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Vokiečiai daug rašo apie Lietuvą 
Leidinys “Jaučio auka”, paruoštas austro, išmokusio lietuvių kalbą 
ir vedusio lietuvaitę • Vokietija atgavo savo pasiuntinybės rūmus 
Rygoje • Lietuvoje Vokietijos pasiuntinybė bus statoma Vilniuje

Atgavus Lietuvai politinę nepriklausomybę, daug 
kas keičiasi mūsų tautos gyvenime — pradedama žiūrėti 
naujomis akimis į daugelį ligšiolinių problemų. Viena 
tokių problemų yra lietuvių-žydų santykių sklaida. Po 
II D. karo, kuriame abi tautos pergyveno baisias trage
dijas, santykiai įsitempė. Šešis šimtmečius taikoje gy
venusios tautos tapo priešais. Žydai pasauliniu mastu 
kaltino lietuvius aktyviu dalyvavimu jų tautžudystėje, 
o lietuviai kaltino žydus jų dalyvavimu jų tautos naiki
nime sovietinės okupacijos metais. Tai buvo ryškiai ma
tyti iš šiame savaitraštyje prieš 15 metų prasidėjusio 
lietuvių-žydų dialogo. Žydų autoriai — Dov Levin, Oleis- 
ki, Čėsna ir kiti kaltino lietuvius kaip tautą, priminda
mi Lietuvos žydų konferenciją 1947 m. Miunchene, kur 
toks kaltinimas formaliai buvo priimtas. Lietuvių auto
riai — prof. A. Musteikis, A. Kalnius, J. Vaičeliūnas ir 
kiti įrodinėjo žydų kaltę lietuvių tautai, atremdami per 
didelius, pei' plačius žydų kaltinimus, per menką verti
nimą lietuvių pastangų gelbėti žydų gyvybes. Per tuos 
15 metų nepavyko nei išsiaiškinti, nei suartėti, nors pa
siekta šiokio tokio sušvelnėjimo — žydų autoriai nebe
kaltina visos lietuvių tautos, atkreipė didesnį dėmesį 
į žydų gelbėtojus, o lietuvių autorių tonas taip pat su
švelnėjo.

D
ABAR, pasikeitus iš esmės sąlygoms Lietuvoje, 
turi keistis ir lietuvių-žydų dialogas. Dabartinė 
nepriklausomos Lietuvos valdžia (aukščiausio
ji taryba ir vyriausybė) jau išreiškė apgailestavimą dėl 

kai kurių lietuvių bei Lietuvos piliečių dalyvavimo žy
dų naikinime vokiečių okupacijos metais, pažadėjo rem
ti kultūrinę žydų veiklą, pasirūpinti jų kapinių tvarky
mu, teisti žydų naikinime dalyvavusius Lietuvos pilie
čius. Tai rado palankų atgarsį pasaulio žydijoje, kurį 
sudrumstė tiktai reabilitacijos procesas Lietuvoje. Ten 
reabilituojami tūkstančiai lietuvių, nekaltai nukentė
jusių nuo sovietinio KGB. Žydų organizacijos, nepatikri
nusios faktinės padėties, paskelbė pasaulinėje spaudo
je, esą Lietuva masiškai reabilituoja žydų naikintojus. 
Paaiškėjo, kad Lietuvos respublikos vyriausybė tokių 
nereabilituoja, nors prileidžia, kad galėjo įvykti viena 
kita klaida. Šis klausimas aiškinamas tarptautiniu mas
tu, jaučiant tarptautinį žydų organizacijų spaudimą. 
Griežtosios linijos žydų veikėjai ir toliau priekaištauja 
Lietuvai, bet nuosaikiosios linijos atstovai žvelgia į Lie
tuvą pozityviu žvilgsniu. Tokių tarpe yra naujasis Vil
niaus rabinas Smith. Reikia tikėtis, kad šios linkmės žy
dų įtaka stiprės ir ateityje prisidės prie abiejų tautų su
artėjimo.

L
IETUVA iš savo pusės jau parodė, kad atėjo laikas 
lietuvių-žydų klausimu pasukti nauja pozityvia link- 

me. Šis posūkis turėtų sulaukti pozityvaus atgar
sio ir žydų tautoje. Visų pirma žydų kaltintojai turėtų 

apsiriboti kaltinimu tiktai tų, kurie iš tikrųjų yra kalti, 
t.y. aktyviai dalyvavo žydų naikinime Lietuvoje. Apibend
rintas kaltinimas nėra teisingas. Dėl paskirų nusikal
tėlių nėra kalta nei lietuvių, nei žydų tauta. Gerai sako 
žydų rašytojas G. Kanovičius: “Negali būti kolektyvinės 
atsakomybės — nei žydų, nei lietuvių, nei rusų. Negali 
būti kalta visa tauta. Budelis apskritai nėra savo tautos 
atstovas” (“G. kr.” 1990 m. 27 nr.). Žinoma, budeliai meta 
kaltės šešėlį ir visai tautai, pažeidžia jos garbę bei oru
mą, bet į kaltinamųjų suolą turi sėsti nusikaltę asme
nys ir atitaisyti padarytą moralinę žalą. Tiktai kaltina
mųjų ieškojimas turi remtis tikrais faktais, o ne pasau
linės apgaulės organizacijos KGB nurodymais. Tai kom
promituoja visą ieškojimo procesą ir pasitarnauja ne 
teisingumui, o suinteresuotų asmenų ar grupių kerštui, 
nukreiptam į nekaltus asmenis. Bet iš viso kaltųjų ieško
jimas po 50 metų yra orientuotas į tragišką abiejų tautų 
praeitį. Ją reikėtų palikti istorikams ir pagrindinį dėme
sį kreipti į ateitį, į kūrimą naujos Lietuvos, kurioje pi
liečių gyvenimas yra pagrįstas teisingumu ir savitarpio 
respektu. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Ieško bendros jungties
Konferenciją “Finding Com

mon Grounds” Kvebeko Ayl
mer miestelyje prie Otavos su
rengė Kanados liberalų parti
ja, pasikvietusi įvairių sričių 
specialistus. Tris dienas tru
kusioje konferencijoje buvo 
norima rasti visiems libera
lams priimtinų ateities planų. 
Pagrindinis dėmesys betgi te
ko praeičiai ir jos atneštoms 
problemoms. Pasigirdo balsų, 
primenančių, kad Kanados li
beralų partija, jau septynerius 
metus būdama opozicijoje, te
begyvena pasenusiomis praei
ties idėjomis.

Iškilo net ir padarytas posū
kis į dabartinius nesibaigian
čius Kanados biudžetų defici
tus. Esą jį pradėjo liberalų 
vyriausybė, atsisakiusi 1974 
m. subalansuoto biudžeto. Per 
dešimtį metų paskutinis libe
ralų vyriausybės deficitas 
1984 m. pakilo iki $36 bilijonų, 
o skola pasiekė $200 bilijonų. 
Buvęs Ontario liberalų vyriau
sybės sveikatos ministeris Mar

vin Barkin grafiškai aiškino 
Kanados liberalų ir konserva
torių vyriausybių biudžeti
niais deficitais atneštas prob
lemas. Dėl skolos palūkanų pa
dengimo jau trūksta dolerių 
Kanados sveikatos draudai ir 
socialinių reikalų programoms. 
Esą liberalai, dabar laimėję 
Kanados parlamento rinkimus 
ir sudarę vyriausybę, jau ne
galėtų įgyvendinti visų savo 
planų, nes ir jiems tektų skai
tytis su nepakankamomis val
džios pajamomis.

Liberalų vadas Jean Chretien, 
baigdamas konferenciją, at
metė lig šiol įprastą ideologi
nį pasiskirstymą į kairėn ir de
šinėn linkusias liberalų gru
pes, daugiausia susietą su ko
va už tautinę Kanados ekono
miją. Pasak J. Chretieno, toks 
požiūris jau atgyveno savo die
nas. Esminiu gyvenimo faktu 
dabar tapo pramonės ir preky
bos organizavimas pasauliniu 
mastu, kova už rinkas savo ga-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Sovietinės okupacijos metais ant Mokslininkų namų bokšto Vilniuje (J. Tumo-Vaižganto gatvėje) buvo uždėti 
sovietiniai simboliai. Atstačius Lietuvai nepriklausomybę, tuos simbolius nuėmė alpinistai 1991 m. rugsėjo 3 d.

Nuotr. Alf. Laučkos

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Aukštieji Lietuvos pareigūnai Romoje
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas V. Landsbergis ir Lenkijos prezidentas 

L. Walensa dalyvavo vilniečio kanonizacijos iškilmėje • Susitikimai su Šv. Tėvu ir 
aukštaisiais Italijos valdžios pareigūnais

Fiumicino orauostyje jį pa
sitiko Italijos vyriausybės var
du ir pasveikino ambasadorius 
Guariglia, Vatikano vardu pa
sveikino valstybės sekretoria
to atstovas. Tarp pirmininką 
pasitikusių buvo taip pat nau
jasis Italijos ambasadorius 
Lietuvai Tempesta, Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone ir at
stovas prie Apaštalų sosto Sta
sys Lozoraitis, Italijos lietu
vių bendruomenės vicepirm. 
Kazimieras Lozoraitis ir kiti.

Iš Fiumicino orauosčio pirm. 
V. Landsbergis su italų polici
jos palyda nuvyko į Romos vieš
butį miesto centre, kur buvo 
Italijos vyriausybės svečias.

V. Landsbergį kelionėje lydi 
jo patarėjas tarptautiniams 
reikalams Ramūnas Bogdanas 
ir du kiti bendradarbiai.

Vilniečio kanonizacija
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 

Šv. Petro bazilikoje lapkričio 
17 d. aukojo iškilmingas šv. Mi
šias, kurių metu šventuoju pa
skelbė 19 š. gyvenusį, Vilniu
je gimusį sukilėlį, Sibiro trem
tinį, vienuolį karmelitą kunigą 
Juozapą-Rapolą Kalinauską.

Kanonizacijos Mišias drauge 
su Šv. Tėvu koncelebravo Vil
niaus arkivyskupijos valdyto
jas vysk. Juozas Tunaitis, Len
kijos primas kard. Glemp, Kro
kuvos arkivyskupas kard. Ma- 
charski, Maskvos apaštalinis 
administratorius arkivyskupas 
Tadas Kondrusevičius, karme
litų ordino vadovai.

Mišiose taip pat dalyvavo 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirm. V. Landsbergis, Lie
tuvos ambasadorius Vašingto
ne ir atstovas prie Apaštalų 
sosto Stasys Lozoraitis, Len
kijos prezidentas Lech Walen
sa ir kiti aukšti pareigūnai.

Šv. Tėvo žodis
Po Evangelijos tartame žo

dyje Šv. Tėvas pirmiausia pa
sveikino pamaldose dalyvavu
sias Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijas bei iš įvairių pasaulio 
kraštų atvykusius maldininkus.

“Brangūs broliai, atvykę iš 
jau laisvos Lietuvos, - kalbė
jo Šv. Tėvas, - sveikinu jus vi
sus, Lietuvos vyskupus, kuni
gus, pasauliečius tikinčiuosius 
ir nuoširdžiai laiminu visą jū
sų brangią tėvynę”.

Toliau Jonas-Paulius II kal
bėjo: “Į šiandien šventuoju 
skelbiamo Juozapo-Rapolo Ka
linausko lūpas galime įdėti 
tautų apaštalo šv. Pauliaus žo
džius: “...aš veržiuosi pirmyn 
į tikslą, siekiu laimikio aukš
tybėse, kurio Dievas kviečia 
siekti Jėzuje Kristuje” (Fil. 
3.13-14).

Toks siekimas, toks veržima
sis pirmyn reikalauja didelio 
pasiaukojimo, didelio uolumo 
ir nuolankumo. Šv. Rapolas 
Kalinauskas, nė kiek neabejo
damas žengė šiuo apaštalo 
Pauliaus nurodytu keliu. Pa
liko visa, ką turėjo, ir veržėsi 
pirmyn, siekė laimikio aukšty
bėse. Tad, džiaukis Vilniau, 
gimtasis šventojo mieste, su 
Aušros Vartų šventove, džiū
gauk žemiškoji Rapolo tėvyne, 
nes štai tavo sūnus žengia į 
altorių garbę. Džiūgauk karme
litų bendruomene, dvasinė Ra
polo šeima, nes tavo sūnus ta
po brandžiu dangaus karalys
tės vaisiumi”.

Audiencija Vatikane

Lapkričio 18, pirmadienį, 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II au
diencijoje priėmė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pir
mininką Vytautą Landsbergį. 

Pastarsis dėkojo Šv. Tėvui už 
jo nuolatinį rūpestį Lietuva, 
už daug kartų rodytą palanku
mą lietuvių tautai.

Apie tą audienciją V. Lands
bergis taip pasakojo Vatikano 
radijui: “Susitikimas su Šven
tuoju Tėvu buvo labai svarbus 
man, turiningas, galbūt svar
bus ir Lietuvos reikalams, nes 
buvo liečiami taip pat valsty
bių santykiai, valstybės ir Baž
nyčios reikalai.

Nukrypdavome ir į plates
nius pasvarstymus - istorinius 
bei dabarties, kokį vaidmenį 
atlieka Bažnyčia Lietuvoje ir 
didesnėse teritorijose, kokių 
problemų yra dabar ir ko Lie
tuva tikisi iš Katalikų Bažny
čios apskritai, kuo dėkinga yra 
už labai didelę paramą iš Vati
kano, ypač Šventajam Tėvui, 
dažnai prisimenančiam, pami- 
ninčiam ir paremiančiam Lie
tuvą.

Paminėjau, jog Lietuva la
bai laukia Šventojo Tėvo ir ti
kisi Jo apsilankymo. Šv. Tėvas 
atsakė, kad Jis labai nori ap
lankyti Lietuvą ir mano, kad 
kelionė turės būti paruošta, 
kai Lietuvoje jau gyvens ir 
dirbs apaštališkasis nuncijus. 
Kiek aš supratau, nuncijaus 
pasiuntimas į Lietuvą turi bū
ti netolimos ateities dalykas.

Kalbėjome ir apie laukiamą 
Vilniaus arkivyskupo paskyri
mą bei apie Lietuvos viltis, at
sivėrus laisvų santykių su Va
karui valstybėmis ir su Roma 
galimybei.

Aš padėkojau už tą dėmesį, 
kurį Šv. Tėvas rodo Šv. Kazi
miero kolegijai Romoje, kur 
dabar studijuoja būrelis jau
nų vaikinų - busimųjų dvasi
ninkų iš Lietuvos. Įteikiau Šv.

(Nukelta į 2-rą psl.)

K. BARONAS, Vokietija
Prieš keletą savaičių “TŽ” 

minėjau vokiškus leidinius 
apie Lietuvą, jų tarpe Korne- 
liaus Heli Salcburge išleistą 
(leidėjas Antanas Gailius) 
“Das Stieropfer” (Jaučio au
ka). Leidinyje yra J. Biliūno, 
V. Krėvės-Mickevičiaus, A. 
Vienuolio, J. Grušo, B. Vili
maitės, R. Gavelio ir kt. Lie
tuvos rašytojų trumpos apysa
kos.

Recenzento nuomonė
Paskutinėje 1991 m. spalio- 

gruodžio (taip — paskutinėje!) 
ELTA žiniaraščio laidoje prof, 
dr. A. Bammesberger gan pla
čiai supažindina skaitytojus 
su leidiniu. Jis apgailestau
ja, kad vertėjai ir leidėjai 
trumpose autorių biografijose 
paskutinėms prof. V. Krėvės- 
Mickevičiaus gyvenimo me
tams uždėjo šydą. Jis 1944 m. 
pasitraukė į V. Europą, tačiau 
negalima buvo nutylėti jo pro
fesoriavimo laikotarpio Pen
silvanijos universitete.

Greičiausia vertėjai-leidė- 
jai tai padarė ne iš blogos 
valios. Patikrinęs, radau lei
dinyje minėtą V.K. “Bobulės 
vargai” šaltinį, išleistą Vil
niuje 1977 m. Savaime aišku, 
Brežnevo valdymo metu lietu
vių išeivių moksliniai darbai 
buvo nutylimi.

Išmoko lietuviškai
Kornelius Heli yra gimęs 

Salcburge 1956 m. balandžio 
18 d. Studijavo savo gimtaja
me mieste teologiją, germa
nistiką, filosofiją ir politolo
giją. 1984-86 m. dėstė vokie
čių kalbą Vilniaus un-te. 1985 
m. vedė 1960 m. lapkričio 16 d. 
gimusią Ritą Buivydaitę. Šiuo 
metu K. Heli dirba laisvu pub
licistu Austrijos radiofo
ne “Salzburger Nachrichten”, 
“Furche” (Vaga) ir Austrijos 
katalikų savaitraštyje. Yra 
Lietuvos rašytojų s-gos narys.

Kornelius ir Rita Heli gy
vena prie Salcburgo, atlieka 
vertimus iš lietuvių į vokie
čių kalbą.

Žinios žinelės
Nobelio literatūros premi

ja buvo paskirta Nadine Gor- 
dimer iš Pietų Afrikos. Vokie
čių dienraščiai literatūrinė
je dalyje pažymėjo, kad N. Gor- 
dimer yra Anglijos ir Lietuvos 
žydų išeivių duktė. 1,7 milj. 
markių premijos dalį ji numa
to paskirti juodosios rasės 
rašytojų paramai. Politinėse 
apžvalgose kandidatu į taikos 
premiją buvo minima prof. V. 
Landsbergio pavardė.

Beveik kiekvieną dieną 
Austrijos, Vokietijos, Šveica
rijos vokiškoji spauda mini 
Lietuvą, V. Landsbergį, ten 
esančią sovietinę armiją, pa
aštrėjusius Vilniaus-Varšu- 
vos santykius. Televizija pa

Šiame numeryje:
Nauju žvilgsniu

Turi keistis lietuvių-žydų dialogas
Aukštieji Lietuvos pareigūnai Romoje

Susitikta su Šv. Tėvu ir Italijos valdžios žmonėmis
Vokiečiai daug rašo apie Lietuvą

Vilniuje bus statoma Vokietijos pasiuntinybė
Išeivijos dabartis ir ateitis

Vysk. P. Baltakis atsako į Vatikano radijo klausimus
Sibiras - Maskva - Vilnius

Lietuvių ekspedicija ieškojo tremtinių kapų Kazachstane
Vilniaus miesto ateitis

Nutarta prie sostinės prijungti keletą apylinkinių vietovių
Šiandieninis Lietuvos jaunimas

Lietuvoje yra labai savitų jaunimo organizacijų
“Didysis Jonas sugaudė”

Vilniaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus 70-čio iškilmės

rodė pas popiežių apsilankiu
sį L. Valensą ir V. Landsber
gį (palaimintojo vienuolio Ka- 
linovsko kanonizacijos pro
ga), kurie surado valandą lai
ko aptarti lenkų mažumos Lie
tuvoje bei lietuvių Lenkijoje 
klausimą.

Vokietijos pasiuntinybės
Lapkričio 19 d. II Vokieti

jos televizijos kanalas vakaro 
žiniose kiek ilgiau sustojo 
ties Vokietijos pasiuntinybe 
Rygoje. Mat jai buvo grąžin
tas prieškarinis pasiuntiny
bės pastatas. Vokiečiai nufil
mavo namus iš lauko ir vidaus 
pusės. Jie yra Rygos vidur- 
miestyje, buvo užimti sovie
tinės kariuomenės. Prie rūmų 
nufilmuotas grafas Hagen von 
Lambsdorf, priimantis raktus 
iš lenkų kilmės Latvijos už
sienio reikalų min. Janis Jur
kaus, Latvijos parlamentaras 
dr. J. Vulfson. Spėju, kad J. 
Vulfson yra vokiečių kilmės, 
nes pasikalbėjimuose su vo
kiškos televizijos atstovais 
jis visuomet kalba puikia be 
jokio akcento vokiečių kalba, 
“Die Welt” laikraštyje rašo 
labai gerus straipsnius — 
komentarus Baltijos valsty
bių reikalais.

Vokietijos pasiuntinio nuo
mone, pastatas, ypač jo vidus, 
yra reikalingas pagrindinio 
atnaujinimo, nes rusų karių 
jis buvo labai apleistas. Šiuo 
metu grafo Lambsdorfo pa
siuntinybė yra įsikūrusi vieš
butyje (šalutiniame kambary
je buvo matyti dvi kuklios lo
vos).

Prie jo ir pusbrolio pasky
rimo didelę įtaką turėjo vy
resnysis brolis buv. Vokieti
jos prekybos ir pramonės mi
nisteris grafas Otto von Lambs
dorf. Šiuo metu jis eina Vokie
tijos FDP — liberalų partijos 
pirmininko pareigas. Daug me
tų partijai vadovavo šiandie
ninis Vokietijos užs. reikalų 
min. H. D. Genscher.

Lambsdorfų giminė į Latvi
ją atvyko iš Vestfalijos XIV š., 
gavo daug dvarų, baudžiaunin
kų. Giminė turėjo didelę įta
ką caro valdymo laikotarpyje 
politiniam ir ūkiniam Rusijos 
gyvenimui. Vienas Lambsdor
fų caro Nikalojaus II-ojo me
tu ėjo net Rusijos užs. reika
lų min. pareigas.

Greičiausia prie tos pačios 
giminės priklausė ir Vokieti
jos vyriausybės įgaliotinis 
Klaipėdos krašte prancū
zų okupacijos metu grafas 
Lambsdorf, turėjęs mūsų uos
tamiestyje stambias įmones.

Miuncheno ir Frankfurto ra
dijas pranešė (taip pat rašė 
spauda), kad Vokietijos pa
siuntinybės rūmai bus stato
mi Vilniuje, ir tai reprezen
tacinėje sostinės apylinkėje.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Aukštieji Lietuvos pareigūnai Romoje

Išeivijos dabartis ir ateitis
Lietuvių katalikų išeivijos vyskupas PAULIUS BALTAKIS atsako į Vatikano radijo 
klausinius Romoje • Ten dalyvavo išeivių ir išvietintų žmonių sielovados kongrese

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Tėvui skulptoriaus Petro Rep
šio Jam specialiai sukurtą me
dalį”.

Su valdžios pareigūnais
Lapkričio 18 d. V. Landsber

gis susitiko su Italijos politi
niais vadovais: Italijos minis- 
teriu pirmininku Giulio Andre
otti, atstovų rūmų pirmininke 
Nildeu lotti, senato pirminin
ku Giovanni Spadolini. Pirma
dienio popietę pirm. V. Lands
bergį Kvirinalo rūmuose pri
ėmė Italijos respublikos pre
zidentas Francesco Cossiga.

Apie susitikimą su Italijos 
ministeriu pirmininku Giulio 
Andreotti V. Lansbergis taip 
pasakojo Vatikano radijui: 
“Kalbėjomės apie Lietuvos ir 
Italijos tarpvalstybinių • san
tykių plėtojimo perspektyvas, 
apie mūsų norą turėti Romoje 
Lietuvos ambasadą, ypač, jei
gu pavyktų atgauti Lietuvos 
ambasados pastatą, kurį da
bar tebėra užėmusi Sovietų 
Sąjunga. Paprašiau, kad Ita
lijos vyriausybė remtų tas Lie
tuvos pastangas atgauti šį pa
statą, išdėsčiau Lietuvos da
bartinio gyvenimo problemas, 
kurių svarbiausia yra ekono
minių reformų laikotarpis, no
ras turėti aktyvius ir geriau 
išvystytus prekybinius santy
kius su Italija, kuriuos galėtų 
paskatinti Italijos vyriausybės 
teikiamos garantijos italų in
vestitoriams arba ir pačiai pre
kybai kredituoti ir papasako
jau taip pat apie tą netikrumą 
bei pavojų, kurį Lietuvoje dar 
sudaro ten tebesanti sovietų 
kariuomenė, ir apie mūsų pa
stangas kelti šį klausimą tarp
tautiniuose forumuose, kur jas 
galėtų paremti ir Italijos res
publika.

Ministeris pirmininkas jau 
žinojo apie tai ir pats priminė 
tuos forumus, kuriuose bus 
svarstoma kariuomenės išvedi
mas iš Lietuvos ir sutiko pa
laikyti tą Lietuvos keliamą 
klausimą Jungtinėse Tautose. 
Kalbėjome šiek tiek ir apie 
kultūrinių ryšių plėtimo gali
mybes, net apie galimą Itali
jos paramą Lietuvos daininin
kų tobulinimuisi. Ministeris 
pirmininkas tam labai pritarė 
ir palinkėjo, kad būtų tai da
roma nustatant tiesioginius ry
šius tarp teatrų. Taip esą ge
riau, negu per valdžios įstai
gas”.

Žodis Romos lietuviams
Pasibaigus Juozapo-Rapolo 

Kalinausko kanonizacijos iš
kilmėms, sekmadienio vidu
dienį, Lietuvos atstovybėje 
įvyko Lietuvos aukščiausiosios 
tapybos pirmininko V. Lands
bergio susitikimas su Romos 
lietuviais. Susirinko kelios 
dešimtys žmonių: senbuviai 
Romos lietuviai, paskutiniai
siais metais iš Lietuvos į Romą 
atvykę studentai, Lietuvos bi

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

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei Išeivijoje!”

čiuliai italai, keletas žurna
listų.

Savo kalboje V. Landsber
gis pareiškė: “Man labai džiu
gu, kad aš matau Romoje daug 
lietuvių jaunimo, atvykstančio 
čia studijuoti. Kai kurie studi
juoja ir Vatikano įstaigose, ir 
gal būt tas bendradarbiavimas, 
ta parama, net ir muzikos sri
tyje, gali būti dar didesnė.

Mūsų santykiai Lietuvos va
dovybės su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia yra geri, nuoširdūs, 
su tarpusavio supratimu ir pa
rama. Mes planavome susitiki
mą su Jo Eminencija kardino
lu Sladkevičium ir Lietuvos 
vyskupais, bet teko tą susiti
kimą atidėti dėl mano kelio
nės į JAV-bes ir dabar į Vati
kaną, bet dabar, teks, matyt, 
sukeisti vietomis. Šiandien 
Vilniaus vyskupas Jo Eksce
lencija J. Tunaitis yra čia ir 
dalyvavo Mišiose, koncelebra- 
vo su kitais vyskupais su Šv. 
Tėvu, turėjome galimybę trum
pai pasikalbėti ir dar kalbėsi
me vakare Šv. Kazimiero kole
gijoje.

Čia yra labai daug Lietuvos 
kultūros ir Lietuvos katalikiš
kos dvasios šaknų, didelė Lie
tuvos atrama šitame mieste, 
jo institucijose, jo istorijoje, 
jo archyvuose. Aš labai norė
čiau, kad Lietuvos ir Italijos, 
Lietuvos ir Romos-Vatikano ry
šiai būtų kuo glaudesni”.

Vysk. Tunaičio vizitas
Lapkričio 16, šeštadienį, 

Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinos liturginės šventės pro
ga lietuvių koplyčioje Šv. Pet
ro bazilikos požemyje Mišias 
aukojo Vilniaus vyskupas Juo
zas Tunaitis, koncelebravo Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius prel. Algimantas Bart
kus, dvasios tėvas prel. Stasys 
Žilys, Romoje studijuojantys 
lietuviai kunigai. Dalyvavo 
Šv. Kazimiero kolegijos auklė
tiniai, lietuvės seserys vienuo
lės ir būrelis Romos lietuvių.

Vysk. J. Tunaitis, negalėjęs 
nuvykti į Lomžą, kai ten lankė
si Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, 
atvyko į Romą pasimatyti su Šv. 
Tėvu ir dalyvauti Vilniuje gi
musio Rapolo Kalinausko ka
nonizacijos iškilmėje. Vysk. 
J. Tunaičio kelionę į Lomžą 
sukliudė sunki vysk. J. Stepo
navičiaus liga.

Vysk. J. Tunaitis buvo pri
imtas Šv. Tėvo 15 min. audien
cijoje ir turėjo pokalbį su Va
tikano radijo atstovu. Pasta
rajam jis pareiškė, kad svar
biausias Kat. Bendrijos užda
vinys Lietuvoje šiuo metu - ug
dyti katalikišką spaudą, stip
rinti bei plėsti religines ra
dijo bei televizijos programas, 
skleisti Gerąją Kristaus nau
jieną - Evangeliją.

Dėl santykių su lenkais vysk. 
J. Tunaitis išreiškė viltį, kad 
su meile ir geranoriškumu bus 
galima išspręsti visus sankir- 
čius. Kor.

— Esate lietuvių išeivių vys
kupas. Kokios problemos lie
tuvių išeivijos sielovadoje 
šiuo metu svarbiausios?

— Pirma — lietuvių išsikėli- 
mas į priemiesčius, nutolimas 
nuo savų parapijų. Šiandien 
daugumui iki lietuviškos šven
tovės yra 5-40 km. Su nuotoliu 
tuštėja šventovės, siaurėja 
visa veikla. Jaunos šeimos 
jungiasi prie vietinių, kai
mynystėje esančių parapijų, 
kur vyksta gyva religinė-so- 
cialinė veikla.

Antra, tai pašaukimų sty
gius. Šiuo metu tik 2 klierikai 
ruošiasi lietuviškai sielova
dai. JAV-se apie 40 parapijų 
iš 93 turi jau nelietuvių kil
mės klebonus. Neturėdami 
jaunų kunigų, prarandame ir 
jaunimą.

— Gyvenimui Lietuvoje nor- 
malėjant, be abejonės, atsiras 
ir naujausios kartos išeivių, 
lietuviškasis išeivijos gyve
nimas nenutruks, bet keisis, 
nes tie, kurie išvažiuos iš 
Lietuvos ateityje, išvažiuos 
savo noru apsisprendę gyventi 
kitur. Kaip įsivaizduojate lie
tuvių katalikiško gyvenimo 
ateitį išeivijoje?

— Sprendžiant iš nedidelio 
skaičiaus atvykusių paskuti
niu metu atrodo, kad daugu
ma naujų ateivių neįsijungs 
nei į lietuviškas parapijas, 
nei į egzistuojančias lietu
viškas organizacijas. Pavyz
džiui, vienoje nedidelėje ko
lonijoje įsikūrė 15 naujų at
eivių, bet nė vieno iš jų ne
matome nei šventovėje, nei 
lietuviškoje veikloje. Jei bus 
masinė emigracija, tuomet gal 
dalis susiburs į naujai sukur
tas organizacijas, kaip kad 
buvo su po Antrojo pasauli
nio karo atvykusiais.

— Ką manote apie pačios lie
tuvių išeivijos ateitį?

— Lietuvai atgavus valstybi
nę nepriklausomybę, pradeda 
keistis visuomeninis išeivi
jos gyvenimas. Kurį laiką su 
dideliu entuziazmu gelbės 
atsikuriančiai tautai, bet lai
kas darys savo, ir mūsų išeivi
ja, nebeturėdama konkrečių 
pareigų Lietuvai, neišvengia
mai paseks kitų tautybių pa
vyzdžiu ir lietuviškos orga
nizuotos bendruomenės išliks 
tik didesniuose centruose.

— Jūsų ganytojiška veikla 
apima visą pasaulį — visas vie
tas, kur yra lietuvių katalikų. 
Kaip atrodo lietuvių katalikų 
gyvenimas už JAV-bių ribų? 
Apie JAV lietuvius žinome 
daugiausia. O Pietų Ameri
kos, Kanados, Australijos, 
Europos valstybių lietuviai? 
Kaip jie gyvena ir veikia ?

— Organizuotas religines 
bendruomenes turime septy
niolikoje valstybių — apie 
140 parapijų bei misijų. Ge
riausia padėtis yra Kanadoje, 
kur gyvena apie 26.000, dau
giausia po Antrojo pasauli
nio karo atvykę lietuviai.

Pietų Amerikoje dauguma 
yra atvykę tarp 1924-36 metų. 
Iš viso apie 90.000. Po Antro
jo pasaulinio karo atvykusieji 
beveik visi persikėlė į Š. Ame
riką.

Argentinoje turime 2 pa
rapijas ir seseles kazimerietes.

Brazilijoje, San Paulo mies
te, yra taip pat 2 parapijos ir 
seselės pranciškietės.

Urugvajuje veikia Tėvų jė
zuitų vadovaujama parapija.

Venezuelos lietuviai Kara- 
kas mieste turi misiją, bet be 
lietuvio kunigo.

Kolumbijoje Bogotos lietu
vius aptarnauja kun. prof. V. 
Mankeliūnas, o Medeline, Tė
vų saleziečių centre, lietuviš
kų pamaldų jau nebėra kuris 
laikas.

Pietų Amerikoje lietuviai 
savo religiniame gyvenime 
yra daugiau negu kituose kraš
tuose panašūs į vietinius, ku
riems būti kataliku reiškia: 
būti pakrikštytu, šventovėje 
susituokti ir būti palaidotam 
su religinėm apeigom.

Australijos lietuviai, kurių 
yra apie 10.000, dėl nepalan
kių tuometinių įstatymų galėjo 
įsteigti tik vieną lietuvišką 
parapiją Adelaidės mieste. Ki
tos bendruomenės — Sydnyje, 
Melburne, Brisbanėje, Perthe 
turi tik kapelionus ir naudo
jasi vietinių parapijų švento
vėmis. Neturėjimas savo reli

ginių centrų labai apriboja 
religinę veiklą.

Anglijos 6.000 lietuvių 
turi parapiją Londone, religi
nį centrą Nottinghame ir Man
česteryje vietinėje parapijoje 
dirbantį kanauninką Kamaitį.

Škotijoje dar yra apie 500 
lietuvių ir juos aptarnauja 
ten gimęs lietuvis kunigas J. 
Andriušius. Religinė veikla 
ribojasi sakramentų teikimu ir 
sekmadienio pamaldomis.

Europoje lietuvių yra apie 
15.000, tačiau niekur neįsikū
rė didesnė bendruomenė. Di
delis nuošimtis yra evangeli
kų ir po 1956 m. atvykusių, ku
rie nepritapo nei prie lietuvių, 
nei prie vokiečių. Lietuvius 
katalikus aptarnauja 7 lietu
viai kapelionai.

Prancūzijoje ir Belgijoje 
yra apie 2.000 išsisklaidžiusių 
lietuvių, kurių didelė dalis 
yra sukūrę mišrias šeimas. 
Juos aptarnauja Paryžiuje gy
venąs prel. J. Petrošius.

— Išeivija visokeriopai rė
mė ir remia Lietuvą. Kaip 
bendradarbiauja išeivijos ir 
Lietuvos katalikai ?

— Sovietinės okupacijos me
tais Lietuvos katalikai savo 
ištikimybe tikėjimui stiprino 
išeivijos religinį ir tautinį 
susipratimą, o išeivija puo
selėjo krikščionišką solida
rumą laisvajame pasaulyje, 
ypač platindama “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroniką”. 
Dabar iš Lietuvos besilanką 
kunigai ir vyskupai vadovau
ja rekolekcijoms parapijose 
bei išeivijos kunigam. Iš
eivija per Religinę šalpą, 
Sielovados tarybą bei vienuo
lijas stengiasi parūpinti re- 
liginės-ideologinės literatū
ros, komunikacinės technikos, 
pasiunčia vieną kitą patyru
sį vadovą-vę, kaip pvz. jau il
gesnį laiką talkinančią sese
lę Ignę Marijošiūtę.

Vokiečiai daug rašo apie Lietuvą
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Žemės sklypo ieškoma netoli 
Vingio parko. Vokietijos pa
siuntinys Vilniuje taip pat 
gyvena ir raštinę turi vieš
butyje.

Vokietijos užs. reikalų min. 
H. A. Genscher Baltijos vals
tybėse reziduojančių pasiunti
nių mėnesinius atlyginimus 
norėjo įrikiuoti į B6 katego
riją. Deja, jo pasiūlymas bu
vo atmestas: Vilniaus, Rygos, 
Talino pasiuntinybės priskir
tos B3 kategorijai su 8,000 mar
kių atlyginimu (lapkričio 19 d. 
1 kanad. dol. — 1 m. 42 pf.). B6 
kategorijos algos siekia 10,000 
markių. Tad su priedais susi
darė apie 2,400 markių skirtu
mas.

Burbulis — lietuvis?
Miuncheno liberalinis 

“Sueddeutsche Zeitung” dien
raštis rašo, kad spalio-lap
kričio mėn. į Lietuvos kraš
to apsaugos tarnybą buvo pa
šaukta 7,000 vyrų. Dienraštis 
pažymėjo, kad 1940 m. Lietu
voje buvo 27,000 karių. Tas 
pats dienraštis lapkričio 12 
d. mini Boriso Jelcino “deši
niąją ranką” Genadijų Bur
bulį. Visuomet Lietuvai pa
lankus Maskvos koresponden
tas B. Kueppers (pasigendu 
Lietuvos klausimais K. Kahl- 
weit straipsnių) rašo, kad G. 
Burbulis savo pavardę pavel
dėjo iš lietuvių kilmės sene
lio. Toks paaiškinimas nėra 
tikslus, nes juk ir Genadijaus 
tėvo pavardė buvo Burbulis.

B. Jelcino padėjėjas prieš 
46 metus gimė Sverdlovske 
neturtingų darbininkų kvar
tale. Jaunuolis buvo “halb

AfA 
MONIKAI KNIETIENEI 

Lietuvoje mirus,
broliui KAZIMIERUI MILERIUI su šeima reiškiame nuoširdžią 
mūsų užuojautą-

Kazys, Hetga, Jūratė Baronai, Vokietija

AfA 
MARGARITAI BARBATAVIČIENEI 

mirus,
jos vyrą PAULIŲ ir dukrą BIRUTĘ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiu - ,Bronius Lunas

— Lietuvoje aktyvėja pasau
liečių gyvenimas Bažnyčioje. 
Teko patirti, kad Amerikoje 
ir Vokietijoje pasauliečiai 
turi labai stiprią bendruo
meninę sąmonę. Kai vokietis 
katalikas sako “Bažnyčia", 
jis turi galvoje “Bendrija”, 
“mes", “Dievo tauta”. Lietu
voje kasdieninėje ir oficialio
je vartosenoje žodis “Bažny
čia” dažniausiai vartojamas 
prasme “kunigija” arba net 
dar siauriau “hierarchija”. 
Ar teko Jums tai pastebėti? 
Ką galvojate apie eklezinę 
katalikišką savimonę, apie 
pasauliečio laikyseną Baž
nyčioje. Kokia atsakomybė 
tenka pasauliečiam?

— II Vatikano susirinkimi- 
niai specialūs dekretai išryš
kino, kad kiekvienas krikščio
nis yra atsakingas už visos 
Bažnyčios — krikščioniškos 
bendruomenės ateitį ir pri
valo sykiu su dvasiškija dar
buotis bendrai visų dvasinei- 
moralinei gerovei bei būti 
Gerosios Naujienos skelbė
jais. Džiaugiamės, kad Lie
tuvos inteligentija rodo tiek 
daug dėmesio ir iniciatyvos 
tautos moralinio-dorinio gy
venimo atnaujinimui, kad tiek 
daug pasauliečių įsijungė į 
jaunimo katekizaciją, išvys
tė tokią plačią labdarinę veik
lą.

— Na, pabaigai klausimas: 
kas šį kartą Jus atvedė į Romą ?

— Dalyvavau III-me pasauli
niame emigrantų ir išvietintų 
žmonių sielovados kongrese. 
Šiuo metu apie 100.000.000 sa
ve laiko emigrantais, apie 
17.000.000 yra politinių pabė
gėlių ir 15.000.000 išvietintų 
savo gimtuose kraštuose. Baž
nyčia rūpinasi ne tik jų reli
giniu aptarnavimu, bet ir so
cialine bei kultūrine gerove, 
padeda įsijungti į naujojo 
krašto gyvenimą neprarandant 
savo tautiškumo. Kor.

Lietuvių katalikų parapijos šventovė Montevideo mieste, Urugvajuje.
Parapijai vadovauja lietuviai jėzuitai. Jos klebonas - kun. J. GIEDRYS, SJ

AfA 
STASIUI OLEKAI 

mirus,
mokytojai JANET KRIŠČIŪNIENEI ir jos šeimai bei 
giminėms reiškiame gilią užuojautą-

Toronto Maironio mokykla

Musų bendruomenės nariui
AfA 

ALOYZUI RAMONUI
mirus, 

dukras - REGINĄ ŽIŪRAITIENĘ, ALYTĘ LIŠKAUS-
KIENĘ su šeimomis giliai užjaučiame -

KLB Oakvillės apylinkė

MYLIMAM TĖVELIUI IR SENELIUI

AfA 
ALOYZUI RAMONUI

mirus,
dukteris - REGINĄ ir ALEKSANDRĄ, Anapilio moterų 
būrelio nares, jų vyrus, vaikaičius su šeimomis, giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Anapilio moterų būrelis

Bucherwurm, halb Hooligan” 
— jaunuolis buvo pusiau kny
gų graužikas, pusiau chuliga
nas.

Vokiško ELTA žiniaraščio- 
skaitytoja, Miuncheno un-to 
studentė, baigdama savo poli
tinius mokslus, diplominiam 
darbui pasirinko Lietuvą. Jos 
tema — socialistinis Lietuvos 
kelias į pilnutinę demokrati
ją. Pasirodo, kad su ELTA ji 
susipažino katalikų studentų 
sąjungoje.

Sporto žinios
Užbaigsiu sportiniu gyve

nimu. Lapkričio mėn. Vokieti
joje įvyko didelės tarptauti
nės vyrų rankinio žaidynės, 
dalyvaujant Švedijos, Jugo
slavijos, Sov. Sąjungos, Ru
munijos ir šeimininkų koman
doms. Spauda rašo, kad jau 
ateinančiais metais greičiau
sia teks kviesti penkias nau
jas valstybes, vietoje šiandie
ninės Sov. Sąjungos ir Jugo
slavijos, nes galės susitikti 
Lietuva-Kroatija, Estija-Ser- 
bija.

Berlyne įsteigta Europos 
rankinio sąjunga į savo eiles 
įjungdama Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Ateinančiais metais 
Lietuvoje įvyks “B” grupės 
Europos pirmenybės. Pirmus 
laimėjimus tarptautinėje plot
mėje iškovojo latviai rogučių 
sporte. Televizijoje Latvi
jos atstovai žymimi “LAT” rai
dėmis. Šiaurės kaimynai tik
rai pralenks Lietuvą žiemos 
žaidynėse Prancūzijos Bar- 
bonville mieste, tačiau gin
tarų kraštas atsigriebs vasa
ros žaidynėse Katalonijos sos
tinėje.

AfA 
JUOZUI DUOBAI

Amerikoje mirus, 
užjaučiame seseris ČILĘ PAKŠTIENĘ, ALDONĄ 

PETRAUSKIENĘ ir jų šeimas -
Elena Jasiūnienė Petras Stepanauskas

Eugenija ir Juozas Bakšai

AfA 
FELIKSUI JANKAUSKUI

mirus Detroite,
jo mylimą žmoną GALINĄ, sūnų EGIDIJŲ su šeima 
ir dukterį REGINĄ TAMOŠIŪNIENĘ su šeima Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiu - Stefanija Domeikienė

Hamiltone

AfA 
VINCENTAI KUDŽMIENEI

mirus Hamiltone, 
jos dukrą GENUTĘ, seserį KUNIGUNDĄ DER-
VAITIENĘ bei kitus artimuosius giliai užjaučiame -

Renata, Jonas, Robertas Stankaičiai 
Angelė, Bronius Stankaičiai

PADĖKA
AfA

ANTANAS GINDRĖNAS,
brangus tėvelis ir senelis,

mirė 1991 m. spalio 10 d. Tillsonburge, Ontario.
Nuoširdžią padėką, reiškiame visiems, kurie skausmo 

valandoje suteikė mums paguodos. Dėkojame dalyvavu
siems laidotuvėse, atsilankiusiems koplyčioje, užprašiu
siems Mišias ir atsiuntusiems gėles.

Ypatingą padėką reiškiame klebonui kun. L. Kemešiui 
už maldas laidotuvių namuose. Gili padėka klebonui kun. J. 
Staškui ir kun. L. Januškai, OFM, už Mišias šventovėje bei 
velionies palydėjimą įamžino poilsio vietą.

Nuoširdžią padėką reiškiame vargonininkei D. Radikie
nei už gražų giedojimą Mišių metu, karsto nešėjams, B. 
Stanulienei už paruoštus pietus ir ponioms už pyragus.

Nuliūdusi duktė Lilė Laurinavičienė su šeima



“Kovosiu už raudoną vėliavą...”
Taip rašo iš Amerikos grįžęs į Lietuvą tautietis

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Šiandieną perskaičiau vie
ną iš Lietuvos gautą laišką, ku
rį man parodė viena mano ir 
laiško autoriaus bendra pažįs
tama. Autorius kurį laiką vie
šėjo Amerikoje, nes buvo iš
kviestas specialiam darbui. 
Nesusitarus dėl sąlygą, jis 
grįžo į jau laisvą ir nepriklau
somą Tėvynę . . .

Skaičiau ir savo akimis neti
kėjau: “Grįžau į kažkokią pek
lą. Tarybxj Lietuvoje buvo ge
riau. Dabar kovosiu už ją, už 
raudoną vėliavą ...” Ir dar 
daugiau tokią baisią nesąmo- 
nią. Jis taip pat klausia, ar 
laiško gavėja, jo viešnagės die
ną pažįstama, jo mintį rems . . . 
Ji tik susiėmė rankomis galvą 
ir liūdnai atsiduso, tokio laiš
ko nesitikėjusi ir jo giliai su
krėsta.

Aišku, Lietuvoje perėjimo 
stadija iš komunistinės dikta
tūros į demokratiją ir į laisvos 
rinkos sistemą kurį laiką bus 
chaotiška, bet ir pasaulis bu
vo Dievo iš chaoso sukurtas. 
Didžiausią rūpestį sudaro pa
stangos stabilizuoti ekonomi
ką, bet prekybininkai ir gamin
tojai dar nesuvokia laisvos rin
kos principą, todėl didelis kai
ną kilimas yra sunki našta 
krašto gyventojams. Patyrimo 
ir žinią stoka verčia daryti 
klaidas, bet tik tas, kuris nie
ko neveikia, nedaro klaidą, to
dėl ir Lietuvos vyriausybė ne
išvengia klaidą savo sprendi
muose, bet iš ją ir mokosi. Taip 
pat yra būtina įsisąmoninti, 
kad laisvės kaina jau nereika
lauja kruviną auką, tik - kant
rybės, darbo jėgą įtempimo ir 
geros valios. Kai Amerikoje 
grėsė finansinė krizė, tuome
tinis prezidentas Reaganas pa
sakė: “Susiveržkime diržus, 
nes kurį laiką turės būti blo
giau, tol, kol padėtis pagerės”.

Kitas iš Lietuvos atvykęs sve
čias, Amerikoje viešėjęs net 
du kartus, visai priešingai at
siliepia apie padėtį Lietuvo
je. Savo laiške, kurį man pa
rašė grįžęs į Lietuvą jos ofi
cialaus laisvės įteisinimo die
ną, jis sako: “Grįžau į laisvą 
tėvynę, tą suvokiu tiktai pro
tu, bet ne širdimi. Žinau, kad 
kurį laiką bus sunku, bet rei
kės sunkiai dirbti ir savo jėgas 
atiduoti geresnės ateities la
bui”. Ar ir jis girdėjo preziden
to Reagano žodžius? Todėl sun
ku patikėti, kad kažkas jau il
gisi “tarybinės” Lietuvos, bet 
tokią balsą, atrodo, esama.

Minėtasis “tarybinis” sve
čias rašo: “Tada (tarybinėje 
Lietuvoje, AB) galėjau išsimie
goti, o dabar tik sunkus darbas 
ir nemigo naktys”. Nejaugi lai
kinas miego trūkumas jam yra 
svarbesnis už tautos laisvę, ku

Rusijos respublikos prezidentas B. Jelcinas pasiuntė karinius sovietu 
dalinius malšinti čečėnų-ingušą, prisiminęs panašu atvejį Lietuvoje. 
Ši karikatūra buvo išspausdinta Kanados spaudoje

LIETUVA laukia paramos
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Taisau senus ir [vedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS 4. Vėsinimo sistemas
2. Skalbimo mašinas ir 5. “Intercom” sistemas

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

rios ilgėjosi ilgus dešimtme
čius? Ar jis nežino apie “sava
norišką” gyvenimą Sibire? Ar 
pasiilgo KGB pareigūną siau
tėjimo, užverbuotą kaimyną 
šnipinėjimo ir laisvės šaukian
čią jaunuolią šaudymo bei so- 
vietinią tanką ūžimo? Ne vien 
trumparegiškumas dvelkia iš 
jo žodžią, bet ir pavojinga, iš
krypusi galvosena, kuri jam 
neleidžia suprasti, kad tikro
ji laisvė yra reikalinga aukos, 
tik šį kartą iš jo niekas nerei
kalauja kraujo praliejimo.

Kalbant apie miegą, nemigo 
naktą išgyvenome ii' mes savo 
ilgos odisėjos į laisvę metu, 
o taip pat įsikūrimo problemos 
ir vargai naujame pasaulyje 
ne vienam kainavo tūkstančius 
nemigo naktą, sunkaus darbo 
ir poilsio stokos dieną. Bet 
ilgainiui, sąžiningai dirbant, 
gyvenimas sunormalėjo, atsi
rado ir savi namai, ir automo
biliai, ir vaikams aukšto moks
lo instituciją durys atsidarė. 
Niekas nesiskundė ir nedeja
vo, tik planavo rytoją su vilti
mi, kuri pasitvirtino. Turbūt 
kiekvienas tremtinią stovyklo
se buvęs išeivis galėtą parašy
ti storą knygą apie savo nemi
go naktis, rytojaus baimę, pra
rastos tėvynės ilgesį ir skaus
mą . ..

Kodėl laiško autorius nepa
jėgia logiškai ir protingai gal
voti ir žvelgti ateitin? Prisime
nu jį kaip inteligentišką ir iš
silavinusį asmenį. Nejaugi bu
vau tokia naivi, kad neperma- 
čiau kaukės? Bet prisimenu, 
kad jis prieš išvažiuodamas 
jau dejavo apie sunkią Lietu
vos ekonominę padėtį. Aš į tai 
nekreipiau dėmesio, nes visi 
tai žinome ir stengiamės pa
dėti. Ar iš tikro jo lietuviškoms 
akims būtą malonu Gedimino 
bokšte vėl matyti plevėsuo
jančią raudoną vėliavą, o ka
tedrose ir šventovėse klausy
tis koncertą bei stebėti ateiz
mą skleidžiančius rodinius? 
Prisimenu jį labai maldingai 
dalyvaujantį sekmadieninėse 
pamaldose . . . Kas tai? Gerai 
įauklėta KGB mokyklos veid
mainio kaukė?

Jis savo laiške taip pat mini, 
kad nori grįžtį į Ameriką. Rei
kia turėti viltį, kad jam vartai 
bus užkelti, kaip ir mums nebu
vo leista anapus “geležinės už
dangos” lankyti mūsą tėviškią, 
nors mūsą noras nebuvo pa
grįstas lengvo gyvenimo moty
vu ar noru “išsimiegoti”, tik 
įsipareigojimo ir ilgesio jaus
mais. Mano protui yra sunkiai 
suprantama to laiško autoriaus 
galvosena, bet ją atsveria ki
tas pas mane viešėjusio as
mens laiškas, iš kurio trykšta 
jo dvasios didybė, intelektas 
bei tikras laisvės siekio su
pratimas.

1991 m. rugpjūčio 19, sovietinio perversmo dieną Maskvoje 12 v. kelias iš Demodedovo orauosčio į miestą. .
Važiuoja perversmininką pasiųstos šarvuočių kolonos Nuotr. H. Paulausko

Sibiras - Maskva - Vilnius H- i'aiiavsk's
Lietuviu ekspedicija, ieškojusi tremtinių kapų Kazachstane, grįžo į Lietuvą per Maskvą sovietinio 
perversmo dienomis. Ji rado chaosą Maskvoje ir pasiryžėlių minią Vilniuje prie parlamento rūmų

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Greitai riedėjo įvykiai

Mes, Lietuvos valstybės mu
ziejuje, tomis nerimo kupino
mis dienomis įvedėm naktinį 
budėjimą, buvom paruošę iš
gabenti ir paslėpti vertingiau
sius rodinius, jų tarpe - daug 
Lietuvos partizanų pokario 
metais naudotų ginklų. Įvykiai 
riedėjo mums palankia linkme 
ir lįsti į pogrindinį neberei
kėjo.

Rugpjūčio 22 d. 15 v. kola
borantai paliko ir Lietuvos 
RTV pastatus, niekšiškiausiai 
juos apiplėšę ir nuniokoję. Bu
vau tame džiaugsmo mitinge, 
kai nuo pastato buvo nuimta 
raudona vėliava (net jos kola
borantai nebepagerbė!) ir su
plevėsavo trispalvė. Nepa
žįstama moteris ir man įteikė 
rožių.

— Man nebepriklauso .. . 
Aš jau nebedirbu televizijoje, 
- nustebęs pasakiau.

— O mes jus atsimename ir 
nepamiršom!

Aišku, buvo labai malonu. 
Didysis šio amžiaus stebuklas 
Lietuvos istorijoje įvyko! Net 
patys didieji optimistai tokios 
staigmenos nesitikėjo. Ką tik 
viešėjęs Vilniuje senos ir įžy
mios Lietuvoje Romerių gimi
nės atstovas Andrius Romer iš 
Briuselio, susitikęs su AT pir
mininku V. Landsbergiu paste
bėjo:

— Kalbantis su Jumis Belgi
joje, į klausimą, kada Lietuva 
bus visai laisva, Jūs numatėte 
dvejų metų laikotarpį. O štai, 
nepraėjo nė du mėnesiai, ir 
Lietuva nepriklausoma, pasau
lio tautų pripažinta!

Grėsmė tebetvyro
Bet po tokio ilgo 50-ties me

tų okupacinio košmaro, iškan
kinta ir nualinta, nepapras
tai dvasiškai ir materialiai 
nuskurdinta mūsų brangioji 
gimtinė yra ypatingai sunkioje 
ir kritiškoje padėtyje. Vargų 
ir nepriteklių tiek daug, kad 
nėra kada nei džiaugtis/ nei 
linksmintis.

Pavojaus kardas dar kybo 
virš mūsų. Praktiškai nė vie
nas sovietų kariuomenės da
linys nepaliko Lietuvos. Kaip 
didžiausios piktžaizdės tebė
ra jų kariniai miesteliai Vil
niuje (su didžiuliais tankų ir 
šarvuočių garažais), stambiau
sias karinis orauostis Zokniuo
se prie Šiaulių, kuris tęsiasi 
kone iki Radviliškio, apimda
mas Linkaičių buvusius gink
lų fabrikus, aplinkinius miš
kelius. Visur dar draudžiamos 
zonos su sargybų bokšteliais 
ir kelių eilių spygliuotų vie
lų užtvarom.

Blogiausia, kad jie net ne
galvoja išsikelti, grasina ne
paklusnumu net Maskvos kari
nei vadovybei, bando kartoti 
bermontininkų ar želekovski- 
ninkų žaidimą. Niekas negali 
pasakyti, niekas negali garan
tuoti, ar tose bazėse nėra ato
minio ginklo. Dėl kovinių ra
ketų galima ir neabejoti. To
dėl visomis priemonėmis ir 
visuose tarptautiniuose pasi
tarimuose, spaudoje, būtina 
aiškinti ir pabrėžti šią nepap
rastai pavojingą Lietuvai pa
dėtį. Juo labiau, kad sugriu
vusioje Sov. Sąjungoje kunku
liuoja baisus ekonominis chao
sas, pasekmių niekas net ne
bando pramatyti, niekas nėra 
apsaugotas nuo juodašimtiško, 

aziatinio įniršio, bado ir fa
natizmo suluošintų minių ant
puolio.

Todėl visiškai teisūs mūsų 
vadai V. Landsbergis, G. Vag
norius ir A. Butkevičius, rei
kalaują besąlyginio sovietų 
kariuomenės išvedimo, skirda
mi didelį dėmesį krašto ap
saugai.

Kaip niekados aktualus po
sakis:

— Saugokitės patys, tuomet 
ir Dievas padės!

Pavojingi ir savieji
Pirmiausia - apsisaugoti 

nuo abejotinų draugų. Lyg 
kiauras sviedinys subliūško 
po perversmo LKP įpėdinė 
LDDP ir Lietuvos ateities fo
rumas. Bet jų vadai A. Brazaus
kas, K. Prunskienė ir kai kurie 
inteligentai buvę nomenkla
tūros šulai, nieko nepamiršo, 
kai buvo valdžioje, ir nieko ne
pasimokė; nprgjVisa Jauta mo
kytoju buvo.

Buvusiems komunistų parti
jos nariams, jei jie tikrai lai
ko save lietuviais, nederėtų 
daugiau leistis į politinę veik
lą, kovą dėl valdžios priden
gus nauju LDDP skydu. Šios 
partijos nariai buvo suburti 
komunizmo idėjų ir sovietinio 
gyvenimo, svetimo mums būdo 
pagrindu. Jie turėjo privile
gijuotą padėtį, vykdė pražūtin
gą lietuvių tautai politiką. Visa 
tai bankrotavo, partija turi ne
delsiant nutraukti savo veiklą. 
Niekas už įsitikinimus ir pa
žiūras naujojoje Lietuvoje 
žmonių nepersekioja ir neper
sekios, bet tos bolševizmo au
kos, negyjančios tautos kūno 
žaizdos, reikalaute reikalauja, 
kad neliktų jokių komunizmo 
ir sovietų pėdsakų.

Visi LKP ir jos paveldėtojos 
LDDP pastatai, autovežimiai, 
archyvai ir inventorius turi 
būti suvalstybinti. Juo ilgiau 
delsiama, juo daugiau to turto 
išgrobstoma ir pavagiama.

Rūpi ne darbas
Politika Lietuvoje nauja, o 

tvarkelė - daugeliu atžvilgių 
sena. Parduotuvės taip grei
tai, aišku, nepraturtės prekėm, 
bet vis dar egzistuoja “pietų 
pertraukos, patikrinimų ir in
ventorizacijų” pretekstu užda
rytos durys. “Neringos” viešbu
tyje net automatinį liftą įsigud
rino nuo 15 iki 17 v. išjungti 
“pietų pertraukai...”

Baisi spekuliacija lietuvių 
ir geležinkelio bilietais, nebe
kalbant apie kitokius dalykus. 
Didžiausios eilės prie benzino, 
kur reikia laukti po 3-5 valan
das .. . Nepaprastai smukęs 
darbo našumas, nes kam sąži
ningai dirbti, jei galima važi
nėti į Maskvą, į Rusijos mies
tus, ten kai ką supirkinėti, o 
paskui vežti į Lenkiją ir pelny
tis! Dideli kainų skirtumai tvir
kina Lietuvos žmones, klesti ir 
auga bjauri spekuliantų, turgi- 
šių karta, kuriai nieko nėra 
švento ir brangaus.

Draudimai, draudimai...
Ten, kur reikalingi griežti 

įstatymai, kur būtina tvarka, 
dar vyrauja sovietinis chaosas. 
O ten, kur turėtų atsiverti rim
tos gamybos ir prekybos lais
vė - vieni draudimai! Niekaip 
nesisprendžia žemės klausi
mas, nors kiekviena nauja val
džia jį laikė pirmaeiliu. 1918- 

1919 m. kovose dėl nepriklau
somybės vykdytas žemės klau
simo sprendimas tikrai kėlė 
nuotaiką ir ryžtą savanoriams. 
Dabar gi žmoneliai, dešimtme
čius vargę bendrabučiuose, 
ankštuose “chruščioviniuose” 
blokų namuose, kokiuose net 
juodžiausias juodaodis JAV 
negyventų, - negali gauti iš 
valdžios už daugelio dešim
čių metų vergišką darbą net 
sklypelio žemės statybai!
Didžiausia nesąmonė, kad 

lietuvių išeiviams, tokiems 
pat tremtiniams, dabar keti
nama neleisti įsigyti nusipirk
ti už dolerius Lietuvoje namų, 
vilų, butų. Taip traktuojami, 
jie pagrįstai bijo kapitalą in
vestuoti ir į praomonę, tran
sportą. Visiškai teisus Kazi
mieras Motieka, reikalaujantis 
peržiūrėti ir panaikinti šiuos 
draudimus. Nėra jokio pagrin
do bijoti, kad kaž kas “nupirks” 
Lietuvą. Po karo visa Vokieti
jos pramonė pateko į JAV ir ki
tų laimėjusių valstybių kapita
lo įtaką; atkuto tik pastarų
jų investicijų dėka. Bet dėl to 
Vokietija neprarado savo vals
tybinio savarankiškumo, o tapo 
klestinčia šalimi.

Provincinės baimės, senojo 
nomenklatūrinio mąstymo ir 
net sabotažinio vilkinimo ir 
Lietuvos parlamente, ir valdy
mo įstaigose dar apstu. Išbris
ti iš šios balos stebuklo ne
reikia. Reikia tik landsbergiš- 
kai mąstyti ir veikti: protin
gai, drąsiai, realiai.

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

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

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

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

Amber Communication Services komitetas.

Atsiųskite šiuo adresu: Amber Communication Services Inc.
1558 Bloor St.West,
Toronto, Ontario, M6P 1A2
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Vilniaus miesto ateitis
Miesto taryba nutarė prijungti prie sostinės visg eilę 
aplinkinių vietovių ir laukia Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos patvirtinimo
Šią metą rugsėjo 25 d. Vil

niaus miesto taryba nuspren
dė į miesto teritoriją įjungti 
Vilniaus rajono Avižienią, 
Bezdonią, Buivydiškią, Grigai- 
čią, Juodšilią, Mickūną, Ne
mėžto, Riešės, Rudaminos, 
Sudervės, Traką, Vokės, Vai
dotą apylinkes ir Nemenčinės 
miestą su apylinkės dalimi, 
Traką rajono Kariotiškią ir 
Senąją Traką apylinkią dalis, 
Lentvario bei Grigiškią mies
tus. Šį sprendimą dar turi pa
tvirtinti Lietuvos respublikos 
Aukščiausioji taryba.

Pasisakymai prieš projektą
Prieš šį Vilniaus miesto te

ritorijos praplėtimo projektą 
pasisakė LA tarybos lenką 
frakcija, kurios pirmininkas 
R. Maciejkianiec pareiškė: 
“Tuo būdu pranyks Vilniaus
rajonas, ir lenkai visur bus 
mažuma. Jie negalės rinkimi
nėse apygardose išrinkti sa
vo atstovų”. Kitas lenkų frak
cijos narys Cz. Okinczyc nu
siskundė “Kurier Wilenski” 
spalio 18 d. laidoje, kad įgy
vendinus šį projektą nebebus 
galima sujungti Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų į vieną 
apskritį su atskiru statusu ir 
autonomija. “Kurier Wilenski” 
redaktorius ir LA tarybos na
rys Z. Balcewicz savo laikraš
čio spalio 4 d. vedamajame ra
šo, kad pagal Lietuvos respub
likos įstatymą Vilniaus miesto 
teritorijoje gyvenantieji že
mės savininkai galės atgauti 
tik 20 arų. Jis mano, kad pir
miausia visą žemę reikėtų grą
žinti buvusiems jos savinin
kams, o tik paskui planuoti 
prijungimą prie miesto.

Panašiai prieš šį projektą 
pasisakė ir Lenkijos spauda.

Vilniaus rajono parlamentarai
Iš Vilniaus rajono į Lietuvos 

AT buvo išrinkti trys parla
mentarai: S. Akanowicz, E. 
Tomaszewicz ir R. Maciejkia
niec. Visi trys kandidatavo 
kaip Sovietų Sąjungos kom
partijos nariai (TSKP), bet 
buvo taip pat ir Lietuvos len
kų sąjungos (LLS) remiami. 
Balsuojant už Lietuvos nepri
klausomybę (kovo 11 d.), jie 
susilaikė nuo balsavimo, nors 
LLS ir pasisakė už Lietuvos 
laisvę. Nuo to laiko jie lavi
ravo tarp Vilniaus ir Krem
liaus, bet daugiau linko į pas
tarojo pusę. Jie turi rimtą pa
grindą manyti, kad sekančiuo
se rinkimuose gali būti neiš
rinkti.

Reformos reikalingumas
Vilnius, kaip ir kiti pasau

lio miestai, nuolatos keičiasi 
— jie auga, vystosi, plečiasi. 
Pagal Lietuvos demografą ap
skaičiavimus, 2005 metais Lie
tuvos sostinėje gyvens apie 
726.000 asmeną. Jiems bus rei
kalingi butai arba nuosavi na
mai, nauji keliai, vandentie
kis, mokyklos, ligoninės ir ki
ta. Šiuo metu Vilnius turi apie 
600.000 gyventojų, kurią dide
lė dalis dar nėra tinkamai ap
rūpinta butais. Ateities ir da
barties miesto gyventoją po
reikiams yra reikalingas pla
navimas.

Sovietą santvarkoje planuo
ti buvo lengviau, nes pagal 
LTSR konstitucijos 11 straips
nį žemė, vandenys ir miškai 
buvo išimtinė valstybės nuo
savybė. Kai kurie Vilniaus
priemiesčiai, kaip pvz. Paši
laičiai ir Fabijoniškės, buvo 
pastatyti už miesto ribų ir tik 
vėliau prie jo prijungti. Dar 
ir šiuo metu būsimas Vilniaus 
priemiestis Pilaitė yra stato
mas už miesto ribų. Anksčiau 
šių priemiesčių daugiaaukš
čių pastatų vietoje buvo len
kiški kaimai.’

Architektų projektai
Lietuvos architektai pasiūlė 

kelis Vilniaus ateities planus. 
Buvo siūlyta miesto ribų ne
plūsti, bet užstatyti tuščius 
plotus dabartinio miesto teri
torijoje. Šį projektą įgyven
dinus, padidėtų oro tarša, ne
pakaktų automobiliams statyti 
aikštelių, stadionų ir parkų.

Kitame projekte buvo nori
ma sujungti Vilnių su Kaunu, 
tačiau neatrodo, kad Kaunas 
norėtų būti Vilniaus priemies
čiu. Trečiame projekte numa
toma pastatyti aplink Vilnių 
daug miestelių ir juos sujung
ti greitkeliais. Buvo ir dau
giau planų, tačiau atrodo, kad 
Vilniaus miesto tarybos pasiū
lymas yra pats geriausias.

Dabar, kai leidimai priva
čiai statybai yra duodami, vil
niečiai jau gali savo svajones 
įvykdyti statydamiesi vienbu
čius namus su nuosavu sklypu, 
sodu, daržu ir garažu. Visa tai 
būtų arti miesto centro, kurį 
galima būtų pasiekti arba 
miesto autobusu, arba nuosa
vu automobiliu. Lietuvos aukš
čiausioji taryba turėtų Vil
niaus miesto tėvų projektą 
patvirtinti. Dėl to lenkų skai
čius Lietuvoje nesumažės. Ir 
jie kartu su kitų tautybių pi
liečiais galės džiaugtis pato
gesniu gyvenimu. J.B.
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@> LAISVOJE TĖYfflEJE
SVEČIAS IŠ IZRAELIO

Lietuvoje vėl lankėsi Wiesen- 
thalio centro Los Angeles mies
te Izraelio skyriaus direktorius 
Efraimas Zuroffas. Jam, kaip ir 
anksčiau, rūpėjo lietuvių reabi
litacija ir karo nusikaltėlių pa
ieškos. Svečias iš Izraelio šį kar
tą vizitą pradėjo spalio 23 d. Lie
tuvos žurnalistų sąjungoje su
rengta spaudos konferencija. Iš
samių duomenų apie ją pateikia 
“Tiesos” atstovas Gintaras Vi
nickas spalio 24 d. laidoje. Esą 
E. Zuroffas Lietuvos ir užsienio 
žurnalistus pirmiausia supažin
dino su Los Angeles 1978 m. 
įsteigtu Simono Wiesenthalio 
centru masinių žudynių aukoms 
prisiminti. Centras dabar tapo 
didžiausia savanoriška žydų 
organizacija Š. Amerikoje, ieš
kančia po II D. karo į demokra
tines Vakarų pasaulio šalis pa
bėgusių karo nusikaltėlių. Lie
tuviams E. Zuroffas priminė 
XII-jį savisaugos batalioną, ku
rio šešiems nariams jau atimta 
JAV pilietybė, o jie ištremti už
sienin.

REIKALAVO SĄRAŠŲ
E. Zuroffas esąs nusivylęs Lie

tuvos aukščiausiosios tarybos 
1990 m. gegužės 2 d. priimtu įsta
tymu, žadėjusiu nereabilituoti 
asmenų, aktyviai dalyvavusių 
tautžudystėje. Centro parūpinta 
medžiaga nepasinaudojo Lietu
vos generalinis prokuroras A. 
Paulauskas. Nebuvo paskelbtas 
susitikime su juo prašytas rea
bilituotųjų sąrašas, oficialiu 
būdu negalima gauti tardymo 
dokumentų. Jais tenka patiems 
pasirūpinti savomis priemonė
mis. “Tiesos” atstovas G. Vinic
kas, aprašydamas E. Zuroffo 
spaudos konferenciją, pasakoja: 
“Svečio vizito tikslas, kaip jis 
sakė, susitikti su Lietuvos ge
neraliniu prokuroru, Lietuvos 
valdžios atstovais, Aukščiau
siojo Teismo atstovais, išgirsti 
patikinimą, kad neteisėtai su
teikta reabilitacija būtų atim
ta, kad daugiau tokių atvejų ne
būtų. Buvo pasakyta, jog norima 
Lietuvoje paskirti S. Vizentalio 
centro atstovą, kuris teiktų in
formaciją apie peržiūrimas by
las, ir toks žmogus jau yra. Žmo
nės, turintys S. Vizentalio cent
rą dominančios informacijos, 
kviečiami ja pasidalinti...” 
Šią mintį ryškiau pabrėžia Aud
rius Ažubalis, Aukščiausiosios 
tarybos atstovas spaudai, “Lie
tuvos aido” spalio 25 d. laidoj 
kalbėdamas apie E. Zuroffo 
spaudos konferenciją: “E. Zurof
fas teigė, kad Vytautas Lands
bergis neatsakė į Izraelio kne- 
seto pirmininko D. Shilanskio 
pasiūlymą dėl bendros tyrimo 
komisijos karo nusikaltėliams 
išaiškinti sudarymo ...” Pa
sak A. Ažubalio, galbūt E. Zu
roffas tokį laišką yra matęs, bet 
jo dar nėra gavusi Lietuvos 
aukščiausioji taryba.

PAS LANDSBERGĮ
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirm. Vytautas Landsber
gis Wiesenthalio centro Izrae
lio skyriaus direktorių E. Zu- 
roffą priėmė spalio 28 d. Infor
maciją apie jų turėtą pokalbį, 
ELTOS agentūrai pateiktą AT 
atstovo spaudai Audriaus Ažu

balio, spalio 30 d. paskelbė 
“Lietuvos aidas”. Tuo pačiu šal
tiniu naudojosi ir tos dienos 
“Tiesa”. Valdžios oficiozo “Lie
tuvos aido” pranešime rašoma: 
“Vytautas Landsbergis sakė 
esąs įsitikinęs, kad Lietuvos 
Respublikos teisėsaugos insti
tucijos, perimdamos tarptauti
nės bendrijos praktiką, bend
radarbiaus su užsienio šalių 
valstybinėmis tarnybomis, ti
riančiomis nusikaltimus žmo
niškumui, įvykdytus II pasau
linio karo metais, ir kad juos 
padarę asmenys nebus reabili
tuojami, o jų nusikalstama veik
la bus atitinkamai įvertinta. 
E. Zuroffas buvo prašomas pa
tikslinti savo ir Wiesenthalio 
centro poziciją dėl užsienio 
spaudoje pasirodančių api
bendrinimų (juose kartais re
miamasi ir šios visuomeninės 
organizacijos nuomone), neva 
lietuvių tauta arba Lietuva yra 
kalta dėl to, kad II pasaulinio 
karo metais nacių okupuotos 
Lietuvos teritorijoje buvo ma
siškai žudomi žydų tautybės 
žmonės. E. Zuroffas išvengė 
tiesaus atsakymo. Be to, Wie
senthalio centro atstovas po
kalbio metu akcentavo teisiniu 
požiūriu klaidingą nuostatą, 
neva įtariamieji asmenys turi 
patys įrodyti savo nekaltumą. 
Į p. E. Zuroffo reikalavimą 
viešai paskelbti visų Lietuvos 
Respublikoje reabilituotų as
menų sąrašus buvo atsakyta, 
kad to nereikia sieti su išanks
tinio įtarumo ir kolektyvinio 
kaltinimo tendencijomis. Kon
kreti medžiaga apie nusikalti
mus žmonijai ar genocido nusi
kaltimus bus tiriama, o su tuo 
susijusiems asmenims bus ke
liamos bylos”.

SPECIALIEJI TYRIMAI
Spalio 23 d., kai Wiesentha

lio centro Izraelio skyriaus di
rektorius E. Zuroffas kalbėjo 
spaudos konferencijoje, Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas patvirtino specia
lių tyrimų skyriaus sudarymą. 
“Lietuvos aidas” spalio 25 d. 
laidoje rašo: “Audrius Ažuba
lis informavo, kad spalio 23 
AT Prezidiumas priėmė nutari
mą dėl specialių tyrimų sky
riaus sudarymo. Atsižvelgda
mas į tai, kad AT yra nekartą 
viešai pasmerkusi nusikaltimus 
žmoniškumui ir principingai 
laikosi nuostatos, kad juos 
įvykdę asmenys būtų persekio
jami ir neturi išvengti atsa
komybės, taip pat į kai kurių 
valstybių pageidavimą bendra
darbiauti tiriant tokius nusi
kaltimus, AT Prezidiumas pa
vedė Generalinei prokuratūrai 
sudaryti specialių tyrimų sky
rių. Šio skyriaus paskirtis — 
tirti nusikaltimus žmoniškumui 
ir bendradarbiauti su kitų vals
tybių analogiškomis instituci
jomis. Skyriui rekomenduota 
koordinuoti darbą su Vyriau
sybe ir kitomis teisinėmis bei 
archyvais disponuojančiomis 
įstaigomis. AT Prezidiumas 
įgalioja Generalinę prokura
tūrą palaikyti ryšį su kitų ša
lių atitinkamomis tarnybomis, 
keistis su jomis būtina infor
macija, teikti jų atstovams Lie
tuvos praktinę pagalbą”, v. Kst.

Hamiltono jaunučiai ateitininkai. Iš kairės: Domas Gudinskas, Austė Vai
čiūnaitė, Lukas Gudinskas, Simonas Trumpickas, Justinas Trumpickas, 
Vanessa Trumpickaitė; klūpo Petras Vaičiūnas

Sault Ste. Marie, Ont.
PRIEŠKALĖDINIS dvasinis su

sikaupimas mūsų apylinkės tau
tiečiams bus gruodžio 8, sekma
dienį, 6 v.v. Blessed Sacrament 
šventovėje. Pradžioje bus klau
soma išpažinčių, o po to - Mi
šios. Susikaupimui vadovaus kle
bonas kun. J. Staškus iš Lietuvos 
kankinių parapijos, Mississaugo- 
je. Po pamaldų parapijos salėje 
bus popietė.

A.a. JUOZAS PUTEIKIS mirė 
1991 m. lapkričio 14 d., sulaukęs 
84 m. amžiaus. Palaidotas lapkri
čio 16 d. po gedulinių Mišių iš 
Blessed Sacrament šventovės Hol
ly Sepulchre kapinėse šalia jau
nesnio brolio a.a. Povilo, mirusio 
1985 m. balandžio 5 d. Liko liūdin
čios dvi seserys Lietuvoje - Elena 
Sinica su šeima ir Marija Puteiky-

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
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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.

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592

Siūlome pasinaudoti musų išplėsta ir įvairiapusiška 
prekyba su Lietuvos respublika.

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE gaminamus 
ir gaunamus vaistus; plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas 
medžiagas, drabužius, sportinius kostiumus bei sportinius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama 
valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukš
čiausiu klijentui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. nr. 1.
3 m vilnonė angliška eilutei medžiaga, 3 m puiki suknelei 
medžiaga, 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas,
1 pora sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė.
Siuntinio kaina (oro paštu) .............................................................  $460

Konkurencijos neturinčios maisto siuntinių kainos. 
Siuntinys nr. 5 - $120.

10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv ryžių, 200 gr tirps
tančios kavos, 4 sv cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv dešros, 2 sv sūrio,
2 sv pupelių kavos, 2 sv valgomos alyvos, 1 bonka krupniko.
Parduodame “Olympia” rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu. 
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU!

Hamilton, Ontario
HAMILTONO JAUNUČIAI ATEI

TININKAI spalio 29 d. turėjo bai
dyklių renginį parapijos salėje. 
Indėną vaizdavo - Lukas Gudins
kas, piratą - Domas Gudinskas, 
Robinhoodą - Justinas Trumpic
kas, morką - Simukas Trumpic
kas, kareivį - Petras Vaičiūnas, 
dainų žvaigždę - Austė Vaičiūnai
tė, čigonę - Vanessa Trumpickai
tė, klauną - p. Dalė ir žvaigždėtą 
naktį - p. Felicija. Žaidėme įvai
rius žaidimus, valgėm skanėstus 
ir smagiai leidome laiką.

Domas Gudinskas, Austė 
Vaičiūnaitė, Justinas Trmpickas

HAMILTONO LIETUVIŲ ME
DŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ 
klubas Giedraitis š.m. gruodžio 
14, šeštadienį, 6.30 v.v. Aušros Var
tų parapijos salėje rengia prieš
kalėdinį laimės ratą. Klubo valdy
ba kviečia visus tautiečius parem
ti klubą savo dalyvavimu ir tuo pa
čiu laimėti vertingų daiktų. Klu
bo Giedraitis valdyba savo posėdy
je, įvykusiame lapkričio 20 d., pa
skyrė po $50 Kanados lietuvių laik
raščiams: “Tėviškės žiburiams” ir 
“Nepriklausomai Lietuvai; Hamil
tono radijo valandėlei “Gintari
niai aidai” ir padidino savo įnašą 
Kanados lietuvių fonde auka $50. 
Taip pat nutarė pavasarį rengti 
zuikių balių. Metinis susirinki
mas ir pirmoji sezono atidarymo 
gegužinė numatyta 1991 m. birže
lio 7d. J.P.

LIETUVOS KARIUOMENĖS AT
KŪRIMO šventės minėjimą su
rengė Hamiltono DLK Algirdo 
šaulių kuopos valdyba š.m. lap
kričio 23-24 d.d. Šeštadienio va
kare, Jaunimo centre, minėjimo 
oficialią dalį pradėjo Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. J. Liau- 
ba, OFM, su malda. Apie šventės 
reikšmę kalbėjo P. Kanopa ir iš 
Montrealio atvykęs J. Šiaučiulis. 
Vakaro dalyvius sveikino KLB bu
vęs pirmininkas ir Pagalbos Lie
tuvai vajaus iždininkas J. Krišto
laitis, Hamiltono apylinkės val
dybos iždininkas A. Palčiauskas. 
Programos pranešėja buvo L. 
Stungevičienė. Oficaliai daliai pa
sibaigus, koncertą atliko vyrų 
choras “Aras”, vadovaujamas L. 
Marcinkutės. Choras, kuris veikia 
jau 13 metų, darniai atliko 10 dai
nelių, įskaitant gerai žinomą ir 
labai mylimą dainą “Aras”. Daugu
ma “Aro” narių atvyko iš Toronto. 
Tačiau penktadalis choristų yra 
hamiltoniečiai. Po koncerto vyko 
linksmi šokiai, kuriems grojo K. 
Deksnio vadovaujamas puikus or
kestras “Žagarai”. Lapkričio 24, 
sekmadienį Aušros Vartų švento
vėje, buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos už žuvusius savanorius- 
kūrėjus, karius, šaulius, partiza
nus ir visus, kurie gyvybes paau
kojo už Lietuvos laisvę.

Regina Varanavičiūtė-Haggo
PAGERBDAMI IR IŠREIKŠDA

MI užuojautą giminėms bei arti
miesiems, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: a.a. Vincentos Kužmie- 
nės atminimui: $25 - A. Mačiulai- 
tienė, SLA 72 kuopa, P. M. Šiuliai; 
$20 - A. D. Jankūnai, A. Petraitie- 
nė, Ig. Varnas, P. Žulys; $15 - A. 
Bungardienė, A. Adomaitienė; $10 
- A. Didžbalienė, A. G. Repčiai, K. 
S. Karaškos; a.a. Kazimiero Mila
ševičiaus atminimui: $20-J. E. Ba
joraičiai; $15 - A. Petraitienė; a.a. 
J. Mačiulaičio vienerių metų mir
ties prisiminimui: $25 - D. Žemai
tienė ir dukra Audronė; a.a. Anta
no Šeštoko prisiminimui, mirusio 
prieš 30 metų, įamžino Kanados 
lietuvių fonde, aukodami $500 - 
Irena ir Povilas Girniai, sūnūs - 
Kęstutis ir Arvydas Šeštokai su 
šeimomis. P. Girnius KLF padidi
no savo įnašą aukodamas $100.

Kanados.lietuvių fondas dėkoja 
už aukas. KLF

OFFORD

ĮRFAI TY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius 
ukius, žemes Wasagos, Mjn
Stayneno ir Collingwo- ĮBjWįfc4Įc’'^1 JĮr 
odo apylinkėse kreipki- 
lės 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

Winnipeg, Manitoba
METINĖ PARAPIJOS MUGĖ 

Šv. Kazimiero šventovės išlaiky
mui šiemet buvo surengta lapkri
čio 7-10 d.d. Mažėjant lietuvių ko
lonijos gyventojams, lankytojų bu
vo mažiau, bet savo dosnumu pra
lenkė pernykštę mugę. Loterijos 
traukimas įvyko lapkričio 10, sek
madienį po pamaldų. Laimėtojais 
tapo: 1. M. Timmermanas -$100; 2. 
P. Matveičikas - $100; 3. V. Pro- 
kopow - $50; 4. S. Eusebija - $30; 
5. K. J. ir J. M. Dubauskai (Calga
ry) - $20. Po loterijos visi daly
viai mugės šeimininkių buvo pa
vaišinti karštais pietumis, o prel. 
J. Bertašius padėkojo visiems pri- 
sidėjusiems prie šių metų mugės 
pasisekimo. EKK

Delhi, Ontario
LIETUVOS KARIUOMENĖS at

kūrimą paminėjome lapkričio 17, 
sekmadienį. Šventę pradėjome iš
kilmingom pamaldom, vietos šau
liams dalyvaujant su vėliavom pa
rado uniformose ir gražiam jauni
mo būreliui, pasipuošusiam tauti
niais drabužiais. Kun. L. Kemėšis 
savo pamokslu kvietė visus karštai 
maldai už karius, žuvusius už tėvy
nės laisvę. Parapijos choras, vado
vaujamas B. Vytienės, gražiai gie
dojo . Po Mišių sugiedotas Tautos 
himnas. Po pamaldų parapijos sa
lėje vyko minėjimas. Jį atidarė 
šaulių kuopos vadas G. Rugienius. 
Kun. L. Kemėšis sukalbėjo invoka- 
ciją. Šaulys J. Vitas skaitė įdomią 
paskaitą. Meninę dalį pradėjo D. 
McIntosh, pirmiausia pakviesda- 
ma savo jaunučius sūnelius porai 
pianino ir būgno duetų. Kitą meni
nės programos dalį atliko dekla
macijomis ir dainomis, perpinto
mis džiaugsmu /ėvynės laisvę atga
vus - Pargauskų ir Pocių atžalynas. 
Pabaigai visi dalyviai sugiedo
jo “Lietuva brangi”. KLK moterų 
draugijos skyrius yisus pavaišino 
kavute. P.A.

Wasaga Beach, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju: B. Čepaus- 
kienei, Wasagos lietuvių moterų 
būreliui, A. P. Dranginiams, p. Ur
bonienei už dėmesį, dovanas, lan
kymą mane ligoninėje.

U. Opanavičienė

tė. Atsisveikinti ir palydėti į ka
pines susirinko nemažai žmonių ir 
velionies atminimui buvo suauko
ta Kanados lietuvių fondui $450. 
Laidotuvėmis rūpinosi Vytautas 
Kramilius ir Eugenijus Kutkevi- 
čius, kurie pakvietė laidotuvėse 
dalyvavusius pietums į “Riuniti” 
valgyklą.

Velionis buvo gimęs 1907 m. ge
gužės 10 d. Vešeikių kaime, Už
palių valsčiuje, Utenos apskri
tyje. Lietuvoje buvo pasiturintis 
ūkininkas. 1944 m. nuo rusų pasi
traukė į Vokietiją ir laikinai gy
veno Liubecko lietuvių stovykloje 
anglų zonoje. 1947 m. persikėlė že
mės ūkio darbams į Angliją. 1952 
m. atvyko į Kanadą ir įsikūrė Sault 
Ste. Marie mieste. Dirbo Algoma 
plieno įmonėje iki pensijos. Bu
vo nevedęs ir gyveno nuosavame 
name. Visada dalyvaudavo tautie
čių renginiuose ir buvo gamtos 
ir sporto mėgėjas. Užuojauta gi
minėms bei artimiesiems. V.V.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
a.a. Juozo Puteikio atminimui au
kojo: $50 - E. Kutkevičius, J. Van 
Norman; $30 - H. Matijošaitis; $20 
- V. S. Goldbergai, J. Malskis, A. 
Motiejūnas, A. Petronis, A. Skar
džius, E. J. Skardžiai, I. P. Umbra
sai, J. Valas, D. V. Vainučiai, O. 
V. Žurauskai; $10- B. S. Druskiai, 
P. I. Geniai, V. I. Girdzevičiai, J. 
V. Kramiliai, S. Kvosčiauskas, I. J. 
Kvosčiauskai, V. A. Motuzai, O. Ok- 
manas, T. K. Šlyžiai, A. A. Vana
gai, M. K. Valiai; $5 - P. Grigelai- 
tis, A. Seccareccia. Dėkojame - KLF

Mažosios Lietuvos fondui
aukojo: $500 - S. Jarembauskas iš 
Australijos (iš viso $1200); $200 - 
Vyt. Montvilas; $100 - Ą. Brazys 
(iš viso $200), E. ir A. Kuraičiai (iš 
viso $200); $10 - J. Jurėnas (iš viso 
$130).

Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja už įnašų papildymus ir svei
kina naują narį, Vytautą Montvilą. 
Ypatinga padėka S. Jarembauskui 
už teigiamą mūsų pastangų įverti
nimą bei paskatinimą tinkamai iš
naudoti susidariusią politinę pa- 
dė1*' Fondo valdyba

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

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario
H52525ZS2S2S252525S525HSHSJS2S2S2SES252S2!

JA Valstybės
Klivlande pareigomis pasi

skirstė naujoji JAV LB Ohajo 
apygardos valdyba. Ją dabar su
daro: pirm. Pranas Joga, vice- 
pirm. Ona Jokūbaitienė, sekr. 
Aida Bublytė ir narys Danius 
Šilgalis.

Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone, spa
lio 20 d. ambasadoje surengė 
susipažinimo vakarą su Lietu
vos ministeriu pirm. Gediminu 
Vagnoriumi, Aukščiausiosios ta
rybos vicepirm. Česlovu Stan
kevičiumi bei kitais JAV viešė
jusiais Lietuvos vyriausybės 
atstovais. Į susipažinimo vaka
rą buvo pakviesti aktyviausieji 
lietuviškųjų organizacijų dar
buotojai. Šia proga Lietuvos vy
čių pirmininkė Frances Petkus 
ambasadoriui S. Lozoraičiui 
įteikė atvežtą $5.000 finansinę 
paramą ambasados reikalams. 
Loreta Stukienė, vadovaujanti 
Lietuvos nepriklausomybę rė
musių amerikiečių organizaci
jai “Americans for Lithuanian 
Independence”, dovanojo laik
rodžius su Vyčio ženklu minis- 
teriui pirm. G. Vagnoriui, Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
vicepirm. Č. Stankevičiui ir am
basadoriui S. Lozoraičiui. Iš
eivijos lietuviams už paramą 
nepriklausomybės siekusiai Lie
tuvai vyriausybės vardu padė
kojo Aukščiausiosios tarybos 
vicepirm. Č. Stankevičius.

Šimto metų sukaktį 1991 m. 
spalio 6 d. savo šimtametėje 
šventovėje atšventė Pensilva
nijos lietuvių įsteigta Šv. Jur
gio parapija anglies kasyklo
mis pagarsėjusioje Shenandoah 
vietovėje. Padėkos Mišias kon- 
celebravo Allentowno vysk. T. 
J. Welsch, sakęs pamokslą, ir 
klebonas kun. R. J. Potts. Iš
kilmingos vakarienės dalyvius 
su šios lietuvių parapijos ir 
jų statytos šventovės istorija 
supažindino kazimieriečių se
selių vadovė Marilyn Kuzmic
kus. Pirmąją Šv. Kazimiero 
šventovę Shenandoah lietuviai 
angliakasiai ir jau sulenkėję 
lietuviai pastatė 1872 m. Dėl 
jos buvo ilgai bylinėtasi, kol 
pagaliau bylą laimėjo lenkai 
ir ji tapo lenkų šventove. Ant
ruoju Šv. Jurgio parapijos kle
bonu teko būti žymiam lietuvių 
veikėjui kun. Antanui Milukui 
(1871-1943), rėmusiam kazimie
riečių vienuolijos įsteigimą. 
Kazimierietės vienuolės Šv. Jur
gio mokykloje dirbo nuo 1934 m. 
Dabar Šv. Jurgio parapijai pri
klauso 850 šeimų.

Jaunimo centro kavinėje spa
lio 25 d. JAV LB krašto valdybos 
surengta penktadienio vaka
ronė buvo skirta čikagiečių 
susitikimui su Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirm. Vy
tauto Landsbergio pavaduoto
ju Česlovu Stankevičiumi, na
riais Juozu Karveliu ir rusu 
Vladimiru Jarmolenka. Pokal
biui vadovavo dr. Tomas Remei- 
kis. Pagrindinį pranešimą pa
darė Č. Stankevičius, kuriam 
teko vadovauti Lietuvos dele
gacijai derybose su Sovietų Są
junga. Jis pabrėžė, kad tos de
rybos buvo visiškai beprasmės 
iki nepavykusio bandymo nu
versti prez. M. Gorbačiovą ir 
Lietuvai suteikto nepriklauso
mybės pripažinimo. Dabar di
džiausią problemą sudaro Lie
tuvos teritorijoje palikti so
vietinės kariuomenės daliniai. 
Kovojama, kad jie būtų atitrauk
ti iš Lietuvos iki 1991 m. pabai
gos. Trumpai kalbėjo ir J. Kar
velis su V. Jarmolenka, rusu, 
ginančiu Lietuvos nepriklauso
mybę. Kai kurie vakaronės da

lyviai norėjo žinoti, ar užsie
nio lietuviai galės atgauti Lie
tuvoje paliktą turtą. Č. Stanke
vičius aiškino, kad prašantiems 
bus atsilyginta už tokį turtą. 
Tačiau su prašymais jis patarė 
neskubėti, kol prisikėlusi Lie
tuva ekonominiu požiūriu dar 
stovi tik kūdikio kojomis. Dvi
gubos pilietybės klausimas iš
eivijos lietuviams dabartinėje 
Lietuvos būklėje dar nėra pa
judintas. Esantys įstatymai dvi
gubos pilietybės nesuteikia.

Australija
Ekumenines pamaldas St. Ma

ry’s katedroje Sidnyje padėkoti 
Dievui už nepriklausomybės 
atgavimą 1991 m. spalio 3 d. su
rengė NSW jungtinis baltiečių 
komitetas, kuriame lietuviams 
atstovauja A. Giniūnas, V. Nar
butas, dr. A. Viliūnas ir V. Juš
ka. Pamaldose su latvių ir estų 
evangelikų liuteronų kunigais 
dalyvavo lietuviams katalikams 
atstovaujantys prel. P. Butkus 
ir kapelionas kun. P. Martūzas. 
Į pamaldas taipgi įsijungė aus
tralas vysk. David Čremin. Pro
cesijoje buvo nešamos Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Kroatijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Vietna
mo tautinės vėliavos. Pamaldo
se giedojo Justino Ankaus vado
vaujamas “Dainos” choras, iš 
Lietuvos atvykęs baritonas My
kolas Repšys.

Britanija
Londone leidžiamo “Europos 

lietuvio” ateities klausimas bu
vo svarstomas metiniame DBLS 
tarybos suvažiavime Wolver- 
hamptone. Savaitraščio red. 
Vladas Dargis skundėsi, kad 
dėl mažėjančio skaitytojų skai
čiaus vėl teks skubiai grįžti į 
Lietuvą ir tęsti Vilniuje pra
dėtą leidybos darbą. Esą tada 
“EL” ateitis bus užtikrinta 
bent dešimčiai metų, nes jį skai
tys ir tautiečiai Lietuvoje. 
Apie šio savaitraščio ateitį 
kalbėjo ir S. Kasparas. Nuo 
1992 m. sausio pradžios “EL” 
prenumerata vietiniams skai
tytojams pabranginama 3 sva
rais, užsienyje gyvenantiems 
— 5 sv. Pasak S. Kasparo, “EL” 
bus redaguojamas ir spausdi
namas Londone nepakeistu for
matu, o spaustuvei Lietuvoje 
elektroniniu būdu bus perduo
ta Londone suredaguoto “EL” 
nr. kopija, kurią ta spaustuvė 
atspausdins skaitytojams Lie
tuvoje. Niekas suvažiavime ne
kėlė klausimo, ar verta “Euro
pos lietuvį” piršti skaitytojams 
Lietuvoje, kai jie ten ir taip 
jau turi per daug savų lietuviš
kų laikraščių. Be to, didžiąją 
“EL” informacijos dalį sudaro 
žinios iš Lietuvos. Jų pakanka
mai yra ir vietiniuose Lietuvos 
laikraščiuose. Skaitytojams Lie
tuvoje įdomesnė būtų informa
cija apie išeivijos lietuvius, 
bet ja “EL” dabar nebegali pa
sigirti net ir apie Britanijos 
lietuvius, jau nekalbant apie 
visos Europos bei užjūrio šalių.

Lenkija
Žolinių atlaidų procesijoje 

Punske 1991 m. rugpjūčio 15 d. 
buvo nešami iš javų ir gėlių nu
pinti vainikai, dėkojantys Die
vui už derlių. Po pamaldų įvyko 
liaudies popietė ir vakaras eže
ro pakrantėje. Koncertą suren
gė iš Punios miestelio atvykęs 
etnografinis ansamblis, progra- 
mon įsijungusi liaudies daini
ninkė Veronika Pavilionienė. 
Žodį tarė Lietuvos aukščiausio
sios tarybos atstovas V. Pavi
lionis.

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%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Svečiai iš Lietuvos jaunimo kongrese
Apie Pasaulio lietuviu jau

nimo kongresus, vykstančius 
kas ketveri metai įvairiuose 
kraštuose, jauni žmonės, gyve
nantys Lietuvoje, beveik nieko 
negirdėjo. Priežastys aiškios: 
sovietinė valdžia budriai ser
gėjo savo piliečius nuo objek
tyvios informacijos, atspindin
čios laisvojo pasaulio įvykius 
ir gyvenimą.

50 metų statyta “geležinė sie
na” griuvo, komunistinio melo 
ir dezinformacijos srautui atė
jo galas. Atsiveria vartai į pla
tųjį pasaulį. Veržiamės tenai 
būriai pažiūrėti, ką nuo mūsų 
taip ilgai slėpė, susitikti su 
giminėmis, artimaisiais, tau
tiečiais, laimės ieškoti, užsi
dirbti. Jauniems žmonėms 
bendravimo poreikis ypač di
delis. Įdomu žinoti, kaip gy
vena, kuo užsiima bendraamžiai 
kituose kraštuose.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas - puiki proga susi
tikti, bendrauti tarpusavyje. 
Netrūksta amžinų jaunatviškų 
problemų ir rūpesčių. Karš
toms širdims, šviesioms gal
voms visą laiką rūpi lietuvy
bės reikalai išeivijos jauni
mo tarpe, Nepriklausomybės 
atstatymo byla, kultūros puo
selėjimas išeivijoj.

Anksčiau, į kongresus ren
gėjai nekviesdavo atstovų iš 
buvusios sovietinės Lietuvos. 
Priežastys — nepasitikėjimas 
sovietų režimu. Tačiau Vl-ta- 
jame kongrese jau buvo svars
toma, ar kviesti svečius iš Lie
tuvos į Vll-ąjį PLJK. Naujasis 
organizacinis komitetas, įver
tinęs permainas Lietuvoje, pa
keitė ankstesnę nuostatą ir iš
rinko trylikos žmonių grupę,

Jie kalbės jaunimo kongrese
AURELIJUS KATKEVIČIUS, Lie

tuvos respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirmininko V. Landsber
gio vidaus reikalų patarėjas, kal
bės apie Lietuvos valdžios struktū
rą, jos veikimo būdus, Lietuvos vi
daus politikos problemas, derybų 
su Sov. Sąjunga eigą ir strategiją.

RENATA GREIMAITĖ, Gervė
čių k. lietuvių mokyklos mokytoja 
Gudijoje, kalbės apie Lietuvos švie
timo struktūrą, dabartinę švieti
mo reformą ir problemas, susiju
sias su lietuvių kalbos dėstymu už 
Lietuvos ribų.

MONIKA GIRČYTĖ, Vilniaus 
skaučių draugininke, kalbės apie 
Skautų sąjungos įsteigimą ir jos 
dabartines problemas.

VYTAUTAS BOGUŠIS, Vilniaus 
miesto tarybos deputatas, Lietu
vos krikščionių demokratų parti
jos tarybos narys, ilgą laiką daly
vavęs disidentų judėjime, kalbės 
apie Lietuvos politines partijas, 
žmogaus teisių išsaugojimo evoliu
ciją.

LINAS VAINIUS, Kauno gamtos 
apsaugos klubo “Atgaja” narys, 
kalbės apie ekologinę padėtį Lie
tuvoje, neakademinio jaunimo rū
pesčius.

DANA MIGALIOVA, organizaci
jos “Viltis” narė, kalbės apie in
validų padėtį Lietuvoje ir visuo
menės švietimą.

Jaunavedžiai - Rūta (Sidrytė) ir Tadas Kulbiai vestuvinės puotos metu

Lietuviškos vestuvės
Rūta R. Sidrytė, dr. Rimvydo Sid- 

rio, iš Streator, IL, jauniausia duk
tė ir Tadas A. Kulbis, antrasis L. 
ir A. Kulbių iš Brockton’o sūnus, 
savo sutuoktuvėmis Šv. Onos šven
tovėje, Beverly Shores, Ind. 1991 
m. rugsėjo 21 dieną, sujudino išti
sas tris dienas besidžiaugiančius 
gimines bei draugus, įsijungusius 
į įdomią lietuviškų papročių pynę.

Pradėta vestuvių išvakarėse 
“Gintaro” vasarvietėje Union Pier, 
Mich. Atvykęs jaunasis Tadas su 
pabroliais, piršlio V. Čuplinsko 
išgarbintas, turėjo susirasti tarp 
mergaičių už užuolaidų paslėptą 
Rūtą ir ją atpažinti iš rankos. Aud
rius Polikaitis ir svočia Dalia 
Lietuvininkienė visus pralinks
mino įdomia gėrimų ir karvojaus 
dovana. Smagiai bėgo laikas ant 
ežero kranto prie laužo. 

atstovaujančią įvairiom jauni
mo organizacijom, dalyvauti 
VH-ajame PLJK.

Svečiams iš Lietuvos suteik
tas stebėtojų statusas. Jie skai
tys pranešimus, supažindins 
užsienio lietuvius su visom tė
vynėje vykstančiom permai
nom: kultūroje, politikoje, kal
bės apie žmogaus teisių pro
blemas, gamtos apsaugos sun
kumus, jaunimo gyvenimą bei 
socialinius reikalus. Dalyviai 
iš Lietuvos žada atsivežti foto- 
parodas, vaizdajuostes, skaid
res apie paskutinių metų svar
biausius įvykius Lietuvoje. 
Bendraamžiams iš kitų kraštų 
bus naudinga pasiklausyti gy
vų pasakojimų: atvykėliai pa
tys buvo daugelio įvykių liu
dininkai.

Lietuvos atstovai tikisi ar
timiau susipažinti su išeivijos 
jaunimu, jų veikla. Atsiveža sa
vo pasiūlymų, projektų dėl 
bendros veiklos. Ji bus naudin
ga ir Lietuvoje ir svetur gyve
nantiems žmonėms.

Kongreso organizavimui rei
kalingi pinigai. Jauni žmonės 
ne visada turi galimybių užsi
dirbti reikalingą sumą. Situa
ciją apsunkina Lietuvos atsto
vų dalyvavimas. Vėl papildo
mos išlaidos. O su beverčiu 
rubliu už Sovietų Sąjungos to
li nenuvažiuosi. Tautiečių au
kos parėmė daugelio svarbių 
renginių organizavimą. Pra
šome dar kartą. Nepasikeitė 
sena tiesa, kad vaikai kuria 
pasaulio ateitį. O jaunimas ją 
kurs rytoj. Padėję jauniems 
žmonėms, parėmę juos geruose 
darbuose turėsite didesnę vil
tį, kad pasaulis bus geres
nis. Inf.

VYTAS MUSTEIKIS, etnografas, 
kalbės apie etnografijos būklę, re
ligijų bei konfesijų istoriją Lie
tuvoje.

JUSTAS DVARIONAS, Čaikovs
kio vardo konservatorijos studen
tas Maskvoje, Maskvos lietuvių 
klubo “Atžalynas” steigėjas kalbės 
apie jaunimo rūpesčius už Lietuvos 
ribų, apžvelgs jaunųjų kultūrinin
kų padėtį Vilniuje ir Maskvoje.

Kunigas ASTIJUS, jaunas pran
ciškonas, aktyviai dalyvaujantis 
Lietuvos Katalikų Bendrijos atnau
jinimo darbe, apžvelgs jaunimo ir 
religijos santykių raidą.

RAIMONAS GALMINAS, Vil
niaus universiteto studentų kor
poracijos TILIA narys, kalbės apie 
studentijos ir akademinio jauni
mo problemas.

SAULIUS LOVČIKAS, Betygalos 
miestelio mokyklos mokytojas, kal
bės apie dabartinę švietimo struk
tūrą.

VYTAUTAS GLUOKSNIS, Ateiti
ninkų federacijos primininko Ar
vydo Žygo pasiūlytas kalbėti apie 
ateitininkų veiklą Lietuvoje.

DAUMANTAS VILDŽIŪNAS, pro
fesionalus vaizdajuosčių specia
listas, keliaus ir rekorduos Lietu
vos svečių dalyvavimą kongrese ir 
visą kongreso eigą. Grįžęs į Lietu
vą, platins vaizdinę medžiagą.

Vedybinį gyvenimą palaimino 
kun. A. Saulaitis, SJ. Svečiai ža
vėjosi muzikine iškilmių palyda. 
To kaltininkai Darius ir Rima Po- 
likaičiai, Lidija Stroputė ir Vi
das Neverauskas.

Po jungtuvių jaunieji grįžo karie
ta. Jaunasis ir piršlys turėjo gero
kai pasiderėti, kol buvo atkelti 
“Gintaro” vartai. Saldainiai ir gė
rimėliai labai pagelbėjo. Smagiai 
sukosi Bostono šokėjų grupė.

Kaip įdomu - Gyvataras ant pie
vutės! Vestuvinė puota, kiek akys 
užmato - milžiniškoje palapinėje 
ir šalia jos. Jaunieji dar vis jau
tė duonos ir druskos skonį, kai jau
nosios tėvas kalbėjo apie meilę, 
ateinančią iš kito žmogaus, apie 
laimę ne piniguose ir daiktuose, 
bet darnioj sveikoj šeimoj, ramioj 
sąžinėj ir kūrybiniame darbe.

Septintojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso koordinatoriai posėdžiauja Argentinoje. Iš kairės: rengėjų komi
teto pirmininkė Ariana Rastauskaitė, Unaldo Verbickas, Silvija Roplėnaitė, kun. Edis Putrimas, Alfredas Roplėnas

Redaguoja LINA MOCKUTĖ

Šiandieninis Lietuvos
RAMUNĖ VAITONIENĖ

Mačiau įdomų latvių filmų 
“Ar lengva būti jaunam?” Fil
mo autorių nuomone, Latvijos 
jaunimui gyventi yra sudėtin
ga. Mano tyrimai rodo, kad ir 
Lietuvos jauni žmonės nesto
koja problemų. Jie gimė nuož
mios nelaisvės metais. Jų vai
kystę lydėjo visuomenėje bujo- 
jantis apsimetinėjimas ir bai
mė, melas ir apgaulė. Jau
niems jų pečiams teko sunkus 
materialinių ir dvasinių ne
priteklių, o taip pat mūsų iš
kankintos tautos žūtbūtinės 
kovos už laisvę ir nepriklau
somybę svoris. Jie matė, kaip 
tykiai iš pasalų, o paskui ci
niškai viešai ir įžūliai, čia 
pat jų akyse, buvo žudomi ne
kalti žmonės. Štai kodėl šian
dieninės Lietuvos jaunimas, 
drįstu tvirtinti, nėra visai 
toks pat, kaip jo bendraamžiai 
kitose pasaulio šalyse ar kaip 
tautiečiai išeivijoje.

Ar lengva jį suprasti?
Nelengva jaunimą suprasti 

suaugusiems. Jaunimas ne vi
sada nori pasirodyti toks, koks 
yra iš tikrųjų. O ir suaugu
siems trukdo jų amžiaus, gyve
nimo patirties barjerai. Nėra 
paprasta suvokti ir šiandie
ninio Lietuvos jaunimo gyveni
mo sudėtingumus.

Teko stebėti PLJS sąskrydį 
Vilniuje. Iš įvairių kraštų 
atvykusioms, net ir bendra
amžiams, nebuvo lengva su
prasti šeimininkus, o taip pat 
ir vieniems kitus. Ne vien dėl 
kalbos barjerų. Turėdami vie
ną bendrą bruožą — jaunas ir 
karštas širdis, atviras Lietu
vos reikalams — jie betgi bu
vo labai skirtingi, ypač lygi
nant vietinius lietuvaičius, 
išeivius-tremtinius iš Rytų 
(Sovietų Sąjungos) ir vakarie
čius (iš užsienio, kaip tada 
buvo priimta sakyti). Tai netu
rėtų mūsų stebinti, nes gyveni
mo sąlygos palieka žymes žmo
guje. Štai todėl šiandieninė
je Lietuvoje ir esama labai 
savitų jaunimo organizacijų 
ir judėjimų, kurie nėra visai 
panašūs į kitų kraštų.

Jaunimo sąjūdžiai
Be skautų, ateitininkų ir 

žaliųjų, kuriuos išeivija tur
būt geriausiai žino (atstovai 
svečiuojasi vieni kitų suva
žiavimuose, organizuojamos

Bostono šokėjų sūkurin įsijun
gė ir Tadas - Landytinis jį trauk
te įtraukė. Piršlio staigmena - 
skaidrės iš Rūtos ir Tado draugys
tės: susitikimai šventovėje, suar
tėjimas stovykloje, susižiedavi- 
mas Malaizijoje. Po tos malonios 
staigmenos - vėl šokiai. Sadutė, 
kanklės, jauniosios nuvainika
vimas. O Dainos Sidrytės-Urbai- 
tienės skanūs tortai iškilo kaip 
puotos viršūnė. Piršlio nepakorė, 
nors bandė. Paskui visi smagiai 
dainavo prie laužo, valandų ne
skaičiuodami.

Jau ir trečioji vestuvių diena. 
Barškalais teko jaunavedžius pri
kelti. Po kun. A. Saulaičio, SJ, at
našautų Mišių ir trumpų vaišių bu
vo laikas atsisveikinti.

Rūta Sidrytė-Kulbienė - kom
piuterių specialistė, baigus in
žineriją Urbanoje. Tadas Kulbis 
- baigęs verslo administraciją, 
dirba Lojolos universitete. Kor. 

bendros su išeivija stovyklos, 
kiti renginiai) esama ir kitų. 
Su kai kuriais norėčiau šiek 
tiek artimiau supažindinti 
skaitytoją.

Gediminaičiai
Tai tik Lietuvos vaikų ir jau

nimo sambūris. Niekur kitur 
pasaulyje jų nerasime. Po žyd
ra su geležinio vilko simboliu 
vėliava jie pradėjo burtis la
bai neseniai — tik 1988 m. Ši 
organizacija atsirado atgimus 
Lietuvai. Jos tikslas — atgai
vinti lietuvių tautos praeitį. 
Pažinti ją tokią, kokia ji bu
vo. Gediminaičiai — tai grįži
mas į baltus, tai atgaivinimas 
aisčių dvasios. Jie ugdosi ge
bėjimą kalbėtis širdimi, jaus
ti vienas kito gyvasties plaz
dėjimą. Jiems būtina fantazi
jos dovana ir turtinga vaizduo
tė, kad jauni žmonės, materia
lizmo sužalotomis sąmonėmis, 
vėl patikėtų, jog galima auku
re užkurti šventą ugnį, kad dar 
esama šventų ąžuolų ar švento 
šaltinio vandens. Ne vienas 
Atgimusios Lietuvos jaunuolis 
jau surado ramybę ir dvasinę 
pusiausvyrą gediminaičių 
sambūryje.

Jaunalietuviai
Tai tik lietuviai ir tik jauni. 

Jų būta prieškarinėje Nepri
klausomoje Lietuvoje. Sovie
tinės okupacijos metais už pri
klausymą šiai organizacijai 
grėsė kalėjimas, Sibiras ar 
net miritis. Tad ar nereikėtų 
žiūrėti į jaunalietuvius kaip 
į retą, per stebuklą išlikusį 
reiškinį? O į tuos, kurie ir 
nelaisvės sąlygomis gimę, ne
bijojo ir buvo pasirengę gy
vybę atiduoti už Lietuvą, 
kaip į vilties kibirkštėlę, 
kad mes dar ne visai praras
ta tauta? Nes jaunalietuvių 
meilė Tėvynei stipresnė už 
meilę daiktams, prabangai, 
gerovei, už meilę karjerai, 
seksui, mados dalykams.

Rokeriai
Išeivija apie juos turbūt 

nieko nežino, nes juodai apsi
rengę vaikinai, dideliu greičiu 
važinėjantys juodais motocik
lais Kanadoje ir JAV, yra lai
komi blogos reputacijos žmo
nėmis. Čia juos vadina “gangs” 
(gengės).

Lietuvos rokeriai visai kito
kie, nors stengiasi dėvėti pa
našiai į užsieniečius. Tik jų 
drabužiai retai esti geros ko
kybės, o ir motociklai — daž
niausiai seni, sudėvėti, iš 
įvairių dalių pačių sunarstyti. 
Mat nėra pinigų. Viskas labai 
brangu. Todėl rokeris neretai 
meta mokyklą ir eina dirbti, 
kad užsidirbtų motociklui, 
šalmui, rokeriškai aprangai . . .

Lietuvos rokeriai neturi sau
gių vietų laikyti savo transpor
tą, jį remontuoti (o motociklus 
taip vagia!). Jie neturi patal
pų, kur susirinkti. Jų neįsilei
džia į kavines, nes jie neturi 
pinigų. Štai kodėl rokeriškas 
gyvenimo būdas daro juos ne 
itin išprususiais vyrukais.

Bet tai ne priežastis jų ne
gerbti. Turime žinoti ir tai, 
kad kritiškiausiomis mūsų 
nepriklausomybės gynimo die
nomis Lietuvos rokerių moto
rizuotos kolonos, su vėjyje 
besiplaikstančiomis trispal- 

jaunimas
vėmis, kėlė siaubą sovietų ka
riaunai, nes jų šimtai pajėg
davo užtverti kelią metalinėms 
baidyklėms — tankams! Su sa
vo visur praeinančiu motocik
lu (va, čia ir pagelbėjo tai, 
kad rokeriai įpratę drąsiai lėk
ti siaubingu greičiu net ir la
bai blogais keliais arba visai 
be kelio .. .) jie buvo ryšinin
kais, kai sovietai blokavo Lie
tuvos TV, radiją, telefoną. Jie 
buvo žvalgais ir sužinodavo 
apie sovietų kariuomenės ju
dėjimą.

Reikėtų, kad šia beveik pus
antro tūkstančio Lietuvos ro
kerių armija pagaliau susido
mėtų PLJS organizatoriai ir, 
nepaisant rokerių gal ne itin 
didelės inteligencijos (tai le
mia rokerių gyvenimo būdas) 
užmegztų su jais ryšį, pakvies
tų į jaunimo organizacijų bei 
sąjūdžių atstovų renginius, 
suvažiavimus (šio straipsnio 
autorė mielai galėtų patarpi
ninkauti ...). Juk tai irgi mū
sų Lietuvos jaunimas, tikrai 
vertas dėmesio.

Metalistai
Vilniaus gatvėse juos pama

tysime iš tolo. Jie (merginos ir 
vaikinai vienodai) dėvi juodas 
odines (nebūtinai natūralios 
odos, jei esi neturtingas) striu
kes (“jacket” — angį.), nuply
šusius džinsus, sunkius, meta
lu apkaustytus, batus. Vaiki
nai neretai nešioja ilgus plau
kus.

Visuomenė jų vengia, nes jų 
išvaizda nedaro gero įspūdžio. 
Savo ruožtu metalistai vengia 
padorios visuomenės ir renka
si nuošalesnes vietas, kad bū
tų saugūs nuo nepelnytos pa
niekos. Jie žavisi vadinama 
sunkaus metalo (Heavy Metai) 
muzika, leidžia laiką triukš
mingose diskotekose.

Iš arti jų elgesys gali pasi
rodyti ne itin patrauklus . . . 
Bet ne kiekvienas ir Lietuvoje 
žino, kad jie, kai reikėjo, iš
tisas naktis prasėdėdavo prie 
laužų šalia Lietuvos parlamen
to gynėjų, šildydami sužvarbu
sias nuo šalčio rankas, su kiau
rai vėjo perskrodžiamomis sa
vo skylėtomis, nutriušusiomis, 
senomis ir baisiai sudėvėto
mis juodomis odinukėmis. O 
kai per jų mėgstamą radijo 
bangą M-l buvo duotas pavo
jaus signalas “Spaudos rūmus 
supa tankai!” nereikėjo nė 
valandos: tūkstantinė juoda- 
striukių minia nepramušamu 
žiedu apjuosė rūmus.

Tai buvo greičiausiai suor
ganizuotas ir ilgiausias Lie

Vasario 16 gimnazijos suruoštose Joninėse mokinės šoka Blezdingėlę Nuotr. M. Šmitienės
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Patarimai keliaujantiems į kongresą
jau netrukus bus kongreso 

atidarymas Buenos Aires, Ar
gentinoje, gruodžio 18 d. Tiki
mės, kad atstovai, dalyviai ir 
turistai iš 14 kraštų ruošiasi 
atstovauti savo kraštams, Ar
gentinos, Urugvajaus ir Brazi
lijos jaunimo sąjungos drauge 
su vietinėmis lietuvių bend
ruomenėmis smarkiai dirba, 
ruošiasi, organizuoja, laukia... 
Tačiau per tą visą organizavi
mo bei ruošos darbą yra iški
lusi ne viena kliūtis, kuri ap
sunkina visą ruošą.

Pietų Amerikos ekonomija 
nėra tokia tvirta, kaip Šiaurės 
Amerikos arba Vakarų Euro
pos. Čia darbo etika, gyveni
mo stilius, galvosena, net kli
matas, labai skiriasi nuo šiau
riečių. Čia kainos kyla, keičia
si dažnai, ir tai be jokios logi
kos. Šiuo metu Brazilijoje in
fliacija yra 20% per mėnesį, o 
prieš keliolika metų infliacija 
Argentinoje buvo net 100% per 
mėnesį!

Praktiškos informacijos tiems, 
kurie ruošiasi kelionei į Pie
tų Ameriką:

— 1991 m. spalio 10 d. $1 JAV 
- 9,900 argentiniškų australų;

— 1991 m. spalio 25 d. $1 JAV 
-2,300 urugvajiškų pezų;

— 1991 m. lapkričio 6 d. $1 
JAV -950 braziliškų kruzerų.

Daug kam rūpi žinia apie 
choleros epidemiją. Pernai iš 
155,562,917 gyventojų Brazili
joje, 6000 mirė nuo choleros 
ligos. Tačiau ši epidemija siau
čia tik Amazonijos valstijoje, 
4000 km nuo Sao Paulo miesto, 
kuriame įvyks kongreso stovyk
la ir uždarymas.

Kyla daug kam rūpestis dėl 
virškinimo problemų. Pana
šios keliautojų ligos yra neiš
vengiamos, nesvarbu kur beva
žiuotum. Tokios nemalonios 
ligos dažnai pasitaiko keliau
jant į Lietuvą, nors mažai apie 
tai kalbama viešai. Primena
me kongreso dalyviams, kad 
vanduo iš čiaupo negeriamas.

tuvos jaunimo istorijoje kon
certas — diskoteka po atviru 
žiemos dangumi, reikšmingas 
dar ir tuo, kad tą naktį Vil
niaus spaudos rūmai nebuvo 
sovietų kariaunos paimti. .. 
O du iš Lietuvos metalistų — 
Ignas Šimulionis ir Darius 
Gerbukavičius, septyniolik
mečiai, amžiams įrašė savo 
vardus į Lietuvos nepriklau
somybės istoriją. Jie žuvo krū
tinėmis gindami Vilniaus TV 
bokštą ir, po mirties apdova
noti pirmaisiais vėl atkurto 
Vyčio kryžiaus ženklo ordi
nais, tapo jauniausiais mūsų 
tautos didvyriais.

Verta, oi verta pabandyti 
pažinti ir Lietuvos metalistus: 
jų daug, ir jie — jėga! Gal rei
kėtų padėti jiems įsteigti sa
vo klubą, gauti patalpas jų su
sibūrimams, kad nereikėtų 
jiems tūnoti Vilniaus sena
miesčio griuvėsiuose. O gal ir 
jų atstovą pakviesti į kitų jau
nimo organizacijų bendruo
sius renginius?

Satanistai/
Anksčiau juos galėjai pa

matyti Vilniaus Pilies gatvėje. 
Ypač tais laikais, kai ši graži 
senamiesčio gatvė nežinia ko
dėl dar vadinosi Gorkio var
du. Tada ji buvo nešvari, su 
daugybe dar nešvaresnių kie
melių, tarpuvarčių, arkų. Štai 
toje nemaloniais kvapais per
sisunkusioje tamsioje nešva
roje ir rasdavo prieglobstį la
bai keista jaunimo grupuotė, 
pasivadinusi satanistais (šė- 
toniečiai arba šėtono garbin
tojais). Jų credo: eiti prieš vi
sa, kas dieviška, o prieš žmo
niškumą tiek, kiek jame yra 
dieviškumo. Jų ženklas — ap
verstas kryžius. Tai — panie- 

Svarbu neštis su savim (ne pi
niginėje, o kišenėje) smulkių 
pinigų gėrimams pirkti. Ne
būtų pro šalį pasiimti su savimi 
vaistų kelionės ligom, tačiau 
jei būsite atsargūs, nereikės.

Vienas iš didžiausių sunku
mų, kuris tramdo šio kongreso 
ruošą, tai neišvengiamas di
delis dėmesys Lietuvai. Yra vi
sai suprantama, kad išeivija 
pradėjo aukoti dideles sumas 
pinigų, laiko ir energijos Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymui. Taip pat aišku, kad gali
mybės lengvėja keliauti į lais
vą Lietuvą. Dėl šių neišvengia
mų priežasčių kongreso lėšos 
ir net dėmesys kongresu labai 
susilpnėjo. Tačiau dabar ne 
laikas diskutuoti, ar verta reng
ti VII PIJ kongresą, kai vos 
beliko kelios savaitės iki jo 
pradžios, kai viskas jau su
planuota, užsakyta ir sumo
kėta.

Argentinos, Urugvajaus ir 
Brazilijos jaunimo sąjungos 
labai aktyviai dirba, ruošiasi 
kongresui. Kiek aš pastebė
jau, šis kongresas išbudino lie
tuvių kilmės jaunimą šiuose 
kraštuose. Vietiniai lietuviai 
skundžiasi, kad nutautėjimas 
visur aktualus. Daug kas pri
pažįsta, kad kaip tik tokie pa
rengimai ir įvykiai gali daug 
padėti jaunimo sąjungai su
stiprėti.

Taigi yra svarbu išeivijai ne
pamiršti savo bendruomenės 
už jūrų marių, kuri per tuos 
juoduosius okupacijos metus 
Lietuvoje taip sunkiai kovojo 
už gyvą lietuvybę, už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą.

Dar toks įdomus faktas: į 
kongreso ruošą aktyviausiai 
yra įsijungę buvusieji Vasa
rio 16-tos gimnazijos mokiniai! 
Galime pasidžiaugti mūsų išei
vijos gimnazija, kuri gerai at
lieka savo paskirtį išeivijoje.

Kun. Edis Putrimas,
Argentina

kos dieviškumui išraiška. Tai 
irgi nevilties ir protesto be
garsis šauksmas. Jie nebetiki 
žmogumi, kuris tariasi esąs 
sukurtas Dievo pavyzdžiu. Die
vo? O kodėl, klausia satanis
tai, žmoguje tiek purvo, apgau
lės, žiaurumo, apsimetinėji
mo? Satanistai — tie, kurie 
nebegali pakilti. Nebeturi jė
gų. Jie daug kartų bandė pa
tikėti, bet buvo apvilti. Todėl 
jie — palūžusių sielų grupuotė.

Satanistų įstatymai žiaurūs, 
kaip ir dera šėtono kariuome
nei. Jie neturi gailėtis. Jie ne
privalo šlykštėtis. Jiems priva
lu galėti padaryti tai, kas prieš
tarauja dar žmoniško žmogaus 
prigimčiai. Jie nevaldo kad ir 
gyvuliškiausių savo instinktų. 
Ką tai duoda? Laisvę? Tai ko
dėl daugelis satanistų žudosi? 
Mirtis jiems anaiptol ne išva
duotoja. Taigi jų gyvenimas — 
beprasmybė. Juoda ir nyki. Sa
tanizmas — Lietuvos jaunimo 
kraujuojanti žaizda.

Šiandien Vilniaus satanis
tai iš Pilies gatvės traukiasi. 
Po to, kai pakito jos pavadi
nimas, kai pakito ji pati. Mies
to mero dėka šios gatvės kie
mai tapo švarūs ir jaukūs, ar
kos ir tarpuvartės užsivėrė 
dailiais meniškai papuoštais, 
senoviniais vartais, nakčiai 
užsklendžiamomios durimis. 
Ir satanistams nebeliko vie
tos. O gal ta tvarka, tas grožis 
pradėjo įveikti juos, tarsi die
viškumo jėga? Kas žino?

Vilnius-Ottawa, 1991 m.

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Bejkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).



6 psi, • Tėviškės žiburiai • 1991. XII. 3 - Nr. 49 (2180)

Tarėsi VII Pasaulio lietuviu jaunimo kongreso reikalais š.m. spalio mėn. 
Toronte. Iš kairės: Alvydas Saplys - PLJS pirmininkas, Gabija Petrauskie
nė - KLB valdybos pirmininkė, Vytautas Kamantas - PLB valdybos PLJS 
kongreso talkos komiteto pirmininkas

® SKAITYTOJAI PASISAKO

Kanados lietuvių bendruome
nės valdyba 1990 m. pavasarį pa
vedė KLB vicepirm. Vytautui Bi- 
retai sudaryti Pagalbos Lietu
vai vajaus komitetą. Šis komite
tas pirmajame savo posėdyje už
sibrėžė Lietuvai sutelkti vieną 
milijoną dolerių. Artėjama prie 
to tikslo pasiekimo. Kovo 11 d. 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo proga, vajaus komitetas, 
pritariant KLB valdybai nutarė 
vajų užbaigti. Vajaus užbaigi
mo iškilmės įvyks 1992 m. kovo 
8, sekmadienį, Toronte. Rengi
niu rūpinasi specialiai sutelk
tas organizacinis komitetas. 
Jau yra pakviestas į iškilmes 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Lietuvos ministeris pir
mininkas Gediminas Vagnorius, 
Lietuvos atstovas Belgijoje Ri
mantas Morkvėnas. Su pastaruo
ju intensyviai darbavosi Kana
dos PL vajaus komiteto patikė
tiniai - Vytautas Bireta ir Gabi
ja Petrauskienė, kai Briuselyje 
buvo ieškomos Lietuvos ambasa

Kanados lietuviu bendruomenės veikla
Kanados lietuvių bendruome

nės kultūros ir švietimo komi
sijų posėdis įvyko 1991 m. lap
kričio 21 d. Prisikėlimo parapi
jos posėdžių kambaryje. Jame 
dalyvavo KLB valdybos pirm. G. 
Petrauskienė, vicepirmininkės 
- D. Viskontienė ir G. Paulionie- 
nė bei kultūros-švietimo komisi
jų nariai. Posėdžio tema: “Mes ir 
2001 metai”. Lietuva yra laisva, 
atgavusi nepriklausomybę, ir tą 
jaučia ne tik jos gyventojai, bet 
ir išeivija, kurios vyresnioji kar
ta užbaigia savo darbus, palikda
ma vietą jaunimui. Kultūros ir 
švietimo komisijų posėdyje kaip 
tik ir buvo diskutuojama svar
biausi ateities planai, labai rea
liai atsižvelgiant ir įvertinant 
mūsų turimas jėgas - vadovus, 
mokytojus, nepamirštant ir liūd

MILIJONAS DOLERIU

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

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

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

dai patalpos. Taip pat yra pa
kviestas PLB pirmininkas dr. Vy
tautas Bieliauskas, PLB Pagal
bos Lietuvai programos pirmi
ninkas. PLB valdybos iniciaty
va Kanadoje, D. Britanijoje, 
Australijoje, Pietų Amerikoje 
buvo vykdomi Lietuvai pagelbė
ti lėšų telkimo vajai.

Negausios Kanados lietuvių 
visuomenės nuoširdus ir grei
tas reagavimas į tautos reika
lus turi būti tinkamai paminė
tas. Kovo 8 d. iškilmėms bus pa
ruošti du egzemplioriai aukoto
jų knygos, kur bus pažymėta au
kotojo pavardė ir vardas arba 
institucija, aukos dydis. Vienas 
knygos egzempliorius bus įteik
tas atvykusiam iš Lietuvos pa
reigūnui Jis bus laikomas Lie
tuvoje. Antrasis egzempliorius 
bus laikomas Kanados lietuvių 
muziejuje-archyve, Anapilyje, 
Mississaugoje. Šiuo reikalu rū
pinasi Kanados lietuvių bend
ruomenės Pagalbos Lietuvai va
jaus komitetas. Gabija 

nos statistikos, kuria remiantis 
aiškiai matome didelį lietuviško 
jaunimo nutautėjimą. Kokia bus 
mūsų veikla po penkerių ar de
šimties metų? Kas užpildys lie
tuviškos mokyklos suolus, kas 
lietuviška giesme ateis padėko
ti Visagaliui? Kad visi šie klau
simai būtų išspręsti teigiamai, 
priemonių reikia imtis tuoj pat. 
Kultūros ir švietimo komisijų 
nariai pasiskirstė darbais, ku
rie turi būti atlikti iki sekančio 
posėdžio (numatomas sausio 16 
d.). Norima sustiprinti ryšius 
su Kanados daugiakultūrių rei
kalų ministeriais. Ryšiai su Lie
tuva yra vienas iš pagrindinių 
planų. Pasiryžta surengti Kul
tūros ir švietimo darbuotojų su
važiavimą iki 1993 metų pava
sario. N.B.

GINČIJAMI DUOMENYS
Savo straipsnyje “Kakta sienos 

nepramuši” (“TŽ” 1991.VII.30) A. 
Musteikis, remdamasis J. Koje
lių, sako, kad 1941 m. Lietuvos ko
munistų partijoje buvo ne 15% žy
dų, o 75%. Man rodos, šiuo atveju 
remiamasi “patikimesniu” šalti
niu, būtent “Lietuvių archyvu”, 
kuris ėjo Vilniuje nacių okupaci
jos metu. Mano nuomone, jeigu 
A. M. faktai bei duomenys, kuriais 
jis naudojasi savo straipsniuose, 
tėra tiek teisingi, kiek jo minimi 
75%, tai jo tvirtinimais negalima 
remtis ir kitais atvejais.

Skaičiau ir A. Musteikio “Pa
tikslinimą” “TŽ” 1991.X.15. Tai ne 
pirmas kartas, kad A. M. apsirin
ka, bet vis dėlto nekeičiu savo nuo
monės apie nukentėjusių žydų 
skaičių 1941 m. Jo naujieji skai
čiai 2,415-3,450 turi būti patik
rinti neutralaus specialisto.

Dov Levin,
Jeruzalė

Red. pastaba. “TŽ” 1991 m. 42 nr. 
išspausdintame “Patikslinime” įvy
ko korektūrinė klaida: pirmasis 
skaičius išspausdintas 2,2415, o tu
ri būti - 2,415. Jis reiškia 7% iš
tremtų žydų iš bendro 34.500 iš
tremtųjų pirmame bolševikmetyje, 
antrasis skaičius -10%.

A. KALNIAUS STRAIPSNIAI
Skaičiau A. Kalniaus straips

nius (“TŽ” 1991 m. spalio 22 ir 29 
nr.), kuriuose jis atsiliepia į mano 
straipsnį, išspausdintą “TŽ” 1991 
m. liepos 16 d. laidoje.

Tie du straipsniai rodo, kad jis 
neturi įrodymų, paneigiančių ma
no straipsnio turinį, ir tęsia savo 
iškraipas.

Jis “TŽ” spalio 22 d. laidoje ra
šo: “Savo straipsnyje (“TŽ” 1991. 
VII. 16) jis (Gefenas) nesako, kad 
smerkia tik tuos lietuvius, kurie 
vokiečių naciams talkininkavo, bet 
visą laiką lietuvius rašo daugiskai
toje”. Tai netiesa. Savo straipsny
je aš aiškiai rašiau: “Žydšaudžiais 
aš vadinu tik tuos, kurie žudė 
žydus”.

Spalio 29 d. laidoje A. K. rašo: 
“Jis (Gefenas) savo straipsnyje 
(išspausdintame) ‘The Jerusalem 
Post’ 1991.VI.22 reiškia savo ne
pasitenkinimą ‘Tėviškės žibu
riais’, kurie, atseit, neigiamai pa
sisako prieš žydus”. Tai kita A. 
Kalniaus netiesa!

Aš dar kartą perskaičiau savo 
straipsnį, išspausdintą “The Jeru
salem Post” (kopiją siunčiu redak
cijai) ir neradau A. Kalniaus mi
nimos citatos. Ten nėra nė vieno 
žodžio, kritikuojančio “Tėviškės 
žiburius”. Ten yra gana daug kri
tiškų pasisakymų prieš 5 A. Kal
niaus straipsnius, kurie buvo iš
spausdinti “TŽ”. A. Kalnius, ku
ris nusprendė ištrinti nacių kola
borantų žiaurumus, nėra “TŽ” si
nonimas.

Aba Gefen, Jeruzalė
Red. pastaba. Gautame atspaude 

A. Gefeno straipsnio “The deniai 
continues” autorius pasisako 
prieš lietuvių pastangas ištrinti 
atminimą žydų naikinimo Lietuvo
je vokiečių okupacijos metais ir 
vienoje pastraipoje rašo: “For 
example, in Toronto, Canada, 
there exists in the Lithuanian 
language, Teviskes Žiburiai, pub
lished by the Lithuanian Society. 
In five extensive articles (March 
5 to April 2, 1991), they call a lie 
everything I relate in my Holo
caust diary Hope in Darkness, 
published last year in New York 
by the Holocaust Library”.

TOKIO NUTARIMO NEBUVO
“TŽ” 1991 m. 46 nr. “Dabarties 

įvykiai Lietuvoje” skyriuje pasaky
ta, kad VLIKo vadovybė, vykdy
dama seimo pageidavimus, per
duoda Lietuvos respublikos aukš

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

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745

Kreipkitės į Algį ar Stefą Medelius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus. 

PARŪPINAM: vizas jūsų kelionėms į Lietuvą.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje. 

Pristatome Lietuvoje telefaksu per pora dienų. Išrūpiname jiems 
pigiai Aerofloto bilietus per gana trumpą laiką; atvykus - draudą ir 
pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar net pakeičiam grįžimo 
datą. Dažnai vykdami į Lietuvą perduodam asmeniškai jūsų gimi
nėms siunčiamą piniginę paramą.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS 
su STERLING AIRWAYS ir LIETUVOS AERO LINIJA. 
Pirmasis skrydis gruodžio 20 iki sausio 2,8 arba 22 d.d.

tik$999 ! + mokesčiai ir drauda. Turime dar vietų! 
★ft****************************************
Sekantys skrydžiai: sausio 9, 23 d.d. ir po to 
kiekvieną ketvirtadienį iki kovo 13 d. už - $899!!!
ALGIS MEDELIS Kennedy Travel Bureau Ltd. 
Tel. (416) 593-0600 296 Queen St. W., Toronto, Ont.M5V 2A1

čiausiajai tarybai ir vyriausybei 
šiuos pageidavimus:

“1. Lietuvos pilietybės klausi
mas sukėlė didelį nerimą ir nepa
sitenkinimą išeivijos lietuvių 
tarpe. VLIKas prašo, kad Lietuvos 
respublikos aukščiausioji taryba 
bei vyriausybė kaip galima grei
čiau išspręstų šį klausimą ir siū
lo ‘kad visi lietuvių kilmės Lietu
vos respublikos piliečiai ir jų vai
kai, buvę Lietuvos respublikos pi
liečiai 1940 m. birželio 15 d., tebė
ra Lietuvos respublikos piliečiai”.

Tiesa, VLIKo pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis VLIKą sudarančių 
grupių pirmininkams adresuota
me 1991 m. spalio mėn. 15 d. rašte 
pageidavo, kad seimas pasiūlytų 
Lietuvos vyriausybei priimti se
kantį nutarimą: “Asmenys, buvę 
Lietuvos respublikos piliečiais 
(ar jų vaikai) 1940 m. birželio 15 
d., tebėra Lietuvos respublikos 
piliečiai”. Taip pat jis prašė kiek
vieną VLIKą sudarančią grupę 
pritarti ar pateikti minėtu klau
simu savo rezoliuciją.

Seimo atstovai tačiau, išklausę 
Lietuvos respublikos ministerio 
pirmininko Gedimino Vagnoriaus 
kalbą, pasakytą seimo metu 1991 
m. lapkričio 2 d., atsižvelgdami į 
jo padarytas pastabas bei paaiš
kinimus pilietybės ir nuosavybių 
privatizavimo klausimu, susilai
kė per rezoliucijų komisiją šį 
klausimą siūlyti VLIKo seimui 
svarstyti.

Taigi šis klausimas VLIKo sei
mo visumos posėdžiuose nebuvo 
svarstytas, ir tuo reikalu jokių 
sprendimų VLIKo 48-jo seimo me
tu nepadaryta. , , ,Stasys Jakaitis,

VLIKo 48-jo seimo atstovas, 
rezoliucijų komisijos narys

AČIŪ LABAI ...
Su šiuo laiškučiu siunčiame 

savo rėmėjo prenumeratą už 1992 
metus. Nė kiek neburnojame už 
pakeltą kainą, bet džiaugiamės, 
kad už tokią kainą įveikiate iš
leisti tokio aukšto lygio savait
raštį. Ačiū labai ir kartu linkime 
visam “TŽ” štabui linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Dara ir Albertas Jankūnai
KAS ATSITIKO?

Daugelį metų lietuviukai, lan
kydami Toronto šeštadieninę mo
kyklą, būdavo paruošiami Pirma
jai Komunijai. Nors didžioji vai
kų dalis lanko kanadiečių katali
kų mokyklas, kuriose taipogi ruo
šiami Pirmajai Komunijai, bet lie
tuvių vienuolės seselės paruoš
davo šiam sakramentui taip, kad 
vaikui būtų artima savoji lietuvių 
parapija, šventovė ir kad poteriai 
neskambėtų keistai lietuvių kalba.

Šeštadieninėje mokykloje, ruo
šiant vaikus Pirmajai Komunijai, 
vartojama lietuvių kalba kaip ir 
kitose pamokose. Tokiu būdu ir 
čia yra didinamas lietuvių kalbos 
vaiko žodynas ir kartu paįvairi
namos pamokos.

Ne visi tėvai sekmadieniais ve
žioja vaikus į religines pamokas. 
Atsiranda įvairių kliūčių. Dažnai 
pasitenkinama vaikų paruošimu 
Pirmajai Komunijai kanadiečių 
mokyklose. Be to, susidaro ir nema
ža našta tėvams. Jie veža vaikus 
šeštadieniais į mokyklą ir dar 
atskirai turi vežioti sekmadie
niais.

Seniau visose Maironio mokyk
los klasėse būdavo tikybos pamo
kos. Dabar vyresnėse klasėse jų 
nebėra. Kas taip patvarkė? Žino
ma, galima pasiteisinti — trūks
ta laiko kitoms pamokoms. Tikyba 
dėstoma kanadiečių mokyklose. 
Tai lietuvių kalba tikybos moky
mas gal ir nereikalingas?

Tačiau, jei norima, kad šeštadie
ninės mokyklos vaikai nepraras
tų ryšių su lietuvių parapija, tai 
kunigai bent kartą į mėnesį priva-

Klivlando Dievo Motinos parapijos choras, išleisdinęs naują kalėdinių giesmių plokštelę ir garsąjuostę "Pra- 
kartėlėn skubu”

Gimsta žodis giesmėj
Klivlando Dievo Motinos pa

rapijos choras, vadovaujamas 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės, 1991 
m. gruodžio 8 dieną prisistato 
Klivlande su nauja kalėdinių 
giesmių plokštele (CD) arba gar- 
sajuoste (audio cassette). Įrašy
mas, kuris pavadintas “Prakar- 
tėlėn skubu”, apima trylika gies
mių. Kelios iš jų yra originalios, 
pirmą kartą rekorduojamos. 
Chorą ir solo palydi vargonai 
su įvairiu muzikiniu akompani
mentu — fleita, klarnetu, smui
ku, trimitu, varpeliais ir kitais 
instrumentais.

Ritos Čyvaitės-Kliorienės va-
dovybėje parapijos choro vei
dai keitėsi, bet nesikeitė jos 
ryžtas, chorą papildžius nau
jais nariais, per dešimtį metų 
lietuviška giesme ar daina pra
turtinti bendrijos parengimus. 
Choro repertuare jau sukaupta 
arti pusantro šimto dainų-gies- 
mių.

Dalyvauta Lietuvos krikščio
nybės sukakties iškilmėse Ro
moje, Čikagoje, Ročesteryje, 
Klivlande. Kartu su Toronto 
lietuvių choru “Volungė” kon
certuota Pasaulio lietuvių IV- 
tame kongrese Toronte ir Lie
tuvių dienose Klivlande. Cho
ras yra koncertavęs kartu su 
tautinių šokių ansambliu “Gran
dinėlė” ir dalyvavęs jungtinia
me VH-tos Lietuvių dainų šven
tės chore Čikagoje.

Visada jaunatviškai nusitei
kusi, su retai užtinkamu pakan
tumu vadovė Rita Čyvaitė-Klio- 
rienė per dešimtį metų išlaikė 
chorą aktyvų savo šventovės ir 

lėtų ateiti į mokyklą ir turėti po
kalbius su mokiniais.

Baigiant norisi grįžti prie te
mos pradžios: jei vaikai lanko lie
tuvių mokyklą, tai turi būti paruoš
ti ir Pirmajai Komunijai. Paga
liau reikėtų pasigailėti ir seselių, 
kad jos turėtų nors vieną laisvą 
dieną savaitėje ir galėtų pailsėti.

L. Š.

H ALLING CONTRACTING
(Estonian)

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

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

AMBER GLOBUS LTD.
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W_, Toronto, Ontario M6S 1 P2.
Tel. (416) 604-9750 • Tel. lietuvių kalba (416) 604-9751 • FAX (416) 604-9748.

- SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg. Siuntiniai 
pristatomi tiesiai (namus (be Maskvos pašto patarnavimo)

- PERDUODAMI asmeniškai Kanados ir JAV doleriai
- UŽSAKOMOS kelionės patogiausiu maršrutu į Baltijos ir kitas pasaulio šalis 

(Toronto - Ryga nuo $900)
- SUTVARKOME iškvietimus ir užpildome anketas norintiems važiuoti į Baltijos šalis, 

sveikatos draudimus
- PRISTATOMOS gėlės įvairiomis progomis
- SKUBUS informacijos ar laiškų persiuntimas FAX pagalba

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS, SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios 
sudėties maisto 
produktus: 
siuntinys nr. 1

41,5kg ...........  $160
siuntinys nr. 2

70 kg ............ $160
siuntinys nr. 3

20 kg ............  $160
Galima sudaryti ir 
kitokius siuntinius.

visuomenės talkininką. Šis ka
lėdinių giesmių įrašas — jau 
trečias muzikės Ritos Čyvaitės- 
Kliorienės pastangų apvainika
vimas. Aštuonerius metus jai 
vadovaujant studenčių vokali
niam vienetui “Nerija” buvo 
išleistos dvi dainų plokšte
lės, kurių laida greit išsibai
gė. Ir šis vienetas nepasiten
kino tik Klivlandu — aplankė 
daugelį Šiaurės ir Pietų Ame
rikos lietuvių kolonijų.

Į Ritos Čyvaitės-Kliorienės 
darbų vainiką reikia įpinti ir 
devynerius metus dirigentės 
bei muzikos vadovės darbą su
tautinių šokių ansambliu “Gran
dinėlė”. 1986-88 m. Rita Čyvai- 
tė-Kliorienė buvo Lietuvių mu
zikų sąjungos pirmininkė, Vil
tosios Dainų šventės repertua
ro ko-pirmininkė, dirigentė ir 
muzikinio dainų apipavidalini
mo talkininkė.

Visos išeivijos kolonijos pri
imkite “Prakartėlėn skubu” žo
džius, gimusius giesmėj. Kliv- 
landiečiai nepyksime, jei mums 
truputį pavydėsite, kad Dievas 
mums davė Ritą Čyvaitę-Kliorie- 
nę. Metų našta ir išsibarstymas 
po plačią Ameriką retina ir cho
rų bei vadovų skaičių.

Pastangos giesme ir daina 
gaivinti aplinką nesutelpa į 
valandas. Jos neretai pareika

Kanados lietuvių fondo žinios
Š.m. lapkričio 12 d. įvyko KLF 

tarybos posėdis Toronto Lietu
vių namuose. Dalyvavo visi tary
bos nariai ir KLF raštinės vedė
jas A. Juozapavičius. Buvo pri
statyti tarybai naujos KLB val
dybos atstovai: KLB pirmininkė 
G. Petrauskienė ir A. Rygelis, 
kurie perėmė A. Vaičiūno ir A. 
Pacevičiaus vietas. Iš tarybos 
pasitraukė ilgametis jos darbuo
tojas J. Pleinys. Sekančiame po
sėdyje bus paskirtas naujas 
narys.

Pranešimuose paaiškėjo, kad 
nebuvę paskelbti sekantys pa
skyrimai: po $4000 Vasario 16- 
tos gimnazijai ir kanadiečių 
moksleivių kelionėms į gimna
ziją paremti iš Balsių ir Skre- 
butėnų fondo ir “Tėviškės ži
buriams” bei “Nepriklausomai 
Lietuvai” po $350 iš Kantautų 
fondo. Lapkričio 12 d. posėdyje 
paskirta $3000 KLJS atstovams 
jų kelionių išlaidoms padengti 
į VII PLJ kongresą Pietų Ame-

Siuntinius sudaro:
šviežia kiauliena, rūkyta 
kiauliena (nugarinė), rūkytos 
dešros, virtos dešros, rūkytas 
kumpis, sviestas, alyvų aliejus, 
saulėgrąžų aliejus, majonezas, 
kiaušiniai, sūris, kviet. miltai, 
manų kruopos, miežinės kruopos, 
svogūnai, ryžiai, pupelės, 
žirniai, medus, cukrus, actas, 
džiovinti vaisiai, greipfrutai, 
mandarinai, šviežios citrinos, 
džiovinti abrikosai, razinkos, 
riešutai, kramtoma guma, 
JAV cigaretės, pupelių kava, 
“instant” kava, aspirinas.

RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, 
ilgametė Klivlando Dievo Motinos 

parapijos choro vadovė

lauja ištisų dienų, o vadovams 
neretai reikia pridurti ir nuo 
poilsio nutrauktų naktų. Atsi
lyginimas už tai telpa viltyje, 
kurią Rita išreiškia šiais žo
džiais: “Tikėkimės, kad šios 
giesmės skambės Jūsų namuose 
per visą Kalėdų laikotarpį ir 
padės išlaikyti Jūsų širdyse 
gyvą, šventišką nuotaiką, kurią 
iš savo prakartėlės siunčia gi
męs Kristus”.

Užsakymus siųsti: DMP cho
ras, 6755 Parkgate Oval, Seven 
Hills, OH 44131, USA. Kaina 
plokštelės (compact disc) — 
$15 JAV, garsajuostės (audio 
cassette) — $10 JAV. Persiun
timas paštu — $2. Platintojams 
— 25% nuolaida. P.R.

rikoje.
Šiame posėdyje buvo svarsto

mos stipendijų skirstymo gai
rės, kurių projektą pristatė dr.
P. Lukoševičius. Taip pat buvo 
diskutuojamos kai kurios inves- 
tacijų galimybės. Tačiau dau
giau dėmesio buvo atkreipta į 
KLF kapitalo likimą. Prieš da
rant sprendimą, reiktų atsakyti 
į įvairius principinius klausi
mus. Pagrindiniai jų būtų: ko
kie yra Kanados įstatymai apie 
kapitalo išsiuntimą užsienin, 
kokie būtų Lietuvos vyriausy
bės pageidavimai, kaip ilgai iš
silaikytų lietuviška veikla Ka
nadoje be KLF paramos?

Šiems klausimams nėra greitų 
atsakymų, tad ir KLF tarybos 
sprendimai turi būti rimtai pa
grįsti ir atsargūs. Šio reikalo 
galimybėms tyrinėti sudarytas 
komitetas iš P. Kuro, V. Vaičiūno 
ir A. Pacevičiaus, kurie padarys 
pranešimą sekančiame posėdy
je. Inf.

Didelis pasirinkimas - 
prieinama kaina! 
Pristatome 
lengvas mašinas, 
sunkvežimius, 
traktorius, įvairias 
žemės ūkio ir statybos 
darbų technikos 
priemones bei įrankius 
ir statybines 
medžiagas.

Jums pageidaujant galime prisiųsti kainų sąrašą.
Baltijos bendrovė Amber Globus Ltd. neturi jokio ryšio su Amber Globus United Trade Inc.
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“Didysis Jonas sugaudė” GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Vilniaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus septyniasdešimtmečio iškilmės
Visuomenė Jono Kubiliaus, 

80-jo universiteto rektoriaus, 
sukaktį iš gimimo dienos, lie
pos 27-os, nukėlė į mokslo me
tų pradžią ir minėjo ne vieną 
dieną: rugsėjo 2-ą ąžuoliukų 
sodinimas, rugsėjo 13 d. svei
kinimai Aula rectoris, vakare 
— Šv. Jono šventovėje, rugsėjo 
24-28 d. Palangoje tarptautinė 
skaičių teorijos konferencija 
“Analiziniai ir tikimybiniai 
metodai skaičių teorijoje”. 
Anot sukaktuvininko: “Kai su
ėjo 60-metis, turėjau šiokią to
kią valdžią, tai iškilmių pavy
ko išvengti, o dabar...” — 
skėstelėjo rankom.

Ąžuoliukas kieme
Vienas iš dvylikos universi

teto kiemų, nuošalus, pailgas 
K. Sirvydo kiemelis, glaudžiasi 
Šv. Jono šventovės pašonėje. 
Ąžuoliukams sodinti jis buvo 
parinktas, matyt, neatsitikti
nai. Plačiai žinoma J. Kubi
liaus pagarba kalbai, o XVII 
š. universiteto profesorius K. 
Sirvydas — pirmojo baltų žody
no autorius, sakęs pamokslus 
lietuvių kalba anuomet para
pijinėje Šv. Jono šventovėje, 
be to, šiame kiemelyje J. Kubi
lius yra gyvenęs: iš jo 1948 m. 
išvažiavo aspirantūron į Lenin
gradą (dab. Sankt Peterburgą).

Rugsėjo 2 d. 18 v. skambant 
maršui, lydimi fakultetų de
kanų, senato, universiteto ir 
ne universiteto žmonių, ateina 
abu rektoriai — J. Kubilius ir 
R. Pavilionis. Savo kalbose 
universiteto gyvenimą abu sie
ja su šių medžių simbolika. J. 
Kubiliui sodinti padeda vai
kaitis, taip pat Jonas Kubilius. 
(Nors prie senelio buvo ir jo 
sesutė Eglutė, bet sodinti pa
dėjo jis vienas, pirmokas. Mat 
“medžių sodinimas — vyrų dar
bas .. .”).

Tą pačią dieną, kai Vilniuje, 
Sirvydo kiemelyje buvo paso
dinti ąžuoliukai, JAV prezi
dentas G. Bush’as pripažino 
trijų Baltijos valstybių, nepri
klausomybę. Tai tolimi daly
kai. Bet ar simboliškai nesu
sieja jų Pavilionio kalbos min
tis: “Tauta, 400 metų turėjusi 
vieną autoritetingiausių Euro
poje universitetų, negali būti 
nepripažinta, ištrinta iš kon
junktūrinės politikos žemėla
pio . ..”

Rektoriaus salėje
Koks klegesys viešpatavo 

rugsėjo 13-os rytą prie Aula 
rectoris durų — ąžuolinių, 
girgždančių, kur tvarkdarys 
pakaitom šaukė: “Kur jaunys
tės draugas?”, “Kur eržvilkiš- 
kiai?”, “Kur raseiniškiai?”. 
Vaikystės, jaunystės laikų svei
kintojai buvo įleisti pirmieji. 
(Atvažiavę su orkestru, apsivil
kę gražiom uniformom, eržvil- 
kiškiai įėjo su maršu, rasei
niškiai — su duonos kepalu.

Su jais savo mokinio pasvei
kinti atėjo ir matematikos mo
kytojas Jonas Matulionis (vė
liau Kauno Politechnikos ins
tituto dekanas). Sklido pasa
kojimas, kad gimnazijoje jis 
parašęs du penketus — Jonui 
Kubiliui ir Vytautui Valanti- 
nui, dabar čikagiškiui.

Vilniaus universiteto rektorius JONAS KUBILIUS, padedamas vaikaičio 
JONUKO KUBILIAUS, sodina ąžuoliuką universiteto kieme savo amžiaus 
septyniasdešimtmečio šventėje 1991 m. rugsėjo 13 d.

Kiti iš visos Lietuvos, ne Lie
tuvos kantriai stovėjo nuo 10 
iki 14 v. Koridorius skambėte 
skambėjo nuo kalbų, žydėte žy
dėjo puikuolėm rožėm, jurgi
nais, gvazdikais. Tame vešlu
me išsiskyrė elegantiška vio
letinių frezijų puokštelė, ku
rią atsinešė Liucija Baškaus
kaitė, Vytauto Didžiojo uni
versiteto prorektorė.

Už durų, prie “T” formos sta
lo, du krėslai. Juose — Jonas 
Kubilius, šalia — Valerija Ku
bilienė, Kęstučio ir Birutės 
motina, ekonomistė. Rektorius 
tas valandas neprisėdo, išsto
vėjo, kiekvienam paspaudė 
ranką, padėkojo. Balsas žva
lus, energingas, auloje šviesu, 
ilgas stalas nuklotas dovano
mis — knygom, adresais, pa
veikslais, juostom, gėlėm. To
lėliau prie langų jaunas vyriš
kis su kamera rankoje filmuoja.

Universiteto šventovėje
Tos pačios dienos vakare įvy

ko iškilmės Šv. Jono šventovė
je, vainikavusios visą renginį 
(be mokslinės jo dalies). Pui
kiai sukurta programa padarė 
ją akademinės, istorinės reikš
mės švente, panašia į tas, ku
rios vykdavo šventovėje iki jos 
pavertimo “Tiesos” laikraščio 
popieriaus sandėliu. Kiekvie
nas muzikinės, literatūrinės 
programos numeris, jų eilės 
tvarka, visuma, geriausi atli
kėjai. Kalbos — R. Pavilionio, 
Just. Marcinkevičiaus liudijo 
sumanytojų dėmesį, pagarbą 
J. Kubiliui, įsigilinimą į jo gy
venimą, pomėgius, reikšmę 
mokslui, universitetui.

Įspūdinga, jaudinanti buvo 
pati pradžia: gausiem daly
viam stovint, ilgai, nuoširdžiai 
plojant, nuo durų iki didžiojo 
altoriaus eina du rektoriai su 
žmonom. (Kaip talentingai su
galvota atsisakyti išankstinio 
susodinimo, statikos). Eina Jo
nas Kubilius ir Rolandas Pa
vilionis, atstovaujantys dviem 
laikotarpiam, dviem kartom, 
bet sujungti daugeliu ryšių. 
Sujungti istorinio tęstinumo, 
perdavusio pasitikėjimo, per
ėmusio pagarbos, gilaus parei
gos supratimo ryšiais. (Ant R. 
Pavilionio krūtinės guli rek
toriaus insignija — sunki, di
delė grandinė).

Į dvasinę viršukalnę
Vakarėjanti saulė nušviečia 

šventovę, vienietiško baroko 
nuostabų, retai pasitaikantį 
10 altorių ansamblį, sudaran
tį didįjį altorių, o jame aukš
tai iškeltą Dievo avinėlį. Į Jį, 
į Jį — mokslo, kūrybos, dvasin
gumo viršukalnę — eina kelias, 
paliekantis pėdsakus akade
minėje istorijoje, amžinybėje.

Skamba J. Sibelijaus “An
dante festivo”. Suomio šiau
rietiška rūstumą atspindinti 
J. Kubiliaus, jo kartos gyveni
mo pradžios dramatiškumą. 
Juk jo laida brandos atestatus 
atsiėmė tą dieną, kai į Lietu
vą įvažiavo sovietiniai tankai.

Toliau muzikinė programa 
valingai veda į viršukalnę, į 
apoteozę. Per romantišką J. 
Naujalio “Svajonę”, kupiną 

džiaugsmo, šviesią V. A. Mo
carto simfoniją “G-dur” iki vi
sa užliejančios J. S. Bacho har
monijos didybės (“Kyrie” iš Mi
šių h-mol), iki G. F. Hendelio 
“Aleliuja” (iš oratorijos “Me
sijas”). Visa tai profesionaliai, 
įkvėptai atliko valstybinis 
Kauno choras.

Tai muzikiniais akcentais pa
žymėtas J. Kubiliaus — moks
lininko, rektoriaus triumfas. 
Iš tikrųjų: 1978 m. trečią kar
tą anglų kalba išėjo jo mono
grafija “Tikimybiniai metodai 
skaičių teorijoje”, prieš tai 
du kartus išleista rusų kalba. 
1979 m. jis suorganizavo 400 
metų Vilniaus universiteto su
kaktį tokio masto, kad pirmą 
kartą viešai pasaulis pamatė, 
jog Lietuva turi gilias istori
nes, kultūrines šaknis. (Neat
sitiktinai į iškilmes Vilniuje 
Maskvos universiteto, įsteigto 
1755 m., rektorius neatvyko. 
O kiek buvo išsigandusių, per
spėjančių, numatančių vietos 
“pateptųjų”, popiežiskesnių 
už popiežių . . .).

J. Kubiliaus globojami bal
tistai Vilniaus universitetą 
pavertė pasauliniu baltisti
kos židiniu. (Prieš karą, kol 
buvo gyvas J. Endzelynas, cent
ras buvo Ryga).

Muzikinę programą persky
rė Laimono Noreikos literatū
rinis skaitymas iš Just. Mar
cinkevičiaus “Pažinimo me
džio”, S. Daukanto ištraukos iš 
“Darbų senųjų lietuvių ir že
maičių”, parinktos pagerbiant 
minėtą J. Kubiliaus dėmesį 
kalbai.

Likimo sumanyta
Sveikindamas 80-tą rektorių 

labai apgalvotoje, nestandarti
nėje kalboje, R. Pavilionis api
būdino J. Kubiliaus nueitą ke
lią: “32-jus metus tarnavo tie
sai ir išminčiai (.. .) Jo brai
žas — visų spalvų gama, o bū
das — žemaičio. Taip likimo 
buvo sumanyta, kad jam skirta 
išsaugoti universitetą. Tegu 
skamba varpai (. . .)” Ir tą pa
čią akimirką sugaudžia Didy
sis Jonas — varpas; įkeltas į 
šventovės varpinę, vieną aukš
čiausių pastatų senamiestyje.

Su žemaitišku rektoriaus bū
du savo sveikinimo žodį susie
jo ir Just. Marcinkevičius: “Sė- 
jote plačiai su meile, atkaklu
mu. Stiprūs esame iš Jūsų išau
gintos dirvos”.

Profesorių, rektorių, bend
ražygį sveikino V. Landsber
gis, akademijos vardu —J. Po
žėla. Iš daugybės telegramų 
perskaitytas kardinolo Vin
cento, dar vienas kitas sveiki
nimas.

Pabaigoje kalbėjo Jonas Ku
bilius.

Iš tiesų “Taip likimo buvo su
manyta, kad jam skirta išsaugo
ti universitetą” — lietuvišką.

Nišmeskite 
turimŲ leidinių
Vilniaus universiteto bibliote

ka turi didžiausią lietuviškos 
spaudos rinkinį, prasidedantį 
pirmąja lietuviška knyga - Mar
tyno Mažvydo katekizmu, išleistu 
1547 m. Karaliaučiuje. Toks pat 
turtingas ir jos įvairiomis kalbo
mis spaudinių rinkinys apie Lie
tuvą. Tai turtingai išpuošti di
džiuliai foliantai, miniatiūrinės 
knygelės, plonos brošiūrėlės, at
skiri lapeliai.

Labai dideli ir bibliotekos rank
raštyno fondai, grafikos darbų 
rinkinys, kartografijos rinkinys, 
prasidedantis Kristupo Kolumbo 
laikų Klaudijaus Ptolemėjaus 1490 
m. Romoje išleistu atlasu. Turi
me, tikriau stengiamės, kaupti iš
eivijos spaudą, Deja, šiuo atveju 
padėtis blogesnė. Bolševizmo me
tais galėjome užsienio šalyse lei
džiamus lietuviškus bei litua
nistinius spaudinius gauti tik 
atsitiktinai, o dabar jau Nepri
klausomoje Lietuvoje iškilo finan
siniai sunkumai, informacijos sto
ka, žmonių užimtumas ir pagaliau 
pragmatizmas, asmeninės naudos 
vaikymasis. Todėl neturime pilno 
išeivijos išleistų knygų rinkinio, 
juo labiau trūksta periodinių lei
dinių - žurnalų, laikraščių, vien
kartinių leidinių, atskirų lapelių.

Norėtųsi prašyti paramos ren
kant ir komplektuojant išeivijos 
spaudą - labai prašytume neiš
mesti turimų knygų, žurnalų ar 
laikraščių, pasaugoti ir, pasitai
kius progai, perduoti juos Lietu
vos bibliotekoms. Tai bus svar
bus darbas, už kurį bus Jums dė
kingi Lietuvos istorijos, jos li
teratūros bei spaudos istorijos 
ir kultūros tyrinėtojai.

Algirdas Čaplikas,
VU bibliotekos 

direktoriaus pavaduotojas

Buvusį Vilniaus universiteto rektorių JONĄ KUBILIŲ jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga sveikina Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė prof. 
LIUCIJA BAŠKAUSKAITĖ 1991 m. rugsėjo 13 d. Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuvos filharmonijos solistai Toronte
Lietuvos nepriklausomybė 

atvėrė vartus šiapus Atlanto 
daugeliui mūsų tėvynės meni
ninkų: dainininkų, muzikantų, 
dramos aktorių. Džiugu, kad 
mus Toronte dar kartą pra
džiugins lyriška daina ir 
švelniais smuiko akordais jau 
kelias savaitės besisvečiuo
jantys iš Lietuvos filharmo
nijos solistė dainininkė Vi
da Bičkutė ir smuikininkas 
Algirdas Stulgys.

Vidos Bičkutės kelias į sce
ną nebuvo lengvas. Kliudė ne
tinkama “kilmė” dėl jos tėve
lio, turėjusio didelį ūkį bei 
baigusio mokslus Vokietijoje.

Nepaisant visų suvaržymų, 
V. Bičkutė įstojo ir baigė Lie
tuvos konservatoriją. Koncer
tuoti pradėjo dar būdama stu
dente. Baigusį* konservatoriją, 
pakviečiama dirbti į Lietuvos 
filharmoniją soliste. V. Bič
kutės dainavimo programa la
bai įvairi. Ji puikiai atlieka 
tiek operinį, tiek ir kamerinį 
žanrą. Muzikinė spauda aukš
tai vertina jos reto grožio 
balsą, visur pąžymėdama, kad 
tai aukštos kultūros atlikėja, 
turinti labai gerą profesinį 
lygį-

Dainininkė koncertavo dau
gely Europos šalių: Vokieti
joje, Suomijoje, Prancūzijo
je, Lenkijoje, Čekoslovakijo
je, Japonijoje.

Algirdas Stulgys — vienas 
geriausių Lietuvos smuikinin
kų. Pirmuosius žingsnius į mu
ziką jis žengė savor gimtajame 
Šiaulių mieste, vėliau baigė 
M. K. Čiurlionio mokyklą 
(smuikininko ir pedagogo V. 
Radovičiaus klasę).

1963 m. A. Stulgys baigė 
Maskvos P. Čaikovskio kon
servatoriją prof. Kurnecovo 
klasę, o trejų metų - as
pirantūrą. Baigęs studijas, 
jis dirbo dėstytoju Lietuvos 
valstybinėje konservatorijo
je. Kaip atlikėjas jis grojo 
Maskvos ir Permės kameri
niuose orkestruose, “Armo
nikos” ansamblyje. Dvejus 
metus (1979-1981) A. Stulgys 
buvo Lietuvos valstybinio 
kvarteto primarijus. Jis yra 
parengęs įdomių solinių kon
certų programų, kurių nema

Vasario 16-sios minėjime Kaune aktorės Olita Dautartaitė ir Dalia Jan
kauskaitė atlieka meninę programą Nuotr. N. Freimano

žai įrašyta radijo bei tele
vizijos studijose.

A. Stulgys koncertavo dauge
lyje šalių: Suomijoje (Pasaulio 
jaunimo ir studentų festivaly
je 1962 m.), Bulgarijoje, Len
kijoje, Čekoslovakijoje, Veng
rijoje, Vokietijoje, Prancūzi
joje, Japonijoje. Smuikininkas 
pirmasis yra atlikęs visą eilę 
lietuvių kompozitorių kūri
nių: V. Bagdono, B. Dvariono, 
V. Paltanavičiaus, V. Barkaus
ko,J. Gaižausko, V. Juozapai- 
čio, J. Juozapaičio, P. Bražins
ko, V. Budrevičiaus, J. Nava- 
kausko, B. Šidiškio, N. Gry
bausko. 1986 m. buvo jam su
teiktas nusipelniusio artisto 
vardas.

Spaudos atsiliepimuose apie 
smuikininką rašyta: “A. Stul
gys-romantinės krypties atlikė
jas. Jo smuikavimui būdingas 
minkštas, sodrus garsas. Atli
kėjas mėgsta, kaip smuikinin
kai sako, ilgą smičių, labai jaut
riai ir skoninkai frazuoja”. 
(“Literatūra ir menas” 1973 m.). 
Kitame atsiliepime rašyta: “A. 
Stulgio grojimas - tai pasinė
rimas į muzikos garsus, groda
mas jis pats jaučia didelį malo
numą ir dalijasi juo su klausy
tojais. Visas vakaras buvo skli
dinas muzikos poezijos. (“Lite
ratūra ir menas” 1982 m.).

Leokadija Paulauskaitė-Ka- 
novičienė yra baigusi Lietuvos 
konservatoriją, o taip pat aspi
rantūrą Maskvoje. Dešimt me
tų dėstė Lietuvos konservato
rijoje. Yra koncertavusi su Vil
niaus kvartetu, akompanavusi 
daugeliui įžymių solistų. L. Ka- 
novičienė mielai dalyvauja 
įvairiuose lietuvių renginiuo
se. Ji jau eilę metų dėsto To
ronto konservatorijoje (Royal 
Conservatory of Music).

Gruodžio 8 d., 2.30 v.p.p. To
ronto Lietuvių namų Karaliaus 
Mindaugo menėje įvyks V. Bič
kutės ir A. Stulgio koncertas. 
Jiems akompanuos torontiš
kiams gerai žinoma savo profe
sionalumu pianistė ir pedago
gė Leokadiją Kanovičienė. 
Kviečiami visi muzikos mylė
tojai gausiai atsilankyti į šį 
puikų, aukšto meninio lygio 
koncertą. D.S.
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<1 liULTlMEJl VEIKLOJE
Prof. dr. Bronius Vaškelis, PLB 

fondo lėšomis įsteigtos lituanis
tikos katedros vedėjas Ilinojaus 
universitete, 1992 m. pavasarį 
išeis pensijon ir išvyks Lietu
von talkinti Vytauto Didžiojo 
universitetui Kaune. Iki to laiko 
reikės surasti kitą lituanistikos 
katedros vedėją, pakeisti pasi
traukiančiam prof. dr. B. Vaške
liui. Kandidatų ieško šiam tiks
lui sudarytas septynių asmenų 
komitetas. Penkis jo narius pa
skyrė Ilinojaus universiteto va
dovybė, du — PLB fondas, vado
vaujamas Vytauto Kamanto. PLB 
fondui komitete atstovaus da
bartinės PLB valdybos ir dabar
tinio PLB fondo teisinis patarė
jas Saulius Kuprys su JAV lietu
vių fondo valdybos pirm. Algir
du Osčiu. Informacijas tel. (312) 
996-4412 teikia prof. dr. Bronius 
Vaškelis, tel. (616) 887-1436 — 
PLB fondo pirm. Vytautas Ka- 
mantas.

Keturiolikamečio smuikininko 
Vilhelmo Čepinskio koncertą 
Čikagos lietuviams rugsėjo 29 
d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje surengė “Margučio” va
dovas Petras Petrutis. Talentin
gasis smuikininkas V. Čepinskis, 
gimęs Kaune 1977 m. kovo 19 d., 
yra Juozo Naujalio muzikos mo
kyklos auklėtinis, dabar priim
tas tobulintis garsiojoje Juilliard 
muzikos mokykloje Niujorke pas 
smuiko pedagogę Dorothy De
Lay. Čikagos lietuviams V. Če
pinskis, fortepijonu palydėtas 
koncertmeisterio Alvydo Vasai- 
čio, atliko tarptautinių klasikų 
— lenko M. Wieniawskio (1835- 
1880), ruso P. Čaikovskio (1840- 
1893), ispano P. Sarasatės (1844- 
1908), prancūzo E. Chausono 
(1855-1899) ir italo N. Paganinio 
(1782-1840) kūrinius.

Ateitininkų sendraugių są
jungos Bostono skyriaus rude
niniame narių susirinkime spa
lio 6 d. Vilniaus universiteto bio
chemikas prof. dr. Leonas Grinius 
skaitė paskaitą “Gyvenimo ir mir
ties virsmo samprata lietuvių mito
logijoje”. Svečias iš Vilniaus jau 
antrus metus savo paskaitomis yra 
įsijungęs į Massachusetts techno
logijos institutą ir atlieka eks
perimentinį darbą Tufts universi
teto laboratorijose. Ateitinin
kams sendraugiams skirtoje pa
skaitoje prof. dr. L. Grinius nag
rinėjo kultūros filosofijos proble
mas, senovės lietuvių papročius, 
skaistinančius dvasinę jų būseną, 
padedančius lietuvių tautai įveikti 
sunkias grėsmingų laikotarpių va
landas.

Lietuvai ir lietuviams skirtą 
vakaronę Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje Čikagoje 1991 m. 
spalio 8 d. surengė amerikiečių 
taryba “Illinois Humanity Coun
cil”. Anglų kalba vykusioje va
karonėje dalyvavo šios tarybos 
direktoriato atstovės Eileen Mac- 
kevich ir Jennifer Moran. Pagrin
dinis dėmesys šįkart teko JAV 
universitetuose profesoriaujan
čiam Tomui Venclovai. Apie jo 
gyvenimą ir veiklą Lietuvoje 
kalbėjo Ilinojaus universiteto 
lituanistikos katedros vedėjas 
prof. dr. Bronius Vaškelis, pri
mindamas komunisto šeimoje au
gusio jaunuolio nusisukimą nuo 
komunizmo, įsijungimą Helsin
kio grupėn ir laisvės siekiantį 
atvykimą į JAV. S. Bennettas 
skaitė anglišką T. Venclovos 
straipsnį apie lietuvius ir žy
dus. Buvo rodomos vaizdajuostės 
su Kryžių kalnu, Aušros Vartais, 
liaudies meno pavyzdžiais, lietu
vių, latvių ir estų sujungtų rankų 
simboliniu Baltijos keliu.

Vilnietis rašytojas Ričardas 
Gavelis, dalyvavęs Trisdešimt 
aštuntajame “Santaros-Šviesos” 
suvažiavime š. m. rugsėjo 5-8 d.d. 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, 
ten skaitęs paskaitą “Lietuvių 
literatūra tarp moralinio šauks
mo ir privatizacijos”, . aplankė 
Bostono lietuvius. Juos rugsėjo 
26 d. Lietuvių piliečių klube su 
svečiu iš Lietuvos supažindino 
literatas Stasys Goštautas, tarp
tautinio rašytojų PEN klubo lie
tuvių skyriaus narys. R. Gavelis, 
jaunos lietuvių rašytojų kartos ir 
PEN klubo atstovas, Bostono lie
tuviams skaitė paskaitą apie “ra
šytojo moralės principus valsty
binės cenzūros ir laisvėjančios 
visuomenės sąlygose”. Paskaita 
buvusi paruošta čikagiečiams. 
Atrodo, jis pakartojo “Santaros- 
Šviesos” suvažiavime skaitytą 
paskaitą “Lietuvių literatūra tarp 
moralinio šauksmo ir privatizaci
jos”. Susitikime su bostoniečiais 
R. Gavelis taipgi skaitė ištraukas 
iš savo romanų “Jaunojo žmogaus 
memuarai” ir “Vilniaus pokeris”.

Metiniu renginiu Klaipėdoje 
tapo “Prarastosios kartos” dai
lininkų grupės darbų paroda, šią 
vasarą įvykusi Klaipėdos parodų 
rūmuose. “Prarastosios kartos” 
dailininkai, garsinantys ir ginan
tys nekonformistinį meną, susior
ganizavo 1987 m. Juos jungia 
bendras priešiškumas oficialiai 
tradicijai, noras sukurti indivi
dualų pasaulį. Šiai dailininkų 
grupei būdinga plati ir laisva 
saviraiškos skalė, susieta su me
no istorija, asmenybe, individua
liu požiūriu į aplinką.

Medalio projektą konkursą 
1991 m. sausio tryliktosios aukoms 
atminti buvo paskelbusi Lietu
vos dailininkų sąjungos medali
ninkų sekcija ir Lietuvos krašto 
apsaugos departamentas. Konkur- 
san įsijungė 28 dalyviai. Laimė
tojai paaiškėjo Vilniaus dailės 
parodų rūmuose surengtoje meda
lio projektų parodoje. Vertinto
jų komisija pirmąją 3.000 rb. pre
miją paskyrė Leonui Pivoriūnui, 
antrąją 2.500 rb. — Antanui Vai
čekauskui, trečiąją 2.000 rb. — 
Erikui Dauguliui. Trys paskati
namosios premijos įteiktos Pet
rui Repšiui, Eimuntui Pivoriū
nui ir Sauliui Bertuliui.

Panevėžio dramos teatras, šie
met minintis veiklos penkiasde
šimtmetį, naująjį sezoną pradėjo 
gastrolėmis Vilniuje. Sostinės 
gyventojams Vilniaus jaunimo 
teatro scenoje panevėžiečiai su
vaidino rež. A. Pociūno paruoš
tus N. Erdmano “Savižudžio”, P. 
Pančevo “Pasakos apie keturis 
brolius” ir J. Tumo-Vaižganto 
“Nebylio” inscenizacijos spek
taklius. “Nebylyje” žemaičiui 
aktoriui R. Teresui teko pakeisti 
tragiškai žuvusį aukštaitį akto
rių V. Bartusevičių ir skubiai mo
kytis rytų aukštaičių tarmės. Ma
žiesiems žiūrovams skirtoje bul
garo dramaturgo P. Pančevo “Pa
sakoje apie keturis brolius” jų 
vaidmenis atliko aktorius L. Sė- 
džius. Gastrolinius spektaklius 
vilniečiams papildė S. Varno re
žisuota F. Kafkos romano “Proce
sas” inscenizacija.

Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija 1991 m. spalio 14-20 
d.d. vidaus reikalų ministerijos 
kultūros ir sporto rūmuose suren
gė pirmąsias tarptautines doku
mentinių filmų svarstybas “Fak
tas ir jo interpretavimas kino 
dokumentikoje”. Dokumentinių 
filmų kūrėjai į svarstybas buvo 
pakviesti iš trylikos pasaulio ša
lių. Daugiausia dokumentinių fil
mų svarstyboms parūpino Lietu
vos atstovai. Tad nenuostabu, 
kad svarstybos pradėtos lietuviš
kų dokumentinių filmų rodymu. 
Ilgokame sąraše buvo žuvusiems 
Sibiro kankiniams skirtas Zacha- 
rijaus Putikovo filmas “Rauda”, 
jau Oberhauseno festivalyje pre
mijuotas Arūno Matelio filmas 
“Dešimt minučių prieš Ikaro skry
dį” primenantis kritimą į bedug
nę, krūvą griuvėsių senamiestyje. 
Seno miesto atspindžiams buvo 
skirtas ir Šarūno Barto filmas 
“Praėjusios dienos atminimui”. 
Aklųjų pasaulį subtiliai atsklei
dė Audriaus Stonio filmas “Ne
regių žemė”.

Lietuvos dokumentikai atsto
vavo ir Rimanto Gruodžio filmas 
“Ona ir Mykolas”, svarstybų daly
vius supažindinęs su sena aukštai
čių pora bei jų aplinkos vaizdais, 
Henriko Šablevičiaus filmas “Čia 
mano nieko nėr” — su liaudies 
meistru Viliumi Orvidu, Rimtauto 
Šilinio “Sala” — su gyvenimu psi
choneurologiniame internate. 
Kornelijaus Matuzevičiaus filmas 
“Teateinie” žiūrovams atskleidė 
visas stalininio režimo negandas 
patyrusio žmogaus ryšį su gimtąja 
žeme, Vytauto Damuševičiaus 
“Liūdnoji Venecija” — kadaise 
vokiškai šnekėjusį senąjį kaimą 
prie Mingės, dabar plaunančios 
lietuviškąja Venecija tapusio kai
mo pamatus. Užsieniečiams la
biausiai patiko sarkastiškasis 
Gedimino Skvarnavičiaus filmas 
“Kaip rengti referendumą”, fel- 
jetonan įjungęs Jermalavičiaus 
informaciją apie referendumo 
dalyvių skaičių ir prie jų pri
dėjęs tikrovės faktus. Lietuviams 
buvo įdomus danės rež. S. Vester- 
holt dokumentinis filmas “Nėra 
laisvės be aukų”, pasakojantis 
apie pastarųjų metų visuomeni
nį ir politinį gyvenimą Lietuvo
je. Latvijos įvykiams yra skirtas 
jos filmas “Rygos barikadose”. 
Dokumentinių filmų svarstybų 
išvakarėse surengtoje spaudos 
konferencijoje kino kritikė Ži
vilė Pilipavičienė priminė, kad 
dabar dokumentinių filmų kūrė
jams nepakanka vien tik faktų, 
bet reikia ir meno. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

ŠALFASS-gos suvažiavimo 1991 m. lapkričio 16 d. Klivlande patvirtin
ta naujoji centro valdyba sekančių ketvertų metų kadencijai. Iš kairės: 
Sigitas Krasauskas, Algirdas Bielskus, Rimas Kuliavas, Rimas Miečius, 
Mindaugas Leknickas ir Audrius ŠileikaMOKA 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.

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

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

CHOICE
Ali THE

MASKELL INSURANCE world-IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RUSIŲ 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

ANTANAS GENYS

RF/HEK professionals inc. Realtor

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo.

p Kokia 
jūsų namo 

vertė?

an Independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000 
res: 231-2839

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

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

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

SPORTAS
------ 7—Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------  

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

Pas Čikagos “Lituanicos” 
futbolininkus

Greitai prabėgo vasara ir “Litua
nicos” futbolininkai vėl matomi pir
menybių rungtynėse. Tačiau praėju
si vasara irgi nedavė progos šiems 
futbolininkams atostogauti. Prie
šingai — ji buvo bent porą kartų sun
kesnė. Dvi komandos - vyrų ir vete
ranų - buvo išvykusios Lietuvon, kur 
dalyvavo IV PLS žaidynėse. Kaip 
ir buvo galima tikėtis, “Lituanicos” 
vyrai ten pergalių nepasiekė, nes 
nuvažiavo “lopytos” sudėties - be

se rungtynėse įmušdavo mažiausiai 
po vieną įvartį. Jeigu jo sužeidimas 
pasirodys rimtesnis, tai vargu ar 
jis šį sezoną galės pasirodyti aikš
tėje, o tas jau būtų nemažas smūgis 
rudenį be pralaimėjimų žengiančiai 
“Lituanicai”.

Naujų žaidėjų iš Lietuvos išlaiky
mui ir globai yra sudarytas komite
tas, kuris renka jiems aukas, o jų, 
ypatingai po dabartinių sužeidimų, 
reikės nemažai. Aukos turi būti nu
kreiptos klubo adresu: Futbolo klu
bas Lituanica, 2614 W. 69 th St., 
Chicago, IL 60629. E. Šulaitis

savo gerųjų žaidėjų iš tėvynės. Rei
kėjo ten ieškoti paspirties iš vieti
nių komandų tarpo, tačiau ir su jais 
toli nebuvo galima nueiti, nors kai 
kurias rungtynes čikagiečiai sužai
dė visai gerai, o vietinė publika 
(žaista Klaipėdoje, Kretingoje ir 
Gargžduose) kėlė nemažas ovacijas 
“Lituanicos” vyrams.

Kai dalis “Lituanicos” žaidėjų 
viešėjo Lietuvoje ir ten žaidė, iš li
kusiųjų futbolininkų sudarytos ko
mandos dalyvavo keliuose dideliuo
se turnyruose, Genoa City vykusia
me turnyre “Lituanica” laimėjo net 
pirmą vietą ir parsivežė didžiulį 
trofėjų, o St. Joseph gavo trečiosios 
vietos taurę.

Pirmenybių pradžia “Metropoli
tan” aukščiausioje lygoje yra labai 
sėkminga: laimėtos pirmos trejos 
rungtynės ir surinkta daugiau taš
kų negu per visą pirmąjį ratą. Nu
galėtos stiprios komandos: “United 
Serbs” 3:0, “Green White” 2:0 ir “Ma
roons” 2:0. Pirmosios rungtynės 
prieš “Spartos” vienuolikę atidėtos, 
nes nepasirodė lygos teisėjai. Su
žaistose draugiškose rungtynėse
“Lituanica” laimėjo įtikinančiai 4:1.

“Lituanica” taip pat varžosi ir dėl 
JAV Mėgėjų taurės. Čia įveiktos jau 
dvi kliūtys: nugalėta “Albanian 
Stars” 3:2 ir “Kickers” 1:0. Tačiau 
sekančiose rungtynėse klubo vado
vybė jau žada nestatyti gerųjų sa
vo žaidėjų aikštėn, nes juos nori 
“taupyti” pirmenybių susitikimams 
(beje, per paskutines rungtynes bu
vo sužeisti du vieni iš geriausių žai
dėjų, jų tarpe iš Vilniaus “Žalgirio” 
- Ričardas Zdančius, paskutiniu me
tu buvęs “Žalgirio” meistrų koman
dos kapitonu). Šis aukštos klasės 
žaidėjas, kuris kartu su kitu žalgi
riečiu Aidu Grigaliūnu į Čikagą at
vyko tik prieš 5 savaites, kiekvieno-

ŠALFASS suvažiavimas
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 

auklėjimo ir Sporto sąjungos metinis 
atstovų suvažiavimas įvyko 1991 m. 
lapkričio 16 d. Klivlande. Išspręs
ta gausybė darbotvarkėje surašytų 
klausimų ir suvažiavimo atstovų 
patvirtintą naujoji centro valdyba, 
kuri buvo sudaryta iš Toronte gyve
nančių darbuotojų: Andriaus Šilei
kos, Mindaugo Leknicko, Rimo Mie- 
čiaus, Rimo Kuliavo ir Sigito Kra- 
šausko. Nauja vadovybė nedelsda
ma pakvietė veteraną, žymųjį sporto 
darbuotoją Algirdą Bielskų, klivlan- 
diškį, pasilikti naujoje valdyboje 
ir toliau tęsti generalinio sekreto
riaus darbą. Suvažiavimo nutarta 
valdybos kadenciją pratęsti iš 3 į 
4-rių metų laikotarpį. Kaip žinoma, 
1995 m. Lietuvoje vyks penktosios 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. 
Tik metams likus, į darbą įvesti nau
ją valdybą būtų per trumpas laikas. 
Kitas svarbus nutarimas - 42-sios 
ŠALFASS-gos mėtinės vasaros žai
dynės vyks Toronte 1992 m. gegužės 
8-10 d.d.

Dviratininkai “prašovė” ...
Artūras Kasputis, Mindaugas 

Umaras, Remigijus Lupeikis, Naglis 
Ciplijauskas ir jų treneris Narsutis 
Dumbauskas 1991 m. spalio mėnesį 
pasirašė trejiems metams sutartį su 
“Ryalcao-Postabon” (Kolumbija) fir
ma, gaminančia nealkoholinius gė
rimus. Tuo pačiu šie dviratininkai 
įsiteisino profesionalais ir atsisakė 
teisės ir galimybės atstovauti Lie
tuvai XXV olimpinėse žaidynėse 
Barcelonoje. Dviračių sporto pro
fesionalai į olimpines žaidynes kol 
kas dar neįleidžiami. LTOK vice
prezidentas Gintautas Umaras (Seu
lo olimpiadoje laimėjęs du aukso

Čikagos “Lituanicos” senjorų futbolo komandos žaidėjų dalis per rungty
nes Kretingoje prieš Kauno veteranų rinktinę. Antroje eilėje R. Burnei- 
kis ir valdybos narys Ed. Šulaitis Nuotr. V. Kapočiaus

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.

• Lėktuvų 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

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

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius

Mūsų adresas:
257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 

Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

medalius dviračių sporto šakoje) 
sako: “Gaila ... man rodos vyrai 
prašovė”. Kitų šalių sportininkai 
atideda net žymiai pelningesnius 
kontraktus, kai yra galimybės pa
tekti į olimpines žaidynes, ir tik 
paskui eina į profesionalus. Lietu
vos dviračių sporto federacija jau 
buvo pateikusi LTOK olimpinių kan
didatų sąrašą, kuris prasideda Kas
pučio, Umaro, Lupeikio ir Ciplijaus
ko pavardėmis. (Apie tai rašoma Vil
niaus žurnale “Vytis” 1991 m. lap
kričio 1-8 laidoje.).

Šachmatai
“The Toronto Star” 1991 m. lapkri

čio 2 d. laidoje, šachmatų skyriuje, 
Lawrence Day rašo apie pasaulinės 
klasės įvairių kraštų didmeistrius..., 
ir vienoje pastraipoje užsimena 
Baltijos kraštus. Jis sako: “Nesvarbu 
kokios problemos - asmeninės lais
vės varžymas Baltijos kraštuose so
vietų okupacijos metais žalos ne
padarė šachmatų žaidimo lygiui. Jau 
1951 m. sovietai pradėjo įjungti ge
ruosius šachmatininkus į kitų res
publikų varžybas, tuo pakeldami vie
tinius standartus. Pvz. armėnas 
Tigran Petrosian, tapęs pasaulio 
čempionu, yra žaidęs Lietuvos čem
pionate. Jis sutikęs ten jauną žai
dėją, su kuriuo partiją baigė lygio
mis, o jo vardas buvo Vytautas Lands
bergis. Šiandieną tuometinis jaunas 
šachmatininkas yra Lietuvos res
publikos prezidentas”.

Greitos lietuvaitės .. .
Lenkijos Čistiakovo miestelyje 

per tradicines tarptautines “Auksi
nės mylios” bėgimo varžybas gerai 
pasirodė Vilniaus bėgikės. Seulo 
olimpinių žaidynių prizininkė Lai
ma Baikauskaitė, įveikusi nuotolį 
per 4:34,16, ne tik iškovojo pirmąją 
vietą bei prizą, bet ir pasiekė nau
ją rekordą. Regina Čistiakova fini
šavo trečia -4:44,0. (Rašoma Vilniaus 
“Sporte", 1991.10.15 laidoje).

Neperseniai “Fifth Avenue Mile” 
varžybose Niujorke minimos lietu
vaitės buvo pasirodę taip pat gerai. 
Pirmą vietą moterų grupėje užėmė 
Alisa Hill, JAV, 4:31,57, 2 vietą - 
Laima Baikauskaitė, Lietuva,4:36,25, 
3 vietą Eily Van Hulst, Olandija, 
4:36,30 ir 4-tą - Regina Čistiakova, 
Lietuva, 4:36,79.

' ' — .X’w w
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PARAMA 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. {gyvybes drauda)

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

(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų ................. 9 %
2 metų ................ 9.50%
3 metų ................ 9.75%

(fixed rate)

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

Skautų veikia
• Skautininkių sueiga šaukia

ma gruodžio 10 d., 7.30 v.v. pas sesę 
A. Šeškuvienę, 18 Grenview Blvd., 
tel. 233-2378. Visos kviečiamos bū
tinai dalyvauti. I.P.

Telefonas 532-1149

■SAMOGmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

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

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų Alpen 

receptą, bet parduodamas 
vietinėmis kainomis.

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

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

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

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

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI 
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9 A1C2 

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

AUŠRA DALINDIENĖ

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

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

E U R O T R A X
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.
• | kainą įeina ir persiuntimo išlaidos.

(Gavėjas nieko neturi primokėti).
• Perduodame pinigus iš rankų į rankas.

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



Jaunieji Toronto “Gintaro” ansamblio instrumentalistai koncerto metu 
Nuotr. B. Tarvydo

Kanados įvykiai

Gero vėjo, gintariečiai!
Toronto jaunimo ansamblio 

“Gintaras” išleistuvinis koncer
tas įvyko š.m. gruodžio 1 d. Tikrai 
sužavėjo publiką - svečius ir tė
velius, kurie pripildė gražiai iš
puoštą Toronto lietuviu namų 
pilnutėlę salę. Buvo nemažiau 
kaip 350 asmenų. Susirinkusius 
pasveikino tėvų komiteto pirmi
ninkė Danutė Gudelytė-Goudie, 
padėkodama visiems už atsilan
kymą. Puikiai pasirodė vyriau
sioji “Gintaro” grupė, šokda
ma nenutrūkstamai vieną šo
kį po kito, su dainos ir muzikos 
vienetais pagal sumanių vado
vų Ritos ir Juozo Karasiejų įdo
miai paruoštą programą, pava
dintą “Gintarinis vėrinys”. Žiū
rovai sužavėti skandavo susto
ję. Daugelio tvirtinimu, tai buvo 
gražiausias bei įvairiausias gin- 
tariečių pasirodymas.

Dainos vienetą paruošė pri
tyrusi muz. Dalia Viskontienė. 
Muzikantų vadovas - Teodoras 
Pabrėža, kanklių - Inga Pivo- 
riūtė. Muzikantus papildė Lie
tuvos filharmonijos smuikinin
kas Algirdas Stulgys, (kurio kon
certas bus gruodžio 7 d.), o kont- 
rabasu pritarė Kanadoje viešin
tis Jaunius Atkočiūnas. Padėkos 
žodį tarė ansamblio vadovė Rita 
Karasiejienė, pasidžiaugusi šau
niu jaunimėliu. Tačiau mes visi 
džiaugiamės ir dėkojame ne tik 
šauniems atlikėjams, bet ypač 
vadovams, paaukojusiems daug 
laiko ir kantrybės. Programai 
vadovavo jauna pranešėja Ind
rė Viskontaitė. Gintariečiai sa
vo pasirodymu įrodė, kad yra 
pilnai pasiruošę vykti į Pietų 
Ameriką atlikti koncertinę pro
gramą VH-tajame PLJ kongrese.

Genovaitė Bijūnienė

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).

Paminėta Kariuomenės 
šventė

Ir šiais metais KLB Toronto apy
linkės valdybos kvietimu, Toronto 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa lap
kričio 24, sekmadienį, 2 v.p.p. Lie
tuvių namuose surengė Kariuo
menės šventės minėjimą, kuriame 
dalyvavo per 100 tautiečių.

Pradėtas 5 vėliavų įnešimu ir VI. 
Pūtvio kuopos pirm. B. Savicko 
įvadiniu žodžiu, prisimenant 1918. 
XI.23. įsakymą nr. 1, kviečiantį 
savanorius į Lietuvos kariuome
nę. Po atidarymo Lietuvos kanki
nių parapijos kleb. kun. J. Staškus 
perskaitė invokaciją. Susikaupi
mu buvo prisiminti ir pagerbti 
žuvę Lietuvos kariai, savanoriai, 
šauliai ir partizanai. Žodžiu svei
kino Lietuvos konsulas Kanadai 
H. Lapas, buvęs VI. Pūtvio kuopos 
pirm, garbės šaulys St. Jokūbai
tis ir DLK Algirdo šaulių kuopos 
pirm. P. Kanopa iš Hamiltono.

Po sveikinimų Lietuvos šaulių 
sąjungos tremtyje vicepirm. J. 
Šiaučiulis iš Montrealio skaitė 
paskaitą. Lietuva, paskelbusi 1918 
m. nepriklausomybės atstatymą, 
gerai supratusi, kad yra reikalin
ga sava kariuomenė. Dabar, nors 
oficialiai Lietuva laisva, bet kol 
Lietuvoje yra Sovietų Sąjungos 
kariuomenė, nepriklausomybei 
grėsmė tebesanti. Po Kovo 11-to- 
sios viskas kažin kaip būtų pasi
baigę, jei tauta nebūtų reagavu
si. Už laisvę reikia mokėti krauju. 
Muziejaus bokšte Kaune įrašyti 
prasmingi žodžiai: “Skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, tas ne
vertas laisvės, kas negina jos”. 
Prisimename pirmuosius karius- 
savanorius ir partizanus. Taip pat 
lenkiame galvas dabartiniams 
Lietuvos didvyriams, laisvės ko
votojams.

Po paskaitos L. Mačionienė pa
deklamavo poemą apie artoją pa
gerbiant ir Lietuvos ūkininkus, 
kurie sunkiomis dienomis maitino 
ne tik mūsų savanorius-kareivius, 
partizanus, bet ir visą tautą.

Meninę programą atliko sol. V. 
Pavilonis ir V. Ramanauskas, pa
dainuodami eilę dainų palydint 
gitara, akordeonu ir elektroniniu 
pianinu. Padėkos žodį tarė KLB 
Toronto valdybos pirm. Aldona 
Barysaitė. Minėjimui vadovavo 
Vyt. Pečiulis. Stepas Varanka

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ritiniams. Kanados pramonės 
apsauga nepriklauso nei kai
riajam, nei dešiniajam parti
jos sparnui. Ji tėra pasenusios 
praeities liekana.

Konkrečių nutarimų libera
lų konferencijoje nebuvo pa
daryta. Liberalų vadas J. Chre- 
tienas betgi žadėjo laukti ge
rų idėjų ir jas įgyvendinti. 
Ankstesnėj savo kalboj Toron
te jis yra pasisakęs už dabar
tinės konservatorių vyriausy
bės įvesto nepopuliaraus ga
minių ir paslaugų GST mokes
čio panaikinimą. Tačiau tokiu 
atveju jo liberalų vyriausybė 
GST mokestį pakeistų populia
resniu pajamų mokesčio siste
mos pertvarkymu ir jo padidi
nimu kai kurioms grupėms. 
Apie Kanados laisvą prekybą 
su JAV J. Chretienas vengia 
kalbėti. Atrodo, šios sutarties 
atšaukimas nesiderintų su jo 
dabar siekiama laisva rinka 
Kanados gaminiams pasauli
niu mastu.

Ontario provincijos XXV-ju 
gubernatoriumi taps milijonie
rius finansininkas ir advoka
tas Hal Jackman, kurį šiam ce
remoniniam postui pasirinko 
ir paskyrė Kanados ministeris 
pirm. Brian Mulroney. Prieš 
šešerius metus atstovauti ka
ralienei Elzbietai Ontario pro
vincijoje buvo paskirtas pir
mas juodosios rasės kanadie-

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

Serious applicants only. 
For appointment call

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

rai CHATtL 21M Hurontarto $•.. 277-7M1

BONCUVAU.lt CH Aril RonceivalleTAv*.
3JJ-7M4

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

KELIONĖS ( 
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

tas Lincoln Alexander, tapęs 
populiariu gubernatoriumi.

H. Jackmanas yra kelių di
delių finansinių bendrovitj va
dovas, konservatorių partijos 
rėmėjas, triskart nesėkmingai 
bandęs įkelti koją Kanados 
parlamentan, Ontario karališ
kajam muziejui padovanojęs 
didelį vaikų žaislam skirtų 
britiškų kareivėlių rinkinį. 
Pradėdamas Ontario guberna
toriaus pareigas, jis pasitrauks 
iš finansinių bendrovių vado
vybės ir sieks Kanados vieny
bės.

Ontario parlamentas priėmė 
įstatymą, suteiksiantį medikių 
teises gimdyves moteris aptar
naujančioms pribuvėjoms (mid- 
wiwes). Joms, atrodo, geriau 
tiks Lietuvoje labiau paplitęs 
akušerės pavadinimas, pasi
skolintas iš prancūzų kalbos. 
Mat akušerės šioje provincijo
je turės baigti specialų trejų 
metų medicinos kursą univer
sitetuose. Jį numatoma paruoš
ti iki 1993-94 mokslo metų pra
džios.

Ontario provincija yra pir
moji Kanadoje, suteikianti

profesinį pripažinimą akuše
rėms. Turėdamos šį pripažini
mą ir specialų pasiruošimą, 
akušerės galės prižiūrėti mo
teris gimdymo metu ligoninėse 
bei klinikose. Tačiau dėl aku
šerės paslaugos pacientės na
muose dar esama abejonių. Pa
sigirsta balsų, kad komplika
cijos atveju akušerei reikia 
turėti ir netoli esančio gydyto
jo pagalbą. V. Kst.

Marion Boyd, Ontario provin
cijos moterų reikalams minis- 
terė, paskelbė, kad gruodžio 
6-j i yra Provincijos moterų at
siminimo ir kovos su nusikal
timais prieš moteris diena (Pro
vincial Day of Remembrance 
and Action on Violence Against 
Women). Kiekvieną gruodžio 
6 d., pasak ministerės, bus 
prisiminta ne tik 14 nužudytų 
moterų 1989 m. Ecole Polytech
nique mokykloje Montrealy, bet 
tūkstančiai kitų moterų, kurios 
kenčia nuo smurtinių veiksmų, 
yra išprievartaujamos ir nužu
domos kasmet kiekvieną dieną. 
Išleidžiama paranki knyga — 
Your Rights: An Assaulted Wo
man’s Guide, kurioje lengvu 
stiliumi bus pateikta informa
cija apie šeimos įstatymus, ap
rūpinimą butais, imigraciją ir 
kitus svarbius moterims dalykus.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201, 
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

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

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

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

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

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

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

j^TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $35.00, 

rėmėjo - $40.00, garbės - $50.00 
(JAV-se amerikietiškais)

naujiem skaitytojam tik $30.00 metams
(JAV-se amerikietiškais)

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

.lur:Vardas, pavardė ..........................................................................
Adresas .......................................................................................

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

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

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų (vertinimas

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 769-1616

NAUJA!!! SIUNTOS LĖKTUVU (Air Cargo) per4-5savaites
► SIUNTINIAI SUDAROMI IR PARUOŠIAMI PAČIŲ KLIENTŲ (Nauji ir 

vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, maksimumo nėra)
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)

► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų)

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

► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tik Kanadoje)

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

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

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

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

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

r
JAV

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

TA O 17 0-117 TO INSURANCE ILlV 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
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

T
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*

DIM l!>y ---- l\Sl ILAXi:
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

BONCUVAU.lt
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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 dovana savo bičiuliams.

KALĖDINIS “TŽ” NUMERIS
išeis gruodžio 17 d. Pokalėdinis numeris dėl švenčių 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 
atvirukų ir apsunkinti paštą.

'tfi TORONTO
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Anapilio žinios
— Adventinis susikaupimas 

mūsų parapijoje bus ateinantį 
savaitgalį: gruodžio 6, 7 ir 8 die
nomis. Susikaupimą praves kun. 
dr. Viktoras Skilandžiūnas iš Ota
vos. Susikaupimo tvarka: gruo
džio 6, penktadienį, 10 v.r. Mišios 
su pamokslu; gruodžio 7, šešta
dienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu; 
gruodžio 8, sekmadienį, rekolekci
jų vedėjo pamokslai Mišių metu. 
Prieš ir po pamokslų bus klauso
ma išpažinčių.

— Adventinis susikaupimas Wa- 
sagoje bus gruodžio 8, sekmadie
nį, 2 v.p.p. Gerojo Ganytojo mi
sijoje. Susikaupimą praves kun. 
dr. V. Skilandžiūnas.

— Gruodžio 8, sekmadienį, KLK 
moterų draugija švenčia savo me
tinę šventę ir skyriaus narės da
lyvauja su savo vėliava 11 v.r. Mi
šiose. Tuoj po Mišių — vaišės ir 
“Sutartinės” meninė programa 
Anapilio parodų salėje.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti Kūčių plotkelių.

— Kalėdų eglutė Anapilio salė
je bus gruodžio 22, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių. Ją rengia jaunų 
šeimų sekcija, vad. V. Valiulio. 
Dovanėlėms bei užkandžiams 
imama nuo kiekvieno vaikučio 
iki 10 m. amžiaus po $8, o suau
gusiems už užkandžius po $3 prie 
įėjimo. Registracija sekmadie
niais parapijos salėje iki gruo
džio 8 d.

— Kanados lietuvių muziejus 
Anapilyje ieško “Laiškai lietu
viams” žurnalo 1980-1991 m. nu
merių. Prašome pranešti vedėjai, 
jei galėtumėte duoti pavienius 
numerius ar komplektus. Muzie
jaus lankymo valandos: sekma
dieniais — nuo 10.30 v.r.

— Ateinantį savaitgalį klebo
nas kun. J. Staškus bus išvykęs 
pravesti adventinį susikaupimą 
Sudbury ir Sault Ste. Marie apy
linkių lietuviams.

— Mišios gruodžio 8, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Izabelę Prasaus- 
kienę, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Joną ir Eleną 
Dambrauskus.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 220 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: S. E. Žaliauskai iš Kau
no; Julius Baniulis iš Marijampo
lės; Saulis, Lidija ir Kazimieras 
(Jr.) Šoliūnai iš Čikagos; J. A. Ry- 
geliai iš Thompson, CT, JAV.

— LN valdyba nuoširdžiai dė
koja LN visuomenės veiklos, mo
terų ir vyrų būreliams už jų įdė
tą darbą ruošiant LN 40 metų veik
los tradicinį koncertą-pobūvį ir 
kalėdinį daiktų išpardavimą.

— LN moterų būrelio ir “Atža
lyno” suruoštas kalėdinis daiktų 
išpardavimas lapkričio 30, šeš
tadienį, davė $1,253 pelno. Visas 
pelnas paskirtas Lietuvių slaugos 
namų statybos fondui. Lietuvių 
slaugos lėšų telkimo komitetas 
dėkoja LN moterų būreliui ir “At
žalynui” už auką.

— Gruodžio 8, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. įvyks smuikininko Algirdo 
Stulgio ir solistės Vidos Bičku
tės koncertas. Bilietai gaunami 
LN sekmadienio popietėje ir prie 
įėjimo.

— Bilietai į LN Naujų metų suti
kimą, gruodžio 31, antradienį, 
7 v.v., gaunami sekmadienio po
pietėse. Stalus galima rezervuoti 
ir skambinant LN raštinei darbo 
valandomis tel. 532-3311. Plačiau 
žiūrėkite “TŽ” skelbime.

— Vasario 1, šeštadienį, LN Ka
raliaus Mindaugo ir Karalienes 
Mortos menėse įvyks tradicinis 
šaunus medžiotoju ir žuklautojų 
balius.

Aukos slaugos namams
$2,000 — Leonas ir Ieva Adoma

vičiai; $1,253 — Lietuvių namų 
moterų būrelis; $1,000 — Antanas 
Rakauskas; $500 — J. Stankaitis; 
$200 — B. McKenny; $150 — Dan
guolė Sher; $85 — Arūnas Jonikas; 
$25 — Bruce Gordon, Antanas Ul
ba a.a. Aloyzo Ramono atminimui.

Aukos slaugos namams LN mo
terų ir “Atžalyno” surengtame 
kalėdiniame daiktų išpardavime: 
$100 — Juozas Bacevičius; $40 — 
Bronė Paulauskaitė-Dumanski; 
$20 — Lois Dagienė; $5 — E. Mačiu- 
laitis. Iš viso statybos fonde yra 
$671,467. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Kunigai aplanko ligonis 
namuose ir prieglaudose susita
rus. Pirmais penktadieniais mūsų 
šventovėje vyksta Šv. valanda ir 
Mišios 7 v.v. Išpažinčių klausoma 
prieš visas Mišias rytą ir vakare.

— Gyvojo rožinio draugija ren
kasi Rožinio kalbėjimui ir Mi
šioms kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį. Šį šeštadienį Rožinis 
— 10.30 v.r., Mišios 11 v.r. “Vil
niaus” rūmuose Mišios pensinin
kams— 5 v.p.p.

— Trečiojo šv. Pranciškaus or
dino mūsų parapijos kongrega
cijos Mišios ir susirinkimas — 
šį ketvirtadienį 10 v.r.

— Pirmos Komunijos pasiruo
šimo pamokos gruodžio 8 d. ne
bus. Sekanti pamoka gruodžio 
15 d.

—' Pakrikštyti: Christine-Janie, 
Jono ir Melanie Valančių dukre
lė; Zachary-Peter, Dido ir Bar
bara Lukošių sūnus.

— KLK moterų Prisikėlimo pa
rapijos skyriaus metinė šventė 
Agapė įvyks gruodžio 8, sekma
dienį, po 11.30 v.r. Mišių Parodų 
salėje.

— Kun. Vidmantas Kareckas, 
Vaškų parapijos, kuri yra Pasva
lio dekanate, klebonas vieši mūsų 
parapijoje.

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

— Registracija vyrų rekolekci
joms vyksta parapijos raštinėje. 
Rekolekcijos įvyks ateinantį sa
vaitgalį, gruodžio 6-8 d.d., King 
City, Ont, augustinijonų vienuo
lyne. Rekolekcijas praves kun. A. 
Tamošaitis, SJ.

— Kalėdinės plotkelės dalina
mos sekmadieniais zakristijoje, 
o klebonijoje bet kada.

— Mišios gruodžio 8, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Algirdą Mi
talą, 9.20 v.r. — už a.a. Michael 
ir Maria Vojtowicz, 10.15 v.r. — 
už a.a. Vincą Norkevičių, padė
kos intencija, už a.a. Izabelę Čiup- 
lienę, 11.30 v.r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Kanados ukrainiečių bendruo
menė kviečia visus lietuvius su 
vėliavomis susirinkti Toronto 
miesto rotušės aikštėje trečia
dienį, gruodžio 4, 7 v.v. ir kartu 
pasidžiaugti gruodžio 1 d. Ukrai
noje įvykusios visuotinės ap
klausos rezultatais.

Toronto Maironio mokyklos 
metinė Kalėdų eglutė įvyks šį 
šeštadienį, gruodžio 7 d., 9.30 v.r. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Prašome visų tėvelių atvežti vai
kus į salę 9 v.r., kad galėtume 
laiku pasiruošti spektakliui 
“Rudnosiukas”. Mokyklos patal
pos tą šeštadienį bus uždary
tos. Gruodžio 14 d. pamokos pra
sidės įprastu laiku 9 v.r. ir pa
sibaigs 11 v.r. Vedėja

VVasagoje, Ont. Gerojo Ganyto
jo misijos salėje, gruodžio 31, 
antradienį, ruošiamas Naujų 
metų sutikimas.

Wasagos moterų būrelis

Dail. Jurgis Račkus, dėstantis 
meną Ponta Delgada meno aka
demijoje (Azorų salose), kalbės 
ir rodys skaidres gruodžio 8, 
sekmadienį, 2 v.p.p. “The Gallery 
at Fairways”, 1400 Dixie Rd. (į 
pietus nuo Q.E.W.). Šioje galeri
joje vyksta “Colour and Form 
Society” suorganizuota 39-toji 
metinė paroda, kurioje dalyvau
ja 62 menininkai, jų tarpe J. Rač
kus ir Vincas M. Vaitiekūnas, 
1988 m. baigęs Ontario meno mo
kyklą, spėjęs pagarsėti ir garbės 
žymeniu įvertintas už kūrinį 
“Siren” (sirena). Paroda tęsis 
iki gruodžio 15 d. Lietuviai kvie
čiami ją aplankyti. Inf.

Lietuvių imigrantų centras 
Toronto Lietuvių namuose ne
veiks visą š. m. gruodžio mėne
sį. Inf.

Latvių dail. Fridrichs Linde 
atsiuntė “TŽ” latvių kalba para
šytą jo paties straipsnelį apie 
1991 metų Toronte vykusį tauty
bių karavaną, plačiau paliesda
mas premijuotą Vilniaus pavil
joną. Prie laiško pridėtas jo pa
rodos 1982 m. katalogas, kuria
me tarp kitų tapybos darbų ran
dame ir mus liečiantį - “Kalanta 
ugnyje”. Inf.

S

Kviečiame visą Toronto apylinkės bendruomenę i

Advento susikaupimo D HT A
ir šv. Kalėdų giesmių J\U1N V/JtS K

“O MAGNUM MYSTERIUM
Atlieka - Toronto lietuvių choras “Volungė", Lietuvos kankinių ir

Prisikėlimo parapijų vaikų chorai.

Gruodžio 15, sekmadienį, 4 v.p.p., St. Anne’s anglikonų šventovėje
(270 Gladstone Avenue, skersai nuo Neilson’o įmonės, tarp College ir Dundas g-vių).

įėjimas į koncertą yra laisvas visiems.

j ĮSKILUS
I VAKARAS ANAPILYJE

gruodžio 24, antradienį, 8 valandą vakaro

v
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Programoje: meninė dalis Kūčių nuotaikai, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Gurklienės.

Kainos: suaugusiems - $17, pensininkams - $15, vaikams nuo 10 iki 15 metų 
— $10, nuo 7 iki 10 metų - $6, nuo 1 iki 7 metų- nemokamai.
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių - J. Gurklienei tel. 278-4674.
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, kitomis 
dienomis — aukščiau minėtu telefonu.
Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio parapija

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

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

8 Gruodžio 31,
| antradienį, 
d T vai. vakaro,
S Karaliaus Mindaugo ir 
| Karalienės Mortos 
§ menėse

VISUS DALYVAUTI ŠIAME RENGINYJE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
ANAPILYJE su specialiai pakviestu 
orkestru iš Lietuvos 
gruodžio 31, antradienį, nuo 7 valandos vakaro

* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti i| 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas V. Narušįtel. 277-1128.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

a

Daugiavaikei šeimai Lietuvoje 
aukojo: $20 — J. J. Valiuliai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — L. Daunienė; 
$65 — E. Čepienė; $20 — A. Jan- 
kaitienė.

Lietuvių namų vyrų būrelis 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

Hamiltono lietuvių medžio
tojų ir meškeriotojų klubas 
Giedraitis paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50.

A.a. vyro'Jono Jasinsko viene- 
rių metų mirties prisiminimui 
žmona Ona “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Vincentos Kudžmienės 
atminimui sesuo Kunigunda 
Dervaitienė • “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

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

KARPATY
ELECTRONICS & PARCELS
120 Runnymede Rd., 

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

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $50 — Adelė Vapsvienė, 
Montreal, Que.; $40 — Alvina ir 
Vladas Ramanauskai; $30 — Zosė 
Martinaitienė ir Juozas Žadeikis, 
Stasys Dabkus; $26 — Joana Va- 
liukienė; $25 — Steponas ir Irena 
Varankos, D. Zulonienė, Irena ir 
Antanas Ambraškos, Phoenix, Az., 
Z. J. Mažonai, A. M. Bumbuliai, 
P. J. Vegeliai, Oakville, Ont., Ma
rytė ir Vacys Vaitkai, Wasaga 
Beach, Ont., O. L. Rimkai, Jonas 
ir Irena Nacevičiai, Loreta ir Vin
cas Rutkauskai, Keswick, Ont., 
Vanda Jasinevičienė ir sūnus Al
gimantas, Kunigunda ir Jonas 
Dervaičiai su šeima, St. Catha
rines, Ont., Aldona ir Aleksas Va- 
ladkos; $20 — Ona Dementavičie- 
nė, Benas ir Vera Cvirkos, Sim
coe, Ont, E. P. Žuliai, Elena ir 
Vytautas Krikščiūnai, Wasaga 
Beach, Ont., Augustinas Senkus, 
A. V. Poškaičiai, Bronius ir Ele
na Kišonai, Juozas Prišas, Valė 
ir Vincas Baliūnai su šeima, Olga 
ir Jonas Statkevičiai, Rodney, 
Ont., Margarita ir Justinas Zub- 
rickai, Ona Jakimavičienė, G. ir B. 
Trinkų šeima, Stasė ir Aleksand
ras Kaluzos, V. Kecorienė, Geno
vaitė Kudžmaitė, Hamilton, Ont.; 
$15 — Jonas, Elena Dalmotai, St. 
Leonard, P.Q., Jonas ir Stasė Na-
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ruševičiai, Carignan, P. Q., Juo
zas, Sofija Skučai ir šeima, Mont
real, P.Q., A. G. Sprainaičiai, A. 
G. Stankai, Jadvyga ir Adolfas 
Vanagai, Olga ir Mykolas Krivic
kai, Oakville, Ont., Aniceta Ape- 
ravičienė, Klara ir Mečys Andriuš
kevičiai, Ona Urnavičienė; $14
— Liuda ir Petras Jurėnai su šei
ma; $12 — M. E. Kazakevičiai; $10
— Izabelė Ambrasienė, Montreal, 
P.Q., Jadvyga Barzdaitienė, Juo
zas Staškevičius; $5 — Teofilė 
Šmitienė, St. Leonard, P. Q., Jonas 
Araminas, Montreal, P. Q., V. Ja- 
siūnienė.

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

“TŽ” leidėjai

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

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

Kariuomenės šventės minėjimą 
lapkričio 24 d. Aušros Vartų pa
rapijoje suruošė veikli LK Min
daugo šaulių kuopa. Mišias už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės atna
šavo ir pamokslą pasakė svečias iš 
Lietuvos - Vaškų parapijos kle
bonas kun. Vidmantas Kareckas. 
Pamaldų metu giedojo parapijos 
choras ir sol. Antanas Keblys.

Parapijos salėje po vėliavų įne
šimo, žuvusių pagerbimo bei Ka
nados himno “Kario” redaktorius 
Balys Raugas skaitė paskaitą. 
Pradžioje papasakojo apie “Ka
rio” istorinį tęstinumą ir vėliau 
jautriai pavaizdavo Lietuvos ka
riuomenės pasiruošimą ginti sa
vo kraštą. Kalbėtojas pabrėžė sa
vo nepasitenkinimą, kad 1940 me
tais be šūvio buvo įsileista oku
pacinė Raudonoji armija. Meni
nę dalį atliko muz. Aleksandro 
Stankevičiaus vadovaujamas Mont- 
realio vyrų oktetas, padainuoda
mas šešias, daugiausia kariškas, 
dainas. Po Tautos himno ir vėlia
vų išnešimo visi buvo pavaišinti 
sumuštiniais, pyragais bei kava. 
Minėjimui vadovavo kuopos pirm. 
Augustas Mylė.

Lietuvos operos solistę Elzbietą 
Kardelienę, sulaukusią 91 m. am
žiaus, pasveikino Vilniaus operos 
ir baleto darbuotojai ir jos gar
bei lapkričio 30 d. pastatė operą 
“Figaro vestuvės”.

Kalėdų eglutę rengia Montrea- 
lio lituanistinė mokykla gruodžio 
15 d. po pamaldų AV parapijos sa
lėje. Programą atliks patys moki

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certiflkatus ........... ......... 73/4% Taupymo-special................ . 41/4%
Term, indėlius:

......... 71/4%
........ 63/4%

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

Taupymo-kasdienines...... . 4’/2%

120 d. - 179 d. .......  6'/2% Einamos sąsk........................ . 31/2%

60 d. - 119 d. ........ 6'/2% RRIF - RRSP - term............ . 8 %
30 d.- 59 d. ....... 6 % RRIF - RRSP - taup............. . 43/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 9 %, asmenines - nuo 101M%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite’1
KASOS VALANDOS:

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

LABAI PIGIAI PARDUODAMI 
Lietuvoje austi nauji tautiniai 
drabužiai. Skambinkite tel. 927-4916 
Toronte.

ATLIEKU VERANDŲ taisymus, 
rūsių (rec. rooms) įrengimus, lauko 
ir vidaus dažymus. Skambinti Vin
cui Baliūnui tel. 766-2872 Toronte.

MOTERIS 28 metų ieško darbo. 
Gali atlikti namų ruošos ir slaugos 
darbus. Skambinti Lianai tel. 769- 
4924 Toronte.

VYRAS 24 metų ieško darbo. Gali 
atlikti fizinius darbus. Skambinti 
Redui tel. 769-4924 Toronte.

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

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.

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

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

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

niai, atvyks Kalėdų senelis ir visi 
dalyviai bus pavaišinti karštais 
pietumis. Tėvų komitetas kviečia 
dalyvauti ne tik tėvus bei sene
lius, bet ir visus kitus, kurie domi
si mūsų lietuviškos mokyklos gy
venimu.

Romos ir Algio Lapinų dukrelė 
pakrikštyta Dalios-Aleksandros 
vardais. Krikštynos įvyko tėvų na
muose. Krikštijo AV parapijos kle
bonas kun. Juozas Aranauskas. 
Krikšto tėvais buvo Rūta Rudins- 
kienė ir Gailius Lapinas.

A.a. Elzbieta Ruginienė, 76 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 20 d. Pa
laidota iš AV šventovės. B.S.

Dienraštis “La Presse” 1991.X. 16 
išspausdino žymaus žurnalisto- 
knygų leidėjo Alain Stanke (Stan
kevičiaus) straipsnį “Žurnalistas, 
kuris buvo geroje šventovėje, bet 
blogame suole”. Jame autorius ati
taiso prancūzų žurnalisto Stephan 
Bureau tvirtinimus apie prezi
dentą V. Landsbergį ir Kvebeką 
ryšium su pastarojo nepriklauso
mybės siekimu. Iš šio straipsnio 
aiškėja, kad A. Stankės knygų lei
dykla yra pasiruošusi išleisti V. 
Landsbergio atsiminimus pran
cūzų kalba. Iš kitos informacijos, 
paskelbtos “La Presse” dienrašty
je 1991.X.20, matyti, kad A. Stankės 
knygų leidykla dalyvavo tarptau
tinėje knygų parodoje Vokietijos 
Frankfurte ir ten padarė sutartį 
su amerikiečių leidykla “Interna
tional Press Syndicate” dėl V. 
Landsbergio atsiminimų angliškos 
laidos bei jos platinimo. Kor.

GĖLĖS! GĖLĖS!
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės įvairom progom. Kreiptis į Valę 
Siminkevičienę tel. 595-9761 Toronte.

SIMPATIŠKA, malonaus charak
terio lietuvė (164 cm ūgio, 65 kg 
svorio), gyvenanti JAV (galėtų gy
venti Kanadoje), norėtų vedybų 
tikslu susipažinti su vyresnio am
žiaus pensininku, kuris mėgsta 
teatrą, klasikinę muziką ir roman
tišką bei laimingą šeimyninio gyve
nimo pavakarį, praleisti kartu su 
mylima gyvenimo drauge. Rašyti 
adresu: Salomėja K., P.O. Box 276, 
Buffalo, NY 14212, USA.

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 j namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

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.


