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Prasminga veikla
Kultūrinis išeivijos gyvenimas apima beveik visas kultū

rines apraiškas ir yra išdirbęs sau charakteringas veiklos for
mas. Ypatingas dėmesys skiriamas reguliariems tradicija tapu
sioms pasaulinio masto kultūriniams renginiams. Tai sukelia 
pasitenkinimą ir pasididžiavimą, nors pareikalauja begalinės 
energijos, organizacinio ir finansinio pajėgumo. Kai kam tai 
pasidaro pagrindiniai kultūrinės veiklos siekiai.

V
ERTA pažvelgti, kokia yra kasdieninė realybė; kur sto
vi mūsų esminės vertybės, be kurių neįmanoma užtik
rinti savo lietuviškos kultūros tęstinumo ir kūrybos. De
ja, šioje srityje neturime studijų, kuriomis galėtume paremti 

teigimus ar pastebėjimus. Čia verta pabrėžti visą eilę susirū
pinimą keliančių faktų: lietuvių kalbos silpnėjimą, mažėjantį 
skaitymą lietuviškos spaudos ir knygų, menkėjantį dalyvavimą 
organizacinėje bei kultūrinėje veikloje, jaunesnės ir vidurinės 
kartos stagnaciją, savotišką beprasmingumą mūsų kultūrinės 
veiklos, nes Lietuva laisvėja, ir gali mums visa duoti. Kultūri
niai išeivijos vienetai ir pasirodymai esą jau mirtinai nusibodę, 
beveik nebereikalingi; nuolatinis finansinis netikrumas kultūri
nės veiklos ugdymui ir finansavimui. Čia verta rimtai sustoti ir 
pamėginti šiuos klausimus giliau persvarstyti ir savo siekimus 
bei tikslus realiai suvokti. Lietuva laisvėja ir tikėkim, kad ji la
bai greitai bus laisva - tai didžiausias mūsų troškimas Lietu
voje ir išeivijoje. Bet ar tai reiškia, kad išeivija išnyks ar savo 
kultūrinius poreikius patenkins Lietuvoje iškylančiais kultūri
niais reiškiniais? Įdomiai pasisako filosofas, Sąjūdžio veikėjas 
Romualdas Ozolas “Gimtojo krašto” 1989 m. 38 nr. Štai jo žodžiai: 
“Išeivijos kultūra - viena svarbiausių mūsų kultūros atsigavimo 
prielaidų. Išeivija išsaugojo tą dvasios tipą, kuris Lietuvoj buvo 
labai intensyviai naikinamas. Išeivijos dėka turime literatūros, 
meno, istorijos veikalų, kuriuos turime kuo skubiausiai perimti. 
Svarbu, kad išeivija neprarastų savo misijos Lietuvos atžvilgiu 
suvokimo. Išeiviai tikėjo ir tiki, kad jie gali ir turi mums padėti, 
siekiant laisvės ir nepriklausomybės. Tačiau mūsų laisvėjimas 
gali sukurti iliuzijų, kad jų misija atlikta. Taip, Lietuvos liki
mas sprendžiasi pačioj Lietuvoj. Tačiau ši vienintelė žemė, kur 
Lietuva gali būti, yra tokioje vietoje, kur jai ir toliau grės nuo
latinis pavojus. Tegul mūsų išeivija būna kupina šito jautimo 
ir noro saugoti, kiek pajėgs, šitą žemę netgi tada, kai ji taps ne
priklausoma”. Tai balsas ir požiūris iš atgimstančios Lietuvos - 
reikšmingas ir įpareigojantis.

K
OKS GI mūsų nusiteikimas viso to akivaizdoje? Atsakyti 
į šiuos klausimus esame nepasiruošę, bijom pripažinti 
savo rūpestį keliančią realybę, o gal mėginam nuo jos 
pabėgti, save įtikinėdami savo kultūrinės veiklos beprasmin- 

gumu, pasidarydami stebėtojais, statistais ir pasitenkindami 
atskirais kultūriniais sušvytėjimais iš Lietuvos? Mes turime 
labai rimtai išanalizuoti savo situaciją ir apsispręsti, kokią iš
eivijos kultūrinę ateitį norime pasirinkti ir kurti dabar, kada 
su Lietuva bendravimas darosi vis normalesnis ir kada mes turi
me daug galimybių pasidaryti gyvesne atgimusio Lietuvos me
džio šaka ir nedrebėti, kad esame medis be savų šaknų. Čia susi
duriam su klausimais, kurie automatiškai nėra išsprendžiami: 
kalba, vertybės, identitetas ne tik jaunesnės ir priaugančios 
kartos, bet ir visos išeivijos. Ar žinome ir išsiaiškinome, kodėl 
didelė dalis mūsų išeivijos jau nepajėgūs naudotis lietuvių kal
ba, nedalyvauja lietuviškoje kultūrinėje veikloje, kratosi atsa
komybės, ar įsivaizduoja savo užduotį atlikę. Ar suprantame, kur 
klydome ir ką darome, kad tos klaidos nesikartotų, ir mūsų lie
tuviškos kultūros pagrindai nebūtų kaip kortų namelis. Reikia 
neužmiršti, kad gyvenimas, kaip traukinys - laiku neįsėdai ir 
lieki nuošalyje - pavėlavęs. Visi mes vienu ar kitu momentu tu
rėjom apsispręsti ir pasirinkti savo išeiviško gyvenimo kryptį 
bei kultūrines apraiškas. Ir tą pasirinkimą darėm ne vieną kar
tą, nes gyvenimas nestovi vietoj: naujos gyvenimo sąlygos pasta
to prieš naujas galimybes. Šių laikų pasirinkimas yra naujo po
būdžio. Lietuvos laisvės šauksmas išreiškia mūsų tautos didžiau
sios vilties jėgą. Ar išeivijoje mokėsim savo pasirinkimą pa
statyti ant kūrybingumo ir sąmoningumo pagrindų, nes visi ne
šame atsakomybę liudyti lietuvšiką kultūrinį veidą savo gyve
nimo stiliumi, nusiteikimu ir kultūrinių vertybių sąmoningu 
puoselėjimu. Irena Lukoševičienė

KANADOS ĮVYKIAI

Kanada ir Amerikos valstybės

Pasaulio įvykiai
NAUJASIS KOMUNISTŲ VADAS E. KRENZAS NEĮSTENGIA 
sustabdyti masinių demonstracijų ir gyventojų pasitraukimo 
iš R. Vokietijos. Nepadėjo net ir jo apsilankymas Maskvoje pas 
M. Gorbačiovą, susitikimas su Lenkijos premjeru T. Mazowieckiu 
Varšuvoje. Jie, matyt, pasiūlė E. Krenzui pašalinti iš valdžios 
žymiuosius spalio 18 d. atsistatydinusio E. Honeckerio rėmėjus. 
Pirmiausia iškrito švietimo ministerė Margot Honecker, jo žmo
na, du partiečiai H. Ziegenhahnas ir H. Albrechtas, tautinių de
mokratų vadas H. Homannas ir krikščionių demokratų vadas G. 
Goettingas. Jiedu už paramą komunistams buvo įtraukti į ketu
rių viceprezidentų eiles. Tada atėjo eilė ir penkiems kompar
tijos politbiuro nariams - ideologui K. Hageriui, saugumo vir

Ministeris pirm. B. Mulroney 
Amerikos šalių vadų konferen
cijoje Kosta Rikoje paskelbė 
pranešimą, kad Kanada įsijun
gia į Amerikos valstybių orga
nizaciją. Tokio pranešimo bu
vo laukta jau ilgus metus, nes 
visi žinojo, kad šioje organiza
cijoje yra rezervuota vieta ir 
Kanadai. Amerikos valstybių 
organizacija, turinti apie 30 
aktyvių narių, jungia visas 
Šiaurės ir Pietų Amerikos ša
lis. Kanadiečių ir Kanados po
litikų žvilgsnis betgi buvo nu
krypęs Europon, iš Britanijos 
atsivežton monarchinėn de- 
mokratijon, Britų bendruome- 
nėn, jungiančion buvusias ko
lonijas. Kanada dalyvavo abie
juose didžiuosiuose karuose 
Europoje, o pokaryje tapo At
lanto sąjungos nare. Iš Eu
ropos būdavo susilaukiama 
didžiausio ateivių skaičiaus. 
Tokiose aplinkybėse Amerika 
kanadiečiams prasidėdavo Ka
nadoje ir baigdavosi JAV, 
retkarčiais dar prisimenant 

ir Meksiką. Centrinė ir Pietų 
Amerika kanadiečiams buvo 
kitas pasaulis, su kuriuo Ka
nada turėjo tik ribotus diplo
matinius ryšius.

Kanadiečių žvilgsnis į Ame
riką prasiplėtė pastarajame 
dešimtmetyje, kai Kanadoje 
politinės globos pradėjo pra
šyti pabėgėliai iš Čilės, pilie
tinio karo nusiaubtų Centri
nės Amerikos valstybėlių. Pa
didėjo ir prekybiniai ryšiai. 
Abipusė Kanados prekyba su 
P. Amerika 1988 m. siekė $7,5 
bilijono. Spaudoje plačiai nu
skambėjo incidentas su vy
nuogėmis iš Čilės, kai jų im
porte JAV buvo rasta silpna 
dozė nuodų. Iš Kanados krau
tuvių tada staiga dingo beveik 
visos vynuogės, pašalinus iš 
Čilės gautas siuntas. Artimes
nį bendradarbiavimą su P. 
Amerika paskatino ir Kolum
bijos paskebta kova narkotikų 
augintojams bei jų tiekėjams. 
Slaptos tų narkotikų siuntos

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos generalinis konsulas Kanadai a.a. dr. JONAS ŽMUIDZINAS mirė lapkričio 3 d. Toronte

Remia Lietuvos nepriklausomybę
Lenkijos senatorius ir Solidarumo vykdomosios tarybos narys Z. Romaszewski apie lietuvių- 

lenkų santykius, dabartines valstybių sienas, lietuvių tautos teises

Jis spalio 26 d. lankėsi Va
šingtone. Šia proga Congres
sional Human Rights Founda
tion organizacija, turinti glau
džius ryšius su JAV kongresu, 
besirūpinanti žmogaus teisė
mis visame pasaulyje, o taip 
pat National Endowment for 
Democracy organizacija, ku
rios tikslas puoselėti demo
kratinį judėjimą visose šaly
se, pakvietė Lenkijos senato
rių Z. Romaszewski pakalbėti 
apie dabarties įvykius Lenki
joje. Pranešime dalyvavo dau
giau kaip 25 kviesti svečiai.

Sustojo Lietuvoje
Pradžioje savo pranešimo 

senatorius pažymėjo, kad jam 
ypač rūpi žmogaus teisių klau
simai. Tuo reikalu jis palaiko 
ryšius su lietuviais, vokiečiais 
ir kitais.

Senatorius rugpjūčio 21-22 
d.d. dalyvavo tautinio apsi
sprendimo teisių konferenci
joje Rygoje. Pakeliui į konfe
renciją buvo sustojęs Lietu
voje, susitiko su Sąjūdžio ir 
Demokratų partijos atstovais. 
Grįžęs Lenkijon, per televizi
ją perdavė savo įspūdžius iš 
Lietuvos. Taip pat rugsėjo 1-3 
d.d. dalyvavo Tarptautinės 
žmogaus teisių konferenci
joje Krokuvoje. Buvo nutar
ta pakviesti Sąjūdį tokią kon
ferenciją 1990 m. rugpjūčio ar 
rugsėjo mėnesį suruošti Vil
niuje.

Užmezgė ryšius
Po pranešimo senatorius 

atsakė į klausimus. Lietuvių 
informacijos centro atstovas 
jam pateikė du klausimus. Pir
mas klausimas buvo apie Kara
liaučiaus sritį. Spaudoje bu
vo rašoma, kad sovietų valdžia 
siūliusi V. Vokietijos valdžiai 
mintį, kad vokiečių mažumos 
Sov. Sąjungoje galėtų būti ap
gyvendintos Karaliaučiaus sri
tyje. Senatorius buvo paklaus

tas, kaip į tai žiūri Solidaru
mas, ar jam nekelia susirūpini
mo, jei vokiečiai taptų Lenki
jos kaimynai ne tik iš vakarų, 
bet ir iš rytų? Senatorius at
sakė, kad tautinių mažumų 
problema išnyks tik tada, kai 
bus įvykdyta tautinė integraci
ja. Vokiečių sala Karaliau
čiaus srityje, tvirtino senato
rius, sukurtų labai pavojingą 
padėtį, panašią į Elzaso-Lota- 
ringos problemą šio šimtme
čio pradžioje.

Kitu klausimu LIC atstovas 
pasiteiravo, kaip Solidarumas 
žiūri į Lietuvos tautinį demo
kratinį judėjimą, turint gal
voje kai kurių lenkų Lietuvo
je norą kurti autonomines len
kų sritis? Senatorius Z. Ramas- 
zewski atsakydamas pabrėžė, 
kad būdamas Lietuvoje užmez
gė glaudžius ryšius su Sąjū
džiu, kuris sudarąs labai tin
kamos ir pajėgios organizaci
jos įspūdį.

Lietuvoje lenkų nusistaty
mas prieš Sąjūdį išplaukiąs iš 
ilgai užsitęsiusios etninės 
įtampos. Tą istorinį lietuvių 
ir lenkų vieni kitiems nepalan
kumą panaudoja rusai kurstyti 
lenkus prieš Sąjūdį ir prieš 
lietuvių tautinį judėjimą.

Senatorius dar aiškino: “Mū
sų nusistatymas Lenkijoje la
bai paprastas. Mes giname da
bartines savo valstybės sie
nas, manome, kad neturi būti 
jokių pakeitimų. Mes tikime į 
tautų teisę laisvai apsispręs
ti, remiame Lietuvos teisę su
kurti savo demokratinę, nepri
klausomą valstybę. Tuo pačiu 
manome, kad vienas demokra
tinės valstybės aspektas yra 
tautinių mažumų teisių bei 
tapatybės pripažinimas ir ap
sauga”.

Tautinės mažumos
Amerikos lenkų veikėjas Jan 

Nowak paklausė senatorių apie 

tautines mažumas Lenkijoje. 
Ar lenkų komunistinė valdžia 
gerbusi mažumų teises, ypač 
lietuvių Suvalkų srityje, ar 
Solidarumas negalvoja įvesti 
reformų? Romaszewski atsa
kė: “Aišku, kad turi būti pakei
timų. Anksčiau buvo toks dės
nis, kad tai viena tautybė - so
vietų tautybė - ir kad visos tau
tinės mažumos turi būti į ją in
korporuotos. Tai lietė Lenki
jos ukrainiečius, gudus ir lie
tuvius. Lenkijos senate įsteig
tas specialus komitetas šią pro
blemą spręsti. Mes ją spręsime 
kartu su savo kaimynas”.

Svarstė pilietybės įstatymą
Sąjūdžio seimo 8-je sesijoje 

spalio 24 d. po ilgų ir karštų 
diskusijų buvo priimtas nuta
rimas pilietybės klausimu, 
bandant seimo nariams tiks
liai nubrėžti Sąjūdžio pozi
ciją.

Pati sunkiausia politinė 
problema - Lietuvos piliety
bės santykis su Sov. Sąjungos 
pilietybe. Sąjūdžio seimas 
priėmė nutarimą, kad Lietu
vos TSR pilietybės įstatymas 
gali būti priimtas šiomis są
lygomis ir nurodomais papil
dymais:

Lietuvos TSR konstitucijo
je 57 straipsnyje prieš svars
tant pilietybės įstatymą Aukš
čiausioje taryboje, turi bū
ti padaryta pataisa, kad šis 
straipsnis skambėtų taip: “Lie
tuvos TSR pilietis turi laiky
tis Lietuvos TSR konstituci
jos ir Lietuvos TSR įstatymų.” 
Pilietybės įstatymui reikalin
ga tokia preambulė: “Šis Lie
tuvos TSR pilietybės įstatymas 
kyla iš Lietuvos TSR konstitu
cijos 31 straipsnio ir neregla
mentuoja santykių su Lietuvos 
respublikos pilietybe. Kadangi 
Lietuvos TSR nėra tarptauti
nės teisės subjektas, Lietuvos

(Nukelta į 2-rą psl.) 

šininkui E. Mielkei, H. Axe- 
nui, E. Muckenbergeriui, A. 
Neumannui. Tačiau ir ši E. 
Krenzo taktika įtampos nesu
mažino. Atrodo, R. Vokietijos 
gyventojus buvo suerzinęs 
Maskvoje padarytas E. Kren
zo pareiškimas, kad jis save 
pirmiausia laiko komunistu ir 
tik paskui vokiečiu, kad ir to
liau bus palikta Berlyną dali
janti siena. Vėliau E. Krenzas 
turbūt pastebėjo padarytą klai
dą ir atšaukė savo pirmtako E. 
Honeckerio spalio 3 d. įvestus 
suvaržymus kelionėms į Čekos
lovakiją.

Didžiausioji banga?
Maskvoje pareikštas gėdin

gosios Berlyno sienos paliki
mas ir vartų atidarymas Čekos- 
lovakijon sukėlė naują pabė
gėlių bangą, kuri gali būti di
desnė už ligšiolines. V. Vokie
tijos ambasadą Prahoje vėl už
plūdo tūkstančiai vokiečių iš 
R. Vokietijos. Šį kartą jiems 
savo sieną su V. Vokietija ati
darė Čekoslovakija, sekdama 
Vengrijos pavyzdžiu. V. Vokie
tijos Marktredwitzo vietovėn 
jie važiuoja nuosavais auto
mobiliais, specialiais trauki
niais iš Prahos, o kiti pėsčio
mis pereina sieną. Šį kartą 
naujasis kompartijos vadas 
E. Krenzas jau žada išsamias 
reformas, prašo gyventojus pa
silikti R. Vokietijoje ir netgi 
leidžia viešas demonstraci
jas. Rekordinio pusės milijo
no dalyvių skaičiaus susilau
kė tokia demonstracija R. Ber
lyne, nušvilpusi keturis kom
partijos kalbėtojus, nešamais 
plakatais reikalavusi laisvų 
rinkimų, dabartinės valdžios 
atsistatydinimo ir naujų vadų. 
Susidaro įspūdis, kad R. Vo
kietijos gyventojai nenori 
kompartijos su jos naujuoju 
vadu E. Krenzu, atsisako net 
ir jo vadovaujamos koalici
nės vyriausybės. Atrodo, tei
singas buvo M. Gorbačiovo pa
tarimas E. Honeckeriui komu
nistinės R. Vokietijos ketu
riasdešimtmečio iškilmėse ne
atidėlioti reformų, nes jos bu
vo pavėluotos ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje. Panašus sprogi
mas laukia ir komunistinio re
žimo vadų Čekoslovakijoje.

Susitiks laivuose
Gruodžio 2-3 d.d. karo laivuo

se Viduržemio jūroje prie Mal
tos susitiks JAV prez. G. Bu- 
shas ir Sovietų Sąjungos kom
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Su nepriklausoma Lietuva neišnyks išeivija 
Remia Lietuvos nepriklausomybę

Lenkijos senatorius Z. Romaszewski gina lietuvių tautos teises 
Gudijos lietuviai išnykimo grėsmėje

Sunki tautiečių būklė šiame krašte
Dainų šventės laukiant

Vengtinos besikartojančios klaidos
Nauja Rusijos imperija

Prof. Broniaus Genzelio pasisakymai
Ką rašo kiti

Lenkų, sovietų ir Izraelio spaudoje pasižvalgius
Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimas 

Valdybos, komisijų pranešimai, rinkimai ir simpoziumas
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis Toronte 

Gausūs žiūrovai, įspūdinga programa
Lietuva ir krikščionybė

Vilnietės pastabos apie leidinį, išleistą išeivijoje

partijos vadas bei aukščiau
siojo sovieto prezidiumo pirm. 
M. Gorbačiovas. Vieną dieną 
pokalbiai vyks JAV karo laive, 
kitą dieną - Sovietų Sąjungos. 
Jos užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnas G. Gerasimo
vas prasitarė, kad šiame susi
tikime gali būti užbaigtas šal
tasis karas. G. Bushas betgi 
nesitiki ypatingų sprendimų, 
susitikimą laikantis tik abiem 
pusėm naudingu nuominių pa
sikeitimu. Pokalbių temos te
bėra nepaskelbtos. Spėjama, 
kad M. Gorbačiovui rūpi eko
nominiai savo krašto reika
lai ir finansinė pagalba iš 
JAV, o G. Bushui - R. Europo
je vykstančios reformos bei 
jų tolimesnė eiga. Čia dėme
sio yra vertas Helsinkyje M. 
Gorbačiovo paskelbtas atsisa
kymas L. Brežnevo doktrinos, 
prie jo Maskvoje pridėta parei
gūnų pastaba, kad reformų sie
kiančioms R. Europos valsty
bėms bus leista pasitraukti iš 
Varšuvos sąjungos. Esą dėl to
kio žingsnio joms negresia in
vazija iš Sovietų Sąjungos.

Su žvakėmis rankose
KGB būstinę Maskvoje pra

ėjusią savaitę apsupo tūkstan
tis demonstrantų su degančio
mis žvakėmis rankose. De
monstracija buvo skirta Politi
nių kalinių dienai, primenan
čiai Stalino teroro aukas. Pla
katai skelbė: “Gėda KGB žudi
kams”, "Panaikinti KGB”. Iš 
tikrųjų 1929-1953 m., kai So
vietų Sąjungą valdė Stalinas, 
dar nebuvo KGB. Jam tarnavę 
saugumiečiai turėjo kitus daž
nai keičiamus pavadinimus. 
Demonstrantams prie KGB 
būstinės nebuvo trukdoma, 
bet jiems kelią pastojo riau
šėms tvarkyti paruošti mili
cininkai su baltais šalmais ir 
guminėmis lazdomis, kai bu
vo pajudėta į kitas Maskvos 
gatves. Apie 40 demonstran
tų buvo partrenkta lazdų smū
giais ir nusitempta į milici
ninkų autobusą. Tai pirmas 
toks žiaurus susidorojimas su 
demonstrantais pastarųjų pus
antrų metų laikotarpyje. De
monstracijos, nukreiptos prieš 
Stalino žiaurumus, išsklaidy
mas nesiderina su M. Gorba
čiovo reformomis. Oficialiai 
aiškinama, kad milicijos įsiki
šimą atnešė pikti demonstran
tų šūkiai, praeiviams dalina
mi atsišaukimai.
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Remia Lietuvos nepriklausomybę

Gudijos lietuviai išnykimo grėsmėje

(Atkelta iš 1-mo psl.)
TSR pilietybė galioja tik Lie
tuvos TSR ribose. Jos tikslas 
sukurti teisinę galimybę ginti 
Lietuvos TSR nuolatinių gy
ventojų interesus ir sudaryti 
sąlygas jai dalyvauti, atku
riant suverenią Lietuvos vals
tybę”.

35 straipsnis turi būti toks: 
“Šio įstatymo pirmame straips
nyje nurodyti asmenys, kol jie 
laisvai apsisprendžia dėl pi
lietybės, gali naudotis Lietu
vos TSR piliečio teisėmis dve
jus metus nuo šio įstatymo įsi
galiojimo. Jokia šio įstatymo 
nuostata negali būti aiškinama 
kaip Lietuvos TSR piliečio įsi
pareigojimas kurios nors kitos 
valstybės ar jos nustatytos pi
lietybės atžvilgiu. Laikotarpy
je, kol Lietuva dar nėra atga
vusi visiško valstybinio suve
reniteto, Lietuvos TSR pilie
čiams leidžiama naudotis ir 
TSRS pasais. Lietuvos TSR pi
lietybės įstatymas įsigalioja 
nuo jo priėmimo dienos, o jam 
visiškai įgyvendinti nustato
mas dvejų metų terminas nuo 
jo įsigaliojimo.

Kai kurie Sąjūdžio seimo 
nariai aiškino, kad kol Lietu
va neturi suvereniteto, tol ne
reikia priimti pilietybės įstaty
mo. Tokios pozicijos laikosi 
ir Latvijos bei Estijos liau
dies frontai. Tačiau Sąjūdžio 
seimo narių dauguma nuspren
dė kitaip. Iš 142 seimo narių 
108 balsavo už nutarimą, 24 pa
sisakė prieš ir 10 susilaikė.

Bando sustabdyti šaukimus
Toje pačioje Sąjūdžio sei

mo sesijoje buvo priimta rezo
liucija, kad Lietuvos TSR 
Aukščiausioji taryba imtųsi 
priemonių sustabdyti šauki
mus į sovietų kariuomenę. Re
zoliucijoje aiškinama, kad 
1940 m. Lietuva buvo okupuo
ta. Tokią išvadą padarė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios ta
rybos komisija ištirti 1939 m.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai 

Nauji ir naudingi pasikeitimai 
siuntiniams į Lietuvą

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

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

Tel. 01 460 2592
Tik per Angliją pigiau ir greičiau

nacių ir sovietų susitarimo 
pasekmes. Tos išvados Lietuvo
je niekas oficialiai nepanei
gė. Ženevos konvencijos, kurią 
1954 m. ratifikavo Sov. Sąjun
ga, 51 paragrafe tvirtinama, 
kad okupante valstybė negali 
versti globojamus asmenis tar
nauti jos ginkluotose ar pagal
binėse pajėgose.

Remdamasis šiuo dokumen
tu ir vadovaudamasis Lietuvos 
TSR konstitucija, Sąjūdžio sei
mas reikalauja, kad Lietuvos 
TSR Aukščiausioji taryba su
stabdytų Sov. Sąjungos gyny
bos ministerio įsakymą šaukti 
jaunuolius tarnauti sovietų 
armijoje. Sustabdyti Lietu
vos TSR baudžiamojo kodekso 
74-to straipsnio vykdymą, nu
matantį bausti jaunuolius, at
sisakiusius tarnauti Raudono
joje armijoje, uždrausti poli
cijai be prokuroro nurodymų 
paimti jaunuolius ir juos per
duoti kariškiams. Kol šie klau
simai sprendžiami, siūloma, 
kad nuo karinės prievolės bū
tų atleisti tie jaunuoliai, ku
rie pareikš norą dirbti Lietu
vos TSR milicijos padaliniuo
se, sanitarais invalidų ir vai
kų namuose, medicininėse įstai
gose.

Tais pačiais argumentais re
miasi ir Lietuvos laisvės ly
gos paskelbta karinių bilietų 
grąžinimo akcija. (LIC)

Kalėdos legali šventė
“The Gazette” spalio 19 d. 

laidoje rašo, kad Kalėdų viešas 
šventimas grįžta į Lietuvą. So
vietinė Lietuvos Aukščiausioji 
taryba nutarusi, kad gruodžio 
25 d. yra oficiali respublikos 
šventė. Tai pirmas kartas poka
riniame laikotarpyje, kai Lie
tuvoje legaliai buvo paskelbta 
švęsti religinę šventę.

Nebuvo įstojusi
Montrealio “Le Nouvel Ob- 

servateur” spalio 18 d. išspaus
dino ilgą straipsnį apie nacių- 
sovietų prieš 50 m. susitarimą, 
pražudžiusį Baltijos vlastybių 
nepriklausomybę. Daug vietos 
skiriama Lietuvai, jos istori
jai, dabartiniams įvykiams ir 
žmonių nuotaikoms.

Laikraštis pabrėžia, kad 
baltiečiai yra Vakarų kultū
ros žmonės. Ir dabartinėse są
lygose jie kitaip gyvena, ne
gu likusi sovietų dalis. Jų spau
da kitokia ir ekonominis gyve
nimas geresnis. Cituoja Sąjū
džio vadovą prof. Vytautą 
Landsbergį: “Mums nereikia 
pasitraukti iš Sov. Sąjungos, 
kadangi mes niekad į ją nebu
vom įstoję. Tai turėtų supras
ti Sov. Sąjunga ir leisti mums 
atsiskirti”. J.A.

TOMAS ŽEMAITIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nepaminėta Lietuvos 

krikšto sukaktis
GERVĖČIAI. Kadangi 1987 

m. Gervėčiuose nebuvo pami
nėtas Lietuvos krikšto 600 me
tų jubiliejus, tai Gervėčių pa
rapijiečiai nutarė ją atlikti 
1988 m. Tam tikslui jie kreipė
si į vysk. J. Steponavičių, kad 
jiems padėtų. (Vyskupas yra gi
męs Gervėčių parapijoje).

Rašte Gervėčių klebonui 
kun. Gvazdovičiui Gervėčių 
parapijiečiai prašė: 1. sureng
ti minėjimą 1988. V. 29 d. (per 
Švč. Trejybės atlaidus); 2. ka
dangi kartu su krikščionybės 
įvedimo sukaktimi Lietuvoje 
buvo paskelbtas palaimintuo
ju buvęs Vilniaus vyskupas 
Jurgis Matulaitis, pakabinti 
jo paveikslą Gervėčių bažny
čioje; 3. apie sukakties minėji
mą, įvyksiantį V. 29, iš anksto 
paskelbti Gervėčių parapijie
čiams; 4. surengti minėjimo 
pamaldas 12 vai., kad į minėji
mą galėtų suspėti atvykstą sve
čiai iš Lietuvos TSR (sekma
dieniais Gervėčiuose I pamal
dos būna 11 vai.).

Gervėčių parapijiečius pa
remdamas, vysk. Steponavi
čius raštiškai kreipėsi į kle
boną Gvazdovičių ir minėtų 
parapijiečių raštą pasirašė.

Gervėčių parapijiečiai pa
darė viską, kad sukakties mi
nėjimas įvyktų: 1. nupirko pal. 
Jurgio Matulaičio paveikslą 
ir atitinkamai jį paruošė; 2. 
pakvietė iš Lietuvos kunigą, 
kad atlaikytų lietuviškai pa
maldas ir pasakytų pamokslą.

Jubiliejinio medalio para
pijiečiai nenupirko, tikėda
miesi, kad klebonas padės jį 
parūpinti.

Kun. Gvazdovičius nutarė 
kreiptis į BTSR valdžią gauti 
leidimą minėjimui, nors jis ga
lėjo žinoti, kad religinių rei
kalų įgaliotinis — ateistinės 
valdžios atstovas leidimo ne
duos.

Negavęs leidimo, kun. Gvaz
dovičius minėjimo nerengė. 
Pamaldas atliko anksčiau — 11 
vai. Pal. J. Matulaičio pa
veikslo bažnyčioje nepakabi
no.

Po 11 vai. pamaldų buvo 13 
vai. pamaldos lenkiškai (su 
procesija aplink bažnyčią). 
Baigiantis pamaldoms, kun. 
Gvazdovičius liepė atvykusiam 
svečiui lietuviui kunigui pa
skelbti, kad po visų pamaldų 
lietuviai gali Lietuvos krikš
to sukakties minėjimą atlikti 
šventoriuje (šį pranešimą ma
žai kas girdėjo)...

Po visų pamaldų, kurios tru
ko iki 15 vai. 30 min., kas be
norės eiti į minėjimą švento
riuje! Ir kodėl minėjimas turi 
būti šventoriuje, o ne Dievo 
namuose — bažnyčioje?

Atrodo, kad kun. Gvazdovi
čius darė viską taip, kad su
kakties minėjimas neįvyktų. 
Kad jis liktų prieš parapijie
čius “teisus”, kreipėsi į val
džią leidimo. Taigi jis lieka 
prieš parapijiečius “teisus” 
nes valdžia nedavė leidimo.

Kun. Gvazdovičius, baigęs 
Kauno kunigų seminariją, ži
no, kad 1387 m. buvo pakrikš
tyta ne tik “Litva Kovenska” 
(Kauno Lietuva; taip lenkų 
nacionalistai vadino 1920-1938 
metų Lietuvą), bet visa tuome
tinė etninė Lietuva: į rytus 
iki Naručio ežero ir toliau.

Kai visa Lietuva 1987 m. 
šventė krikšto sukaktį, kun. 
Gvazdovičius apie tai žinojo, 
bet nė piršto nepajudino, kad 
minėjimas būtų surengtas Ger
vėčių parapijoje, kurios dide
lėje dalyje gyvena lietuviškai 
kalbantys. * * *

Būrelis gervėtiškių ir atvy
kusių svečių susirinko švento
riuje prie kun. A. Jakavonio 
motinos paminklo (kun. Jaka- 
vonis 1911-1927 m. buvo Gervė
čių klebonu). Čia vienas svečių 
pasakė kalbą apie krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje reikš
mę. Buvo padeklamuota Braz
džionio ir kitų poetų eilėraš
čių, sugiedota Maironio “Ma
rija, Marija” ir “Graži tu, ma
no brangi tėvynė”. Pasikalbė
ta, pasidalinta įspūdžiais, iš
dalinta gervėtiškiams jubilie
jaus paveiksliukų bei suveny
rų. Kai kurie jų gavo malda
knygių.

* * *
Br. Kviklio knygoje “Lietu

vos bažnyčios, V tomas, Vil
niaus arkivyskupija, II dalis” 
yra tokios klaidos:

“Lietuvybė (Gervėčiuose) 
ėmė pamažu atgyti klebono 
kun. Dalinkevičiaus laikais. 
Su skaudančia širdimi jis žiū
rėjo į nykstančią lietuvybę 
Gervėčių apylinkėse .. . Savo 
vikaru pasirinko kun. Ambraz. 
Jakavonį ir talkino jam pata
rimais (...). Šie du mūsų tau
tos milžinai kėlė tautinę są
monę Gervėčiuose ir . . . lietu
vybę prikėlė naujam gyveni
mui. 1911 m. klebonas mirė” 
(462 p.).

Kaip klebonas kun. Antanas 
Dalinkevičius “gaivino” lietu
vybę, apie tai rašė “Viltis”
1908 m. nr. 109 ir “Šaltinis”
1909 m. nr. 45: “Gervėčių baž
nyčioje nėra lietuviškų pamal
dų, viskas atliekama lenkiškai. 
Klebonas Dalinkevičius, kilęs 
nuo Ukmergės, iš mažens net 
nemokėjo lenkiškai, o dabar 
lenku virto”. O “Viltis” 1911 m. 
nr. 135 rašė: “Klebonas Dalin
kevičius pašalino iš Gervėčių 
bažnyčios lietuviškų poterių 
skaitymą”.

Kun. Dalinkevičius mirė ne 
1911 m., bet I pasauliniam ka
rui prasidėjus. Lietuvybę Ger
vėčiuose atgaivino kun. A. Ja- 
kavonis, paskirtas vikaru 1911 
m., o klebonu tapęs po kun. Da
linkevičiaus mirties.

Vis dar kartojama klaida, 
kad kun. Jakavonio lavonas 
rastas žvyrduobėje prie Pabra
dės (463 p.). Lietuvoje visiems 
dabar yra žinoma, kad kun. 
Jakavonio lavonas nesurastas, 
ir nežinia, kur žudikai jį pa
dėjo.

Krikščionybės sukakties 
iškilmė

Pelesa (Varanavo rajonas).
Krikščionybės įvedimo Lie

tuvoje 600 m. sukaktis-minėji- 
mas Pelesoje įvyko 1987.VII.19.

Kadangi Pelesos bažnyčia iš 
tikinčiųjų atimta ir paversta 
kolchozo sandėliu, tai pelesie- 
čiai minėjimą surengė kapi
nių pakraštyje, kur dar nėra 
laidojami mirusieji ir auga tik 
keli medeliai.

Minėjimui buvo įrengtas al
torius tam tikslui pastatytoje 
palapinėje. Prie altoriaus ka
bojo pal. Jurgio Matulaičio pa
veikslas. Pamaldas laikė 3 ku
nigai: Vaitonis, Petravičius ir 
Plioraitis. Lietuvišką pamoks
lą pasakė kun. Plioraitis, o len
kiškai - kun. Petravičius.

Į minėjimą buvo atvykę daug 
svečių iš Vilniaus ir kitų Lietu
vos vietų, jų tarpe buvo nema
ža balsingų. Per pamaldas gie
dojo lietuviškas giesmes Pele
sos tikintieji ir atvykę svečiai. 
Pelesos apylinkės tikintieji 
laimingi, kad jų parapijoje gy
vuoja dainininkių kolektyvas 
iš Pavalakės kaimo, tai per pa
maldas išsiskyrė gražūs jų bal
sai.

Prieš pamaldas buvo klauso
ma išpažinčių. Pamaldų metu 
dar klausė išpažinčių ketvir
tas kun. Šleinys. Labai daug 
žmonių priėmė šv. Komuniją.

Minėjimo dalyviai buvo ap
dalinti jubiliejui skirtais pa
veiksliukais bei suvenyrais, 
kurių daugelis buvo atvežti 
kunigų, dalyvavusių Lietuvos 
krikščionybės minėjimo iškil
mėse Romoje.

Po šv. Mišių visi rinkosi prie 
jubiliejinio kryžiaus, pastaty
to prie kapinių vartų. Čia, va
dovaujant kunigams, buvo at
naujinti krikšto pažadai, su
kalbėtos maldos ir giedota 
giesmės Maironio “Marija, 
Marija”, “Graži tu, mano bran
gi tėvyne” ir Lietuvos himnas.

Minėjimas prasidėjo 17 vai. 
ir truko iki 20 vai. Buvo susi
rinkę apie 1000 žmonių, atvy
kusių lengvomis mašinomis,
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$ Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda "

The Lougheed & Barnard

Funeral Home 
252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595

atvažiavusių arkliais, atėju
sių pėsčiomis. Minėjime buvo 
daug jaunimo.

Minėjimui valdžios leidimo 
pelesiečiai neprašė. Per mi
nėjimą jokių trukdymų iš val
džios pusės nebuvo.

Tą dieną buvo apsiniaukęs 
dangus, ir buvo pavojus, kad 
minėjimą gali sutrukdyti lie
tus. Per pamaldas truputį pra
dėjo lašnoti, o kai prie jubilie
jinio kryžiaus buvo atnaujina
mi krikšto pažadai, gerokai 
įsilijo. Tie, kurie turėjo grįžti 
pėsti ar važiavo arkliais, gero
kai gavo lietaus, iš naujo buvo 
pakrikštyti dangaus vandeniu.

Pelesiečiai labai patenkinti 
pavykusiu minėjimu. Jų atmin
tyje ir kalbose jis dar ilgai bus 
neužmirštas.

Iš Pelesos praeities
1925.VI.27 vyskupui Jurgiui 

Matulaičiui pasitraukus iš 
Vilniaus vyskupo pareigų, 
1926 m. klebonas Stanislovas 
Ščemirskis panaikino Rodū- 
nės bažnyčioje lietuviškas pa
maldas. Rodūnės klebonu Šče
mirskis buvo paskirtas 1924.X. 
12.

Panaikinus lietuviškas pa
maldas Rodūnėje, Pelesos 
apylinkės lietuviai pasiryžo 
sukurti atskirą parapiją ir pa
sistatyti bažnyčią.

Pelesos bažnyčia statyta 
1935 m. Pastatyta iš akmenų. 
Statė patys parapijiečiai, au
kodami savo darbą ir sunkiai 
uždirbtus pinigus. Statybai va
dovavo kun. Baltazaras Bud- 
reckas.

Lietuviškos pamaldos Pele
sos bažnyčioje buvo laikomos 
iki 1950 m. Tais metais klebo
nas kun. Vienažindis buvo 
areštuotas. Po to dar 13 metų 
žmonės bažnyčioje meldėsi be 
kunigo. 1963 m. bažnyčia iš 
tikinčiųjų buvo atimta ir pa
versta kolchozo sandėliu. Nu
griauti bažnyčios bokštai ir 
sunaikinti visi rengimai.

Dėl padarytos skriaudos Pe
lesos parapijiečiai rašė skun
dus vietinei, srities (Gardino), 
Minsko ir aukščiausiai val
džiai Maskvoje.

Pelesiečių prašymai valdžiai., ... 1 r,u < . ..
Gardino srities religinių reikalų 

įgaliotiniui Pelesos katalikų 
bendruomenės tikinčiųjų grupės

Pareiškimas
Mes, Pelesos parapijos katalikų 

religinė grupė, prašome religinių 
reikalų įgaliotinį apsvarstyti mū
sų pareiškimų ir priimti mūsų 
prašymą šiuo reikalu.

Prieš eilę metų ir daug kartų 
mes kreipėmės su prašymais į 
įvairias instancijas užregistruoti 
mūsų katalikų religinę bendruo
menę, duoti teisę įstatymiškai 
veikti jos komitetui ir dvidešim
tukui. Iki šiol mūsų prašymai ne
buvo apvainikuoti jokių pasiseki
mų. Ir mes esame priversti vėl 
kreiptis į valdžią tuo pačiu klau
simu: kodėl yra įstatymas jungtis 
į religines bendruomenes, galima 
joms veikti, kodėl nėra kam jų 
užregistruoti?

Net seniau uždarytos bažnyčios 
Voveryse, Krupove, Zabolotėj, 
Trakeliuose ir kt. dabar atidarytos 
ir leista laikyti pamaldas. Kodėl 
gi tik mums, lietuviams, perse
kiotiems iki II pasaulinio karo, 
tas pats likimas vėl teko? Mes ma
tome, kaip tarybų valdžia palaiko 
tautines mažumas respublikoje. 
Taigi ir mes, lietuviai, tikimės, 
kad ir mūsų prašymas, paremtas 
įstatymu, bus palaikytas tų žmo
nių, kurie jį saugo.

Prašome religinių reikalų įga
liotinį mums padėti, kad būtų 
patvirtintas mūsų religinės bend
ruomenės komitetas ir dvidešim
tukas.

Pasirašė Kruopienė, (pavardė 
neįskaitoma), Kanevičius, Kane- 
vičiūtė. Rašyta 1982.1.21.

1987 m. (?) buvo parašytas ki
tas pareiškimas tam pačiam 
adresatui (Gardino srities). 
Jame pasakojama Pelesos baž
nyčios uždarymo istorija. Gale 
nurodomas persitvarkymo ir 
viešumo reiškimasis šalyje, 
pastebimas gerbimas dvasi
nių žmonių poreikių (taigi ir 
tikinčiųjų).

Nurodydami, kad iki šiol visi 
prašymai ir pareiškimai neda
vė jokių rezultatų, pareiškimo 
autoriai dabar tikisi, kad jų 
prašymas bus patenkintas, bū
tent: patvirtintas Pelesos kata
likų religinės bendruomenės 
dvidešimtukas ir grąžinta baž
nyčia.

Pasirašė Varanavo rajono, 
Pelesos parapijos atstovai šių 
kaimų: Surkantų, Piliūnų, Pa
valakės, Poditvio, Senųjų 
Druskininkų, Boltiškių, Le- 
liušių ir Dubinių.

(Bus daugiau)

Lietuvos generaliniam konsului Kanadoje

AfA 
dr. JONUI ŽMUIDZINUI

mirus,

sūnui JONUI su šeima ir kitiems artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą bei kartu liūdime -

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

valdyba

AfA 
dr. JONUI ŽMUIDZINUI

Lietuvos generaliniam konsului 
mirus,

sūnui JONUI ir jo žmonai ALDONAI, vaikaičiams
JONUI, PETRUI, RŪTAI, MARYTEI, DANUTEI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Gražina ir Haris Lapai

AfA 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 

mirus,
sūnui BALIUI su šeima, jo seserims ir broliams su 
šeimomis, giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia -

Hamiltono pensininkų “Rambyno” vadovybė

MYLIMAI MAMAI IR MOČIUTEI

AfA 
MARIJAI BĖRAITIENEI

mirus, 
dukrą GRAŽINĄ BALČIŪNIENĘ bei vaikaites 
nuoširdžiai užjaučiu -

Vytautas Urbonas

AfA 
JONUI UOGINTUI 

mirus,
žmonai, sūnui, dukroms ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą —

Vadakojų šeima

BRANGIAI MAMAI
mirus Čikagoje,

reiškiame gilią užuojautą B. KRONUI ir visai 
jo šeimai -

Z. A. Saunoriai su šeima

J. Saunorienė

Mielai žmonai ir brolienei

AfA
EUGENIJAI KASELYTEI-ZUBRICKJENEI

mirus,
jos vyrą KĘSTUTI ir MEČĮ ZUBRICKĄ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Vaidotas ir Žibutė,
Algirdas ir Aldona 

Vaičiūnai

Canadian 9rt ftl fluorinis Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka (vairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529
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Lietuvos chorai ruošiasi dainų šventei

Dainų šventės laukiant
Vengtinos besikartojančios klaidos, pastangos pralaužti sustingusias 

tradicijas, įvesti daugiau įvairumo

Naujoji Rusijos imperija
Nepriklausomybė • istorinė būtinybė. Lietuvos Sąjūdis tvirtas. Paskutinioji kolonijinė

valstybė. Dangstymas komunizmo idėjomis. Galimas Rusijos demokratėjimas

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Dainų ir šokių šventės, rei
kalaujančios nepaprastai 
daug pastangų ir įtempto dar
bo, per eilę dešimtmečių yra 
tapusios lietuviškosios išei
vijos grandioziniais rengi
niais, savo nuotaika pakelian
čiais išeivijos dvasią ir stip
rinančiais tarpusavio saitus. 
Iš įvairių laisvojo pasaulio 
vietovių suplaukia minios tau
tiečių, o dabar, prasidėjus ato- 
lydžiui Lietuvoje, galima tikė
tis svečių ir iš ten.

Tautinė jungtis
1990 metų liepos mėnesį 

įvyks dainų šventė, kuriai 
ruošti yra sudarytas komite
tas iš muzikų ir visuomeni
ninkų. Reikia tikėtis, kad šven
tė ir vėl sutrauks tūkstančius 
lietuvių, ta proga ne vien pasi
džiaugti jos programa, bet ir 
susitikti su seniai matytais 
giminėmis ar pažįstamais, jau
nimui sudaryti progą susipa
žinti ir gal. .. tęsti pažintį to
liau. Žodžiu, tokios šventės 
turi keleriopą tikslą, kurio 
ne paskutinėje vietoje yra pra
mogavimas pokylių ar susipa
žinimo vakarų metu.

Todėl ypatingai svarbu ren
gėjus perspėti, kad nebūtų 
kartojamos praeities klaidos, 
organizuojant iškilmingą po
kylį, kuriame dalyvauja dau
giausia vyresnioji karta, pa
likdama jaunimą už durų. Po 
pernai įvykusios šokių šven
tės Hamiltone jaunimas buvo 
pasipiktinęs, kad, nešęs di
džiausią programos atlikimo 
naštą, pasijuto nereikalin
gas ir atstumtas. Apie tai jau
nimo atstovai stipriai pasi
sakė mūsų spaudoje.

Jaunimui nėra įdomūs mū
sų iškilmingi ir gan brangūs 
pokyliai su ilgomis kalbomis, 
senoviška šokių muzika. Jauni
mui atskirai surengti vakarai 
su lengvais užkandžiais ir jam 
patinkama muzika yra vienas 
iš svarbesnių rengėjų uždavi
nių. Svarbu, kad numatytos 
patalpos nebūtų per mažos, 
kaip tai įvyko paskutinės šo
kių šventės metu, kad jauni
mui nereikėtų ieškoti priva
čiai suorganizuotų pramogų, 
kurios, be vyresniųjų priežiū
ros, baigėsi nemaloniai. Vieš
bučiuose įvykdyti vandalizmo 
veiksmai, girtavimas ir triukš
mas gadino nuotaiką ir griovė 
propagandinę šventės vertę 
svetimtaučių tarpe. Nors dai
nų šventės dalyvių tarpe yra 
mažiau jaunimo, negu šokių 
šventėje, tačiau ir mūsų cho
ruose jaunimo yra, kurio už
miršti negalima.

Kompozitorių kūryba
Kitas siūlymas šventės ren

gėjams būtų paįvairinti reper
tuarą, į programą įtraukiant 
ne vien jau daugelį kartų gir
dėtas dainas, bet taip pat pa
gerbiant mūsų individualius 
menininkus. Išeivija didžiuo
jasi vyresnės ir jaunesnės kar
tos kompozitoriais, kaip Bud- 
riūnas, Lapinskas, Kazėnas, 
Govėdas, Jurgutis... Jų kū
rinius išgirsti turime labai 
mažai progų, o ir mūsų solis
tams pasirodyti tokių progų 
beveik nėra. Tiesa, dainų šven
tėse chorų dainuojamos jau 
čia sukurtos kantatos. Bet ar 
to pakanka? Ir perkrauname 
repertuarą “harmonizuoto
mis” liaudies dainomis. Taip, 
liaudies dainų tradicija turi 
būti tęsiama, nors Lietuvos 
liaudis dešimtmečių raidoje 
turbūt kūrė naujas dainas, ku
rių mes nepažįstame. Kartais 

atrodo, kad pergyvename re
pertuarų stagnaciją ir bando
me atkurti kažką senoviško, 
bet esame praradę ryšį su da
bartimi.

Antra vertus, turime paga
liau įsisąmoninti, kad esame 
Amerikos, Kanados ar Austra
lijos lietuviai, per daugelį 
išeivijos metų išauginę nau
jas kartas, pasisavinę naują 
gyvenimo stilių, pakeitę sa
vo skonį, tik gal to sąmonin
gai nejaučiame. Aplinka for
muoja asmenį, nors ne visada 
keičia jo pagrindinių verty
bių sampratą. To išdavoje tu
rime veikėjus, patriotus, mo
kytojus, rašytojus, kompozi
torius ir tuos, kuriems Lietu
va, jos kultūra ir kalba jau 
mažai terūpi. Todėl privalome 
branginti tai, ką esame sukū
rę lietuviško, gyvendami toli 
nuo savo tėvynės.

Be to, girdėdami iš Lietu
vos atvykstančius liaudies 
muzikos vienetus, nieko nenu
stebinsime savo liaudies kūry
bos originalumu, bet galime 
įspūdingai pagerbti tuos, be 
kurių talentų išeivija kultū
riniu požiūriu merdėtų.

Turime kompozitorius šia
pus ir anapus Atlanto, kurių 
kūriniai yra' aktualūs, įdomūs 
ir rodantys mūsų tautos kūry
binį gyvastingumą. Turime 
puikių pramoginių dainų, ku
rios taip pat įeina į kūrybos 
kategoriją. Jomis nebūtų pa
žeminta mums įprasta rimtis ir 
sentimentas, tik būtų suteik
tas spalvingesnis ir realesnis 
koloritas šventei, kuri duoda 
puikią progą pagerbti indivi
dualius kūrėjus, nes tik per 
juos galime išeiti į tarptauti
nę areną. Ar Mozartas, Verdi, 
Lisztas, Beethovenas ir kiti 
kompozitoriai kūrė savo tautų 
“liaudies” stiliumi? Nemiršta
mos Leharo, Štrauso ar Milloe- 
ckerio operetės džiugina mu
zikos mylėtojo ausis ir links
mina širdį. Jie savo tautoms 
atnešė garsą ir garbę. Mūsų 
muzikinės dramos, kantatos, 
arijos ir duetai yra kūrybinis 
turtas, kurio nestokojame. 
Bet esame linkę propaguoti 
“liaudies meno” imitacijas su 
audiniais, medžio drožiniais, 
kai tuo tarpu mūsų Čiurlionio 
kūryba susidomėjo net japo
nai ... Pradėkime gerbti mū
sų solistus ir kompozitorius.

Įvairinti programą
Šventės metu paprastai yra 

ilgoka pertrauka, programą 
skirianti į dvi dalis. Siūlymas 
būtų, kad pirmoje dalyje, lai
kantis tradicijos, chorai atlik
tų liaudies ir kitas dainas, o 
antroje dalyje mūsų solistai, 
pavieniui ar sudarius kvarte
tus, duetus ar net sekstetus, 
dainuotų mūsų kompozitorių 
sukurtas arijas ar dainas, iš
traukas iš mūsų muzikinių dra
mų, operų ar operečių. Tai pui
ki proga solistams pasirodyti 
didelei auditorijai, sukelti 
didesnį entuziazmą tobulintis 
ir puoselėti lietuvišką dainą.

Ne paslaptis, kad mūsų mu
zikai ir solistai ieško audito
rijos už mūsų visuomenės ri
bų, nerasdami savo talentams 
dirvos tautiečių tarpe. Cho
rai yra puikus ir vertingas da
lykas, jungiantis dainos mylė
tojus, neturinčius galimybių 
ar pakankamai talento pasi
reikšti pavieniui. Tačiau visi 
choro nuopelnai tenka diri
gentui. Jame dingsta indivi
das, kaip liaudies kūryboje 
dingsta pavienis kūrėjas, ei
damas į meno pasaulį kaip 
neįvertintas anonimas.

Istorikas prof. Bronius Gen
zelis, vienas iš pirmaujančių 
sąjūdininkų, š. m. Vasario 16 
minėjime pasakė Vilniuje kal
bą, kuri buvo atspausdinta 
specialioje sąlankoje ir vė
liau platinama. Pagrindine 
mintimi laikytini jo žodžiai: 
“Tauta užtikrina savo gyvas
tį tik tada, kai pati spren
džia savo likimą”. Tačiau šiam 
būtina sąlyga esanti — poli
tinė nepriklausomybė. Trum
pai apžvelgęs mūsų tautos ir 
valstybės raidą Rytų ir Vaka
rų skersvėjuose, sustoja prie 
“būti ar nebūti” — kuris iški
lęs brutalaus carizmo poveiky
je jau pirmajame tautos atgi
mime. “Kol tauta neatgauna 
nepriklausomybės, tol jos eg
zistencijai gresia nuolatinis 
pavojus”, — skelbia profeso
rius ir toliau prideda: “Išori
nis pavojus verčia tautą vieny
tis. Jeigu aneksija taps amži
na, tauta pasmerkta žūčiai”. 
Įspūdingoji kalba baigiama: 
“Nepriklausomybė niekam ne
suteikiama . . . todėl kantriai 
žingsnis po žingsnio privalo
me siekti užsibrėžto tikslo ... 
Tai istorinė būtinybė ”

Profesorius, keliavęs su Vil
niaus universiteto ansambliu 
JAV ir Kanadoje, būdamas To
ronte spalio 20 d., aplankė “Tė
viškės žiburius”. Manome, kad 
pokalbyje paliesti kai kurie 
klausimai gali būti įdomūs ir 
mūsų skaitytojams.

Filosofija — politikos tarnaitė?
Kalbėdamas apie humani

tarinių mokslų studijas tota
litarinėje valstybės sistemo
je, profesorius vienu pavyz
džiu patvirtino, kad buvę dės
tytojų, teigiančių, jog pvz. fi
losofija turinti būti politikos 
tarnaitė. Lietuvoje betgi pa
žįstama tikrovė, kai viena de
klaruojama, o kita daroma. Ap
lamai laikomasi principo, kad 
ne viską sakyti, kas galvoja
ma, bet nieko nesakyti, ko ne
galvojame.

Sąjūdžio pozicijos tvirtos
Pasklidę abejojimai apie 

Sąjūdžio populiarumo smuki
mą neturi pagrindo. Rugpjū
čio 23 d. akcija kartu su lat
viais ir estais aiškiai paro
džiusi tvirtas pozicijas, nors 
trukdymų iš kitų grupių pusės 
šiek tiek esama. Tautos pasi
tikėjimas Sąjūdžiu nėra pasi
keitęs.

Rusija taps demokratine 
valstybe

Kartais per daug idealizuo
jama Maskva. Vakaruose yra 
pasklidęs mitas, kad Maskva 
ką nors leidžia ir ko nors ne
leidžia. Praktiškai — ji nieko 
neleidžia. Dalykas tik tas, ar 
ji sugeba viską kontroliuoti, 
ar ne. Pliuralizmas išeina iš 
jos kontrolės. Be abejonės, ji 
kursto nesutarimus, ypač ru
sus ir lenkus prieš lietuvius. 
Būdingas pavyzdys — Vilniaus 
rajono pirmasis partijos sek
retorius Michalkevičius, pats 
nemokėdamas nė žodžio len
kiškai, pasisako už lenkų auto
nomiją, tapęs karštu lenkų pa
triotu.

Bet nežiūrint įvairių kursty
mų, pačioje Maskvoje yra pro
blemų, atsiranda daugiau gru-

Suglaudžiant
Susumuojant mintis, prašy

mas rengėjų komisijai būtų 
toks: nepalikite jaunimo už 
durų ir į sceną šalia chorų 
įveskite mūsų individualius 
muzikinius talentus. Turime 
puikių ir vyresnės kartos, ir 
jauno prieauglio solistų. Jie 
būtų nepaprasta atgaiva šven
tės klausytojams ir žavus 
įnašas į mūsų kūrybinį loby
ną, pradedant naują tradiciją. 
Tuo šventė taptų tikra “dainų 
švente”, sujungdama dainos 
tradicijas su individualia ir 
modernia lietuviška muzika. 
Tai būtų konkretus įrodymas, 
kad esame gyvi, kūrybingi ir 
gerbiame tuos, kurie dainuo
ja, mokosi ir kuria.

Iškeikime solistus. Jei cho
ristams pakanka keliolikos 
repeticijų, tai solistas ar so
listė turi investuoti tūkstan
čius valandų ir daug lėšų į bal
so lavinimą, kad drįstų išeiti 
į sceną.

Taip būtų gera išgirsti ne
girdėtas dainas, paploti retai 
girdimiems solistams, pasigė
rėti naujais muzikinės kūry
bos vaisiais.. . 

pių, įvairiau mąstančių žmo
nių. Vieni pvz. priklauso im
perijos mąstymui, kiti pradeda 
mąstyti jau demokratiškai. 
Kaip istorikas, profesorius 
numatąs, kad, laikui bėgant, 
Rusija taps demokratine šali
mi. Su ja atsitiks tas pats, 
kas 18 š. pabaigoje atsitiko 
su Prancūzijos revoliucija. 
Po revoliucijos ji dar buvo 
imperinė valstybė, o vėliau 
tapo demokratine. Rusija vie
ną kartą turės suprasti, kad 
visos jos imperijai priklau
sančios tautos nori nepriklau
somybės. Pati norėdama de- 
mokratėti, turės atsisakyti 
kolonijinės politikos, nesi
derinančios su demokratija. 
Sunku dar spėlioti, bet gali 
įvykti įvairių netikėtumų, gal 
ir skausmingo proceso.

Šydas imperijai pridengti
Lietuvos komunistų parti

jos atsiskyrimas Maskvai ne
priimtinas. Atsiskyrus dingtų 
kontrolė. Gorbačiovas su savo 
bendradarbiais daro viską, 
kad atsiskyrimas neįvyktų. Bet 
iš kitos pusės jis yra ir realis
tas. Galimas dalykas, kad cent
rui turės būti priimama tai, 
kas yra. Lietuvos KP yra masi
nė partija, ne kokia maža gru
puotė, ir per laiką įaugusi tau
toje.

Istorikas prof. BRONIUS GENZELIS

Reikėtų prisiminti, kad apla
mai komunizmas yra Vakarų 
Europos produktas. Į Rusiją 
atėjo, griaudąmas panslaviz- 
mą, Rusijos uždarumą. Stali
nas grįžo į imperines pozici
jas, kuriose buvo carai. Jis 
sugrąžino viską, ką Spalio re
voliucija buvo išbarsčiusi. 
Deportacijos vyko ir carų lai
kais. Priklausė nuo valdovų 
moralumo. Imperializmui 
plėsti reikia “penktosios ko
lonos”, tam tikrų agentūrų už
sieniuose. Rusams buvo pavy
kę tai suorganizuoti. Tas ko
munizmo internacionalas bu
vęs šydas imperializmui pri
dengti. Jis taipgi inspiravęs 
ir Lietuvos KP. Bet šiuo metu 
tik labai maža dalis Lietuvos 
komunistų partijos narių no
rėtų pasilikimo su Maskva.

Deputatai be įgaliojimų
Komisija, tyrinėjusi Lietu

vos įjungimą į Sovietų Sąjun
gą, kol kas priėmė nutarimą 
1:1. Be abejonės, Lietuvos 
Aukščiausioji taryba negalėjo 

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

Tel. (416)364-5036

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

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

bei jugoslaviškai.
SONY CFS-W350S

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

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

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

nepritarti komisijos nutari
mui. Maskva iš esmės reagavo 
neigiamai, bet rastas kompro
misas: komisija veikianti ir 
toliau. Mūsų tikslas — siekti 
1940 m. seimo nutarimų panai
kinimo. Seimo deputatai buvo 
be jokių įgaliojimų. Dėl to 
turi būti labai aiškiai pasisa
kyta. Mums svarbus principas, 
kad nesame Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. Kaip į tą sudėtį pa
tekome, šiuo metu gal ir ne 
taip svarbu. Svarbiau — kaip 
iš jos išeiti.

Maskva atsakinga
Gamtosaugos kontrolei gal ir 

pakaktų lėšų. Bet trūksta valy
mo įrengimų, kurių nėra nė 
kam statyti. Gamtą labiausiai 
teršia Maskvai pavaldžios įmo
nės, net ir kariuomenė. Vienų 
manevrų metu Baltijos jūroje 
buvo sprogdinami kažkokie 
fosforiniai sviediniai. Gaba
lėliai — panašūs į gintarą, 
bet jei jie paliečia kūną, at
siranda didelės žaizdos. Pro
fesorius kreipęsis į gynybos 
ministerį, kuris tvirtinęs, 
kad kariai dėl to sprogdinimo 
nubausti. Bet apie padarytą 
žalą ir pavojus gyventojams 
centras nekalba. Dėl to atsa
komybė tenka Maskvai.

Nenori blogai atrodyti
Išeivjos vaidmuo — nemen

kas. Lietuvos likimas, be abe

Pavergimo metodai
“Tėviškės žiburių” skaityto

jai E. Senkus ir S. Ulbinas at
kreipė redakcijos dėmesį į 
NKVD 1947 metų sovietų am
basadai Varšuvoje instruk
ciją, kurioje yra nurodoma, 
kaip reikia sunaikinti Lenki
jos ekonomiją, visuomenės 
savarankiškumą, pavienių 
asmenų iniciatyvą ir tuo pa
daryti kraštą pavaldų Sovie
tų Sąjungai. Ši instrukcija bu
vo rasta pirmojo Lenkijos 
Liaudies Respublikos prezi
dento Boleslovo Bieruto ar
chyve, kuris dar prieš karą 
buvo NKVD agentas.

Instrukcija draudžia sovie
tų ambasadoje priimti skundi
kus, sovietų kariškiams turėti 
kokį nors ryšį su vietiniais 
gyventojais, likviduoti skau
tus ir visas be sovietų žinios 
susikūrusias organizacijas, jų 
žinioje esančias partijas ir 
jaunimo organizacijas sujung
ti ir pavesti jų vadovavimą 
sovietų agentams, organizaci
nius gabumus turinčius asme
nis kviesti bendradarbiauti, 
o, jiems atsisakius, neprileisti 
jų prie aukštesnių pareigų ir 
pan.

Miestai negali turėti savo 
atskiro vandentiekio — jis turi 
būti prijungtas prie bendros 
sistemos, o pramonės taršos 
turi būti nukreiptos į švaraus 
vandens upes. Privatiems ama
tininkams reikia parduoti tik 
blogos rūšies medžiagas, kad

Sibirinių trėmimų demonstracija Čikagoje

jonės, sprendžiamas Lietuvo
je, ir tik Lietuvoje. Bet už
sienio valstybių nuomonė apie 
Lietuvos padėtį ir siekius — 
ne antros eilės klausimas. Už
sienis gali padėti arba truk
dyti. Šiuo metu Maskva nenori 
blogai atrodyti pasaulio aky
se. Ji žino, kad esanti pasku
tinė kolonijinė imperija, tik 
kitu vardu vadinama. Užsienis 
tai turėtų suprasti ir tik taip 
į Rusiją žiūrėti.

Išeivijai reikia ieškoti bū
dų, kaip paveikti viešąją vaka
riečių opiniją. Reikia infor
muoti spaudą ir būti atsar
giems su teigimais, jeigu kas 

jie negalėtų gaminti gerų pre
kių. Ūkininkus reikia įvairiais 
būdais spausti ir tuo priversti 
juos eiti į kolchozus. Kaip 
kovoti su Katalikų Bendrija 
yra mokoma 35-tame straips
nyje: “Katalikų Bendriją rei
kia ypač gerai stebėti, o švie
timo ir auklėjimo veiklą nu
kreipti taip, kad būtų sukeltas 
visuotinis pasibiaurėjimas šia 
institucija. Reikia sekti ir 
kontroliuoti bažnytines spaus
tuves, bibliotekas, archyvus, 
pamokslus, kalėdojimus, reli
ginių mokslų turinį ir laido
jimų apeigas.

Šioje instrukcijoje yra 45 
tokie straipsniai. Ne viską, 
kas buvo numatyta, pavyko so
vietams įvykdyti; 1956 m. skau
tams vėl buvo leista veikti, 
tais pačiais metais buvo atsi
sakyta Lenkijos kolchozinimo, 
o kova prieš Katalikų Bendri
ją pasibaigė visišku “moksli
nio” ateizmo pralaimėjimu. Ta
čiau sąmoningai sužlugdyti 
krašto ekonomiją sovietams 
pavyko, ir Lenkija iki šiol nuo 
to kenčia.

Katalikų Bendrija Gudijoje
Minsko vyskupijos naujai 

paskirtas apaštališkasis ad
ministratorius kun. T. Kond- 
rusiewicz painformavo spau
dą, kad sovietų valdžia grą
žino tikintiesiems Minsko ka
tedrą. Per paskutiniuosius 18 
mėnesių buvo grąžinta 30 šven
tovių. Jų dabar Gudijos res
publikoje yra 140. Jas aptar
nauja 63 kunigai. Apie tai rašo 
Krokuvos kurijos savaitraštis 
“Tygodnik Powszechny”.

Gudijoje pastoviai darbuo
jasi du lietuviai kunigai: Juo
zas Buika 63 m. ir Vladas Pet
raitis 30 m. amžiaus. Iš Tabo- 
riškių (Šalčininkų raj.) Ašme- 
nėlės parapiją aptarnauja 
kun. H. Naumowicz 28 m. am
žiaus.

Žydų gelbėtojai
“Jerusalem Post” rugsėjo 9 

d. laidoje rašo, kad Antanas ir 
Marija Macenavičiai slėpė vo
kiečių okupacijos metais tris 
iš Kauno geto pabėgusius žy
dus. Jie buvo pomirtiniai pa
gerbti kaip “teisūs nežydai” 
(righteous gentiles). Jų garbei 
jų duktė Judita prie Jad Va- 
šem muziejaus pasodino medį. 
Iki šiol šiuo būdu yra pagerb
ti 148 lietuviai.

Brazausko pasisakymas
Š. m. rugsėjo 14 d. Maskvos 

dienraštis “Izvestia” išspaus
dino pasikalbėjimą su A. Bra
zausku, kuris tarp kitko pa
reiškė:

“Visų sveikai galvojančių 
respublikos žmonių pozicija 
yra vieninga — Lietuva yra 
taip įjungta į sąjunginę eko
nomiją, turi tokius tvirtus 
politinius, kultūrinius ir 
tiesiog žmogiškus ryšius, kad 
jų nutraukimas būtų pragaiš
tingas. Kaip žmogus, daugelį 
metų užsiimąs konkrečia eko-

zv/z

dar neaišku ar iš viso nežino
ma. Pvz. “Tėviškės žiburiuose” 
paskelbtas straipsnis apie pi
lietybės įstatymą Lietuvoje 
yra klaidinantis. Straipsnio 
autoriui būtų lengviau buvę, 
jei jis būtų paėmęs ir perskai
tęs įstatymo projektą, dėl ku
rio Lietuvoje Sąjūdis plušasi 
jau visus metus. Įstatymas 
Maskvai nepriimtinas, o pagal 
atgarsius minėtame rašinyje, 
jis esąs Maskvos produktas. 
Pasidaro lyg taip, kad nei Va
karams, nei Rytams lietuvių 
pastangos nepriimtinos. Kas 
dedasi Lietuvoje, reikėtų tau
tiečius užsienyje teisingai in
formuoti. Snk.

nomija, žinantis respublikos 
resursus ir potencialą, aš ne
turiu, kas liečia mūsų sava
rankiškumą, iliuzijų. Apie’ 
kokį išstojimą iš Sov. Sąjun
gos galima kalbėti, kai res
publikinė pramonė yra beveik 
visu šimtu nuošimčių Sąjun
gos aprūpinama metalu, nafta, 
dujomis, medvilne, vilna ir 
chemikalais?”

Dar apie Darių ir Girėną
Pastaruoju metu Lietuvoje 

buvo gana daug rašoma apie 
Dariaus ir Girėno skrydį. Žur
nale “Nemunas” Nijolė Dariū
tė-Maštarienė rašė savo atsi
minimus. Visur yra kartojama 
oficiali versija, kad “Litua
nika” nukrito dėl blogo oro 
arba dėl nežinomų priežasčių 
ir kad lakūnų kūnuose jokių 
kulkų nebuvo rasta.

1948 m. Miunchene per ang
lų kalbos kursus prof. P. Gu
davičius pareiškė, kad parve
žus lakūnų kūnus į Kauną, jis 
dalyvavo prof. J. Žilinsko va
dovaujamoje medicinos eks
pertų grupėje, kuri turėjo nu
statyti lakūnų mirties priežas
tį. Pagal prof. Gudavičių, la
kūnų kūnuose buvo rastos kul
kos. Visi tyrimų dalyviai buvo 
įpareigoti apie tai nekalbėti, 
kad nepablogėtų ir taip blogi 
Lietuvos — Vokietijos santy
kiai. Kadangi 1949 m. nepri
klausomos Lietuvos jau nebu
vo, prof. Gudavičius jautėsi 
esąs nuo tos pareigos atleis
tas. Jis savo paties parašytą 
pareiškimą skaitė anglų kalba.

Švedija ... be cento kišenėje
Taip užvardino “Sovieckij 

sport” spalio 7 d. laidoje B. Če
kanausko kelionės įspūdžius 
po Švediją.

Iš Vilniaus į Švediją per Len
kiją ir keltu per jūrą “Ikaro” 
autobusais išvyko 80 asmenų 
stebėti futbolo rungtynes tarp 
Vilniaus “Žalgirio” ir Gete- 
burgo komandos. Keleiviai ke
turias naktis miegojo nepato
giose autobuso sėdynėse ir val
gė su savimi iš Lietuvos atsi
vežtą maistą. Sovietų valdžia 
šiems savo piliečiams neiškei- 
tė nė vienos kapeikos į Švedi
jos valiutą. B. Čekanauskas 
rašo: “Bėgioji, ieškai nemoka
mo tualeto, vienok ten tokių 
malonumų nėra. Pagaliau ir 
mūsų kraštuose jie baigia iš
nykti. Patekęs į tokį viešo nau
dojimo patogumą, gali iš ten ir 
neišeiti, nes išeinant reikia 
mokėti. Jeigu ilgai užtrukusi, 
tai draugai nesulaukę gali iš
važiuoti patys, o tave pavadinti 
tėvynės išdaviku. Pasislėpė, 
sakys, pasilikti susigalvojo. 
Sunku būtų įrodyti, kad visai 
ne to norėjai”.

Pasinaudojimas tualetu Šve
dijoje kainuoja vieną kroną, 
apie 17 amerikoniškų centų.

Beje, “Žalgiris” pralaimėjo 
švedams 0:1, tačiau pateko į 
UEFA turnyro antrą ratą, ka
dangi pirmąsias rungtynes Vil
niuje laimėjo 2:0. J.B.
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KULTŪROS KONGRESAS

1989 m. gruodžio 15-16 d.d. Vil
niaus pramoginių renginių ir 
sporto rūmuose įvyks Lietuvos 
kultūros kongresas, surengtas 
Lietuvos kultūros ministerijos 
ir Lietuvos persitvarkymo są
jūdžio seimo tarybos. Rengėjų 
komisijai vadovauja kultūros 
ministeris Dainius Trinkūnas 
ir Lietuvos persitvarkymo są
jūdžio seimo tarybos narys 
Romualdas Ozolas, programos 
komisijai — pirmasis kultū
ros ministerio pavaduotojas 
kompozitorius Giedrius Kup
revičius ir kompozitorius Os
valdas Balakauskas, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio seimo 
kultūros komiteto pirmininkas. 
Kultūros kongrese dalyvaus 
1.000 atstovų su sprendžiamojo 
balso teise ir 3.000 svečių. Ti
kimasi sulaukti daug žymių lie
tuvių kultūros veikėjų iš įvai
rių pasaulio šalių. Su kultūra 
ir jos problemomis supažindins 
netrukus pasirodysiantis 20 au
torių specialus leidinys “Tau
tos kultūra”. Ligšiolinėse ren
gėjų konferencijose paaiškėjo, 
kad Lietuvos kultūros kongresas 
apims labai platų temų ir pro
blemų ratą — nuo buities kultū
ros iki profesionalaus meno. 
Kongrese bus gvildenami ne tik 
lietuvių, bet ir kitų Lietuvoje 
gyvenančių tautų kultūros klau
simai, išeivijos lietuvių kultū
rinė veikla.

KONSERVATORIJA KAUNE?
Į Lietuvos sostinės teises atga

vusį Vilnių pokario metais buvo 
perkeltas Kaune veikęs Lietu
vos operos ir baleto teatras, net
gi ir Kauno konservatorija. Ją 
pakeitė Lietuvos konservatorija 
Vilniuje, kurią mes vadiname 
Vilniaus konservatorija, kad bū
tų lengviau susigaudyti išeivi
jos lietuviams. Deja, vienos kon
servatorijos Vilniuje, oficialiai 
pavadintos Lietuvos konservato
rija, neužteko visai Lietuvai. 
Tad Vilniaus konservatorijos 
fakultetai buvo atidaryti Klai
pėdoje, o š. m. rugsėjo 1 d. dar
bą pradėjo ir vienas fakultetas 
Kaune. Docento Ramučio Če- 
pinsko pranešimu, Vilniaus kon
servatorijos Kauno fakultetan 
įsijungė 28 studentai, pasirin
kę fortepijono, pučiamųjų in
strumentų, choro dirigavimo ir 
dainavimo specialybes. Lietu
vos vidurinėms mokykloms 
trūksta muzikos mokytojų. Jais 
galės tapti Vilniaus konserva
torijos fakultetą Kaune baigu
sieji chorvedžiai, taip pat ga
lėsiantys dirbti ir vargoninin
kais. Dainininkai bus paskirsty
ti IlI-jame fakulteto kurse: vie
ni įsilies į Kauno muzikinį teat
rą, o kiti taps profesiniais cho
rų artistais. Instrumentalistų 
reikės būsimam simfoniniam 
Kauno orkestrui. Užsienyje yra 
universitetų, turinčių muzikos 
fakultetus. Buvo kilusi mintis 
tokį fakultetą įsteigti ir atgims- 
tančiame Kauno Vytauto Didžio
jo universitete. Jos atsisakyta, 
nes fakultete mokysis tik 150-200 
studentų. Muzikinė veikla atsi
durtų šešėlyje, paskęstų univer
siteto problemose. Be to, menui 
reikia autonomijos. Kyla ir kitas 
klausimas — ar Vilniaus konser

Kviečiame keliauti į

LIETUVĄ 
ir kitas 

pasaulio šalis!

Ruoškitės naujų daug žadančių 1990 metų 
sutikimui Lietuvoje.

Sutvarkome keliones grupėm bei pavieniam asmenim pagal 
pageidaujamą maršrutą ir laiką. Teiraukitės smulkesnių žinių.

• Mūsų biuras išrašo bilietus keliauti traukiniais bei visomis 
pagrindinėmis lėktuvų bendrovėmis.

• Sutvarko poilsines keliones i šiltus kraštus, išvykas pramogi
niais laivais, organizuoja slidininkų grupes.

• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Ruošia keliones į geriausias pasaulio sanatorijas.
• Nuperkame automobilius bei kitas dovanas giminėms Lietuvoje.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 

konfidencialus patarnavimas.

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7 

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

vatorijos Kauno fakultetas nega
lėtų tapti savarankiška Kauno 
konservatorija? Į tokį klausimą 
fakulteto docentas R. Čepinskas 
žada atsakyti po penkerių darbo 
metų.

KUR DINGO PROLETARAI?
Ilgus metus prie Lietuvoje 

leidžiamų laikraščių pavadini
mų tvirtai laikėsi sovietinės 
kompartijos Maskvoje nukaldin
tas propagandinis šūkis: “Visų 
šalių proletarai, vienykitės!” 
Su M. Gorbačiovo reformomis 
Lietuvoje prasidėjo tautinis 
atgimimas. Lietuvių kalbon iš
verstas propagandinis rusiškas 
kompartijos šūkis dingo iš “Gim
tojo krašto”, “Literatūros ir me
no”, “Komjaunimo tiesos”, 
“Valstiečių laikraščio” pirmųjų 
puslapių. Oficialaus pranešimo 
iš Maskvos apie istorijos šiukš- 
lynan nugarmėjusius proletarus 
dar laukia Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto, Lie
tuvos TSR aukščiausiosios tary
bos ir Lietuvos TSR ministrų ta
rybos organas “Tiesa”, prisiden
gęs kitų laikraščių jau numa
rintu šūkiu: “Visų šalių prole
tarai, vienykitės!”

NUO ORGANŲ AUSYS SOPA
Tokias mintis “Tiesos” 208 

nr. redaktoriams dėsto Paeže
rių V. Kudirkos devynmetės mo
kyklos direktorius Vytautas Gri
nius, laiške rašantis: “Lietuvių 
kalba — valstybinė, bet labai 
keista, kad kažkur išgaravo sky
relis ‘Mūsų kalba’. O būtų ne pro 
šalį retkarčiais parašyti, gal ne 
vien kalbos patarimų tema, o iš 
viso, kas daroma įgyvendinant 
šitą labai svarbų tautai įstaty
mą. Deja, kol kas labai vangiai 
tie reikalai klostosi visur, kur 
tik pažiūrėsi, netgi mokyklose. 
Dar vis gauname raštų iš švieti
mo skyrių su ‘gamybinių pasita
rimų’ datomis, dar vis kas žings
nis girdime ‘pirmo rugsėjo’, dar 
tebeveikia ‘Pasų stalai’. Niekaip 
nesuprantu, ką gamina švietimo, 
kultūros įstaigos tuose savo ‘ga
mybiniuose’. Anksčiau — ata
skaitų šūsnis, tuščių planų ma
kulatūros kalnus. O dabar? Ma
nyčiau, kad ‘Tiesa’ — mūsų ofi
ciozas, pati stengdamasi valytis 
nuo užnašų, galėtų kartkartėmis 
ir kitus periodinius spaudinius 
pamokyti, draugiškai patarti. 
Senaisiais Lietuvos laikais mū
sų įžymieji kalbininkai labai 
atkakliai ir nuolatos priminda
vo būtinumą švarinti kalbą. Re
tas laikraštis išvengdavo jų pa
stabų, atidaus žvilgsnio, reik
lių patarimų. Ir dar. Šiandien 
tik ir girdime tą ausį rėžiantį 
šiukšliažodį ‘organai’. Saugumo 
organai, vidaus reikalų organai, 
milicijos organai, valdžios or
ganai, partijos organai, spau
dos organai... Net ausys įsopo. 
Juk kur kas maloniau į rankas 
paimti paprastą ‘Tiesos’ laikraš
tį, o ne ... organą”. Vytautas 
Grinius, skaitydamas “Tiesos” 
208 nr. paskelbtą jautrų savo 
laišką, turėtų pasipiktinti ir 
tame pačiame numeryje “orga
no” redaktorių panaudotomis 
antraštėmis: “Ar pasiruošę 
veikti ekstremaliomis sąlygo
mis?”, “Viršininko vieta pliu
ralizmo koncepcijoje”, “Patru
liuoja dirižablis”. v

Vysk. P. Baltakis, OFM, spalio 1 d. suteikė Sutvirtinimo sakramentą septyniems Hamiltono Aušros Vartų para
pijos jaunuoliams. Iš kairės: Audra Balytaitė, Venesa Švedaitė, Viktoras Gedris, Adomas Gudelis, Kazys Žukaus
kas, Erikas Norkus ir Matas Chiarelli Nuotr. K. Mikšio

Š.m. lapkričio 25, šeštadienį, 7 v.v., Hamiltono Jaunimo centre,
(48 Dundurn St.N.)

Lietuvos kariuomenės atkūrimo

PROGRAMOJE: trumpa oficialioji dalis, 
koncertas, kurį atliks
Toronto Prisikėlimo parapijos choras, 
vadovaujamas sol. V. Verikaičio, 
akompanuojant muz. D. Rodkienei.

Šokiams gros K. Deksnio vadovaujamas 
orkestras "Žagarai”.
Veiks įvairių gėrimų baras, 
bus skanus maistas, 
vertingų laimikių loterija. įėjimas - $6.

Lapkričio 26, sekmadienį, 10.30 v.r. Aušros Vartų parapijos šventovėje 
iškilmingos Mišios už žuvusius savanorius, karius, šaulius ir partizanus. 
Pamaldose kviečiame dalyvauti organizacijas su savo vėliavomis.
Minėjimą rengia ir visus kviečia gausiai dalyvauti - DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltone

Hamilton, Ontario
DĖMESIO! ATEITININKŲ RU

DENS BAZARAS - lapkričio 19, 
sekmadienį po abiejų Mišių Jau
nimo centre. Prašome užeiti - iš
gerti šiltos kavos ir paragauti ska
nių pietų. O loterijos, be abejo, 
laimingos ir turtingos. Bus pro
ga įsigyti iš Čikagos “Gifts Inter
national” ir Bostono Gintaro Karo
so krautuvėlės įvairių lietuviškų 
kalėdinių dovanų! Kviečiame visus.

Hamiltono ateitininkai

Wasaga Beach, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI: $20

- J. Gelažius, J. Jotautas, Br. Ra
kauskas, A. Sekonis, K. Šaltys; $10
- P. Bridickas. A. Masionis,

TF įgaliotinis

Vancouver, B. C.
IR VĖL NETEKOME susipratu- 

sio lietuvio. Tomas Andersonas- 
Andriuškevičius, sulaukęs 97-rius 
metus, mirė spalio 5 d. Royal Co
lumbia ligoninėje. Velionis pa
laidotas New Westminsterio ka
pinėse. T. Andriuškevičius, bū
damas 18 metų, paliko gimtąją 
Krosnos apylinkę, Marijampo
lės apskrityje. Atvykęs į Kanadą, 
apsistojo Saskačevane. Kurį lai
ką dirbo prie geležinkelio, 1923 
m. vedė Juzę Stankevičiūtę, už
augino sūnų Justiną. Vėliau nu
sipirko ūkį, augino javus. 1946 m. 
pardavė ūkį ir persikėlė gyventi 
į Kalgarį, o 1979 m. išvyko į Van
kuverį arčiau sūnaus ir jo šeimos. 
Tomas ir jo žmona Juzė, kuri įko
pusi į 89-tus metus, mūsų apylin
kėje žinomi kaip taurūs ir susi
pratę lietuviai, dosniai aukojo 
labdarybės ir tautiniams reika
lams, giliai religingi. Sūnus Jus
tinas, kuris dabar yra LB mūsų 
apylinkės valdybos iždininkas, 
gerai kalba ir rašo lietuviškai. 
Velionis paliko seserį Ievą, gy
venančią JAV. Toli nuo tėvynės, 
kurią taip mylėjo, ilsėkis Tomai, 
svetingoje Kanados žemėje. E.G.

Winnipeg, Manitoba
A. a. ELSIE NOVICK (NAVIC

KIENĖ), sulaukusi 74 metų am
žiaus, mirė rugsėjo 30 d. Velionė 
buvo lenkų kilmės, gimusi Ozerna 
vietovėje, Man. 1942 metais ištekė
jo už Jono Navicko ir išsikėlė į 
Montrealį, kur dirbo kaip vedėja 
Robert Simpson bendrovėje. Išė
jus į pensiją, 1979 metais su vyru 
grįžo į Winnipega. Buvo uoli Mani- 
tobos lietuvių klubo ir Šv. Kazi
miero parapijos narė. Gedulingas 
pamaldas Korban laidotuvių ko
plyčioje ir Šv. Kazimiero švento
vėje atlaikė prel. J. Bertašius. 
Palaidota Visų Šventųjų kapinėse.

Liūdesyje liko vyras Jonas, bro
lis ir daug kitų giminių, jų tarpe, 
vos kelias dienas prieš jos mirtį, 
iš Lietuvos atvykusios dėdės ap
lankyti dvi dukterėčios.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” Zfi) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Ottawa, Ontario
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS 

šią vasarą lankėsi Lietuvoje 
ir sugrįžo pilnas gražių ir malo
nių įspūdžių. Jis buvo giliai pa
veiktas įvykių, siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės, ir yra tvirtai 
įsitikinęs jos atstatymu.

PO VASAROS PERTRAUKOS rug 
sėjo pabaigoje vėl pradėtos mė
nesinės Mišios Otavos lietuviams. 
Kaip ir praeityje jos yra atnašau
jamos kun. dr. V. Skilandžiūno 
St. Hyacinth šventovėje, 201 Le- 
breton St.N. Ottawa.

KLB OTAVOS APYLINKĖS val
dybos žiniaraštis yra siuntinė
jamas kas mėnesį sostinės tau
tiečiams. Šis, nofs ir kuklus lei
dinėlis, informuoja mūsiškius 
apie ateities renginius bei mi
nėtinas progas, į kuriuos yra at
kreiptinas tautiečių dėmesys. 
Tai sveikintinos valdybos pastan
gos.

ZIGMAS VAIŠVILA, atvykęs iš 
Lietuvos, lapkričio 1, trečiadie
nį, davė pranešimą apie gamtos ir

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 Toiofnna 
(Union Gas Building) 1 eieTonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

ED
MASOTTI REAL ESTATE LTD.

2093 Pine St. Burlington, Ontario L7R 1G1

Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju 
lietuvių kalba Hamiltone ar Burlingtone 

ANELĖ MURAUSKAITĖ
Verslo tel. 637-2376 Namų tel. 389-4242

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręsnuosavuose namuose-

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais ?— nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5.5% 
santaupas...........................7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta.......7%
90 dienų indėlius .............  10%
1 m. term, indėlius ........... 11%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.5% 
3 m. term.indėlius ............  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m............... 11%
RRSP ind. 3 m..................... 11% 

aplinkos taršos pasekmes tėvy
nėje.

ARTINASI LAPKRIČIO 26 D. 
Tą dieną bus renkama nauja Ota
vos apylinkės valdyba. Ta proga 
įvyks visuotinis apylinkės susi
rinkimas tuoj po Mišių St. Hya
cinth parapijos salėje. Verbuo
jami kandidatai į valdybą. Siū
lymus prašoma siųsti - V. Balsevi
čiui, V. Trečiokienei ar J. Ver- 
bylai. Alg. Eimantas

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos į kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

REALTOR

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..... 15.5%
nekiln. turto pask. 1 m..12.75% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki$25.000.

JA Valstybės
Šv. Kazimiero lituanistinė sa

vaitgalio mokykla Klivlande 
naujuosius mokslo metus pradė
jo rugsėjo 9 d. Dievo Motinos 
parapijos patalpose. Mokykla 
turi aštuonis skyrius ir vieną 
dvikalbę klasę. Joje dirba mo
kytojos: Kristina Alšėnienė, 
Rima Apanavičiūtė, Rama Bub- 
lytė, Ingrida Civinskienė, Vir
ginija Juodišiūtė, Rita Kliorie- 
nė, Aldona Krivinskienė, Eglė 
Laniauskienė, Gražina Plečkai
tienė, Stefanija Stasienė, Rima 
Žiedonytė. Administraciniais 
mokyklos reikalais rūpinasi tė
vų komitetas su savo pirm. Kęs
tučiu Civinsku. Planuojama su
organizuoti mokyklos chorą, da
lyvausiantį VH-joje JAV ir Ka
nados lietuvių dainų šventėje.

• Šiluvos Marijos šventė, nepri
klausomybės metais sutrauk
davusi daug maldininkų Šilu- 
von, rugsėjo 10 d. prisiminta 
Nekaltai Pr. Marijos seselių vie
nuolyne Putname, Conn. Kun. 
Kęstutis Trimakas salėje susi
rinkusius dalyvius supažindino 
su Marijos apsireiškimo Šilu
voje istorija, pridėdamas asme
ninių įspūdžių iš savo apsilan
kymo dabartinėje Šiluvoje. Vie
nuolyno koplyčioje jis koncele- 
bravo Mišias su keturiais kuni
gais. Po pamaldų dalyviai buvo 
pakviesti į bendrus pietus pi. 
Jurgio Matulaičio namų salėje. 
Po pietų buvo surengta proce
sija, aplankiusi koplyčioje ir 
kitose vienuolyno vietose esan
čias Marijos statulas. Maldo
mis buvo prašoma laisvės Lie
tuvai ir lietuviams.

Apreiškimo parapija Bruklyne, 
N.Y., rugsėjo 10 d. surengė su
tiktuves savo naujajam klebonui 
kun. Vytautui Palubinskui, pa
keitusiam ilgametį kleboną kun. 
Joną Pakalniškį, Bruklynan at
keltam iš Aušros Vartų parapi
jos Manhatane. Darbą Apreiški
mo parapijoje klebonas kun. V. 
Palubinskas pradėjo liepos pra
džioje dėl JAV nepriklausomy
bės šventės ir vasaros atosto
gų sutiktuvėms nepatogiu laiku. 
Jas teko nukelti į rugsėjo 10 d. 
Klebonas kun. V. Palubinskas 
Mišias koncelebravo su kun. An
tanu Rubšiu, kun. Vytautu Pik
turna, kun. Antanu Prakapu, 
OFM, ir kun. Jonu Pakalniškiu. 
Vargonais grojo Apreiškimo pa
rapijos vikaras kun. Danielius 
Staniškis. Po pamaldų visi su
sirinko erdvioje parapijos sa
lėje. Naująjį kleboną sveikino 
parapijos atstovai ir svečiai. 
Pagrindinį žodį tarė generali
nis Lietuvos konsulas Anicetas 
Simutis, pirmiausia priminęs 
Tautos šventę bei jos reikšmę 
lietuviams, o tada sutiktuvių 
dalyvius supažindinęs su kle
bono kun. V. Palubinsko gyve
nimo keliu, atvedusiu jį Apreiš
kimo parapijon Bruklyne.

Australija
Tautos šventė Brisbanėje at

švęsta rugsėjo 17 d. Ji pradėta 
lietuviškomis Mišiomis, kurias, 
giedant chorui, atnašavo kun. 
dr. P. Bačinskas. Minėjimui 
Lietuvių namuose vadovavo R. 
Platkauskienė, paskaitą skaitė 
M. Rudys, paliesdamas ir kai ku
rias dabartines lietuvių nege
roves. Įspūdžiais dalijosi Lie
tuvoje neseniai viešėjęs ALB 
Brisbanės apylinkės valdybos 
pirm. A. Milvydas. Buvusi Si
biro tremtinė Ona Bagdonienė, 
viešnia iš Lietuvos, skaitė ten 
tremtinių sukurtas dainas. Me
ninę programą atliko K. Milvy- 
dienės paruošta tautinių šokių 
grupė, padidėjęs Brisbanės lie

MOGUL STEREO
Visos sistemos • Pal • Secam 

110-220 voltų
tinka naudoti Lietuvoje ir Europoje
Turime didžiausią pasirinkimą nešiojamų radijų, 

televizijų, video aparatų, filmavimo kamerų, 
magnetofonų bei kitokių prekių 

iš šių žymių firmų:
Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi ir t.t. 

Garantuojamos geriausios kainos

JAVID MIRZA
FAX: 664-5737

170 Highway 8 891 Upper James, Unit 4
Stoney Creek, Ont. Hamilton, Ont.
664-5733 574-3310

tuvių choras su savo vadovu J. 
Kiškūnu, eilėraščius deklama
vę F. Luckienė ir dr. K. Kaz
lauskas.

Kun. Juozas Petraitis, MIC, 
Adelaidės lietuvių klebonas, 
Šv. Kazimiero bažnyčiai parū
pino iš Portugalijos atvežtą Fa- 
timos Marijos statulą, su kuria 
spalio mėnesiais lankomos lie
tuvių šeimos ir jose kalbamas 
Rožinis. Į tokias pamaldas pa
kviečiami ir kaimynai. Šv. Kazi
miero bažnyčios choro vadovė 
N. Masiulytė-Stapleton džiau
giasi jaunuoju savo talkininku 
— vienuolikmečiu Jonuku Po
ciumi, grojančiu net keliais 
instrumentais. Jis dabar var
gonais pritaria bažnyčios cho
rui Mišių metu, solo atlikdamas 
ir vargonų muzikos kūrinių.

Sydnėjaus lietuvių sporto klu
bas “Kovas” savo metinę šventę 
surengė rugsėjo 15 d. Į krepšinio 
rungtynes buvo įjungta 12 šiai 
šventei sudarytų “Kovo” koman
dų, suskirstytų į vaikų ir vyres
niųjų grupes. Komandos apėmė 
tris sportininkų kartas. Kai 
kurios buvo mišrios — vyrai ir 
moterys žaidė kartu. Sportinin
kų vakaru Lietuvių namų salėje 
rūpinosi buvusi Australijos lie
tuvių stalo teniso čempionė Ni
ta Grincevičiūtė-Walis su savo 
talkininkėmis. Gražiai išpuošta 
salė dalyviams priminė Austra
lijoje prasidėjusį pavasarį. Ak
tualaus humoro programą atliko 
“Linksmieji broliai” — E. La- 
šaitis, V. Stasiūnaitis ir P. Vir- 
žinas, dainomis ir žiniomis 
linksminę vakaro dalyvius.

Argentina
Salezietis Jurgis Brizgys rug

sėjo 8 d. San Jose bažnyčioje 
Rosario mieste atšventė vienuo
linio gyvenimo penkiasdešimt
metį. Jis yra Čikagoje gyvenan
čio vysk. Vincento Brizgio bro
lis, įstojęs į saleziečių vienuo
liją, išvykęs Italijon, pirmuo
sius įžadus padaręs Torine 1939 
m. rugsėjo 8 d. Studijavo ofse
tinę spaudos techniką, ją dėstė 
saleziečių mokykloje, redagavo 
“Saleziečių žinias”. Nuo 1951 m. 
vadovauja Rosario saleziečių 
įstaigos spaudos skyriui.

Britanija
“Vyčio” klubas Bradforde į 

Tautos šventės minėjimą rugsė
jo 9 d. pagrindiniu kalbėtoju 
buvo pakvietęs svečią iš V. Vo
kietijos — Vasario 16 gimnazi
jos mokytoją ir katalikų moks
leivių kapelioną kun. Edmundą 
Putrimą. Tautos šventės minėji
mo dalyvius jis supažindino su 
1430 m. planuotu kunigaikščio 
Vytauto Didžiojo apvainikavi
mu karaliaus karūna. Deja, to 
plano neleido įgyvendinti su
kliudytas karūnos pristatymas 
ir s'taigi Vytauto D. mirtis. Pa
skaita, kurion buvo įjungtas ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas 1918 m., baigta Ber
nardo Brazdžionio poezijos pos
mu. Meninę programą pakeitė iš 
Kanados gauta vaizdajuostė, 
įamžinusi VHI-ją laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventę Hamiltone 1988 m. liepos 
3 d. Rugsėjo 10, sekmadienį, Mi
šias Šv. Onos bažnyčioje konce
lebravo kan. V. Kamaitis ir kun. 
E. Putrimas, sakęs ir pamokslą. 
Atsisveikinimas su svečiu iš V. 
Vokietijos po pamaldų įvyko 
“Vyčio” klube. Ten kun. E. Put
rimui įteiktos Vasario 16 gim
nazijai surinktos aukos ir jam 
klubo mirusio nario R. Žudžiaus 
paliktas gražiai išleistas Šv. 
Raštas. Tą dovaną velionis buvo 
pažadėjęs E. Putrimui, kai jis, 
dar klieriku būdamas, lankėsi 
Bradforde.



KLB XlV-sios krašto tarybos pirmoji sesija įvyko spalio 28-29 d.d. Toronto Lietuvių namuose. 
Nuotraukoje iš kairės: parlamentaras D. FLEET, Z. VAIŠVILA, svečias iš Lietuvos, Ontario 
gamtosaugos ministeris B. BRADLEY, prezidiumo pirmininkė V. STANEVIČIENĖ ir

sekretorius A. PETRAŠIŪNAS, “Talkos” (Hamiltone) valdybos pirmininkas J. STONKUS, 
Kanados lietuvių fondo tarybos pirmininkas dr. P. LUKOŠEVIČIUS

Nuotr. G. Petrauskienės
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žodžiu atkurti atskirą Lietu
vos valstybę. Maskva tuo tar
pu siekia “de jure” įteisinti 
Lietuvos inkorporavimą į Sov. 
Sąjungą. Rinkimą vajuje TSKP, 
be abejo, kliudys Sąjūdžio veik
lai ne tik techniniais suvar
žymais, kontroliuodama infor
macijos leidimo priemones 
(dauginimo aparatūrą, popie
rių), bet ir radiją, televiziją ir 
oficialią spaudą.

Č. Stankevičius toliau aiški
no, kad rinkimuose Sąjūdis agi
tuos už politinę nepriklauso
mybę, dėl kurios bus įmanoma 
gerinti gyvenimo sąlygas. Ko
munistų partija naudosis ofi
cialia propaganda, stengda
masi papirkti žmones dides
niu dėmesiu kasdieniniams rei- 

ta: 1990 - rinkimų metai. Pa
gal Šileiką, reikalinga ruoš
tis, pvz. nepriklausomybės at
statymo atveju, turi būti spau
dos, valdžių pripažinimo me
chanizmai išeivijoje paruoš
ti skubiam veiksmui.

Jis konkrečiai siūlė naujai 
valdybai surasti savanorių, 
pavyzdžiui pensininkų, kurie 
paruoštų savaitines lietuviš
kos spaudos santraukas. Jos 
būtų paskleistos KLB tarybos 
nariams. Taip pat jis teigė, 
kad būtų itin naudinga kiek
vienam valdybos nariui nors 
vieną kartą savo kadencijo
je nuvykti į Lietuvą ryšių pa
laikymui su Sąjūdžiu ir bend
radarbiavimo tęstinimui.

Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimas
kalams, jų pirmenybei. Sąjū
džio kova bus skaudesnė ir sun
kesnė, jeigu Lietuvos komu-

Diskusijų metu buvo kelia 
mi klausimai visiems pranešė 
jams. Pasikeista mintimis įvai-

RAMUNĖ SAKALAITĖ-
JONAITIENĖ

Atidarymas
Š. m. spalio 28-29 d.d. Toronto 

Lietuvių namuose įvyko naujai 
išrinktos XIV KLB krašto tary
bos pirmoji sesija. Susirinko 
56 balsuojantys tarybos nariai 
ir apylinkių pirmininkai.

Po invokacijos, kurią sukal
bėjo kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, pirm. Vytautas Bi- 
reta atidarė sesiją ir pakvie
tė į prezidiumą Vidą Stanevi
čienę (Hamiltonas) ir Vyt. Ra
džiu (Ottawa) pirmininkauti; A. 
Petrašiūną ir J. A. Švilpą (Lon
donas) sekretoriauti; K. Deks- 
nį, R. Ciparytę ir B. Macį (visi 
Hamiltono atstovai) mandatų 
komisijai. Į nominacijų komi
siją įėjo kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, dr. S. Čepas 
(Torontas) ir A. Šetikas (St. 
Catharines). Rezoliucijų komi
sijoje dalyvavo G. Juozapavi- 
čiūtė-Petrauskienė, R. Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė ir R. Sakalai- 
tė-Jonaitienė. Suvažiavimas pri
statytą darbotvarkę priėmė 
be pataisų, o praėjusios sesi
jos protokolas priimtas su 
dviem pataisom.

Suvažiavimą raštu sveikino 
JAV LB pirm. dr. A. Razma, 
VLIK’o pirm. dr. K. Bobelis ir 
Lietuvos Ūkininkų sąjunga. 
Lietuvos generalinio konsu
lo Kanadoje sveikinimą skai
tė jo pavaduotojas inž. Haris 
Lapas.

Pirmininko žodis
KLB krašto valdybos pirm. 

Vytautas Bireta savo išsamia
me pranešime apibūdino me
tų veiklą visose srityse. Šalia 
įprastų pagrindinių renginių, 
minėjimų ir pareigų, ypatingai 
reikšmingas buvo jo dalyvavi
mas Vasario 16 iškilmėse Lie
tuvoje, Sąjūdžio kvietimu. Šių 
metų eigoje, jam teko aplanky
ti visą eilę Kanados mažųjų 
apylinkių ir posėdžiauti su 
JAV LB ir PLB valdybomis Det
roite. Buvusi svarbi visuome- 
ninių-politinių reikalų sri

tis. Vadovaujant adv. Joanai 
Kuraitei-Lasienei, ši komisi
ja dėjo visas pastangas už
megzti ryšius su spaudos ir te
levizijos atstovais ir juos pas
toviai informuoti apie įvykius 
Lietuvoje.

Kultūra ir švietimas
Pirmininkas taip pat apibū

dino ir kitas valdybos veiklos 
sritis. Kultūros srityje šių me
tų pagrindinis atsiekimas bu
vo Kanados Lietuvių kultūros 
muziejaus-archyvo atidary
mas. Švietimo komisija tęsė 
savo darbą, remdama Vasario 
16 gimnaziją. Sušaukė moky
tojų suvažiavimą, siuntė stu
dentus į Lituanistikos semi
narą (JAV). Švietimo duome
nys apie mokinių skaičius ir 
apylinkių poreikius netiks
lūs, nes mokyklų pranešimai 
komisijai nepristatyti.

Atskirą pranešimą apie Ka
nados Lietuvių kultūros muzie- 
jų-archyvą padarė šios institu
cijos tarybos pirm. dr. Petras 
Lukoševičius, padėkodamas 
KLB kultūros komisijos pirmi
ninkei R. Kurienei už įdėtą 
rūpestį ir Kanados lietuvių 
fondui bei kitiems rėmėjams, 
taipgi ir muziejaus-archyvo 
vedėjai dr. Rasai Mažeikaitei.

Dr. P. Lukoševičius, kaip 
KL fondo tarybos pirmininkas, 
toliau pristatė ir KL fondo 
pranešimą sųyąžiavimui,, ra
gindamas visus stoti į narių 
eiles. Kapitalas jau pasiekęs 
arti $1,205.000, o narių skai
čius 1.560.

Tautos fondo atstovas Kana
dai suvažiavime nedalyvavo ir 
jo pranešimo nebuvo.

KLB Garbės teismas prane
šė, jog skundų nebūta.

Revizijos komisija - M. Chai- 
nauskas, R. Vilembrektas ir J. 
A. Švilpa (visi iš Londono) - ra
dusi kai kurių neaiškumų ir pa
teisinamų dokumentų trūku
mų. Tačiau diskusijų metu iž
dininko paaiškinta, kad visa 
medžiaga laikoma KLB rašti
nėje, ir nebuvę įmanoma vis
ką perduoti.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS 
siūlo išeivijos lietuviams naują laikraštį 
“Respublikos” laikraščio prenumerata 1990 metams užsieniui 
priimama jau dabar. Laikraštis bus siunčiamas oro paštu. Norin
tiems 1990 metais gauti 300 “Respublikos” laikraščio numerių, 
reikia užpildyti anketą, iškirpti ją ir išsiųsti nurodytu adresu.

Siunčiu “Respublikos" laikraščio prenumeratos 1990 metams 
mokestį$85.00 (JAV). Taip pat siunčiu auką$.............. (JAV)

Pavardė, vardas___________

Adresas____________________________________________

Čekius rašyti ir siųsti;
Sąjūdžiolnfo, 7159 S. Whipple, Chicago, IL 60629, USA

A. Vaičiūnas trumpai apibū
dino Juodojo kaspino komiteto 
veiklą ir patvirtino, kad rug
pjūčio 23-osios - Juodojo kas
pino dienos minėjimas buvęs 
sėkmingas.

Sporto apygardos atstovo E. 
Stravinsko nebuvo, bet jo pri
statytą pranešimą apie metų 
veiklą perskaitė prezidiumo 
pirmininkas.

Diskusijose dėl pranešimų 
iškilo susirūpinimas KLB fi
nansine padėtimi. Pirminin
kas užtikrino, jog valdyba vei
kusi sąžiningai ir yra verta 
tarybos pasitikėjimo.

Apylinkių pranešimams, ku
rie buvo pristatyti tarybos 
nariams raštu, nebuvo žodi
nių papildymų. Raportuose 
buvo apibendrinti apylinkių 
veikimo būdai ir nuotaikos. 
Paminėtos šventės, progos su
siburti, pastangos aukas rink
ti. Mažose apylinkėse daugiau
sia dalyvauja pensininkai, o 
jaunieji veikėjai išvyksta į 
didmiesčius mokslo ar įsidar
binimo siekti. Džiugu, kad 
Winnipego apylinkėje pakilęs 
veikėjų skaičius. Britų Ko
lumbijos veikla taip pat pa
žengusi. Abiejų šių apylinkių 
atstovai - Marijus Timmerma- 
nas (Winnipegas) ir H. Tumai- 
tis (Vankuveris) buvo atvykę 
į suvažiavimą. Pranešta žinia, 
kad sekančių metų Kanados 
lietuvių dienos bus rengiamos 
Hamiltone, gegužės 18, 19 ir 
20 d.d.

Rinkimai
Nominacijų komisijos pirm, 

dr. S. Čepas pristatė kandida
tus į Garbės teismą ir Revizi
jos komisiją. Į Garbės teismą 
įeina - Rūta Pociauskaitė-Ru- 
dinskienė, dr. Vyt. Pavilanis, 
Janina Adomonienė, kun. St. 
Šileika ir Jonas Lukoševičius 
(visi iš Montrealio). Revizijos 
komisiją sudaro - Jonas Stan
kus, Ramona Ciparaitė ir Ri
mas Siūlys (Hamiltonas).

Pristatyta vienuolika kan
didatų KLB valdybon (visi iš 
Toronto, išskyrus kur pažymė
ta): Nijolė Benotienė, Vytau
tas Bireta, Rūta Girdauskaitė, 
Vytautas Gruodis (Montrealis), 
Juozas Kirštolaitis (Hamilto
nas), Algis Pacevičius, Rita 
Rudaitytė (Otava), Herbertas 
Stepaitis, Rimas Strimaitis, Al
girdas Vaičiūnas, Romas Vaš- 
tokas. Nutarta išrinkti aštuo- 
nių asmenų valdybą. Mandatų 
komisija pranešė balsavimo 
rezultatus prieš vakarienę. 
Iš viršminėto sąrašo kandida
tais liko - N. Benotienė, Vyt. 
Gruodis ir R. Strimaitis. Vė
liau suvažiavimas plojimu su
tiko pirmininko pareigų pasi
skirstymą: pirmiems metams 
KLB valdybai pirmininkaus 
adv. Algis Pacevičius, antriems 
-žurnalistė Rita Rudaitytė.

Pietų pertraukos metu pa
dainavo Toronto Maironio mo
kyklos chorelis, vadovauja
mas muz. D. Viskontienės

Simpoziumas:
Lietuva - Mes - Ateitis

vykdo vilkinimo taktiką - kliu
dyti Sąjūdžio veiklai, ir gre
sia pavojus, kad tokiu būdu bus 
sutrukdyta ir sėkmingų rinki
mų eiga. Atsiranda ne tik tech
niniai sunkumai, bet ir bando
ma rinkėjus suklastoti Komu
nistų partijos propagandiniu 
veikimu, pavyzdžiui per orga
nizacijas, kurios apsimeta, 
kad daro tą patį, ką ir Sąjū
dis. Pagal jį, dabar reikia ne 
tik lėšų, kuriomis išeivija kaip 
tik gali padėti Sąjūdžiui, bet 
ir blaivaus proto, susivieni
jimo prieš bendrą priešą. Svar
bu nugalėti asmeniškas ambi
cijas ir tarpusavio įtarumą, 
būtina demaskuoti, kas ką gal
voja ir iškelti viešumon Bal
tijos valstybių statusą.

Deputatų veikla dar vis yra 
trukdoma apgaule ir spaudi
mu, bet ne viešai. Didelė po
litinė įtampa bei žmonių nu
siteikimas reikalauja, kad 
rinkimai jokiu būdu nebūtų 
atidėti. Jeigu pavyks rinki
minį vajų ir rinkimus praves
ti, yra gera galimybė, kad at
siras Lietuvoje nekomunisti
nė valdžia. Kada bus skelbia
ma nepriklausomybė, priklau
sys nuo naujo parlamento. 
Bet kad tai yra Sąjūdžio es
minis siekis, yra faktas, teigė 
Vaišvila, ir taip pat pabrėžė, 
jog Sąjūdis nėra saugumo įran
kis. Tik per glaudų bendradar
biavimą atsTras pasitikėjimas, 
kurio vis trūksta. Svarbiau
sia talka, kurią gali išeivija 
suteikti Lietuvai, dabar būtų 
finansinė ir techninė, patvir
tino Vaišvila, baigdamas sa
vo paskaitą.

Antroji simpoziumo prane
šėja adv. Joana Kuraitė-La- 
sienė padarė išvadą, kad pa
grindinė kliūtis išeivijos veik
lai yra nepasitikėjimas. Veik
los uždaviniai, pagal ją, yra 
labai aiškūs. Pirma - reikia 
koordinuoti išeivijos veiklą: 
visi veiksniai arba bent kraš
tų valdybos - čia kalbama apie 
Šiaurės Ameriką su PLB valdy
ba - turėtų išdirbti konkre
tų, vykdomą, ne tik principi
nį, veiklos planą. Antra, rei
kėtų verbuoti kompetetingus 
asmenis, kurie pristatytų Lie
tuvos klausimus, kur įmano
ma, kad paveiktų viešąją nuo
monę. Trečia, būtinai sutelk
ti lėšų, kad visa tai būtų ga
lima įvykdyti. Kodėl šie už
daviniai nėra vykdomi? Veiks
niai nesutinka sueiti, paruoš
ti darbo plano, todėl kad tai 
“per daug kainuotų”. Patyru
sioms asmenims nenorima mo
kėti už reikalingą darbą, ku
ris dabar yra daug platesnio 
masto negu anksčiau, kurį jau 
būtina atlikti ne tik savaitga
liais, bet ir darbo dienomis. 
J. Kuraitė-Lasienė teigė, kad 
lėšų pakanka visiems darbams 
atlikti, tačiau nėra noro su jo
mis daryti, kas reikalinga. Pra
nešėja apgailestavo, kad išei
vija rodo abejonių, liečiančių 
ne tik įvykius Lietuvoje, bet ir 
mūsų vadovaujančius, paty
rusius veikėjus.

prie kryžkelės, kurioje rei
kia atmesti pasenusį galvoji
mą, pasitenkinimą “status quo” 
veikimą tik iš pareigos, mal
daujant pinigų ir gyvenant imi
grantų mentalitetu. Reikia ir 
pervertinti savo veiklos tiks
lus, prisimenant, kad ateities 
veikėjai yra dabartiniai lietu
viškų mokyklų mokiniai. Esmi
nis mūsų uždavinys yra juos 
motyvuoti ir telkti dabar, jei
gu norime užtikrinti bet kokią 
prasmingą veiklą ateičiai.

Pagal pranešėją, taip pat rei
kia atsakyti į klausimus, kaip, 
kiek ir kodėl tęsti kultūrinę 
veiklą, atsižvelgiant į mažė
jantį veikėjų bei dalyvių skai
čių ir tuo pačiu siaurėjantį 
kultūrinį gyvenimą.

Antrasis svečias iš Lietuvos 
Česlovas Stankevičius, Kauno 
Sąjūdžio tarybos pirmininkas, 
ir Kauno miesto statybos pro
jektavimo instituto vyriausias 
inžinierius pabrėžė, kad ne
gali būti abejonės, jog Sąjū
dis siekia Lietuvos nepriklau
somybės. Sąjūdis nori tai įvyk
dyti taikiu, konstituciniu ke
liu. Stengiasi pravesti rinki
mus, kad Sąjūdiečių dauguma 
sudarytų Aukščiausią Lietu
vos tarybą, kurios uždaviniai 
būtų: paskelbti neteisėtais 
1940 m. Liaudies seimo rinki
mus ir seimo deklaracijas; iš
vesti okupacinę kariuomenę, 
atskirti administracinę sis
temą nuo Sov. Sąjungos, atpa
laiduoti Lietuvą nuo konstitu
cinių ryšių su Sov. Sąjunga -

nistų partija neišdrįs atsi
skirti nuo Maskvos. Pranešė
jo teigimu dabar jau vyksta 
intensyvi kova dėl įtakos pa
sidalinimo.

Sąjūdžio rinkiminei kampa
nijai bus ypatingai svarbu tu
rėti galimybes spausdinti ir 
platinti įvairius agitacinius 
lapelius ir pranešimus. Esmi
nes technines priemones įsi
gyti pagrindiniuose miestuo
se, kur stipriai veikia sąjūdis, 
yra beveik neįmanoma, net ir 
lėšų turint, be užsienio lie
tuvių pagalbos.

Išeivijai svarbu ne tik už
megzti glaudesnius ryšius su 
tėvyne, vystyti pilnesnį bend
radarbiavimą, bet gali tekti 
vėl ginti Lietuvoje persekio
jamus žmones, pavyzdžiui oku
pacinėje kariuomenėje tar
nauti atsisakiusius, o blogiau
siu atveju ir Sąjūdžio veikė
jus.

Č. Stankevičius užbaigė savo 
pranešimą, primindamas, kad 
visi turi prigimtinę pareigą 
ir atsakomybę už tėvynės atei
tį, ir privalome dirbti dėl tos 
ateities.

Paskutinis simpoziumo da
lyvis buvo žurnalistas Anta
nas Šileika, kuris savo ruož
tu siūlė, kad būtų išeivijoje 
išvystytas pilnai integruotas, 
giliai apmąstytas veiklos pla
nas. Jis teigė, kad fragmenti
nis veikimas ir informacija nu
stoja didelės dalies naudingu
mo. Svarbu dabar ne tik rea
guoti, bet ir veikti, kadangi 
patys svarbiausi metai auš-

riausiomis temomis. Pvz. pa
klaustas apie Lenkiją, Z. Vaiš
vila atsakė, kad Sąjūdžio ry
šiai su Solidarumu mezgasi, ir 
vieni iš kitų mokosi. Ko la
biausiai reikia Sąjūdžiui? Lė
šų dauginimo aparatūros ir 
skaičiavimo technikos įsigy- 
jimui. Apie Jedinstvo strate
giją - jie siekia išsaugoti im
periją, pasinaudodami žmo
gaus piliečių teisių pažeidi
mais, kaip veikimo taktika, 
bet jų jėga silpnėja. Dėl Są
jūdžio spaudos - “Respubli
ka” yra Sąjūdžio patvirtintas 
leidinys, redaguojamas Vito 
Stonkaus.

Vaišvila tap pat suteikė nau
jausių informacijų apie Vil
niaus radijo laidas: 9 v.v. Va
šingtono ir Toronto laiku nuo 
lapkričio 5 d., 7400, 9765,15180, 
15455 ir 17665 kHz, 16, 19, 25, 
31 metro bangų ruožuoš'e.

Diskusijose daug dėmesio 
buvo skirta spaudos bei val
džios įtaigojimo (“lobbying”) 
klausimui, svarstant tos sri
ties sąvoką, vertę ir naudą 
Lietuvos reikalams iškelti.

Įvairūs siūlymai ir mintys 
taipgi iškilo iš kitų pranešė
jų pastabų, ir pagrindinius iš 
jų buvo pasistengta apipavi
dalinti konkrečių nutarimų 
fobma.

Diskusijoms pasibaigus, su
važiavimo dalyviai atsigai
vino, pasivaišindami šilta va
kariene ir pąsigėrėdami Vy
tauto Kernagio dainuojamos 
poezijos programa.

(Bus daugiau)
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S VISOS PASAULIO SISTEMOS • PAL • SECAM- NTSC

SONA HI Fl TURI VISKĄ

SHARP WQ-T221Z 110-220 VOLTS 
50-60 Hz

SONY CFS-W350S

Be to, pranešame, kad "Respublika” priima visas tautiečių, gy
venančių užsienyje, reklamas ir skelbimus. Jos superkamos ir 
parduodamos per Sąjūdžiolnfo. Visais “Respublikos” platinimo 
užsienyje ir reklamų bei skelbimų klausimais reikia kreiptis į 
laikraščio atstovę Čikagoje Ritą Dapkutę (Sąjūdžiolnfo).

Po pietų pertaukos dr. Pet
ras Lukoševičius pristatė Lie
tuvos liaudies deputatą, Są
jūdžio veikėją, ypač ekologi
jos srityje, fizikos specialis
tą Zigmą Vaišvilą. Šis apibū
dino tarybai ir susirinkusiems 
svečiams Sąjūdžio aktualijas 
ir bėdas. Minėjo, kad organiza
cijos ir spauda gausėja Lietu
voje, o įvykių taip pat labai 
daug. Viską reikia finansuoti, 
bet trūksta lėšų. Sąjūdžio są
skaita jau seniai Kompartijos 
užblokuota. Norima ypatingai 
stipriai susivienyti ir pasi
reikšti ateinačiuose rinkimuo
se, bet sunku be lėšų savaran
kiškai organizuotis. Vaišvila 
teigė, kad Komunistų partija

Muz. Dalia Skrinskaitė-Vis- 
kontienė, savo pastabose ap
žvelgdama kultūrinės srities 
padėtį, taipgi siūlė vystyti 
konkretų veiklos planą. Įvy
kių raida Lietuvoje veda mus

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas
Tel. 762-9190 LIC E1044

gi tz - -

YAMAHA

SECAMD-K Į PALB»G

TOSHIBA] V-83CZ

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

OXIIqXqI

Mes turime didžiausią 
pasirinkimą foto aparatų, 

video aparatų, televizorių, 
nešiojamų radijų trumpomis 

bangomis, dvikasetinių magne
tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:

SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI, 
TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS, YAMAHA & CASIO

VT-517E VCR

NATIONAL PANASONIC
NV-M7EN

SONA

MES TAIPGI SKAITLINIU BŪDU PERFILMUOJAM VIETINĖN SISTEMON UŽSIENIETIŠKAS 
VAIZDAJUOSTES IR IŠNUOMOJAM DAUGIASISTEMIUS TELEVIZORIUS BEI VCR

332 YONGE ST.iEET
, (North of Eaton Centre) 

TORONTO, ONT.
(416) 591-6616

232 R1DEAU STREET, 
OTTAWA, ONT. 

(631) 238-7090
,l»



Vilniaus universiteto ansamblis su savo vadovais Anapilyje prie Lietuvos kankinių šventovės Nuotr. O. Burzdžiaus

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis Toronte
ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Išauša aušreia, patekės saulala 
Imstna broliai dalgelas, 

aistria pjauti šienelia.
(Aukštaičių šienpjovių daina)

Niūriomis spalio 17-18 d.d. 
Toronte padvelkė pavasariu: 
koncertavo Vilniaus universi
teto dainų ir šokių ansamblis. 
Abu vakarus didžioji Anapilio 
salė prisirinko pilna smagiai 
nusiteikusių žiūrovų. Jų smalsa 
nebuvo apvilta, nes, kai po 
dviejų valandų reikėjo skirs
tytis, atrodė, kad per trumpai 
ir per mažai.

Lietuvos peisažas
Iš tolo skambanti daina ir 

šokėjos kvietimas “sujungti jū
sų ir mūsų širdis šokyje ir dai
noje” atidarė vakaro progra
mą. Po lėto ir ceremonialaus 
“Opstainio”, orkestru užgro
jus, šokėjai pratrūko “Aštuo- 
nyčiu”, diriguojamu tokiomis 
energingomis komandomis 
“kryžmai”, “aplinkui apeiti”, 
“rateliukai”, “dėkavonė”, kad 
ir žiūrovus, atrodė, ėmė noras 
šokti. Žaidimą “Linelį” šokė
jai pasidainavo patys, pajuo
kaudami apie neužbaigtus li
nų darbus. Su “Parovėja” nuo
taika keitėsi. Tai subtili mino
rinėje tonacijoje kompozicija 
kanklėms, rageliams, birby
nėms ir chorui, kurios fone šo
kėjos imituoja linų rovimą.

Panaši lyrinė nuotaika vy
rauja nepaprastai gražiai or- 
kestruotoje “Pastoralėje”, ku
rioje įvairūs instrumentai su
daro bundančio ryto garsų fo
ną piemenėlių dainai “Rylio 
karvyte”. Tačiau neilgam. Įsi- 
dienojus jaunimas nerimsta: 
pasistumdydami šoka pieme
nys, merginos erzina skerdžių, 
kam galvijus praganė, kol, pa
galiau užšokusios ant “jaučių”, 
išjoja į “Pipiraičius”. Čia ir 
instrumentai, ir daina, ir šokis 
pilni triukšmingos energijos, 
tačiau be jokio grubumo ar vul
garumo. Tvirtai žaliūkiškai (su 
atsikvėpimu viduryje žodžio) 
nuskamba vyrų choro tarmiš
kai sudainuota aukštaičių šien
pjovių daina “Šių naktį par nak
tį”, o po jos sentimentali, lin
guojančių rugių judesiais pa
įvairinta, naujoviška kompo
zicija “Parugė”.

Vestuvinė nuotaika
Jei pirmoje dalyje buvo in

scenizuotas Lietuvos peisažas 
ir lauko darbai, tai antroji - 
skirta vestuvėms ir pramogai. 
Dainos, molinių puodynių var
peliai, Vilniaus verbos, kupo
linis prie Joninių laužo (su
krauto iš į stebules sukaišio
tų stipinų su švieselėmis ga
luose), įvairiausi instrumen
tai - tai tarsi įvadas į vestuvių 
puotą. Tačiau vaizdai keičia
si, veiksmas veržiasi pirmyn. 
Rodos norėtųsi dar pasigėrė
ti lyrišku jaunosios atsisvei
kinimu “Sadutėje”, žaisminga 
“Rezginėle”, kai į sceną at
skamba kviesliai su žvanguliais,

piršlys, svotai ir įsijungia į 
bendrą šokio sūkurį. Staiga 
įvirsta neprašytų svečių būrys, 
ir vestuvių puota pavirsta vi
suotinu siautėjimu. “Paplėš- 
tudegis”. Bernai šoka gaudy
ti merginas, tos slėptis, tai su
gavę svočią, mėto ją vienas ki
tam ir, iškėlę į palubę, ant ran
kų kaip ant sosto, besišypsan
čią išneša iš scenos. Šokiai, mu
zika tranki, juokai sponta
niški, ir vestuvės tikrai links
mos.

“Važis maliavotas” - įdomi 
aranžuotė birbynėms, akor
deonui, smuikams, kontrabo
sui, akustinėms lazdelėms ir 
chorui. “Pakeltkojis” - vyru
kų šokis, pakaukšint medinėm 
klumpėm, pereina į išdykusį 
klumpakojį mišrioms poroms, 
pilnam orkestrui pritariant. 
Didelė naujenybė “Skrabalų 
polka”. Skrabalai tai rėmuo
se sukabinti skirtingo didu
mo mediniai varpeliai, išduo
du įvairaus aukštumo garsus. 
Polka meistriškai atlikta, pri
tariant šešioms birbynėms. Sti
lizuotas šokis “Gaidys”. Iškė
lęs skiauturę, išdidus gaidys 
rėžia sparnais ratą ir moko 
jaunus gaidžiukus įvairių 
“mandrybių”.

“Rugeliai” - garbingo am
žiaus porų šokis su atsargiais 
patrepsėjimais, tik vienam se
nukui vis neišeina: arba jis 
trepsi per anksti, arba per vė
lai. Ir juokinga, ir graudu. Tran
kiu subatvakariu choras, šokė
jai ir orkestras užbaigė nuo
taikingą programą.

Puiki režisūra ir vadovybė
Po gausių ovacijų, eilės svei

kinimų, gražių gėlių ir dėkoji
mų ansambliečiai, visai salei 
pritariant, užbaigė vakarą Lie
tuvos himnu.

Turtinga programa neprail
go. Paskiros trumpos, puikiai 
detalizuotos vinjetės, kalei
doskopišku spalvingumu plau
kė viena po kitos, sudaryda
mos vientisą tematinį kūrinį 
su įdomiu nuotaikos ir tempo 
kaitaliojimu. Nė viena scena 
nebuvo ištęsta, žiūrovo dėme
sys išlaikytas ligi paskutinės 
minutės. Čia ansamblio meno 
vadovo ir režisieriaus Vido 
Aleksandravičiaus nuopelnas. 
Visame pastatyme, kaip gero 
nieistro rankdarbyje, nesima
tė nei siūlių, nei sudūrimų. 
Baigęs Lietuvos valstybinės 
konservatorijos liaudies inst
rumentų klasę, jis režisuoja 
šios rūšies koncertus bei festi
valius, orkestruoja ir pritaiko 
scenai folklorinę medžiagą. Vi
sa eilė įspūdingų šios progra
mos kompozicijų, kaip “Paro
vėja”, “Pastoralė”, “Piemenų 
išdaigos” ir kitos yra V. Alek
sandravičiaus sukurtos.

Choro vadovas Vytautas Aba- 
ris, baigęs konservatorijoje 
chorvedybą, iš ansambliečių 
padarė stiprų chorą. Šokė
jams scenoje siaučiant, jis iš
gavo iš choristų drausmingą 
susidainavimą, gražią melo-

dijos liniją, aiškią dikciją. Jei
gu žiūrovai būtų galėję išreikš
ti kokį pageidavimą, tai jis bū
tų buvęs - išgirsti daugiau gry
no choro, leidžiant jam išsi
skleisti pilnam savo pajėgume.

Orkestro vadovas liaudies 
instrumentų specialistas Kas
tytis Mikiška, kanklių grupės - 
patyrusi šios srities dėstyto
ja Daiva Čičinskienė. Šalia pa
žįstamų instrumentų ansamb
lis atsivežė arti trisdešimties 
retai girdimų ir beveik niekad 
nematytų: ragų, dūdelių, moli
nių ir medinių varpelių, lumz
delių, bruzgulių ir daugybę ki
tų. Jie liudija, koks gausus mū
sų liaudies muzikinis paliki
mas ir kiek maža apie jį mes te
žinom. Instrumentai sudarė 
turtingą garsų foną dainoms ir 
šokiams, o kompozicijose, kaip 
“Parovėja”, “Pastoralė”, “Pa
rugė” ir “Sadutė” - aksominės, 
sodrios birbynės, elegantiškos 
kanklės, gūdūs rageliai ir sub
tilus kontrabosas liejosi eg
zotiška nostalgija.

Stiprus pasiruošimas
Šokiai, be kelių apeiginių 

epizodų, buvo energijos ir 
džiaugsmo prasiveržimas. Jau 
pačioje choreografijoje daug 
teatrališkos charakteristikos,

humoro, flirto, jaunativiško 
išdykavimo. Grupės vadovai 
baletmeisteris Henrikas Uznys 
ir Tamara Kalibataitė. Šokė
jai repetuoja tris sykius sa
vaitėje ir šalia tiesioginės pro
gramos atlieka klasikinio ba
leto pratimus. Toks techniškas 
paruošimas persiduoda šoky
je: nežiūrint lėto ar greito tem
po, judesiai kontroliuoti, de- 
tališkai apvaldyti, o nuotaika 
ištisai spontaniška. Iš scenos 
į publiką persidavė įspūdis, 
kad jiems linksma, ir tuo užkrė
tė žiūrovus. Keletą kartų kei
tė drabužius, vienur pritaiky
tus iškilmingam ceremonialu- 
mui, kitur nerūpestingam iš
dykavimui.

Užgauta styga
Iš visos programos matyti, 

kad ansamblio išeities taškas 
yra senasis lietuvių folkloras, 
tačiau medžiagos apdirbimas, 
interpretacija ir stilizavimas 
yra taikomi šių dienų žiūrovo 
ir scenos reikalavimams. Gal 
todėl ir pramoginis aspektas 
yra toks stiprus ir pagaunan
tis. Entuziastingas žiūrovų 
reagavimas rodė, kaip giliai mū
sų pasąmonėje įaugusios folklo
ro šaknys, nes užgauta styga 
prasiveržė nerezervuotu sen
timentu savo tėvų kraštui ir 
jo vaikams.

Koncerto šeimininkai
Ansamblį į Šiaurės Ameri

ką atkvietė Toronto “Ginta-

ras” su energingais ir patyru
siais vadovais Juozu ir Rita 
Karasiejais priešakyje. Tėvų 
ir lėšų telkimo komitetų pa
galba gintariečiai suorgani
zavo jiems eilę koncertų - Či
kagoje, Klivlande, Detroite, 
Montrealyje ir Toronte (du 
Anapilyje ir vieną Etobicoke 
School of the Arts) ir savaitę 
globojo visą arti penkiasdešim
ties asmenų grupę. Tokiais mo
mentais išryškėja ansamblių 
ir jų vadovų reikšmė. Sujun
gę kelių kartų plačiąją lietu
vių visuomenę, jie ne tik išne
ša mūsų meną į tarptautinę 
sceną, bet ir tampa viena stip
riausių tautinės gyvybės ap
raiškų.

Nuotaikingas pasirodymas
Atsisveikinimo vakaro me

tu ketvirtadienį Prisikėlimo 
parapijos salėje vilniečiai pa
rodė savo talentus kitokios rū
šies programoje. Vyganto Kaz
lausko surežisuotuose komiš
kuose numeriuose jie imitavo 
Holyvudo žvaigždes, bepročių 
palatą (du aspektai to paties 
žanro!), šešiomis kalbomis pa
dainavo “Plaukė žąselė”. Mer
ginos pašoko kelis džiazo sti
liaus šokius, kuriuos choreo- 
grafavo Eglė Bungardaitė (ves
tuvių šokių pynėje grakščioji 
svočia su saulėta šypsena). Tik 
aktoriai apgailestavo, kad ne
buvo laiko tinkamai surepe
tuoti. Panašius numerius pa
rodė ir mūsų gintariečiai.

Ansamblių vadovai pasikei
tė dovanomis. J. Karasiejus, 
padėkojęs visiems talkinin
kams, vakaro pabaigoje pa
skelbė, kad Toronto ir apy
linkės dantų gydytojai suti
ko pasidalinti tarp savęs vi
sus Vilniaus ansamblio narius 
ir, kiek įmanoma vienos dienos 
laikotarpyje, suteikti jiems 
dantų medicinos pagalbą. Šia 
gražia dr. Angelės ir dr. Sigi
to Kazlauskų idėja ir pavyz
džiu pasekė dr. K. Ambrozai- 
tis, dr. E. Birgiolas, dr. St. Du- 
bickas, dr. A. Dailydė, dr. V. 
Kvedaras ir dantų gyd. asis
tentas V. Šimkus. Tai buvo 
jautri potekstė savaitės įvy
kiams ir vertinga dovana vil
niečiams. Jie atsisveikino, lin
kėdami “ligi pasimatymo Lie
tuvoje”.

• Laisvė, kuri pradeda leisti 
šaknis, greitai auga

(G. Washington)

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis spalio 17-18 d.d. koncertavo Anapilio salėje. Nuotraukoje - vyrai 
šoka “Klumpakojį” Nuotr. O. Burzdžiaus
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Pirmieji žingsniai Lietuvoje
Įspūdžiai iš lituanistikos kursų Vilniuje

Vieną dieną mano ausys pa
krypo į diskusijas apie Vil
niaus universiteto lituanisti
nius kursus. Tuoj pat pradė
jau ieškoti galimybių nuvykti 
ten. Na, ir pavyko.

Atsisveikinusi su šeima To
ronte, su torontiške drauge 
Ona, išvykau birželio 30 d. Nu
sileidom Helsinky ir toliau ke
liavom į Leningradą, su kuriuo 
kiek susipažinome. Po to lėk
tuvėliu skridome į Vilnių. Mus 
nustebino vakarų ir rusų oro 
linijų skirtingumas švaros ir 
patarnavimo atžvilgiu. Kai jau
tėm, kad skrendam virš Lietu
vos žemės, mus apėmė jaudi
nantis šiurpulys. Pirmi žings
niai Lietuvoje išspaudė ašaras.

Giminės jau laukė su gėlė
mis. Jie nuvežė mus į užsienie
čių studentų bendrabutį Saulė
tekio alėjoje, Vilniuje. Ka
dangi turėjome dvi laisvas die
nas, galėjome susipažinti su 
Kaunu ir giminėm.

Kursai
Jie prasidėjo pirmadienio 

rytą. Kursantų buvo 85 iš kelių 
kraštų: Šiaurės ir Pietų Ame
rikos, Australijos, Švedijos, 
Prancūzijos, Šiaurės ir Rytų 
Vokietijos, Lenkijos.

Universiteto rektorius, prof. 
J. Kubilius mus sutiko ir supa
žindino su universiteto aplin
ka ir kursų tvarkaraščiu. Pa
tikrinę lietuvių kalbos žinoji
mą, suskirstė mus į aštuonias 
grupes. Pamokos vyko arti 
bendrabučio, naujame Vil
niaus rajone.

Mūsų mokytoja Janina kas
dien atvažiuodavo iš Kauno. 
Dėstė gramatiką, literatūrą, 
supažindino su Lietuvos pa
pročiais ir dabartiniu gyveni
mu. Kita mokytoja mokė liau
dies dainų. Kai kurie skaitė 
paskaitas apie Lietuvos da
bartines reformas.

Lankymai ir pažintys
Aplankėme “Gimtojo krašto” 

redakciją, “Tėviškės” draugi
ją, teatrus, seną universitetą, 
Sibiro parodą, Parodų rūmus, 
Gedimino pilį. Ne kartą lan
kėme Vilniaus katedrą, Šv. Pet
ro ir Povilo, Šv. Teresės, Šv. 
Onos ir stebuklingą Aušros 
Vartų Marijos šventoves. No
rėjom pamatyti ir rusų orto
doksų šventovę, bet kažkodėl 
buvome išvarytos. Lietuvos 
šventovės mane ypatingai su
žavėjo. Vilniuje daug koply
tėlių - prieš metus jas vis nu
griaudavo, o dabar atstato (šiuo 
metu koplystulpių skaičius di
dėja).

Vakarais buvo gražu pasi
vaikščioti Vilniaus mieste, 
nuvykti į diskoteką, “Lietu
vos” viešbutį ar susitikti su 
įdomiais žmonėmis. Buvo sma
gi vakaronė su Vilniaus Etno
grafinio ansamblio nariais. 
Teko susipažinti su politinės 
veiklos Sąjūdžio ir Laisvės ly
gos žymiais atstovais - Maryte 
Bieliauskiene, Nijole Sadūnai- 
te ir kitais. Buvome labai su
žavėti jų paprastumu, nuolan
kumu ir karšta meile Dievui ir 
Lietuvai. Mus jautriai ragino 
dirbti ir kovoti, siekti idealų.

Buvo atvykę muzikos-dainos 
vienetai iš JAV ir Kanados - 
Edis Punkris, Polikaičiai. Šitos 
grupės kartu su vietinėmis pa
sirodė keliuose miestuose. Jie 
sudarė šių metų Roko maršą.

Liepos mėn. buvo atvykusi ir 
Šiaurės Amerikos jungtinė 
krepšinio komanda “Vėjas”. 
Matėm rungtynes su Vilniaus 
“Statyba” ir Kauno “Žalgiriu”. 
Lietuviai labai šiltai ir vai
šingai priėmė “Vėjo” žaidėjus.

Kelionės
Vilniaus universiteto va

dovybė savaitgaliais rengdavo 
ekskursijas į Klaipėdą, Palan
gą, Dzūkiją, Trakus ir Kauną. 
Pirmą savaitgalį praleidome 
Klaipėdoj ir Palangoj. Buvome 
apnakvydinti Klaipėdos stu
dentų bendrabutyje, skirta
me vietiniams lietuviams stu
dentams. Bet jame trūko švaros 
ir patogumų. Jis skyrėsi nuo 
bendrabučio, kuriame patalpi
no mus, užsieniečius. Palan
goje aplankėme įdomų Gintaro 
muziejų. Vakare ilsėjomės, 
maudėmės, džiaugėmės prie 
Baltijos jūros. Nors maudy
tis nepatarė, bet mes maudė
mės.

Nuvažiavom į Trakus. Ten 
buvo suruošta Pasaulio lietu
vių jaunimo dienų stovykla, į 
kurią galėjome įsijungti: pri
sidėti prie diskusijų, išmokti 
naujų lietuviškų žaidimų ir pa
dainuoti Roko koncerte. Ap
lankėme garsiąją Trakų pilį 
ir pasigrožėjome Vilniaus se- 
namesčio teatro spektakliu 
“Kęstučio mirtis”. Man ypa
tingai buvo jautru, nes prisi
miniau, kai būdama dešimties 
metų Hamiltono “Aukuro” gru
pėje vaidinau Birutės vaid
menį.

Kaune aplankėme didžiulę 
sporto halę ir stadioną Ąžuo
lyne. Susipažinau su lietu
vių pagonių tikėjimu Velnių 
muziejuje. Mačiau Maironio 
granito paminklą ir jo gyve
namą namą... Vaikščiojau kaip 
tikra lietuvaitė Nemuno ir Ne
ries pakrantėje.

Diplomai ir ... sudiev
Na, nė nepajutom, kai atėjo 

liepos paskutinė diena, ir mes 
turėjome atsisveikinti su pro
fesoriais ir kolegom. Iškilmin
game užbaigime rektorius tarė 
atsisveikinimo žodį ir išdali
no kiekvienam kursantui dip
lomus. Tyliai skirstėmės: vie
ni dar pas gimines, o kiti į lėk
tuvą. Prisimenu, kaip buvo su
jaudinta mama pirmais mano 
laiško žodžiais: “Mama, kokia 
graži Lietuva”. Tai buvo mano 
pirmas jausmas, pamačius Lie
tuvą. Tas jausmas dar tebeliko 
širdyje. Anksčiau jau mokiau
si apie Lietuvos didingą isto
riją, jos neapsakomą grožį, jos 
nuoširdžius gyventojus, jos da
bartinę ekonominę sistemą. 
Bet kad pajusčiau Lietuvos 
dvasią, jos gyvenimą, turėjau 
pati nuvykti į Lietuvą. Baig
siu Nijolės Sadūnaitės žo
džiais, kuriuos ji man pasa
kė Vilniaus gatvėje: “Duok 
Dieve, kad Lietuva būtų lais
va”. Ona Stanevičiūtė

B 0

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!!
Mes turime šių bendrovių gaminius: Sony, Panasonic, Hitachi, Sharp, Phillips, Fisher, Akai, Šansui, Toshiba, Fuji, NEC, Grundig, 
Siemens, Sanyo, JVC, ITT. Mūsų kainos yra žemiausios, į jas įeina pristatymas iki Montrealio, Otavos, Hamiltono, Niagaros ir kitur.

EUROPA LIETUVA

ANGELIKA SUNGAILIENĖ ir Vilniaus universiteto ansamblio choro 
vadovas VYTAUTAS ABARIS

$399"

#33S2-M

Importo-eksporto bendrovė ENCHANTE INC. maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų europietiškos sistemos video aparatų ir kitų 
reikmenų taisymo ir naujų dalių skyrių Vilniuje. Bendrovė užtikrina parūpinimą 
visų dalių su vienerių metų garantija. Skyriui vadovauja Vidimantas Kėkštas, 
VILNIAUS SPORTO RŪMŲ pramoginių renginių vyriausias garso režisierius.

110/220 VOLTS
OUR RLDWIDE

Model *WQ-T351

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS

110220 V • MULTISYSTEM • T/V » VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL & CHINA

2938 Dundas St. W.
(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

$1,49999
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VM-600 E
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L^ietnyzsi ir krikščionybė
Pastabos iš Vilniaus apie leidinį, kuriame išspausdintos keturios paskaitos
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□ kultūrinėje veikloje
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Jau dveji metai praėjo nuo 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties. Pažymėta pas mus 
(Lietuvoje) moraliniu susitel
kimu, maldomis, giesmėmis, 
procesijomis. Ji nė iš tolo ne- 
panašėjo į Rusijos krikščiony
bės 1000-čio sukakties valsty
binius užmojus ... Rikiuojami 
religinių kultų įstatymų sau
gotojų didelį savo kultūros įvy
kį apėjome lyg pirštų galiu
kais, lyg droviai. Todėl šian
dien belieka džiaugtis vis pla
čiau mus pasiekiančiais atgar
siais minėjimų, vykusių pasau
lyje: Romoje, lietuvių židi
niuose, kaimyninėje Lenki
joje.

Čia norėtųsi atkreipti dėme
sį į kuklią knygutę (108 p.), pa
vadintą Lietuva ir krikščio
nybė, kurią 500 egz. tiražu ta 
proga Toronte išleido Lietuvos 
krikščionybės sukakties komi
tetas Kanadoje. Visumos komi
teto pirmininkas (Vytautas Bi- 
reta) padėkoje pabrėžė: minė
jimo paskaitininkai (Algirdas 
Budreckis, dr. Rasa Mažeikai
tė, prof. dr. Julius Slavėnas 
ir prof. dr. Vytautas Vardys) 
“(. •.) atskleidė krikščionybės 
vaidmenį lietuvių tautos gyve
nime, jos įtaką mūsų tautos 
kultūrai, mokslui, jos tapimą 
didžiąja atrama sutemų laiko
tarpiuose, ypač dabar (. ..).”

Prieš porą metų nesusipa- 
žintume nei su panašiomis pa
skaitomis, nei su jubiliejaus 
organizatorių tikslais, nusa
kytais toje pačioje padėkoje: 
“(. •.) kelti jų (mūsų) būklę lais
vojo pasaulio akyse ir tuo bū
du prisidėti prie sunkios ir 
ilgos jų (mūsų) kovos, vedan
čios į tautos prisikėlimą ir 
krikščionybės laimėjimą”. 
Dieve duok ...

Knygutėje gvildenamos to
kios temos: “Senovės lietuvių 
tikėjimas ir lietuvių priešini
masis krikščionybei” (A. Bud
reckis), “Dramatiški krikšto 
keliai į Lietuvą” (R. Mažeikai
tė), “Reformacija Lietuvoje ir 
jos pėdsakai” (J. Slavėnas), 
“Krikščionybė lietuvių tautos 
gyvenime” (V. Vardys).

Chronologiškai nuoseklioje 
tyrinėjimų sekoje pasigendi 
temos apie dvasininkijos vaid
menį mūsų tautiniame atgimi
me. (Apibendrinantis, teori
nis kelių puslapių poskyris' 
apie krikščionybę kaip tauti

Paroda meno galerijoje
Padėkos savaitgalį spalio 

7 ir 8 d.d. “Nemuno” galerijoje, 
Gananoque vietovėje, įvyko 
meno paroda. Svečių knygoje 
pasirašė daugiau kaip 400 lan
kytojų iš 54 vietovių. Įdomu, 
kad ir rudens laiku čia yra 
nemažai turistų net iš tolimų 
pasaulio kraštų: Anglijos, Švei
carijos, Lietuvos ir kt. Paro
doje buvo įvairių meno ir tau
todailės darbų, daug medžio 
skulptūrų, kaip dail. Jokūbo 
Dagio ir Irenos Gustaitienės 
paveikslų. Buvo dar visa eilė 
ir kitų rodinių: Domicėlės Var- 
kalienės tautiniai drabužiai, 
Užkurnio medžio rūpintojėlis, 
Peleckio verpstės ir rankšluos

PETRAS REGINA, savininkas “Nemuno” galerijos, kurioje spalio 8-9 d.d, 
buvo surengta meno paroda, prie tautinių drabužių, išaustų Domicėlės 
Varkalienės. Nuotrauka iš laikraščio “The Reporter” (Gananoque) spalio 11 
d. laidoje

nės sąmonės formuotoją V. 
Vardžio straipsnyje jos neat
stoja). O ji dėl daugelio mūsų 
dabartinės padėties panašu
mų, bendrumų labai pravers
tų, būtų pamokanti. Už tai už 
paskaitą, skirtą reformacijai 
Lietuvoje (J. Slavėno), tik dė
koti reikia komitetui, autoriui. 
Įvairialypei, daugiasluoksnei 
praeities (Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės) kultūrai pa
žinti ji būtina, be to, jos skel
bimas parodo atgyjančią krikš
čioniškųjų konfesijų bičiulys
tės dvasią, tokią reikalingą 
mūsų būties ir buities painia
voje. (Bičiulystės dvasią liu
dija taip pat pakvietimas į pa
skaitų komisiją — pirminin
kauti! — evangelikų kunigo Po
vilo Dilio).

Patraukia nevaldininkiškas 
rengėjų supažindinimas su au
toriais: be vizualinės pažin
ties (įdėta kiekvieno nuotrau
ka), jautriai, sykiu dalykiškai 
pasakojama apie jų kilmę, mo
kymąsi, darbus, veiklą, apskri
tai gyvenimą, neapeinant šei
mos, vaikų, ir, be abejonės, 
lietuviškumo. Antai paskaitų 
komisijos narys Č. Senkevi
čius paskaitininko, vidurinės 
kartos intelektualo J. P. Sla
vėno lietuviškumą tokiais žo
džiais nusako: “Ir mažoje lie
tuvių salelėje gyvendamas, 
tautiniu atžvilgiu nėra paveik
tas jokių išorinių įtakų. Visa
da jautė lietuviško gyvenimo 
pulsą ir yra vienas (...), išėju
sių nešti skaudžią Lietuvos da
bartį ir tautos politines bei 
kultūrines problemas į plates
nius forumus (. ..). Tai labai 
svarbi pastanga. Tai tarsi žyb
telėjimas šviesos, kuri dabar 
mums (...) nemažiau reikalin
ga, kaip ir prieš 440 metų pasi
rodžius Mažvydo katekiz
mui ...”

Knygutės visumą dailiai pa
pildo su skoniu, išmanymu su
kurtas viršelis: ramios, kuk
lios spalvos, papuoštas ant
raštės šrifto ir jubiliejinio 
medalio kompozicija. (Daili
ninkas nenurodytas, tai matyt 
spaustuvės žmonių darbas).

Viena kita skaitytojiška pa
stabėlė autoriams.

Pirmosios temos “Senovės 
lietuvių tikėjimas ir lietuvių 
priešinimasis krikščionybei” 
autorius A. Budreckis ją pra
deda nuo terminijos aptarimo, 
pirmiausia apsistodamas prie 
krikščionybės termino (p. 11).

tinė, keletas darbų dail. Jad
vygos Paukštienės ir Jurgio 
Daugvilos, Adelės Andriulevi- 
čienės puikiai padarytos svo
čių karūnos, Monikos Reginie- 
nės dailiai išaustas rankšluos
tis. Savo darbais dalyvavo ir 
Reginos šeima: J. Reginaitė 
knygų iliustracijos, J. Reginie- 
nė medžio drožiniai.

Galerija buvo pilna dalyvių. 
Gal todėl, kad tuo laiku buvo 
rodoma televizijoje, girdima 
per radiją ir rašoma spaudoje 
apie Lietuvą ir visą Pabaltijį. 
Malonu, kad įdėtas darbas da
vė gerus rezultatus. Apie pa
rodą buvo rašoma ir vietinėje 
kanadiečių spaudoje. P.R.

Jam suteiktas pirmumas ir su 
kelia abejonę — pagal temos 
dalių seką ar ne nuo pagony
bės — senojo lietuvių tikėji
mo — aptarimo pradėti reikė
tų? (Nuo namų, nuo šeiminin
kų, ne nuo svečių ...). Be to, 
termino aiškinimas pradeda
mas tokiu klausimu: “Tad pir
mas klausimas: ar lietuviai 
buvo priešiški krikščionybei?” 
(p. 11), o po aštuonių puslapių 
(p. 19) yra poskyris, pavadin
tas — priešinimasis krikščio
nybei. Kartojimasis? Ar nebū
tų buvę nuosekliau, logiškiau 
eiti pagal temos dalių seką
— pradėti nuo pagonybės, po 
jos pereiti prie tikėjimų kai
tos, priešinimosi?

Rašydamas apie Lietuvos 
valdovų toleranciją kataliky
bei, A. Budreckis pamini Min
daugą ir Gediminą (p. 11). Kaip 
matyti iš Gedimino laiško po
piežiui Jonui XXII, šiems 
dviem į draugiją visiškai tik
tų Vytenis; autoriui jo veikla 
žinoma, bet jis Vytenį nuke
lia už vienuolikos puslapių 
(į -22). Nukėlimas silpnina to- 
lerantų frontą ... Chronolo
giškai nuosekli seka — Min
daugas, Vytenis, Gediminas — 
stiprina teiginį, kad tokia jų 
veikla išplaukia ne iš būdo sa
vybių, o yra moralinė didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių nuosta
ta, kuria jie vadovavosi savo 
politiniame gyvenime.

“Nuskriaudžiamas” Vilniaus 
vyskupas (Audrius Vasila) — 
jo vardo nėra, o Medininkų 
(Motiejus Trakiškis) — įrašy
tas.

Gedimino laiškai šaltinių 
sąraše (p. 38-39) nepraleisti, 
bet nuorodose (p. 37, išnaša 5,6) 
įrašyti ne jie, o kita literatū
ra (Jonas Balys, Lietuvių tau
tosakos skaitymai, II d. Tiu
bingenas, 1948, p. 75, ir Alber
to Wiuk Kojalowicz, Historiae 
Lithuaniae pars altera, II to
mas, 1669, p. 92-95). Sunku su
prasti, kas čia atsitiko; gal ko
kia korektūros painiava? Ant
ruoju atveju (kur nurodytas A. 
Kojelavičius) išeitų, kad A. 
Budreckis vertė iš lotynų kal
bos pats — tuomet stebina vi
siškas vertimo sutapimas (be
je, kaip ir penktos išnašos, pa
imtos iš J. Balio) su M. Ročkos 
vertimu (žr. Gedimino laiškai, 
p. 27 — penkta nuoroda, p. 129
— šešta).

Antros temos “Dramatiški 
krikšto keliai į Lietuvą” vie
tovardžiai, asmenvardžiai — 
gyviausias pavyzdys, kokią 
įtaką autorei daro lotyniškoji 
literatūra. R. Mažeikaitė ra
šo: Galicija, Volynija (p. 46), 
Gregorinis universitetas (p. 
51), popiežius Urbanas. Turė
tų būti Haličas, Volynė ar Vo- 
luinė (A. Budreckis taip ir ra
šo — p. 23, tik be reikalo tarp 
tų pavadinimų deda brūkšne
li).

Trečios temos “Reformacija 
Lietuvoje ir jos pėdsakai” au
torius J. Slavėnas sako (p. 
74): “(...) Lietuvoje jau anksti 
pradėjo reikštis karaliaus Ste
pono Batoro į Lietuvą pakvies
tas (...) jėzuitų ordinas”. 
Teigdamas, kad ordinas buvo 
pakviestas Stepono Batoro, 
suklydo. Vengrų kunigaikštis 
Lietuvos-Lenkijos karalium 
buvo išrinktas 1576 m., o pir
mieji jėzuitai į Lietuvą atvy
ko 1569 m. (1570 m. jau įkūrė 
kolegiją); atvyko jie Vilniaus 
vyskupo V. Protasevičiaus pa
kviesti Žygimanto Augusto lai
kais. (Vilniaus universiteto 
įkūrimo privilegiją 1579 m. 
pasirašė jau Steponas Bato
ras).

Minėdamas reformatų glo
bėją Jonušą Radvilą, aukštes
niąją reformatų mokyklą (il- 
lustre gymnasium) Kėdainiuo
se, autorius — labai gaila — 
nepasinaudojo proga pasakyti, 
kad kunigaikštis kvietė į sa
vo dvarus pasaulinę pedagogi
kos mokslų garsenybę čeką J. 
A. Komenskį, siūlė jam ketvir
tadalį savo dvarų pajamų. 
(Apie tai yra rašiusi I. Luk
šaitė, žr. Lietuvos kultūros 
istorijos bruožai, V. 1981. p. 
251). Pažymėtinas faktas, kaip 
autorius nušviečia J. Radvilos 
kultūros lygį, modernumą, pa
skaitoje pabrėžtą reformatų 
dėmesingumą švietimui.

Pagrindęs Mažosios Lietuvos 
indėlį į mūsų kultūrą (pakan
ka prisiminti du evangelikų 
kunigus — Martyną Mažvydą ir 
Kristijoną Donelaitį), temos 
pabaigoje autorius parašė: 
“Mažosios Lietuvos kaipo to-

Fotografo-menininko ALGIO KEMEŽIO kapinių nuotraukų paroda vyksta 
spalio 28 - lapkričio 17 d.d. “Idee Gallery” patalpose, 883 Queen St.W. 
Toronto, Ont. Nuotrauka iš rinkinio “Graven Images”

kios jau nebėra”. (Šešių žo
džių užteko istoriniam tragiz
mui ir savo pažiūrai atskleis
ti ...). Kaip gaila, kad čia iš 
akiračio išslydo senųjų vieto
vardžių likimas. Vokietis Jo- 
hanesas Bobrovskis savo ne
prilygstamame eilėraštyje 
“Senprūsių elegija” (Sarmati
jos metas, Vilnius, 1971, p. 26) 
dainavo: “Šneka vardai apie 
tave, / sumindžiota tauta, pa
kalnės, / upės, /.../.” Nebešne
ka jau . .. Nejaugi ne mūsų pa
reiga, kol esam, tą faktą (tamsy- 
bišką, skaudų mokslui) kelti, 
skelbti? (Prašydami grąžinti 
Tolminkiemio, kitus pavadini
mus, girdime — reikia atsi
klausti vietos gyventojų. O 
šiems baltiški pavadinimai 
svetimi, rėžia ausį. Anuomet, 
vienu plunksnos brūkštelėji
mu išnaikinant senuosius pa
vadinimus, mūsų — artimiau
sių prūsų giminaičių — ar at
siklausė kas? ...).

Bibliografijoje tarp dvyli
kos įvairiakalbių pozicijų pa
sigendi Ingės Lukšaitės darbo 
— (Lietuvos) “Kultūra vėlyvojo 
feodaliziho laikotarpiu”, — iš
spausdinto minėtoje knygoje 
(Lietuvos kultūros istorijos 
bruožai). Gvildenant reforma
cijos temą, neįrašyti jo (neži
noti?) lyg ir netinka .. .

Paskutinės (ketvirtos) temos 
“Krikščionybė lietuvių tautos 
gyvenime” autorius V. Vardys, 
apžvelgdamas reformatų indė
lį į kultūrą, teigė, kad jie 
“(...) davė Lietuvai pagal 
savo didumą neproporcingai 
didelį skaičių iškilių ekono
mistų, menininkų, karių, vals
tybės vyrų, jų tarpe ir Lietu
vos nepriklausomybės signata
rą”. Ir nė vienos pavardės ... 
O mūsų istorinei atminčiai at
gaivinti jos labai praverstų. 
(Dar J. Slavėnas savo straips
nyje rašė, kad tas faktas — re
formatų indėlis — “lietuviams 
mažai žinomas”).

BRONIUS KAZĖNAS, 
Čikagos lietuvių operos solistas ir 
dirigentas, Vilniuje atlikęs vyskupo 
vaidmenį D. Lapinsko “Dux Magnus” 
operoje, atvyksta į Toronto Lietu
vių namų renginį lapkričio 18, šeš
tadienį, 6.30 v.v. Jis taipgi šalia dai
navimo yra pasižymėjęs kaip simfo
ninių orkestrų bei chorų dirigen
tas ir kompozitorius. Šiame kon
certe bus progos išgirsti jo sukurtų 
dainų

Griežtų, kietų pabaigos tei
ginių dėl tikinčiųjų teisinės 
nelygybės, išlikusios taip pat 
šiais, viešumo laikais, deja, 
nenuneigsi. Tiesa, leista kiek 
praverti duris: turi tikintie
ji “Katalikų pasaulį” (dvisa
vaitinį žurnalą), religinę va
landėlę televizijoje, grąžin
ta Vilniaus arkikatedra, atida
ryta Telšių kunigų seminarija 
ir t.t. Bet kas gali užtikrinti, 
kad visa tai nedings, rytų vėje
liui pūstelėjus. Juk “esminė 
konstitucinė diskriminacija te
bėra nepašalinta (. ..)” (p. 104). 
(Per paskutinę Aukščiausio
sios tarybos sesiją buvo pasiū
lymų keisti nelogišką, netei
singą 50 (52) konstitucijos 
straipsnį dėl sąžinės laisvės, 
bet siūlytojų balsas liko tyruo
se šaukiančiojo balsu .. .).

Parašytos sąžiningai, neabe
jingai (įkvėptai. ..), be to, gyva 
kalba, profesionalios akademi
nės paskaitos patraukia turi
nio gelme, bendravimo dvasia, 
skaityti jas įdomu, lengva. Ne
abejoju jų reikalingumu, nau
dingumu ir čia, mums, išalku- 
siems panašios literatūros. To
dėl belieka už paskaitas padė
koti, o sau palinkėti skaityti 
jas, išleistas Lietuvoje ne 500 
egz. tiražu.

• Šv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kurį galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).

E. NAZAR AITE

Baltieji viduramžiai
Baltieji viduramžiai 
Viduržiemiai raudonieji 
Nukloti kraujo sniegu 
Kaip niekad nemirštančiom 
Ugninėm amarilėm

Baltieji viduramžiai 
Svirduliuojantys
Ant istorijos ledkalnio 
Pūgom - į akis
Iš širdies - amarilėm 
Viduržiemiai raudonieji

Baltieji viduramžiai 
Jojantys
Lyg apokaliptiniai raiteliai 
Be kaukolių be griaučių 
Vien lipniais mirties drebučiais 
Tykštantys i šalis
Speigais - į užmarštį s 
Iš venų - amarilėm 
Viduržiemiai raudonieji

Baltieji viduramžiai 
Išskobtom vienkiemių įsčiom 
Mėlynais kaip lavonai sodais 
Griuvėsiais nuolaužom
Vergais ir laužuos pleškančiais 
Maištininkais -
Į vėtrą
(sūkurius į verpetus 
Siuntančio sniego 
Ir eižėjančio ledo

Raudonų amarilių žiema 
Raudonųjų viduržiemių 

riksmas -

Baltoji tyla

Tarptautinės diplomatikos ko
misijos narių mokslinis posėdis 
rugsėjo 10-15 d.d. įvyko Britani
joje, Škotijos Edinburgo mieste. 
Jame dalyvavo ir tos tarptautinės 
komisijos narys kun. dr. Paulius 
Rabikauskas, SJ, Gregorinio po
piežiškojo universiteto Romoje 
profesorius, dėstantis lotynų pa
leografiją ir popiežių diplomati
ką. Edinburgo posėdyje aptarti 
diplomatikoje vartojami terminai 
būsimam žodynui. Diplomatika — 
pagalbinė istorijos disciplina, 
tirianti istorinių dokumentų bei 
raštų amžių, formą, turinį ir pa
tikimumą.

Čikagos “Grandis” šiemet šven
čia sidabrinę veiklos sukaktį. 
Ansamblį suorganizavo ir jam lig 
šiol vadovauja Irena Smieliaus- 
kienė, paramos susilaukusi iš 
Violetos Smieliauskaitės-Fabia- 
novich ir Dalios Bilaišytės. “Gran
dis” nesiriboja vien tik tautiniais 
šokiais, bet įsijungia ir į muziki
nius renginius. Čikagiškis “Gran
dies” ansamblis buvo pakviestas ir 
sutiko dalyvauti 1990 m. liepos 
5-8 d.d. Vilniuje įvyksiančioje 
atgimstančios Lietuvos dainų ir 
tautinių šokių šventėje. Jaunimo 
centre Čikagoje rugsėjo 23 d. su
rengtame bendrame koncerte tau
tinių šokių programą atliko ke
lionei į Lietuvą besiruošianti 
“Grandis” ir iš jos jau sugrįžęs 
Toronto “Atžalynas”.

Čikagos satyrinis teatras “Ant
ras kaimas”, pernai atšventęs 
sidabrinę veiklos sukaktį, paruošė 
dvi programas gastrolėms Lietu
voje, Čikagos lietuviams parody
tas trijuose spektakliuose. Pirmą
ją sudarė epizodiniai'škicai apie 
išeivijos ir Lietuvos gyvenimą, 
antrąją geriausieji “Antro kaimo” 
kūriniai, atrinkti iš didelio re
pertuaro. Plakatą gastrolėms Lie
tuvoje paruošė dail. Vincas Lu
kas. Jame sparnus skrydžiui iš 
Amerikos į Lietuvą ruošiasi iš
tiesti: prievaizdas Algirdas Titus 
Antanaitis, dail. Vincas Lukas, 
antrakaimiečiai — Vida Gilvydie- 
nė, Juozas Kapčinskas, Edvardas 
Tuskenis, Eugenijus Butėnas, Jur
gis Riškus, Romas' Stakauskas, 
Jūratė Jakštytė-Landfield ir Ati
da Vitaitė. Lietuvon jie trimis 
grupėmis išskrido lapkričio pra
džioje. “Antro kaimo” spektakliai 
buvo numatyti: Vilniuje — lapkri
čio 8-9 d.d., Kaune — lapkričio 
10-11 d.d.. Trakuose — lapkričio
13 d., Anykščiuose — lapkričio
14 d., Utenoje — lapkričio 15 d., 
Kupiškyje — lapkričio 16 d. ir Pa
nevėžyje — lapkričio 18-19 d.d. 
Keliones buvo žadama sujungti su 
spektakliais Paberžėje ir Klaipė
doje. “Antras kaimas” šiais me
tais nenumato pasirodymų nei Či
kagoje, nei kitose JAV kolonijo
se,' nes kai kurie jo nariai ilgesnį 
laiką pasiliks Europoje.

Žymusis grafikas a.a. Vikto
ras Petravičius mirė rugsėjo 16 d. 
Union Pier vietovėje, Mičigano 
valstijoje, netoli Čikagos. Pa
laidotas rugsėjo 16 d. New Buf
falo Pine Grove kapinėse. Apie 
jo mirtį ir velionies nuopelnus 
lietuvių dailei jau buvo rašyta 
šioje skiltyje, nepasirodžius lai
dotuvių aprašymui artimesnėje 
JAV lietuvių spaudoje. Daug kam 
galėjo susidaryti klaidingas 
įspūdis, kad velionis nesusilau
kė jokio lietuvių visuomenės dė
mesio, kad į Pine Grove kapines 
tebuvo palydėtas sūnaus Lino, 
dukros Izidos ir jų šeimų narių. 
Tokias mintis išsklaido “Drau
go” priešpaskutiniame puslapyje 
spalio 7 d. įdėta šeimos padėka. 
Lig šiol neaprašytus laidotuvių 
vaizdus bandysime atkurti iš pa
dėkos žodžių. Mišias St. Mary’s 
of the Lake bažnyčioje atnašavo 
amerikietis kun. Stephen C. Wet
more, giedojo čikagietis sol. Jo
nas Vaznelis, vargonais palydė
tas muz. Manigirdo Motekaičio. 
Atsisveikinimui su velioniu va
dovavo Donatas Bielskus. Atsi- 
sveikiniman poezija, muzika, dai
na, akivaizdžiu velionies gyveni
mo bei jo kūrybos apibūdinimu 
įsijungė: dr. Gediminas Batukas, 
dail. Jurgis Daugvila, poetas Ka
zys Bradūnas, kompozitorius Da
rius Lapinskas, aktorė Laima 
Rastenytė-Lapinskienė ir JAV 
LB Union Pier apylinkės valdy
bos pirm. Edmundas Vengians- 
kas. Karstą su velionies palaikais 
nešė Leopoldas von Braun, Ado
mas Petravičius, Balys Slonskis, 
Darius Lapinskas, Donatas Biels
kus ir Vincas Lukas. Kapinėse 
prie atviros kapo duobės atsi
sveikino Darius Lapinskas ir Al
gimantas Kezys. Paskutinę a.a. 
dail. Viktoro Petravičiaus ke
lionę šeimai ir lietuvių tautai 
filme įamžino Jonas Boguta.

Pirmoji lietuviška knyga yra 
1547 m. Karaliaučiuje gotiško
mis raidėmis išleistas Martyno 
Mažvydo “Katekizmas” (“Kate- 
kizmusa prasti žadei”). Pirmo
sios knygos 450 metų sukaktis Lie
tuvoje bus iškilmingai paminėta 
1997 m. Iki to laiko žadama įgy
vendinti jau dabar suplanuotą 
programą. Jubiliejui išleista “Maž
vydo enciklopedija” apims lietu
viškos knygos istoriją ir jo raštų 
žodyną. Pasirodys knygotyros 
studijų, faksimilinių senųjų kny
gų leidinių. Planuojama įsteigti 
ir tada atidaryti Lietuvos spau
dos muziejų, pastatyti Martyno 
Mažvydo paminklą, sukurti doku
mentinį filmą apie pirmosios lie
tuviškos knygos autorių. Taipgi 
numatoma prašyti Jungtinių Tau
tų kultūros ir mokslo organiza
ciją UNESCO Martyno Mažvydo 
“Katekizmo” sukaktį įtraukti į 
pasaulio minėtinų datų kalendo
rių.

Nepriklausomybės metais Kau
nas garsėjo varpų skambėjimu. 
Dabar tas skambesys yra beveik 
nutilęs, nes švenčių bei iškilmių 
valandas skelbia tik arkikated
ros ir Kauno istorijos muziejaus 
bokšto varpai. Priežastis paprasta 
— Šv. Gertrūdos, Šv. Mykolo baž
nyčių ir skulptūros bei vitražo ga
lerija paverstos Įgulos bažnyčios 
varpinės yra tuščios. Jų varpų li
kimas ilgą laiką nebuvo žinomas. 
Okupacijos metais varpus teko 
slėpti nuo vokiečių, juos norėju
sių panaudoti žaliava ginklavimo
si pramonei. Senųjų varpų ieško
tojams talkino visuomenė. Bend
rų pastangų dėka keturi varpai 
buvo rasti Kauno rotušės bokšte. 
Didžiausias Įgulos bažnyčios var
pas jau buvo pakabintas, o kiti 
trys gulėjo ant grindų. Tarp jų 
buvo atpažintas XIX šimtmetyje 
pagamintas Šv Gertrūdos bažny
čios varpas.

Panevėžio miesto viešajai bi
bliotekai spalio 6 d. suteiktas ra
šytojos Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės vardas. Mat ji gimė 1861 m. 
kovo 18 d. Puziniškyje, dabarti
niame Panevėžio rajone, o mirė 
Panevėžyje 1943 m. liepos 14 d. 
Ta proga bibliotekos languose 
buvo išstatyti Lietuvos dailinin
kų G. Petkevičaitei-Bitei sukurti 
knygženkliai, išleista knygutė su 
jos gyvenimo kronika, bibliogra
fine kūrinių rodykle, jos vardo 
premijos laureatų sąrašu. G. Pet
kevičaitės-Bitės kūrinių parodėlę 
surengė kraštotyros skyriaus dar
buotoja Loreta Beinortaitė, su ki
tomis bibliotekininkėmis apsilan
kiusi dabar Martyno Mažvydo var
dą turinčioje respublikinėje bi
bliotekoje Vilniuje. Iš ten buvo 
parsivežti visi G. Petkevičaitės- 
Bitės kūriniai, išleisti atskiromis 
knygomis, straipsniai bei atsimi
nimai, atspindintys jos visuomeni
nę ir pedagoginę veiklą. Parodėlė 
išaugs į nuolatinę parodą, kai G. 
Petkevičaitės-Bitės biblioteka 
sulauks jai pažadėtų papildomų 
patalpų.

Su lietuvių ir latvių kultūri
niais ryšiais yra susietas Pakruojo 
rajono Žeimelio miestelis Latvi
jos pasienyje. Mat jame 1753-59 
m. gyvenojr dirbo vokiečių kilmės 
evangelikų liuteronų kun. G. F. 
Stenders (1714-1796), tapęs žymiu 
latvių filologu ir rašytoju. Žei
melyje jis išvertė populiaraus vo
kiečių poeto B. H. Brockeso odę 
“Ramus metas po perkūno trenks
mo”. Ta odė yra pirmas pasaulie
tinės poezijos leidinys latvių kal
ba. Čia jis vokiečių ir latvių kal
bomis parašė ir “Šventųjų pasako
jimus”, išleistus Karaliaučiuje 
1756 m. Žeimelyje pradėtą darbą 
kun. G. F. Stenders vėliau tęsė 
ir kitose vietovėse. 1761 m. buvo 
išleista jo parašyta “Latvių kal
bos gramatika”, 1789 m. — “Lat
vių žodynas”. Žymiausiu XVIII š. 
latvių kultūros ir kalbos pamink
lu dabar yra laikomas pirmasis 
mokslo populiarinimo veikalas 
latvių kalba “Didžiosios išmin
ties knyga apie pasaulį ir gamtą”, 
kurios autorius taip pat yra kun. 
G. F. Stenders. Jo 275-tųjų gimi
mo metinių sukaktis neseniai buvo 
paminėta Žeimelyje. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis evangelikų 
liuteronų bažnyčioje ir baigtas 
vietinio kolchozo svetainėje. Ten 
įvyko pašnekesys apie kun. G. F. 
Stenderio gyvenimą ir veiklą, lie
tuvių ir latvių kultūrinius ryšius 
bei jų ateities perspektyvas. Pa
sisakyta už Žeimelio pastorato 
atnaujinimą ir jo pritaikymą da
bartiniams reikalams. Pastoratu 
vadinamame evangelikų liuteronų 
klebonijos pastate žadama suor
ganizuoti lietuvių ir latvių kalbų 
kursus, atidaryti Lietuvių-latvių 
draugijos skyrių. y. Kst.
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D R I S I K Ė L I M O 
^Parapijos kredito kooperatyvas 

------ * ■ ■ 999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Vv Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 91/z%

180-185 d. term, ind............ 93/«%
1 metų term, indėlius....... 93/4%
2 metų term, indėlius..... 9’/2%
3 metų term, indėlius..... 91/z%
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 10'/z%
3 metų GlC-met. palūk. .. 101/z%
1 metųGIC-mėn. palūk.. 93/4%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/2% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 13 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų ..............  121/2%
3 metų .................. 121/z%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11’/2%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 43 milijonų dolerių SPORTAS
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir T.V.

-------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 

telefonas (416) 766-5367

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

“Noriu išgūdyti čempioną” -
sako Lietuvos tenisininkų lyderė Aušra Laimaitė

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
----------------------- o----------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERf)

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

MARYTĖ MARCINKEVIČIŪTĖ

Specialiai “Tėviškės žiburių” 
sporto skyriui iš Vilniaus

Kai iš Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių Adelaidėje namo sugrįžo 
Lietuvos sportininkai, orauostyje 
vienas žurnalistų paklausė Aušrų 
Laimaitę, kaip jai finale pavyko nu
galėti . .. mūsų stalo tenisininkų 
trenerį Rimų Balaišų (garsiosios 
teniso specialistės Bronės Balai- 
šienės sūnų). Kukli sportininkė ne
laukė tokio klausimo ir kiek su
triko:

— Labai norėjau pelnyti gražų 
medalį, - atsakė trumpai.

Aušra Laimaitė - Vilniaus valsty
binio pedagoginio instituto ket
virto kurso studentė. Šiemet ji baigs 
institutų, įsigys diplomų ir... ži
noma, dirbs su vaikais, ugdys stalo te
nisininkams pamainų. Pirmieji žings
niai visada būna nelengvi, nors my
limai sporto šakai jau paskirta še
šiolika metų.

Tada jų, šešerių metukų mergytę, 
vyresnioji sesutė Daiva atvedė pas 
savo trenerę Lidijų Švedienę ir 
pasakė:

— Nėra kam palikti. Gal, sakau, 
tegul tenisų pažaidžia.

Nuo tol Aušra nesiskira su stalo 
teniso rakete. Būta visko: ir gražių 
pergalių, ir skaudžių pralaimėji
mų. Patys gražiausi prisiminimai: 
per IX TSRS tautų spartakiadų pel
nytas bronzos medalis, šalies moks
leivių spartakiadoje Taškente irgi 
užimta trečia vieta ir, žinoma, Ade
laidė. Aušra jau buvo pabuvojusi 
Egipte, VDR, Lenkijoje, Bulgari
joje, tačiau Australijoje patirti 
įspūdžiai patys įspūdingiausi.

— Tai buvo tarsi sapnas, kuris, 
gaila, turėjo baigtis - teko grįžti į 
namus. Niekada nepagalvojau, kad 
per tas kelias savaites taip susi- 
gyvensim ir suartėsim su užjūryje 
gyvenančiais lietuviais. Sesėm ir 
broliais vienas kitų vadinom, atsi-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
lygas bei žurnalus

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

sveikindami ašaras braukėm. Dabar 
su naujausiais draugais susiraši
nėju, labai laukiu ketvirtųjų Pa
saulio lietuvių žaidynių Lietuvo
je. Kad tik greičiau tie 1991 me
tai ateitų - sako Aušra.

Aušra Laimaitė - Lietuvos sta
lo teniso raketė nr. 2. Geriau už jų 
žaidžia tik TSRS čempionė Jolanta 
Danilevičiūtė - Prusienė. Žaidžia 
Aušra ir. . . pergyvena. Kur gi Lie
tuvoje dingo stalo teniso specia
listai? Turėjom Bronę Balaišienę 
ir Vilių Variakojį - rankom iš džiaugs
mo plojom, šalies čempionato me
dalius raškėm. Palydėjom juos į am
žinųjų poilsio vįę.tą - patekom į 
tikrų nuosmukį. Keltis nėra leng
va. Prieš kurį , laikų Aušra tvirtai 
nutarė: būsiu trenere. Gavo pasky
rimų dirbti Pionierių rūmuose. 
Trenerės karjerų pradėjo prieš pu
sę metų. Pabandė - patiko. Dabar 
jos grupėje nemažai gabių berniu
kų, kuriems dar tik septyneri-devy- 
neri metukai. Sunku spręsti, pa
vyks Aušrai su savo mokiniais su- 
grųžinti prarastų Lietuvos stalo 
teniso šlovę ar ne, tačiau jauna tre
nerė puoselėja gražius planus.

— O pati ar dar ilgai žaisi, juk 
laiko intensyvioms pratyboms ne
daug ir belieka? - klausiu Aušrų.

Dabar treniruojuosi savarankiš
kai, pratyboms kiekvienų dienų ski
riu po dvi valandas. Dažnai pažai
džiu su savo jaunaisiais mokiniais, 
noriu iš jų išugdyti čempionus. Man 
jau dvidešimt dveji, didžiajame 
sporte turiu mažai vilčių kų nors 
gražaus pasiekti. Tačiau draugams 
neatsisakau padėti. Važinėju į Kau
nu, atstovauju respublikos “Darbo 
rezervų” draugijos rinktinei, daly
vaujam šalies čempionate. Ar dar 
ilgai žaisiu? Tol, kol komandai bū
siu reikalinga. Manau, kad ketve
rius metus dar nesiskirsiu su teni
so rakete.

. . . Bumbsi kamuoliukai Vilniaus 
sporto rūmuose. Treniruojasi ge
riausieji Lietuvos sostinės stalo 
tenisininkai. Susikaupusi kamuo
liukus atmušinėja III Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių čempionė, bu
simoji trenerė Aušra Laimaitė. 
Kaip greitai bėga laikas. Šalia Auš
ros - jau žymiai jaunesni, kuriems 
dar viskas prieš akis. Tačiau Peda
goginio instituto studentę vetera
ne dar anksti vadinti. Atėjo pati 
branda. Tad reikia stengtis, nepa
siduoti. Ir Aušra stengiasi. Sten
giasi pateisinti čempionės vardų.

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Justinas Raškauskas

Greitas ir tikslus pa tarną vim as!

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus “Sta
tyba” atvyksta į JAV visai eilei drau
giškų rungtynių krepšinyje su uni
versitetų komandomis. Tikimasi, jie 
atvyks lapkričio mėnesį. Tiksli da
ta ir išvykos planas kol kas nėra 
tiksliai žinomas. A. Sabonis ir V. 
Chomičius šioje išvykoje dalyvaus. 
Ispanų klubas, kuriame jie šiuo metu 
žaidžia, davė jiems sutikimų išvyk
ti. “Statybos” gretose, tikimasi iš
vysti ir mūsų torontiškį Jonų Karpį, 
kuris jau žaidžia Vilniaus “Statybo
je" sovietų aukščiausios lygos pirme
nybėse. Tuo pat laiku Amerikoje 
lankysis Sov. Sųjungos krepšinio 
rinktinė, kurios treneriu dabar yra 
Vladas Garastas, buvęs ilgametis 
“Žalgirio” treneris.

Jonas Uogintas, veteranas spor
tininkas, sporto darbuotojas, 1989 m. 
spalio 26 d. Toronte atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Velionis jaunystėje 
žaidė futbolų, krepšinį ir tinklinį 
Kauno LGSF sporto klube. Išeivijo
je - 1959-1962 m. Kanados sporto apy
gardos vadovas. 1963-1970 m. buvo 
Toronto sporto klubo “Vytis” admi
nistratorius, iždininkas ir sekre
torius. 1970 m. išrinktoje iš Toron
to sporto darbuotojų ŠALFASS cent
ro valdyboje - iždininkas ir proto
kolo sekretorius. Visur ir visuo
met savo pareigas atlikdavo, tam 
skirdamas daug dėmesio, už kų buvo 
visų labai gerbiamas. Gilių užuo
jautų reiškiame šeimai ir artimie
siems šio sporto skyriaus redakto
rius ir bendradarbiai.

Ir vėl “Tauro” turnyras. Po pasi
sekusio praeito rudens turnyro, 
šiemet organizuojamas Ontario Lon
done antrasis E. Daniliūno veiklai 
pažymėti turnyras. Pirmų vietų lai
mėjusių klubų vardai bus įgravi- 
ruoti didelėje ir gražioje taurėje. 
Viso numatyti penki turnyrai, ta
čiau ir jiems užsibaigus, taurė liks 
Londone, nes ji nėra pereinamoji.

Argi ir šį kartų pasikartos ta ne
maloni problema, kad į B klasės tur
nyrų kai kurie klubai atveš A kla
sės žaidėjus? Atrodo, kad tai yra ne
labai garbingas rungtyniavimas. Juo 
blogiau, kad rengėjus pastato į ne
malonių būklę. Kiti klubai už tai 
kaltina rengėjus, kurie, jų nuomo
ne, turėtų tokias komandas pasiųs
ti namo. Atrodo, tas klausimas šie
met bus rimtai svarstomas.

Šių metų turnyras gal bus net pra
plėstas. Numatoma kviesti ne tik 
Kanados lietuvių B kl. komandos, 
bet taip pat ir artimas Londono 
kaimynas Detroito “Kovas”. Turny
ras įvyks lapkričio 18 ar 25 d. Tiks
li data bus nustatyta, išsiaiškinus 
su kviečiamais klubais. Informa
cija: tel. (519) 672-4776, dr. Wm. 
Jansenberger (treneris). Klubo inf.

ŠALFASS metinės šachmatų pir
menybės įvyks 1989 m. lapkričio 
18-19 d.d. Klivlande, Lietuvių na
muose. Bus varžomasi dėl a.a. dr. 
Algirdo Nasvyčio pereinamosios tau
rės, įsteigtos 1982 m. po jo mirties. 
Turnyrų organizuoja ir jam vadovaus 
ŠALFASS šachmantų sekcijos vado
vas, Klivlando šachmatų klubo pir
mininkas, Vytautas Nasvytis, 1234 
West Blvd., Cleveland, Ohio, 44102. 
Telefonas (216) 631-0210.

Ilgamečių pagerbimas
Spalio 19d. prisipildė“Vilniaus” 

rūmų salė jų gyventojais ir sve
čiais pagerbti tų laimingųjų, ku
rie peržengė 90 m. amžiaus slenkstį.

Pensininkų klubo pirm. H. Ste- 
paitis pasveikino susirinkusius 
ir pristatė šio pokylio svarbiau
sius asmenis: Valerijų Anysienę, 
Antanų Basalykų, Juozų Dragašių, 
Juozą Jagėlą, Moniką Jurkšienę, 
Alviną Markutienę, Editą Ulic- 
kienę. Visi jie yra daugiau kaip 
90 m. amžiaus. L. Balsienė, S. Der- 
vinienė ir O. Juodviršienė jiems 
visiems prisegė gražių gėlių.

Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, sveikino popietės garbin
guosius asmenis ir sukalbėjo 
maldą.

Salėje vyravo maloni ir pagarbi 
nuotaika. Pavalgius ir pasigar
džiavus skaniais valgiais, prasi
dėjo popietės programėlė. Ona 
Juodišienė paskaitė eilėraštį 
“Lietuva”, p. Railienė padėkojo 
pensininkų klubo valdybai už 
suruoštą popietę, pabrėždama 
klubo svarbą. “Vilniaus” gyven
tojas J. Jonušą sveikino ilgame
čius tautiečius.

Po to A. Basalykas kalbėjo il
gamečių vardu, paminėdamas ir 
iš savo ilgo gyvenimo reikšminges
nius įvykius. Taip pat pareiškė 
padėką už suruoštą jiems pager
bimą. Alvina Markutienė, viena 
iš gerbiamų ilgamečių, entuzias
tiškai padainavo keletą dainelių. 
Iš tikrųjų, “Vilniaus" rūmuose 
gal dar galėtume išgirsti daug 
įdomių dainų, priežodžių ar pa
tarlių - lietuvių tautos išminties. 
Besidomintys tautosaka galėtų dar 
rasti naujos bei vertingos me
džiagos.

Pabaigai pensininkų klubo val
dybos darbščioji narė L. Balsie
nė visiems atsilankiusiems į šią 
popietę nuoširdžiai padėkojo. Da
lyviai geros nuotaikos, pilni en
tuziazmo skirstėsi į savo kam
barius ar namus. Gal ir ne vienam 
prisimena Maironio žodžiai:
Prabėgo pro šalį, kaip marių vilnis, 
Jaunatvė ir jos viesulai,
Ir rodos šiandienę, kad buvo tai vis. 
Tik jaukūs ir gražūs sapnai.

L. Šileikienė

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

LIETUVIŲ
-T * . KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9'/2% už 90 dienų term.indėlius 
93/4% už 6 mėn.term.indėlius 
93/4% už 1 m. term, indėlius 
91/2% už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius 
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

11 % už 1 m. GIC invest, pažym.
101/2% už 2 m. GIC invest, pažym.
10'/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
101/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
10’/a% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A :
už asmenines
paskolas nuo...13 %
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .............123/4%
2 metų ........... 121/a%
3 metų ............. 121/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...111/2% 

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 73 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 

Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų

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

Telefonas 532-1149

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3.

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai

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

Telefonas (Toronto linijos)
(416) 773-6480, (416) 773-3779

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

KINGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 
NUOSAVYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

RF/WK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 239-9892 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

MARIUS E. RUSINAS, turįs aštuonerių metų 
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

• RRSP - nuo I iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išniokos abiem 

(vyrui ir žmonai) arba vienam (kitam mirus)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

grupinė drauda
• atstovauja visom gyvybės draudos bendrovėm
• klientų patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

r



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pasiekia Kanadą, o iš jos ir 
JAV. Kanados įsijungimo į 
Amerikos valstybių organiza
ciją formalumus turės sutvar
kyti užsienio reikalų ministe- 
ris J. Clarkas metiniame na
rių susirinkime, kuris lapkri
čio mėnesį įvyks Vašingtone. 
Kanados įsijungimo laukia 
daugelis šios organizacijos 
valstybių, norinčių sumažinti 
ligšiolinį JAV svorį. Mat JAV 
turėjo tvirčiausią balsą, pa- 
dengdamos du trečdalius Ame
rikos valstybių organizacijos 
išlaidų. Dabar turėtų nuskam
bėti ir tvirtesnis Kanados bal
sas visų Amerikos šalių bend
ruose reikaluose.

Sekančiais metais Kanada nu
tarė įsileisti 175.000 ateivių, 
jų skaičių padidinusi tik 15.000. 
Šiems metams tas skaičius 
buvo padidintas 25.000. Imig
racijos ministerė B. McDou
gall pranešė parlamento na
riams, kad bendrame 175.000 
skaičiuje 61.000 teks šeimy
ninius ryšius Kanadoje turin
tiems ateiviams. Oficialaus 
pripažinimo susilaukusiems 
ankstesniems ateiviams bus 
leista atsivežti daugiau savo 
šeimos narių. Politiniams pa
bėgėliams paliekamas nepa
keistas šiems metams numa
tytas 13.000 skaičius. Tik 1990 
m. daugiau pabėgėlių planuo
jama įsileisti iš R. Europos 
ir Pietryčių Azijos, o mažiau 
bus įsileista iš P. Amerikos 
ir Artimųjų rytų bei kitų pa
saulio šalių. Opozicinės parti
jos pranešimą sutiko kritiškai. 
Jos teigia, kad Kanadai kasmet 
reikėtų įsileisti bent 250.000 
ateivių, nes priešingu atve-

Dr. Gina J. Ginčauskaite 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ju Kanados gyventojų skai
čius nuo 26 milijonų XXI šimt
metyje sumažės iki 23 mlijonų. 
Kažkodėl nė vienas kriti
kas nepalietė kitos priemo
nės krašto augimui užtikrinti 
— gimimų skaičiaus padidi
nimo. Matyt dėl to, kad dabar 
abortų teisės reikalauja mo
terys, o privačias abortų kli
nikas Kanados provincijose or
ganizuoja dr. H. Morgentale- 
ris. Nenuostabu, kad tokiose 
aplinkybėse gimimų skaičius 
mažėja ir kad Kanada gyven
tojų prieaugį tegali padidinti 
imigrantais.

Ne visais ateiviais džiaugias 
Kanada, nes jų tarpe pasitai
ko ir tokių, kurie atneša skaus
mo kanadiečiams. Tokiais ta
po keturi jauni juodosios ra
sės atstovai iš Jamaikos, 1983 
m. rugsėjo 23 d. Missisaugoje 
prie Toronto apiplėšę nakties 
metu veikiančią krautuvę ir 
peršovę ten pardavėja dirbu
sią jauną studentę Barbarą 
Turnbull. Ji dabar yra visiš
kai paralyžuota nuo kaklo iki 
kojų, iki mirties pririšta prie 
lovos ir kėdės. Devyniolikame
tės kanadietės tik praside
dantį gyvenimą sugriovė taip 
pat jauni ateiviai iš Jamaikos, 
Kanadoje bandę praturtėti ne
legaliais būdais: prostitucija, 
apsiginklavimu, krautuvių plė
šimais. Bausmės jie susilaukė 
tik už ginkluotą plėšikavimą, 
bet nebuvo nuteisti už Turn
bull sužalojimą, kuris jai yra 
skaudesnis už mirtį. Mat Bar
bara Turnbull išliko gyva, ir 
jaunieji plėšikai nebuvo ap
kaltinti žmogžudyste. Teisin
gumo min. I. Scott tegalėjo pra
dėti apeliaciją dėl jų per leng
vos bausmės ir reikalauti, kad 
būtų nubausti už nepavykusią 
žmogžudystę.

Dabar staiga paaiškėjo, kad 
vienas jų — Clive Brown jau 
susilaukė bausmės dovanoji
mo ir buvo išleistas Jamaikon. 
Panašiomis pėdomis žengia ir 
Warren Johnson, siekiantis 
bausmės dovanojimo ir grįži
mo Jamaikon. Šiuo metu jau 
atliekamas patikrinimas, ar 
jis tebėra Jamaikos pilietis. 
Kiti du taip pat dangstosi Ja
maikos pilietybe., jiori būti iš
leisti iš Kanados kalėjimo ir 
ištremti Jamaikon. Tačiau nie
kas neprisimena jaunos ka
nadietės Barbaros Turnbull, 
uždarytos visam gyvenimui ka
lėjimu tapusioje invalidės kė
dėje. Niekas taip pat nesu
sipranta paaiškinti, kaip ir pas 
ką Kanadon buvo įsileisti tie 
keturi kriminalinių pažiūrų 
paaugliai iš Jamaikos.

Paieškojimai
Antanina Bagdonavičiūtė-Rač- 

kauskienė iš Lietuvos, ieško bro
lio Juozo Bagdonavičiaus, Anta
no, arba jo vaikų - Juozo, Antano ir 
Elenos. Patys ar žinantys apie juos 
rašyti: Jemeljanovo 9-36, Alytus 
234580, Lithuania, USSR.

Juozo Raudonio, gimusio ir augu
sio Šiauliuose, ieško seserys - 
Marija ir Liuda iš Lietuvos. Jis 
pats arba apie jį žinantys prašo
mi pranešti Juozui Vilimui tel. 
(416) 648-2814.

Toronto gintariečiai spalio 16 d. Prisikėlimo parapijos Parodų salėje sutinka Vilniaus universiteto ansamblį
Nuotr. O. Burzdžiaus

Turtingas renginiais savaitgalis Toronte
Šv. Jono lietuvių kapinių ru

dens bei Vėlinių lankymas bu
vo lapkričio 5, sekmadienį. 
Gražus oras sutraukė rekor
dinį žmonių skaičių. Kapinių 
koplyčioje 3 v.p.p. Hamilto
no Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. J. Liauba, OFM, su 
keletu kunigų atnašavo Mi
šias. Dienai pritaikytą gražų 
ir turiningą pamokslą pasakė 
kun. Valdas Braukyla iš Lie
tuvos. Giedojo Anapilio para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Jono Govėdo. Po pamal
dų buvo šventinami pamink
lai.

Lietuvos kankinių parapi
jos KLK moterų draugijos sky
rius naujoje Anapilio parodų 
salėje ir muziejaus patalpose 
suruošė meno parodą. Buvo iš
statyti dail. Petro Bigausko 
vertingi gamtovaizdžio pa
veikslai, Valės Balsienės me
niškos vertės keramika ir Onos 
Derliūnienės tautiniai audi
niai bei juostos. Parodą ap
lankė gausūs lankytojai. Ją 
prasmingu žodžiu atidarė kle
bonas kun. Jonas Staškus.

Anapilio moterų būrelis vi
są sekmadienio dieną šiltais 
valgiais ir pyragais vaišino 
gausius kapinių lankytojus.

Lietuvos persitvarkymo są
jūdžio Kauno tarybos pirm. 
Česlovas Stankevičius pilnoje 
žmonių Anapilio parapijos sa
lėje kalbėjo tema “Kauno Są
jūdis ir Lietuvos politinė rai
da”. Svečią iš Lietuvos trum
pu žodžiu pristatė Vytautas 
Kulnys, KLB Toronto apylin
kės visuomeninės komisijos 
pirmininkas. Paskaitininkas 
padarė metinę tautinio atgi
mimo įvykių Lietuvoje ap
žvalgą.

Paaiškėjo, kad pradžioje 
Sąjūdis nedrįso kelti Lietu
vos nepriklausomybės klausi
mo, nes padėtis buvo neaiški, 
surišta su nenumatytais pavo
jais. Šiuo metu ir Sąjūdis, ir 
visa tauta neabejoja savo tiks
lo siekiu — atgauti prarastą 
nepriklausomybę. Yra žmonių, 
kurie skelbia, kad sovietų ka
riuomenė turi pasitraukti iš 
Lietuvos, Lietuvai turi būti 
suteikta nepriklausomybė, ir 
kito kelio nėra.

Sąjūdis irgi siekia pilnos 
nepriklausomybės, tik ieško 
patikimų ir praktiškų kelių

tą tikslą pasiekti. Tai sunkus 
ir komplikuotas uždavinys.

Gruodžio 19 d. įvyks komu
nistų partijos suvažiavimas 
Lietuvoje. Tame suvažiavime 
bus sprendžiamas nuo Mask
vos atsiskyrimo klausimas. 
To siekia dauguma partijos 
narių. Jei jiems pavyks, tai 
kelias į nepriklausomybę pa
lengvėtų.

Po paskaitos buvo keliami 
klausimai, į kuriuos nuošir
džiai atsakinėjo paskaitinin
kas. Padėkos žodį tarė KLB 
Toronto apylinkės pirm. Ri
mas Strimaitis. Publika savo 
ilgais plojimais irgi reiškė 
nuoširdžią padėką svečiui iš 
Lietuvos. J.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS
Jums rašo lietuvaitė, šiuo me

tu viešinti Kanadoje, Albertos pro
vincijoje, Kalgario mieste. Jūsų 
laikraštis labai įdomus, esu lai
minga, kai jį gauname. Skaitau ke
lis sykius, kad geriau įsiminčiau, 
kas dabar dedasi Lietuvoje. Man 
labai patinka skyrius “Kultūri
nėje veikloje”. N.N.

APIE A. RANDAMONĮ
1989 m. spalio 3 d. “TŽ” išspaus

dintame Igno Medžiuko straips
nyje “Andrių Randamonį prisi
menant” pasakyta, kad A.R. buvo 
“mokytojas Kauno IlI-oje gimna
zijoje su dėstomąja lenkų kalba”. 
Kaip ilgametė minėtos gimnazi
jos mokytoja ir vėliau inspekto
rė (1927-1940), norėčiau duoti čia 
mažą paaiškinimą ir papildymą- 
informaciją apie Kauno III gimna
ziją ir jos pobūdį.

Šią gimnaziją įkūrė Kauno len
kų I D.karo, vokiečių okupacijos 
metu ir jai vadovavo Stankevi
čius. Susikūrus nepriklausomos 
Lietuvos švietimo ministerijai, 
mokykla buvo perimta jos žinion, 
įvesti lituanistiniai dalykai - 
lietuvių kalba, istorija, geogra
fija, siekiant mokinius atitrauk
ti nuo lenkų, nes joje mokėsi dau
giausia vietos lietuvių darbinin
kų vaikai. Tačiau lenkų įtaka joje 
vyrvo iki 1926 m., kai naujas di
rektorius Jonas Baronas (jį pakei
tė 1938 m. dr. Antanas Rukša) visai 
pakeitė mokyklos pobūdį. J. Baro
nas buvo gamtininkas ir lituanis
tas (didelio lietuviškai-rusiško 
žodyno autorius), prityręs peda
gogas, taktiškas ir tolerantiškas, 
plačiai išsilavinęs. Jis subūrė ke
lis lietuvius mokytojus, kalban-

čius lenkiškai, kaip A. Randamo- 
nį-Rondomanskį, Mariją Kasakai- 
tytę, Vladą Butkų ir dar kelis. 
Veikdamas ramiai, vengdamas lie
tuvių-lenkų konfliktų, ypač šo
vinistinių išpuolių iš abiejų pu
sių, pasiekė puikių rezultatų.

Daug jau laiko praėjo, gal ma
no atmintis kiek šlubuoja, bet, 
man rodos, nesuklysiu sakydama, 
kad jau bene 1928 m., mokslo me
tams pasibaigus, mūsų mokyklos 
abiturientai, pakviesti į Kauno 
lenkų gimnaziją drauge atšvęsti 
atestatų gavimo, buvo paraginti 
dirbti Lenkijos naudai. Tuomet 
visų Kauno III-os gimnazijos abi
turientų vardu gerai Kanadoje 
žinoma visuomenininke Elena Ja- 
nušauskaitė-Vosyliūnienė visos 
klasės vardu pareiškė, kad jų tė
vai ir protėviai nuo amžių gyve
no Lietuvoje, yra lietuviai, tai 
tokiais pat jaučiasi ir jie, jų vai
kai, pasiryžę dirbti Lietuvai, o 
ne Lenkijai. Ir demonstratyviai iš 
susirinkimo pasitraukė. Po to gim
nazijos tėvų komitetas oficialiai 
kreipėsi į direktorių, prašyda
mas mokyklą visai sulietuvinti.

1934 m. įvyko radikali reforma: 
nuo pat žemųjų klasių įvesta lie
tuvių dėstomoji kalba, tik vyres
niosioms leista palaipsniui už
baigti kursą lenkiškai. Litua
nistika buvo ypač sustiprinta 
(lietuvių kalbą ir literatūrą dės
tė Petronėlė Orintaitė, Salomėja 
Nėris, J. Talmantas, A. Kalnius), 
gamtos dalykus paliko dėstyti visų 
gerbiamas ir mylimas Randamo
nis. Įsivyravo patriotinė nuotai
ka, nors mokytojams teko kovoti 
su naujai grėsmingomis įtako
mis.

Iš tų gimnazijos abiturientų,

LOW COST ELECTRONICS
110 V. arba 220 V. PAL-SECAM-NTSC % 

Naudojami Lietuvoje
Visi videomagnetofonai yra europietiškos voltažo sistemos.^ 

Mes turime didžiulį elektroninės aparatūros pasirinkimą 
žemomis kainomis.

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario

SONY CFS-W365S

kurie buvo pradėję mokytis len
kiškai, ateityje susilaukėm vi
sos eilės gerų Lietuvos piliečių, 
kūrybingų, nuoširdžių lietuvių.

A. Randamonis paliko visiems 
- kolegoms mokytojams ir jo auk
lėtiniams labai malonių, gražių, 
prisiminimų. Tik skaudu, kad jo 
gyvenimo pabaiga buvo tokia liūd
na ... Jis tapo okupacijos žiau
rumų auka, kaip ir jo sūnus Vy
tautas, be kaltės kankintas Sibi
re, grįžęs neilgai begyveno . .. 
Liko jo brolis Andrius, garbingai 
tęsiąs savo tėvo tradicijas ir bran
ginąs jo atminimą ... Abudu mū
sų mokiniai...

Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė

CHOICE
"ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

JAMAHA 
SINTEZATORIUS

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Pasiunčiame į Lietuvą ir kitus Europos kraštus.

NORTH AMERICA ELECTROMECHANIC
231 Robert Hicks Dr., Willowdale, Ont. Canada M2R 2R3 

Tel. (416) 663-9497 arba (416) 665-4250

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

Iš anksto dėkingi - 
________________ “TŽ” leidėjai

Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 Hz 

elektrinius reikmenis 
įskaitant ir “Camcorders”, “VCR” bei 
“TV” vartojimui Europoje-Lietuvoje 
Universal Overseas Services 
I960 Ellesmere Rd. Unit 6 

Scarborough, Ont. M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.so.. llb.

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

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS
B.C.L., LLB., M.B.A., M. Eng.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 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

G. KELLEHER REAL ESTATE LTD.

Susan Jurėnienė
Profesionali pirkimo ir pardavimo atstovė 
mielai jums patarnaus Toronto, 
Mississaugos, Oakvillės apylinkėse.
Verslo — (24 v.) tel. 279-6338 Namų —542-1708

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”,

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds” __

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

BDI7CIJI7D INSURANCE O IVlLkjI>lLlV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1 KB
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(41 S) 533-1 1 21
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IS TORONTO
Anapilio žinios

— Lapkričio 3 d. mirė a.a. dr. Jo
nas Žmuidzinas, Lietuvos genera
linis konsulas Kanadai. Jis buvo 
91 m. amžiaus. Velionio laidotu
vių Mišios bus lapkričio 8 d., 10 
v.r. Lietuvos kankinių šventovė
je. Laidojamas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Anapilyje.

— Gražiai praėjo kapinių lanky
mo diena. Pamokslą kapinėse sa
kė kun. Valdas Braukyla, Sala
miesčio klebonas. Autoaikštėje 
judėjimą tvarkė Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa. Po pamaldų pa
rapijos salėje kalbėjo Kauno Są
jūdžio skyriaus pirm. Česlovas 
Stankevičius.

— Lapkričio 3 d. iš mūsų švento
vės lietuviškose kapinėse palai
dota a.a. Danutė Fidlerienė, 61 m.
amžiaus.
'— Pirmajai Komunijai besiruo

šiančių vaikučių pamokos vyksta 
sekmadieniais po 9.30 v.r. Mišių 
parapijos klebonijoje. Pamokas 
veda sės. Palmira.

— Tėvai, kurie norėtų, kad jų vai
kučiai giedotų mūsų šventovėje 
per Kalėdas, prašomi juos vesti į 
choro repeticijas kiekvieną sek
madienį po 9.30 v.r. Mišių.

— Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyrius šaukia susi
rinkimą lapkričio 12, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių Anapilio pa
rodų salėje. Visos narės ir sve
čiai bei viešnios kviečiami daly
vauti.

— Lietuviai, norintieji išsinuo
moti Anapilio sales 1991 metams, 
prašomi tai daryti nedelsiant, nes 
nuo gruodžio 1 d. tos salės bus 
pradedamos nuomoti ir svetimtau
čiams.

— Parapijos tarybos susirinki
mas bus lapkričio 28, antradienį,
7.30 v.v. parapijos salėje. Iki šio 
susirinkimo prašome visas parapi
jos tarybos sekcijas sušaukti savo 
posėdžius ir nustatyti metų veik
los planus.

— Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje per mūsų parapiją yra pa
siųsta $4,560.

— Tęsiamas statybos vajus Ka
nados lietuvių kultūros muzie
jui Anapilyje. Muziejui aukojo: 
$1,000 — I. Gabalis; $100 — S. E. 
Markauskai.

— Aukojo Anapilio sodybai: 
$2,000 — I. Gabalis; $1,000 — p. 
Šileikienė (a.a. Jono ir Edvardo 
Šileikių atminimui); Punsko kult, 
namams: $50 — J. N. Budriai; Šv. 
Jono liet, kapinėms: $100 — S. E. 
Markauskai, A. J. Vanagai; $75 — 
E. Mardosienė; $50 — O. Balsienė; 
$15 — P. Daržinskas; parapijai: 
$200 — N. Uogintienė; $100 —J. N. 
Budriai; $50 — M. Norkienė, V. G. 
Balčiūnai, D. V. Paškai, M. Jonu- 
šaitis, A. T. Sekoniai.

— Mišios lapkričio 12, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Joną ir 
Aleksandrą Dambrauskus (V mir
ties metinės), 11.00 v.r. už para
piją; Wasagoje 2.00 v.p.p. už Pet
kevičių šeimos mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $400 — Vyt. Montvilas; 
$100 — O. Jakimavičienė, M. Nor
kus; $50 — V. Gudaitis; $30 — J. 
Liutkus. Iš viso statybos fonde 
yra $148,067. Aukos priimamos 
“Paramoje” sąsk. nr. 8711, Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyve sąsk. nr. 155332.17 ir “Talko
je" sąsk. nr. 4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 190 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: V. Greičiūnas, D. Mar
čiulionienė, L. Vidugirytė iš Vil
niaus; V. Greičiūnas iš Rokiškio;
J. Mickuvienė, J. Poška iš Šedu
vos; R. A. Bielskiai iš Utenos; R. 
Kulnytė-Paskevičienė iš Pakruo- 
jo-Kauno; K. Šiaulys iš Šiaulių; 
A. Jakaitis iš Ukmergės; A. Dum
čius iš Kauno; R. Blavesčiūnie- 
nė, R. Urbonienė iš Ročesterio.

— Bilietai į Lietuvių namų tra
dicinį metinį pobūvį-koncertą 
lapkričio 18 d. gaunami LN raš
tinėje per sekmadienio popie
tes ir pas bilietų platintojus, 
paskelbtus “TŽ” skelbime.

• — Lietuvių namų valdybos posė
dis — lapkričio 9, ketvirtadienį,
7.30 v.v.

— Lapkričio 12, sekmadienį,
12.30 v.p.p. LN seklyčioje — po
sėdžių kambaryje šaukiamas Lie
tuvių namų moterų būrelio narių 
visuotinis susirinkimas.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79,

Wasaga Beach, 
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, b.a.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai iums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lapkričio mėnuo yra skirtas 

mirusiųjų prisiminimui. Mūsų 
šventovėje kiekvieną dieną 8 v.r., 
šeštadieniais 9 v.r. ir sekmadie
niais 10.15 v.r. yra laikomos Mi
šios už Vėlinių novenai pavestas 
sielas.

— Pirmai Komunijai pasiruoši
mo pamokos prasidės lapkričio 19 
d. ir vyks po 10.15 v.r. Mišių para
pijos patalpose. Jei bus reikalas, 
vaikučiai bus ruošiami ir anglų 
kalba.

— Moterų uždaros rekolekcijos 
vyks augustinijonų vienuolyne, 
King City mieste, gruodžio 1-3 d.d. 
Registruotis pas B. Sapijonienę 
tel. 769-5702, L. Senkevičienę — 
tel. 233-7321 ar klebonijoje.

— Uždaros vyrų rekolekcijos •'
taip pat vyks augustinijonų vie
nuolyne, King City mieste, gruo
džio 8-10 d.d. Rekolekcijas ves 
kun. V. Skilandžiūnas. Registruo
tis parapijoje ar pas A. Bumbu
lį tel. 769-6038.

— Religinis seminaras vyksta 
trečiadieniais mūsų šventovė
je. Pradžia su Mišiomis 7.30 v.v., 
o po Mišių temos svarstymas ir 
diskusijos.

— Parapijai aukojo: $500 — B. 
McKenny; $300 — A. Krikščiūnas,
K. D. Manglicai; $200 — J. Janu- 
šas, A. V. Lukai; $120 — S. Racic- 
kienė; $100 — P. Gaidelis, A. Kai
rienė, V. Gumauskas, P. E. Stir- 
biai, A. B. Petrylos, P. Ūkelienė, 
P. Žakas, E. Walenciej; $50 — A. 
Bliūdžius, K. Lukošius, J. A. Že
maičiai; Religinei šalpai: $50 — M. 
Matusevičienė; misijoms: $50 — M. 
Matusevičienė; Šv. Kazimiero ko
legijai Romoje: $100 — V. Gumaus
kas, I. V. Ignaičiai; pranciškonų 
klierikų fondui: $50 — M. Matuse
vičienė; Pal. Jurgio Matulaičio 
šventovės statybai Vilniuje: $200
— A. V.; Vėlinių novenai: $200 — 
N. V. Liačai, $150 — J. Arštikai- 
tis, $100 — R. L. S. Kuliavai, B. 
Narbutas, A. G. Kuzmarskiai, R. Z. 
Rimšos, J. M. Vaseriai, M. E. Zabu- 
lioniai, J. Marčiukaitienė, A. Ka
linauskienė, Aid. Tamošauskienė,
L. Paulauskienė; $80 — P. L. Mu
rauskai; $75 — Elz. Marosienė; $70
— Antanas J. Grabauskas; $60 — E. 
Kulienė; $50 — Č. Senkevičius, A. 
Raikovskis, M. Žižys, J. A. Žakai, 
St. Dabkus, B. Tamošiūnas, I. Va- 
dauskienė, A. Žilėnas, I. V. Ignai- 
čiai, A. A. Lukošiai, J. B. Stankai
čiai, B. Žutautas, H. J. Matušai- 
tis, I. K. Žebrauskai, B. A. Kava
liauskai, A. J. Pliopliai, A. J. 
Baronaičiai, A. Kupitis, M. Jasai- 
tytė.

— Mišios lapkričio 12, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Mariją 
ir Antaną Štuikius, 9.20 v.r. — už 
a.a. Janice Brough, 10.15 v.r. — už 
Vėlinių novenai pavestas sielas,
11.30 v.r. — už parapiją, 7 v.v. — 
už a.a. Petrą Staškevičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 12 ir 19 d.d pamal

dos įprastu laiku. 11.15 v.r.
— Lapkričio 12 d. bus pakrikš

tyta Julija Rūta Spizarsky, Da- 
nielio ir Rūtos Marijos Spizarskių 
dukrelė.

— Parapijos tarybos posėdis — 
lapkričio 8 d., 7.30 v.v. parapijos 
patalpose.

— Parapijos choras renkasi re
peticijoms pirmadieniais 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

— Parapijos choras lapkričio 
3 d. dalyvavo Kitcheneryje, 
Ont., įvairių tautybių suvažiavi
me. Susirinko 10 chorų.

ALDONA ARMSTRONG
1989 m. birželio 7 d. baigė Ryerson 
Polytechnical institutą ir gavo 
Batchelor of Applied Arts, Broad
cast Journalism diploma. Diplomų 
įteikime dalyvavo jos tėvai Danutė 
ir Clarke. Aldona yra vaikaitė Pet
ro Ožalo, gyvenusio Tillsonburge, 
Ont., dabar gyvenančio Mardale, 
Ont. Aldona dirba City TV Toronte

Marija ir Leonas Garbačiaus
kai ištisą mėnesį viešėjo Lietu
voje pas sūnų ir jau grįžo Kana- 
don. Jų viešnagės metu “Va
gos” leidykla išleido M. Garba- 
čiauskienės knygą “Jei laimė 
nebūtų lydėjusi” 100,000 egz. 
tiražu, kuris tuoj pat buvo skai
tytojų išpirktas. Knygoje auto
rė aprašo savo pergyvenimus 
Sibiro tremtyje.

Tradicinis Toronto
Lietuvių namų

Muzikinę programą atliks--------------------- —----- —
solistas Br. Kazėnas iš Klivlando, 
akompanuojant muz. J. Govėdui

; Po kohcerto - šokiai, įvairių gėrimų baras, šiltų valgių bufetas, loterija.
' ; Šokiams gros “Les & The Music Masters” orkestras, (ėjimas - $8, pensininkams ir studentams - $7.
i : Bilietus platina darbo metu Lietuvių namai tel. (416) 532-3311, bet kuriuo kitu laiku - K. Raudys tel.
! : 239-7040, A. Jankaitienė tel. 762-9183, L. Pocienė tel. 622-4286, V. Kulnys tel. 769-1266.

■ Maloniai kviečiame visus torontiečius ir apylinkės lietuvius dalyvauti!W Toronto Lietuvių namai
IJhbooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooo^

Lietuvos psichiatras, Gydytojų sąjungos viceprezidentas, Vilniaus universiteto 
gydytojų tobulinimosi fakulteto dėstytojas

d r. EUGENIJUS LAURINAITIS
lapkričio 19, sekmadienį, 2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namų 

didžiojoje salėje, kalbės tema:
“Mes ir giminaičiai: ko mes laukiam, ko mes tikimės” 

(Psichologinės tarpusavio santykių problemos).
Pokalbio metu bus duodama praktiškų ir atsakoma į klausimus. (ėjimas - auka.
Kviečiame visuomenę gausiai dalyvauti.

Rengėjai: Toronto Lietuvių namų kultūros komisija LITAS
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaj

STE Lietuvos kariuomenės atkūrimo i

ę>

Programoje: prof. dr. Romo Vaštoko kalba tos dienos tema.

Meninę dalį atliks Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, 
vadovaujamas muzikės Darijos Deksnytės. 
Savanorių pagerbimas.

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

Česlovas Milašius, Lietuvoje 
gimęs Nobelio premijos lau
reatas, skaitys savo kūrybą 
angliškai ir lenkiškai lapkri
čio 13, pirmadienį, 8.v.v., To
ronto universiteto Trinity Col
lege koplyčioje. Lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti. Pataria
ma atvykti bent pusvalandį 
anksčiau. Koplyčia talpina tik 
kelis šimtus žmonių. Vakarą 
rengia universiteto anglų li
teratūros katedra. G. Procuta

Pritaikomojo meno ir įvairių 
rankdarbių paroda įvyks lap
kričio 18-19 d.d. Prisikėlimo 
parodų salėje. Su savo darbais 
joje dalyvauja A. Abromaitie- 
nė, Birutė ir Namejs Batraks. 
Lankymo valandos: šeštadienį, 
lapkr. 18,12.30 p.p. —6 v.v., sek
madienį, lapkr. 19, 9.30 v.r. — 
2 v.p.p. Parodą rengia ir visus 
kviečia ją aplankyti KLK mote
rų dr-jos Prisikėlimo parapi
jos skyrius.

KLK moterų dr-jos Prisikė
limo parapijos skyrius kviečia 
visas moteris iš arti ir toli daly
vauti uždarose rekolekcijose 
š. m. gruodžio 1-3 d.d. King Ci
ty, Ont. augustinijonų vienuo
lyne. Rekolekcijas praves kun. 
Anicetas Tamošaitis, SJ, iš Či
kagos. Registruotis: Prisikė
limo parapijoje, tel. 533-0621, 
pas B. Sapijonienę, tel. 769- 
5702 ar L. Senkevičienę, tel. 
233-7321.

Baltiečių susitikimas
Baltiečių federacijos val

dybos nariai lapkričio 6 d. Ota
voje susitiko su Kanados mi- 
nisterio pirmininko pavaduo
toju Don Mazankowski. Buvo 
diskutuotas ministerio pirmi
ninko Brian Mulroney lanky
masis Sov. Sąjungoje. Baltie
čių federacijos valdybos pir
mininkės Joanos Kuraitės-La- 
sienės teigimu, susitikimas 
buvo svarbus laiko atžvilgiu. 
Ateinantys šeši mėnesiai Bal
tijos kraštams, kovojantiems 
už savo nepriklausomybę, bus 
kritiški. Ministeris pirminin
kas galėtų atlikti pagrindinį 
vaidmenį, padrąsindamas tai
kingo ir demokratinio judėji
mo plėtotę Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje. Juo labiau, 
kad Kanada nepripažįsta Bal
tijos valstybių įjungimo į 
Sov. Sąjungą.

Latvijos 71-ji nepriklausomy
bės šventė bus minima lapkri
čio 18, šeštadienį, Toronto uni
versiteto auloje (Convocation 
Hali). Šia proga nuoširdūs bro
liški sveikinimai.

“Atgimimą”, Lietuvos per
sitvarkymo Sąjūdžio savaitraš
tį, galima užsiprenumeruoti. 
Metinė prenumerata oro paštu 
— $40. Prenumeratas priima 
Antanas Šileika, 11 Morning
side Ave., Toronto, Ont. M6S 
1C1. Skambinti vakarais tel. 
(416)766-1124.

“The Globe and Mail” lap
kričio 3 d. laidoje rašė, kad 
sovietų diplomatas Liakin 
spaudos konferencijoje To
ronte pataręs Kanados vyriau
sybei būti atsargiai, reaguo
jant į nepriklausomybės judė
jimą Baltijos kraštuose. Bal
tiečių klausimas esąs didelis 
galvos skausmas Maskvai. Jis 
asmeniškai norįs matyti neda
lomą sovietų valstybę, kaip 
kad kanadiečiai nenori Kvebe
ko atsiskyrimo. Nors Kanada 
ir nepripažįstanti Baltijos 
kraštų įjungimo į Sov. Sąjun
gą, tačiau jos valdžia turinti 
būti labai atsargi, kad nepri
sidėtų prie pasaulinės reikš
mės implikacijų. Sovietų dip
lomatas rado pritarėją Toron
to universiteto mokslininko B. 
Korvig, Rytų Europos specia
listo, asmenyje. Sov. Sąjunga 
tautybių atžvilgiu esanti pa
rako statinė. Esą pavojinga 
keisti sienas. Geriau — suteik
ti žmonėms individualines tei
ses negu keisti žemėlapius.

Patikslinimas. “TŽ” 1989 m. 
40 nr. straipsnyje “Propaganda 
mokslo vardu” įsivėlė klaidi
nantis riktas: vietoj lygybės 
ženklo (—) įdėtas vienas brūkš
nys. Turėtų būti ši dr. Dov Le- 
vino siūloma aritmetinė for-
mulė: 50% — 0% — 15%.

MEDELIS CONSULTING
1ĮĮ*> ~~T*

'*»* 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

Po sėkmingai pavykusios “Gintaro” kelionės į Lietuvą pranešame, 
kad išrūpinam kvietimus ir suplanuojam išvykas pasirodymams 
į Lietuvą atskiriems menininkams ar ansamblinėms grupėms.

Sudarom sąlygas privačiai apsilankyti Lietuvoje.
Nuperkam automobilius ir kitas dovanas valiutinėje parduotuvėje. 
Sutvarkom dokumentus iškvietimui giminių iš Lietuvos.
Kreipkitės (Stefą arba Algį Medelius, vakarais tel. (416) 434-1847

1989 m. lapkričio 18, 
šeštadienį, 6.30 v.v. 
Programos pradžia - 
7.30 vai. vakaro 
Karaliaus 
Mindaugo menėje 
(1573 Bloor St.W.)

įvyks 
lapkričio 26, 
sekmadienį, 
2.30 v.p.p., 
Toronto 
Lietuvių 
namų 
didžiojoje 
salėje.

Albertas Šiukšta “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $300.

A. a. Petro Gužo atminimui 
Regina ir Vladas Bartninkai 
“Tėviškės žiburiams”, auko
jo $10.

Prisiminimui savo mylimų 
tėvų a.a. Pierrette ir a.a. Algir
do Velyvių Vytas Velyvis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Juozo Stalioraičio 8 me
tų mirties prisiminimui žmo
na Bernadeta “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. T. Andersono, Kalgario 
lietuvių draugijos įsteigėjo, 
atiminimui ši draugija “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

KLK moterų draugijos Delhi 
Šv. Kazimiero parapijos sky
rius “TŽ” aukojo $100.

Lankydamiesi “Tėviškės ži
buriuose”, Birutė ir Jonas Luk
šiai paliko $20 auką.

A. a. Kazimiero Mankausko 
atminimui Aldona Falikaus- 
kienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

Pamečiau auksinį auskarą 
tarp kapinių ir Anapilio sa
lės. Jeigu kas radote, prašome 
atnešti į “Tėviškės žiburių” 
administraciją.

Rastas kapinėse vyriškas auk
sinis žiedas. Prašome atsiimti 
“Tėviškės žiburių” adminis
tracijoje.

A. a. Danutės Fidlerienės 
atminimui Sabina ir Apoli
naras Gotceitai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $35.

VIDUTINIO AMŽIAUS NERŪ
KANTI MOTERIS norėtų apsigy
venti šeimoje ir prižiūrėti vaiku
čius, senelius arba slaugyti ligo
nius ilgesniam laikui. Gali valyti 
namus ir gaminti maistą. Laisva
laikiu užsiima mezgimu. Skambinti 
Sigitai tel. 1-705-429-2351.

M MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos tradi

ciniai grybų pietūs spalio 29 d. 
praėjo su pasisekimu.

“Rūtos” klubas trečiadieniais 
1 v.p.p. vėl pradėjo rodyti lietuviš
ko gyvenimo vaizdajuostes. Gruo
džio 10 d. AV parapijos salėje 
“Rūtos-” klubas ruošia vienos die
nos bazarą.

Aras Piečaitis, lapkričio 19, 
sekmadienį, tuoj po pamaldų pas 
seseles rodys skaidres su paaiš
kinimais iš Raud. Kinijos gyveni

1990 METŲ KELIONĖS LIETUVIAMS
Kelionė iš Montrealio į stebuklingą šv. Marijos 
apsireiškimo vietą Medjugorje, Jugoslavijoje, 
nuo gegužės 10-19...................  $1599
Kelionė iš Montrealio į šokių ir dainų šventę
Vilniuje nuo liepos 2-15 d.d..............  .......................... $2550

Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą $50 nuolaida ir 
nemokamas bilietas į vieną šventės koncertą.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į L. Stankevičių,
1053 Cr. Albane!, Duvernay, Laval, Que. Canada H7G 4K7.

Tel. (514) 669-8834

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS 
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

IMA UŽ:

Certifikatus ................. ... 11 % Taupymo-special............. ..... 6 %
Term, indėlius:

... 10 %
Taupymo - su gyv. dr........ ..... 53/4%

1 metų ................. Taupymo - kasdienines ... ..... 5'/2%
180 d. -364 d. ... ..... 93/4%

..... 4’/2%120 d.-179 d. ... ..... 93/4% Einamos sąsk......................

60 d. - 119 d. ... ..... 9’/2% RRIF-RRSP - term......... ... 1 1 1/2%
30 d.- 59 d. ... ..... 91/4% RRIF-RRSP-taup.......... ..... 61/2%

Nekiln. turto nuo 13 %, asmenines-nuo 13 %

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

“Tėviškės žiburių” 
skaitytojams

Kylant spaudos darbų ir pašto 
kainoms, “TŽ” leidėjai ir neno
rint yra priversti kelti savait
raščio prenumeratą.

METINĖ “TŽ” PRENUME
RATA — $26, RĖMĖJŲ — $35, 
GARBĖS — NUO $45.

JAV-bėse gyvenantiems pre
numerata skaičiuojama ameri
kietiškais doleriais, nes laik
raščio persiuntimo Amerikon 
išlaidos yra didesnės.

Taip pat daug padeda dosnios 
skaitytojų aukos. Už jas esame 
labai nuoširdžiai dėkingi. Atėjo 
laikas ieškoti daugiau pasto
vių pajamų, nes aukos nepaden
gia visų laikraščio išlaidų. Te
ko padidinti ir skelbimų kai
nas, kad būtų galima suvesti 
galą su galu. Tikimės, kad skai
tytojai supras esamą padėtį ir 
padės šiam savaitraščiui toliau 
gyvuoti padidintomis prenume
ratomis ir aukomis. Leidėjai

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
baldais ir bendra virtuve High Park 
rajone. Skambinti tel. 763-1031 
Toronte.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė antrame aukšte vyresnio 
amžiaus asmeniui. Skambinti tel. 
534-8057 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS kambarys vie
nam asmeniui su galimybe naudotis 
virtuve. Yra baseinas ir garažas. 
Skambinti tel. 767-7159 Toronte.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS. Lie
tuvoje žinomų video magnetofonų 
Toshiba 83C2 šiuo metu jo kaina tik 
$295. Turime kompiuterių ir elek
tronikos tinkamos Lietuvoje. Rei
kalingiausių vaistų siuntinukas į 
Lietuvą $65 su persiuntimu be mui
to. Siunčiame ir receptinius vais
tus. Romas Pūkštys, TRANSPAK, 
2655 VV. 69 St., Chicago, IL 60629. 
Įstaigos valandos: kasdien nuo 10-6 
v.v., šeštadieniais nuo 10-2 v.p.p. 
Tel. 312-436-7772; namų tel. 312- 
430-4145. Rašydami būtinai pažy
mėkite savo telefoną. 

mo, kur vasarą tarnybos reikalais 
išbuvo visą mėnesį.

Vedyboms ruošiasi Sofija Stan- 
kevičūtė su Joseph G. Deshaies ir 
Liucija Česnakavičienė (Joku- 
bauskaitė) su Antanu Slapšinsku.

A. a. Ronaldas Linkutis, 43 m. 
amžiaus, mirė spalio 2 d. Palaido
tas spalio 4 d. iš Šv. Gabrieliaus 
šventovės Notre Dame dės Nieges 
kapinėse. Liko žmona, duktė, du 
sūnūs, motina, dvi seserys, du bro
liai bei kiti artimieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne, 
“Vilnius Manor” pensininkų na
muose pas J. Gustainį.

PARDUODAMAS gražus butas 
(condo.) St. Petersburg Beach vie
tovėje, netoli Šv. Jono šventovės, 
du miegamieji ir dvi prausyklos. 
Teirautis tel. (813) 360-2564 arba 
tel. (416) 632-3134.

HAMILTONO LIETUVIŲ PEN
SININKŲ namuose “Rambynas” 
nuo š. m. gruodžio 1 d. išnuomoja
mas vieno miegamo butas. Šildy
mas ir elektra įskaitoma į nuomą. 
Kreiptis: 206-1880 Main St. West, 
Hamilton, Ont. Tel. 526-8281.

IEŠKAU moters, kuri sutiktų pri
žiūrėti vyresnio amžiaus porą High 
Park ir Roncesvalles gatvių rajone. 
Prašome skambinti tel. 763-3277 ir 
po 5 v.p.p. tel. 251-0798 arba 822-9139 
Toronte.

ATPIGINTOS KAINOS.
Pilna kaina su persiuntimu į Lie
tuvą video magnetofonas Toshiba 
83 CZ - $395, video kamera Hitachi 
- $1,150. Palyginkite. SIUNČIAME 
ir VAISTUS. Romas Pūkštys, 
TRANSPAK, 2655 W. 69 St., Chi
cago, IL 60629. Įstaigos valandos: 
kasdien nuo 10-6 v.v., šeštadie
niais nuo 10-2 v.p.p. Tel. 312-436- 
7772; namų tel. 312-430-4145. Ra
šydami būtinai pažymėkite savo 
telefoną.

CATERING
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

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.


