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PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Buvo priimtas kaip prezidentas 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS Romoje 
1991 m. lapkričio 16-20 dienomis buvo iškilmingai sutiktas ir išlydėtas* Paroda “Per 

kankinystę į laisvę” • Pokalbis su dienraščiu “Avvenire”

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Dovana paprastai reiškia džiaugsmą. Ją gavęs žmo

gus jaučiasi išskirtas, pagerbtas, neužmirštas. Atoliepis 
— dėkingumas. Tuo būdu dovana nebėra jau vien tik 
gautas daiktas, o abipusė širdies šiluma, kuri kaip ver
tybė brangesnė ir už patį daiktą. Ji artina žmones, stip
rina jų ryšius, išreiškia pagarbą, meilę, prisirišimą.

P
RIEŠKALĖDINIS laikotarpis kasdienybės triukš
me — dovanų galvosūkis. Ką kuriam pirkti, kad 
gavęs tikrai apsidžiaugtų, kad vertintų, laikytų, 
prisimintų. O, rodos, visi visko pilni. Kas suras anam 

reikalingą daiktelį, kas atspės, ko jam tikrai reikia? Pil
nos parduotuvės lankytojų ir pirkėjų. Gal kas geresnio 
ar naudingesnio bus išstatyta, gal besidairant kils ko
kia mintis ką pirkti? Daug žmonių, o dar daugiau daik
tų. Ir taip kasmet. Kalėdų senio paradas — tartum koks 
signalas sukrusti ir pirkti. Džiugu, spalvinga, ir viskas 
taip sutikrovinta, kad, rodos, skurdžios pasidarytų Ka
lėdos be visų tų puošmenų ir iškilmių. Dabar visa tai ro
do aukštą gyvenimo lygį, medžiaginės gerovės pertek
lių, nors apie ekonominius sunkumus ir atoslūgius kal
bėti nenustojamą. Ir kaip gi kitaip — gėrybių siekiams 
juk nėra galo. Visa krašto ekonomika apsprendžiama 
pagal tų siekių intensyvumą ir laipsnį. Sustojimas, šio 
bei to atsisakymas, kenktų medžiaginės gerovės kėlimui. 
Juo daugiau norima, juo daugiau perkama; juo daugiau 
perkama, juo daugiau gaminama. Apskaičiuojama, kad 
Kalėdų laikotarpyje Š. Amerikoje kai kurių parduotu
vių uždarbiai nulemia jų visą metinį pelną. Todėl visiš
kai suprantamas prieškalėdinių savaičių komercinis ag
resyvumas, prabangi reklama, parduotuvių puošmenys, 
prailgintos darbo valandos. Visa tai taip suorganizuota, 
maloniai patrauklu ir įdomu, kad negali nepaveikti pir- 
kinėjančiųjų. Srovė stipri — pagauna ir jauną, ir seną.

P
AGAUNA ji ir ateivį, per eilę metų jau įpratusį 
pataikyti koją kojon su vietiniais. Taigi ir kalėdi
nių dovanų rūpesčiais jau nedaug kuo skiriamės 
nuo kitų, gal kai kur net lenkiame. Netikslu būtų visa tai 

pavadinti tuščiu prisitaikymu. Nieko blogo nėra ir lie
tuviui tuos pačius prieškalėdinius galvosūkius pergy
venti. Bet šalia viso to (arba virš) mes turime ir skirtin
gų, mums vieniems būdingų rūpesčių, kylančių iš to 
“antrojo” lietuviškojo gyvenimo. Čia jau kalėdinių do
vanų laukia ne tik mūsų šeimos nariai, giminės ir arti
mieji draugai. Jų laukia mūsų pačių suorganizuotos ins
titucijos, kuriomis remiasi visas tas “antrasis” gyveni
mas. Tiesa, tos dovanos labai skirtingos, kaspinėliais 
neperrištos, po eglutėmis nekaišiojamos. Bet jos bran
gios ir labai naudingos, nors viešose parduotuvėse ne
perkamos. Kas gi tai? Galvosūkis daug menkesnis — vie
no kito pinigo nukreipimas lietuviškam reikalui. O jų 
tiek daug, visi aiškūs ir lengvai matomi. Sakykime — 
spauda. Metams baigiantis, reikėtų tik apsidairyti, kuo 
galėtume jai padėti: nupirkti knygą, prie prenumeratos 
pratęsimo pridėti auką, paremti sveikinimais ir skelbi
mais, užsakyti laikraščius tiems, kurie gyvena bloges
nėse sąlygose Europoje ar Pietų Amerikoje. O šiandien 
jau ir Lietuva mūsų spaudos labai laukia. Apie savąją 
spaudą įvairiomis progomis ir formomis pasisakoma. 
Visų išvada vienoda: sunku išsilaikyti. Bet tai neturėtų 
būti vien tik leidėjų balsas, o balsas visų mūsų, kuriems 
savasis spausdintas žodis dar brangus. Galbūt ne visai 
tikslu spaudos rėmimą pavadinti dovana. Bet vis tiek 
dėkingumo atoliepiu, širdies šiluma švenčių proga pa
sidalinti galime. Ir ne tik šiaip sau iš papratimo — skir
tas pinigėlis lietuvybei nepavirsta pokalėdinėmis dova
nėlių šiukšlėmis. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Pirmoji Toronto burmistre
Toronto miesto burmistro rin

kimus lapkričio 12 d. laimėjo 
liberalė June Rollands, turin
ti penkiolikos metų patirtį met
ropolinio Toronto savivaldybė
se. Jai net 49.970 balsų pralai
mėjo devynmetę patirtį turė
jęs NDP socialistas Jack Lay- 
ton. Pirmąja Toronto burmist
re tapusi J. Rollands pergalės 
susilaukė penkiolikoje rin
kiminių apylinkių, J. Layton 
— tik vienoje. Už ją balsavo 
113.824 torontiečių (58,6%), 
už j į —63.854 (32,9%).

Rinkiminiame vajuje busi
moji burmistre J. Rollands 
buvo aštriai kritikuojama pa
ties J. Laytono ir jo šalininkų 
už drąsų pareiškimą apie spar
čiai augančius nusikaltimus 
Toronte. Mat ji, ėjusi metro
polinio Toronto policijos tary
bos pirmininkės pareigas, pa
žėrė priekaištų juodosios ra
sės atstovams dėl neproporcin
gai didelio jaunuolių įsivėli
mo į kriminalinius nusikalti
mus. Pasak kritikų, rasės ne
reikia susieti su nusikaltimais, 
nes jie priklauso visoms ra
sėms. J. Rollands betgi teisi
nosi, kad tai nebuvo priekaiš
tas juodajai rasei, tik draugiš
kas bandymas atkreipti jos dė
mesį į klystkeliais žengiančius 

jaunuolius. Pareiškimą ji pa
darė susitikime su Jamaikos 
kanadiečiais ir teigė, kad už 
jį susilaukė šios grupės vadų 
padėkos.

Šią visiem torontiečiain skau
džią temą jau spalio 5 d. lai
doj yra palietęs dienraščio 
“The Globe and Mail” kores
pondentas ryšiams su policija 
Timothy Appleby. Ilgą straips
nį jis pradėjo vieną rytą apsi
lankęs senojoje Toronto rotu
šėje įsikūrusiame teisme. Į 
kambarį nr. 116 tada buvo ve
dami dėl narkotikų vartojimo 
ar pardavinėjimo suimti jau
nuoliai sužinoti savo bylos 
datos.

Per dvi valandas žurnalistas 
T. Appleby suskaičiavo 54 to
kius suimtus asmenis: 7 buvo 
baltosios rasės atstovai, 37 — 
juodosios, 10 — kitų lengvai 
matomų rasių. T. Appleby kons
tatavo aiškų statistinės propor
cijos pažeidimą. Mat Torontas 
turi tik apie 20% baltajai rasei 
nepriklausančių gyventojų. 
Tad J. Rollands savo drąsiame 
pareiškime rėmėsi tiesa. Jau 
išrinkta burmistre, jį atkreipė 
dėmesį ir į baltosios rasės to- 
rontiečius. Pasak jos, baltoji 
rasė iš prigimties labiau yra

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirm. Vytautas Lands
bergis, užbaigęs keturių die
nų vizitą Romoje, 1991. XI. 20 
iš Romos Fiumicino orauos- 
čio išskrido per Maskvą atgal 
į Lietuvą.

Pirmininką Landsbergį Ro
mos orauostyje išlydėjo Ita
lijos užsienio reikalų minis
terijos protokolo skyriaus at
stovas, Italijos ambasadorius 
Lietuvoje Tempesta, Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone ir 
atstovas prie Šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis, Italijos są
jungos už Lietuvą vicepirm. 
Andrea da Milano, Italijos lie
tuvių bendruomenės vicepirm. 
Kazimieras Lozoraitis ir kt.

Orauostyje pirm. V. Lands
bergis susitiko ir trumpai kal
bėjosi su ką tik į Romą atvy
kusiu Maskvos meru Popovu, 
taip pat prezidento Gorba
čiovo patarėju Ignatenko.

Nors V. Landsbergio vizitas 
Romoje nebuvo oficialus, jis 
visur buvo sutiktas ir iš Ro
mos išlydėtas pagal valstybių 
vadovam numatytą protokolą. 
Vizito metu pas Italijos pre
zidentą Cossigą Kvirinalo rū
mų kieme buvo išrikiuota gar
bės sargyba. Rūmų salėje, ku
rioje, televizijos atstovam 
filmuojant, prezidentas Cos- 
siga pasitiko Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ką, šalia Italijos vėliavos 
buvo ir Lietuvos trispalvė.

Nuotraukų paroda
V. Landsbergis Romoje da

vė pareiškimus Italijos tele
vizijai, radijui, spaudai. Pas
kutinę vizito dieną, 1991. XI. 19 
vienoje meno galerijoje mies
to centre buvo atidaryta foto 
paroda “Lietuva — per kanki
nystę į laisvę”. Parodą suren
gė italų sąjunga už Lietuvą, 
talkinant fotomenininkui Ro
mualdui Požerskiui. Iš Lietu

vos specialiai atgabentos Po- 
žerskio meniškos nuotraukos 
vaizduoja lietuvių tautos per 
kankinystę į laisvę nueitą ke
lią, pradedant sovietine oku
pacija, deportacijomis ir bai
giant Lietuvos Sąjūdžio su
rengtais masiniais mitingais 
už laisvę bei paskutiniaisiais 
tragiškais įvykiais Vilniuje.

Parodos atidaryme dalyva
vo daug italų kviestinių sve
čių, žurnalistų. Paroda buvo 
atidaryta vieną savaitę.

V. Landsbergis, prieš išvyk
damas iš Romos, Lietuvos at
stovybėje prie Šv. Sosto pri
ėmė Italijos Raudonojo kry
žiaus atstovę ir Taikos fondo 
pirmininkę Mariją Pia Fanfa- 
ni, kuri gruodžio mėnesį ruo
šiasi vykti į Lietuvą — lydės 
medikamentų vaikų ligoninėm 
Lietuvoje siuntą.

Pokalbis su dienraščiu
Italijos katalikų dienraš

tis “Avvenire” išspausdino 
ilgą pokalbį su Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ku Vytautu Landsbergiu. Įžan
goje dienraštis V. Landsber
gį pristatė kaip charizmati
nį lietuvių tautos vadą, muzi
kologą ir intelektualą, kurį 
politiniai įvykiai atplėšė nuo 
mokslinės veiklos ir įjungė į 
tautos vadovų viršūnes Lietu
vai lemtingu metu. Tai asmuo, 
kuris esą metė iššūkį Gorba
čiovui, ryžtingai ir drąsiai 
kovojo už savo tautos teises, 
laikėsi ramiai ir santūriai, 
pasižymi minties aiškumu ir 
nuoseklumu.

Atsakydamas į klausimą, 
kaip vyksta nepriklausomos 
Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimas, V. L. pažymėjo, 
kad Lietuva dabar turi du pa
grindinius tikslus: sovietų 
kariuomenės išvedimą iš Lie
tuvos ir laisvos rinkos palaips

nišką įgyvendinimą. Esą klysta 
tie, kurie mano, kad sovietų 
kariuomenė nebėra pavojinga 
Lietuvai. Pabandykite priimti 
į savo namus dvi karių divizi
jas ir po to man pasakysite, 
ar jos nesudaro jums pavojaus. 
Jei Rusijoje įvyktų krizė, Rau
donoji armija galėtų tapti itin 
pavojingu veiksniu. V.L. primi
nė, kad Raudonosios armijos 
buvimas Lietuvoje nesiremia 
jokiu teisišku pagrindu: tai 
neteisėta okupacinė kariuo
menė, toji pati, kuri 1968 m. 
okupavo Čekoslovakiją. Ji pa
sitraukė iš Prahos, tepasitrau- 
kia ir iš Lietuvos. Vakarai pri
valėtų paremti šį reikalavimą. 
Pirmininkas apgailestavo, kad 
nėra pradėtos derybos tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos. 
Esą nežinia su kuo Maskvoje 
reikėtų derėtis. Nepasitikė
jimas Maskva Lietuvoje tebė
ra gyvas. Perversmas Mask
voje nepavyko, bet senosios 
komunistinės struktūros yra 
išlikusios, gina turimą galią, 
kariuomenėje jaučiamas ne
pasitenkinimas, ekonomika vi
siškai suirusi. Kuo tad galima 
būtų pasitikėti? Gorbačiovas 
pripažino mūsų nepriklauso
mybę, bet vien todėl, kad buvo 
priverstas.

Santykiuose su Rusija ne
turime problemų, tęsė V.L., 
pasirašėme politinę sutartį, 
kuria apsaugojamos mūsų sie
nos, ruošiama ir ekonominė 
sutartis.

Į italo žurnalisto klausimą, 
ar nėra pavojaus, kad Lietu
voje įsitvirtintų diktatūra, 
V. L. atsakė: diktatūrai pri
mesti reikia kariuomenės, o 
Lietuva šiuo metu neturi jo
kios kariuomenės. Be to, jei 
valdžia gerai vykdo savo pa
reigas, savaime atpuola ir stip
raus prezidentinio režimo rei-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Paskelbė streiką
Lietuvos laikraščiai “Lietuvos 

rytas”, “Respublika”, “Tiesa”, 
“Vakarinės naujienos” ir “Vals
tiečių laikraštis” lapkričio 30 
dieną išėjo tik su atspausdintu 
pareiškimu vyriausybei, reika
laudami: 1. nutraukti nevalsty
binės spaudos — demokratijos 
garanto — ekonominį ir poli
tinį puolimą; 2. atšaukti nuta
rimą dėl “Valstiečių laikraš
čio” perdavimo Žemės ūkio mi
nisterijai; 3. atsisakyti nepa
grįstų pretenzijų nusavinti tuos 
leidinius, kurie įstatymo nusta
tyta tvarka tapo ekonomiškai ir 
politiškai nepriklausomi; 4. įsta
tymo nustatyta tvarka patraukti 
atsakomybėn tuos oficialius pa
reigūnus ir vadovus, kurie, ig
noruodami spaudos įstatymą, at
sisako teikti informacijų žur
nalistams; 5. kviečiame vyriau
sybę nedelsiant sėstis prie de
rybų stalo, kad būtų galima ap
tarti masinės informacijos prie
monių tolesnio legislavimo bei 
normalaus bendradarbiavimo 
su valdžios struktūromis klau
simus. Jei nebus išpildyti rei
kalavimai, sakoma pareiškime, 
minėti laikraščiai išeis į strei
ką. Laikraščio atstovai buvo 
susitikę su valdžios žmonėmis, 
bet nebuvo pasiekta susitari
mo. Laikraščiai išėjo į streiką.

Lietuvos vyriausybė gruodžio 
5 d. paskelbė streikuojančių 
laikraščių reikalu pareiškimą:
Lietuvos respublikos vyriausybės 

pareiškimas
Dar neseniai Lietuvos spauda, 

viešas žodis priklausė komu
nistų partijai arba buvo jos 
įtakoje. Bet kartu su visuome
ne ji pamažu laisvėjo ir toliau 
laisvėja. Prieš mėnesį Aukščiau
siojoje Taryboje priimtas įsta
tymas dėl LKP (KPSS) turto pa
skatino laikraščius ir žurnalus 
tapti savarankiškesniais, pri
vačiais leidiniais. Tačiau prieš 
keletą dienų netikėtai ir orga
nizuotai buvo išplatinti prasi
manymai apie laikraščių nacio
nalizavimą. Tai buvo padaryta 
tuo metu, kai Lietuva išgyvena 
sunkiausią ekonomikos trans
formacijos laikotarpį.

Kadangi skleidžiami gandai 
apie tariamą Lietuvos spaudos 
suvalstybinimą gali pakenkti 
mūsų šalies tarptautiniam pre
stižui ir padaryti didžiulių 
nuostolių valstybei ir žmonėms, 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė pareiškia:

1. Kai kurių vidaus politinių 
jėgų inspiruojami kaltinimai 
Vyriausybei dėl tariamo spau
dos suvalstybinimo yra visiškai 
nepagrįsti. Vyriausybė skatino 
ir skatina nepriklausomą spau
dą.

2. Į Lietuvą kviečiama Euro
pos Tarybos ekspertų grupė, 
taip pat Žmogaus teisių gyni
mo organizacijų atstovai.

3. Vyriausybė pasiryžusi 
svarstyti ir koreguoti bet ko
kius nutarimus, jeigu Aukš
čiausioji Taryba arba tarptau
tinės komisijos Lietuvos Res
publikoje rastų turtinių ar 
žmogaus teisių pažeidimo at
vejų.

Šiame numeryje: 
Dovanos
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JAV lietuvių bendruomenės pastangos padėti Lietuvai
Kaltintojai ir kaltinamieji
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“Aidus” kelis dešimtmečius leido Tėvai pranciškonai

4. Vyriausybė tikisi, kad or
ganizuota vadinamoji “spaudos 
laisvinimo” kampanija netaps 
dar vienu bandymu diskredi
tuoti atkurtą valstybę.

Gediminas Vagnorius, 
Lietuvos Respublikos 

Ministras Pirmininkas 
1991 12 05.

Lietuvos nafta
Genčiuose, Klaipėdos rajo

ne, 2000 metrų gylyje rasta 1.5 
tonų naftos. Jos vertė dabarti
nėmis kainomis — $200 mil. dol. 
JAV. Lietuva veda derybas su 
švedų bendrove “Svenska Petro
leum” dėl jos eksplotavimo. 
Bendrovė sutikusi Genčių naftą 
išsiurbti ir ją išvalyti Gotten- 
burg’o mieste. Lietuvai grąžin
tų 60% naftos vertės, likusią 
dalį švedai už patarnavimus 
pasilaikytų sau. Yra manoma, 
kad tokia sutartis Lietuvai yra 
nenaudinga. Pvz. švedai esą ga
lėtų Klaipėdoje pastatyti tepa
lų įmonę, kuri vartotų Lietuvos 
naftą. Tai būtų tikra Švedijos 
investacija ir pagalba Lietuvai.

Jau 1928 m. Lietuvos geologas 
Juozas Dalinkevičius nustatė, 
kad Lietuvoje gali būti naftos. 
Tai pasiteisino 1964 m., kai 
Šiuprių kaime (Klaipėdos rajo
ne) gręžėjams pasirodė nafta. 
Jos iki 1987 m. Lietuvos geolo
gai surado 28 mil. statinių. Lie
tuvos nafta yra geros kokybės, 
turinti mažai sieros.

Išsiųstas į Lietuvą
Algirdas Rimas, pirmasis JAV 

ambasados Kanadoje sekreto
rius, yra išsiųstas į Lietuvą pa
dėti organizuoti Amerikos am
basados ekonominį skyrių Vil
niuje.

Spalio mėnesio pabaigoje A. 
Rimas dalyvavo pasitarimuose 
su iš Lietuvos atvykusiu minis- 
teriu pirmininku G. Vagnoriu
mi Indianapolyje. Išeivių lie
tuvių tarpe buvo pasklidę gan
dai, kad jis paskirtas JAV am
basadoriumi Vilniuje. Jis yra 
pokarinių išeivių sūnus.

Negavo atsakymo
“World Monitor” išspausdino 

straipsnį “Orchestrating Free
dom” (Orkestruojama laisvė), 
kuriame rašoma apie dabarties 
Lietuvą, ypač Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirmininko 
vaidmenį.

Kai besitraukdami po Mask
vos perversmo iš Vilniaus so
vietų kareiviai nužudė vieną 
jauną Lietuvos parlamento gy
nėją ir vienas sužeistas užpuo
likas buvo suimtas, paaiškėjo, 
kad suimtasis turi tuos pačius 
ginklus, kurie buvo pavartoti 
liepos mėnesį, nužudant pasie
nio sargybinius. Vytautas 
Landsbergis su įprastu savim 
pasitikėjimu pareiškęs, kad 
Vilniuje turėtų būti surengtas 
antrasis “Niurnbergas” teisti 
bolševikų nusikaltėlius. Stali
nas į Sibirą ištrėmė trečdalį 
Lietuvos žmonių. Ir šiais metais 
nuo sovietų tankų ir kulkų žuvo 
20 lietuvių. Istoriškai visiškai 
pateisinama teismo vieta.

Kai 1940 m. sovietų tankai rie-
(Nukelta į 2-rą psl.)

S
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Buvo priimtas kaip prezidentas

JPer Varšuvą i Lazdijus...
Nepavykusi kelionė iš Lenkijos į Lietuvą per Lazdijų muitinę, kur reikia laukti eilės

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kalas. Paklaustas, kaip ilgai 
dar liks barikados aplink Lie
tuvos parlamento rūmus Vil
niuje, V.L. atsakė: kol pasku
tinis sovietų karys paliks mū
sų šalį.

Ekumeninė konferencija
Ispanijoje, Santiago de Com

postela mieste, įvyko V eku
meninis susitikimas, kuriame 
dalyvavo beveik visų Europos 
šalių delegacijos. Lietuvai 
atstovavo Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas ir prel. Jonas 
Juodelis. Pastarasis pareiškė 
Vatikano radijui:

“Turėjau laimės su vyskupu 
Juozu Preikšu dalyvauti V-ta- 
me ekumeniniame europiečių 
susitikime Ispanijoje. Daly
vavo oficialių kviestų svečių 
per 100. Iš Lietuvos buvome 
du. Posėdžiai truko keletą 
dienų, programa buvo labai 
plati. Vyko šalia tų bendrų 
posėdžių, kuriuose buvo įvai
rios temos keliamos daugiau 
ar mažiau susietos su krikš
čionių oficialiųjų Bažnyčių 
vienybe, ir grupiniai pasita
rimai. Buvo paruoštos 5 gru
pės: viena — vokiečių kalba,

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

dėjo Kauno gatvėmis, Landsber
gio vyresnysis brolis nusivedęs 
8-rių metų Vytautą pažiūrėti so
vietų tankų. Tada jis vieno tanko 
vairuotojo paklausęs, kodėl so
vietų armija įsiveržė į Lietuvą, 
kai nė viena valstybė nepaskel
bė karo. Nei tada, nei po dauge
lio metų iš M. Gorbačiovo Vytau
tas Landsbergis negavęs į savo 
klausimą atsakymo.

Landsbergio šeimą gaubianti 
meno nuotaika. Pats profeso
rius muzikologas, knygų auto
rius, žmona Gražina žinoma pia
nistė, dvi dukterys taip pat mu
zikės, o sūnus rašytojas.

Kai Landsbergis įžengęs į po
litinę areną, tai daugelis jo 
tautiečių geriausiu atveju jį 
laikė intelektualu, o blogiau
siu — nepraktišku svajotoju.

Bet kai Landsbergis užsidarė 
parlamento rūmuose ginti Lie
tuvos nepriklausomybę, nepa
būgęs grasinančių sovietinių 
jėgų, žmonės įvertino jo ryžtą, 
tarp jo ir jų atsirado glaudus 
ryšys. Jis kartu su dainuojan
čių žmonių miniomis sausio ir 
rugpjūčio mėnesį buvo pasiry
žęs savo gyvybe ginti savo kraš
to laisvę.

V. Landsbergis yra vienas iš 
tų vadų, nėjusių į kompromisą 
su sistema, pasiuntusią Sibi
ran šimtus tūkstančių žmonių.

Baltijos kelias

“The Globe and Mail” paskel
bė, kad sekančią vasarą iš Suo
mijos per Baltijos valstybes iki 
Lenkijos bus atidarytas 1000 km. 
ilgio Baltijos kelias — “Via Bal- 
tica”. Ateityje šis kelias jung
tų Rusijos Murmansko miestą su 

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!”

kurioje ir mes su vyskupu da
lyvavome, dvi grupės prancū
zų kalba ir dvi — anglų kalba. 
Maždaug kiekvienoje grupėje 
po 20 žmonių. Dalyvavo ir ka
talikai, ir protestantai, ir 
ortodoksai. Vadovavo šiam 
visam renginiui kardinolas 
Martini, Milano arkivyskupas, 
kuris ir yra Europos vyskupų 
konferencijos pirmininkas 
nuo 1987 m. Paminėti gal tik 
reikėtų ortodoksų atstovo iš 
Maskvos kalbą, kurioje jis nu
siskundė, kad jiems drumsčia 
ramybę Katalikų Bažnyčia, nes 
jų kraštas grynai pravoslaviš
kas ir nereikėtų gal ten kurti 
vyskupijų arba katalikų para
pijų. Iš kitų kraštų tai tokių 
nusiskundimų nesigirdėjo. 
Nemažą įspūdį padarė kalbė
tojas iš Albanijos. Jis buvo 
sutiktas su ovacijomis.

Santiago de Compostela — 
labai senas miestas, kūręsis 
krikščionybei pradėjus tik
tai plėstis, esantis pačiame 
Ispanijos pakraštyje prie van
denyno. Kol Kolumbas nebuvo 
atradęs Amerikos, ispanai ir 
visas pasaulis manė, kad ten 
yra jau riba pasaulio ir buvo 
vadinama ‘finis mundi”. Kor.

Turkija. Suomių bendrovės pa
taisys, kur reikia praplatins, 
esamą kelią per Estiją, Latviją 
ir Lietuvą. Bus taipogi pastatyti 
europinių poreikių viešbučiai, 
restoranai ir benzino stotys. 
Projektas kainuosiąs 2 bil. kan. 
dolerių. Suomių apskaičiavimu, 
keliu kasmet pasinaudos 200,000 
turistų.

Suomiai nustebo, kad baltie- 
čių keliai, palyginti su sovietų, 
yra geros kokybės. Vilniaus bur
mistras A. Štaras pareiškęs — 
lietuviai išsiprašydavo iš Mask
vos namų pataisymui pinigų, 
kuriuos pavartodavo kelių sta
tymui.

Kitos žinios

— “The New York Times” 1991. 
X.28 per visą puslapį su premje
ro G. Vagnoriaus nuotrauka įdėjo 
skelbimą. Jame nurodoma, kaip 
Lietuva artėja prie laisvos eko
nominės rinkos. Taip pat skel
biamos “Lithuanian Airlines” 
(Lietuvos oro linijos), siūlan
čios skrydžius iš Vilniaus į svar
besnius Sov. Sąjungos miestus.

— Gruodžio 5 d., Vilniaus ra
dijo pranešimu, Lietuvos Aukš- 
čiausiosos tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis, užsienio rei
kalų ministeris A. Saudargas 
ir Lietuvos ambasadorius Pran
cūzijai O. Parkauskas išvyko į 
Paryžių dalyvauti oficialiame 
Paryžiaus chartijos pasirašy
me. Prancūzijos prezidentas 
Mitterand Baltijos kraštų va
dovams surengė iškilmingus 
pietus. Gruodžio 6 d. Baltijos 
valstybių atstovams buvo įteikti 
laikinųjų atstovybių raktai.

— Gruodžio 4 d. V. Landsber
gis priėmė oficialiai viešintį

LEONAS BALTUŠIS-
BALTUŠAUSKAS

Ši mano “odisėja” tegul būna 
perspėjimas, kad kas nors ki
tas tokios klaidos nepakartotų.

1991 m. spalio mėn. 8 d. iš 
Rhinelander, WI, per O’Hare, 
Čikagoje išskridau į Varšuvą. 
Tikslas - aplankyti pusbrolį, 
kurio nemačiau nuo 1943 me
tų, o tada kartu per Lazdijus 
su mašina aplankyti ir liku
sius gimines Lietuvoje. Dar 
prieš išskrisdamas, kalbėjau 
telefonu su pusbroliu Varšu
voje ir sužinojau, kad prie Laz
dijų muitinės yra didelė ne
tvarka, žmonių masės ir iš Lie
tuvos pereiti sieną reikia nuo 
4 iki 9 dienų. Bilietai lėktuvui 
nupirkti, pinigai negrąžinami, 
taigi kelio atgal nėra.'

Skrendu “LOT” lenkų linija. 
Lėktuvas: Boeing 747, taigi 
amerikietiškas. Keleiviai: 95% 
lenkų, 5% amerikiečių lenkų 
kilmės. Oficiali kalba: lenkų, 
anglų tik blogiausiu atveju. 
Man, kaip mokančiam lenkiš
kai, problemų nebuvo, bet len
kiškas šovinizmas labai ryškus. 
Maistas - pusė bėdos, patarna- 
vimas-labaigeras. “Pijokams” 
tikras rojus: geria vodką ir su 
alum užgeria.

Varšuvoje
Varšuvoje procedūra mui

tinėje gera. Nieko nežiūri, 
klausia tik kiek dolerių turi. 
Parašai 2,000 dol., pasirašai ir 
jau kitoj pusėj. Taksi šoferiai 
užpuola kaip kokie šarančiai, 
amerikiečius greitai atpažįsta. 
Išgelbėjo pusbrolis - gana di
delis ir stambus vyras. Apsika- 
binam, bet neašarojam.

Už gero pusvalandžio jau jo 
bute, jei tai galima vadinti bu
tu. Namas statytas 1954 metais, 
taigi lyg ir ne senas, bet be 
smarvės (kokie kvapai!), rū
džių, skylių, išbyrėjusio tinko 
ir šlapių sienų ten daugiau nie
ko nėra. Vonią, išvietę, plytą, 
šaldytuvą ir visus kitus baldus 
reikia pamatyti, bet čia ne šio 
rašinio tikslas. Pirmas įspūdis 
- baisiai slegiantis. Kaip žmo
nės gali gyventi tokioj skylėj!

Suomijos užsienio reikalų mi- 
nisterį. Pastarasis labai tei
giamai įvertino susitarimą su 
Baltijos valstybėmis dėl magist
ralės (Baltijos kelio) tiesimo, 
jungiančio Europos šiaurę ir 
pietus.

— Gruodžio 3 d. V. Landsber
gis pasiuntė telegramą Ukrai
nos prezidentui L. Kravčiukui 
sveikindamas jį su asmeniniais 
ir referendumo laimėjimais. 
Išreikštas noras greitai užmegz
ti diplomatinius ryšius. Pakvie
tė prez. Kravčiuką apsilankyti 
Lietuvoje.

— Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris A. Butkevičius da
lyvavo Tarptautinėje Baltijos 
jūros šalių saugumo konferen
cijoje Norvegijoje. Buvo pasi
sakyta už Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos skubesnį įjungimą 
į Vakarų Europos saugumą.

— NATO (The North Atlantic 
Treaty Organization) lapkri
čio 22 d. paskelbė, kad yra už
mezgami ryšiai su Lietuva. 
Tokie ryšiai jau buvo užmegz
ti su Estija. NATO nenori pri
imti Rytų Europos valstybių, 
bet nori su tomis valstybėmis 
palaikyti artimesnius kontak
tus. Tuos kontaktus Lietuvos 
reikalais palaikys ambasado
rius Europos bendruomenėje 
A. Venckus.

— Taivanas, norėdamas iš
plėsti visokeriopus ryšius 
su Baltijos kraštais, įsteigs 
prekybinę misiją Rygoje. 
Spaudos agentūros atkreipė 
dėmesį — rugsėjo mėnesį Bal
tijos kraštai užmezgė diplo
matinius ryšius su Kinija, 
įsipareigodami nepalaikyti 
formalių santykių su Taiva- 
nu. Tokius santykius su Tai- 
vanu palaiko ir kiti kraštai.

— Apklausos duomenimis, 
56% rusų, gyvenančių Lietuvoje, 
mano, kad jų tėvynė yra Lietu
va. Iš jų trys ketvirtadaliai laiko 
save Lietuvos piliečiais ir neke
tina išvykti kitur. 58% rusų jau
čiasi Lietuvoje saugūs, 21% ne.

— Lietuva ir Japonija pradeda 
ruošti tarpvalstybinį susitari
mą dėl investacijų ir eksporto 
garantijų. Tai esą premjero G. 
Vagnoriaus lankymosi Japonijo
je pasekmė. Pastarasis vienin
telis iš Baltijos kraštų daly
vavo Tokijo G-7 tarybos posė
dyje (septyni labiausiai pramo
nėje pažengę kraštai). J.A.

net kelias dienas
Jei būčiau galėjęs, tai būčiau 
davęs tuoj kitą 1,000 dol., kad 
tik galėčiau išskristi atgal į Či
kagą.

Kitą dieną iš ryto prisista- 
tome pas Lietuvos atstovą Var
šuvoje D. Junevičių (alėja Ujaz- 
dowskie, numeris 13). Mano a.a. 
tėvelio laimingas skaičius. Ap
šepęs pastatas, kaip ir visi ki
ti Varšuvoje. Nieks nedaryta, 
nieks nedažyta. Viskas čia, at
rodo, pradinėje stadijoje. Tu
ri ir sekretorę - Varšuvos lie
tuvaitę. Prašom kokios nors 
“špargalkos”, kad galėtumėm 
laiku grįžti iš Lietuvos į Len
kiją, išvengiant tų visų baisių 
eilių. Nieko negali pagelbėt. 
Duoda savo viršininko Vilniuje 
pavardę ir telefoną. Jei kas ga
li pagelbėti, tai tik jis. Būdami 
Vilniuje skambinkit ir tarkitės 
su juo. Man čia jau labai men
ka garantija. Turime reikalą 
su biurokratais, tad nėra ko 
čia gaišinti laiko.

Į Lietuvą
Spalio 12, šeštadienį, 8 vai. 

ryto, paliekam Varšuvą. Kelio
nės tikslas: Lazdijų muitinė ir, 
jei viskas laimingai, sustosim 
Druskininkuose pas giminaitę, 
o vakare gal jau būsim Vilniu
je. Varšuvoje oro tarša yra sun
kiai įsivaizduojama. Oras pa
gerėjo tik gal kokį 100 km pava
žiavus. Artėjant prie Lietuvos, 
važiuojame aiškiai per lietu
vių apgyventas žemes. Skaitai 
kaimų ir miestelių pavadini
mus ir kaip žiauriai jų pavadi
nimai sulenkinti. Automatiš
kai smegenys verčia į tikrą lie
tuvišką pavadinimą, deja, rea
lybėje visai kas kita. Sustoja
me pailsėt ir pripilt benzino. 
Rodyklė rodo, kad jau baigia
si. Visi su savimi vežiojasi 15- 
20 litrų, nes ne visuomet gali 
gauti. Lenkijoje benzinas la
bai brangus, Lietuvoje - pigus, 
nes kol kas dar vis gauna iš 
Sov. Sąjungos už labai jau ma
žus pinigus. Dvi mašinos rusų
- matyti iš numerių. Ant stogų 
benzino tankai. Pusbrolis sako, 
tik tu nebijok, atmink tik vie
na: jie mūsų bijo! Tai papras
čiausi spekuliantai, kuriuos 
rusai vadina “karabelniki”.

Apie 3 vai. po pietų mes jau 
1,5 km nuo Lazdijų muitinės. 
Visas judėjimas sustojęs. Pir
ma lenkų muitinė - paskiau lie
tuvių. Pusbrolis sako, geriau 
sėdėk, o aš eisiu apsiuostyti. 
Priešais mus rusiškas autobu
sas, atrodo, lyg niekad neplau
tas. Viduj tik 2 vyrai, o kur 
kiti?

Už kelių minučių užpakaly 
mūsų jau 10 automobilių. Po 
kokių 10 minučių atsiranda 
pusbrolis. Vakar (X.11) perva
žiuoti sieną iš Lenkijos pusės 
į Lietuvą truko apytikriai 17 
valandų, iš Lietuvos į Lenkiją
- 5 dienos. Tą sužinome iš dvie
jų lietuvių, kurie pasistatę 
savo automobilį (mažą rusišką 
dėžutę), prie čia pat esančio 
mažo ežeriuko, antis lesina.

Spekuliantai
Rusas, lenkas ar lietuvis, 

sprendi pagal numerius. Daug 
netrunka, kad žmogus susigau- 
dytum. Lenkų numeriai: pailga 
juoda plokštelė, balti nume
riai. Rusų: balta pailga plokš
telė, juodi numeriai. Viskas at
virkščiai. Lietuvių: balta plokš
telė, juodi numeriai, kur 2-jų 
paskutinių skaičių vietoje yra 
dvi raidės LL (atseit, Lietuva). 
Tie lietuviai iš Vilniaus va
žiuoja į Varšuvą. Daugiau ne
klausinėjam, nes čia ne mūsų 
reikalas. Jei ne spekuliantai, 
tai gal prie statybos darbą no
ri gauti. Dabar viskas apsiver
tė aukštyn kojom - ką tu čia 
žmogus ir supaisysi.

O kokių čia tik nėra. Prava
žiuoja koks 10 rusiškų motoci- 
klistų, net ir panos pas kai ku
riuos užpakaly sėdi. Motocik
lai, tai kažkokie dar I pasau
linio karo “mini-bike”. Sakau: 
“Da gdie že vi ribiata iedite” 
(tai kur jūs vyrukai, važiuoja
te)? Sako: “Varšavu - vodku 
pradat, nu, a patom abratna” 
(Į Varšuvą degtinę parduot, o 
paskiau atgal). Krepšiuose ma
tyti po 4 butelius degtinės. 
Lietuvoj už 10 dol. nupirksi ma
žiausiai 8 butelius degtinės - 
pusė litro butelyje, Varšuvo
je už 8 butelius gaus 40 dole
rių. Sovietiniams “bezprizorni- 
kams” geriau ir būt negali: 
“vodka”, išsidažiusios panos ir 
dar keletas dolerių lieka. Vien 
tik del to verta eilėj 5 dienas 
ir naktis stovėti.

Geriau į Punską
Pusbrolis sako: “Čia tavo, 

brolau, reikalas, tai tu ir spręsk. 
Kaip tu nutarsi, taip ir dary
sim!” Sakau: “Aš dar tėvo ir mo
tinos neužmušiau, tad suk ma
šiną ir važiuojam į Punską. Į 
Lietuvą nuskrisim kitą vasarą”. 
Padarei klaidą, tai prisipažink, 
nėra čia ko laiko gaišti.

Punske pažinojau vieną la
bai nuoširdų lietuvį dzūką ūki
ninką, su kuriuo susipažinau 
Čikagoje 1986 metais. Prieš ge
rą mėnesį, būdamas jo dukters 
verslo vietoje, prižadėjau jo 
dukrai, jei laiko turėsiu, ap
lankysiu jos tėvelius.

Pusbrolis labai gerai vairuo
ja ir labai gerai susigaudo tuo
se šunkeliuose, nes keliai čia 
ne per geriausi. Važiuojam be 
jokio žemėlapio, grynai pagal 
savo orientaciją. Sustojam pa
čiame Punsko miestelio cent
re. Dešinėje lietuviška Puns
ko šventovė atrodo lyg pakal
nėj. Jau 22 metai čia klebonau
ja prel. Ignas Dzermeika. 94% 
Punsko gyventojų lietuviai, 
įskaitant net ir visos valdžios 
galvą, viršaitį Vitkauską. Jo 
dėka pastatytas kaimo sveika
tos centras yra vienas geriau
sių Lenkijoje. Visas valsčius 
ištisai telefonizuotas. Tai vis 
rezultatas lietuviško apsukru
mo bei darbštumo.

Ant suolelio dvi 13 metų mer
gaitės. Pusbrolis klausia tie
siai lietuviškai, kur čia Jono 
Uzdilos ūkis. Prieina prie auto
mobilio. Sako, važiuokit tie
siai ir kai pamatysit tokią juo
kingą vištinyčią, sukit dešinėn 
- ten bus jo ūkis. Lietuvių kal
ba atskiesta gera doze lenkiš
ko akcento. Kikena ir parausta, 
labai jau joms ta vištinyčią 
juokinga. Tokios puikios lietu
vaitės. Gaila, kad aš tuo metu 
nieko neturėjau savo kišenė
se. Padėkojam ir važiuojam. 
Už 5 minučių mes jau vietoje. 
Važiuojame prie tvarto, prie 
kurio matyti Jonas Uzdila ir 
jo vaikaitis. Pora žodžių ir vie
nas kitą prisimenam.

Gražiame ūkyje
Didelis 60 ha ūkis. Puikus 

namas, 2 didžiuliai klojimai. 
Statyba, kaip visur Leiikijoje: 
klojimas būtinai su 3-mis dide
lėmis durimis. Arkliai, karvės, 
kiaulės, vištos, visko čia yra. 
Nerūko, ne girtuoklis. Užtat ir 
prasigyvenęs. Darbo daug, bet 
užtat visko ir turi. Dauguma 
lietuvių ūkininkų gerai stovi 
finansiškai ir materialiai, nes 
darbo nebijo, o be to, juk čia ir 
kolchozų niekuomet nebuvo.

Nebūtų dzūkas - kviečia į vi
dų. Už poros minučių čia jau vi
sa šeima. Senelis 86 metų ir la
bai jau simpatiškas. Pats Jo
nas, žmona, vaikai, marti, vai
kaičiai, tai viens už kitą mei
lesni. Sėdi tarp šių nuoširdžių 
žmonių ir didžiuojies, kad esi 
lietuvis. Čia nėra to visad tuš
čio lenkiško pasipūtimo ir vis 
to niekad nepasibaigiančio 
“prošem pana, prošem pana”.

Išdėstau mūsų bėdas. Sako - 
sūnus Vilniuje ir grįš už po
ros dienų. Paskiau už kokios 
savaitės vėl grįš į Vilnių, nes 
ten yra gavęs tarnybą. Mat bai
gęs Varšuvos universitetą nu
tarė persikelti į Lietuvą. Len
kams tarnauti nenori. Atsime
nu šį puikų jauną vyrą taip pat 
susipažinau Čikagoje 1986 me
tais. Sako, palikit adresą, pa
rašykit laišką ir jis viską nu
veš. Tai štai koks nepaprastas 
lietuviškas nuoširdumas ir 
meilė savam žmogui!

Parašiau, sudėjau visas do
vanas, vaikams daviau ameri
kietiškos kramtomos gumos ir 
su visa šeimyna padarėm dar 
apie tuziną nuotraukų. Jonas 
aprodė savo šautuvų rinkinį, 
visokius meškų ir visokių gy
vulių kailius ir 12 kg lydeką, 
gražiai išdirbtą ir užkabintą 
ant puikaus medinio rėmo. Ant 
stalo tuoj atsiranda lietuviš
kas midus, puikus šaltas alus 
ir užkanda. Išgertas šaltas alus 
už poros dienų man pakenkė. 
Pradėjo skaudėti gerklę, o grį
žus namo (JAV) teko ir stipriai 
susirgti.

Sako, jei norit pervesim į Lie
tuvą per pusę valandos, bet au
tomobilį turėsit čia palikti. 
Tada iš Lazdijų autobusu tie
siai į Vilnių. Sakau, neapsi
moka, nes reikia nešti 4 di
džiausius lagaminus, o mes jau 
nebe pirmos jaunystės. Taip ta 
visa kelionė lietuviškais lau
kų keliukais per buvusią “ge
ležinę uždangą” ir pasibaigė.

(Bus daugiau)

SESUTEI
Lietuvoje mirus,

JADVYGĄ LABUCKIENĘ ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

O. P. Polgrimai

AfA 
ARVYDUI GUDINSKUI

mirus, 
jo motiną, seserį RŪTĄ PACEVIČIENĘ su šeima
bei gimines giliai užjaučiame -

A. Aperavičienė
V. ir V. Paškai

AfA 
SIMUI VYŠNIAUSKUI

mirus,
sūnui JONUI, dukroms - JANINAI, REGINAI ir VIRGI
NIJAI su šeimomis bei kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
KOTRYNAI AUKSIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų bendrabroliui kunigui 
PETRUI, broliams - ANDRIUI, VLADUI ir JUOZUI su šei
momis, dukroms - PRANEI ir VERONIKAI su šeimomis, 
prašome Visagalį Dievą amžinos laimės mirusiai mamai, 
o likusiems vaikams - gausios dieviškos paguodos -

Pietų Amerikos lietuvių kunigų vienybė 
Šv. Kazimiero parapija

PADĖKA
AfA

EDITA NATALIJA ULICKIENĖ
mirė 1991 m. rugpjūčio 28 d.

Dėkojame Išganytojo parapijai ir kun. P. Diliui už pamal
das laidotuvių namuose, kapinėse ir vargonininkui P. Šturmui.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už lankymą namuose, ligoninėj 
bei laidotuvių namuose, už atsiųstas gėles, ypač aukoju
siems Slaugos namams, už pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu ir spaudoje.

Ačiū pensininkų klubo ir Išganytojo parapijos ponioms 
už pyragus bei šeimininkui V. Birštonui.

Visiems dėkingi -
dukros, žentai, vaikaičiai ir provaikaičiai

PADĖKA
Mylimai mamai

a.a. JULIJAI FREIMANIENEI
mirus 1991 m. liepos 27 d., 

dėkojame visiems, kurie lankė mūsų mamą ligoninėje. 
Ypatinga padėka Birutei Lapinskienei už nuoširdumą ir 
rūpestingą priežiūrą.

Nuoširdus ačiū Prisikėlimo parapijos kunigams už 
lankymą ligos metu, maldas laidotuvių namuose, Mi
šias ir palydėjimą į kapines. Ačiū D. Radikienei už gie
dojimą Mišiose.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už gėles, aukas Mišioms, išreikštą užuojautą žodžiu 
bei raštu.

Ypatinga padėka karsto nešėjams ir visiems, ku
rie dalyvavo laidotuvių apeigose. Ačiū J. Gurklienei 
už paruoštus pietus ir visoms ponioms už suneštus 
pyragus.

Nuliūdę sūnūs su šeimomis

PADĖKA
Š. m. lapkričio 13 dieną, atostogaudama Floridoje, 

mūsų brangi ir mylima mama, sesuo

a.a. VINCENTA KUDŽMIENĖ
užbaigė savo žemiško gyvenimo kelionę.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už suraminančią paguodą, 
maldas koplyčioje, Mišių atnašavimą, jautrų pamokslą ir 
palydėjimą į Anapilio kapines bei maldas. Ačiū gerb. solis
tams A. V. Paulioniams už giedojimą Mišių metu.

Dėkingi esame karsto nešėjams; visiems, kurie asme
niškai, laišku ar spaudoje išreiškė užuojautą; visiems, ku
rių gėlės puošė velionies šermenis; visiems, kurie skyrė 
aukas Mišioms, labdarai, Kanados lietuvių fondui, spaudai 
ar šeimos nuožiūrai.

Reiškiame padėką visiems, kurie dalyvavo šermenyse ir 
drauge su mumis išlydėjo velionę į amžiną poilsio vietą. 
Dėkojame B. Stanulienei už rūpestingai paruoštus šermenų 
pietus, mieloms ponioms už pyragus ir rūpestį mūsų skaus
mo valandose.

Liekame visiems nuoširdžiai dėkingi.
Liūdintys - duktė Genovaitė, sesuo Kunigunda 

Dervaitienė ir šeima, vyras Juozas Kudžma



Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis 
(dešinėje) ir žmona Gražina su buvusiu JAV lietuvių bendruomenės pir
mininku dr. Antanu Razma š.m. gegužės mėnesį Čikagoje

Išeivija ir Lietuvos pilietybė
Apie aistras dėl Lietuvos respublikos pilietybės įstatymo

Didysis svečias kolegijoje
Šv. Kazimiero kolegiją Romoje aplankė Lietuvos 
respublikos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis

1991. XI. 17 vakare į Šv. Kazi
miero kolegiją atvyko Lietuvos 
respublikos AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Kole
gijos kiemelyje pirmininką su
tiko rektorius prel. Algimantas 
Bartkus, Britų kolegijoje gy
venantys ir studijuojantys 
klierikai lietuviai iš Ameri
kos V. Volertas ir G. Grušas, 
Šv. Kazimiero kolegijos auk
lėtiniai klierikai ir kunigai.

Rektorius prel. A. Bartkus 
surengė iškilmingą vakarienę, 
kurioje dalyvavo Stasys Lozo
raitis, Kazimieras Lozoraitis, 
vysk. Juozas Tunaitis, šiuo me
tu su klierikais studentais 
dirbantis profesorius-dakta- 
ras kun. Jonas Juraitis, Pir
mininką kelionėje lydėję asme
nys, taipogi šiuo metu studijuo
jantys Romoje klierikai ir ku
nigai iš Lietuvos.

Vakarienės metu tartame 
sveikinimo žodyje kolegijos 
rektorius padėkojo V. Lands
bergiui už apsilankymą, kad

Amerikos prezidento 
sveikinimas VLIKui
Džiaugiuosi galėdamas pa

sveikinti visus tuos, kurie Či
kagoje dalyvauja Lietuvos iš
laisvinimo komiteto suvažia
vime. Ypatingai sveikinu Lie
tuvos ministerį pirmininką G. 
Vagnorių ir komiteto pirmi
ninką dr. K. Bobelį.

Šių metų pradžioje visa lais
vę mylinti žmonija džiaugėsi, 
kai Lietuva sugrįžo į savo tei
sėtą vietą laisvų tautų bend
ruomenėje. Tas istorinis įvy
kis įrodo drąsą ir lietuvių ap
sisprendimą ir daugelyje atve
jų — kiekvieno iš jūsų prisidė
jimą. Nuo 1943 metų jūsų Ko
mitetas atliko labai svarbų 
vaidmenį, vis pabrėžiant, kad 
neteisėtas Baltijos kraštų pri
jungimas prie Sovietų Sąjun
gos niekada nebuvo nei už
mirštas, nei siekiuose sumen
kęs. Dabar, kai Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonės prade
da žygiuoti į pastovią laisvę 
ir demokratiją, kiekvienas iš 
jūsų galite tikrai didžiuotis.

Sveikinimai jums visiems už 
jūsų gerą darbą per daugelį 
metų ir geriausi linkėjimai, 
jums besiruošiant steigti pro
duktyvią laisvos rinkos eko
nomiką ir įtvirtinant demo
kratinius principus jūsų pro
tėvių žemėje.

GEORGE BUSH 
The White House, Washington 

October 31,1991

būdamas labai užimtas bei pa
vargęs po kelionės po JAV su
rado laiko ir jėgų aplankyti 
Šv. Kazimiero kolegiją. Trum
pai papasakojo kolegijos isto
riją, pabrėždamas, kad dabar, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, kolegija turėtų tapti vie
na pačių naudingiausių, svar
biausių ir gal reikalingiausių 
išeivijos lietuvių dovanų Lie
tuvai. Rektorius palygino dabar
tinę Lietuvą su Izraelio tauta, 
kai ji buvo išvesta iš Egipto 
nelaisvės. “Dabar mes Jus, po
nas Pirmininke, galime paly
ginti su Moze, kuris išvedė 
lietuvių tautą iš didelės ir 
ilgus metus trukusios vergi
jos. Tik ar nepradės lietuvių 
tauta, kaip ir žydų tauta prie
kaištauti, kam mus išvedei iš 
ten, kur mums nebuvo vargo 
ir nepriteklių?!” Baigdamas 
sveikinimo žodį, rektorius 
palinkėjo Pirmininkui stip
rybės, ištvermės, sumanumo 
ir Dievo palaimos atkuriant 
Lietuvos valstybę.

Atsakomojoje kalboje Lie
tuvos respublikos AT pirmi
ninkas V. Landsbergis padė
kojo kolegijos vadovybei už 
nuoširdų priėmimą. Žinojęs 
kad tokia kolegija Šv. Kazi
miero vardu pavadinta yra Ro
moje, bet tai, ką pamatė, pra
noko lūkesčius. Lietuvių tau
tos išvedimas iš nelaisvės 
esą nepriklauso kam nors iš 
žmonių, gyvenančių žemėje, 
tai yra Viešpaties planas, 
kuris buvo įgyvendintas žmo
nių rankomis.

“Aš noriu paskyti jums, — 
tęsė Pirmininkas, kad jūs, ku
nigai ir klierikai, kurie studi
juojate įvairiuose popiežiškuose 
universitetuose ir gyvenate 
Šv. Kazimiero kolegijoje, ži
notumėte, jog jūsų laukia ne 
tik Lietuvos Katalikų Bažny
čia, bet ir visa Lietuva. Jūs 
esate labai reikalingi Lietu
vai”. Tolimesnėje savo kalbo
je V. Landsbergis trumpai ap
žvelgė dabartinę Lietuvos po
litinę padėtį, laukiančius iš
mėginimus ir sunkumus. Baig
damas savo žodį, AT pirminin
kas palinkėjo kolegijos vado
vybei ir studentams, kunigams 
ir klierikams, visokeriopos 
sėkmės ir Dievo palaimos, 
dvasinės stiprybės ir didelio 
entuziazmo darbuojantis Baž
nyčios ir Tėvynės labui.

Gintautas Gudas

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

“TŽ” leidėjai

MEDELIS CONSULTING
'*** 1407 Sarcee St., Oshavva, Ont. LIG 4N2

Tel. 1 -41 6-434-1 847 FAX 1-416-728-5745

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

PARŪPIMAM: 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! 
******************************************
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. (4 1 6) 593-0600 296 Queen St. W., Toronto, Ont.M5V 2A1

VYTAUTAS SKUODIS
Pagal Lietuvos respublikos 

pilietybės įstatymą, nepripa
žįstantį dvigubos pilietybės, 
nuo š.m. lapkričio 3 dienos Lie
tuvos piliečiais laikomi tiktai 
tie, kurie atvyko gyventi Lie
tuvoje iki 1989 metų lapkričio 
3 dienos ir čia dabar gyvena. 
Visi jie, tiek atvykę, tiek ir nuo 
seno gyvenantys, iki š.m. lap
kričio 3 dienos turėjo išsiimti 
Lietuvos pilietybės laikinus 
pažymėjimus, Tie, kurie dabar 
tų pažymėjimų neturi, negalės 
gauti Lietuvos respublikos pi
liečio paso, taigi, formaliai 
jie nebus Lietuvos piliečiai.

Pastaruoju metu išeivijoje 
tai sukėlė nemažą susirūpini
mą. Viena ponia Čikagos “Sek
lyčioje” Padėkos dienos išva
karėse iki sielos gelmių supy
kusi šaukė:

— Mes juos rėmėm, muzikan
tus šėrėm, o jie štai ką mums 
padarė! Mes jiems jau neberei
kalingi! Mes net nebe Lietu
vos piliečiai, nors ten gimėm, 
augom ir ne savo noru iš jos 
išbėgom!...

“Baisiai” dėl to pilietybės 
įstatymo supykęs ir Florijonas 
“Dirva”, nr. 44,1991.XI.21).

Tačiau kam ne kam, o pasto
viam laikraščio “Atgimimas” 
apžvalgininkui Kęstučiui K. 
Girniui iš “Laisvosios Europos” 
radijo stoties Miunchene, tai 
tikrai nederėjo į tą sukilusių 
aistrų ugnį įpilti žibalo. Jeigu 
jis, ruošdamasis rašyti savo 
straipsnį “Pilietybės klausi
mu”, išspausdintą “Atgimime” 
(nr. 47, 1991.XI. 14-21), būtų gi
liau pažvelgęs į šią problemą, 
nebūtų prisidėjęs prie išeivi
jos žmonių dar didesnio sujau
dinimo ir jų nusistatymo prieš 
Lietuvos vyriausybę.

Meškos patarnavimą Lietu
vai ir savo klausytojams atli
ko ir Čikagos “Rytmečio eks
presas”, kuris lapkričio 27 die
ną radijo bangomis ištisai ir 
jausmingai pagarsino minėtą 
K. Girniaus straipsnį, nenuro
dydamas nei autoriaus pavar
dės, nei kur jis buvo išspaus
dintas.

Taigi reikalas rimtas ir ne 
visų išeivijoje reikiamai iš
mąstytas bei suprastas, savuo
sius principus keliant aukš
čiau Lietuvos respublikos prin
cipų.

Lietuva, galima sakyti, viską 
pradeda nuo nulio. Viską rei
kia pertvarkyti iš pagrindų. O 
tai ne vienos dienos darbas. 
Vienas svarbiausių darbų - nu
statyti pačioje Lietuvoje, kas 
yra jos pilietis, o kas ne, kas 
nori tokiu būti, o kas nenori. 
Visiems nereikėtų pamiršti, 
jog Lietuvoje gyvena daug išei
vių iš Rytų, kurių dalis Lietu
vai laisvės nenori ir tikrai yra 
nepageidautini.

Tokie, kurie iki š.m. lapkri
čio 3 dienos oficialiai nepa
reiškė noro būti Lietuvos pi
liečiais, ir tuo pačiu ketinimo 
atsisakyti turimos Sov. Sąjun
gos pilietybės bei jos piliečio 
paso, kokius turėjo visi suau
gę Lietuvos gyventojai, - pasi
lieka tik Sovietų Sąjungos pi
liečiais. Jiems dabar teks rim
tai apsispręsti: iš Lietuvos iš
važiuoti, joje pasilikti Sov. Są
jungos piliečiais, ar prašyti 
Lietuvos respublikos piliety
bės, dabar jau duodant lojalu
mo pasižadėjimą ir pa'sižadėji- 
mą prisidėti prie Lietuvos vals
tybės stiprinimo.

Paradoksalu, bet tokiu būdu 
ir kai kurie Lietuvoje gimę, jo
je augę ir pasenę, be to, tikri 
lietuviai, dėl savo abejingu
mo, aplaidumo arba tiesiog 
žioplumo iki nustatyto termi
no nespėjo gauti Lietuvos pi
lietybės laikino pažymėjimo, 
dabar taip pat formaliai tapo 
nebe Lietuvos piliečiais. Ta
čiau jie tikrai tokiais taps, kai, 
nors ir pasivėlinę, stengsis 
gauti Lietuvos respublikos pi
liečio pasą, užuot ir toliau pa
silaikę sovietinio piliečio 
pasą.

Reikėtų visiems prisiminti, 
kad Lietuvoje Lietuvos nepri
klausomybės priešų yra dar ne
mažai. Neseniai paaiškėjo, kad 
joje veikia net ginkluotas to
kių priešų pogrindis. Ir šitiems 
gaivalams dabar iškilusi rimta 
apsisprendimo valanda: atsi
sakyti sovietinės pilietybės ir, 
nors be noro, pareikšti savo 
ištikimybę Lietuvai, gaunant 
jos piliečio pasą, arba toliau 
kenkti jai ir dirbti užsienio 
slaptų tarnybų naudai, atsidu
riant už Lietuvos įstatymų. To
kiems, nors apsimestinai pano
rus gauti Lietuvos respublikos

pilietybę, turbūt teks daugiau 
aiškintis, kas jie tokie.

Taigi kai kam vietoj jaus
mingų piktų šūkaliojimų de
rėjo kantriai palaukti, kol tas 
dabar veikiantis Lietuvos pi
lietybės įstatymas perkratys vi
sus žmones, dabar gyvenančius 
pačioje Lietuvoje, o tik po to 
imsis ir tikrosios mūsų išeivi
jos reikalų. Plačiau ir giliau 
galvojantiems, jau ką tik pri
ėmus dabar veikiantį piliety
bės įstatymą buvo aišku, kad 
jis yra laikinas, ir jis pirmiau
sia turi pasitarnauti minėtų 
klausimų išsprendimui.

Š.m. lapkričio 6 d. Lietuvos 
respublikos aukščiausioji tary
ba pritarė naujai pilietybės 
įstatymo redakcijai, kurio 24 
straipsnis numato, jog lietu
vių kilmės asmenims, gyvenan
tiems užsienyje išsaugoma tei
sė į Lietuvos respublikos pilie-

tybę. Beje, tai skelbiama ir da
bar veikiančiame pilietybės 
įstatyme. Toliau sakoma: “Šią 
teisę jie įgyvendina persikėlę 
į Lietuvą arba gyvendami ir ki
tose valstybėse, jeigu tai ne
prieštarauja tų valstybių įsta
tymams”. (Pabraukimai mano- 
V. Sk.).

Nutarime dėl šio įstatymo 
sakoma, kad lietuvių kilmės 
asmeniu gali būti laikomas tas, 
kurio abu tėvai arba vienas 
iš tėvų yra lietuvis ir jei jis pats 
save tokiu pripažįsta” (“Tiesa”, 
nr. 217, 1991.XI.7).

Tie įstatymai dar nepatvir
tinti, tačiau būkime kantrūs. 
Po kiek laiko Lietuvos respub
likos piliečio pasą galės turė
ti net ir tie, kurie Lietuvos nie
kada nematę. Aišku, jeigu tik 
patys norėsime juos gauti. O 
kol kas tokių pasų dar niekas 
neturi ir Lietuvoje.

Neužmirškite tėvų žemės
Pranešimas netekusiems nekilnojamo turto — žemės Lietuvoje

1991 m. rugpjūčio mėn. Lie
tuvoje buvo priimti pagrindi 
niai agrarinės reformos įsta 
tymai. Jais numatoma pertvar 
kyti žemės ūkį privataus ūki 
ninkavimo principais. Kairio 
sios jėgos darė spaudimą par 
lamentui ir vyriausybei, to 
dėl įstatymų turinys atspin
dėjo komunistines pažiūras, 
kurios nė vienoje šalyje ne 
pasiteisino, o tik skatino že
mės ūkio ir pramonės smuki 
mą. Tad nenuostabu, kad bol 
ševikų atimtos žemės nuosa 
vybės grąžinimas iki 50 ha, ne
leidimas žemės parduoti, nuo
moti ar įkeisti 5 metus neleis 
normaliai vystytis žmonių san
tykiams ir laisvai rinkai že 
mės ūkyje. Įstatyme nenumato
ma grąžinti pilno disponavime 
teise nekilnojamo turto ir že
mės anūkams. Negalės pagal 
prosovietinį įstatymą žmonės 
atsiimti daugiau, kaip 10 ha 
miško, vandens telkinių, di
desnių kaip 5 ha.

Nežiūrint į minėtus įstaty
mų trūkumus, daugelis Lietu
vos buvusių ūkininkų ir jų tur
to paveldėtojų siekia žemės 
atgavimo. Iki 1991 m. gruodžio 
31 d. jie privalo parašyti pra
šymus žemei atsiimti, prašy- 
mus-anketas dokumentų pa
ieškai, jeigu jų neturi. Abiem 
atvejais dokumentus privalo 
pristatyti tam valsčiui, kurio 
teritorijoje buvo jų ūkis.

Iš lėto, tačiau pareiškimai 
kaupiasi. Tai būtina, kad ga
lima būtų nustatyti tą žemę, 
kuri liks “laisva”. Ši dalis 
daugiausia ir priklauso užsie
nio lietuviams, kurie gyvena 
dar Sibire ir Vakaruose. Visi 
jie kažkada prievarta paliko 
tėviškes.

Deja, šios tėviškės tiek daug 
iškentėjo, net sunku surasti 
buvusių sodybų žymes. Jos de
šimtmečiais trukusios melio
racijos metu buvo nukeldin- 
tos. Dalis žemės užstatyta, už
lieti dideli plotai vandeniu, 
užsodinti miškais ir sodais.

Tačiau tai netrukdytų naujo 
tipo ūkiams steigti. Jie galė
tų būti pažangaus ūkininkavi
mo Lietuvoje pradžia. Iki šiol 
pastatytos gigantiškos kolūkių 
fermos ir per stambūs gamy
bos kompleksai nepasiteisino. 
Ūkius atsteigti numatoma lais
vos žemės plotuose.

Daugelis tautiečių Vakaruo
se nežino kaip apsispręsti dėl 
žemės, neturi teisingos infor
macijos. Trumpai paaiškinsi
me Jums nuosavybės atgavimo 
tvarką.

Visų pirma būtina turėti 
nuosavybės dokumentus. Jais

gali būti žemės planas, pirki
mo aktai, turto draudimo, mo
kesčių dokumentai ir kt.

Neturint šių dokumentų, jų 
paieška atliekama valsčiuo
se. Tam būtina užpildyti pra- 
šymą-anketą dokumentų pa
ieškai.

Turimus nuosavybės doku
mentus (kopijas) būtina pridė
ti prie prašymo grąžinti žemę. 
Kartu reikia pridėti kitus do
kumentus, t. y. esamo ar buvu
sio savininko gimimo ar mir
ties pažymėjimus (kopijas), 
santuokų ir kitus dokumen
tus, aiškiai nurodančius gi
minystės ryšius, susijusius 
su paveldėjimu. Jeigu šeimo
je yra daugiau nuosavybės pa
veldėtojų, reikia prašymą pil
dyti vienam šeimos nariui, 
tačiau antroje pusėje para
šyti kitų pretendentų valią.

Minėtus dokumentus prašo
me kuo skubiau išsiųsti mums 
paštu.

Už visas paslaugas mūsų są
junga apmokės iš savo lėšų. 
Tarpusavio atsiskaitymą pra
šome palikti ateičiai, nes šiuo 
metu būtina SKUBĖTI.
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Lietuvos dailininkų parodos atidaryme 1991 m. lapkričio 1-3 d.d. Čikagoje 
kalbasi Lietuvos min. pirm. G. VAGNORIUS ir Lietuvos dailės instituto 
direktorius R. BUDRYS Nuotr. Br. Čikoto

Lietuvos žemės savininkų 
sąjunga (LŽSS), įsisteigusi 
1990 m. rugpjūčio 23 d., rūpi
nasi sugrąžinimu nekilnojamo 
turto (žemės), turėto iki 1940 
m. liepos 1 d. Mūsų sąjunga 
yra išplatinusi apklausos an
ketas, kurios nėra nuosavybės 
atgavimo pareiškimas. Tai tik 
statistiniams tikslams skirta 
apklausa, todėl norintys at
gauti nuosavybę privalo at
siųsti į Lietuvą nurodytus do
kumentus. Mūsų sąjungos at
stovai nuveš į bet kurį Lietu
vos kampelį (valsčių) Jūsų do
kumentus, nes tokia šiuo metu 
galiojanti tvarka.

Labai gaila, kad šiuo metu 
nuosavybės atgavimas užsie
nio lietuviams ribojamas: su
tinkama grąžinti žemę ir kitą 
nekilnojamą turtą, jeigu jie 
nuolatinai gyvens Lietuvoje, 
bus Lietuvos piliečiais.

Mūsų sąjunga pasisako už 
nuosavybės tęstinumą ir ne- 
liečiamumą.'Mes siūlome, kad 
užsienyje gyvenantiems lie
tuviams būtų suteikta dvigu
ba pilietybė, kad jie galėtų 
savo turtu disponuoti nevar
žomai. Visų tautiečių, gyve
nančių užsienyje poveikis

Lietuvos vyriausybei dėl nuo
savybės tęstinumo ir dispo
navimo teisių atstatymo tu
rėtų būti daug aktyvesnis.

Minėtų dokumentų įteiki
mo terminai labai trumpi, t. y. 
iki 1991 m. gruodžio 31 d. Mes 
ir jūs prašykime šį terminą 
pratęsti. Pasiūlymus siųskite 
adresu: Lietuva, Aukščiausio
sios tarybos pirmininkui V. 
Landsbergiui.

Apsisprendimas dėl žemės 
ir kito turto atgavimo yra 
Jūsų asmeninis reikalas. Dau
gelis, atgavę bolševikų atim
tą turtą, negalėtų laikui bė
gant sugrįžti į Lietuvą. Pra
dėję ūkininkauti būtų pavyz
džiu Lietuvos ūkininkams.

Linkim Jums geros sveika
tos, skubaus apsisprendimo. 
Jūsų paslaugoms ir patari
mams mūsų sąjungos nariai 
viskuo padės.

Linkime Jums išsaugoti taip 
sunkiai įgytą jūsų senelių bei 
tėvų žemę ir perduoti jos dis
ponavimo teisę Jūsų vaikams 
ir vaikaičiams.

A. Liaugaudas,
Lietuvos žemės savininkų 

sąjungos tarybos pirmininkas

Kai kanadiečiai 
dirba drauge, mes galime 

pasaulyje pakilti ir laimėti.
K.ad sektųsi šių dienų pasaulyje, 
kanadiečiai turi būti pajėgūs varžytis, 
nes mūsų darbai tiesiog nuo to ir pri
klauso. Mūsų konkurenciniai pasie
kimai užtikrins mums ir mūsų vai
kams laukiamą gerovę. Ir tokią gero
vę, kuri matuojama ne tik produkty
vumu, bet ir geresne darbų kokybe, 
platesnėm galimybėm jauniems ka
nadiečiams, sveikatos, socialinio gyve
nimo bei pensininkų rėmimu ir dau
geliu kitų dalykų.

Tai mes galime pasiekti investuo
dami savo sugebėjimus ir būdami 
krašte, kuris sako... taip, mes galime. 
Taip, mes galime.
Tam mes turime įrodymų. 
Tik pažiūrėkime į kai kuriuos Kana
dos laimėjimus ir įsitikinsime, kad tai 
galima... štai įvairios šalpos pavie
niams asmenims, bendruomenėms, 
kuriose gyvenate, ir Kanados 
pramonei.

Šimtai Kanados bendrovių yra pa
siekusios iškilaus tarptautinio pripa
žinimo. Jos organizuoja darbus, 

. atskleidžia galimybes pasireikšti 
tūkstančiams Kanados specialistų bei 
suranda rinkas kanadiečių prekėms 
visame pasaulyje.

Taip, mes galime.
Mums užtenka pajėgumo 
pasiekti laimėjimus.
Mes turime istorinį patyrimą drauge 
dirbti pasaulyje su kitais, siekiant 
taikos, medicinos ir erdvių tyrinėji
muose. Dabar su verslais, darbo jėga, 
valdžiomis, akademinėmis bei socia
linėmis grupėmis dirbdami drauge 
galime daug pasiekti gerovę per

CANADAIR GROUP, BOMBARDIER INC.
__ ___ St. I.a u rent, Quebec
Pasaulyje pirmaujanti ugniagesyba iš 
oro su pagarsėjusiomis vandens bom
bomis - tai viena iš didžiųjų verslo 
aviacijos įžymybių su 250 Challenger 
sprausminiais lėktuvais, jau pristaty
tais ir visų pripažintais kaip geriausi 
tos paskirtos gaminiai. Canadair yra 
taip pat pirmaujanti darbų organiza
vime. Darbininkų skaičius pakilo dau
giau kaip 2000po to, kai bendrovė nu
pirko Bombardier In. 1986 m.

pasisekimą, raktą turi Stanley Tools 
of Smiths Falls, Ontario. Per pasta
ruosius dvejus metus ši bendrovė in
vestavo milijonus priemonėms ir dar
bininkų apmokymui bei paruošimui, 
kas padvigubino gamybą ir 1990 m. 
vidury pakėlė įsidarbinimo galimybes.

tarptautinę konkurenciją. Bet čia 
yra vienas labai svarbus veiksnys: 
Kanados galutinis pajėgumas pri
klauso nuo kiekvieno kanadiečio as
meninio įsipareigojimo.

Taip, mes galime. 
Mes turime žmonių.
Atėjo jau laikas visiems vieningai ap
supti didžiuosius ekonominio gyve
nimo uždavinius... laukiant viltingos 
ateities. Kaip pavieniai asmenys mes 
galime labai daug padaryti. Žiūrėk į 
save tik pro tolesnio išsilavinimo ar 
specialybių įsigijimo programas.

Kaip tėvai mes turime padrąsinti 
savo vaikus ilgiau lankyti mokyklas 
ir pradėti karjeros planavimą nepa
vėluotai. Kaip darbdaviai mes turė
tume galvoti apie verslo investavimus 
ir sudaryti darbo aplinką, kurioje 
darbštumas bei pareigingumas būtų 
įvertinamas. Pagaliau kaip kanadie
čiai mes galime tapti pozityvia to 
proceso dalimi per dalyvavimą mūsų 
ekonominės ateities rūpesčiuose.

Taip, mes galime.

Canada
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© LAISVOJE TEVTNEJE
DVYNIŲ KLUBAS KAUNE

Kauno “Bangos” televizijos 
technikos gamybinio susivieni
jimo kultūros namuose buvo 
įsteigtas pirmasis šiame mies
te dvynių klubas. Kaune per mė
nesį gimsta apie dvi poras dvy
nukų. Pirmaisiais naujojo klu
bo nariais tapo “Bangoje” dir
bančių dviejų motinų dvynu
kai: Larisos Dainorienės — Si
mona ir Julija, Rimos Baltušie- 
nės — Šarūne ir Aivaras. Ma
žieji klubo dvynukai jame mo
kysis dainuoti, šokti, dekla
muoti, ruošti programėles. Stei
gėjai tikisi, kad jų pastangų 
dėka išaugs visos Lietuvos dvy
nius jungiantis klubas.

ŠVENTĖ KAMAJUOSE
Kamajų miestelis Rokiškio 

rajone spalio 13 d. turėjo dvi
gubą šventę — 450 metų sukak
ties minėjimą ir Švč. Mergelės 
Marijos Rožinio Karalienės at
laidus. Kamajus bene labiau
siai yra išgarsinęs juose ilgai 
gyvenęs ir 1833 m. balandžio 
23 d. miręs liaudies poetas kun. 
Antanas Strazdas (Strazdelis, 
Drazdauskas). Kamajų kapinėse 
tebėra jo kapas su antkapiniu 
paminklu, o miestelį puošia 
skulptoriaus A. Aleksandravi
čiaus sukurtas paminklinis kun. 
A. Strazdo biustas. Šventė su
telkė šimtus buvusių kamajiš- 
kių iš visos Lietuvos, įsteigu
sių savo klubą ir jo pirmininku 
išsirinkusių Vilniaus techni
kos universiteto prof. dr. Kazį 
Šešelgį. Narcizas ir Antanas 
Vilučiai Kamajų 450 metų su
kakčiai sukūrė ąžuolinį pamink
lą.

IŠGELBĖTI VOKIEČIAI
Rugsėjo 13 d. Klaipėdoje su

sitiko Rytprūsiuose gimę vokie
čiai. Juos, dar vaikus pokario 
metais, nuo sovietinio teroro ir 
bado išgelbėjo Lietuvos gyven
tojai. Tokių Lietuvoje užregist
ruotų vokiečių, dalyvavusių su
sitikime, yra daugiau kaip pus
šimtis. Didžioji jų dalis nesu
randa Vokietijon pasitraukusių 
tėvų, artimųjų ir giminių. Jie 
vieniši, negauna kompensacijos 
už prarastą žemę ir namus, su
luošintą gyvenimą. Susitikime 
įsteigta jų “Edelweiss” bendri
ja, aptarti jos nuostatai, veiklos 
kryptis. Naujoji organizacija rū
pinsis lietuvių išgelbėtais vokie
čiais, gins jų teises į tėvų palik
tą turtą Rytprūsiuose, telks pa
ramą.

NESUIMTI IŠDAVIKAI
Lietuvoje liūdnai pagarsė

ję su Maskva nuėjusios kompar
tijos vadovai ir omonininkai 
tebėra nesuimti, nes jie slaps
tosi Sovietų Sąjungoje. Ruošia
mame Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos valstybinės sukakties pro
jekte yra numatyta, kad asmuo, 
save laikantis vienos šalies pi
liečiu arba prašantis politinės 
globos, nebus išduotas kitai ša
liai. Informacijų šiuo reikalu 
pateikia “Lietuvos ryte” 1991 m. 
spalio 22 d. Mariaus Laurinavi
čiaus paskelbti duomenys, gauti 
iš Lietuvos generalinio proku
roro pavaduotojo G. Norkūno. 
Maskvoje dirbanti Lietuvos pro
kuratūros tardymo grupė susi
duria su įvairomis kliūtimis. 
Sovietų Sąjungos vidaus reika
lų ministerija ir saugumo ko
mitetas žada sudaryti sąlygas 

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

aukšto rango karininkų bei ki
tų pareigūnų apklausai. Tuo 
tarpu užsienio reikalų minis
terija pabrėžia, kad tokie Lie
tuvos prokuratūros prašymai, 
susiję su Sovietų Sąjungos pi
liečių teisėmis, ne visada bus 
patenkinti. Tie lig šiol nesuim
ti išdavikai dabar dangstosi So
vietų Sąjungos pilietybėmis, 
nors save jie laiko Lietuvos 
komunistų partijos vadais ir 
veikėjais.

NESĖKMINGOS PASTANGOS
“Lietuvos ryto” atstovas M. 

Laurinavičius, remdamasis iš 
prokuroro pavaduotojo G. Nor
kūno gauta informacija, pasa
koja: “Kol kas nė vieno iš asme
nų, kuriems Lietuvoje iškeltos 
baudžiamosios bylos, sulaikyti 
ir apklausti nepavyko. Yra ži
noma dabartinė A. Naudžiūno 
gyvenamoji vieta, tačiau tai — 
akylai kareivių saugoma teri
torija. M. Burokevičius ir J. 
Jermalavičius, atrodo, yra Mask
voje, bet kadangi buvimo vietą 
jie nuolat keičia, ji nėra tiks
liai žinoma. B. Makutinovičius 
norėjęs stoti j SSSR vidaus rei
kalų ministerijos akademiją, ta
čiau nebuvo priimtas. Dabar, 
kiek yra žinoma, kartais jis ap
silanko ir Lietuvoje. Čia, miš
kuose, slapstosi dalis omoni- 
ninkų. Yra duomenų, jog buvo 
atvykęs ir M. Burokevičius, ta
čiau sulaikyti jo nepavyko . . .” 
M. Laurinavičius Lietuvos pro
kuratūros kritikams pataria ne
prarasti kantrybės: “Vis dėlto 
yra vilties, jog nusikaltėliai 
susilauks atpildo. O kol kas M. 
Burokevičius, atrodo, jaučiasi 
saugiai. Neseniai generaliniam 
prokurorui A. Paulauskui jis 
atsiuntė du pareiškimus. Vie
name iš jų buvęs komunistų ly
deris primena esąs SSSR pilie
tis, kitame — reikalauja Lietu
voje įregistruoti LKP .. .”

“ŽIBURIO” GIMNAZIJA
Spalio 5 d. buvusieji auklė

tiniai prisiminė senąją “Žibu
rio” gimnaziją Prienuose, išau
gusią iš kun. Felikso Martišiaus 
1918 m. įsteigtos progimnazijos. 
Medinio senosios “Žiburio” gim
nazijos pastato jau nebėra — jis 
sudegė pokario metais. Ant kal
niuko, kur stovėjo senoji “Žibu
rio” gimnazija, buvo atidengtas 
paminklas šio kultūros židinio 
pedagogų ir auklėtinių atmini
mui. Jį sukūrė tautodailinin
kas Kazys Babravičius. Pamink
lo atidengimo iškilmė sutraukė 
nemažą būrį “Žiburio” gimnazi
jos auklėtinių, susirinkusių 
Prienų kultūros namuose ir 
įsteigusių kraštiečių klubą. 
Šia proga buvo prisiminti du 
žymieji žiburiečiai — gimnazi
jos įsteigėjas kan. Feliksas 
Martišius ir baltistas prof. dr. 
Jonas Kazlauskas, “Žiburio” 
gimnazijos auklėtinis, neaiš
kiose aplinkybėse miręs 1970 m. 
rudenį. Jis dingo Vilniuje spa
lio 8 d., o lavonas tik po kelių 
dienų buvo rastas Neryje. Mask
va buvo sukliudžiusi jam atsiųs
tą kvietimą vieną semestrą skai
tyti paskaitas Pensilvanijos uni
versitete. Velionį galėjo paskan
dinti KGB saugumiečiai, suda
rydami įspūdį, kad jis nusižudė. 
“Žiburio” auklėtiniai paminklo 
atidengimo proga gėlėmis pa
puošė kan. F. Martišiaus ir prof, 
dr. J. Kazlausko kapus. V. Kst.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavimo metu Hamiltone šiemet 
lankėsi ir Lietuvoje atsikūrusios Šaulių sąjungos atstovai. Nuotraukoje 
(iš kairės) Delhi, Ont. DLK Gedimino šaulių kuopos šaulys S. Beržinis, 
Lietuvos šaulių sąjungos vadas Jankus, Kauno šaulių organizacinio komi
teto pirm. Zenkus ir DLK Gedimino kuopos pirm. G. Rugienius

Lietuva garsėja Brazilijo je
Jau išėjo iš spaudos liturginis 

1992 m. kalendorius, išleistas ka
talikų vyskupų konferencijos. 
Jame pažymėta pastaboje apie 
šv. Antano Paduviečio šventę 
birželio 12 d.: “Rytoj Maldos 
diena už Lietuvą. Kalendoriaus 
leidybos data - rugpjūčio 1 d., 
bet tekstas buvo paruoštas žy
miai anksčiau. Taip toji Maldos 
diena skelbiama jau 10 metų. Pa
žymėtina, kad tas kalendorius 
sunčiamas 384 vyskupams, 7000 
parapijų, 13,220 kunigų, 10.000 
vienuolynų, 38,789 vienuolėm, 
2,278 vienuoliams. Jie visi tuo 
kalendoriumi naudojasi ištisus 
metus.

Lietuviškas kryžius šventovėje
Didžiausioje pasaulyje Mari

jos šventovėje Aparecida vieto
vėje (90 km nuo Sao Paulo) yra 
įrengtas lietuviškas kryžius (prie 
pagrindinių durų). Jis yra pana
šus į lauke statomą kryžių, su 
balta koplytėle kryžiaus centre, 
aptvertas stilizuotų tulpių tvo
rele. Kairėj, prie sienos, pri
tvirtinta lentelė, kurios įrašas 
primena Lietuvos krikšto sukak
tį ir Sibiro kankinius.

Per metus Aparecidos švento
vę aplanko per 7 milijonus mal

Geros sveikatos, laimės ir daug, daug 
giedrių dienų

šv. Kalėdų proga linkiu
Paketurų, Gapučių ir Saplių šeimoms.

Dėkoju už rūpestį ir paramą man sunkiomis 
gyvenimo dienomis.

Su pagarba Paul Skuja
BOTHWELL, 1991.XI.24

Aukos Kanados lietuvių fondui
Montrealis: a.a. dr. V. Sniečkaus 

atminimui $50 - P. Sniečkuvienė; 
a.a. O. Bieliūnaitės atm. $25 - B. 
Nagienė; $20 - V. E. Kerbelis, I. 
Maziliauskienė, A. Rudytė, Z. La
pinas, K. Andruškevičius, L. R. Ur
bonas, R. D. Staškevičius, B. D. 
Staškevičius, J. J. Adomonis; $10 - 
A. M. Jonelis, Jz. Lukoševičius; a.a. 
J. Valiulio atm. $50 - M. Pužaus- 
kienė, J. E. Dalmotas; $40 - A. G. 
Dasys; $20 - A. Dasys, L. A. Grige
lis, L. Šimonėlis, M. A. Kringelis, 
O. Sitkauskienė; $15 - B. Bunys, 
J. L. Asipavičius, P. Gabrys, K. A. 
Rašytinis, V. M. Markauskas, V. Vi- 
liušis, J. J. Žitkus; $10 - Z. Bary
sas, A. Norkeliūnas, B. Šimonėlis; 
a.a. kun. Jono Staškevičiaus, miru
sio Sibire, atm. $100 - Br. Staškevi
čius (brolis); a.a. Stasio Staškevi
čiaus, žuvusio partizano, atm. $100 
- Br. Staškevičius (brolis); a.a. S. 
Tauterienės atm. $20 - A. Knys- 
tautienė; a.a. V. Piešinienės atm. 
$10 - A. M. Jonelis, B. D. Staškevi
čius.

dininkų. Taigi ne tik liturginis 
kalendorius, bet ir toji šventovė 
su lietuvišku kryžiumi plačiai 
garsina Lietuvos vardą ir jos ko
vą už laisvę bei krikščioniškąjį 
tikėjimą.

Arkiv. Matulionio monografija
Prieš porą savaičių išėjo iš 

spaudos portugalų kalba mono
grafija apie Lietuvos kankinį 
arkivyskupą Teofilių Matulionį. 
Pirmasis jos egzempliorius pa
siųstas Šv. Tėvui. Kiti egzemp
lioriai pasiųsti Brazilijos vys
kupams su padėkos laišku už per 
10 metų rengiamą Maldos die
ną už Lietuvą. Reklamai atspaus
dintas lapelis - viršelis, kuria
me Šv. Tėvas Pijus XI prašo kan
kinio arkiv. T. Matulionio palai
minimo. Lapelis bus paskleistas 
Brazilijos šventovėse, laikomas 
prie skelbimų lentos. Išspaus
dintas ir kitas lapelis su infor
macija ir atkarpėle užsakymui. 
Jis išsiuntinėtas 1900 parapi
jų, seminarijoms, vienuolynams, 
institucijoms. Planuojamas iš
leisti paveikslėlis su maldos 
tekstu, prašančiu malonės arkiv. 
Teofiliaus beatifikacijai.

Pranas Gavėnas

Torontas: a.a. A. Tamošaitienės 
atm. $20 - D. Zulonas; a.a. A. Sta- 
tulevičiaus atm. $100 - Gaytown 
Sportsware Co.; a.a. V. Piešinie
nės atm. $25 - J. Stanaitis; a.a. J. 
Stalioraičio atm. $100 - B. Stalio- 
raitienė; a.a. Prano ir Kamilės 
Rimšų atm. $100 - J. Rimšaitė; 
a.a. J. Galinio atm. $500 - B. Gali
nienė.

$500 - Bronė Galinienė; $300 - 
D. Zulonas; $200 - Vladas Petras 
Jankaitis, Jadvyga Rimšaitė; $100- 
I. Algis Nausėdas, Antanas Ryge- 
lis; $50 - Danguolė Sher; a.a. Kazio 
Povilenskio palikimas - $8,696.85.

Wasaga Beach: $900 - A. T. Seko
ms, Teklė Sekonienė.

Pembroke: $1,000 - J. Marčiu- 
kaitis.

Edmonton: $2,000 - A. Kantau
tas.

Lethbridge, Alberta: $100 - S. 
G. Noreika.
Dėkojame už. aukas KLF

London, Ontario
KŪČIŲ NAKTĮ, prieš vidurnak

čio Piemenėlių Mišias, įvyks kalė
dinių giesmių koncertas. “Pašvais
tės” choras, palaikydamas kasme
tinę tradiciją, kviečia visus kartu 
pajusti Gimusio Kristaus dvasinį 
džiaugsmą lietuviškų giesmių 
skambesyje. Koncertas prasidės 
gruodžio 24 d., 11.30 v.v., Šiluvos 
Marijos šventovėje, 1414 Dundas 
Street. Gr.P.

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI a.a. SIMĄ VYŠ

NIAUSKĄ ir reikšdami užuojautą 
artimiesiems, jo atminimui Kana
dos lietuvių fondui aukojo: $50 - 
J. E. Bajoraičiai; $40 - B. A. Stepo
navičiai; $25 - M. D. Jonikai, A. D. 
Jankūnai; $20 - J. Devaikis, P. Žu
lys, Z. A. Stanaičiai, V. K. Geleži
niai, A. M. Garkūnai, Ig. Varnas, J. 
R. Pleiniai, J. M. Stankai, J. G. Kriš
tolaičiai, P. Z. Sakalai; $15 - B. E. 
Sopiai; $10 - P. S. Kanopai, P. M. 
Šiuliai, B. R. Pakalniškiai, A. G. 
Repčiai, G. Kažemėkienė.

Už aukas dėkoja KLF

Edmonton, Alberta
PER VIENĄ LAPKRIČIO mėn. 

netekome dviejų lietuvių kilmės 
asmenų: a.a. Teofilius Šapkaus- 
kas, 85 m. amžiaus, mirė lapkričio 
8 d., palaidotas St. Joachims kapi
nėse lapkričio 13 d.; a.a. Viktoras 
Katinas, 61 m. mirė lapkričio 13 d., 
palaidotas šv. Mykolo kapinėse 
lapkričio 16 d. Laidojimo apeigas 
abiem atliko kun. L. Seratto.

MŪSŲ LIGONIAI. Jau ilgesnis 
laikas Dickinsfield Extended Ca
re centre serga Ona Drūteikienė. 
Namie po sunkios operacijos gydo
si Bronius Žilinskas. Dobilas

Ottawa, Ontario
Prof. dr. VYTAUTAS PRANULIS, 

Vilniaus universiteto Prekybos 
fakulteto dekanas ir ekonomikos 
mokslų daktaras, atlikęs stažą 
Kent universitete Amerikoje, š.m. 
lapkričio 9-19 d.d. su žmona Dai- 
vute aplankė Kanadoje Torontą ir 
Otavą, kur gyvena jų giminės. Kun. 
dr. V. Skilandžiūnas yra jo dėdė. 
Otavoje susipažino su keliomis 
lietuvių šeimomis. P.p. Balsevi
čiai mielai apsiėmė juos paglobo
ti savo namuose, nes mūsų kapelio
nas gyvena vienuolyne. Vienas va
karas buvo praleistas ir p.p. Mita
lų namuose, kur svečiai susitiko 
ir su p.p. Radžiais. Po trumpo pa- 
buvimo Kanados sostinėje V. Bal
sevičius nuvežė juos savo automo
biliu į Mirabel orauostį, iš kur iš
skrido per Maskvą j Lietuvą.

PAKRIKŠTYTA: David Lang’o ir 
Irenos Bružytės dukrelė Viktori
ja Marie Lang 1991 m. lapkričio 17 
d. St. John the Baptist šventovėje. 
Krikšto tėvai: Algis Bružas ir Ju
dith Anne Mogck. Apeigas atliko 
kun. dr. V. Skilandžiūnas.

Kun. dr. V. SKILANDŽIŪNAS 
š.m. lapkričio 30 d. aplankė Ota
vos lietuvių šeštadieninę mokyk
lą, kurioje mokosi 22 mokiniai. Vi
sus apdovanojo religinio turinio 
knygelėmis ir paveiksliukais. Po
kalbyje visi mokiniai pademonst
ravo savo žinias apie Kalėdų šven
tės reikšmių prasmę. Mokyklos ve
dėja - Rūta Kličienė.
PRIEŠKALĖDINĖS PAMALDOS ir 
vaikų eglutė įvyks š.m. gruodžio 
15, sekmadienį, 1 vai. 45 min., 
Saint Hyacinth šventovėje, 201 
LeBreton St.

Dipl. inž. ALBINAS PAŠKEVI
ČIUS ir jo žmona Alė atšventė š.m. 
lapkričio 16, 60 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Iškilmė įvyko p.p. 
Balsevičių namuose. Dalyvavo 
apie 40 asmenų, atvykusių net iš 
Toronto ir Kingstono. Kun. dr. V. 
Skilandžiūnas tarė įžanginį žo
delį ir suteikė palaiminimą. Daug 
buvo kalbėtojų: dail. A. Tamošai
tis, dr. A. Šidlauskaitė, V. Radžius, 
Tautodailės instituto pirm. A. Ve- 
selkienė ir kt. Programai labai 
gražiai vadovavo Vida Balsevi
čiūtė. Pabaigoje A. Paškevičius vi
siems nuoširdžiai padėkojo. Kor.

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB Seattle apylinkė Va
šingtono valstybėje specialiame 
susirinkime pakeitė valdybą, 
kuriai net dvylika metų vado
vavo Ina Bertulytė-Bray, nuta
rusi pasitraukti iš vadovybės ir 
daugiau dėmesio skirti šeimai. 
Jai už ilgametį darbą buvo įteik
ta lietuviškais raštais papuošta 
dėžutė su saujele žemės iš Gedi
mino kalno, jai ir jos vyrui įra
šyta padėka. Naują apylinkės 
valdybą sudarė: pirm. Irena Ble- 
kytė, vicepirm. Jūratė Mažeikai- 
tė-Harrison, sekr. Irena Kinde- 
rienė, R. Palčiauskas, narės — 
Zita Petkienė, Neris Palūnienė, 
Suzanne Price ir buvusi pirm. I. 
Bertulytė-Bray.

Anglijos lietuvių klubas Jau
nimo centre Čikagoje spalio 12 
d. iškilminga vakariene ir šo
kiais paminėjo savo kultūrinės 
veiklos trisdešimtmetį. Angli
jos klubas jungia iš Britanijos 
į JAV atvykusius lietuvius. Klu
bo pastangų dėka čikagiečiams 
buvo rengiami Britanijoje liku
sių lietuvių rašytojų literatū
ros vakarai, ten gyvenančių mū
sų dailininkų darbų parodos. 
Vakaro pradžioje valdybos 
pirm. Anatolijus Lakas su jos 
nariais Justinu Šidlausku, Ba
liu Brazdžioniu ir Vladu Paliu- 
lioniu scenoje uždegė keturias 
žvakes, skirtas keturiems jau 
įnirusiems Anglijos lietuvių 
klubo valdybos pirmininkams 
— Broniui Paliuliui, Jonui Jo- 
kubkai, Pranui Rumšai ir Vla
dui Palubeckui. Pradžioje Či
kaga turėjo du Anglijos lietu
vių klubus — Brighton Parke ir 
Marquette Parke. Vengiant be
reikalingo susiskaldymo, jie 
buvo sujungti. Sukaktuviniam 
pobūviui skirtą lietuvių liau
dies ir pramoginių dainų pro
gramėlę su gitaros palyda at
liko sol. Linda Ruzgaitė-Bur- 
bienė. Visi vakaro dalyviai su
giedojo “Ilgiausių metų” Angli
jos lietuvių klubui.

Argentina
Bronius Kuzmickas, Lietuvos 

aukščiausiosios tarybos vice
pirmininkas, 1991 m. spalio 1-2 
d.d. aplankęs Buenos Aires lie
tuvius, Lietuvos garbės konsu
lu Argentinoje paskyrė inž. Al
gimantą Rastauską. Naujasis 
konsulas Buenos Aires lietu
viams yra žinomas kaip veiklus 
Argentinos lietuvių organizaci
jų ir spaudos tarybos bei Lie
tuvai gelbėti komiteto narys.

Australija
Lietuvos garbės konsulu Aus

tralijoje Aukščiausiosios tary
bos pirm. Vytautas Landsbergis 
rugsėjo 1 d. pasirinko magistro 
laipsnį turintį statybos inž. Al
gį Kabailą, profesoriavusį New 
South Wales universitete Sid
nyje. Australijos premjeras R. 
J. L. Hawke ir jo vyriausybės 
užsienio bei prekybos ministe
rija paskyrimą patvirtino lap
kričio 4 d. A. Kabaila buvo pri
pažintas Lietuvos garbės konsu
lu Kanberoje visai Australijai. 
Lig šiol Lietuva nėra turėjusi 
savo konsulato Australijoje. 
Garbės konsulas A. Kabaila 
praneša, kad Lietuvos konsu
latas Kanberoje bus atdaras 
tik antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki vidu
dienio. Sekretore dirbs jo žmo
na Vida Kabailienė, talkinin
kais įsijungs Kanberos lietu
viai Vytas ir Rama Geniai, Vin
cas ir Marija Vilkaičiai. Nau
jasis garbės konsulas A. Kabai
la vizas kelionėms į Lietuvą ža
da parūpinti dešimties dienų 
laikotarpyje. Prie užpildytos 

prašymo anketos reikia pridėti 
galiojantį pasą, $30 konsulato 
raštinės išlaidoms, sau adre
suotą voką su pašto ženklais 
registruotam vizos atsiuntimui. 
Adresas: Consulate of Lithua
nia, 26 Jalanga Cres., Aranda, 
ACT 2614.

Sidnio lietuvių klubas, vado
vaujamas Jurgio Karpavičiaus, 
turi 434 narius, bet metiniame 
susirinkime spalio 6 d. dalyva
vo tik 84. Jiems buvo padarytas 
klubo direktorių pranešimas. 
Daug susirinkimo dalyvių įsi
jungė į klubo ateitį liečiančias 
diskusijas. Naujojon Sidnio lie
tuvių klubo valdybon korespon- 
denciniu būdu yra išrinkti: A. 
Kaminskas, O. Kapočienė, J. 
Karpavičius, V. Kondrackas, A. 
Migus, K. Protas ir A. Šepokas. 
Susirinkimo dalyviams padėko
jo ir juos vaišėms pakvietė klu
bo direktorius J. Karpavičius.

Britanija
Lietuvių filatelistų draugijai 

“Vilnius” Mančesteryje vado
vavo R. Popikienė, dabar jau 
pasitraukusi iš šių pareigų. 
Naujo vadovo klausimas buvo 
sprendžiamas filatelistų su
sirinkime 1991 m. rugsėjo 28 
d. Mančesterio lietuvių klube. 
Dėl sumažėjusio narių skaičiaus 
nauja valdyba nebuvo sudaryta. 
Lietuvių filatelistų draugijos 
“Vilnius” reikalų vedėju suti
ko būti H. Vaineikis, o iždi
ninku pasiliko S. Lauruvėnas. 
Susirinkimo dalyvius su nau
jausiais Lietuvos pašto ženk
lais ir vokais supažindino H. 
Vaineikis.
Lenkija

Lietuvių kalbos painokas Su
valkų V-joje pradžios mokykloje 
1990-91 m. lankė 15 mokinių pir
madieniais, antradieniais ir tre
čiadieniais. Geriausiai mokėsi 
Artūras Grigorukas, Petras 
Leončikas, Alė Krakauskaitė, 
Monika Degutytė, Alma Sendai- 
tė ir Tomas Krakauskas. Lietu
vių kalbą dėstė mokytojas Kos
tas Leončikas. Lietuvių kalbos 
bus galima mokytis ir šį rude
nį prasidėjusiais 1991-92 moks
lo metais.

Suvalkų trikampio lietuvius 
1991 m. spalio 19-20 d.d. aplan
kė Lietuvos ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Zigmas 
Vaišvila, pakviestas Lietuvių 
visuomeninės kultūros draugi
jos ir jos pirm. Eugenijaus Pet
ruškevičiaus. Svečią iš Vil
niaus lydėjo laikinasis Lietuvos 
patikėtinis Lenkijoje Dainius 
Junevičius, Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos R. Euro
pos skyriaus vedėjas Edvardas 
Borisovas, vyriausybės spau
dos biuro direktoriaus pava
duotojas Egidijus Meilūnas bei 
kiti pareigūnai. Z. Vaišvila pa
dėjo gėlių vainikus ant 1919- 
20 m. žuvusių nežinomų Lietu
vos karių kapų Seinų ir Berži
ninkų kapinėse, aplankė Seinų 
katedroje palaidotą poetą vysk. 
Antaną Baranauską. Šios apy
linkės Lenkijos lietuvių susi
tikimas su Z. Vaišvila ir kitais 
Lietuvos valdžios atstovais spa
lio 19 d. buvo surengtas Puns
ko valsčiaus namuose. Kalbėjo 
LVKD valdybos pirm. E. Petruš
kevičius, Punsko viršaitis R. 
Vitkauskas, mokytojai S. Paran
sevičius, A. Nevulis, Kultūros 
namų vadovė J. Kardauskienė ir 
kiti vietiniai lietuviai. Jie 
skundėsi ministerio pirmininko 
pavaduotojui Z. Vaišvilai gyve
nimo problemomis, lenkų nepa
lankumu lietuviams, Lenkijos 
pasienį saugančių sovietų ka
rių padarytomis skriaudomis.

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

| 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

H. P. Bernotų įnašas-$5,000.
Ottawa: a.a. Tamošaitienės atm. 

$100 - Aldona Veselkienė (sesuo); 
$50 - A. Paškevičius, V. Plečkai
tis; a.a. K. Mažeikos atm. $100-Al
dona Veselkienė (sesuo).

Hamilton: a.a. O. Kudžmienės 
atm. $20 - S. J. Pyragius; $200 - A. 
Obcarskis.

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" /A) 
atstovas) w-

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
a y A )) LIETUVIŲ KREDITO1 KOOPERATYVAS

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 36 MILIJONUS D O L E R] Ų

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..5 %
santaupas................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta....3.75% 
90 dienų indėlius .........  6.5 %
1 m. term, indėlius .........7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal...6.75% 
3 m. term.indėlius ..........8.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) 5.25% 
RRSP ir RRIF 1 m..........  7.25%
RRSP ind. 3 m................ 8.25%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 13.5 %
nekiln. turto pask. 1 m....9.25% 
nekil.turto pask. 3 m..... 10.5 %
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”



Pasiruoškime laidotuvėms
Praktiški patarimai aplankius keletą laidotuvių namų

VINCAS KOLYČIUS

Kieno laidotuvėms? — pa
klausite, Savo laidotuvėms! 
Apie mirtį mes nesame linkę 
galvoti, nes mirties kiekvienas 
bijome. “TŽ” 1991 m. 44 nr. ve
damajame (Č.S.) gražiai pasa
kyta: “Mirties anga netgi yra 
mįslė, atsirėmusi į nežinią, 
kuri dažnam sukelia nerimą 
ir baimę”.

Šio straipsnelio tikslas gana 
praktiškas ir žemiškas — pasi
ruošti ar bent pagalvoti apie 
laidotuves, nors ir nesirengtu
me dar mirti. Visi skundžiasi, 
kad laidotuvės daug kainuoja. 
Iš dalies mūsą problema yra 
ta, kad kai mirtis aplanko šei
mą, tai artimieji, netekties 
skausmo paveikti, kreipiasi 
į laidotuvių namus ir sutinka 
su viskuo, ką laidotuvių namų 
direktorius pasiūlo.

Kilo mintis aplankyti kele
tą laidotuvių namų, surinkti 
informaciją ir pateikti skaity
tojams, kad nelaimei ištikus, 
velionies artimieji galėtų ge
riau orientuotis. Ši informa
cija skirta daugiausia Toron
to lietuviams, nors manau, kad 
ir kitų telkinių lietuviams bus 
naudinga.

Laidotuvių namuose
Pirmiausia kiekvienuose lai- 

dotuvių namuose reikia užpil
dyti laidotuvių pažymėjimą 
(Statement of Death), kuris yra 
valdžios reikalaujamas. Rei
kalingos šios žinios: mirusio 
vardas ir pavardė, mirimo da
ta ir vieta, gimimo data ir vie
ta, vedęs ar ištekėjusi, naš- 
lys-ė, užsiėmimas, tėvo vardas 
ir pavardė, gimimo vieta, moti
nos vardas ir mergautinė pa
vardė, mirusiojo adresas. Visą 
šią informaciją patartina tu
rėti dar prieš nueinant į lai
dotuvių namus.

Po to tariamasi dėl laidotu
vių datos, apeigų šventovėje ir 
skelbimo laikraštyje, jeigu ar
timieji to pageidauja. Skelbi
mo tekstą gali suredaguoti ar
timieji arba prašyti, kad laido
tuvių direktorius padėtų. Kai
nuoja maždaug $4.00 už eilutę 
vienai dienai. Vidutinis skel
bimas kainuoja maždaug $50- 
60 dienai. Pasirenkama korte
lė, kurios tekstą išspausdina 
laidotuvių namai.

Reikia pristatyti drabužius, 
kuriais velionis bus aprengtas 
(batai, sako, nereikalingi). Su 
kapinėmis lietuviai paprastai 
susitaria (bent Toronte), ne
tarpininkaujant laidotuvių na
mams.

Pagrindinės laidotuvių išlai
dos — patarnavimas ir karstas. 
Tos kainos įvairiuose laidotu
vių namuose yra skirtingos, 
nors patarnavimas visur yra 
vienodas. Patartina užtat ne
skubėti ir neatsiduoti laidotu
vių direktoriaus malonei, bet 
pasirinkti tą, kuris patogiau
sias.

Kainos
Čia noriu suminėti keletą lai

dotuvių namų Toronto vakari
nėje srityje, kur lietuviai yra 
labiausiai susispietę. Tai nė
ra reklama nei vienam, nei ki
tam laidotuvių direktoriui, bet 
tik objektyvi statistika ir asme
ninė nuomonė.

1. Cardinal Funeral Home, 
366 Bathurst St. (priešais Wes
tern Hospital). Šie laidotuvių 
namai yra visiškai nauji (se
nuosius nugriovė), patalpos la
bai didelės, įskaitant didelę 
autoaikštę. Jų kainos: patar
navimas (įskaitant viską) — 
$2,373.00 plius GST; karstų kai
nos: nuo $618.00 iki $5,668.00. 
Pigiausi karstai: $618.00 ir 
$838.00 yra suspausto medžio, 
aptraukti medžiaga. Ąžuolinis 
karstas už $1,434.00 atrodo la
bai gerai. Mažesnėms laidotu-

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuviy kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai 

vėms jie turi kitą namą (92 
Annette St., prie Keele g-vės).

2. Frank Lynett Funeral Home, 
3299 Dundas St. W. (netoli Que
bec St.). Patalpos labai didelės, 
taip pat autoaikštė. Patarnavi
mas — $2,590.00, karstai — nuo 
$309.00 iki $7,235.00.

3. Turner - Porter, 436 Ron- 
cesvalles Avė. Patalpos mažos, 
šiek tiek didesnė tik koplyčia. 
Autoaikštė vidutinė. Patarna
vimas — $2,650.00, karstai — 
nuo $358.00 iki $8,548.00. Tur
ner ir Porter taip pat turi lai
dotuvių namus 2357 Bloor St. 
W., netoli Windermere (ten pa
talpos didesnės), ir 2180 Hur- 
ontario St., Mississauga. Kai
nos visur tos pačios.

4. Ross Craig Funeral Home, 
1357 Queen St. W. Tinka mažes
nėm laidotuvėm, nes patalpos 
nedidelės. Autoaikštė — 20 au
tomobilių. Patarnavimas — 
$1,987.00, karstai — nuo $909.00 
iki $11,403.00.

5. Ryan and Odette, 1498 Dun
das St. W. (prie Dufferin St.). 
Patalpos vidutinės, autoaikštė 
— 50 automobilių. Patarnavi
mas — maždaug $2,500.00, kars
tai — nuo $594.00 iki $23,944.00.

Atskirai reikia mokėti už ce
mentinę dėžę, į kurią karstas 
įdedamas. Tai nėra būtina, nes 
įstatymas to nereikalauja. Pa
siteiravus lietuvių kapinėse, 
kapinių vadovybė pareiškė, 
kad jie to pageidauja. Tų ce
mentinių dėžių kaina yra nuo 
$800.00 iki maždaug $2,000.00.

Kitos išlaidos: jeigu reika
lingi policininkai palydėti į 
kapines, tai 3 policijos moto
ciklai kainuoja $392.70. Jeigu 
šeimai nereikalingas limuzi
nas vežti šeimą į kapines, tai 
atskaitoma $216.00, jeigu ne
reikia atskiro automobilio gė
lėms, atskaitoma $100.00.

Lietuviai susitaria su kapi
nių administracija dėl duobės 
iškasimo. Kapavietės kaina — 
$500 plius GST, patarnavimas 
uždedama žolė ir kt. — $350.00 
plius GST.

Daug kas sumoka laidotuvių 
namams iš anksto. Tie pinigai 
yra padedami į “Trust account” 
ir ten laikomi. Priaugę nuošim
čiai padengia padidėjusias iš
laidas, jeigu žmogus miršta po 
kelių ar keliolikos metų.

Asmeninės pastabos
Patartina visiems iš anksto 

pagalvoti, pasitarti su šeimos 
nariais, kad paskutiniu mo
mentu, liūdesio ir jausmų pa
gauti neišleistų nereikalingų 
sumų laidotuvėms. Daugumas 
pasirenka brangius karstus 
tik galvodami “ką žmonės pa
sakys”. Bet ar tai yra taip svar
bu? Mirusiam juk vistiek. Di
desnis mirusio pagerbimas bū
tų, jeigu ta suma būtų paauko
ta Lietuvos našlaičiams, išei
vijos spaudai ar kitiems lab
daros tikslams. Tas pats yra ir 
su gėlėmis. Užtenka gėlių tik 
nuo šeimos. Prašykim, kad kiti 
artimieji vietoj gėlių aukotų 
kitiems tikslams.

AMBER GLOBUS LTD.
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario IV16S 1P2.
Tel. (416) 604-9750 • Tel. lietuvių kalba (416) 604-9239 • FAX (416) 604-9748.

- SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg. Siuntiniai 
pristatomi tiesiai į 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.

Jums pageidaujant galime prisiųsti kainų sąrašą.
Baltijos bendrovė Amber Globus Ltd. neturi jokio ryšio su Amber Globus United Trade Inc.

Senieji Pervalkos kryžiai Lietuvoje. Fotografuota Pervalkos (Neringa) kapinėse 1969 m. Nors skurdžios kapinai
tės ir dabar ten išlikusios, tačiau šią antkapių kryželių jau nebėra, o įrašai ir tada buvo sunkiai įskaitomi. Tai, 
atrodo, moters ir vyro (šeimos) kapų paminkliukai, apie metrų aukščio Nuotr. Alf. Laučkos

Kritiškąją laikotarpio darbai I
JA V-bių Lietuvių bendruomenės pastangos buvo nukreiptos į pagalbos telkimą Lietuvai

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

JAV Lietuvių bendruome
nės susiorganizavo 1951 m. 
Jos XIII-oji tarybos sesija 
įvyko Filadelfijoje spalio 4-6 
d.d. Sesijoje pirmą kartą da
lyvavo 1991 m. pavasarį iš
rinkti naujieji tarybos nariai. 
Buvo išrinktas naujas JAV LB 
pirmininkas (JAV-se gimęs 
jaunosios kartos Vytautas 
Maciūnas), naujas JAV LB ta
rybos prezidiumas (pirminin
kas buvęs PLB pirm. Vytautas 
Kamantas), nauja kontrolės 
komisija (pirmininkas Riman
tas Aukštuolis), garbės teis
mas (pirmininkas buvęs JAV 
LB pirm. dr. Antanas Razma). 
Kandidatų sąrašus sudarė iš
rinkta nominacijos komisija 
(pirmininkas Eduardas Mei
lus, jn.).

Kadenciją bebaigiantis JAV 
LB krašto valdybos pirm. dr. 
Antanas Razma ne kartą yra 
pastebėjęs, kad ši kadencija 
bebaigianti krašto valdyba 
perėmė pareigas, kai Lietu
voje pagarsėjo “Sąjūdis”, o 
kadenciją baigia Lietuvai 
nepriklausomybę laimėjus. Jo 
žodžiais tariant: “50 metų 
vykusią kovą laimėjome — Lie
tuva laisva, jos vyriausybė 
pripažinta viso pasaulio kraš
tų, ji yra pilnateisė Jungtinių 
Tautų narė!”

Veiklos kryptys
Dr. A. Razma sesijoje pareiš

kė: “Dažnai didieji istorijos 
įvykiai pasirenka kelio kryp
tį, kurios jokia jėga negali su
stabdyti”. Tokias mintis būtų 
galėję išreikšti visi JAV LB 
krašto valdybos nariai, kurie 
išliko nuo kadencijos pradžios

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. 

iki galo. Niekas nesitikėjo, 
kad apsiimtos pareigos krašto 
valdybos kadencijos pradžio
je pasisuks visiškai kitais 
keliais, negu buvo numatyta.

Šios JAV LB kadencijos me
tu įsteigta būstinė JAV sos
tinėje, kuri iš pradžių sten
gėsi tarnauti ne vien JAV LB, 
bet ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės interesams. Vėliau 
tokie formalūs įsipareigoji
mai baigėsi, bet dažni ryšiai 
buvo palaikomi su PLB, Kana
dos LB sostinėje Otavoje vei
kiančia panašia būstine ir su 
JAV LB apylinkėse veikian
čiais aktyvistais.

Ši būstinė (ypač jos vedėja 
Asta Banionytė) buvo ypatin
gai svarbi kritiškuose mo
mentuose, kai Lietuvos pa
siuntinybei reikėjo pagalbos, 
kai atvyko Lietuvos valdžios 
atstovai, kai JAV kongrese 
vyko kritiški balsavimai, ku
rie lietė Baltijos valstybes, 
kai JAV LB krašto valdybai 
reikėjo informacijos ir pagal
bos iš Vašingtono ir pan. Dar
bas vyko JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos žinioje.

Kadencijai maždaug įpusė
jus, įsisteigė ir kita būstinė 
— Komunikacijos centras, va
dovaujamas dabar jau JAV LB 
pirmininku išrinkto Vytauto 
Maciūno. Šis centras padėjo 
skubiu žinių perteikimu JAV 
LB apylinkėms, ypač kai rei
kėjo greitos akcijos dėl Va
šingtone vykstančių balsavi
mų ir pan.

Lėšos Lietuvai
Šios JAV LB kadencijos me

tu buvo įsteigtas fondas “Do
vana Lietuvai”. Surinkta arti 
pusės milijono dolerių. Visos

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

aukos buvo paskirtos Lietuvos 
reikalams — Lietuvos valdžiai, 
švietimui, jaunimo organizaci
joms, mokslinėms įstaigoms, 
tremtiniams, Medininkuose 
žuvusiųjų bei sužeistųjų šei
moms ir pan.

Keli pavyzdžiai: $50,000 — A. 
Šapokos “Lietuvos istorijos” 
perspausdinimui Lietuvoje, 
$5,000 — Religinės šalpos įstai
gai Lietuvių informacijos cent
rui, $15,000 — advokatui Wil
liam Hough už teisinius patar
navimus pirm. V. Landsbergio 
vadovaujamai Aukščiausiajai 
tarybai. Taip pat buvo parem
tos AT pirmininko ir vyriausy
bės narių kelionės į Ameriką. 
Mažesnėm ir didesnėm sumom 
buvo finansuojami ir kiti pro
jektai, dažnai prof. V. Lands
bergio patvirtinti.

Kiekvieno krašto Lietuvių 
bendruomenė veikia pagal vie
tos aplinkybes, lėšas ir jėgas. 
Bus labai įdomu, kai 48 JAV 
Lietuvių bendruomenės atsto
vai susitiks su kitų kraštų vei
kėjais Pasaulio lietuvių bend
ruomenės seime 1992 m. liepos 
mėn. Reikia tikėtis, kad užuot 
vieni kitus kritikavę, pagirs 
už veiklą per šį sunkų bet la
bai kritišką laikotarpį Lietu
vos ir išeivių gyvenime.

JAV Lietuvių bendruomenė 
iš savo krašto valdybos iždo 
paskyrė Pasaulio lietuvių 
bendruomenei $21,000 jos 
darbams. Buvo keli bendri 
posėdžiai su PLB, VLIKo ir 
ALTos atstovais bendriems 
atsišaukimams paskelbti ar
ba bendriems darbams vykdy
ti. JAV LB pirmininko dr. A. 
Razmos žodžiais, “ši inicia
tyva bei bendrų posėdžių su
šaukimas ir darbų vykdymas
buvo mūsų valdybos atliktas 
ir dažniausiai finansuojamas”. 
Jis mano, kad ateityje ir to
liau vyks veiksnių pasitari
mai. Savo žodyje tarybos se
sijoje jis pareiškė: “Atrodo, 
kad politiniai veiksniai ir 
kai kurios politinės organi
zacijos turės savo veiklą baig
ti ir fondus perduoti laisvos 
Lietuvos respublikos vyriau
sybei. Tuo tarpu Lietuvių 
bendruomenės veikla dar la
biau pagyvės — tiek lietuvy
bės išlaikyme išeivijoje, tiek 
Lietuvos atstatymo darbuose. 
Savaime suprantama, kad pa
galba Lietuvai turėtų remtis 
ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio nurodymais”.

Veikla ir darbai kiekvieno
je JAV LB krašto valdybos ka
dencijoje skiriasi: kas pavy
ko viename laikotarpyje, ne
būtinai pavyks kitame.

OFFORD
REALTY LTD.,

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės į .

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428
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Kaltintojai ir kaltinamieji
Žydu klausimas Vokietijos spaudoje ir televizijoje. Voietijos 
pasiuntiniai Baltijos valstybėse. Baltijos valstybės kaltinamos 

“fašistinėmis tendencijomis”
K. BARONAS, Vokietija

Simon Wiesenthal lapkričio 
22 d. plačiai aprašomas Miun
cheno liberalinio dienraščio 
savaitgalio priede “Sueddeu- 
tsche Zeitung Magazin”. 
Straipsnyje paliečiamas ir 
Lietuvos žydų likimas, metant 
kaltę daugiau vokiečiams.

Pasirodo, ne visuomet S. 
Wiesenthal yra kaltintojas. 
Labai dažnai ir jam tenka at
sisėsti į kaltinamųjų suolą. 
Tai atsitiko rugsėjo 29 d. Vie
noje, kai Austrijos FPO parti
jos pirm. J. Haider apkaltino 
Lenkijoje gimusį žydą jų par
tijos šmeižimu. Esą kol veiks 
FPO (Laisvoji Austrijos parti
ja), tol gyvuos ir nacionaliz
mas.

Jau kitą dieną S. Wiesenthal 
nuvyko į Klagenfurtą, kur jis 
kaltino to miesto burmistrą — 
kandidatą P. Miulerį, kuris 
taip išsireiškęs apie Wiesen- 
thal’į: “Taip, mes statome kros
nis, tačiau ne Jums, pone 
Wiesenthal. Jus išrūkys savo 
pypkėje Joergl” (FPO pirm, 
vardas — K.B.). Miuleris turėjo 
sumokėti 70.000 šilingų baudą.

Šiuo metu Stuttgarte vyksta 
Lenkijos Pšemyslio koncen
tracijos stovyklos komendan
to J. Schwammbergerio teis
mas — jis kaltinamas žydų žu
dymu. Nuvažiavusį į Švabijos 
sostinę S. WiesenthaTj prie 
teismo rūmų sutiko skustagal
viai ir neonaciai, skanduoda
mi: “Judensau” (žydų kiaulė), 
“Jude verrecke” (žydas stipe- 
na).

Nejaudino S. Wiesenthal’io 
tokie užgauliojimai. Jis jiems 
atsakė: “Aš jūsų nebijau, nie
kuomet neturėjau baimės ir 
tik juokiuosi iš jūsų”.

Iš savo statistikos jis žur
nalo bendradarbiams pateikė 
tokį pavyzdį: Vilniaus geto. 
Steigiamos dvi grupės — “dar
bingųjų” ir “silpnųjų”. Prie 
pirmos grupės priklauso Ja
kob Brodi, prie antros — jo 
7-metis sūnus Danielius. Vi
siems buvo aišku, kad “silp
nųjų” grupė bus sunaikinta. 
Danielius stengėsi perbėgti 
į tėvo pusę, į tėvo rankas. 
Vienas vokietis tai pastebė
jo ir nušovė vaiką. Po karo 
vilnietis Jakob Brodi sėdėjo 
Wiesenthal’io raštinėje, tu
rėdamas sūnaus žudiko nuo
trauką. Wiesenthal’is jį sura
do. Tai buvo Vilniaus apygar
dos komisaro pavaduotojas 
Franz Murer, atsakingas už 
30.000 žydų žudynes Vilniuje. 
Pasirodė, kad F. Murer yra di
delio dvaro savininkas, žemės 
ūkio rūmų valdybos narys, 
OVP (Austrijos tautinė par
tija) narys. Kaltinamasis pra
leido septynerius metus sovie
tinėje nelaisvėje, tad teisė
jų sprendimu jis pakankamai 
nukentėjo ir dėl to Murerį iš
teisino.

S. Wiesenthal’is jaudinosi, 
kad neonaciai ir neonacizmas 
vis daugiau pasireiškia Euro
pos valstybėse. Neseniai jis

Panevėžio kraštiečių sąskry
dį numatoma surengti 1992 m. 
liepos 24-27 d.d. Norintys ir ga
lintys jame dalyvauti -kreipiasi 
į Panevėžio kraštiečių draugijos 
pirmininką šiuo adresu: Boni
facas Ruželė, Žemaičių 21-28, 
5307 Panevėžys, Lithuania.

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos direktoriai nutarė su
stabdyti Lietuvių informacijos 
centro veiklą. Bus rūpinamasi 
tik karitatyvine ir religine in
formacija. LIC Vašingtono sky
riaus vedėjas Viktoras Nakas 
nuo gruodžio 1 d. pereina tar
nauti Lietuvos ambasadai Va
šingtone. LIC direktorė Gintė 
Damušytė nuo š. m. lapkričio 
10 d. iki 1992 m. sausio 10 d. 
talkina Lietuvos misijai prie 
Jungtinių Tautų. Po to grįš į Re
liginę šalpą. Religinės šalpos 
tarnautoja Rūta Virkutytė vyks
ta į Lietuvą suorganizuoti re
liginės šalpos informacijos 
centrą.

Dabartinę Religinės šalpos di
rektorių tarybą sudaro: vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, — pir
mininkas, prel. Vytautas Bal
čiūnas — I vicepirmininkas, 
kun. Albertas Kontautas — II 
vicepirmininkas, kun. Zenonas 
Smilga — III vicepirmininkas, 
kun. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, — patikėtinis (trustee), 

parašė ilgą protesto raštą Lie
tuvos vyriausybei, kaltinda
mas ją kolaborantų reabilita
vimu.

Lapkričio 24 d. Vokietijos 
televizijos pirmasis kanalas 
vakaro žiniose parodė prie pa
minklo su didele Dovydo 
žvaigžde žuvusių Rygoje žydų 
pagerbimą. Pasirodo, kad toje 
vietoje stovėjo sinagoga, su
deginta vokiečių okupacijos 
metu. Nufilmuota nuotrauka 
— didelė duobė ir joje sušau
dyti žydai. Likę gyvi Latvijos 
sostinėje (šimtinė jų) skundėsi 
vokiečiams žurnalistams, kad 
savo kalbose Latvijos užs. reik, 
min. Janis Jurkans (jis yra len
kų kilmės) bei parlamentaras 
žydų reikalams dr. Vulfsons 
neišreiškė jokios užuojautos, 
nepasmerkė žudikų.

Esu minėjęs, kad Vokietijos 
pasiuntiniai Baltijos valsty
bių sostinėse priskirti B3 ka
tegorijai su 8.000 markių mė
nesinio atlyginimo. Tuo pačiu 
klausimu lapkričio 21 d. ra
šė 2,5 milj. egz. leidžiamas 
“Stern” žurnalas, trumpą ži
nutę pavadindamas “užsienio 
reikalų ministerio Gensche- 
r’io pralaimėjimu” nes jo pa
siūlymas Baltijos valstybių 
kolegas įrikiuoti į B6 katego
riją buvo užsienio reikalų ko
miteto atmestas. Pastaroji ka
tegorija suteikia teisę į 12.500 
markių atlyginimą. Komitetas 
esą sutiko su B3 kategorija, 
t. y. 10.000 markių atlyginimo. 
Miuncheno dienraštis “Sued- 
deutsche Zeitung” (tiražas 
376.000) lapkričio 16 d. rašė, 
kad B3 kategorija duoda teisę 
į 8.000 mėnesinio atlyginimo. 
Kieno teisybė, neaišku, nes 
susidaro su priedais per 2.000 
markių skirtumas. Tai “dideli” 
pinigai Baltijos valstybėse, 
mokant net ir banke už 1 mar
kę 30 rb.

“Stern” žurnalas taip pat 
primena, kad pasiuntinio pa
reigas Vilniuje eina Gottfried 
Albrecht, mirusio Bavarijos 
min. pirm. J. F. Strauss’o 
svainis. Taip pat minėjau, 
kad Latvijos sostinėje Vokie
tijos pasiuntinys yra FDP par
tijos pirmininko grafo Otto 
von Lambsdorf brolis grafas 
Hagen. FDP partijai priklau
so ir užsienio reik. min. H. D. 
Genscher’is. Lietuvių posakis 
sako; “Ranka ranką mazgo
ja ...”

Lapkričio 26 d. vokiečių 
spaudoje pasirodė trumpa ži
nutė apie pastebėtas fašisti
nes tendencijas Baltijos vals
tybėse. Krikščionių demokra
tų partijos narys švedas Alf 
Svensson turįs tikrų žinių, kad 
buvę SS legiono nariai turėjo 
susirinkimą. Be to, reabilituoti 
nacių bendradarbiai Latvijoje 
ir Estijoje, ypač Lietuvoje.

Taip pat pranešama, kad 
Sov. Sąjungos vidaus reikalų 
ministerija atsisakė išduoti 
16 asmenų, nusikaltusių lietu
vių žudynėse 1991 m. sausio 
mėn. Jų tarpe yra Mykolas Bu
rokevičius.

kun. Vytautas Palubinskas — 
patikėtinis; nariai: kun. Placi
das Barius, OFM, Robertas Bo
ris, dr. Jolita Gudaitytė, kun. 
Jonas Pakalniškis, kun. Jonas 
Rikteraitis, kun. Antanas Rub- 
šys, Antanas Sabalis, kun. An
tanas Saulaitis, SJ, dr. Rožė 
Šomkaitė, kun. Kazimieras Ste
wart, prof. dr. Elona Vaišnie- 
nė; kandidatai: dr. Kazys Am
brazaitis, Viktoras Vaitkus, 
kun. Kenneth Wicks.

JAV LB socialinių reikalų ta
ryba suorganizavo Lietuvos vai
kų vilties komitetą. Jo tikslas — 
atvežti į Ameriką vaikus, kurių 
diagnozė atitinka Shriners li
goninių reikalavimams. Tokie 
vaikai galės pasinaudoti labai 
brangia mediciniška pagalba. 
JAV-se Shriners organizacija 
turi 22 ligonines, kuriose nemo
kamai gydomi vaikai iš viso pa
saulio, turintys kaulų, paraly
žiaus, odos ar nudegimo prob
lemas. Šios programos įgyven
dinimui reikalingos lėšos. Rei
kia rūpintis vaiky atvežimu, jų 
išlaikymu prieš priimant ir iš
leidus iš ligoninės, kol dar rei
kalinga mediciniška pagalba. 
Aukas, kurios atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio, galima siųsti 
šiuo adresu: Lietuvos vaikų vil
tis, 2711 71st Street, Chicago, 
Ill. 60629; tel. (312)-476-9664 nuo 
11 v.r. iki 3 v.p.p. Inf.



Kanados lietuviu bendruomenės lėšomis nupirkta Lietuvos ambasada 
Briuselyje. Nuotraukoje prie pastato Lietuvos ambasados vedėjas RIMAN
TAS MORKVĖNAS ir KLB valdybos pirm. GABIJA PETRAUSKIENĖ

Nuotr. J. P. Lanskoronskio

<&SKAITYTOJAI PASISAKO

Lietuvos ambasada Briuselyje
GABIJA PETRAUSKIENE

Pereitų metų pavasarį, Lietu
vai paskelbus nepriklausomybę, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos iniciatyva, per visus 
kraštus pradėta Pagalbos Lietu
vai programa, kurios apimtyje 
kiekvienas kraštas nusprendė 
pagal savo sąlygas rasti tinka
miausią būdą kaip vykdyti pa
galbą Lietuvai. Kanados lietu
vių bendruomenės krašto val
dyba, viena iš pirmųjų, rimtai 
užsiangažavo padėti Lietuvai. 
KLB valdyba pavedė vicepirmi
ninkui Vytautui Biretai suorga
nizuoti finansinį Pagalbos Lie
tuvai vajų. 1991 m. pavasarį V. 
Bireta sudarė komitetą, kuris 
sau užsibrėžė tikslą per viene
rius metus Lietuvai sutelkti vie
ną milijoną kanadiškų dolerių. 
Nutarta, kad tos lėšos neturi bū
ti laikomos bankuose, bet tuojau 
pat naudojamos Lietuvai pagal 
tiesioginį Lietuvos respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ir 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumo pareikalavimą. Tokiu 
pagrindu Pagalbos Lietuvai va
jaus komitetas išsijuosęs dirbo 
ištisus metus. Prie lėšų telkimo 
prisidėjo ir specialios progos, 
sudarytos paties prez. Vytauto 
Landsbergio ir min. pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus atsilan
kymais Kanadoje, kai buvo su
rengti jų priėmimai, ir pelnas, 
jų pačių pavedimu, buvo skiria
mas vajui.

Lėšų naudojimas
Vajaus lėšos iš pradžių buvo 

naudojamos tiesioginiu prašy
mu iš Lietuvos. Reikėjo įsigyti 
tuomet gyvybiškai būtiną ryšių 
įrangą. Tam reikalui iš viso iš
keliavo keturios siuntos. Dėka 
tų priemonių dalis Lietuvos pa
sienio punktų pajėgė palaikyti 
ryšius sunkiais Lietuvai laikais, 
kai siautė kagėbistų bei omoni- 
ninkų grupės. Taip pat, priešui 
užėmus Lietuvos radijo ir tele
vizijos pastatus bei bokštą, per 
trumpą laiką iš Aukščiausiosios 
tarybos rūmų galėjo bent Vilniu
je vėl veikti laikinoji televizija. 
Šiuo metu bandoma pilnai įreng
ti ryšių tinklą visuose pasienio 
punktuose bei apsaugos tarnybo
je. Mūsų sukauptos lėšos taip 
pat įgalino pačias pirmąsias nau
jai atsikūrusios Lietuvos vyriau
sybės pareigūnų keliones į kitus 
kraštus prašant Lietuvai pripa
žinimo, pagalbos bei armijos iš
vedimo. Prisidėta prie kelionių 
finansavimo į Norvegiją, Švedi
ją, Prancūziją, Vokietiją, Kana
dą. Suteikta skubi finansinė pa
galba užsienyje staiga atsiradu
siam Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriui, kuriam naujos oku
pacijos atveju pavesta sudary
ti laikinąją vyriausybę. Paremti 
ir kiti panašūs atvejai. Sudary
tos finansinės galimybės Lietu
vai pačiai sau atstovauti tarptau
tinėse konferencijose nuo pat 
pirmosios Žmogaus teisių (ESBK) 
konferencijos Kopenhagoje iki 
Lietuvos priėmimo į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferenciją Maskvoje. Taip Ka
nados lietuvių aukos buvo nau
dojamos efektyviai ir skubiai 
ten, kur jų labiausiai reikėjo 
nepriklausomybę paskelbusiai 
Lietuvai, pusantrų metų terori
zuojamai ir grasinamai. Kana
dos lietuviai rimtais pagalbinin
kais ištikimai stovėjo šalia Lie
tuvos.

Ambasada
Stambiausias projektas, kurį 

Lietuvos aukščiausioji taryba 
pavedė vykdyti Kanados lietu
vių bendruomenei — tai Lietu
vos respublikos ambasados įsi
gijimas Briuselyje. Nors pasi
girdo nemažai abejojančių bal
sų, Lietuva nutarė pirmiausia 
įsisteigti Europos centre — Briu
selyje kartu su visomis Europos 
šalimis kaip jai pridera — būti 
jų dalimi. Kanados lietuviai, 
vieningai veikdami per Kanados 
lietuvių bendruomenę ir KLB 
Pagalbos Lietuvai vajaus komi
tetą, atėjo talkon ir užmezgė ry
šius su Belgijos lietuviais: Jean 
Pierre Lanskoronskiu, Stase Bal
tus, Andrium Miknevičium bei 
Lietuvos atstovu Belgijoje Ri
mantu Morkvėnu. Pirmoji kelio
nė Briuselin liepos mėnesį ne
davė patenkinamų rezultatų. 
Nutarta persiorientuoti, įjung
ti talkininkus ir vykti antrą kar
tą. Pagal susitarimą su Lietuva, 
spalio mėn. pradžioje iš Kana
dos Briuselin nuvyko Vytautas 
Bireta ir Gabija Petrauskienė. 
Iš Lietuvos atvyko min. pirminin
ko įgaliotinis Kęstutis Čilinskas 
ir užsienio reikalų ministerijos 
įgaliotinis Rimantas Papirtis. 
Pastato suradime pagrindinis 
asmuo buvo Jean Pierre Lans- 
koronskis, buvusio nepriklauso
mos Lietuvos karinio atstovo Pa
ryžiuje sūnus. Jis atėjo į talką 
savo tėvo atminimui pagerbti.

Po visos savaitės darbo, apžiū
rėjus daugiau kaip 15 pastatų, 
rastas Lietuvos ambasadai tin
kamas Briuselio miesto centre, 
gerame rajone, netoli Vokieti
jos, Liuksemburgo bei kitų kraš
tų ambasadų. Kaina, pagal KLB 
Pagalbos Lietuvai vajaus komi
teto ir Lietuvos vyriausybės nu
statytą biudžetą — pusė milijo
no dolerių. Tai keturių aukštų 
pastatas, turintis iš viso 16 kam
barių tinkamų apgyvendinimui, 
raštinėms bei priėmimams. Tik 
įėjus pro duris matyti, kad čia 
būta kažko prabangaus. Yra ir 
palyginus nemažas sodas: obe
lis, rožių darželis, vaismedžių 
— vietos pailsėti. Pastatas rei
kalingas remonto, nes jame ilgai 
gyveno “grande dame”, kuri, per
žengusi 90 metų amžiaus, mirė. 
Remontas pareikalaus dar šiek 
tiek lėšų. Vajaus komitetas ir 
KLB valdyba norėtų padėti 
įrengti ambasadą bent taip, kad 
joje būtų galima gyventi ir dirb
ti. Visu išlaikymu rūpinasi pa
ti Lietuva. Tikimės, kad visi, pa
sižadėję prisidėti prie Pagalbos 
Lietuvai vajaus, savo pažadus 
ištęsės, ir galėsime baigti vyk
dyti šį Lietuvai labai svarbų už
mojį ir pradėti naujus, kurie lau
kia savo eilės.

Padėka priklauso Kanados lie
tuviams, kurie gali didžiuotis 
savo įnašu Lietuvos respublikos 
nepriklausomybės įtvirtinimui. 
Taipgi ir visam Pagalbos Lietu
vai vajaus komitetui, kurį suda
ro: Vytautas Bireta - pirm., dr. 
Rimas Karka ir Gabija Petraus
kienė - vicepirm., Juozas Kriš
tolaitis - iždininkas, Dalia Nau
sėdienė — sekretorė; nariai dr. 
Marija Arštikaitytė-Uleckienė, 
Laima Beržinytė, EugenijusČup- 
linskas, dr. Judita Čuplinskie- 
nė, Gražina Ignaitytė, Dainora 
Juozapavičiūtė, Juozas Karasie- 
jus, Kazimieras Manglicas, Vik
toras Narušis ir Gytis Šernas.

REALYBĖ KITOKIA
Labai nuoširdus, beveik gimi

niškas buvo susitikimas Meni
ninkų rūmuose su Henriku Nagiu 
Vilniuje. Kaip veikė mus jo auto- 
ironija (“nepretenduoju į Nobe
lio premiją” ...), vyriškas tvar
dymasis sulaikant ašarą. Salėje 
verkė ne vienas..,. Dievuli ma
no, kokia šventa Jums tebėra Lie
tuva ir kokia tolima ji dabar jū
sų vizijai! Jums ji liko tokia, 
kokią matėte paskutinį sykį, ko
kią išnešiojote širdyje — išsva
jota, pakylėta, kančios vainiku 
apsupta. Ak, mielieji, realybė 
kitokia... Genovaitė, Vilnius

DAR — KAIP SUKAUSTYTI
Baigėsi įtempto, sukaustyto 

ir vergiško gyvenimo dienos. 50 
metų viešpatavo bedievystė, me
las, smurtas, vagystės, apgaulė 
ir alkoholizmas, palikęs gilius 
pėdsakus mūsų tautoje ir žmonių 
sąmonėje. Gyvenime visada nuga
li tiesa, dora, dvasingumas ir 
sąžiningumas. Ir mes laimėjom, 
nors daug iškentėjom. Stebuklu 
pavadino ir mūsų kardinolas 
Sladkevičius, sakydamas pamoks
lą Šiluvos atlaiduose. Jis pasa
kė, kad jo gyvenime pati laimin
giausia diena yra ši diena. Prieš 
sakant pamokslą prie altoriaus, 
kuris buvo paruoštas šventoriu
je — lauke, pasikvietė Lands
bergį, kuris pasakė kalbą, pa
sveikino žmones su didele švente 
ir pergale, padėkojo Švenč. Ma
rijai už mūsų tautos globą. Juk 
Lietuva yra vadinama Marijos 
žeme. Po tų kalbų kardinolas 
apkabino Landsbergį, pabučia
vo į vieną ir į kitą veido pusę, 
nuoširdžiai paspaudė vienas ki
tam rankas. Buvo malonu žiūrė
ti, kokią didelę pagarbą ir dė
kingumą išreiškė vienas kitam. 
Abu jie — mūsų tautos garbė ir 
pasididžiavimas, o ypač Lands
bergis jau žinomas visose ša
lyse.

Nors mūsų Lietuva laisva ir 
nepriklausoma, bet mes dar jau
čiamės kaip sukaustyti, dar ne- 
atsipalaiduojam nuo stagnaci
jos laikų. Mums didelė šventė 
ir džiaugsmas bus tada, kai bus 
išvesta iš Lietuvos sovietinė 
armija, kai neliks nė vieno ka
reivio. Tuomet gersim šampaną, 
dainuosim ir šoksim.

Janina, Lietuva

JAUNIMO NELAIMĖS
Kiek daug pasaulyje visokių ne

laimių! Jų netrūksta ir pas mus. 
1991 m. lapkričio 16-17 d. automo
bilio nelaimėje žuvo du vaikinai 
ir viena mergina. Po šokių iš šeš
tadienio į sekmadienį važiavo ma
žu Fiatu išgėrę 9 jaunuoliai ir tren
kė į medį. Trys žuvo vietoje, o ki
ti sulaužyti dar kovoja su mirtimi. 
Tokių nelaimių pas mus labai 
daug. Mūsų parapija pirmauja to
kiom nelaimėm visoje vyskupi
joje.

Dabartinis pasaulis baisiai iš
tvirkęs: girtuokliauja, rengia daž

Kanados lietuviu bendruomenės žinios
Aukotojams pakvitavimai, tin

kami pajamų mokesčio reikalams, 
pradėti siuntinėti gruodžio 3 d. 
ir apima aukų laikotarpį iki š. m. 
lapkričio 15 d. Pakvitavimų ne
gavę iki gruodžio 15 d., malonėkite 
kreiptis į KLB raštinę, tel. (416) 
533-3292, arba į asmenį ar organi
zaciją, kuriai buvo aukota. Pakvi
tavimai už aukas, gautas po lapkri
čio 15 d., bus išsiųsti ateinančių 
metų pradžioje.

Pagalbos Lietuvai vajui aukojo: 
$1,500 — K. Lukošius; $1,000 — X. 
X.; $500 — A. Gaurienė, M. E. Zabu- 
lioniai; $300 — B. Stalioraitienė; 
$250 — E. Vindašienė; $200 — KLB 
Delhi-Tillsonburg apylinkė, C. A. 
Januškevičius, J. Jakubauskas, P. 
M. Krilavičiai, V. P. Melnykai, S. 
Remeikaitė; $100 — B. Dicevičie- 
nė, S. T. Urbantai, V. E. Starke- 
vičiai, F. Juzėnas.

A. a. D. Naginsko atm. aukojo: 
$10 — P. Lapienis, G. Rugienius, 

nus šokius, o į pamaldas nueiti 
sekmadieniais neturi laiko.

Dėkoju už “Tėviškės žiburius” 
ir prašau siuntinėti man juos ir 
1992 m. Labai norėčiau aplankyti 
tautiečius Kanadoje. Būčiau dė
kingas, jei atsirastų geradaris, 
kuris pakviestų mane apsilankyti 
Kanadoje. Pragyvenau daugiau 
kaip pusę amžiaus, bet dar nieko 
gero nemačiau ir nieko neužsigy- 
venau.

Lai žvaigždė nuostabi virš Bet
liejaus sieloje šviesųjį džiaugs
mą sukels, lai atėję naujieji me
tai jums į širdį viltimi pasibels.

Julius Pakuckas, Lenkija

BRANGINKIME DAINAS
Ilgoje šimtmetinėje tautos ke

lionėje dainos lydėjo, stiprino, 
gaivino. “Aušros” laikų dainos 
šaukė lietuvius į tautinį atgimi
mą. Tos dainos uždegė jaunimą ir 
jau 1918 m. paskatino burtis į sa
vąją kariuomenę. Vėliau dainos 
šaukė ir gaivino partizanus girių 
glūdumoje. Su daina grūmėsi tau
tiečiai su bolševikų užpuolikais 
bei jų tankais. Dainos skatina tau
tą saugoti prisikėlimo relikvijas 
ir perduoti jas kovojantiems. Oku
pantai siekia palaužti tautos mo
ralę, naikindami kultūrines mūsų 
tautos vertybes, kurioms priklau
so ir tautos dainos. Todėl saugo
kime tautos atgimimo dainas, įam
žinkime jas garsajuostėse, kad jos 
išliktų jaunajai kartai.

Klemas Čeputis,
Toronto, Ont.

BRANGI LIETUVIŠKOJI 
KANADA

Leiskit išreikšti Jums begalinę 
pagarbą ir meilę už Jūsų nuošir
dų priėmimą ir bendravimą su mu
mis - aktoriais iš Šiaulių dramos 
teatro Lietuvoje.

Tos dvi savaitės, kurias mes 
praleidome Hamiltone, Toronte, 
Londone, Wasagoje, St. Cathari
nes, tos dienos ir naktys, kai mes 
Jums vaidinome, kai mes visi šo
kome, dainavome, kalbėjomės, at
virai džiaugdamiesi vieni kitais 
mūsų bendru suartėjimu, niekados 
neišblės iš mūsų gyvenimo, iš mū
sų atminties.

Mes parvežame į Lietuvą Jūsų 
žodžiais nenusakomą atsidavimą 
Tėvynei, Jūsų karštą širdies pul
savimą, pasiilgimą, meilę jai ir 
amžiną dėkingumą Jums, broliai 
ir sesės!
“... Mes visi tenai, gelmėj užgimę 
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino 
Tarsi laukę želiančių rugių!
Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją 
Ir keliai nubėgantys kalvon, 
Kažkada iš Lietuvos išėję 
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.
Ir tenai, kur po visų klajonių 
Žemėn atsiguls mana galva, 
Nerašykit mano vardo, žmonės, 
Parašykit, žmonės - Lietuva ”.

(J. Strielkūnas)
Su pagarba ir meile -

Šiaulių dramos teatro
Olita Dautartaitė

A. Aleliūnienė, P. Augaitis, B. 
Stonkus, B. Gudinskas, E. Vinda
šienė.

Kompiuterių persiuntimui į 
Lietuvą aukojo: $200 — B. Savic
kas; $100 — E. K. Šlekiai.

KLB krašto valdybos veiklai au
kojo: $1,000 — M.M.;$100 — A. Gau
rienė; $55 — K. Gudinskas; $25 — 
a.a. E. Gaputytės atm. J. T. Cipa- 
riai. Windsoro ir Rodney LB apy
linkės atsiuntė po $150 solidaru
mo mokesčio.

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

KLB švietimo komisija kviečia 
visus prisidėti prie Vasario 16 
gimnazijos parėmimo dosnia auka 
po Naujųjų metų prasidedančia
me vajuje. Aukos priimamos ir 
kredito kooperatyvuose “Para
moje” nr. 3690 ir Prisikėlimo 
parapijos nr. 1385771. Inf.

Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos sukaktuviniame pokylyje. Iš kairės: J. Ward, prel. J. Kučingis, vysk.
S. Tamkevičius, klebonas kun. dr. A. Olšauskas Nuotr. V. Štoko

Kukli pradžia, tapusi tvirtove
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos auksinė sukaktis, paminėta stambiais renginiais, 

prisimenant steigėjus prelatus - Maciejauską ir Kučingį

IGNAS MEDŽIUKAS

Nerandama tikrų žinių, kada 
pirmieji lietuviai apsigyveno 
Kalifornijoje. Manoma, kad jie 
su kitais XIX š. viduryje sužino
ję, kad prie Sacramento upės 
randama aukso, patraukė į vaka
rus. 1886 m., kaip rašė “Vieny
bė lietuvininkų”, Sacramento 
mieste buvo “Karalienės Jadvy
gos draugija”. 1905 m. Los Ange
les mieste įsisteigė Susivieniji
mo lietuvių Amerikoje kuopa.

Ilgai čia nebuvo organizaci
nio vieneto, kuris jungtų lietu
vius bendram reikalui. Tiesa, 
čia jau buvo organizacijų, ku
rios telkė lietuvius siauram 
tikslui, dažnai kreipiant veiklą 
į kairę, priešingą lietuvių tau
tos interesams. Prie šių dažnai 
nesąmoningai prisijungdavo ir to
kie, kuriems tų organizacijų sie
kimai buvo svetimi, tik apsižiū
rėję pasitraukdavo.

Prelato užmojis
1938 m. prel. Julius Maciejaus- 

kas, Švėkšnos klebonas, išėjęs 
pensijon, nors ir nejauno am
žiaus, bet dar būdamas žvalus, 
ryžosi aplankyti Niujorke pasau
linę parodą. JAV jis buvojo jau 
nebe pirmą kartą, todėl turėjo 
daugelį pažįstamų.

Užtrukęs ilgesnį laiką, sulau
kė II pasaulinio karo. Grįžti į 
Lietuvą nebuvo įmanoma. Ki
tiems kunigams patarus, prel. 
J. Maciejauskas ryžosi vykti ap
sižvalgyti į Kaliforniją. Atvy
kęs į Los Angeles 1940 m. pava
sarį, daugeliui žmonių pritarus, 
jis nusprendė čia steigti lietuvių 
parapiją. 1941 m. su gerų žmonių 
pagalba jis nupirko dviejų aukš
tų kuklų namelį (2511 Third Ave
nue), kurio pirmame aukšte įren
gė šventovę, o viršuje pats apsi
gyveno ir dar kitiems išnuomo
jo. Ši pirmoji lietuvių šventovė 
buvo pašventinta 1941 m. birže
lio 1 d., suteikiant jai lietuvių 
misijinės parapijos teises. (1959 
m. gegužės 15 pridėtos ir terito
rinės teisės). Globėju pasiren
kamas šv. Kazimieras.

Prel. J. Maciejauskas, jausda
mas, kad jį ima slėgti metų naš
ta ir su ja senatvės negalės, ėmė 
rūpintis įsteigtos parapijos toli
mesniu likimu. Sužinojęs, kad 
Vokietijoje yra iš Lietuvos pasi
traukęs jo auklėtinis kun. Jonas 
Kučingis, tuojau sudarė doku
mentus jam atvykti į Kaliforniją.

1946 m. liepos 27 d. kun. J. Ku
čingis jau buvo Niujorke. Iš čia 
jis pirmiausia nuvyko į Filadel
fiją aplankyti giminių. Čia vie-, 
tos klebono buvo prašomas pasi
likti ilgesniam laikui vikaro pa-

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

reigose. Susisiekęs su prel. J. 
Maciejausku, buvo kviečiamas 
skubiai vykti į Los Angeles. Pa
keliui į Kaliforniją sustojo Či
kagoje. Čia būdamas, gavo tele
gramą, kad prel. J. Maciejaus
kas rimtai susirgęs.

Tvirtovės link
1946 m. spalio 3 d. kun. J. Ku

čingis, atvykęs į Los Angeles, 
rado prel. J. Maciejauską susir
gusį daliniu paralyžium. Čia tuo
jau jis buvo paskirtas vikaru. 
1947 m. kovo 2 d. prel. J. Macie
jauskas gavo širdies infarktą ir 
buvo išvežtas į ligoninę. 1947 m. 
balandžio 11 d. kun. J. Kučingis 
paskiriamas lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos klebonu. Prel. J. 
Maciejauskas iš šios ligos jau ne
pasveiko, ir gegužės 14 d. mirė.

Kun. J. Kučingis, jausdamas 
savo atsakomybę jam patikėtai 
parapijai, tada būdamas dar tik 
40 metų, su dideliu ryžtu stoja 
į darbą.

1948 m. pavasarį parduodama 
pirmoji lietuvių šventovėlė ir 
nuperkama Los Feliz rajone 
presbiterininkų šventovė su na
meliu klebonijai. Naujasis kle
bonas tuo nepasitenkina - nu
perka netoliese žemės sklypą, 
kuriame pradeda statyti naują 
šventovę. 1951 m. lapkričio 4 d. 
pašventinama naujai pastaty
ta Šv. Kazimiero parapijos šven
tovė.

Greitai parapija įsigyja erd
vesnius namus klebonijai. 1955 
m. pakviečiamos Šv. Kazimiero 
vienuolijos seserys ir atidaro
mas vaikų darželis. Mokykla 
plečiama, bet jai trūksta patal
pų. 1960 m. pašventinamas nau
jas pastatas mokyklai. Joje kas
dien buvo dėstoma lietuvių kal
ba ir kiti lituanistiniai dalykai. 
Tam reikalui buvo pakviesta mo
kytoja O. Razutienė, kuri dirbo 
mokykloje beveik iki pat savo 
mirties. Šeštadieniais čia ren
kasi mokiniai iš tolimiausių vie

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
/ THE LIGHTS OF HOPELAND

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

rėmėjo - $40.00, garbės - $50.00 
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tovių į lituanistinę mokyklą, ku
rią 1949 m. įsteigė kun. J. Kučin
gis. Įsigyti gražūs ir erdvūs kle
bonijai namai, o buv. klebonijos 
namas, perkėlus į kitą vietą, pa
vestas seselėms mokytojoms. 
Joms išvykus, butai nuomojami 
vyresnio amžiaus žmonėms. Gra
žiai atnaujinta ir praplėsta bu
vusi šventovė paversta erdvia 
sale, kurioje vyksta organizaci
jų susirinkimai, koncertai, mi
nėjimai. Nupirkti arti parapi
jos buvusieji namai, kuriuos nu
griovus, įrengtos žaidimų aikš
tės ir autoaikštė.

1965 m. kun. J. Kučingis, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
pakeliamas prelatu. Gražiai su
tvarkęs parapiją, sulaukęs 75 m., 
jis pasitraukė pensijon, bet bū
damas geros sveikatos ligi šiol 
darbuojasi parapijoje kaip eme
ritas.

1984 m. birželio 15 d. klebonu 
paskirtas kun. dr. Algirdas F. 
Olšauskas, šioje parapijoje dir
bęs asistentu nuo 1967 m.

Sukakties renginiai
Šiemet sukako 50 metų, kai 

Šv. Kazimiero parapija buvo 
įsteigta. Auksinė parapijos su
kaktis buvo paminėta spalio 19 d. 
koncertu parapijos salėje, spa
lio 25 d. religinių vargonų mu
zikos koncertu, kurį atliko vir
tuozas Kristupas M. Preikšaitis, 
o spalio 27 d. buvo iškilmės šven
tovėje ir pokylis salėje su me
nine programa, kurią atliko Vil
niaus operos solistė Gražina 
Apanavičiūtė. Dalyvavo vysk. 
Sigitas Tamkevičius iš Kauno, 
vysk. J. Ward ir daugelis kitų gar
bingų svečių. Pokylyje buvo pa
gerbtas prel. J. Kučingis, išug
dęs parapiją, padaręs ją ne tik 
religiniu centru, bet ir tautine 
lietuvių tvirtove. Sukakties mi
nėjimą surengė organizacijų ko
mitetas, vadovaujamas D. Poli- 
kaitienės.

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

J



Keturiolikos metu smuikininkas VILHELMAS ČEPINSKIS, kilęs iš Kauno 
muziku šeimos: motina solistė, tėvas dirigentas, pianistas. Vilhelmas jau 
grojęs su garsiais pasaulio orkestrais. Dabar lanko garsiąją Niujorko 
Julliardo muzikos mokyklą. Jo koncertas Niujorko lietuviu Kultūros židi
nyje įvyko 1991 m. spalio 26 d. Jam akompanavo pianistas Povilas Stravins
kas. Koncertą rengė muzikos mylėtoju grupelė, kurios siela yra GIEDRĖ 
KUMPIKAITĖ ir jos vyras - žymus pianistas POVILAS STRAVINSKAS. 
Jie pasivadino prancūziškai “Connoisseur Concerts”. Žada ateityje su
rengti ir daugiau tokią koncertą Nuotr. Vyt. Maželio

Brandus paskutinis “Aidų” numeris

Nuostabusis Amadeus
200 metų nuo W. A. Mozart’o mirties

LAIMA B. KURPIENĖ
Muzikos mėgėjams 1991-ji — 

Mozart’o metai. Visame pasau
lyje švenčiama 200 metą aust
ro kompoz. Wolfgang Amadeus 
Mozart’o mirties sukaktis. Jis 
mirė 1791 m. gruodžio 5 d. Vie
noje, nesulaukęs 36-tojo savo 
gimtadienio, bet palikęs milži
nišką lobį — per 600 nuosta
bių muzikos kūrinių.

Daugelis Mozart’o kūrinių 
lengvai prieinami visiems. Jie 
atrodo lengvi, nekomplikuoti, 
paprasti. Bet tas jų paprastu
mas kaip tik ir slepia kompo
zitoriaus genijų. Lengva pri
rašyti visokių gaidų gaidelių, 
užtušuojant kūrinio trūkumus, 
melodijų banalumą. Labai 
sunku rašyti muziką, kurioje 
viena gaida plaukia iš kitos, 
išreikšdamos natūraliai besi
vystančią melodijos liniją, 
išradingas variacijas, suku
riant visais atžvilgiais tobu
lą kūrinį. Neveltui pareiškė 
garsusis pianistas Artur 
Schnabel: “Mozart’o sonatos 
unikalios; jos per lengvos at
likti vaikams, per sunkios pro
fesionalams muzikams”.
Mozart’as savo sunkiame, 

tiesiog neįtikėtinai darbščia- 
me gyvenime, išvystė galią ne 
tik pažinti žmogiškąsias stip
rybes ir silpnybes, bet suge
bėjo žmones pateisinti, ieškoti 
ko nors gero visose jų savybė
se. Tas optimizmas spinduliuo
ja visoje jo muzikoje, ypač ge
rai jaučiamas operose. Jam 
mielas kiekvienas jo operų 
veikėjas, kompozitoriaus ap
dovanotas žavinga muzika. 
Paskutinėje savo operoje — 
“Užburtoji fleita”, parašyto
je kai jam beliko vos porą mė
nesių gyventi, jis nagrinėja 
žmogaus medžiagines ir dvasi
nes ypatybes, rasdamas bega
lę gėrio ir grožio jose abie
jose. Operoje nėra jokios 
melancholijos ar nevilties. 
Anaiptol ji pilna linksmų me
lodijų, kilnumo ir džiaugsmo 
gyvenimu.

Mozart’o muzika išblaško 
nerimą, blaivina galvoseną, 
duoda gyvenimo įvykiams tin
kamą perspektyvą. Jo muzika 
ir džiuginanti, ir raminanti 
— ji pasiekia giliausiaus, in
stinktyvius žmogaus jausmus. 
Neseniai buvo daromi JAV-se 
eksperimentai: įvairios rūšies 
muzika buvo grojama kūdi
kiams ir stebima jų reakcija. 
Šie palankiausiai priėmė Mo
zart’o kūrinius. Rašo kompoz. 
P. I. Čaikovskis: “Mozart’o 
muzika nėra slegianti ar erzi
nanti. Ji mane patraukia, žavi, 
paguodžia. Klausydmas jo mu
ziką, jaučiuos lyg darąs kažką 
gero. Sunku pasakyti, kaip su
sidaro ši geroji įtaka, bet ji 
man neabejotinai vertinga. 
Juo aš ilgiau gyvenu ir juo 
(Mozart’o) muziką geriau pa
žįstu, juo labiau aš ją myliu”. 
O kompoz. F. J. Haydn’as pra-

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
1756-1791

našavo: “Pasaulis kito tokio 
talento nebematys per ištisą 
šimtmetį”.

Praėjo 200 metų nuo šio nuo
stabaus genijaus mirties. Bet 
jo mums paliktas turtas nesu
dilo; jo muzika dar vis kelia 
žmogaus sielą į aukštybes.

* * *
Švenčiant Mozart’o 200 m. 

mirties sukaktį, Niujorko 
miesto muzikinės organizaci
jos užsimojo visus jo kūrinius 
atlikti šių metų eigoje — pra
dėdamos su iškilmingu dviejų 
dalių koncertu jo gimtadienį, 
sausio 27 dieną. Torontas pa
skyrė birželio mėnesį jo kū
rybai. Festivalin įsijungė 
Kanados opera (Canadian 
Opera Company), baleto ir mo
dernaus šokio grupės, Toron
to simfoninis orkestras ir vi
sa eilė mažesnių muzikinių 
vienetų. Metų eigoje buvo ir 
daug papildomų koncertų įvai
riuose Toronto teatruose, sa
lėse, šventovėse. Gastrolia
vo net ir garsusis Salzburgo 
marionečių teatras, vaidin
damas Mozart’o operas, paly
dimas žinomų solistų įdainuo
tais šių veikalų įrašais.

Negirdėjau, kad ši sukaktis 
būtų plačiau paminėta Lietu
vos ar lietuvių išeivijos mu
zikų. Tačiau atsirado vienas 
kitas išeivis, kuris savo ta
lentu prisidėjo prie gyvena
majame krašte ruošiamų ta 
proga renginių. Štai lapkri
čio 29 d. vakarą Mozart’o me
tų pabaigai paminėti surengė 
jo kūrinių koncertą Hillcrest 
Christian Church Toronte. 
Dalyvavo tos parapijos cho
ras, vargonininkas ir keturi 
solistai, jų tarpe kontraltas 
Slava Žiemelytė. Prie progra
mos prisidėjo ir jauni muzi
kai — klarnetiste ir pianistas.

Programa įdomi — buvo ir 
gerai žinomų Mozart’o kūri
nių, ir retai girdimų. Kelis 
dalykus atliko visi solistai 
kartu su choru. Iškiliai nu
skambėjo ypač keturios iš-

ALFONSAS NAKAS

Nors oficialiai Aidai apta
riami tik “kultūros žurnalo” 
epitetu, iš tikrųjų jie atstovau
ja krikščioniškai — katalikiš
kai kultūrai plačiąja prasme, 
nevengdami ir kitokių pasau
lėžiūrų temų. Aidus jau kelis 
dešimtmečius leido Tėvai 
pranciškonai, Bruklyne, NY, 
pastaruoju metu redagavo 
kun. Leonardas Andriekus, 
OFM. Nuo 1992 m. pradžios jis 
perkeliamas į Lietuvą ir su
jungiamas su tenykščiu žur
nalu “Naujasis židinys”.

Poros puslapių (o Aidų pus
lapiai didelio, albuminio for
mato) įžanginis rašinys, kuk
liai pasirašytas tik redakto
riaus L.A. inicialais — ištisa 
prozinė poeto liaupsė Lietu
vai. Jos turinį nusako pats pa
vadinimas: Lietuva vėl nepri
klausomų tautų šeimoje.

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
kalba Suvalkų trikampio lie
tuviams Lomžos katedroje, irgi 
dviejų puslapių, pilna šilumos 
ir meilės. Tik džiaugsmą ma
žina netoli vienas kito šie sa
kiniai: “Šią valandą mano min
tys nejučiomis nuklysta į gra
žų Seinų ir Suvalkų kraštą, 
kur gyvena sąmoninga lietu
viška bendruomenė. (...) Ši
taip turtėja visa jūsų bendruo
menė, o kartu ir Lenkija, ku
rios jūs esate piliečiai”. Tarp 
abiejų sakinių giriama lietu
vių kultūra, tikėjimas, papro
čiai. Taigi! Lietuviai, bet Len
kijos piliečiai, nuo Alytaus ir 
Marijampolės atskirti ne kal
bų ir jūrų, o lenkiško imperia
lizmo ...

Išeiname iš kultūros griuvė
sių, guodžia Aleksandro Šid
lausko straipsnio antraštė. Bet 
“išėjimo” prošvaisčių rašiny 
dar nedaug. Jis labai vaizdžiai 
piešia okupantų sužlugdytas 
kaimo tradicijas, papročius, 
suniokotas kultūros bei religi
jos vertybes, įvestą girtavimą 
ir paleistuvystę. Viltį teikian
čiu nurodo tik Plungės raj. Ku
lių kaimą.

Poeto Juliaus Kelero pagir
tas, poetas Alis Balbierius į 
tris žurnalo puslapius pasėja 
keletą lyriškų eilėraščių, vis 
skirtingų nuo vienas kito, lyg 
ne to paties poeto kurtų. Ci
tuoju ištisai vieną iš dviejų 
trumpiausių, turinčių tik po 
19 žodžių. Sutartis:

Sena pacifiste 
laukinė obelis 
pa teka n t sa ulei 
baltų žiedų hieroglifais 
netikėtai pasirašė 
amžinų taikos sutartį 
su girių lakštingala 
ir žvaigždėmis.

Didelę, 18-kos puslapių (kun. 
prof.) Antano Paškaus studiją, 
pavadintą Naujas amžius — 
naujas mitas laikau šio Aidų 
numerio svarbiausiu ir įdo
miausiu rašiniu. Tik antraštė- 

traukos iš “Requiem” Mišių. 
Pasirodė solistai ir pavieniui. 
Sol. S. Žiemelytė čia pasirin
ko koncertinę ariją “Ombra 
felice” (K. 255). Savo dainavi
me ji parodė itin gerą balso 
kontrolę, jautrumą muzikai. 
Gražiai išryškino dramatines 
arijos dalis, švelniai nuspal
vindama lyriškąsias. Klausy
tojai, pripildę šventovę, šil
tai įvertino koncertą.

* * *
Mozart’o metai užbaigti Vie

noje gruodžio 5 d. jo “Re
quiem” Mišiomis Stefansdo- 
m’o katedroje. Iš šios švento
vės prieš 200 metų W. A. Mo
zart’as buvo palaidotas neži
nomame kape. 

Rudens dailės parodos atidaryme Bruklyno Kultūros židinyje 1991 m. spalio 12 d. (iš Kaires): 1'AUL.IUS JURKUS, 
Lietuvos užsienio reikalų viceministeris GEDIMINAS ŠERKŠNYS, Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos pir
mininkas dail. JUOZAS BAGDONAS Nuotr. Vyt. Maželio

je Naujas amžius neįdėtas į 
svetimženklius (be kabučių) 
skaityti nepradėjusį klaidi
na, nes Nauju amžiumi vadi
namas religinis sąjūdis, ge
riau sakant, visa eilė sąjūdžių, 
paremtų tai Rytų religijų per
versijomis, tai iš krikščiony
bės išplaukiančiomis atskalo
mis, net satanizmo keliomis 
rūšimis. Tie sąjūdžiai ypač 
tarpstą kai kuriose JAV vals
tijose (pvz. Kalifornijoje ir 
Kolorade) ir jų esama per 2000. 
Keliolika jų A. Paškus panag
rinėja, matyt gerai susipaži
nęs. Kiek darbo į tokią studi
ją įdėta, rodo išnašose sužy
mėta 51 pozicija. Tai perskai
tytų Naujo amžiaus temomis 
knygų bei straipsnių nuoro
dos. Siūlau, kad kuo daugiau 
skaitytojų su šia studija su
sipažintų!

A(ntanas) Vaičiulaitis at
skleidžia ką prancūzų rašyto
jas Aleksandras Durnas (1802- 
1870) apie Lietuvą ir lietuvius 
■, lietuvių k. neišversto
je “ne Maitre d’armes” knygo
je. Tik, jeigu nesapnuoju, šį 
A. Vaičiulaičio rašinį esu 
anksčiau kažkur skaitęs. Ga
limas daiktas, kad Aidai jį pa
kartoja, prisimindami A. Vai
čiulaičio amžiaus sukaktį 
(1991. VI. 23 jam suėjo 85-ri 
metai).

Algirdo Tupčiausko studijė- 
lė apie Baltijos šalių (rašo
ma Pabaltijo) universitetą 
Hamburge-Pinneberge įdomi 
ir vertinga, tik labai trumpa 
ir siaura. Jis pats ar kas kitas, 
už penkmečio, kai minės 50 m. 
sukaktį, turėtų prašyti daug 
didesnę studiją.

Pačiame žurnalo centre — 
šeši Leono Lėto eilėraščiai. 
Tarp jų originaliausias O tik 
vienos lūpos.

Baisiai originali ir Antano 
Dundzilos novelė Likimui mus 
apvogus. Ji apdovanota Aloy
zo Barono vardo premija. Į fa
bulą įpinti partizaninio karo 
didvyris Juozas Lukša bei pora 
kitų, jų parašiutais nusilei
dimas pamiškėje prie Taura
gės 1950 m. Tikrovė ar fikci
ja? Išgalvoti gal tik čekas la
kūnas ir lietuvis gydytojas, 
o tikri faktai,vsubeletristinti. 
A. Dundzila kaip novelistas 
ėmė kilti prieš porą metų ir 
jau spėjo laimėti kelias pre
mijas.

Sukrečiančiai įdomus Rai
mondo Kašausko rašinys Griū
va totalitarinė ideologija, 
glaustai nušviečiantis komu
nizmo atneštą žmonijos trage
diją. Papildo A. Šidlausko 
mintis.

Pateikiami du dideli repor
tažai apie du didelius 1991-jų 
įvykius: J(uozas) Žygas įžval
giai ir su originaliom pasta
bom aprašo Čikagoje gegužės 
viduryje įvykusią 14-kos ren
ginių Muzikos šventę, o dr. 
Stasys Bačkaitis, gegužės ga
le Vilniuje ir Kaune surengtą 
VII Pasaulio lietuvių moks
lo ir kūrybos simpoziumų. 
Nuostabiausia yra tai, kad 
abiem atvejais visur dalyvavo 
Lietuvos žmonės Amerikoje ir 
atvirkščiai.

Beveik žurnalo gale įdėtas 
prez. George Bush’o praneši
mas JAV kongresui apie pagal
bą Baltijos valstybėms. Man 
regis, nebūtinai jį reikėjo 
dėti (buvo laikraščiuose), bet 
spausdinti nusprendus, gal 
tiko pirmieji puslapiai, tuoj 
po vedamojo.

Paskutiniai keletas pusla
pių teko trijų vertintojų ke
turių knygų recenzijoms: Ma
rija Stankus-Saulaitė apta
ria Tomo Venclovos poezijos 
rinkinį Tankėjanti šviesa ir 

Nijolės Jankutės apsakymų 
knygą Saulėgrąžų tvanas; K(a- 
zys) Daugėla recenzuoja Algi
manto Kezio sudarytą, “Gale
rijos” leidyklos išleistą, dvi
kalbę fotografijų knygą Li
thuanian Celebrations — Lie
tuvių šventės; Ignas Medžiu
kas, nusakęs dalį Algirdo Gus
taičio knygos Karas braukia 
kruvinų ašarų turinio, pažėrė 
apie ją keletą pastabų. Mane 
labiausiai sudomino K. Daugė
los recenzija. Pats būdamas 
pirmaeilis fotomenininkas ir 
tarptautinių premijų laimėto
jas, kruopščiai, reikliai, bet 
kartu ir glaustai aptaria kiek
vieną knygos skyrių, stabte
lėdamas ties įdomiausiomis 
arba kritikos vertomis nuo
traukomis. Tokią recenziją 
perskaičius, norisi knygą-al- 
bumą įsigyti.

Žurnalas iliustruotas, įskai
tant viršelį, 20-čia nuotraukų. 
Tai žmonių portretinės bei 
grupinės ir kelių iškiliųjų 
dailininkų reprodukcijos. Blo
gą įspūdį padarė palaidi še
ši žurnalo vidurio lapai (12 
puslapių). Ne kaip nors iš seg
tukų išsprūdę, bet nė neban
dyti susegti, be skylučių. Įdo
mu, ar tik mano, ar visi eg
zemplioriai šitaip paleisti?

Išskyrus negausias korektū
ros klaidas, Aidų kalba visa
da gera. Tik šiame numery 
skaitytoją pykino dviem au
toriam, geriausiai kalbą mo
kantiems, tris kartus sužalo
tas būdvardis kompetentingas, 
išspausdinus be pirmosios 
n, kompetetingas.

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriau- 

čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai gauti sąlygos yra to
kios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriau
siai pasireiškusiam spaudoje 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklu
mu, ar jaunimo vienetui (sam
būriui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai atstovavusiam 
lietuviams ir Lietuvai per vie
nerius metus.

2. 1991 m. premijai gauti as
menis ar vienetus raštu pasiū
lo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1991 m. sausio 31 

d. (pašto antspaudas).
3. Premijuotino asmens ar 

jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma vertinimo 
komisija, kurion po vieną at
stovą skiria Pasaulio lietuvių 
bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba 
ir JAV lietuvių jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria Kriau- 
čeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria bal
sų dauguma iki 1992 m. kovo 1 
d., susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, tiksliai nu
rodant premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
premijos komisijai 
13400 Parker Road, 

LEMONT, IL 60439 USA
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tfl KULTtMĖJE VEIKLOJE
Klivlande leidžiamos “Dirvos” 

dvidešimt devintąjį novelės kon
kursą laimėjo mechaninės inžine
rijos magistro laipsnį turintis 
elektroninių skaitytuvų specia
listas Antanas Dundzila, dirban
tis informatikos srityje. Čikago
je sudaryta vertintojų komisija
— Nijolė Jankutė-Užubalienė, 
Česlovas Grincevičius ir Vytau
tas Kasniūnas jam $700 premiją 
paskyrė už Juliaus Varno slapy
vardžiu pasirašytą novelę “Šių 
laikų istorija”, susietą su aviaci
ja ir kompiuteriais. Premijai bu
vo panaudotas jau mirusio ilga
mečio mecenato Simo Kašelionio 
testamentinis palikimas, tvarko
mas korporacijos “Neo-Lituania”. 
Laimėtą premiją A. Dundzila ati
davė sovietinio teroro aukų pa
ramai Lietuvoje. Šiemetiniam 
novelės konkursui buvo gauta 
13 kūrinių.

Australijos Adelaidės ateiti
ninkų surengtame literatūros 
ir dainos vakare 1991 m. spalio 
26 d. Lietuvių katalikų kultūros 
centre buvo prisimintas tų metų 
kovo 9 d. miręs Pranas Pusdeš- 
ris, rašęs eilėraščius ir vaidi
nimus. Velionies kūrybai buvo 
skirta pirmoji vakaro dalis. Jon 
P. Pusdešrio eilėraščiais įsijun
gė: “Šventam lietuviui” — N. Ski- 
dzevičius, “Nėra harmonijos” — 
A. Petrikas, “Eiti ir nesugrįžti”
— V. Bardauskaitė, “Neliesk ma
nęs” ir “Flinders Ranges” — S. 
Kubilius, “Užmušas gyvenimas at
merkė akis” — V. Ratkevičius. 
Velionies našlės Saulenės Pus- 
dešrienės vadovaujamos “Nemu
no dukros” (B. Budrienė, A. Ka
minskienė ir J. Nekrošienė), šį
kart praradusios užkimusią sol. 
G. Vasiliauskienę, padainavo 
lietuvių kompozitorių dainas — 
A. Raudonikio “Ištark mano var
dą”, A. Jegelevičiaus — “Aukš
taičiai”, L. Povilaičio “Žydi 
ievos”. Antrojoje vakaro daly
je savo kūrinius skaitė kiti Ade
laidės literatai. Vakaras baigtas 
“Vaidilos” aktorių N. Skidzevi- 
čiaus, V. Ratkevičiaus, V. Strau- 
ko, R. Sabeckio, L. Jablonskytės 
suvaidintu P. Pusdešrio viena
veiksmiu vaizdeliu Vilniaus te
ma “Gaisras”.

Rudeninę dailės darbų parodą 
Kultūros židinyje Bruklyne 1991 
m. spalio 12-13 d.d. surengė Niu
jorko lietuvių dailininkų sąjun
ga, kurios dabartinę valdybą su
daro pirm. Juozas Bagdonas, sekr. 
Marija Žukauskienė, ižd. Irena 
Nemickienė ir narė Vida Krišto- 
laitytė. Lig šiol jau septyniolika 
tokių metinių parodų buvo suren
gusi JAV LB Niujorko apygardos 
valdyba, bet jos įvykdavo žiemą 
ir būdavo susietos su Vasario 16 
minėjimais. Dabar parodų rengi
mą perėmė Niujorko lietuvių dai
lininkų sąjunga, sutelkusi savo 
narius ir pasirinkusi patogesnį 
rudens laikotarpį. Parodon su 
65 darbais įsijungė 25 dailininkai: 
1. Juozas Bagdonas, 2. Narūnas 
Bukauskas, 3. Joana Blažytė-Le- 
vitt, 4. Rima Bružienė, 5. Albi
nas Elskus, 6. Vytautas Ignas, 7. 
Vytautas Kazys Jonynas, 8. Pau
lius Jurkus, 9. Elena Kepalaitė, 
10. Vida Krištolaitytė, 11. Irena 
Vakselytė-Nemickienė, 12. Gied
rė Montvilienė, 13. Nijolė Mace- 
lytė, 14. Algimantas Ragus, 15. 
Algis Šalpukas, 16. Klara Švied- 
rienė, 17. Zenonas Ūselis, 18. 
Julius Valiūnas, 19. Viktoras Viz
girda, 20. Kęstutis Zapkus, 21. 
Vladas Žilius, 22. Marija Žukaus
kienė, 23. Petras Vaškys, 24. Ag
nė Každailytė, 25. Teodora Kaž- 
dailienė.

Parodos atidaryman susirin
kusius tautiečius pasveikino Niu
jorko lietuvių dailininkų sąjun
gos valdybos pirm. Juozas Bagdo
nas, priminęs rudenį Lietuvoje 
rengtas parodas. Rudeninė paro
da Niujorke skelbimuose buvo pa
vadinta kūrybos švente, sveiki
nančia nepriklausomybę atgavu
sią Lietuvą. Paulius Jurkus ati
darymo dalyvius supažindino su 
1953 m. savo veiklą pradėjusia 
Niujorko lietuvių dailininkų są
junga ir kitomis Niujorke sureng
tomis dailės parodomis. Jos visos 
buvo skirtos už laisvę kovojan
čiai ir jon besiveržiančiai Lietu
vai. Susirinkusieji pastebėjo, 
kad salėje jau nebėra Lietuvos 
generalinio konsulo Aniceto Si
mučio, nuolatinio dalyvio tų pa
rodų atidarymuose. Dabar jo, pa
skirto Lietuvos ambasadoriumi 
Jungtinėms Tautoms, laukia kiti 
svarbūs darbai. Šį kartą parodą 
oficialiai atidarė Niujorke tuo 
metu viešėjęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio Algirdo Sau

dargo pavaduotojas Gediminas 
Šerkšnys.

“Žiemgalos” klubas Pakruojo 
miesto ligoninės salėje surengė 
iš šio krašto kilusių dailininkų 
kūrinių parodą. Lankytojai ža
vėjosi gimtinės grožį atsklei
džiančiais dail. A. Krištopaičio 
peizažais “Linkuva”, “Tiltas Pa
kruojo dvare", originaliai sukom
ponuotu paveikslu “Linkuvos 
šventovės legenda”. Jų akis taip
gi viliojo dail. V. Trušio “Keliu
ko vingis” bei kitos akvarelės, 
dail. R. Čarno graviūrų ciklas 
“Nerimo valanda”, dail. M. Ja- 
siulionytės jautrūs piešiniai, 
dail. P. Stausko akvarelinio po
būdžio tapyba ir sodrios dail. R. 
Radzevičiaus paveikslų spalvos.

“Poezijos ruduo”, 1991 m. spa
lio 4-5 d.d. antrą kartą Druskinin
kuose surengtas Nijolės Miliaus
kaitės, Zenono Streikaus, Vytau
to Bložės, Kornelijaus Platelio 
ir Kęstučio Bieliuko, susilaukė 
į svečius atvykusių poetų bei kri
tikų iš Estijos, Latvijos, Lenki
jos ir kitų šalių, skaičiusių savo 
kūrinius. Diskusijai “Sena poezija 
naujame pasaulyje” vadovavo Vy
tautas Rubavičius, jon įsijungus 
V. P. Bložei, L. Jakimavičiui, K. 
Plateliui, A. Gailiui, S. Paruls
kiu!. Antros numatytos diskusi
jos “Poezijos kritika: mistifika
cijos ir priartėjimai” kažkodėl 
buvo atsisakyta. Pirmosios die
nos vakarą savo eilėraščius skai
tė druskininkietė Julija Jekenai- 
tė ir 1990 m. Jotvingių premijos 
laureatas Henrikas Čigriejus, ant
rosios dienos vakarą — D. Jazu- 
kevičiūtė, T. Marcinkevičiūtė, 
D. Kajokas, V. Braziūnas, V. 
Daškevičius, V. V. Landsbergis, 
K. Navakas, S. Parulskis. Vėlai 
vakare restorane buvo pasilinks
minta, padainuota, pasiklausyta 
erotinės poezijos. 1991 m. Jot
vingių premija buvo paskirta Hen
rikui Nagiui.

Filologijos dr. Juozas Pikči- 
lingis, Vilniaus universiteto lie
tuvių kalbos katedros profesorius, 
žymus stilistas, mirė Vilniuje 1991 
m. spalio 17 d. Velionis buvo zana
vykas, gimęs 1926 m. sausio 3 d. 
Joniškiuose, dabartiniame Šakių 
rajone, Vilniaus universitetą bai
gęs 1951 m. ir įsijungęs į pedago
ginį darbą iki mirties. Velionis 
— nusipelnęs dėstytojas (1976), 
filologijos daktaras (1981), pro
fesorius (1983), lietuvių kalbos 
katedros vedėjas (1959-68), filo
logijos fakulteto dekanas (1973- 
79), Lietuvos premijos laureatas 
(1977), pagrindinį dėmesį skyręs 
lietuvių kalbos stilistikai. Tai 
liudija velionies palikti veika
lai: dviejų dalių “Lietuvių kal
bos stilistika” (1971-77), tapu
si pagrindu stilistikai lietuvių 
kalbotyroje, “Dabartinės lietu
vių kalbos kurso metodiniai nu
rodymai” (1957), “Žodžio aišku
mas ir tikslumas” (1965), “Žodžių 
vartojimas perkeltine reikšme. 
Tropai” (1967), “Leksinė ir gra
matinė sinonimika” (1969), “Lie
tuvių kalbos stilistinė sintaksė. 
Kalbos figūros” (1969). “Kas yra 
stilius” (1971), “Lietuvių kalbos 
stilistikos pratimai” (1973), “Žo
džio interviu”, būrys paruoštų li
tuanistų ir žurnalistų. Velionis 
buvo pašarvotas Šv. Jono švento
vėje, po Mišių išlydėtas zanavykų 
žemėn ir palaidotas po ąžuolu Sin
tautų kapinaitėse.

Susitikimas su montrealiečiu 
Henriku Nagiu, žymiausiu žemi
ninkų kartos poetu, 1991 m. spalio 
21 d. įvyko Rašytojų klube Vil
niuje. Vakarui vadovavo poetas 
Sigitas Geda, H. Nagio eilėraš
čius skaitė aktorius Laimonas No
reika. S. Geda priminė kūrybinio 
jaunimo stovyklas. Esą iš jų miš
kuose nuo komjaunimo vadovų 
pasislėpę H. Nagio kartos litera
tai skaitydavo 1960 m. išleistą jo 
ketvirtąjį poezijos rinkinį “Mė
lynas sniegas”, persirašytą ran
ka. Filologas prof. dr. Vladas Žu
kas svečiui iš Montraelio parodė 
tada Lietuvoje ranka persirašyto 
“Mėlyno sniego” kopiją. Daug to
kių rankraštinių savo poezijos 
knygų išvydo ir Lietuvoje apsi
lankęs poetas Bernardas Braz
džionis. L. Noreika kalbėjo apie 
nedidelį Rašytojų sąjungos poe
tų sekcijos branduolį, kuris, va
dovaujamas Algimanto Baltakio, 
rengdavo H. Nagio, Algimanto 
Mackaus bei kitų išeivijos litera
tų kūrybai skirtus literatūros va
karus. H. Nagys susitikimo daly
viams skaitė savo senus ir naujus 
eilėraščius, atsakinėjo į jų klau
simus. Vakaras buvo baigtas 
dviem dedikuotais eilėraščiais. 
H. Nagys perskaitė vieną eilėraš
tį, skirtą poetei savo seseriai Liū- 
nei Sutemai, o aktorius L. Norei
ka — jos eilėraštį, skirtą savo bro
liui Henrikui Nagiui. V. Kst.
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ARAPUOS 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.

Žymusis krepšininkas ir žurnalistas Šarūnas Marčiulionis Vilniaus žurna
listų sąjungos rūmuose susitinka su žurnalistais. Po to jam buvo įteikta 
taurė, kaip geriausiam Lietuvos sportininkui praėjusio dešimtmečio 
laikotarpyje. Jo dešinėje - A. Laukaitis iš Australijos, kairėje - Ed. Šulai- 
tis iš Čikagos Nuotr. V. Kapočiaus

MOKA 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 metųGIC-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.

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

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S4R5, 
telefonas (416) 766-5367

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

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimoi.

ALI THE

IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD''

CHOICE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• (VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Š. Marčiulionis ir Lietuvos 
rinktinė

Krepšininkas Šarūnas Marčiu
lionis, kaip žinome, praėjusią va
sarą buvo pažymėtas kaip geriau
sias praėjusio dešimtmečio Lie
tuvos sportininkas (tai buvo pada
ryta “Sporto” laikraščio skaityto
jų balsavimo duomenimis). Jis tą 
prizą gavo, praėjusią vasarą, kai 
lankėsi Lietuvoje ir jam buvo pa
tikėtas IV PLS žaidynių deglo įne
šimas j Kauno stadioną per tų žai
dynių atidai-ymo iškilmes. Š. Mar
čiulionis jau dveji metai gyvena 
JAV ir žaidžia Golden State “War
riors” krepšinio profesionalų ko
mandoje, gaudamas apie $1,300,000 
per sezoną.

Š. Marčiulionis nepasitenkina 
vien tik krepšinio žaidimu bei 
dolerių rinkimu. Jis nuo pat atvy
kimo Amerikon stengėsi visais ga
limais būdais garsinti Lietuvą 
spaudoje, per radiją ir televiziją, 
nors tokie dalykai Amerikoje pro
fesionalams neišeina į naudą.

Paskutiniu metu apie Š. Marčiu
lionį vėl prabilo Amerikos spau
da, ypatingai šiaurinėje Kalifor
nijoje (ten Šarūnas gyvena) leidžia
ma. San Francisco “Examiner” dien
raštis rugsėjo 27 d. laidos sporto 
skyriaus sekcijos pirmame pusla
pyje pagrindinėje vietoje paskelbė 
straipsnį “No longer a man with
out a country” su antrine antrašte 
“Marčiulionis putting together Li
thuanian Olympic team”. Čia rašo
ma, jog Lietuva gavo tarptąutinį 
pripažinimą ir todėl galės dalyvauti 
olimpiniuose žaidimuose. Todėl Ša
rūnas savaitę laiko praleido Los 
Angeles mieste, ieškodamas para
mos savo krepšinio mokyklai Vil
niuje (jis dabar ją ten stato) ir 
rūpindamasis suradimu sponsorių 
Lietuvos olimpinei krepšinio rink
tinei.

To paties laikraščio spalio 3 d. 
numeryje yra rašoma, jog “War
riors” komandos trenerio sūnų 
Donnie Nelson Š. Marčiulionis 
pakvietė būti Lietuvos olimpinės 
krepšinio rinktinės trenerio 
asistentu ir šį pakvietimą Donnie 
priėmė, o jo tėvas net pareiškė, 
kad “tai labai puiku”. O kituose 
laikraščiuose net pažymima, kad 
Donnie Nelson jau Lietuvos “Olym
pic Coach”. Daug kur rašoma, kad 
JAV olimpinėn rinktinėn yra įtrauk
tas “Warriors” komandos žaidėjas 
Chris Mullin, tad Barcelonoje se
kančiais metais gali žaisti Marčiu
lionis prieš Mullin. Visuose raši
niuose minima, kad Marčiulionis 
kartu su kitais trimis lietuviais 
1988 m. olimpiniuose žaidimuose 
Korėjoje įveikė JAV krepšinio rink
tinę, nors dabar JAV rinktinė jau 
bus žymiai stipresnė, nes pirmą

Vienas iš didžiųjų Lietuvos krepši
nio darbuotojų ir žurnalistų. “Krep
šinio pasaulio” žurnalo redaktorius, 
gydytojas Arūnas Pakula (kairėje) 
Kaune susitiko su šio žurnalo bend
radarbiu Ed. Šulaičiu

kartą į ją bus įtraukti šio krašto 
profesionalai.

Spalio 8 d. apie Marčiulionį ilgą 
straipsnį išspausdino kitas dide
lis San Francisco dienraštis “Chro
nicle”. Čia vėl kartojamos Šarūno 
pastangos sudaryti gerą Lietuvos 
krepšinio rinktinę (čia minimas 
kandidatas į ją ir lietuvių kilmės 
amerikietis profesionalas Chuck 
Aleksiejūnas). Radinyje taip pat 
nesigailima gražių žodžių ir pačiam 
Marčiulioniui, sakant, kad per dve
jus metus jis padaręs labai gerą 
pažangą anglų kalbos mokėjime, o 
taip pat ir žaidime, nežiūrint, 
kad praėjusį sezoną jį kamavo su
žeidimai ir dėl jų turėjo praleisti 
daug rungtynių ir nupuolė jo įmestų 
krepšių vidurkis. Dabartiniu metu 
Marčiulionis grupuojamas kartu su 
komandos žymiu trejetuku: Tim 
Hardaway, Chris Mullin ir Mich 
Richmond, o mūsiškį vadina “šeš
tuoju” žmogumi (ty. pirmuoju at
sarginiu žaidėju), kadangi pirmieji 
trys yra gynikai (kaip ir Marčiulio
nis) ir vienas iš jų turi būti atsar
ginis.

Beje, šio sezono NBA pirmenybių 
žaidimų maratonas (turi būti su
žaistos 82 rugtynės) prasidėjo lap
kričio 1 d. Tą dieną matėme ir Mar
čiulionį toje pačioje “Warriors” 
komandoje, nes kalbos apie jo “par
davimą” jau praėjo, ir jis turėtų 
šioje komandoje sužaisti ir trečiąjį 
sezoną, po kurio baigsis sutarties 
laikas su šia komanda.

Reikia palinkėti Šarūnui geros 
sėkmės ne tik “Warriors” koman
doje bet ir jo didelėse pastangose 
padėti Lietuvai ir* Lietuvos krep
šiniui. Ed. Šulaitis

BALTIC CONSTRUCTION
Namu {rengimai 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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

Tel. 231-5641, namų 766-5857
Tlttototo > 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) AlilSlcIlC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Ontario Corporation nr. 955190

Susipažinkime su nauju siuntą į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų siuntos pristatomos tiesiai j 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 ........... $899 + mokesčiai

• 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

Pinigų surasime ...
Šarūnas Marčiulionis kalba: “Daž

nai skambinamos su Saboniu, Cho
mičium, Kurtinaičiu, Jovaiša. Tal
kinti Lietuvos rinktinei pasiryžęs 
“Golden State Warriors” treneris 
Donas Nelsonas (sūnus), gerai iš
manantis gynybą. Lietuvos krepši
nio federacijos apskaičiavimais 
olimpinės rinktinės paruošimui 
reikia $200,000.. . Šiaip ar taip, 
pinigų surasime. Susidomėjimas 
mūsų olimpine rinktine Amerikoje 
nemažas. Bandysiu čia įsteigti ‘Lie
tuvos olimpinės rinktinės ir krep
šinio vystymo fondą.’ Į šį darbą ga
li įsitraukti IMG bendrovė, tvarkan
ti mano finansinius reikalus, bet 
jai reikia atitinkamų LTOK įgalio
jimų. Anądien kalbėjomės su ponu 
Vokietaičiu, žinomu prieškario 
Lietuvos sporto veikėju. Jis mano, 
minėtam fondui pasiryžęs skirti 
$5000. Sabonis sakė, jau užmetęs 
ne vieną meškerę Ispanijoje. Bet 
mums trūksta žmogaus, kuris tvar
kytų šiuos ir visus organizacinius 
rinktinės reikalus Lietuvoje, su 
kuriuo mes galėtume palaikyti pa
stovų ryšį. Aš labiausiai norėčiau, 
kad tuo žmogum būtų Arūnas Paku
la. Jis — ir LKF prezidiumo narys, 
ir LTOK. Moka kelias kalbas, gerai 
orientuojasi krepšinio pasaulyje, 
o bendrauti ir bendradarbiauti 
mums reikia su dešimtimis kraštų.”

Sig. K.

Skautų veikla
• Skautų Kūčios - gruodžio 

15, sekmadienį, 6.30 v.v. Toronto 
Lietuvių namuose po “Volungės” 
koncerto. Kviečiami tėveliai, rė
mėjai, skautininkai-kės, “Romu
vos” valdybos bei tėvų komiteto 
nariai. Rengėjai prašo nepamirš
ti vargšų ir po dėžutę ką nors at
nešti. Surinktos gėrybės jiems bus 
perduotos prieš Kalėdas. Skautai- 
tės uniformuoti renkasi 6.15 v.v. 
Maistas sunešamas dvi valandas 
anksčiau. Po Kūčių atvyks ir Kalė
dų senelis. M. S.

Nori susirašinėti
Audronė Prascevičienė, 30 me

tų, dirba inžiniere. Turi šeimą. No
rėtų susirašinėti su Kanadoje gy
venančiomis šeimomis. Rašyti: A. 
Prascevičienė, Rokiškis, Jakubo- 
nio 14-4, Lithuania-Lietuva.

Laura Laučiūtė, 20 m., dirba me
dicinos srityje. Netekėjusi. Norė
tų susirašinėti su jaunimu. Rašy
ti: L. Laučiūtė, Rokiškis, Jaunys
tės 10-39, Lithuania-Lietuva.

Sonata Polockaitė, 15 m., šeimoje 
viena. Norėtų turėti daugiau drau
gų. Rašyti: S. Polockaitė, Varėnos 
rajonas, 234670 Marcinkonys, Li
thuania-Lietuva.

Dr. Gina J. Ginčą uskaitė
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

Ir vakarais

H ALLING CONTRACTING 

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

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

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų Alpen 

receptą, bet parduodamas 
vietinėmis kainomis.
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MOKA:
6.25% uz 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% uz 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% uz 1 m. GIC invest, pažym.
7.75% uz 2 m. GIC invest, pazym.
8.25% uz 3 m. GIC invest, pazym.
6.75% uz RRSP ir RRIF ind. (variaDle rate) 

7.25% uz RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.75% uz 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 dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

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

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

(fixed rate)

9 % 
9.50% 
9.75%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 0“| milijoną dolerių

Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$30,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gau
nama piniginės perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, 
Thomas Cook mastercard cheques). Kelionių drauda nariams 
ir svečiams iš kitų kraštų. (The Co-operators & Blue Cross).

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

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

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

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

DRAUGIŠKAI -_  » a__
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

ROYAL LePAGE

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 

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

AUŠRA DALINDIENĖ

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

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

EUROTRAX
PARCEL SERVICE

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios kainos ($4.99 už kg) siuntinius 

pristatant į namus.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų 

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

(Gavėjas nieko neturi primokėti).
• Perduodame pinigus iš rankų į rankas.
• Greitas nuo 2-3 savaičių siuntinių pristatymas

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont.
Tel. (416) 503-1601
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadieni nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

linkusi į heroino vartojimą. 
Šį kartą triukšmas kilo baltų
jų eilėse, teigiančių, kad tokiai 
išvadai nėra mokslinių duo
menų.

Naujoji burmistre J. Rollands, 
pakeitusi po vienuolikos me
tų pasitraukusį A. Eggletoną, 
įvadiniame žodyje atskleidė 
jos ir torontiečių laukiančias 
problemas sekančių trejų me
tų laikotarpyje. Torontas yra 
daugiakalbis ir daugiakultūris 
miestas. Jame gali išgirsti apie 
100 kalbų ir rasti 120 skirtin
gų kultūrų atspalvių. Didelę 
problemą Torontui sudaro 
ekonominis sulėtėjimas. Jį pa
šalinti tebus galima prisivilio
jus naujo kapitalo. Reikia dau
giau lėšų socialinės gerovės 
pašalpoms, kurių skaičių pa
didino nedarbas, pigesnių na
mų ir butų.

Didžiausiu rūpesčiu bur
mistre J. Rollands betgi laiko 
sparčiai augančius nusikalti
mus, kurių didelė dalis yra su
sieta su narkotikų paplitimu. 
Ji žadėjo kovoti, kad Torontas, 
kadaise laikytas saugiu mies
tu, nepasidarytų panašus į JAV 
miestus. Juk ir Torontas vaka
rais bei naktimis gali tapti 
tuščių gatvių miestu, jeigu ne
bus sustabdyta plačiai įsisiū
bavusi nusikaltimų banga. At
rodo, gausūs apiplėšimai, re
kordinis žmogžudysčių skai
čius, vaikų nužudymai, mote
rų prievartavimas rūpi dauge
liui torontiečių. Jų dėka di
džiule balsų dauguma pirmąja 
šio miesto burmistre ir buvo 
išrinkta kovą nusikaltimams 
paskelbusi 67-rių metų am
žiaus politikėj. Rollands.

Naujas Kanados pašto išdai
gas praėjusią savaitę atsklei
dė liberalų atstovas Kanados 
parlamente Don Boudria. Jo 
gautais duomenimis, paštas, 
taupydamas lėšas, sumažino 
lėktuvų naudojimą kai kurioms 
pirmos klasės siuntoms. Pasak 
D. Boudrios, tos pirmos klasės 
siuntos dažnai lėktuvu nuga
benamos į Vankuverį, o iš jo

sunkvežimiais vežamos Kalga- 
rin. Esą buvo atvejų, kai iš To
ronto Vinipegan nuskraidintos 
pirmaklasės siuntos kelionę 
Reginon taip pat užbaigdavo 
sunkvežimiu.

Kanados pašto vadovybė pri
sipažino, kad dalis tokių siun
tų keliauja ir sunkvežimiais, 
bet teigė, kad jos laiku pasie
kia adresatus, išvengdamos 
didesnio pavėlavimo. Įstaty
mas įpareigoja Kanados paštą 
pirmos klasės vietines siuntas 
pristatyti lėktuvais.

Pajamų ir paslaugų GST 7% 
mokesčio, Kanados parlamen
to nutarimu įsigaliojusio 1991 
m. sausio 1 d., vis dar nemoka 
Saskačevano provincijoje prie 
Saskatūno esantis Elstow kai
mas, turintis 150 gyventojų. 
Jo burmistras Brad Cabana 
pernai šiuo klausimu leido 
pasisakyti gyventojams, kurių 
98% atmetė GST mokestį. Jis 
neatskaitomas už paties kai
mo kontroliuojamas tokias pa
slaugas, kaip vandentiekis ir 
kanalizacija, atmatų surinki
mas ir išvežimas.

GST įstatymas nuo paslaugų 
mokesčio atleidžia tas vieto
ves, kur- jų metinė apyvarta 
yra mažesnė už $30.000. Dien
raščio “The Toronto Star” pra
nešimu, maištaujantis Elstow 
kaimas šią ribą jau yra peržen
gęs, bet vis dar neturi GST re
gistracijos numerio ir nerenka 
mokesčio. Atrodo, Kanados pa
jamų biurokratai vengia bau
domis pasibaigiančio susikir
timo su GST atmetusiais Elstow 
kaimo gyventojais. Mat viešas 
susikirtimas plačiai nuskam
bėtų visoje Kanadoje. V. Kst.

Žmonių apklausa. Ontario pi
lietybės ministerė Elaine Ziem
ba ir teisingo įdarbinimo komi- 
sionierė Juanita Westmoreland- 
Traore pradėjo platų visuome
nės apklausinėjimą. Jis suteiks 
Ontario žmonėms progą daly
vauti diskusijose ir duoti pata
rimus parlamentui išleisti to
kius įdarbinimo įstatymus, ku
rie būtų teisingi, veiksmingi 
ir praktiški.

Toronto “Atžalyno” ansamblio jaunučių vaiku grupės šokėjai po repeticijos Lietuvių namuose. Jų mokytoja
Alicija Krasauskaitė Nuotr. Stp. Varankos
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

TORONTO
Vietoj kalėdinių sveikinimų atvi

rukais įsirašė j bendrų sveikinimą ir 
paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$100 — Sofija ir Stasys Rakščiai, 
Fruitland, Ont., J. Vaskela; $35 — 
Irena ir Vincas Ignaičiai, M. Jasio- 
nytė; $30 — Albina Štuopienė, Mari
ja Pranaitienė, A. A. Kazanavičiai, 
Birutė ir Bronius Tamošiūnai, Po
vilas ir Valentina Dalindos, Algis 
ir Pajauta Kaziliai, Colgan, Ont.; 
$25 — Stasė ir Mečys Bušinskai, 
Birutė ir Kazimieras Čepaičiai, 
Liuda ir Alfredas Stulginskai, Er
nestas ir Emilija Lengnikai, Hamil
ton, Ont, Genė ir Eugenijus Ku- 
chalskiai, Zigmas ir Ona Girdaus- 
kai, Jadzė ir Jonas Stanaičiai, Ha
milton, Ont., V. O. Naruševičiai, 
West Lome, Ont, Izabelė Kandro- 
tienė, Onutė ir Leonas Radzevičiai, 
Oakville, Ont, K. H. Norkai, Hamil
ton, Ont, Regina ir Stasys Beržiniai, 
Vienna, Ont., Stasė ir Vincas Radze
vičiai, V. J. Plečkaičiai; V. V. Au- 
gėnai; $21 — K. EI. Gudinskai, 
Hamilton, Ont.

20 — Irena ir Povilas Girniai, Ha
milton, Ont, Danutė ir Alfredas 
Bražiai, Viktoras Skukauskas ir 
duktė Danutė, Aldona ir Jonas Kut- 
kos, Welland, Ont., Vincas ir Juozas 
Kežinaičiai, Hamilton, Ont, Aldo
na Zarembaitė, Elena ir Povilas 
Lukavičiai, Hamilton, Ont, Anelė 
ir Kazimieras Pajaujai su šeima, 
Vincas Andriulionis, Rodney, Ont, 
Stasys ir Regina Valickiai, Bronė 
Žiobienė, Matilda ir Augustinas 
Kuolai, Oakville, Ont, Alfonsas 
Marcis ir dukra Milda, Albina ir 
Pranas Augaičiąi, Bronius Bagdo
nas, Oakville, Ont, Ona ir Vladas 
Čėsnos, Ancaster, Ont, Ig. Girdze- 
vičius, Sault Ste Marie, Ont, Siū
lių šeima, Hamilton, Ont, Eleono
ra ir Antanas Siškai, Fort Erie, 
Ont, S. A. Urbonavičiai, Hamilton, 
Ont, Eugenija ir Kostas Gapučiai, 
Bothwell, Ont, T. D. Burokai, Ane
lė ir Jonas Puteriai, A. S. Sakai,

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

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

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

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai 

•AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

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 lesiai 

(contact lenses).

Janina Pacevičienė, Liuda ir Jur
gis Stungevičiai, Hamilton, Ont, 
Marytė ir Antanas Elijošiai, Kons
tancija ir Jonas Rugiai, Bronė Jo- 
nynienė, Stasė, Antanas Zimnickai 
ir sūnus; Bronė Žiobienė.

$15 — Elena ir Pranas Bersėnai, 
Stasys, Marija ir Dana Jokūbaičiai, 
Albinas ir Janina Blauzdžiūnai, 
Lasalle, Que., H. P. Juodvalkiai, 
Oshawa, Ont, D. Br. Staškevičiai 
ir P. Jucevičienė, Verdun, Que., 
Liuda ir Zigmantas Mockai, Rod
ney, Ont, Veronika Aleknevičie- 
nė, Stasė ir Mikas Petruliai, Vida, 
Feliksas Mockai ir šeima, Danguo
lė Radzevičienė, Antanas Basaly
kas, Onutė ir Jonas Karaliūnai, St. 
Catharines, Ont, E. Girėnienė, K. 
B. Žutautai, M. J. Zazeckai, Cam
bridge, Ont, V. Kalendrienė; $10 — 
Aldona ir Petras Dranginiai, Ela 
ir Stasys Kuzmickai, Ona ir Petras 
Derliūnai, Juzė ir Kęstutis Žuliai, 
L. G. Vyšniauskai, Irena ir Anice
tas Zalagėnai, Vitas, Ona Marcin
kevičiai ir šeima, Antanas Rakaus
kas; Stefanija ir Vitalius Matulai
čiai, J. Liutkienė; $5 — P. Žibūnas.

Pagerbė lietuvį 
gydytoją

“The Mississauga News” lap
kričio 27 d. laidoje išspausdino 
straipsnį apie dr. Antaną Saikų, 
kuris nuo ateinančių metų pra
džios išeina į pensiją. Lapkri
čio 22 d. Dixie Curling Club jam 
surengė staigmeną — atsisveiki
nimo vaišes. Straipsnyje rašo
ma — dr. A. Saikus daugiau kaip 
30 metų rūpinosi per 1,500 žmo
nių sveikata rytinėje Mississau- 
gos miesto dalyje. Jis buvęs ne 
tik šių žmonių gydytojas, bet ir 
draugas, visuomet besirūpinąs 
jų buitimi bei gyvenimu.

Dr. A. Saikus atvykęs į Kana
dą kaip lietuvis imigrantas 1947 
m. Pirmą darbą gavęs Timmins 
popieriaus įrnonėje. Nežiūrint 
labai sunkauš darbo, įmonės 
savininko vietoje buvo atleis
tas iš darbo, nes išdrįso darbo 
metu kelias minutes pailsėti.

Laimę dar mėginęs aukso ka
sykloje ir tabako ūkyje. Paga
liau 1953 m. išvykęs į Vokietiją 
baigti medicinos studijų. Jas 
baigęs, grįžo į Kanadą ir Toron
to priemiestyje, dabartinėje 
Mississaugoje, pradėjo verstis 
medicinos praktika.

Pacientai ypač jį mėgo, nes 
jiems jis skyrė didelį dėmesį. 
Kai reikėdavo, lankydavo ligo

nius ir namuose. Pasak vieno 
kalbėtojo, jis buvo daugiau kaip 
gydytojas, jis buvo draugas, ir 
jo šios dalies miesto žmonės il
gai pasiges. Laikraštis taip pat 
įdėjo dr. A. Saikaus ir žmonos 
Rūtos nuotrauką pjaunant iškil
mių pyragą. J.

Ukrainiečiai šventė 
nepriklausomybę

Apie 5000, kaip skelbė spau
da, džiaugsmingai nusiteikusių 
ukrainiečių gruodžio 4 d. To
ronto miesto rotušėje šventė 
Ukrainos nepriklausomybę. To 
momento jie laukė 74 metus, 
kai Ukraina nešė sovietinį jun
gą. Tūkstančiai išdidžiai laikė 
Ukrainos mėlynos ir geltonos 
spalvos vėliavas. Iš daugelio 
akių riedėjo ašaros, kai palin
ko vėliavos giedant Ukrainos 
himną. Šioje šventėje dalyva
vo miesto, provincijos ir fede
racinės valdžios atstovai. Tarp 
sveikintojų buvo ir Lietuvos 
konsulas Haris Lapas. Didžiu
lėje minioje buvo matyti Lietu
vos vėliavos. Buvo išreikštas 
didelis džiaugsmas — Kanada 
pirmoji pripažino Ukrainos ne
priklausomybę. Iki šiol dar pri
pažino ir Lenkija, Vengrija, Lie
tuva ir Latvija.

Gruodžio 1, sekmadienį, 
Ukrainoje vyko referendumas 
ir prezidento rinkimai. Daugiau 
kaip 90% balsavusių pasisakė 
už nepriklausomybę. Preziden
tu su aiškia dauguma išrinktas 
Leonidas Kravčiukas. Jis po rin
kimų pažymėjo, kad Ukraina ne
pasirašys sovietinės sutarties. 
Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas pasiryžęs pripažinti Uk
rainos nepriklausomybę. Pasak 
didžiosios spaudos, mirtinas 
smūgis ištiko Sov. Sąjungą. A.

ŠYPSENOS
* * *

Vairuotoja, susidūrusi su ki
ta mašina, sako:

— Tai mano kaltė.
— Ne, madam, — galantiš

kai atsako jai kitos mašinos 
vairuotojas, — tai tik mano vie
no kaltė. Aš juk mačiau, kad 
mašiną vairuoja moteris, ir 
lengvai galėjau, pervažiavęs 
per griovį, palaukti javų lauke, 
kol pravažiuosite.

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

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

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

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

šKKALėna 
NAUJŲ METŲ proga 
SVEIKINAME visus buvusius, 
esamus ir būsimus klientus, 
linkėdami sveikatos ir geros 
sėkmės visur ir visada

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

vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, maksimumo nėra) 
1

► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!
Kviečiame keliauti į Lietuvą pigiai ir patogiai su

STERLING AIRWAYS
Pirmas skrydis:
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS - gruodžio 20
VILNIUS-KOPENHAGA-TORONTAS - sausio 2, 8, 22,1992 

Kaina: $999 kanadiškais

Nuo 1992 m. sausio mėnesio numatomi kasdieniniai skri
dimai į Vilnių per įvairius Europos miestus. Smulkesnių žinių 

apie tai teiraukitės mūsų įstaigoje.
Mūsų kelionių biuras visada maloniai jums patarnaus:
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Pervežant svečius autobusu Montrealis-Torontas-Montrealis
* Užsakant pigius skridimus giminėms atvykti į Kanadą
* 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

► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienu)
► PINIGAI (pristatymas iš rankų į rankas)

- reguliarus (4 savaitės)
►SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tikKanadoje)

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

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

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

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

LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

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

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

(9)

FAX 233-0285 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.

17 0 INSURANCE 17 ĮVILKI 11 EL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA ŪDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

TO RON T©*?

MONTREAL

Anapilio žinios
— Palaidoti: lapkričio 29 d. — a.a. 

Aloyzas Ramonas, 85 m. amžiaus; 
gruodžio 6 d. — a.a. Stasys Jankaus
kas, 93 m. amžiaus.

— Anapilio knygyne galima įsigyti 
Kūčių plotkelių ir naujausių kalė
dinių giesmių garsajuostę “Pra- 
kartėlėn skubu”.

— Kalėdų eglutė Anapilio salėje 
bus gruodžio 22, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių. Jų rengia jaunų šeimų 
sekcija.

— “SOS Lietuvos vaikų" Toronto 
skyrius ruošia kalėdinę dovanų 
našlaičiams Lietuvoje. Į kalėdi
nes pamaldas ateinantieji prašomi 
atnešti vaikų vitaminų, žaisliukų, 
vaikų knygučių arba piniginę do
vanų parapijos salėn.

— Ateinantį savaitgalį klebonas 
bus išvykęs pravesti adventinį susi
kaupimų Putnamo apylinkės lietu
viams.

— Mišios gruodžio 15, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Irenų Pranevičienę 
ir Karolį Rusinu, 11 v.r. už parapi
jų; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Onų Rim
kienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 180 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: D. Kuzmickaitė, D. Jure
vičienė iš Vilniaus; A. Siudikienė iš 
Kauno; A. Kuzmickas iš Kėdainių; 
R. Čepaitienė iš Šiaulių; J. Boykach 
iš Schomberg, Ont.

— Bilietai į LN Naujų metų suti
kimų gaunami sekmadienio popie
tėse ir LN raštinėje tel. 532-3311. 
Stalai rezervuoti. Plačiau žiūrė
kite “TŽ” skelbime.

— Gruodžio 29, sekmadienį, Kalė
dų švenčių ir Naujų metų tarpšven- 
tyje, nebus gaminami sekmadienio 
pietūs. Svetainė “Lokys” veiks įpras
ta tvarka, nuo 11.30 v.r. iki 6.00 v.v.

— Vasario 1, šeštadienį, Medžio
tojų ir žūklautojų klubas “Tauras" 
ruošia šaunų balių. Bilietai gau
nami pas J. V. Šimkų tel. 231-9425.

— LN valdybos posėdis — gruo
džio 12, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN valdyba dėkoja LN vyrų bū
relio nariams Brunonui Laučiui 
ir Emiliui Bartminui už papuoši
mų Lietuvių namų kalėdinėm lem
putėm. .

Aukos slaugos namams
$2,000 — Anelė Dragašienė; $1,333 

— Osvaldas Delkus; $1,000 — Irena 
Punkrienė, Edvardo jn. ir Vilijos 
Punkrių 10 metų vedybų sukaktuvių 
proga; Toronto lietuvių moterų šal
pos grupė “Daina”; $500 — M. Jasio- 
nytė, S. Kėkštas, O. Urnavičienė; 
$400 — Nelė Budrienė; $300 — Vytas 
ir Birutė Petrušaičiai iš Kimber
ley, Ont.; $200 — A. J. Kirkilioniai; 
$125 — L. Pocienė; $100 — Anicetas 
Zalagėnas, Janina Pacevičienė, A. 
Jucys, Teodozija Trakymienė, Kęs
tutis Raudys; $25 — B. Jonaitienė, 
E. Petrus. A. a. Aloyzo Barono atmi
nimui: $35 Antanas Ulba ir $25 
Bruce Gordon. Iš viso statybos fonde 
yra $685,723.17 (įskaitant palūka
nas). Aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog šiuo adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6. Aukos atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių.

KLK motery draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius 
gruodžio 8, sekmadienį, surengė 
savo metinę šventę. 11 v.r. Mi
šias atnašavo kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas. Pamaldose narės 
dalyvavo organizuotai su savo 
vėliava. Mišias praturtino iš 
Lietuvos smuikininkas Algirdas 
Stulgys. Jaukus ir gausus pobū
vis su šeimos nariais bei sve
čiais įvyko Anapilio parodų sa
lėje. Prel. Pr. Gaidai sukalbėjus 
invokaciją, skyriaus pirm. A. 
Augaitienė padarė pranešimų 
apie SOS Lietuvos vaikų kaimus 
ir jiems reikalingą pagalbą. KLK 
moterų centro valdybos vice- 
pirm. Genė Trinkienė įteikė Pa
nevėžio “Carito” skyriaus dova
ną Aušros Vartų Marijos pa
veikslą iš gintaro už nusiųstas 
aukas. Meninę programą atliko 
dainos vienetas “Sutartinė”, va
dovaujama muz. N. Benotienės. 
Prel. Pr. Gaidai sukalbėjus mal
dą, gausūs dalyviai vaišinosi J. 
Gurklienės su talkininkėmis pa
ruoštais skaniais valgiais. Po vai
šių visi bandė savo laimę turtin
goje loterijoje. Pobūvyje daly
vavo Lietuvosa konsulas Haris 
Lapas su žmona Gražina. Visam 
renginiui vadovavo skyriaus val
dyba su pirm. A. Augaitiene 
priešakyje, vb

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitų sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo “Volungės” choras. 
“Volungės” choro metinis koncer
tas “O Magnum Mysterium” bus 
ateitinantį sekmadienį 4 v.p.p. St. 
Anne’s anglikonų šventovėje, kuri 
yra priešais Nielson fabrikų Glad
stone gatvėje. Koncerte dalyvaus 
abiejų parapijų vaikų chorai, visa 
eilė solistų ir instrumentalistų.

— Gruodžio 4 d. palaidota a.a. Kotry
na Rukšienė, 90 m.,; tą pačių dienų 
iš laidotuvių namų palaidotas eismo 
nelaimėj žuvęs a.a. E. J. Jakavičius, 
31 m.

— Pakrikštyta Kristina-Loreta, 
Danutės (Čepaitės) ir Arūno Pabe
dinskų dukrelė.

— Lietuvių pranciškonų trimeti
nėje kapituloje dalyvavo šalia 
vietinių viršininkų ir rinktų atsto
vų penki kunigai pranciškonai bei 
trys broliai iš Kretingos. Kol kas Šv. 
Kazimiero lietuvių pranciškonų pro
vincijos vadovybė liko dar šioje pu
sėje Atlanto. Vienas Lietuvoje iš
rinktas narys dalyvaus provincijos 
vadovybėje kaip patarėjas. Kapitula 
išrinko provincijolu kun. Placidų 
Barių, OFM, viceprovincijolu, kun. 
Pranciškų Giedgaudų, OFM, ir ketu
ris patarėjus - kun. Jurgį Gailiušį, 
OFM, kun. Leonardų Andriekų, OFM, 
kun. Joną Bacevičių, OFM ir klebo
ną kun. Augustinų Simanavičių, 
OFM.

— Parapijos prieškalėdinį susi
kaupimų praves kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas gruodžio 20-22 d.d. 
Susikaupimo tvarka: Mišios ir pa
mokslas 9.30 v.r. ir 7 v.v. Išpažinčių 
bus klausoma prieš kiekvienas Mi
šias.

— Naujų metų sutikimo bilietai 
platinami salėje po Mišių, o kitu lai
ku pas B. Genčių namuose tel. 532- 
8531. Naujųjų metų sutikimas pra
sidės su vakariene gruodžio 31 d., 8 
v.v. Šokiams gros geras orkestras. 
Bilieto kaina - $40. Prieš vakarienę 
7 v.v šventovėje bus laikomos Mišios.

— Mišios gruodžio 15, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Juozų ir Anastazijų 
Peseckus, 9.20 v.r. - už a.a. Petrą Go
rį, 10.15 v.r. - už Sodaičių ir Bukaus
kų šeimos mirusius, už a.a. Klemensą 
Jūrą, 11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

PADĖKA
Nekaltai Pradėtosios Marijos se

serys nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems į mūsų metinę 
šventę ir savo įnašu prisidėjusiems 
prie sėkmingo praėjimo. Tegul Die
vas jums gausiai atlygina už paro
dytų mums palankumą ir paramą 
vienuolijai.

Su malda - dėkingos seserys 
ir sesuo M. Loreta

Kanados lietuvių žurnalistų 
valdybos pasitarimas - šį sekma
dienį, gruodžio 15 d., 1.30 v.p.p. 
Toronto Lietuvių namuose. B.S.

Vilniaus radijas užsienio lie
tuviams praėjusią savaitę buvo 
gana gerai girdimas 41 metro 
banga 7400 khc dažniu.

“Parama” lietuvių kredito ko
operatyvas praneša, kad yra įves
tas naujas patarnavimas - parū
pinama kelionių drauda nariams 
bei jų svečiams iš kitų kraštų. 
(The Co-operators, Blue Cross).

A.a. dr. Stasio Pacevičiaus atmi
nimui Janina Pacevičienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Kotrynos Rukšienės atmi
nimui Vida ir Feliksas Mockai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Stasio Olekos atminimui 
Anelė ir Jurgis Aušrotai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

Už svarbų ir reikšmingą darbą 
visiems lietuviams išeivijoje 
siunčiame “Tėviškės žiburiams” 
auką šv. Kalėdų proga. Su pagar
ba - A. ir J. Sungailos, Toronto.

A.a. Kotryna Rukšienė, sulau
kusi 90 metų, iškeliavo iš šio pa
saulio. Gruodžio 4 d. po Mišių at
našaujamų sūnaus kun. Petro 
Rukšio, SDB, klebono kun. Au
gustino Simanavičiaus, OFM, ir 
svečio iš Lietuvos kun. Vidman
to Karecko, iš Prisikėlimo šven
tovės išlydėta į Šv. Jono lietu
vių kapines. Velionė paliko di
džiausiame nuliūdime dvi duk
ras - Prancišką ir Veroniką ir 
keturis sūnus: Andrių, Juozą, 
Vladą su šeimomis ir kun. Petrą, 
gyvenantį Sao Paulo, Brazilijo
je, dirbantį lietuvių parapijoje 
ir redaguojantį laikraštį “Mūsų 
Lietuva”. Šiuo metu daug prisi
deda prie Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso organizavimo. M.

S

Kviečiame visą Toronto apylinkės bendruomenę į

Advento susikaupimo rr AAX TJ HP A
ir šv. Kalėdų giesmių JX V71N V/13 JX

“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.

IŠKILUS
VAKARAS ANAPILYJE

1L
gruodžio 24, antradienį, 8 valandą vakaro

<111111111^

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

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

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

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

Anapilio parapijos tarybos

Ji
a

LIETUVIŲ NAMAIVISUS DAL YVAUTI ŠIAME RENGINYJE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA —

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

ĮĖJIMAS: suaugusiems S40.00.
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — A. J. Vanagai.

Šv. Kazimiero kolegijai Romoje 
aukojo: $200 — A. Aulinskas.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $540 — J. Prišas; $150 — J. 
J. Rovai.

Lietuvos sąjūdžiui “Caritas” 
aukojo: $100 — L. Morkūnienė.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje statybos va
jui aukojo: $3,000 — J. Prišas; 
$100 — J. J. Rovai.

Jonas J. Kačiulis, Kęstučio ir 
Sigitos (Piliponytės) Kačiulių 
sūnus, 1991 m. birželio mėnesį 
sėkmingai baigė Windsoro uni
versitete studijas bakalauro 
laipsniu (BA). Specialybė - geo
grafija ir kūno kultūra. Dabar 
mokytojauja gimnazijoje ir dar
buojasi Halton Board of Educa
tion įstaigoje.

PADĖKA
Dėkojame visiems už dovaną, o 

ypač už dalyvavimą mums neti
kėtai 1991 m. lapkričio 9 d. sureng
tame iškilmingame vakare Anapi
lyje. Jūsų šiluma ir palankumas 
leido mums pasijusti tarp savųjų 
- punskiečių. Ačiū už malonią 
staigmeną.

Anelė ir Leonardas Jonuškos

Kun. Petras Rukšys, salezietis, 
Brazilijos lietuvių laikraščio 
“Mūsų Lietuva” redaktorius-ad- 
ministratorius, besidarbuojan
tis lietuvių parapijoje Sao Pau
lo mieste, buvo atvykęs į Toron
tą dalyvauti savo motinos Kot
rynos Rukšienės laidotuvėse. 
Palaidota gruodžio 4 d. iš Pri
sikėlimo šventovės šv. Jono lie
tuvių kapinėse.

Toronto jaunimo ansamblio “Gin
taras” nariai, vykstantys į Pie
tų Ameriką: Daiva Baršauskaitė, 
Jūratė Gaižutytė, Daiva Grybaitė, 
Daina Gurklytė, Zita Gurklytė, Ju
dita Jasinevičiūtė, Rūta Jurkutė, 
Daina Kalendraitė, Aurelija Kara- 
siejūtė, Vikka Ross, Loreta Stanu- 
lytė, Diana Stungurytė, Joana Stun- 
gurytė, Alenutė Skrinskaitė, Aud
ra Puzerytė, Jasmina Totoraitytė, 
Viky Vingelytė, Indrė Viskontai- 
tė, Vaiva Underytė; Linas Balai- 
šis, Marius Bijūnas, Gintaras Kara- 
siejus, Rimas Malinauskas, Algis 
Nausėdas, Aras Nausėdas, And
rius Paškus, Edvardas Pečiulis, Al
vydas Saplys, Vitas Šipelis, Gin
tas Sendžikas, Saulius Valadka. 
Vadovai - Juozas ir Rita Karasiejai, 
Teodoras Pabrėža, Valdas Rama
nauskas, muz. Dalia Viskontienė.

Jūsų finansinė parama “Ginta
rui” yra labai reikalinga. Kas dar 
norėtų paaukoti, čekius prašome 
rašyti Toronto ansamblio “Ginta- 

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

ras”-PLJK vardu ir įteikti bet ku
riam tėvų komiteto nariui ar va
dovui. Už aukas $50 ar daugiau 
išduodami pakvitavimai atleidi
mui nuo pajamų mokesčio. Ginta- 
riečiai išvyksta gruodžio 21 d. ir 
grįžta sausio 3 d. Nuoširdžiai dė
kojame. “Gintaro” vadovybė

“The Catholic Register”, Ka
nados katalikų savaitraštis, To
ronto arkivyskupijos 150 metų 
sukakties proga 1991.XII.7 iš- 
leisdino specialų numerį. Vir
šelyje per beveik visą puslapį 
įdėjo nuotrauką, vaizduojančią 
tautinę arkivyskupijos įvairovę 
su įrašu: “Many cultures cele
brating one Faith”. Nuotraukoje 
yra ir lietuvių atstovė Tara Pet- 
rylaitė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, kaip ir kitų tautybių 
atstovai. Jų viduryje — Toronto 
arkivyskupas Aloysius Ambro- 
zic, slovėnų kilmės. Fone matyti 
Toronto katalikų katedros durys.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

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

Montrealio “Questro” meninės 
gimnastikos klubas lapkričio 23- 
24 d.d. surengė tarpklubines varžy
bas, kuriose dalyvavo Lietuvos, 
JAV, Meksikos, Ontario ir Kvebe
ko klubai. Lietuvai atstovavo vy
resniųjų grupėje Jūratė Aksami- 
tauskaitė ir jaunių Živilė Rezgy- 
tė. Per varžybas Jūratė savo gru
pėje surinko visus penkis aukso 
medalius, o Živilė - vieną sidab
ro ir keturis bronzos. Jas atlydėju
si trenerė Sigita Kubiliūtė tiki
si, kad Lietuvos meninės gimnasti
kos atstovės turi galimybių daly
vauti ir laimėti medalių 1992 metų 
Pasaulinėje olimpiadoje Barcelo- 
noje. Šių varžybų rengėjai lietu
vaites apgyvendino pas privačius 
asmenis, bet jos susitiko ir su lie
tuviais, kurie galėjo viešnioms pa
rodyti Montrealį.

Šv. Onos draugija gruodžio 1 d. 
AV parapijoje surengė puikius 
pietus, kurių pelnas skiriamas 
naujų vargonų skolai mažinti. Vi
si buvo skaniai pavaišinti, o kai- 
kurie dar galėjo laimėti vertingų 
laimikių. Gaila, kad susirinko ma
žiau dalyvių, negu rengėjos tikė
josi.

Stasė ir Albinas Baršauskai at
šventė 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Netikėtai suvažiavę 
sūnūs bei artimieji juos gražiai 
pasveikino.

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.

ITA MONTREALIO LIETUVIŲ
L.I I 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:
Certifikatus 1 m — .. ..........7 % Taupymo - special................. 41/4%
Certifikatus 2 m......
Term, indėlius:

........  73/4% Taupymo - su gyv. dr............ 4 %

1 metų .......... ........  61/4% Taupymo-kasdienines....... 41/4%

180 d.- 364 d. .......  6 % Einamos sąsk......................... 31/2%
120d. - 179d. ....... 6 % RRIF-RRSP-1 m.term........ 71/4%
60 d. - 119 d. .......  6 % RRIF-RRSP - 2 m.term........ 73/4%
30 d ’ 59 d............4/2% RRIF-RRSP-taup..............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/z%, asmenines - nuo 10 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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

41/2%

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.

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

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

PARDUODAMI šilti žieminiai ba
tai už pusę kainos. Gera proga pa
siųsti į Lietuvą, kur taip trūksta ava
lynės bei aprangos. Skambinti tel. 
535-7184 Toronte.

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

IEŠKAU nerūkančios dviem vai
kam auklės, kuri galėtų atlikti leng
vus namų ruošos darbus. Skambinti 
tel. 771-8946 Thornhill.

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

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

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.

■ Liudas Stankevičius šią vasarą 
organizuoja ekskursiją į Lietuvą: 
Montrealis-Frankfurtas-Vilnius. 
Liudo telefonas (514) 669-8834.

A.a. Elena Juraitienė mirė lap
kričio 26 d. Lakeshore Gen. ligoni
nėje. Palaidota privačiai. Liūdi 
sūnus, dvi dukros, vaikaičiai, pro
vaikaičiai bei kiti artimieji. B.S.

Vasario 16 gimnazijai 1991 m. 
Montrealyje aukojo: $100 - Iz. Ma- 
liška, P. Verikis; $50 - R. Otto, J. 
Baršauskas, kun. St. Šileika; $30 - 
V. Kerbelis, M. Adomaitienė, 
Alb. Dasys, J. Skučas, A. Vapsva; 
$25 - Adamonis Ins. Agency Inc., 
D. Mozuraitis.

$20 - J. Lukoševičius, A. Jonelis, 
J. Aranauskas, V. Piečaitis, J. Ju
rėnas, J. Gražys, K. Andriuškevi
čius, K. Toliušis, L. Balaišis, V. Ka- 
čergius, J. Vasiliauskas, D. Rup
šys, V. Jakonis, B. Staškevičius, A. 
Baršauskas, G. Montvila, J. Zabie- 
liauskas, L. Šimonėlis, K. Rašyti
nis, Z. Valinskas, V. Viliušis, J. 
Paunksnis, J. Lukoševičius, D. Jur
kus, J. Šeidys, A. Čepulis, P. Gir
džius, J. Baltuonis, P. Tekutis, K. 
Jagminas, P. Juškevičius, E. Szevv- 
cuk, Alb. Brilvicas, J. Dalmotas, 
M. Makauskas, V. Klučinskas, R. 
Polišaitis, P. Bunys.

Vadovaujant A. Joneliui, iš viso 
čia surinkta $1980. A.K.

PARDUODAMAS naujai statomas 
namas Vilniuje. Teirautis - JAV-se 
tel. 904-446-2543 arba 212-752-0329.

PASLAUGŲ BIURAS “ŽEMAITI
JA”. Kalėdos jau čia pat... Bet dar 
yra laiko pasveikinti savo draugus 
ir giminaičius Lietuvoje, pasiun- 
čiant jiems pinigines ar kitokias do
vanas. Kreiptis į R. Mačiuką iki 
gruodžio 20 d. tel. (416) 385-3453 
Hamiltone.

SVARBUS PRANEŠIMAS, norin
tiems atgauti nuosavybę, turėjusią 
prieš karą Lietuvoje. Turite nedel
siant užregistruoti savo ieškinio pa
reiškimą iki gruodžio 31 d. Ieškinį 
buvęs nuosavybės šeimininkas, jo 
vaikai ir anūkai. Galiu nuvežti į 
Lietuvą svarbius dokumentus, laiš
kus, pinigus, vaistus prieš Kalėdas. 
Teirautis nuo 8-11 v.v. tel. 1-416-536- 
4742 Toronte pas paslauga “Rūta”.

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


