataučių renginiai, o lie
tuviškieji — tik 25%. Tad ketvir
tadaliui išlaidų padengti reikia 
aukų bei kitokių pajamų. Nors 
dabar Kultūros židinio veikla 
sumažėjusi, bet jis bus reika
lingas JAV gimusiems, augu- 
siems ir pasiliekantiems lietu
viams. Tėvų pranciškonų veiklą 
sustiprins naujos jėgos iš Lie
tuvos. Kultūros židinio taipgi 
reikės ir į svečius iš ten at
vykstantiems lietuviams bei jų 
grupėms. Židinio narių posėdy
je spalio 12 d. buvo išrinkta 
taryba, jos pirmininku perrink
tas Algirdas Mačiulaitis. Susi
rinkimo dalyviams buvo praneš
ta, kad pastarųjų metų laiko
tarpyje aukos Kultūros židiniui 
sumažėjo $5.000, nes dabar dau
giau aukų nukreipiama Lietu
von. Tačiau metinė apyskaita 
iki 1991 m. liepos 1 d. buvo 
baigta su nedideliu $1.100 pelnu.
Australija

Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugijos narių meti
niame susirinkime išrinktą nau
ją valdybą sudarė; pirm. Salo
mėja Vasiliauskienė, sekr. Ele
na Baltutienė ir ižd. Stefa Čip- 
lienė. Talkininkėmis valdybon 
įsijungė renginių vadovės Ago
ta Kaminskienė ir Jovita Vosy- 
lienė, pietų organizatorė Pra
nė Horak ir ligonių lankytoja 
Judita Nekrošienė. Naujoji val
dyba 1991 m. rugsėjo 21 d. su
rengė gražų “Pavasario balių”. 
Australijon sugrįžtančio pava
sario nuotaikas stiprino pava

sariškai papuošta salė, vaišių 
stalai, gera muzika, laimikiais 
turtinga loterija, linksmi pa
vasarį sutinkančių lietuvių vei
dai.

Britanija
Londono baltiečių tarybos 

posėdyje buvo išrinktas naujas 
prezidiumas, kurin įsijungė: 
pirmininke — estė Nora Morley- 
Fletcher, vicepirmininkais — 
latvis Zigurds G. Kronbergs ir 
lietuvis Jaras Alkis, o revizijos 
komisijon — latvė Teresa Svi- 
lane ir lietuvis M. Bajorinas.

DBLS tarybos, centro valdybos 
narių ir tarybai priklausančių 
organizacijų atstovų suvažia
vimas 1991 m. spalio 26 d. įvy
ko Wolverhamptono ukrainie
čių klube. Suvažiavimą įvadi
niu žodžiu pradėjo DBLS tary
bos pirm. Kastytis Baublys. S. 
Kasparui pasiūlius, DBLS tary
bos statuto pakeitimai buvo ati
dėti kitam suvažiavimui. Lie
tuvių skautų sąjungos Europos 
rajono vadovas s. J. Alkis pra
nešė, kad 1993 m. jubiliejinė 
skautų stovykla bus surengta 
jau Lietuvoje. Apie Vll-jį pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
są P. Amerikoje kalbėjo D. B. 
lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Paulius Markevičius. DBLS 
centro valdybos pirm. Eimutis 
Šova pabrėžė, kad ši organiza
cija ir Londono lietuvių namų 
bendrovė, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, turės prisitai
kyti prie naujų reikalavimų, 
neatsisakydamos ligšiolinių įsi
pareigojimų Britanijos lietu
viams. Londono lietuvių namų 
bendrovės direktorių valdybos 
pirm. Klemensas Tamošiūnas 
kalbėjo apie jiems reikalingą 
remontą, kurį galėtų atlikti iš 
Lietuvos atvykę amatininkai. 
Namuose jau veikia Lietuvos 
informacijos biuras, gyvena 
svečiai iš Lietuvos. S. Kaspa
ras pasiūlė pusę Londono lietu
vių namų atiduoti būsimai Lie
tuvos atstovybei.

Prancūzija
Paryžiaus lietuviai ir svečiai 

spalio 13 d. paminėjo savo sie
lovados vadovo prel. Jono Pet
rošiaus 40 metų kunigystės su
kaktį, o gruodžio mėnesį švęs 
jo septyniasdešimtąjį gimtadie
nį. Daugiau kaip 100 tautiečių 
susirinko Francs-Bourgeois mo
kyklos koplyčioje, kur jis lie
tuviams atnašauja Mišias kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekma
dienį. Šį kartą prel. J. Petro
šiaus kunigystės sukakčiai bu
vo skirtas antrasis spalio sek
madienis. Padėkos Mišių metu 
vargonais grojo Giedrius Gab- 
šys, giedantiesiems vadovavo 
Rolandas Muleika. Jiedu yra 
iš Lietuvos atvykę muzikai, 
gilinantys studijas Paryžiuje. 
Po Mišių lietuviai, susirinkę 
pietums valgykloje, pasveiki
no sukaktuvininką ir jam įtei
kė dovanėlę. Sukaktuvininkas, 
baigęs Tauragės gimnaziją, 1942 
m. įstojo Telšių kunigų semi- 
narijon. Studijas nutraukė pa
bėgimas Vokietijon 1944 m. 
vasarą. Kunigystei ruošėsi Eich- 
staette, o 1951 m. baigė Stras
bourg© kunigų seminariją ir 
kunigu buvo įšventintas liepos 
16 d. Iki 1955 m. jam teko dirbti 
Strasbourgo vyskupijoje, kol 
pagaliau buvo paskirtas lietu
vių sielovadai Paryžiuje. Jai 
dabar jau yra atidavęs trisde
šimt šešerius metus. Prel. J. 
Petrošiui daug metų teko būti 
Prancūzijos lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininku, o 
dabar jis eina tarybos pirminin
ko pareigas.



LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Rašo žuvusių už laisvę žmonos
Rūta Janonienė, Nijolė Kazlauskienė, Genovaitė Sakalauskienė, Alytė Musteikienė

BRANGŪS LIETUVIAI 
IŠEIVIJOJ,

Štai ir atėjo ta diena, išmušė 
taip ilgai laukta valanda, kada to
kią mažytę mūsų valstybėlę pripa
žino viena po kitos užsienio vals
tybės. Žmonės tiek metų kentėję 
atsigavo, džiaugiasi. . . Tačiau 
kaip nebūtų gaila ir skaudu, ne 
visi sulaukė šios laimingos die
nos . . .

Džiaugsmą užgniaužė liūdesys 
ir skausmas, kai netekom pačių 
artimiausių ir brangiausių žmo
nių. 1987 gegužės 23 d. buvo pati 
laimingiausia gyvenime diena, kai 
prie altoriaus davėm priesaiką, 
12.30 vai. buvo įregistruota san
tuoka ... Ir štai, praėjus 4 metams, 
1991 liepos 31-ją išaušo pats ne
laimingiausias rytas: 12.20 vai. 
namų slenkstį peržengė ta baisi 
ir skaudi žinia, kad jo jau nebė
ra .. . (Juozo Janonio, Red.).

Likom su sūneliu Evalduku. 
Jam 3 su puse metukų. Man 23 m., 
o vyrui buvo 29 metai. Sugyvenom 
puikiai, be galo jis mylėjo sūnų. 
Jis 5 metus dirbo kelių policijoj. 
Automobiliai, žmonės, judėjimas 
— buvo jo aistra. Bandžiau atkal
bėti nuo tokios tarnybos, o jis nė 
į kalbas: sako, kur man jau bus 
skirta mirti, tai aš niekur nuo li
kimo nepabėgsiu.

Toks pat likimas buvo skirtas ir 
Algirdui Kazlauskui, išdirbusiam 
kelių policijoj 21 metus. Tai buvo 
jo paskutinė budėjimo naktis, 
prieš išeinant į pensiją ... Su žmo
na Nijole Kazlauskiene jau likimo 
buvo lemta man susipažinti po 
šios žiaurios tragedijos Lietuvos 
pasienyje. Dabar palaikom ryšius, 
kartu į kapus važinėjam, o ir gy
venam tame pačiame rajone.

Brangieji, labai, labai Jums nuo
širdžiai dėkoju už moralinę ir ma
terialinę pagalbą, kuri mus pa
siekė. Mes tiesiog nežinom kuo 
galėtume atsidėkoti, kad Jūs, bran
gūs tautiečiai, gyvenantys taip to
li, o kartu ir taip arti, mus mora
liai palaikot šiomis taip sunkio
mis mums dienomis. O tai tikrai 
mums daug ką reiškia.

Rūta Janonienė, 
Nijolė Kazlauskienė,

Vilnius 
* * *

REALTY LTD.
OFFORD

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

BRANGIOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MOTERŲ DRAUGIJOS 
NARĖS, LIETUVOS DUKROS!

Mus labai giliai sujaudino Jūsų 
nuoširdi užuojauta, pasiekusi mus 
š.m. rugsėjo 21 d. Su giliu dėkingu
mu priimame Jūsų užuojautą ir pa
aukotą dovaną. Iš visos širdies 
meldžiame Dievą, kad mūsų sū
naus (Artūro Sakalausko, Red.) 
auka, sudėta ant Lietuvos Nepri
klausomybės aukuro, būtų pasku
tinė. Mūsų širdies skausmas ir siel
vartas, netekus sūnaus — neapsa
komas, bet turbūt tokia Aukščiau
siojo valia, o mes visi jo rankose.

Keliais žodžiais papasakosiu 
Jums apie savo šeimą. Mes abu su 
vyru jau sulaukėme brandaus am
žiaus — penkiasdešimt metų, dar 
dirbame. Išauginome du vaikus: 
Artūrą, gim. 1963 m. spalio 26 d., ir 
Aušrą, gim. 1970 m. lapkričio 27 d. 
Gyvename dviejų kambarių valdiš
kame bute. Abu vaikai gyveno kar
tu su mumis. Bendrom jėgom ruo
šiamės statyti nuosavą namą, da
bar tai jau beprasmiška. Artūras 
dirbo statybininku, ruošėsi su
kurti šeimą.

Artūras buvo gyvas, draugiškas, 
sportinio tipo vaikinas, gal todėl 
jaunystėje buvo truputį suklydęs, 
bet įstengė rasti savyje jėgų ir 
tvirtai atsistoti ant kojų. Kaip ir 
daugelis Lietuvos žmonių tais ne
ramiais laikais, nemaža laiko pra
leido prie Lietuvos AT rūmų, o po 
kruvinų sausio įvykių įstojo į sa
vanorišką krašto apsaugos tarny
bą. Karštai mylėjo atgimstančią 
savo Tėvynę Lietuvą, buvo pasi
ruošęs bet kada užstoti ją savo 
krūtine.

Buvo optimistas, mokėjo džiaug
tis gyvenimu ir tai sugebėjo per
duoti ir kitiems. Rugpjūčio 19 die
ną aš jį mačiau paskutinį kartą, ka
da prieš išvažiuodamas į Vilnių 
atbėgo pas mane į ligoninę atsi
sveikinti. Dar ir dabar jaučiu jo 
minkštas, karštas lūpas, regiu jo 
gerą ir giedrą šypseną, kada, atsi
sukęs palatos tarpduryje, mums 
visoms palinkėjo stiprybės, svei
katos. Girdžiu jo balsą: “Tik tu, 
mamyte, nesijaudink, viskas bus ge
rai”. Tai buvo paskutinis mūsų at
sisveikinimas. O, Dieve, kad aš tai 
būčiau žinojusi. . .

Taip, Lietuva jau nepriklauso
ma, visi tuo džiaugiasi, sveikina 
vieni kitus. Kaip būtų gera, kad 
ir mūsų šeima galėtų tuo džiaugtis. 
Deja! Mums laikas sustojo 1991 me
tų rugpjūčio 21 dieną 22.55 vi., 
kada Artūrą, atskubėjusį į pa
galbą kitiems savanoriams prie 
AT gynybos posto, pakirto rusų 
banditų kulka, ir jo kraujas ap
šlakstė Nepriklausomybės bari
kadas.

Artūras palaidotas Alytaus 
miesto kapinėse šalia 1919 metais 
žuvusio Lietuvos karininko sa
vanorio A. Juozapavičiaus. Į am
žiną poilsio vietą palydėti Artū
rą susirinko daugybė žmonių iš 
visos Lietuvos.

Su pagara Jums -
Sakalauskienė Genovaitė

Sakalauskas Pranas,
Alytus

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.

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

Tel. (416) 364-5036

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

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

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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

Aš, Musteikienė Alytė, a.a. An
tano Musteikio žmona, noriu pa
dėkoti Jums, brangios seserys, 
už Jūsų pareikštą užuojautą, ne
tekus mylimo vyro, už Jūsų nuo
širdžią paramą, už Jūsų nerimą 
dėl Lietuvos likimo. Juk Lietuva 
daug tvirtesnė ir saugesnė, kai 
ją palaiko įvairiose pasaulio ša
lyse. Mums taip pat yra lengviau 
ištverti, kai žinai, kad su tavimi 
skausmu dalijasi, palaiko mora
liškai lietuviai išeivijoje.

Kaip bebūtų baisus ir sunkus 
išsiskyrimas su brangiu žmogu
mi, mes guodžiamės, kad nors be
prasmės nebuvo aukos Lietuvos 
vyrų, žuvusiųjų už Tėvynės lais
vę. O tai, kad ši baisi nelaimė 
teks mūsų šeimai, nieko nepada
rysi - tokia jau Dievo valia. O be 
aukų vargu ar būtume sulaukę Lie
tuvos nepriklausomybės.

Mano vyras nuo vaikystės per
gyveno dėl Tėvynės Laisvės nete
kimo. Tai jis paveldėjo iš tėvo, ku
ris irgi daug iškentėjo - 11 metų 
sėdėjo Vorkutos kalėjime, kaip 
politinis kalinys.

A.a. Antanas mokėjo daug se
noviškų, liaudies, patriotinių 
dainų, grojo akordeonu, labai mė
go skaityti knygas, domėjosi už
sienio kalbomis, turėjo sugebėji
mų staliaus darbams, patiko in- 
žinieriaus-konstruktoriaus dar
bas, domėjosi lėktuvais, lipdy
davo jų modelius. Vyras buvo už
daro būdo, santūrus, rūpestin
gas, optimistas, mėgo humorą, iš
gerdavo tik ypatingomis progomis, 
rūkydavo irgi tik prie progos, iš
tikimas šeimai, turėjo ypač gerą 
širdį, nieko nėra nuskriaudęs, au
go labai religingoje šeimoje ir 
pats buvo giliai tikintis.

Mums su vyru kartu pagyventi 
buvo lemta tik 9 metus. Tai buvo 
pilni rūpesčių, bet laimės metai. 
Vyras yra rašęs: “Juk tavo laimė - 
tai mano laimė. Ir mes laimingi 
tiktai abu”. O štai kažkieno bloga 
ranka “sušaudė” mūsų laimę. 
Mums buvo abiem 33 m. Jei nebū
tų mūsų vaikučių, atrodo jau ne
beįmanoma būtų tęsti gyvenimą. 
Dėl jų turiu aukotis, privalau juos 
užauginti dorais, sąžiningais lie
tuviais, gerais katalikais. Mū
sų dukrytei 7 metukai, šiemet pra
dėjo lankyti mokyklą, labai viskuo 
panaši į tėvelį. O sūneliui spalio 
4 d. suėjo 2 metukai. (...)

Antano abu tėvai gyvena Utenos 
raj. Tauragnuose, abu pensinin
kai, augina našlaitę 15 metų. Jo 
sesuo Judita, 23 m., gyvena irgi 
kartu su mumis. Dar yra brolis 
47 m., su šeima gyvenantis Vladi
vostoke. Aš pati esu kraujagyslių 
operacinės medicinos sesuo, bet 
šiuo metu nedirbu, esu dalinai 
apmokamose atostogose vaiko au
ginimui iki 3 metukų.

Musteikienė Alytė,
Vilnius

Red. pastaba. Šie laiškai buvo ad
resuoti KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos skyriui 
Kanadoje.

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Olandijoje padarytų nusikal
timų ir netgi nebandė ilgame 
procese įrodyti jo kaltės. Už
teko tik pilietybės atėmimo 
dėl faktų nutylėjimo įvažiavi
mo metu. Net ir to nutylėjimo 
esminių dalykų negalima pa
tikrinti, nes imigracijos mi
nisterija taip ilgai nelaiko 
ateivių atvykimo archyvų.

Naujuoju posūkiu džiaugiasi 
Kanados žydų kongreso vykdo
masis direktorius Jack Silver
stone ir Simono Wiesenthalio 
paieškų centro atstovas Kana
doje Sol Littman. Mat teisin
gumo ministerė Kim Campbell 
jau peržiūri 45 panašius kal
tinimus turinčių Kanados pi
liečių sąrašą. Tikimasi kitų 
greitų sprendimų. J. Luitjenso 
atveju Kanadai belieka pasi
rinkti jo ištrėmimą arba grą
žinimą Olandijon. Mat š.m. 
gruodžio 1 d. įsigalios naujoji 
sutartis, leidžianti keistis ne 
tik kriminaliniais, bet ir karo 
metų nusikaltėliais.

Ontario taps pirmąja Kanados 
provincija, įvedančia privalo
mą atskaitymą vaikų išlaiky
mui iš juos palikusio tėvo ar 
motinos algos. Vidaus reikalų 
ministeris Howard Hampton 
praneša, kad šie atskaitymai 
bus pradėti nuo 1992 m. kovo 1 
d. Jie bus įjungti į provincinį 
“Paramos šeimai planą”. Darb
daviai jam turės atsiųsti teis
mo paskirtos sumos iš algos 
atskaitytą čekį, kuris bus per
duotas tėvo ar motinos palik
tiems vaikams. Įstatymas nu
mato $10.000 baudą darbda
viams, kurie nedarys tokių at
skaitymų paliktų vaikų išlai
kymui.

Vidaus reikalų ministerio

RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ skaito KLB suvažiavimo nutari
mus spalio 19 d. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Nuotr. G. Petrauskienės

Vilniečiai veiks ir toliau
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga, dalyvavusi VLIKo veikloje 
kaip Rytų Lietuvos rezistencinis sąjūdis, tęs savo organizuotą 
veiklą ir toliau, nes Vilnijos problemos dar nebaigtos spręsti

VLIKas savo 1991 m. lapkričio 
1-3 d.d. Seime Čikagoje nutarė: 
Lietuvos respublikos valstybi
nę nepriklausomybę atstačius, 
VLIKas atliko savo misiją kovo
je dėl Lietuvos laisvės bei ne
priklausomybės, baigė savo veik
lą. Iki 1992 m. liepos 1 d. per
duos savo archyvą ir turtus Lie
tuvos respublikos vyriausybės 
dispozicijai.

Rytų Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis (RLRS), nuo 1956 m. bir
želio 23 d. įsijungęs į VLIKo 
pastangas atkovoti Lietuvos ne
priklausomybę, dalyvavo šiame 
istoriniame VLIKo seimo nuta
rime, pareikšdamas savo prita
rimą tam nuosprendžiui.

Kadangi VLIKas visų savo tiks
lų dar nėra pasiekęs, Rytų Lie
tuvos rezistencinis sąjūdis pa
reiškia lietuvių tautai tiek tė
vynėje, tiek išeivijoje, kad jis, 
kaip Vilnijos lietuvių rezisten
cijos tęsėjas išeivijoje, ryžtasi 
tęsti toliau savo politinę veik
lą. Rytų Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis mato sekančias prob
lemas.

1. Nepriklausomai Lietuvos 
respublikai Sov. Sąjunga ligi 
šiol negrąžino valstybinių sie
nų rytuose ir pietuose, kurias 
Sovietų Rusiją pripažino kaip 
Lietuvos respublikos teritoriją, 
pasirašant su Lietuva 1920 m. 
liepos 12 d. taikos sutartį Mask
voje. Dalys, sutartyje priskir
tos Lietuvai, tebelieka Gudijos 
valdžioje. Lietuvos respublika 
dar nėra atstatyta sutarties ri
bose.

2. Dabartinės Lietuvos val
džios tautinių mažumų politika 
rodo polinkį suteikti lenkų tau
tinei mažumai ypatingų teisių ir 
privilegijų Šalčininkų, Vilniaus 
ir Švenčionių rajonuose savi
valdos ir švietimo srityse. Tai

vestų prie etninio antagonizmo, 
separatistinių polinkių Res
publikos vidaus gyvenime.

3. Nuo 1991 m. pusės vaizdžiau 
matosi, kad Lenkijos respubli
kos Suvalkų vaivadijoje autoch
tonams lietuviams atsirado rim
tų kultūrinių ir visuomeninių 
suvaržymų. Uždraustos gimto
sios lietuvių kalbos pamokos 
vaikų darželiuose ir mokyklo
se. Išskyrus lituanistiką, Len
kijoje faktinai nėra kitų moks
lo specialybių, kurias lietuviams 
būtų galima studijuoti gimtąja 
kalba aukštesniosiose ir aukšto
siose mokyklose. Nėra lietuvių 
radijo laidų ar pertransliavimų 
iš Lietuvos. Nėra nė vieno lie
tuviško laikraščio.

Pamaldos lietuvių kalba lei
džiamos Seinuose tik kartą per 
savaitę nepatogiu laiku. Lietu
viai neatstovaujami Seinų vals
čiaus vadovybėje, Suvalkų vaiva
dijoje, Lenkijos parlamente-sei- 
me. Suvalkų trikampio lietuviai 
tapo antraeiliais piliečiais sa
vo žemėse Lenkijos respublikos 
sudėtyje. Viešai kalbąs lietuvis 
savo gimtąja kalba yra pajuo
kiamas.

Šioms problemoms pašalinti 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
ga išeivijoje tęs savo veiklą at
skirai ir drauge su kitomis po
litinėmis grupuotėmis bei orga
nizacijomis.

Vilniaus krašto lietuvių są- 
junga-Rytų Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis stengsis užmegz
ti glaudesnius ryšius su vien
minčiais Lietuvoje, kurie tel
kiasi “Vilnijos” draugijoje. Vil
niečių veikla nėra baigta - ji 
pereina į naują fazę.

RLRS-Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga 

Toronto, Ontario 
1991.XI.13
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Dėmesio Mažosios Lietuvos likimui!
Rezistencinio sąjūdžio pareiškimas VLIKui ir Lietuvos vyriausybei

GERBIAMIEJI,
Esame liudininkai Mažosios 

Lietuvos tautinio genocido. Ji 
tragiškai baigia savo genties 
esimą, palikdama gyva tik kal
biniais ir kultūriniais pamink
lais bei jų kūrėjų ir kovotojų 
kapais Nemuno ir Priegliaus 
krantuose.

Tas kraštas tačiau yra mūsų 
tautos gyvenimo erdvė, skirta 
lietuvių tautai nuo neatmena
mų amžių. Sielodamiesi Lietu
vos prisikėlimu, negalime pa
miršti Mažosios Lietuvos ir sa
vo tylėjimu palikti ją kitų tau
tų agresyviems planams.

Šiandieninių geopolitinių per
sitvarkymų eigoje jokia kita tau
ta ar valstybė neturi pirmumo 
teisių į Mažosios Lietuvos te
ritoriją. Prūsų Lietuvą ištikęs 
holokaustinis likimas įpareigo
ja lietuvių tautą, ypač jos vals
tybinius vadovus, reikalauti sa
vo patrimonijos teisių Baltijos 
erdvėje.

Dirbtinai perskirtos tautos 
— Vokietija, Airija, Izraelis, 
Korėja, Vietnamas — deda visas

pastangas ir skiria didžiules 
lėšas susijungimui į bendrą 
valstybę. Atėjo pagaliau laikas 
ir Mažajai Lietuvai po 700 metų 
svetimųjų niokojimo grįžti prie 
savos tautos kamieno bendroje 
valstybėje.

VLIKui ryžtantis baigti savo 
ligšiolinę veiklą, Mažosios Lie
tuvos rezistencinis sąjūdis kvie
čia visas organizacijas ir kiek
vieną sąmoningą lietuvį, ypač 
Lietuvos vyriausybę, veiksmin
gai reikštis šioje tautos liki- 
minėje kryžkelėje.

Prieš 700 metų vokiečių Drang 
nach Osten sugriovė lietuvių 
tautos gyvenimo kelius ir natū
ralią vystymosi tėkmę. Dabar ki
tų atėjūnų naujas Drang nach 
Westen ir vėl per Mažąją Lie
tuvą sunaikintų galimybę sau
giai kurti ateities gyvenimą.

Mažosios Lietuvos rezistenci
nis sąjūdis šaukia dėmesio Ma
žosios Lietuvos likimui.

VLIKo seimo MLRS atstovai —
Algis A. Regis 
Kurtas Vėlius 
Ramūnas Buntinas

Aukos PLB valdybos vaju
$500 - A. M. Bumbulis, dr. B. Vi

dugiris; $300 - E. A. Mačiulaitis; 
$200 - A. R. Balsys, F. P. Gabrė
nas, L. V. Morkūnas, Br. Naudžiū
nas, A. Plėnys; $150 - A. Krausas, 
K. Lukošius.

$100 - E. A. Abromaitis, J. Ali
šauskas, V. O. Anskis, P. Augaitis, 
S. Barškėtis, P. Bražiūnas, K. Bud- 
revičius, prel. Pr. Gaida, J. Gipas, 
I. Girdzijauskas, O. Juodišius, A. 
B. Juozapavičius, P. Kareckas, A. 
V. Kulnys, V. Matulaitis, J. A. Me
delis, A. Mylė, V. Rudaitis, V. Sap
kos, B. P. Saplys, A. Saulis, E. Sen
kus, G. M. Šernas, P. Sidaras, D. Si
manavičius, kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas, B. Staloraitis, J. Staškevičius, 
dr. J. ir dr. M. Uleckai, J. B. Vaido
tas, A. Valius, A. V. Vieraitis.

$75 - P. Šiulys; $60 - S. J. Pake- 
turas; $50 - J. Adomaitis, J. Asme- 
navičius, D. Barzdžius, R. Bulovas,

dr. S. Čepas, S. Dalius, J. V. Danys, 
J. K. Dervaitis, J. S. Didžbalis, A. 
J. Grabošas, J. A. Gudavičius, J. 
Kareckas, G. Kaulius, dr. F. V. Kau
nas, S. V. Kneitas, B. E. Liškaus- 
kas, V. M. Marcinkevičius, W. O. 
Mikšys, J. Pargauskas, A. Paškevi
čius, R. G. Paulionis, R. Pearce, 
L. V. Pevcevičius, J. Rimšaitė,
L. V. Sendžikas, Č. Senkevičius,
M. Stankaitis, A. Stankus, J. Stat- 
kevičius, P. G. Stauskas, E. Ulic- 
kas, J. Vaičeliūnas, D. A. Vaidi
la, A. Valadka, J. Vaskela, E. Vin- 
dašius, J. Vitkūnas, P. Žulis.

$30 - E. Radavičiūtė; $25 - P. Ki
sielienė, E. Raudys; $20 - V. Ūsas, 
J. Zabulionis; $10 - P. Bersėnas, 
S. Eiva, A. F. Koyelaitis.

PLB valdyba nuoširdžiai dėkoja 
vajaus aukotojams Kanadoje. Kvi
tai bus išsiuntinėti artimiausiu 
laiku.

HOMEOPATINĖ KLINIKA
Danutė Turčinskienė, n.d. (gyd. naturopatė) 

2300A Bloor Street, West Tel. (416) 760-9445 
Toronto, Ont. M6S 1P2 FAX 604-9748
Darbo vai. kasdien 9.30 v.r.- 6.30 v.v. Šeštadieniais 10 v.r.- 3 v.p.p.
1. Ūmių ir chroninių susirgimų gydymas
2. Profilaktinis gydymas - bendras sveikatos ir atsparumo ligoms 

stiprinimas
Nauja 3. Veido raumenų tonuso ir veido odos elastingumo atsta

tymas, veido raukšlių profilaktika jaunesniame amžiuje ir jų 
mažinimas vyresniame amžiuje. Naudojamas specialus elektro- 
farezės aparatas (elastin, collagen, DNA įvedimui į odą). Proce
dūra saugi, neskausminga, raminanti, efektyvi.
Naudojami prancūzų “Le Concentre” produktai.

4. Galima užsisakyti persiuntimui į Lietuvą įvairių homeopatinių 
vaistų (gripo, artrito, epresijos ir kt. natūralių vitaminų ir 
mineralų vaikams ir suaugusiems. Siunčiant per “Amber Globus 
Ltd.”, 2300 A Bloor St. W., suteikiami nemokami patarimai 
kasdien nuo 1-3 v.p.p.

įvykiai
H. Hamptono duomenimis, On
tario provincijoje dabar yra 
apie 80.000 vaikų, negaunan
čių jų išlaikymui priklausan
čios paramos iš tėvų. Ne visi 
gauna ir pilną teismo paskir
tą paramą. Daugiau kaip 75% 
teismo sprendimą vykdančių 
tėvų yra skolingi didesnes ar 
mažesnes sumas savo vaikams. 
Tas juos palikusių tėvų ar mo
tinų bendras įsiskolinimas vai
kams Ontario provincijoje vir
šija $400 milijonų.

Kanados nedarbo drauda vėl 
padidins įmokų atskaitymus 
7% nuo 1992 m. sausio 1 d. Sa
vaitinis atskaitymas dirbantie
siems už kiekvieną apdraustą 
šimtą išmokos dolerių tada pa
didės nuo $2,80 iki $3, o darb
daviams — nuo $3,92 iki $4,15. 
Liepos 1 d. savaitiniai atskai
tymai Kanados nedarbo drau- 
dos įmokoms jau buvo padi
dinti net 24%.

Kanados finansų ministeris 
Don Mazankowski prisipažįs
ta, kad dėl 10% pasiekusio ne
darbo to padidinimo nepakan
ka padengti 1,4 milijono bedar
bių išmokoms. Be įmokų padi
dinimo 7% sausio 1 d. Kanados 
nedarbo draudos fondas 1994 
m. būtų užbaigęs beveik $8 
bilijonų deficitu. O dabar net 
ir su įmokų padidinimu 1992 
m. yra numatomas $3,4 bilijo
no deficitas. Gyvenama vilti
mi, kad finansinę fondo krizę 
išspręs iki 1994 m. pabaigos 
atkutusi krašto ekonomija, pa
didinusi dirbančiųjų ir suma
žinusi bedarbių skaičių. V. Kst.

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

Konstitucijos 
reforma liečia 

labai daug dalykų.
Bet daugiausia liečia jus.
Kaip kanadiečiai dabar mes susiduriame su 
vienu iš pačių svarbiausių mūsų istorijoje 
uždavinių. Kanados valdžia jau pateikė 
konstitucijos patobulinimo projektą. Tie visi 
pakeitimai, vieningesnei ir gražią ateitį ža
dančiai Kanadai, kurioje visi kanadiečiai 
galės čia jaustis esą namuose, jau yra specia
laus parlamentinio komiteto atidžiai ir 
kruopščiai peržiūrėti. Juos dabar svarstys 
visa eilė konferencijų, kurias organizuos ne
priklausomos kanadiečių organizacijos.

Kai kurie pasiūlymai apima:
♦ Kanados paragrafą, kalbantį apie mūsų, 
kaip kanadiečių, siekius ir viltis, mūsų 
vertę, mūsų įvairovę, toleranciją 
ir mūsų didžiadvasiškumą;

♦ teisių pripažinimą čiabuviams patiems 
valdytis Kanados įstatymų ribose;
♦ užtikrinantį Kvebeko pripažinimą sutei
kiant išskirtinumą, taip pat ir kitakalbių 
mažumoms;
♦ senato reformą išrenkant senatorius, kad 

jie būtų daugiau veiksmingesni ir bešališki;
♦ stiprinimą Kanados ekonominės sąjungos 
taip, kad kanadiečiai galėtų dirbti ar tvarkyti 
savo verslus bet kurioje krašto vietovėje;
♦ užtikrinimą nuosavybių teisių.

Dalyvaukime visi ir prašykime daugiau 
paaiškinimų apie tuos pasiūlymus, 

kaip visa tai galės atsiliepti į 
Kanados ateitį. Skambinkime 

neapmokamu telefonu:

I-800-56I-II88
Silpnesnės klausos žmonėms 1-800-567-1992 (TTY/TDD)

Canada
Drauge kurkime Kanados ateitį
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Sibiras - Maskva - Vilnius 
Lietuvių ekspedicija, ieškojusi tremtinių kapų Kazachstane, 
grįžo į Lietuvą per Maskvą sovietinio perversmo dienomis. 
Ji rado chaosą Maskvoje ir pasiryžėlių minią Vilniuje prie 

parlamento rūmų
H. PAULAUSKAS

Kryžiai ir sužalotas žmogus
Pirmas užsienio vyskupas aplankė nepriklausomu Lietuvą

Šiais laikais į sunkiai paaiš
kinamus įvykius žmonės žiūri 
gan nepatikliai, tiesiog skep
tiškai. Pasakojimai iš senovės 
laikų, apgaubti romantika ir le
gendomis dar nerealesni. Bet 
jie įvyksta, priversdami įtikė
ti pačius abejingiausius. Rea
lus Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimas po nepavykusio 
1991 m. rugpjūčio 19-tosios 
dienos perversmo Maskvoje - 
tai pats didžiausias ir netikė
čiausias stebuklas. Tik Dievo 
ranka galėjo paklupdyti ir pa
leisti vėjais raudonąjį komu
nizmo slibiną. Pagaliau mili
jonų kankinių auka pasiekė 
Amžinąjį teisingumą.

Beginklė, mažytė Lietuva 
laimėjo. Jai neabejotinai pri
klauso išskirtinis įvertinimas 
kovoje prieš didžiojo blogio 
imperiją.

Kazachstane
Rugpjūčio 8 d. 20-ties žmo

nių ekspedicija iš Lietuvos at
vyko į Kazachstaną, kad toliau 
ieškotų ir tyrinėtų politkali
nių lietuvių lagerius ir likimą. 
Pirmą kartą lankėmės Ekibas- 
tuze, pagaliau patekome į Pet
ropavlovską, kuris iki šių me
tų buvo uždaras karinės pra
monės miestas. Ekspedicija 
buvo labai sėkminga, mes su
rinkome daug rodinių, patei- 
kėm paraiškas vietos archy
vams. Tyrinėjome atskirus 
Karlago lagerius, kurių Ka
zachstane yra šimtai.

Baigiantis ekspedicijai, rug
pjūčio 18 d. kartu keliavęs Ku
piškio parapijos vikaras Vir
gilijus Liuima Karagandos 
priemiestyje Maikoduke esan
čioje katalikų šventovėlėje at
laikė pamaldas, pašventino 
tremtinių ir politkalinių są
jungos vėliavą. Vakare susiti
kom su Kazachstano šachtinin
kų atstovais, kurie buvo kupini 
ryžto kovoti už demokratinius 
pertvarkymus, prieš bolševiki
nę diktatūrą, už visų respub
likų savarankiškumą ir nepri
klausomybę.

Maskvoje
Išaušo rugpjūčio 19 d. rytas. 

Iš Karagandos orauosčio pa
kilome 6 v. ir apie 9.30 nusi
leidome Maskvos Demodedovo 
orauostyje. Mums reikėjo iš šio 
orauosčio pervažiuoti į prie
šingą miesto pusę, į Šeremete- 
vo stotį. Maskvoje baisi ne
tvarka, visuomeninis transpor

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

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

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

tas nesutvarkytas, autobusų ir 
taksių vairuotojai savivaliau
ja, plėšia spekuliacines kainas.

Kad Maskvoje kažkas ne taip, 
pirmiausia iš šių šoferių suži
nojome.

— Per Maskvą sunku prava
žiuoti. Ten tankai. Teks mokėt 
dvigubai, - visi vairuotojai kal
bėjo, lyg susitarę.

Nerasdami išeities, sutiko
me. Tikrai, išvažiavę į aplin
kinį Maskvos autostrados žie
dą, pamatėm tankų kolonas. 
Pastebėjome kelias auto ne
laimes, vieną automobilį tan
kas buvo pusiau sutraiškinęs.

Autobuse per radiją išgir
dome perversmininkų prane
šimą, kad Gorbačiovas “serga”, 
kad visa valdžia yra Janajevo, 
Kriučkovo, Jazovo ir jo bend
rininkų rankose.

Visus apėmė keistas jaus
mas, baisus nusivylimas, vai
denosi atgimstančio staliniz
mo šmėklos. Bet perversminin
kų “deklaracija” buvo tokia 
prieštaringa, nelogiška, ir tie
siog į galvą netilpo mintis, kad 
vėl gali laimėti bolševikinė 
reakcija.

Priešais riedėjo purvini tan
kai ir šarvuočiai, dar pusiau 
pridengti maskavimosi tink
lais, matyt, ilgai laikyti Pa- 
maskvės miškuose.

Vilniuje
Stebino tai, kad orauosčiai 

veikė normaliai, ir mes be truk
dymų pasiekėm Rygą. Išvažiuo
jant autobusu iš Latvijos sos
tinės, miesto prieigose jau sto
vėjo šarvuočiai, o kariškiai tik
rino įvažiuojančių dokumen
tus. Latvijos-Lietuvos pasie
nyje muitinės neveikė. Vaka
re pasiekėm Vilnių. Tūkstan
tinės žmonių minios saugojo 
parlamentą. Visų veidai bu
vo gana rūstūs, susirūpinę, 
bet pilni tikėjimo ir vilties.

— Tik priešintis. Parlamen
tas - antrieji Lietuvos Pilėnai. 
Mus gali sunaikinti, bet nieka
dos daugiau nebepaklupdys, - 
atvirai, drąsiai kalbėjo žmo
nės, vėl suvažiavę iš visos Lie
tuvos.

Atsiminiau baisiąją Medi
ninkų tragediją, kai liepos 31 
d. pasalūniškai buvo nužudyti 
septyni mūsų policininkai ir 
muitininkai. Žuvusį Algirdą 
Kazlauską puikiai pažinojau, 
nes jis daug metų dirbo radijo 
ir televizijos pastatų apsaugo
je, buvo labai simpatiškas ir 
draugiškas vyras. Baisus skaus
mas visus kaustė laidotuvėse, 
kur kaip diktorius pradėjau at
sisveikinimo apeigas. Mačiau 
suakmenėjusius vyriausybės 
narių veidus, giliausio siel
varto sukrėstą iškilų mūsų iš
eivijos veikėją V. Adamkų.

Negi vėl kris mūsų tautos 
ąžuolai? Šį kartą slibino gal
vos nebesutarė, ir perversmas 
sužlugo. Nespėjo savo kruvi
nų kėslų įvykdyti nei sovieti
nė Vilniaus įgula, nei OMON’- 
as, nors dar viena auka krito 
prie barikadų - žuvo krašto 
apsaugos savanoris Artūras 
Sakalauskas.

Nepaprastai išradingai iš 
Maskvos televizijos translia
ciją vykdė CNN bendrovė. Vis
ką retransliavo laisvoji Lie
tuvos televizija, veikianti iš 
Kauno ir parlamento studijos 
Vilniuje. (Bus daugiau)

Lietuvių ekspedicija 1991 m. rugpjūčio mėnesį tyrinėjo Kazachstane Atalak gyvenvietėje (180 km nuo Kara
gandos Džezkasgano link) buvusius politinių kalinių lagerius, pastatė metalo kryžius. Ten yra žuvę - Radviliškio 
burmistras VL/4DAS BRAZAUSKAS ir teisininkas PETRAS PAULAUSKAS. Šioje nuotraukoje: prie kryžiaus - 
vaikai ir vaikaičiai, kun. VIRGILIJUS LIUIMA, buvęs partizanas ir kalinys IGNAS LUKŠAS (su vėliava)

Nuotr. H. Paulausko

Lietuviai veikia visur V VYTAUTAS A. JONYNAS

V. A. JONYNAS

Politinių įvykių raida pasku
tiniųjų metų būvyje Vidurio ir 
Rytų Europoje buvo davusi 
darbo šimtams reporterių, 
žurnalistų, istorikų, tele
vizijos darbuotojų. Neiš
vengiamai šalia reportažų 
turėjo atsirasti ir ilgėlesnės 
transliacijos, vadinamosios 
TV “serijos”, atkuriančios 
plačią istorinę įvykių pano
ramą. Dviejų tokių rodytų tiek 
D. Britanijoj, tiek JAV (per 
PBS tinklą) programų tekstai 
pasirodė vėliau knygų pavi
dalu. Pasinaudojant jų indek
sais, lengva susirast kur, kiek 
ir kaip kalbama apie Lietuvą.

Kadangi programos buvo 
taikomos plačiom žiūrovų ma
sėm, jos bandė, žinoma, pir
moj vietoj grąžinti atmintin 
visiems žinomus, girdėtus 
faktus. Bet esama kartais jose 
ir šiokių tokių netikėtumų, 
atodangų, ypač ten, kur pasi
sakoma apie II D. karo prie
žastis. Taip, sakysim, serijoj 
apie Staliną, pasirodžiusioj 
knygos pavidalu (Jonathan 
Lewis and Phillip White- 
head, Stalin. A Time for Judg
ment. N.Y. Pantheon Books, 
1990) štai kaip prieinama prie 
įvykių, apsprendusių būsimą 
Molotovo-Ribbentropo san
dėrį:

“Litvinovui buvo duotas 
dar vienas šansas prikalbin
ti D. Britaniją ir Prancūziją 
sudaryti sutartį, užtikrinan
čią saugumą ne vien Lenkijai, 
bet ir visom Baltijos valsty
bėm. Bet kokios garantijos at
rodė ne ką vertos, jei nedaly
vaus Sovietų Sąjunga. Bet bri
tai ir prancūzai delsė. Tada 
Litvinovas vienašališkai da
vė plačias garantijas Balti
jos valstybėms. Ironiškai 
skamba vėlesnių įvykių švie
soj pažadas Latvijai, jog So
vietų Sąjunga nepakęsianti 
bet kokio jos suverenumo pa
žeidimo. Latviai buvo kviečia
mi pilnai pasitikėti. Sov. Są
junga įrodysianti veiksmais, 
reikalui esant, savo ryžtą ir 
pasiruošimą pilnai apsaugoti 
Latvijos respublikos valsty
binę nepriklausomybę ir jos 
ekonominę bei politinę auto
nomiją.”

Cituodami O. S. Rzheshevs- 
kio knygą (Europe 1939. Was 
War Inevitable? Moscow, Pro
gress Press, 1989) šios televi
zinės serijos autoriai šitaip 
aiškina, kodėl derybos tarp 
Vakarų ir Sov. Sąjungos buvo 
nesėkmingos:

“Sovietų Sąjungai pasiro
dė, kad Vakarų nenoras eiti į 
pagalbą Baltijos valstybėms 
suprastinąs kaip jų nuoroda 
Hitleriui, jog jam paliekamas 
laisvas kelias į Sovietų Są
jungą. 1939 m. gegužės mėnesį 
Litvinovą Stalinas atleido iš 
pareigų; jį pakeitė niūrus ty
lesnis Molotovas”.

Panašiai, bet išsamiau poli
tinius užkulisius, ryšium su 
Vakarų-sovietų derybomis, 
atidengia du kiti britų isto
rikai: (Richard Onery and And
rew Wheatcroft, The Road to 
War. Toronto, Stoddart, 1989).

Autoriai vaizdžiai pasakoja 
įvairių įvykių raidą Europoje, 
pradedant maždaug Ispanijos 
pilietiniu karu ir Prancūzi
joj Liaudies fronto įsteigimu. 
Negailėdami savikritikos ir 

karčių tiesos žodžių anglų vy
riausybei, jie primena, kaip 
išdavikiškas Albionas stengėsi 
laikytis išdidžioje nuošaly- 
bėje nuo Europos rūpesčių, 
kaip buvo nepasitikima pran
cūzais. Neville Chamberlai- 
n’as vadinęs Prancūziją ša
limi, kur žmonės nesugeba 
išlaikyti paslaptyje dalykų 
ilgiau kaip pusvalandį, o vy
riausybė — ilgiau kaip devy
nis mėnesius. Autoriai prime
na, kokį erzelį kėlė Prancū
zijos visokio plauko pacifis
tai ir kaip buvo baiminamasi 
bolševikų kurstomos velnia
vos. “Verčiau Hitleris, negu 
Leonas Blum’as” sakydavę 
tada žmonės. Anglų ir pran
cūzų kariuomenių vadai buvę 
nekokios nuomonės apie kari
nį rusų pajėgumą po 1938 m. 
Raudonosios armijos pralai
mėjimų.

Autoriai prisimena Isaac 
Deutscher’io politinį komen
tarą: “Nerašytas dėsnis Miun
cheno konferencijoj buvo — 
laikyti kiek galint atokiau 
nuo Europos Rusiją. Išskirti 
Rusiją iš savo tarpo troško 
ne vien didžiosios ir tokiom 
save laikančios valstybės. Ma
žųjų Europos Rytų valstybėlių 
vyriausybės irgi spygavo (iš 
baimės) didžiosios meškos 
akivaizdoje”.

Stalinas, britų istorikų ma
nymu, niekad nebuvo atsikra
tęs pagiežos britų imperijai. 
Anglų neutralią laikyseną Is
panijos pilietiniam kare jis 
laikė apgalvotu manevru įvel
ti Sovietų Sąjungą į karą su 
Vokietija, kuriuo pasinaudotų 
Vakarai.

“Kai buvo pasiūlyta trilypė 
santarvė (Triple Alliance), 
britai ir prancūzai ėmė dels
ti. Britų vyriausybė buvo pa
dariusi, pasak užsienio rei
kalų ministerijos, pradinius 
žygius vien tam, kad ‘nuramin
tų mūsų kairuolius Anglijoj’. 
Vargu ar tai laikytina garbin
ga elgsena. Vakarų galybės 
nebuvo linkusios priimti kaip 
besąlyginį dalyką — suteikti 
Baltijos kraštams garantijų, 
kurių užsispyrusiai reikala
vo Sovietų Sąjunga. Lenkijai 
pasisekė — ji jas gavo. Di
džioji Britanija visai nebuvo 
pasiruošusi kautis už Latvi
ją ar Lietuvą. Nepaisant to, 
generalinis britų štabas aiš
kiai pasisakė, kad karo atve
ju vienintelė viltis Lenkijai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

buvo užsitikrinti Raudonosios 
armijos pagalbą. Chamberlai- 
n’ui toks požiūris buvo ‘nema
lonus ausiai’, bet jis nusileido 
nenorom ministerių kabineto 
kolegų spaudžiamas. Maždaug 
už šešių savaičių po sovietų 
pasiūlymo britai pasisakė ge
gužės 25 d., esą jie linkę pra
dėti derybas dėl Savitarpio 
pagalbos sutarties”.

Televizinės serijos Road 
to War “libretistai” toliau 
smulkmeniškai aprašo Vokie
tijos ir Sov. Sąjungos derybų 
eigą Hitlerio nuolaidas, kad 
tik išlaikytų sovietų neutra
lumą, Ribbentropo džiaugs
mingą telegramą Hitleriui, 
esą jis jautęsis Maskvoj kaip 
tarp “senų partijos draugų” ir 
t.t. Jie taip pat neužmiršo 
paminėti slaptojo protokolo, 
pagal kurį Sovietų Sąjungai 
buvo grąžinamos jos “praras
tosios” 1917 m. Lenkijos že
mės ir priskiriamos jos inte
resų’ sferai Baltijos valsty
bės ir Suomija.

Nors televizijos serijos 
kartais būna kartojamos, jų 
pagrindinė ypatybė yra ta, kad 
jos nepaprastai lengvai pra
slysta pro žiūrovus ir užsimirš
ta. Skaitant knygą, išreikštos 
pažiūros kažkaip veikia giliau. 
Bet ar Baltijos kraštų nepri
klausomybės išlaikymas tikrai 
buvo tokia klūtis sąjunginin
kams, gali pasakyti vien spe
cialistai istorikai.

1 992 Lithuanian Business Directory
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

Norintieji gauti smulkesnių informacijų, prašomi užpildyti ir atsiųsti šią atkarpą.

Vardas:

Adresas:

Telefonas:

Kaip jau buvo spaudoje 
skelbta, Vokietijos Augsbur
go vyskupas Josef Stimpfie, 
nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos vyskupų kvietimu, 
šios vasaros pabaigoje ap
lankė Lietuvą. “Kirchenzei- 
tung fuer die Dioezese Augs
burg” spalio 6 d. laidoje iš
spausdino plačią, gausiai nuo
traukomis iliustruotą vysku
po įspūdžių apžvalgą.

Atgimimas Lietuvoje
Kur tik vyskupas besilan

kęs, visur susidaręs įspūdis, 
kiek daug žalos Lietuvai pa
dariusi 50 metų okupacija, 
skleidusi ateizmą, politinę 
bei pseudomokslinę ideolo
giją. Esą net sunku apibūdinti 
okupacinį palikimą kultūri
niame miestų, kaimų ar kol
chozų gyvenime. Tačiau išori
nė žala dar nesantis pats blo
giausias dalykas. Blogiausia 
— vidujinė, tai yra sielų su
žalojimas. Valstybės prez. V. 
Landsbergis ne kartą yra pa
sakęs, kad dabar dėmesys bū
tinas į žmogiškųjų vertybių 
gelbėjimą. Viso to viršūnėje 
stovintis tikėjimas Dievu.

Palietęs religinio gyvenimo 
atkūrimą, 500 metų Šv. Kazi
miero mirties sukaktį 1984 m., 
šventovių atstatymą, ypač Tai
kos Karalienės Klaipėdo
je, išreiškęs nepamirštamą 
džiaugsmą rugsėjo 8 d. švente 
Šiluvoje, pabrėžė gilų pergy
venimo įspūdį, patirtą Vilniu
je Aušros Vartuose, kur nenu
trūkstamos maldininkų eilės 
garbino Švč. Mergelę Mariją 
ir prašė užtarimo bei globos. 
Šios šventovės kunigai vysku
pui pasakę, kad kasdien čia 
pereiną apie 40,000 tikinčiųjų.

Moralinis atsinaujinimas
Joks kitas, o tik Lietuvos 

valstybės prez. V. Landsber
gis padėkos šventėje rugsėjo 
8 d. paskelbė tautos ištiki
mybę Dievo Motinai. Prezi
dentas kalbėjęs ta pačia min
timi kaip ir Lietuvos kardino
las V. Sladkevičius. Valstybei 
ir K. Bendrijai vadovaujan
tys asmenys vienodai mato, ko 
šiandien labiausiai reikia.

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).

FAX: 

Vysk. J. Stimpfie apžvalgoje 
rašo, kad Baltijos kraštams, 
atgavusiems tikėjimo, sąžinės 
ir valstybinę laisvę, pastarą
ją reikia stiprinti dvasiniu 
pajėgumu. O tai galima įsigyti 
malda ir sakramentais. Mora
linis atsinaujinimas priklau
sąs nuo religinės praktikos 
šeimose bei bendruomenėse.

Lietuviškasis stebuklas
Gerojo Dievo buvo taip skir

ta, kad vyskupas su palydovais 
galėjęs aplankyti Lietuvą rug
sėjo pradžioje. Pirmas žodis, 
kurį kardinolas Kaune, arki
vyskupas Rygoje ir parlamen
tarai sutikę vyskupą svečią 
ištarę buvęs: “Tai yra stebuk
las”. Tuo esanti įsitikinusi 
visa lietuvių tauta. Ir tai 
ypatingai buvę pastebima Ši
luvoje. Gana plačiai aprašo
mos visos ten vykusios iškil
mės, kuriose tasai stebuklas 
ir padėka Dievui už laisvę bu
vę ryškinami. Vyskupas kelio
nėse po Lietuvą buvęs visur 
labai nuoširdžiai priimtas. 
Visas kraštas papuoštas kry
žiais, primenančiais nekaltų 
žmonių kančias ir mirtį. Ap
lankytas ir garsusis Kryžių 
kalnas, iškilęs atvirose lygu
mose. Tai kryžių miško įspū
dis.

Lietuvių tautai “buvo pa
skirta malonė būti su Kristu
mi, ir ne tik Juo tikėti, bet 
dėl Jo ir kentėti” (F. 1,29). K. 
Bendrijoje tas įstatymas ga
lioja visiems lygiomis. Tai 
esąs kančios solidarumas. 
Kančios kaip malonė išeinan
čios į gera. Lietuvių K. Bend
rija praturtina ir visą K. Bend
riją. “Jų tikėjimo jėga spindu
liuoja ir neša vaisių” ...

Priespaudos pasekmės
Vyskupas kun. Alfonsą Sva

rinską susitikęs Kaune. Bu
vęs ilgametis sąžinės kalinys 
dabar naujai išrinktas parla
mento nariu kun. A. Svarins
kas pareiškęs: “Komunizmas 
sunaikino visą Lietuvos kata
likų inteligentiją. Mums rei
kės daug metų visa tai atsta
tyti”. Tai patvirtinęs ir vysk. 
Juozas Preikšas, kuris dar pri
dėjęs, kad Lietuvos K. Bend
rija praeityje daug iškentė- 
jusi. Komunistų valdymo metu 
buvusi labai varžoma vysku
pijų veikla. Pasekmės esan
čios tokios, kad šiandien ne
mažai žmonių nebetiki nei 
Dievu, nei komunizmu. Iš 85% 
katalikų tik 20% tesą prakti
kuojančių. Vyskupas J. Stimpf
ie įsitikinęs, kad, jei Baltijos 
kraštuose nebūtų įvykusi per
maina, būtų laimėjęs ateiz
mas. Snk.



Ar tai gulbės giesmė?
Solistės Irenos Grigaliūnaitės lietuviškų dainų garsajuostė

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Daina visais amžiais lydėjo 

lietuvio gyvenimą, o savo tėvy
nės netekusi išeivija guodėsi 
lietuviškos muzikos garsais, 
lietuviškos dainos žodžiais, ku
rie tapo išeivijos sielos ilge
sio šauksmu. Kiekviena nauja 
lietuviška plokštelė ar garsa
juostė praturtina mus, todėl 
neseniai išėjusi solistės Ire
nos Grigaliūnaitės garsajuos
tė su dvylika lietuvių kompo
zitorių sukurtų ir aranžuotų 
liaudies dainų yra dar vienas 
vertingas įnašas mūsų muziki
nės bibliotekos lobyne.

Irena Grigaliūnaitė visą sa
vo laisvalaikį atidavė lietu
viškai dainai. Ilgus metus da
lyvaudama įvairiuose muziki
nio meno vienetuose, tapo jų 
dalimi. Jos profesionaliai pa
gaminta magnetofono juosta 
yra meilės dainai apvainika
vimas. Pamilusi dainą nuo 
ankstyviausių jaunystės die
nų, ji savo laisvalaikį po dar
bo banke ir vėliau akcijų biržo
je atidavė dainai. Dainavimą 
studijavo garsiame Klivlando 
Muzikos institute pas George 
Vassos; jos darbdavio klienui 
paskyrus stipendiją.

Irena įstojo į LTM Čiurlio
nio ansamblį 1956 m. ir netru
kus buvo parinkta nuolatine 
soliste. 1971 m. pakviesta a.a. 
Ryto Babicko, ji tapo populia
raus Vyrų okteto soliste, su juo 
apkeliavusi išeivijos telkinius 
Amerikoje ir Kanadoje, daly
vavusi okteto išvykose į Lietu
vą ir Australiją. Šalia Čiurlio
nio ansamblio ir okteto repe
ticijų, ji ilgus metus dainavo 
Šv. Jurgio parapijos chore. Su 
Čiurlionio ansambliu ir atski
rai su Onos Mikulskienės kank
lių orkestru Irena Grigaliūnai
tė solistės vaidmeny dalyvavo 
šimtuose koncertų Pietų Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Privačiame pokalbyje ji pri
sipažino, kad jos muzikinė kar
jera jai daug kainavusi ir laiko, 
ir lėšų, bet taip pat teikusi ne
paprastą džiaugsmą. “Jaučiu, 
kad mano pareiga yra išeivijo
je puoselėti lietuvišką dainą. 
Kartą pradėjus, nebėra kelio 
atgal”," atsidususi šyptelėjo 
Irena.

Artimai susipažinusi su kom
pozitoriumi ir dirigentu, Klai
pėdos konservatorijos profe
soriumi ir Čiurlionio ansamb
lio meno vadovu Gediminu 
Purliu, ji pagaliau įgyvendino 
savo svajonę įamžinti savo dai
nas garsajuostėje, kad nueitas 
kelias neliktų be pėdsakų, kad

Lietuvos vokietis, dirbantis Lietuvai
Alfredui Franckaičiui - septyniasdešimt metu • Išvertė 

į vokiečiu kalbą daug lietuvišku kūrinių, pats rašo 
lietuviškai ir redaguoja vokišką metraštį

Šiemet pasirodė ketvirtoji 
Alfredo Franckaičio vertimų 
knyga: Putino lyrikos rinki
nys vokiečių kalba. Vertėjas 
sugeba švelniai perduoti ver
tingą Vinco Mykolaičio-Puti
no minties lyriką vokiškomis 
eilėmis. Pažymėtinos trys ki
tos Franckaičio vertimų kny
gos: istoriko Simo Sužiedė
lio studija Šventasis Kazimie
ras, kurią išleido leidykla 
“Christiana” Šteine prie Rei
no 1984 m.; Antano Baranaus
ko Anykščių šilelis, pasirodęs 
Rautenbergo leidykloje 1987- 
tais ir Maironio lyrikos lei
dinys 1990 m.

1990 m. Lietuvoje Poezijos 
pavasario proga Franckaitis 
buvo apdovanotas “geriausio 
poezijos vertėjo” garbės pre
mija, kuri jam buvo šiemet 
įteikta. Sukako šiemet dvi
kalbiam rašytojui ir vertėjui 
septyniasdešimt metų.

Alfredas Franckaitis gimė 
1921 m. spalio 29 Karaliau
čiuje, Rytprūsiuose. Vaikys
tę praleido Lietuvoje, Kybar
tuose. Nuo 1926-jų gyveno su 
tėvais Kaune. Mokėsi evange
likų pradžios mokykloje Šan
čiuose, po to Kauno vokiečių 
gimnazijoje. 1941 m. repatri
javo į Vokietiją ir ten išlaikė 
brandos egzaminus. Paimtas į 
kariuomenę, buvo tris kartus 
sužeistas, Čekoslovakijoje pa
teko į nelaisvę. Grįžęs iš ne
laisvės, sukūrė šeimą su buvu
sia kybartiete Alice Degiau ir 
išaugino tris vaikus. Studija
vo evangelikų teologiją Erlan- 
gene ir Miunsteryje. Nuo 1952- 
jų iki 1984-jų ėjo pastoriaus 
pareigas, rūpinosi socialine 
šalpa.

Visą laiką kun. Franckaitis 
buvo veiklus Lietuvos vokie- 

ateinančios kartos žinotų apie 
jos įnašą. Ji pati pasirinko dai
nas, o Gediminas Purlys ją ruo
šė ir jai akompanavo. Gar
sajuostė buvo profesionaliai 
įgrota Klivlando “Audio Re
cording Studios”. “Norėjau 
pagaliau dainuoti dainas, ku
rios man patiko, nes iki šiol 
privalėjau dainuoti tai, kas 
man buvo liepta”.

Š. m. spalio 13 d. Ritos ir Vyto 
Matų svetinguose namuose su
sirinko būrys dainos mylėtojų 
susipažinti su Irenos garsa
juostė. Violeta Žilionytė-Le- 
ger, Čiurlionio ansamblio vice
pirmininkė, susirinkusius su
pažindino su solistės biogra
fija ir garsajuostės turiniu. 
Ansamblio pirmininkas Vla
das Plečkaitis Ireną pasveiki
no ir jai padėkojo už ilgametę 
talką ansambliui. A. Balašai- 
tienė padėkojo Irenai, kad ji 
pasirinko pagal jos žodžius Ge
dimino Purlio sukurtą dainą 
“Tu man brangi”.

Vos dviem savaitėm prabė
gus, Čiurlionio ansamblis sa
vo veiklą nutraukė. Paklausta, 
kaip jaučiasi, Irena liūdnai 
atsakė: “Po 35 metų dainavimo 
ansamblyje, jame palikus visą 
savo jaunystę, man labai skau
du. Pasibaigė liūdesio ir ilge
sio era, nes dainavome šaukda
mi Lietuvai laisvės ir skatin
dami broliukus bei sesutes ei
ti namo. Ansamblis atliko savo 
užduotį. Jis buvo įsteigtas Lie
tuvai praradus laisvę, ir jo mi
sija buvo išeivijoje išlaikyti 
lietuvišką dvasią, naujose kar
tose palaikyti lietuviškos dai
nos gyvybę. Dabar galima grįž
ti į namus - laisvė yra. Net ir 
Ryto Babicko įsteigtas Vyrų 
oktetas, linksminęs išeiviją 
pramogine lietuviška muzika, 
savo darbą nutraukė. Aš dai
navau lietuviškas dainas; jos 
tapo mano asmenybės dalimi. 
Susidarius palankioms sąly
gom, savo lėšomis išleidau gar- 
sajuostę, kurioje įdainavau sa
vo pasirinktas išeivijos kom
pozitorių dainas apie jaunys
tę, meilę, tėvynę ir tris Gedi
mino Purlio sukurtas dainas”.

Irena džiaugiasi, kad jos 
dainos jau yra grojamos per 
lietuviškas radijo valandėles 
Klivlande, Čikagoje, Niujorke, 
Detroite ir Hartforde. Ji tiki
si, kad jos bus išgirstos ir To
ronte.

Garsajuostę galima įsigyti 
su 10 JAV dolerių čekiu, užsa
kymus siunčiant: L Grigaliū
nas, 998 S.O.M. Center Rd., May- 
field Village, OH 44143, USA.

Evangeliku kunigas ALFREDAS 
FRANCKAITIS, gyvenantis Vokie
tijoje ir palaikantis ryšius su lie
tuviais bei Lietuva

Nuotr. E. Norgerio

čių sąjungos narys, su trum
pom pertraukom priklauso jos 
valdybai. Nuo 1950-jų iki 1970- 
jų redagavo Lietuvos vokiečių 
laikraštį Heimatstimme 
(Tėviškės balsas) iki pat jo 
sustojimo. Nuo 1964 m. leidžia 
ir redaguoja Lietuvos vokie
čių metraštį Heimatgruss (Tė
viškės pasveikinimas).

Alfredas Franckaitis rašo 
lietuviškai ir vokiškai. Reiš
kiasi žurnalistikoje, kuria 
eilėraščius, verčia lietuvių 
autorių raštus į vokiečių kal
bą. Tam darbui jis visiškai 
atsidėjo nuo 1984 m., išėjęs 
į pensiją.

Jis ir toliau kūrybingai reiš
kiasi. Verčia aušrininko, Lie
tuviais esame mes gimę gies
mės autoriaus, vokiečio poli
gloto Georgo Sauerweino lie
tuviškąjį rašytinį palikimą, 
rengia spaudai lietuvių mote
rų lyrikos rinkinį. Dar spau-

Prie Šv. Jono šventovės durti Vilniuje prieš jos atšventinimą 1991 m. spalio 11 d. Viduryje - Vilniaus universiteto 
rektorius R. PAVILIONIS, jo dešinėje - Vilniaus arkivyskupijos valdytojas vysk. J. TUNAITIS, ortodoksą vysk. 
CHRIZOSTOMAS (sėdi). Dešiniajame krašte - Filologijos fakulteto docentas A. JOVAIŠAS Nuotr. V. Naujiko

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

buvo pakviesti ir įvairių tikybų dvasininkai

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dailininkas ir architektas
Visas universitetas (profe

sūra apeiginiais drabužiais) at
lydėjo į Šv. Jono šventovę Pran
ciškaus Smuglevičiaus palai
kus. Tautinės lietuvių dailės 
pradininkas, tapybos katedros 
vedėjas P. Smuglevičius buvo 
Šv. Luko akademijos Romoje 
auklėtinis. Ten jis kartu su 
A.R. Mengsu, didžiausiu epo
chos tapytoju, dekoravo Vati
kano biblioteką. Amžinajame 
mieste buvo gundomas kvieti
mų vykti į Ispaniją, į karaliaus 
dvarą Londone, kur “lordai lai
davo jam kuo sėkmingiausią 
ateitį”. Atsisakė, atvyko į Vil
nių.

Netoli šventovės, kitoje gat
vės pusėje, stovėjo dideli, gra
žūs Lauryno Stuokos-Gucevi
čiaus namai. Jis ne tik nuosta
bios Vilniaus katedros archi
tektas (žavėjosi ja per Napo
leono žygį į Rusiją štabo kari
ninkai . ..), lietuviškos klasi
cizmo mokyklos kūrėjas, bet ir 
universiteto architektūros ka
tedros vedėjas, nepabūgęs 
skelbti naujo stiliaus princi
pus: “Kiekvienas statinys (turi 
būti) patogus, tvirtas ir gražus. 
. . . grožis, darnumas ir didin
gumas glūdi ne išgalvotuose 
pagražinimuose bei papuoši
muose, bet statybos dalių san
tykiavime tarpusavyje ir su vi
suma”. To meto aristokratijos 
pažiūroms, skoniui tai buvo 
iššūkis.

Kitos žvaigždės
Kur dar žymieji XIX š. uni

versiteto, Šv. Jono šventovės 
auklėtiniai — S. Stanevičius, 
S. Daukantas, A. Mickevičius? 
Didžiajam romantikui, anot jo 
biografo M. Jastruno, Lietuva 
— laimingoji žemė. “Ant Pary
žiaus grindinio (poetas matė) 
savo kūdikystės Lietuvą”, jos 
istorijos, Vilniaus viziją: Tie 
medžiai kunigaikščių Lietuvą 
dar mena!/Baltvyžy, Paneriuos 
ir šiandien jie šiurena. / Miš
kai, kurių ūksmė ir šlamesys 
ramino / Vytenį, Mindaugą ir 
didį Gediminą, / Čia geležinį 
vilką jis sapne regėjo / Ir kai 
dievų valia sapnu tuo paaiškė
jo, / Pastatė Vilniaus miestą, 
giriom apsisupęs, / Kaip vil
kas tarp žvėrių jis tūnojo prie 
upės.

Turėjo A. Mickevičius Vil
niaus graviūrą, vežiojosi su sa
vim visur.

Poeto amžininkas J. Chodzka 
atliko pirmąją pasaulyje kal
nuotos šalies trianguliaciją, 
padėjusią pagrindus šiuolai
kinei Kaukazo regiono karto
grafijai. Jis — autorius veika
lo “Kaukazo orografija ir geog
rafija”. Už savo darbus buvo 
išrinktas ne vienos mokslo 
draugijos užsienyje nariu.

L Domeika — Čilės švietimo 
sistemos reformatorius (jos 

dos šviesos neišvydo dramų 
vertimai: Juozo Grušo Barbo
ra Radvilaitė ir Algirdo Lands
bergio Penki stulpai turgaus 
aikštėje.

Linkime: ad multos annos.
Prof. Dr. Alfred Bammesberger 

mokyklas pertvarkęs Vilniaus 
universiteto mokyklų pavyz
džiu, įsteigęs pirmą kalnaka
sybos mokyklą, Santiage uni
versitetą, rektoriavęs jame 
15 metų, šalies gamtos turtų 
tyrinėtojas.

Labdaros veikėjai
Tikriausiai čia, į akademinę 

šventovę, dvasios ramumo pa
sisemti ateidavo J. Frankas, 
universiteto medicinos fakul
tetą padaręs “vienu geriausiu 
Europoje”. Atvykęs iš Vienos 
(1805) kartu su tėvu P. Franku, 
higienos pagrindų Europoje 
kūrėju, J. Frankas išgarsėjo 
ir savo labdara. O šioje veik
loje geroji dvasia buvo žmona 
— Kristina Gerhardi, didžiųjų 
Vienos klasikų — L. Beethove- 
no, J. Haidno — bičiulė. (J. 
Haidnas savo oratorijos “Pa
saulio sukūrimas” soprano 
partiją parašė jai; Lietuvoje 
polonezą jai paskyrė M. Ogins
kis). Turėdama reto grožio bal
są, gailestingą širdį, ji dainuo
davo koncertuose, iš kurių su
rinktos lėšos ėjo J. Franko lab
daros veiklai. Per ją, per pagal
bą prancūzų belaisviam grįžti 
namo po 1812 m. J. Frankas, 
matyt, pateko O. Balzako aki- 
ratin ir tapo rašytojo romano 
“Kaimo gydytojas” vyriausiojo 
veikėjo prototipu.

Stiprybė iš praeities
Tai tik keli spindintys akme

nukai iš mokslo, dvasingumo 
mozaikos, kurią sudėliojo per 
šimtmečius “tas nuostabus 
daiktas, visų idėjų generato
rius” universitetas, savo šven
tovėje.

Kaip norėtųsi, kad prasmin
gi R. Pavilionio kalbos žodžiai, 
skirti pirmiausia jaunimui, 
kristų į gerą dirvą, pasiektų 
jaunimo protą, širdį, kad apie 
šio šimtmečio pabaigą galima 
būtų pasakyti panašiai kaip 
apie XVIIII š. pabaigą — XIX 

(
Palaimink, 'Viešpatie
Po užmaršties mes vėl visi atėjom 
Prie Dievo, užmiršto ir niekinto ilgai.
Tiek metų niekinom Tave ir netikėjom, 
Gyvenome juodos nakties laikais.

(
Prie Dievo grįžtame širdis atvėrę 
Ir šlovinam Tave vėl savo maldose 
Tave, Dangaus ir Žemės Sutvėrėjų, 
Atpirkusį žmoniją kančiose.

< Tu vėl mums gyvas pakelės kryžely
; Ir varpo skambesy virš Tėviškės laukų.
; Palaimink, Viešpatie, Tu mūsų kelią,

Kiekvieną žingsnį einančio taku.

; Palaimink, Viešpatie, ir juodos duonos riekę,
Kurią ant stalo dedame dažnai.

< Palaimink mūsų troškimus ir siekius.
Kuriuos Tu vienas. Viešpatie, žinai.

: Palaimink, Viešpatie, kiekvieno mūsų širdį,
Ir ašaras, kur skruostais nuriedės.
Suteiki mums Tu nors mažiausią viltį, 
Tiek metų mes gyvenom be vilties.

; Palaimink žemę, laistytą krauju valstiečių,
■ Ir saulę, mėlyno dangaus skliautuos.

Palaimink debesį, kurs žemei neša lietų 
Ir būk mums palydovu nuolatos.
Palaimink, Viešpatie, kiekvieną žemės pėdą

< Ir rugio varpą, bręstančią laukuos.
; Tegu Tauta Tau vieną himną gieda
; Ir prašo laimės, džiaugsmo ir taikos.

Adolfas Žalėnas, Utena

_

š. pradžią: “Tai buvo laikai, 
kada visi, kaip iš letargo pri
sikėlę, ėmėsi knygos, ieškojo 
mokslo ir peno savo sielai, ir 
intelektualinis gyvenimas žy
dėjo”.

P.S. Saulėtą popietę, klausy
damasis sutarties, nė vienas 
nepagalvojo, kad po savaitės 
jau teks pasinaudoti jos 9-ju 
punktu: “Bažnyčioje gali būti 
šarvojami universiteto bend
ruomenės nariai”. Spalio 17 
d. staiga (po plaučių infarkto) 
mirė filologas, profesorius 
Juozas Pikčilingis (gimęs 1926 
m. sausio 3 d.). Kaip skelbė nek
rologas, pirmiausia iš jo dar
bų minėtinas unikalus lietu
vių kalbotyros veikalas “Lie
tuvių kalbos stilistika”, o pe
dagoginė veikla — “tai skaudus 
sielojimasis dėl lietuvių kal
bos likimo grėsmingose negan
dose”.

Atsiųsta paminėti
AIDAI, kultūrinis žurnalas,

1991 m. 3 nr. Straipsniai: Alek
sandras Šidlauskas, Išeiname iš 
kultūros griuvėsių; Antanas Paš- 
kus, Naujas amžius - naujas mitas; 
A. Vaičiulaitis, Apie Lietuvą Alek
sandro Durnas knygoje; Algirdas 
Tupčiauskas, Pabaltijo šalių uni
versitetas Hamburge-Pinneberge; 
Antanas Dundzila, Likimui mus 
apvogus. Poezija: Alio Balbie- 
riaus, Leono Lėto. Skyriai: Iš min
ties ir gyvenimo, Knygos. Iliustra
cijos: A. Galdiko, V.K. Jonyno, V. 
Igno, A. Dargio. Tai paskutinis nu
meris “Aidų” kaip atskiro žurnalo, 
ėjusio išeivijoje 42 metus. Nuo
1992 m. jis perkeliamas į Lietuvą 
ir sujungiamas su tenykščiu mėn
raščiu “Naujasis židinys”. Adre
sas: Literatų 9-33, Vilnius 232001, 
Lithuania. Tel. 22-21-41. Fax 222- 
363. Metinė prenumerata - $36.00 
JAV. Užsisakyti galima ir senuoju 
“Aidų” adresu: 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA. “Aidų” 
prenumeratoriams — $20.00 me
tams.
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C KULTMĖJE VEIKLOJE
Balzeko lietuvių kultūros mu

ziejus Čikagoje naująjį sezoną 
pradėjo dail. Marijos Strasevi- 
čiūtės darbų paroda, trukusia iki 
spalio 13 d. Šią jau dešimtąją in
dividualią dail. M. Strasevičiū- 
tės parodą rugsėjo 13 d. vakarą 
atidarė fotomenininkas Algiman
tas Kezys, dalyvius supažindinęs 
su pokarinės V. Vokietijos Reut- 
lingene gimusia dailininke ir jos 
kūryba. Dailės studijas baigusi 
Pietinio Ilinojaus universitete, 
ji dabar gyvena Čikagos priemies
tyje ir dirba savo studijoj Či
kagoj.

Dr. Mildos Budrienės redaguo
tą ir finansuotą knygą “Ameri
kos lietuvių gydytojų vardynas” 
Čikagoje išleido dr. Jono Rač
kausko vadovaujamas Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centras. Var- 
dynan, apimančian 1884-1984 m. 
laikotarpį, įtraukti JAV gyvenę 
ar gyvenantys medicinos ir odon
tologijos gydytojai. Dalis jų pa
tys atsiuntė biografinius duome
nis, o žinios apie kitus buvo pa
imtos iš lietuvių ir amerikiečių 
spaudos. Susipažinimas su “Ame
rikos lietuvių gydytojų vardynu”, 
įjungtas į Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjungos XVIII-jį narių su
važiavimą, įvyko rugpjūčio 31 d. 
Jaunimo centro kavinėje.

A. a. Bronius Kviklys (1913- 
1990) pirmųjų mirties metinių 
proga buvo prisimintas spalio 27 
d. Akademinio skautų sąjūdžio 
Čikagos lietuviams Jaunimo cent
re surengtu jo gyvenimo ir dar
bų minėjimu. įvadiniu žodžiu jį 
pradėjo sąjūdžio pirm. Edmun
das Korzonas, programai vado
vavo Jūratė Variakojienė. B. 
Kviklio parašytus veikalus — 
keturių tomų “Mūsų Lietuvą” 
ir septynių tomų “Lietuvos baž
nyčias” bei jiems skirtos medžia
gos surinkimą aptarė inž. dr. 
Jurgis Gimbutas, jų išleidimą — 
dail. Petras Aleksa. Apie B. 
Kviklio žurnalistinį darbą “Drau
go” redakcijoje, jo rašinius ki
tuose laikraščiuose kalbėjo vyr. 
red. kun. Pranas Garšva, MIC. 
Minėjimo dalyvius su B. Kviklio 
jaunystės dienomis, studijomis, 
skautiška veikla, dėmesiu lietu
viškiems reikalams supažindino 
Jonas Damauskas. Meninę pro
gramos dalį atliko Vilniaus Šv. 
Jono šventovėje surengtame sim
foninės muzikos koncerte daly
vavę čikagiečiai solistai — bo
sas Jonas Vaznelis ir smuikinin
kė Linda Veleckytė-Kerpienė su 
jiems akompanavusiu muz. Alvy
du Vasaičiu. Minėjimą praturti
no jo dalyviams skirta B. Kvik
lio veikalų, gausių nuotraukų 
parodėlė, kurion taipgi buvo 
įjungta ir jo rašomoji mašinė
lė, įrėmintas popiežiaus Jono 
Pauliaus II suteikto žymens 
“Pro Ecclesia et Pontifice” pa
žymėjimas.

Konkurso krikščionybės idea
lams ugdyti premijoms čikagie- 
tis mecenatas prel. dr. Juozas 
Prunskis buvo parūpinęs $5.000. 
Premijuoti buvo galima religinį 
veikalą arba krikščionybės idea
lus skleidžiantį projektą. Ver
tintojų komisiją sudarė: kun. dr. 
Valdemaras Cukuras, dr. Mirga 
Girniuvienė, Aldona Lingertai- 
tienė, seselė Igne Marijošiūtė 
ir Eligijus Sužiedėlis. Konkursui 
buvo gauta apie 20 darbų. Didžio
ji jų dalis — iš Lietuvos. Vertin
tojų komisija, rugsėjo 28 d. su
sirinkusi Putname, Nekaltai Pr. 
Marijos seselių vienuolyne, $2.000 
premiją paskyrė B. Klajūno sla
pyvardžiu pasirašytam veikalui 
“Totalinio sovietinio ateizmo ag
resija Lietuvoje”, o $3.000 premi
ją — “G” slapyvardžiu prisiden
gusiai evangelizacijos grupei. At
plėšus slapyvardžių vokelius, pa
aiškėjo, kad “Totalinio sovieti
nio ateizmo agresijos Lietuvoje” 
autorius yra Vytautas Skuodis, 
didelės apimties bibliografinia
me veikale apibūdinęs sovietinio 
ateizmo skleidėjų kovą prieš Ka
talikų Bendriją ir tikinčiųjų tei
ses okupuotoje Lietuvoje. Pen
kiolikoje šio veikalo skyrių V. 
Skuodis pateikia ne tik antire
liginių knygų pavadinimus, bet ir 
gausių ateistinių straipsnių ant
raštes, sovietiniam ateizmui tar
navusių autorių pavardes. Atplė
šus “G” slapyvardžio vokelį, pa
aiškėjo, kad tai yra Lietuvoje 
įsteigta “Gyvųjų akmeniu” grupė. 
Ji, vadovaujama Dalios Šmeraus- 
kaitės, yra pasiryžusi konkre
čiais darbais siekti dvasinio 
Lietuvos atgimimo. Vertintojų 
komisija atkreipė dėmesį ir į 
Tomo Daugėlos slapyvardžiu at
siųstą veikalą “Šeima ir vaikų 
auklėjimas”. Šio nepremijuoto, 
bet vertingo veikalo autorius yra 
Romualdas Grucė.

Vokietijos kino studija “DOM” 
Neringos apylinkėse kūrė meninį 
filmą “Zozefina ir jos broliai”. 
Filmavimui buvo panaudotas ir 
muziejumi paverstas vokiečių 
literatūros klasiko Tomo Man
no vasarnamis Nidoje, filman 
įjungti ir vietiniai apylinkės gy
ventojai. Už vasarnamio trijų 
mėnesių nuomą vokiečiai sumo
kėjo 150.000 rublių, kurie bus 
panaudoti Tomo Manno muzie
jaus restauravimui.

Gedimino metams ir Vytauto 
karūnavimo dienai buvo skirtas 
ansamblio “Bancheto musicale” 
iniciatyva surengtas pirmasis 
tarptautinis senosios muzikos fes
tivalis, rugsėjo 6 d. pradėtas Tra
kų pilyje. Festivalį finansavo Vil
niaus miesto savivaldybė. Baroko 
ir renesanso vokalinė bei instru
mentinė muzika skambėjo Trakų 
pilies menėje, Kėdainiuose, Vil
niaus Šv. Jono šventovėje ir Me
nininkų rūmuose. Ją atliko festi- 
valin įsijungę Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Rusijos, Norvegijos, Vo
kietijos solistai ir ansambliai. Fes
tivalio dalyviai rugsėjo 6-8 d. d. 
Vilniuje įvykusiuose senosios mu
zikos kursuose skaitė paskaitas 
apie jos stilistiką, dainavimą, re
tus instrumentus.

Vėlinėms skirtą koncertą lap
kričio 3 d. Šv. Jono šventovėje 
Vilniuje surengė Lietuvos filhar
monija. Programon buvo įjungta 
italų klasiko G. Rossinio (1792- 
1868) pagal senąjį katalikišką 
tekstą sukurta oratorija “Stabat 
Mater”. Koncertą, norvegų tele
vizijos atstovų dėka transliuotą 
iš Šv. Jono šventovės, televizo
rių ekranuose matė ir girdėjo Vo
kietijos, Belgijos, Jugoslavijos, 
Čekijos, Slovakijos bei dar kelių 
Europos šalių gyventojai. Matyt, 
dėl šios priežasties Lietuvos fil
harmonija į oratorijos atlikėjų 
eiles įjungė kelių tautų atstovus. 
Grojo Lietuvos filharmonijos sim
foninis orkestras, giedojo Kauno 
mišrus choras, dvi norvegės so
listės — sopranas Solveiga Kring- 
lebotan, mezzo-sopranas Randi 
Stene, tenoras Aleksejus Marty
novas iš St. Peterburgo ir vilnie
tis bosas Vladimiras Prudnikovas, 
o dirigavo norvegas Terrje Mik- 
kelsenas. Transliacija buvo labai 
gerai paruošta patyrusių Norve
gijos televizijos operatorių, at
skleidusių ne tik bendrą koncer
to vaizdą, bet ir jam priklausan
tį dirigentą, orkestrantus, solis
tus ir choristus.

Lietuvos operos ir baleto teat
re Vilniuje spalio 20 d. debiutavo 
gražių vilčių ateičiai teikianti jau
na sol. Lilijana Kopūstaitė, kolo
ratūrinis sopranas. Debiutui ji 
buvo pasirinkusi Džildos vaidme
nį G. Verdžio “Rigoletto” opero
je. Titulinį Rigoletto vaidmenį 
atliko baritonas Arvydas Mar
kauskas. Kritikai džiaugiasi sol. 
L. Kopūstaitės preciziškai atlik
tomis sudėtingomis koloratūro
mis, jos sukurtu Džildos vaidme
niu. L. Kopūstaitė yra baigusi 
Ukmergės muzikos mokyklos 
smuiko klasę. Dainavimą ji stu
dijavo Lietuvos konservatorijo
je Vilniuje pas prof. Vacį Dau
norą. Dar studijų metais ji kon
certavo Europos šalyse, Anglijo
je tobulinosi pas italę daininin
kę Renatą Scoto, įsijungė į dip
lomantų eiles tarptautiniame Ma
rijos Callas dainininkų konkur
se Atėnuose. Lietuvoje sol. L. 
Kopūstaitė yra dalyvavusi Lietu
vos filharmonijos simfoninio ir 
kamerinio orkestrų koncertuose.

Šiaulių dramos teatras veik
los šešiasdešimtmetį paminėjo 
dekadon įjungtais spektakliais 
rugsėjo 22 — spalio 1 d.d. Šiam 
renginiui buvo pasirinkti geriau
si Šiaulių dramos teatre dirbu
sių ir dirbančių režisierių darbai. 
Dekada pradėta premjeriniu vyr. 
rež. G. Padegimo paruoštu O. 
Milašiaus “Mefiboseto” spektak
liu ir V. Jasukaitytės pjese “Že
maitė”. Paskutinį kartą buvo su
vaidinti du spektakliai — A. Ra
gauskaitės režisuoto P. Vaičiūno 
“Prisikėlimo” ir S. Varno scenai 
pritaikytos L Bergmano “Žemuo
gių pievelės”. Rež. A. Bagatyry- 
tė dekadon įsijungė J. Erlico 
“Blinkuva”, rež. R. Steponavi
čiūtė — prancūzo J. Cocteau ro
mano “Baisūs tėvai” insceniza
cija ir premjerine J. Tumo-Vaiž
ganto apysakos “Dėdės ir dėdie
nės” inscenizacija. Dešimt die
nų trukusius renginius papildė 
sukaktuvinis Šiaulių dramos teat
ro vakaras, modernaus šokio atli
kėjų V. Jungerio ir E. Hagerio 
koncertas. Jiedu į Šiaulius atvy
ko iš Austrijos Salzburgo. V. Jun- 
geris paruošė choreografiją G. 
Padegimo režisuotam O. Mila
šiaus “Mefibosetui”. V. Kst.
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ARABUOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
i5- ■■ ’r:. ' ■

KĄSOS 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. “Aušros” jauniai gerai pasirodę prieauglio krepšinio turnyre. Pirmoje eilėje 

iš kairės: T. Girdauskas, A. Nekrošius, T. Skrinskas, L. Ituslys, S. Kuliavas J. 
Hurst, T. Giniotis, T. Pranaitis, A. Ignatavičius; stovi: L. Giniotis, A. Nekro
šius, A. Radtke, C. Girdauskas, J. Kongats Nuotr. Sig. KrašauskoMOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.......... 6.25%
180-364 d. term, ind.......... 6.25%
1 metų term, indėlius...... 6.25%
2 metų term, indėlius...... 6.75%
3 metų term, indėlius...... 7.25%
1 metų GlC-mėn.palūk..... 6.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.25% 
Taupomąją sąskaitą ....... 6.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 6.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...4.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ..............  10.75%
Sutarties paskolas 

nuo .............. 10.75%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 9.00%
2 metų ............... 9.50%
3 metų ............... 9.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 9.00%

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

TV.

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

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

"Ali THE

MASKELL INSURANCE vvorld-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Prieauglio krepšinis
Toronto Prisikėlimo parapijos 

salėje 1991 m. lapkričio 9 ir 10 d.d. 
buvo pravestos jaunių C ir D klasėse 
(9-13 m. amžiaus) draugiškos krep
šinio varžybos. Jose dalyvavo To
ronto “Aušros” ir “Vyčio” po dvi 
komandas, Hamiltono “Kovo” viena 
ir “Martingrove” — svečių viena 
komanda. Žaista (round robin) kiek
vienas su kiekvienu sistema taip, 
kad dviejų dienų popietėse teko 
stebėti net 9 rungtynes.

Šeštadienį, lapkričio 9, C klasė
je pirmose rungtynėse “Aušra” 54:12 
rezultatu pelnė laimėjimų prieš 
“Vytį”, o antrose prieš svečius 
"Martingrove” pralaimėjo 36:26, 
kur iki paskutinio rungtynių ket
virčio kovota labai apylygiai. “Vy
čiui” atsisakius žaisti prieš “Mar- 
tingrove" komandą, ši svečių ko
manda pateko į C klasės baigmę. 
D klasės varžybose “Vyčiui” lai
mėjus prieš Hamiltono “Kovą” 22: 
16, teko nusileisti “Aušros” jau
nučiams 30:13 rezultatu. Kitose 
rungtynėse “Aušra” laimėjo prieš 
Hamiltono “Kovą” 24:14.

Sekmadienio varžybose greta 
vaikučių tėvelių šiek tiek buvo ir 
žiūrovų. Gaila, kad panašios var
žybos iki šiol nebūdavo reklamuo
jamos. D klasėje pusiaubaigmės 
varžybose susitiko Hamiltono “Ko
vas” su “Vyčiu” ir šį kartą “Kovui” 
teko nusileisti, pralaimint rung
tynes 31:19. “Kovo” komanda, iš 11 
žaidėjų, vadovaujama trenerių Ar
vydo Šeštoko ir M. Gudinsko, pui
kia uniforma aprengtų ir labai tvar
kingai atrodančių jaunučių, iš toli
mesnių varžybų iškrito. “Vyčiui” 
pasistūmus į baigmę, nors ir per
mainingoje kovoje, rezultatui svy
rant į vieną ar antrą pusę keletą 
kartų, turėjo nusileisti “Aušrai” 
37:31. “Vyčio” komandą sudarė net 
16 žaidėjų, kuriems vadovavo jų 
treneris Tomas Akelaitis. “Aušros” 
komandoje žaidė 11 ir jiems vado
vavo treneriai: Ramūnas Underys 
ir Indrek Kongats. Jie laimėjo šios 
klasės varžybas.

C klasės pusiaubaigmėje susi
tiko “Aušros” ir “Vyčio” komandos. 
Šį kartą taip pat “Aušra” sužaidė 
stipriau ir laimėjo 60:21, tuo pačiu 
užsitikrindama vietą baigmėje. 
“Vyčio” komandai atstovavo 9 žai
dėjai ir jai vadovavo Tomas Ake
laitis. C klasės baigmėje teko ste
bėti įdomesnį žaidimą, duodantį 
vilčių lietuvių ateities krepšiniui. 
“Aušra”, nors ir pralaiinėjo svečiams 
41:21, tačiau žaidė su pasiryžimu 
ir kartais jau vienu, kitu neblogu 
praėjimu, deriniu, veržlumu. Ko
mandą sudarė 11 žaidėjų, kuriems 
puikiai vadovavo jų treneriai: Ste
pas Ignktavičius ir Andrius Kak
nevičius.

Baigiant norisi kartu su visais, 
kurie stebėjome šias varžybas, pa
sidžiaugti tuo gausiu ir gražiu mū
sų prieaugliu, tvarkingu ir gražio
mis uniformomis. Tokių varžybų rei
kia daugiau ir dažniau. Vadovai, 
nepavarkite, tęskite darbą su šiuo 
jaunimu, o jis tikrai atneš gerų vai
sių! Sig. K.

Jauniams krepšinio klinikos
Toronto sporto klubo “Aušra” 

krepšinio sekcija ruošia jaunučiams 
sportininkams tarp 6 ir 13 metų am
žiaus ir jų treneriams pasitobuli
nimo krepšinyje vienkartinius kursus, 
kurie įvyks 1991 m. gruodžio 9 d., 
Prisikėlimo parapijos salėje 6 v.v.

iki 7.30 v.v. Kursus praves Brian Hea
ney, priklausantis Hamiltono “Sky
hawks” komandai, kuri yra Pasaulio 
krepšinio lygos (World Basketball) 
narė. Programoje dalyvaus Bob 
Knuckle, “Skyhawks” vadovas (ge
neral manager) ir Steve Foxcroft, 
NCAA teisėjų atstovas. Kursų metu 
vyks loterija, kuriai premijas ski
ria “Reedbock Canada Inc.” bend
rovė, gaminanti sportui aprangą, 
ir McDonald’s restoranai. Įėjimas 
$5 asmeniui.

Lietuva olimpiados 
žaidynėse

KAZYS BARONAS, Vokietija
Visuomet malonu pasidalinti Lie

tuvos sportinio ateities gyvenimo 
klausimais su buv. Vilniaus sporto 
apygardos pirm. ats. kpt. Bronium 
Keturakių. Ypač dabar, mūsų tėvų 
kraštui stovint prie žiemos ir vasa
ros žaidynių slenksčio, priėmus tris 
Baltijos tautas Į šią pasaulinę są
jungą.

Tiesa, būta daug spėliojimų, ar 
Baltijos valstybėms jau 1992 m. bus 
leista dalyvauti žaidynėse, nes lai
ko likę nedaug, ypač vykdant kvali
fikacines varžybas. Tačiau visą bai
mę išsklaidė bendras vykdomojo ko
miteto nutarimas, pranešant Pabalti
jo atstovams Berlyne, kad jų pra
šymas buvo vienbalsiai (net ir Sov. 
Sąjungai neprieštaraujant) paten
kintas.

Lietuvos olimpinio komiteto ge- 
ner. sekr. Janis Grinbergas gera vo
kiečių kalba (taip rašė spauda) tuoj 
pat paprašė finansinės paramos, 
nes vieno sportininko pasiuntimas 
į žaidynes kainuoja 10,000 dol. Tuo 
tarpu Baltijos valstybių olimpinių 
komitetų kasa turi tik beverčius 
rublius. Ir šis prašymas buvo pa
tenkintas, paskiriant pinigus bal- 
tiečiams iš specialaus olimpinio 
fondo.

Vilnietis ROMAS UBARTAS, šie
met tapęs pasaulio Grand Prix var
žybų nugalėtoju

taip pat prisiminti, kad net trylik
tas pasaulyje yra pasiekęs 2,32 m. 
Taigi Verkiui (treneris K. Šnapka, 
1974 m. iššokęs 2,25 m pirmavo Eu
ropoje. Red.) reikia būti pajėgiam 
ir pastoviam, siekiant 2,32 m, 2,35 m. 
Šiaip lietuvis neturi jokių vilčių pa
tekti į 12-kos grupę.

Eidikytė, Eriingytė, Arbačiaus- 
kas, Meškauskas, Kazlauskas ir gal 
dar mažas “priedas” prie jų, turi 
“numušti” laiką, nors jie yra Lie
tuvos meisteriai. Pvz. 20 km pasau
lyje 10-tas ėjimas rodo 1.20,10 sek. 
laiką (net 9 rusai pirmame dešimtu
ke). Pasaulio pirmenybėse Japoni
jos sostinėje 20 km rungtis taip at
rodė: I-oji ir II-oji vieta 1:19,37 ir 
X-ji 1:21,32. Mūsiškiams reikia “nu
kopti” gerą minutę, išlyginti ėjimo 
techniką. Kas (galbūt) Lietuvoje pra
leidžiama “užmerkus” akis, Barce- 
lonoje nepraeis. O būti diskvalifi
kuotam dėl neprisilaikymo taisyklių 
-gėda ir gaila 10,000 dol.

20 km rungtis vykdoma visiems 
kartu, atseit baigmė iš pirmo ėji
mo. Tokijo pirmenybėse penki ėjikai 
buvo diskvalifikuoti už neteisingą 
ėjimą. Moterų tarptautinė klasė pa
šėlusiai aukšta, tad lietuvaitėms 
10 km reikia “nukirpti” pilnas 3 min., 
nes X-ta vieta Tokijo pirmenybė
se parodė 44:35 laiką

50 km vyrams mūsiškių nėra. Jau 
kelinti metai net Lietuvos p-se ši 
rungtis nepravedama. Ar 7-kovės at
stovė Zablovskaitė pasitemps ir 
grįš į varžybas, žinių išeivijoje nė
ra. Jos 6636 tšk. (ar teisingai?) iš 
1989 m. buvo IV-je ar Vl-toje vieto
je pasaulyje, tad laiduotų vilnietei 
pirmame dešimtuke vietą.

Sunku kokias nors prielaidas da
lyti dėl slidininkų, nes jau dvi žie
mos, kai Lietuvos atstovai jokių 
stipresnių rungtynių neturėjo. Gal
būt V. Vencienė ar Strolienė bei kas 
nors iš vyrų vyks į Albertville. Gal 
tik patyrimui ir stebėjimui techni
kos ir stilių - (klasikinis ir čiuožė- 
jo žingsnis).

Tokią nuomonę susidarė mūsų 
sporto veteranas Br. Keturakis. Ma
lonu būtų, kad dviračių, bokso, im
tynių varžybose pasirodytų tų spor
to šakų žinovai.

Skautų veikla
• Akademikių skaučių iškil

minga sueiga įvyks lapkričio 27, 
trečiadienį, 7.30 v.v. pas fil. Ireną 
Petrauskienę, 34 Laurelwood, tel. 
242-4779. Visos sesės kviečiamos 
dalyvauti išeiginėje uniformoje. D.

• Gruodžio 7 d. (ne gruodžio 14 
d.) skautai vyčiai, jų kandidatai, 
vyr. skautės-kandidatės, budžiai, 
gintarės, prityrę skautai-tės ren
kasi Toronto Lietuvių namuose 
6.45 v.v., o 7 v.v. pradės kalėdoji
mą su kalėdinėm giesmėm.

• Gruodžio 9, pirmadienį, 7 v.v. 
“Rambyno” skautų tunto vadovų 
posėdis skautų būkle.

• “Rambyno” tunto visi skautai 
iki skautiškų Kūčių gruodžio 15 d. 
prašomi susitvarkyti išeigines uni
formas. Kam trūksta ženkliukų ar 
kitų skautiškų reikmenų kreipiasi 
pas tiekimo skyriaus vedėją sk.v. 
v.sl. Alviną Kišoną tel. 666-4658.

• Toronto skautininkių drau
govės draugininkei s. V. Grybie
nei pasitraukus iš pareigų, nau
ja draugininke išrinkta ps. Irena 
Punkrienė. M.
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lietuvių- AJ J J. KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6.25% už 90 dienų term, indėlius
6.25% už 6 mėnesių term, indėlius
6.25% už 1 m. term, indėlius
6.75% už 2 m. term, indėlius
7.25% už 3 m. term, indėlius
6.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.75% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.75% už OHOSP (variable rate)
6 % už taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

6 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
4.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
4.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo......... 10.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

9 %
9.50%
9.75%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 8.50%
(variable rate)
Asmenines paskolas 

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 0“| milijoną dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

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

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857
/Itlotoio 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
/lilSlclIc Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Kokios Lietuvos galimybės žai
dynėse? Be jokių abejonių stipriau
sias yra Romas Ubartas. Šį sezoną 
Vokietijoje jis baigė tokiom pasek
mėm: Koelne - 66,62 m, dvi dienas 
vėliau Berlyne - 67,12 m. Vokietis 
L. Riedi (šiemetinis pasaulio meis
teris) diską Koelne nusviedė 65,54 m 
ir Berlyne 65,10 m. Sezono metu lie
tuvis nugalėjo taip pat amerikietį 
Mike Burncic. Pasaulinėse pirme
nybėse Tokijo mieste Burncic už
ėmė penktą vietą - 64,20 m. Pirmoji 
atiteko vokiečiui Riedel - 66,20 m. Į 
baigmę Tokijo pirmenybėse pateko 
visi pasiekę 62 m. Taigi V. Kidykui 
beveik 75% irgi yra vilties būti baig
mės rate. Čia yra stipriausi Lietu
vos “kozyriai”. Verkys šiuo metu pa
saulyje “eina” septintuoju -2,34 m, o 
Europoje antruoju. Pirmą vietą už
ima rumunas Matei. Tačiau reikia

H ALLING CONTRACTING 
(Estonian)

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

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

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.
M6S1P2

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

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 

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

AUŠRA DALINDIENĖ

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) *jvairūs cemento darbai (masonary)

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

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

EUROTRAX
PARCEL- SERVICE

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• 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).
• Perduodame pinigus iš rankų į rankas.

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont.

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.

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų Alpen 

receptą, bet parduodamas 
vietinėmis kainomis.

Tel. (416) 503-1601
Atidaryta nuo pirmadienio 
iki šeštadienio 9 v.r. - 8 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.
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TO R O N T O
Lietuvos kariuomenės atkū

rimo minėjimas įvyko lapkričio 
24 d. Toronto Lietuvių namuose. 
Šventės tema kalbėjo šaulių ir 
visuomenės veikėjas Juozas 
Šiaučiulis iš Montrealio. Me
ninę programą atliko “V ir V” 
(Vaclovas ir Valdas) muzikos 
vienetas. Minėjimą rengė To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa.

Dovana Kalėdoms. Vyt. Lands
bergio knyga “Atgavę viltį” — ge
riausia Kalėdų dovana drau
gams bei šeimos nariams. PLB 
valdyba skelbia tos knygos prieš
kalėdinį išpardavimą, kaina - 
tik $10. Gaunama parapijų kny
gynuose arba kreipiantis į Alf. 
Juozapavičių tel. 239-0995, ar 
KLB Toronto apylinkės pirm. A. 
Barysaitę, tel. 241-5341. Nepa
mirština, kad lėšos parduodant 
šią knygą skiriamos Pagalbos 
Lietuvai vajui. Gabija

KLK moterų Prisikėlimo pa
rapijos skyriaus narių susirinki
mas įvyko lapkričio 17 d. Jis pra
dėtas dvasios vado kun. A. Sima-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. FMenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8 Tel. (416)625-2412

navičiaus, OFM, malda. Pirm. D. 
Baziliauskienė pranešė valdy
bos nutarimą sutelkti lėšų Lie
tuvos našlaičių vaikų kaimo na
melio statybai. Nutarta pasta
tydinti nors vieną namelį sky
riaus vardu. Tam tikslui bus 
pravestas vajus, kurio koordi
natorė — dr. O. Gustainienė. 
Po pirmininkės pranešimo sekė 
policijos pareigūno Juozo Ga- 
tavecko paskaita apie rankinu
kų grobikus ir kaip nuo jų ap
sisaugoti, o taip pat ir apie na
mų saugumą. Šie patarimai tiko 
ypač vyresnio amžiaus žmo
nėms. Patarė nesinešioti daug 
pinigų ir svarbių dokumentų 
švenčių laikotarpiu. Tada vyks
ta didžiausi nusikaltimai. Po 
to sekė diskusijos ir loterija.

O.K.
Prof. Č. Masaitis iš Putnamo, 

Conn., lapkričio 24-25 d.d. lan
kėsi Toronte, skaitė paskaitą 
N. Pradėtosios Marijos vienuo
lijos seselių metinėje šventėje, 
aplankė “TZ”, lietuvių kapines 
ir kitas lietuvių institucijas. 
Pastaraisiais metais jis penkis 
kartus lankėsi Lietuvoje, skai
tė paskaitas VD universitete ir 
Technologijos un-te. Jo bendras 
įspūdis — Lietuvoje ekonominė 
būklė pablogėjo, bet žmonių en
tuziazmas padidėjo. Šiuo metu 
prof. Č. Masaitis yra išeivijos 
Lietuvių krikščionių demokra
tų pirmininkas.

Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” išleistuvinis koncertas įvyks gruodžio 1, sekmadienį, 3 v.p.p. Toronto
Lietuvių namuose. Gintariečiai ruošiasi išvykai į Pietų Ameriką Nuotr. B. Tarvydo
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

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

Toronto miestas

LEIDIMAI
AUTOMOBILIAMS 
STOVĖTI
(Permit Parking)
Jau galima gauti leidimus automobiliams per naktį gatvėse 
palikti atitinkamų zonų gyventojams Toronto mieste 
1991 m. gruodžio 1 d. - 1992 m. gegužės 31 d. laikotarpiui.
Jei jūs tokį leidimą jau turite, atnaujinimo blankas jums 
pasiųstas paštu. Norint išvengti ilgų eilių prie leidimų 
išdavimo įstaigos pabaigoje lapkričio mėnesio ir gauti 
leidimo pakvitavimą, jūs estate raginamas leidimo 
atnaujinimą kaip galima greičiau sutvarkyti per paštą.
Naujieji leidimų prašytojai gali kreiptis asmeniškai arba 
paštu šiuo adresu: Permit Parking Offices of the 
Department of Public Works and the Environment, 1st 
Floor, New City Hall, tel. 392-7873.

Silpniau girdintiems-392-1543.
Prie prašymo turi būti pridėtos kopijos:
1. Vairuotojo leidimo
2. Automobilio nuosavybės ir
3. Gyvenvietės įrodymo, jei adresas vairuotojo leidime ar 

nuosavybės dokumente yra skirtingas
Pastaba: Jūsų patogumui leidimų išdavimo įstaigos bus 
atidarytos lapkričio 21, 22, 27, 28, 29 ir gruodžio 2 dienomis 
nuo 4.30 v.p.p. iki 7.30 v.v. ir lapkričio 23 ir lapkričio 30 nuo 
10 v.r. iki 2 v.p.p. Prašoma atsiminti, kad į telefoninius 
pasiteiravimus galės būti atsakoma tarp 8.30 v.r. ir 4.30 
v.p.p. nuo pirmadienio iki penktadienio.
Svarbu: Jau leidimus turintieji yra atsakingi už jų 
pratęsimą 1991 m. gruodžio 1 iki 1992 m. gegužės 31 
laikotarpiui. Automobilio palikimas per naktį 
atitinkamose vietose ar gatvėse be galiojančio leidimo 
baudžiamas $20 bauda.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” per ketverius 
veiklos dešimtmečius išaugo į 
meninį vienetą, jungiantį pusant
ro šimto šokančio, dainuojan
čio bei muzikuojančio lietuviš
ko jaunimo.

“Gintaro” ansamblio pasieki
mais bei ryžtu gali didžiuotis 
visi Kanados bei Šiaurės Ameri
kos lietuviai. Jo entuziazmu 
džiaugėsi visa Lietuva. Žinoma, 
visa tai — tiktai dėka instituci
jų ir asmenų, kurie nuolat teikia 
ansambliui finansinę paramą. 
Gintariečiai labai vertina šį 
rėmėjų įnašą į jų veiklą ir lie
ka jiems dėkingi.

PLB kultūros komisijos pa
kviestas šiuo metu “Gintaras” vėl 
ruošiasi koncertinei kelionei, šį 
sykį į VII Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą Pietų Amerikoje. 
Dėl ekonominių sąlygų Pietų 
Amerikoje šios kelionės kaina 
vis didėja. Kadangi kongresas 
laukia iš Lietuvos jaunimo atsto
vų, kurių nemažos išlaidos bus 
padengtos iš bendrų kongresui 
sutelktų lėšų, “Gintaras” negali 
tikėtis paramos. Todėl kreipia
mės į Jus su prašymu prisidėti 
auka prie gintariečių kelionės 
išlaidų sumažinimo.

Jūsų materialinė parama “Gin
taro” ansambliui suteiks ir mo
ralinį užnugarį; padės nuvykti į 
Pietų Ameriką bei patvirtins, 
kad ir Lietuvai atgavus laisvę, 
lietuvių jaunimo kultūrinė veik
la išeivijoje yra vertinga ir tu
rėtų būti toliau puoselėjama.

Pakvitavimai atleidimui nuo 
pajamų mokesčių bus išduodami 
už aukas nuo $50. Čekius prašo
me rašyti: Toronto ansamblis 
“Gintaras” - PLJK. Iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame-

“Gintaro" vadovybė

Dvi tautietės iš Lietuvos Jū
ratė Ušinskienė ir Aušra Plaš- 
činskaitė atvyko stažuotis ke
lionių biure “Pedersen World 
Tours” Richmond Hill vietovėje 
(tel. 882-5470). Ten jos dirbs iki ' 
š. m. gruodžio 20 d. ir grįš Lietu
von.

Kristaus Valdovo šventė, jau 
eilę metų vis jungiama su me
tiniu Marijos N.P. seselių ren
giniu, paminėta lapkričio 24 
d. Prisikėlimo šventovėje ir 
salėje. Pradėta kun. L. Januš
kos, OFM, atnašautomis Mišio- 
mis, po kurių gausūs svečiai 
pripildė vakarienei paruoštą 
didžiąją parapijos salę.

Įvadinėmis mintimis minė
jimą atidarė R. Grigonienė 
ir pakvietė kun. Pijų Šrapnic- 
ką, OFM, invokacijai. Po to ke
liais biografiniais bruožais 
apibūdintas svečias paskaiti
ninkas, matematikas, astrono
mas dr. Č. Masaitis, atvykęs iš 
JAV palikti torontiečiams 
žiupsnelį minčių Kristaus Val
dovo šventės proga. Kalbėto
jas paryškino Kristaus kara
lystės sampratą, palietė krikš
čionybės principus ir nelengvą 
jų įgyvendinimą, siaučiant mo
derniam humanizmui ir vadina
majai masinei kultūrai. Kris
taus grįžimą į laisvą Lietuvą 
pavadino garstyčios grūdo au
gimo laikotarpiu.

Tarytum to grįžimo džiaugs
mui išreikšti “Gintaro” instru
mentalistai ir vokalistai, viso 
18 asmenų, kanklėmis, birbynė
mis ir liaudies dainelėmis ga
na glausta programėle gražiai 
nuspalvino minėjimą ir susi
laukė karštų paplojimų. Kai 
kuriuos paaiškinimus teiku-

si muz. D. Viskontienė visų 
džiaugsmui pranešė, kad an
sambliui skirtą honorarą jie 
grąžina seselėms.

Po sočios įvairių patiekalų 
vakarienės seselė Loreta pa
dėkojo minėjimo-programos 
atlikėjams, gausiai susirinku
siems tautiečiams ir rėmėjams. 
K. Manglicas su talkininkėmis 
vadovavo turtingai loterijai ir 
varžytinėms. Tuo ir buvo baig
tas keturias valandas užtrukęs 
seselių metinis renginys. S.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $200 - Jonė ir Stasys Pa- 
keturai, West Lome, Ont; $50 - 
Marija Gečienė, A. ir O. Baltrūnai, 
Colgan, Ont., Albina ir Alf. Pilipa
vičiai, Juno Beach, FL; $25 - Ona 
Savickienė, Marija ir Jonas Gim
žauskai, Hamilton, Ont., A. T. Seko- 
niai, St. Petersburg, FL; $20-Mari
ja ir Juozas Vaseriai, Eleonora ir 
Leonas Rudaičiai, Marija ir Simas 
Gudaičiai, Edvinas Heikis, Stayner, 
Ont., Birutė Antanaitienė, Hamil
ton, Ont., Elzbieta Kazickienė, Ha
milton, Ont, Simas Barčaitis, Bro
nius ir Genovaitė Grajauskai, Ha
milton, Ont., Petras, Gražina ir An
tanas Stauskai; $15 - Aldona ir 
Jonas Ranoniai, Audra ir Adelė 
Dobienė, Andrius ir Kristina Ga- 
pučiai, Hudson, Que., Karalėnų 
šeima, Hamilton, Ont; $10 - Sta
sys Barškutis, Alton, Ont., Lina 
Einikienė, A. ir L. Andruliai, Iza
belė ir Petras Baronai, St. Catha
rines, Ont.

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ

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

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

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

Scandinavian Airlines -
TORONTAS-NIUJORKAS-KOPENHAGA-RYGA

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

Teiraukitės mūsų biure dėl šių skridimų.

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

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Nemokamas pristatymas į 
namus. Kaina $3.50 už kg

K AR PAT Y 
ELECTRONICS & PARCELS 
120 Runnymede Rd., 

Toronto, Ontario M6S 2Y3
Tel. 761-9105 • FAX 761-1662

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

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 per3savaites (Volga, Lada, Samara-Sputnik, 
Moskvich, Tavria, Niva).

TUOJAU BUS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IŠPARDAVIMAS
(traktoriai, plūgai, sėjimo mašinos ir 1.1.)

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

JAV
LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų Įvertinimas

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P1A9

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nDLCUI?!? INSURANCE O IVlLoIllLIV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness”biuro

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

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

DRA IDA----I1NSURA.INCE
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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“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” administracija 
prieškalėdiniame laikotarpyje bus atidaryta nuo gruodžio 1 d. 
sekmadieniais po 9.30 v.r. pamaldų iki maždaug 1 v.p.p. Bus 
galima sutvarkyti prenumeratas, sumokėti skolas, įteikti kalė
dinius sveikinimus, užsakyti “TŽ” kaip dovaną savo bičiuliams.

KALĖDINIS “TŽ” NUMERIS
išeis gruodžio 17 d. Pokalėdinis numeris dėl švenčiu neišeis. 
Pirmasis numeris 1992 m. pasirodys sausio 1 d. Kalėdiniai ir 
naujametiniai sveikinimai priimami iki gruodžio 12 d. Įsira
šantieji į bendrą sveikinimą prideda auką laikraščiui, užsa
kantieji atskirus rėminius sveikinimus sumoka skelbimo 
kainą (vienas inčas vienos skilties 7 dol.). Tai parama laikraš
čiui ir kartu palengvinimas sveikintojams - nereikia rašyti 
atviruku ir apsunkinti paštą.

TOROM T ©«

MONTREAL"6

Anapilio žinios
— Lapkričio 24, sekmadienį, 

atšvęsta Lietuvos kariuomenės 
šventė. Ta proga 11 v.r. Mišiose 
visos organizacijos dalyvavo su 
savo vėliavomis.

— Pakrikštyti: Ramūno ir Nico- 
leta (Neagu) Verbicką sūnus Ra- 
mūnas-Mykolas; Romualdo ir Pat
ricia (Doyle) Kilią dukrelė Eri- 
ka-Ona.

— Adventinis susikaupimas bus 
gruodžio 6-8 d.d. Susikaupimą pra
ves kun. dr. Viktoras Skilandžiū- 
nas iš Otavos. Susikaupimo tvar
ka: gruodžio 6, penktadienį, 10 
v.r. Mišios su pamokslu; gruodžio 
7, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pa
mokslu; gruodžio 8, sekmadienį, 
rekolekciją vedėjo pamokslai Mi
šią metu. Prieš ir po pamokslą 
bus klausoma išpažinčią.

— Kalėdą eglutė mūsą mažie
siems Anapilio salėje bus gruo
džio 22, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šią. Ją rengia jauną šeimą sek
cija, vad. V. Valiulio. Dovanėlėms 
bei užkandžiams imama nuo kiek
vieno vaikučio iki 10 m. amžiaus 
po $8, o suaugusiems už užkan
džius — po $3 prie įėjimo. Regis
tracija sekmadieniais parapijos 
salėje iki gruodžio 8 d.

— Kūčią plotkelės gaunamos 
Anapilio knygyne.

— Kūčios Anapilyje bus gruo
džio 24, antradienį, 8 v.v. Kūčią 
valgius ruošia J. Gurklienė. Bi
lietai platinami sekmadieniais 
parapijos salėje.

— Bilietai į Naują metą sutiki
mą Anapilyje jau pradedami pla
tinti. Skatiname norinčius šiame 
pokylyje dalyvauti lietuvius kuo 
greičiau bilietus įsigyti, nes vietą 
skaičius yra ribotas.

— Mišios gruodžio 1, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Antaną Rinkū- 
ną, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Joną, Uršulę Paliu- 
lius ir Joną, Mariją Senkus bei ją 
šeimą mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 260 asmeną. Svečią knygoje 
pasirašė: Vida Ruseckienė, Ju
lija Zakarevičienė iš Vilniaus. 
Susirinkusius pasveikino ir sve
čius supažindino LN valdybos 
pirmininkas Rimas Strimaitis.

— Bilietai į LN Naują metą su
tikimą, gruodžio 31, antradienį, 
7 v.v. gaunami LN sekmadienio 
popietėse ir stalus galima rezer
vuoti LN raštinėje. Bilieto kai
na — $40, įskaitant šiltą vakarie
nę, šaltą bufetą, vyną ir šampa
ną. Plačiau žiūrėkite “TŽ” skel
bimą.

— Lapkričio 30, šeštadienį, 9 
v.r. — 3 v.p.p. įvyks kalėdinis daik
tą išpardavimas. Visas pelnas ski
riamas Lietuvią slaugos namą 
statybai. Daiktai priimami LN 
drabužinėje lapkričio 29, penk
tadienį, nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

— Gruodžio 8, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvią namuose įvyks žy
maus smuikininko A. Stulgio ir 
solistės V. Bičkutės koncertas. 
Plačiau žiūrėkite “TŽ” skelbimą.

— Lapkričio 24, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. įvyko LN vyrą būrelio me
tinis narią susirinkimas. Susirin
kimui pirmininkavo T. Stanulis. 
Buvo išklausyti pirmininko, iž
dininko, ūkvedžio ir revizijos 
komisijos pranešimai. Po to sekė 
diskusijos dėl pranešimą ir eina
mąją reikalą. Valdybos kadenci
ją baigė V. Drešeris (pirm.), Z. 
Rėvas, A. Genys ir A. Sukauskas. 
Išrinkta 1991-92 m. valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. T. Sta
nulis, Z. Rėvas — vicepirm. kul
tūros reikalams, E. Bartminas — 
ūkio reikalams, ižd. A. Sukaus
kas, sekr. A. Genys, ūkvedys B. 
Laučys, baro tarnyba: A. Kairys, 
P. Genys ir A. Padolskis. Revizi
jos komisija: M. Račys, A. Brič- 
kus ir A. Borkertas. Susirinkimas 
paskyrė $1,000 Lietuvią slaugos 
namams, po $50 — “Tėviškės žibu
riams” ir “Nepriklausomai Lietu
vai”.

Aukos slaugos namams
$1,000 — LN vyrą būrelis, Da

nutė Rukšienė; $200 — P. A. Jurk- 
šaičiai; $100 —r V. Puodžiūnas, 
J. Juodikis; $50 — J. J. Kirkilio- 
niai iš Kingstono a.a. Anastazijos 
Tamošaitienės atminimui, J. Kaz
lauskas. Iš viso statybos fonde yra 
$666,089. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siąsti tiesiog šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vią slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Registracija moterą užda

roms rekolekcijoms vyksta klebo
nijos raštinėje ar pas KLK moterą 
draugijos parapijos skyriaus pir
mininkę D. Baziliauskienę tel. 848- 
9691. Rekolekcijos prasidės šį 
penktadienį, lapkričio 29 d. ir 
baigsis gruodžio 1 d.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
bus King City, Ont. augustinijoną 
vienuolyne gruodžio 6-8 d.d. Re
kolekcijas praves kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ, iš Čikagos. Re
gistruotis klebonijos raštinėje.

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

— KLK moterą draugijos para
pijos skyriaus agapė-metiniai pus
ryčiai ir susirinkimas įvyks gruo
džio 8, sekmadienį po 11.30 v.r. 
Mišią Parodą salėje.

— Lapkričio 22 d. palaidota a.a. 
Margarita Barbatavičienė, 74 m.

— Klebonas kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, ir kun. Eugeni
jus Jurgutis, OFM, šią savaitę iš
vyksta į Kennebunkportą, kur vyks 
Tėvą pranciškoną trimetinė kapi
tula. Bus renkamas provincijo
las, viceprovincijolas ir keturi 
patarėjai. Kiti paskirstymai - 
gruodžio antroje savaitėje.

— Parapijos kredito kooperaty
vas kviečia visus pasiimti nau
jus 1992 m. sieninius kalendorius 
banko patalpose.

— Parapijos knygos formato ka
lendorius, kurį parapijos tarybos 
finansą sekcijos vardu išleidžia 
St. Prakapas, jau yra ruošiamas 
spaudai ir apie Naujus metus bus 
išsiuntinėtas nuolatiniams skaity
tojams. Kalendorius platinamas ir 
parapijos knygyne.

— Ateitininką Kūčios vyks para
pijos salėje gruodžio 8 d., 5 v.p.p.

— Kalėdą džiaugsmas - Toronto 
Maironio mokyklos kalėdinis ren
ginys įvyks mūsą salėje gruodžio 7, 
šeštadienį, 9.30 v.r.

— Mišios gruodžio 1, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už užmirštas sielas; 
9.20 v.r. - už a.a. Joseph Vicerins- 
ką; 10.15 v.r. - už Dervinių šeimos 
mirusius, už a.a. Joną Matuliaus- 
ką, už a.a. Simą Staškevičią; 11.30 
v.r. - už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius 
gruodžio 8 d. švenčia Marijos 
Nekalto Prasidėjimo metinę 
šventę. 11 v.r. pamaldose narės 
dalyvauja su vėliava. Pamaldas 
praturtins svečias iš Lietuvos 
muzikas A. Stungys. Po pamaldų 
muziejaus salėje bus vaišės. 
Meninę dalį atliks dainos viene
tas “Sutartinė”, vadovaujamas 
Nijolės Benotienės. Bus turtin
ga loterija. Kviečiame nares bei 
jų šeimas dalyvauti. Valdyba

Kalėdinį koncertą “O Magnum 
Mysterium” — šių metų Adven
to susikaupimui atliks Toronto 
lietuvių choras “Volungė”, pri
sijungus Lietuvos kankinių ir 
Prisikėlimo parapijų vaikų cho
rams. Šie kalėdiniai koncertai 
rengiami jau šešti metai iš ei
lės. Juos vis organizuoja “Vo
lungės” muzikos vadovai D. 
Skrinskaitė-Viskontienė ir J. 
Govėdas. Šių metų koncerte 
jiems talkins sol. Anita Pakal- 
niškytė-Puodžiūnienė, chorve
dės N. Benotienė ir D. Radikie
nė, smuikininkai R. Melkienė ir 
Alg. Stulgys. Dainuos šimtas 
choristų.

Koncertas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 15, 4 v.p.p. St. Anne’s 
anglikonų šventovėje, 270 Glad
stone Ave., Toronte (prie Neil- 
sono fabriko, į šiaurę nuo 
Dundas St., West ir į pietus nuo 
College St.). Šventovė yra labai 
erdvi, talpinanti daugiau kaip 
1,000 žmonių ir pasižymi puikia 
akustika. Visuomenė yra kvie
čiama dalyvauti šiame susikau
pime ir pasiklausyti lietuvių bei 
įvairių kitų kompozitorių reli
ginių giesmių. Įėjimas — visiems 
laisvas.

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

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus, padėti sene
liam ir atlikti namu ruošos darbus. 
Skambinti tel. 522-6260 Daliai 
Hamiltone.

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į

Toronto jaunimo ansamblio 
“GINTARAS” <

1991 m.
■4, W gruodžio 1,

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

Programoje: gintariečių pasirodymas, loterija, vaišės.

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

Lietuvos 
filharmonijos 

koncertas
Programoje populiarūs lietuvių ir kitų tautų kompozitorių kūriniai.

ROnOVriM (VyKO 
gruodžio 8 d., 2.30 v.p.p. 
Toronto Lietuvių namuos*

Įėjima* -$8.00
Rangia-LN 
kultūros komisija

TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS
KALĖDŲ DŽIAUGSMAS

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

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. Rūta Radtke

A

• Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
• Baras

ĮĖJIMAS: suaugusiems $40.00.
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DAL YVAUTI ŠIAME RENGINYJE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

Lietuvos filharmonijos solistė 
sopranas Vida Bičkutė ir smui
kininkas Algirdas Stulgys, 
akompanuojant pianistei Leo
kadijai Kanovičienei, š. m. gruo
džio 8 d., 2.30 v.p.p. Lietuvių 
namuose atliks aukštos meni
nės vertės koncertą. Jo rengė
jai prašo lietuvių visuomenę 
gausiai dalyvauti.

LN kultūros komisija
A.a. Vincenta Kudžmienė prieš 

mirtį “Tėviškės žiburiams” pali
ko $200 auką.

A.a. dail. Anastazijos Tamošai
tienės atminimui Bert ir Elena 
Weir “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A.a. Juozo Juozaičio atmini
mui žmona ir dukros “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A.a. Vincentos Kudžmienės 
atminimui M. ir O. Gurgždžių 
šeima, Aldona Pietrantonio au
kojo “Tėviškės žiburiams” $30; 
E. Lesevičienė - $10; A. Kriščiū- 
nienė, J. V. Žemaičiai, O. Tre
čiokienė - $30.

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.

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

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

A.a. Juozo Jasinevičiaus vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui žmona Vanda “Tėviškės ži
buriams” aukojo $75.

Rasti akiniai kapinėse. Prašo
me atsiimti “Tėviškės žiburių” 
administracijoje.

Amerikos lietuvių veikėjai — 
Rimas Česonis ir jo sūnus Arū
nas Česonis, “TŽ” skaitytojai bei 
rėmėjai, aplankė mūsų redakci
ją ir painformavo apie savo pla
nus organizuoti pagalbą Lietu
vai telefonų srityje.

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

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.

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.

Vida Bičkutė 
sopranas 
Algirdas Stulgys 
smuikininkas
Leokadija KanoviČienė 
akompaniatorė

&s.&s,& s.s
Iš

Gruodžio 31, 
antradienį, 
7 vai. vakaro,
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

Asmenys, kurie pradeda mo
kytis anglų kalbos, galės lankyti 
pamokas nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r. — 12 v. Pri
sikėlimo parapijos muzikos 
kambaryje. Tie, kurie negali pa
mokų lankyti dienos metu ir yra 
pažengę anglų kalbos mokėji
me, pamokas gali lankyti pir
madieniais ir trečiadieniais 
7-9 v.v. Pamokos duodamos ne
mokamai. M.B.

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

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.

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 į 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.

Kardinolas Paul Emil Leger, 
87 m. amžiaus, mirė lapkričio 20 
d. Tai gili asmenybė. Ypatingai 
visi buvo nustebinti, kai 1967 m. 
kardinolas atsisakė Montrealio 
arkivyskupo sosto ir išvyko į Af
rikos kraštus misijoms. Ten daug 
dėmesio skyrė raupsais bei kito
mis ligomis sergantiems, steigda
mas ligonines ir priežiūros cent
rus. Jausdamas sveikatos pablogė
jimą, po dvylikos metą grįžo į 
Montreal) ir čia atsidėjo labda
ros darbams, įsteigdamas keletą 
fondų ir remdamas Trečiojo pa
saulio nelaiminguosius.

Velionies palaikai atvirame 
karste buvo pašarvoti Notre Dame 
bazilikoje. Čia tūkstančiai žmonių 
per keturias dienas praėjo pasku
tiniam atsisveikinimui. Po gedu
linių gregorijoniškų Mišių palai
kai buvo nulydėti į Pasaulio Ka
ralienės Marijos katedrą ir ten 
kriptoje palaidoti.

UOŠIRDŽIAISVEIKINAME Tave, sulaukusį gražaus 
gyvenimo rudens. Tegul metų bėgimas, palietęs smilkinius, 

niekada nepalies Tavo širdies ir akių šilumos.
86 kartus balo vyšnios,
Sodai puošės žiedlapiais baltais:
Nesurasi kelio į vaikystę
Kur rasotais rytmečiais braidei.

Su pagarba!
Danutė, Antanas, Ingrida ir Egidijus Šukauskai 

1991.XI. 15Lietuva-Lithuania. Kaunas

į; KLK moterų draugijos Montrealio skyriaus b

| METINEs- - - - - - - - - - - -
Popietėsupoetu dr. HENRIKUNAGIU

š.m. gruodžio 8, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Šaltas bufetas, pyragai, kava. Auka-$1O.
Visi kviečiami atsilankyti. Valdyba

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

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

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.

MOKA UŽ:
Certifikatus .....................73/4%
Term, indėlius:

1 metų .......................71/<%
180 d. - 364 d...........63/4%
120 d. - 179 d...........6'/2%
60 d. - 119 d...........61/2%
30 d. - 59 d........... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 9 %, asmenines - nuo 1O'/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
10- 2Pirmadieniais 9.00- 3.00

Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Ontario Corporation nr. 955190

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

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

• Lėktuvu bilietai į 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

• Doleriu pristatymas
• Greitas laišku 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.”

Sekmadienį klebonas kun. Juo
zas Aranauskas per pamokslą pa
garbiai atsiliepė apie mirusį kar
dinolą, kuris daug pagelbėjo a.a. 
kun. Jonui Kubiliui įkurti Aušros 
Vartų parapiją ir pastatyti šven
tovę.

Poetas dr. Henrikas Nagys, ką 
tik grįžęs iš pirmo apsilankymo 
Lietuvoje, dalinsis įspūdžiais AV 
parapijos salėje gruodžio 8 d. po 
pamaldų. Šią dieną KLK moterą 
dr-jos Montrealio skyrius švenčia 
metinę šventę, kurios metu ir bus 
šis pranešimas. Šalia to moterys 
ruošia ir vaišes. Kviečiami visi 
gausiai dalyvauti.

AV parapijos šv. Onos draugija 
gruodžio 1 d. po pamaldų parapi
jos salėje ruošia pietus, kurią pel
nas skiriamas naujų vargonų sko
lai mažinti. Visi kviečiami daly
vauti. Ši draugija jau yra pasky
rusi $500 vargonams. B.S.

Tegul širdis tik vasaras skaičiuoja 
Užkėlus rudeniui vartus, 
Tegul dar likę saulėti rytojai 
Tik šviesūs ir laimingi bus...

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special..................41/«%
Taupymo - su gyv. dr............. 4 %
Taupymo-kasdienines........41/z%
Einamos sąsk..........................3'/z%
RRIF —RRSP-term.............. 8 %
RRIF - RRSP - taup..............  43/4%


