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Lietuvos prezidentas pas Prancūzijos prezidentą
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas V. Landsbergis, 

aplankęs Norvegiją ir Islandiją, buvo priimtas ir aukščiausių 
Prancūzijos pareigūnų Paryžiuje

Jis labai gražiai gyvena, labai gerai ekonomiškai su
sitvarkęs, puikiai įsikūręs. Ir kas prieš mūsų akis? Žino
ma — brangūs namai, rezidencijos, puošnūs kambariai, 
erdvi aplinka, gėlynai, maudymosi baseinai, naujausi 
automobiliai, kelionės po pasaulį... Ir dar daug kas, ro
dos, be galo be krašto — viskas surankiota, kas tik pasie
kiama ir įmanoma.

DŽIAUGIAMĖS išeivijos tautiečių medžiaginiu įsi
tvirtinimu įvairiose laisvojo pasaulio šalyse, ku
riose pradėtas naujasis pokarinis gyvenimas. 
Nėra statistikos, rodančios, kiek ir kur mūsų naujakuriai 

pakilo į ryškiąsias medžiaginės gerovės aukštumas. Po
karinės išeivijos niekas nerikiavo pakopose, neskaičia
vo ir neskirstė į grupes, pagal kurias bent apytikriai ma
tytume įsitvirtinimo laipsnį. Viena yra aišku: dauguma 
pradėjo su lagaminu, o dabar priklauso prie tų, apie ku
riuos galima tarti: jie gerai gyvena. Penkiasdešimtmetinė 
išeivijos gyvenimo patirtis parodė, kad ekonominis už
nugaris lietuviškos veiklos raidoje buvo labai reikalin
gas. Ir pavienių asmenų ar šeimų santaupos, ir suorgani
zuotos finansinės institucijos buvo ir lieka labai svarbi 
atrama tautiniams užmojams vykdyti. Be to, tas “geras” 
išeivių gyvenimas yra jau tapęs neišsemiamu įvairiausių 
gėrybių šaltiniu, kuriuo naudojasi ir Lietuvoje pasilikę 
giminės bei draugai. Šiuo metu pagalbos kanalų, kana
lėlių yra atsiradę gana daug. Ir visais jais plaukia prašo
ma parama, stiprinanti vargstančius, dar vis klaikios sis
temos nuo laisvojo pasaulio atskirtus tautiečius. Savąja 
parama išeivija atlieka užtat didelės reikšmės darbą, ku
riuo nors dalimi kompensuoja savanorišką pasitraukimą 
į laisvę.

GERAS gyvenimas, deja, turi ir antrąją, dažnai ap
vožtą, apatinę pusę, akivaizdžiai ir plačiai nema
tomą, gal net tyčia slepiamą arba ignoruojamą, 
pasitikint laiko dulkių jėga ar žmonių užmarštimi. Kas 

gi visa tai? Nėra nieko sudėtingo — reikia tik ramiai pa
mąstyti, giliau pažvelgti. Reikia pasverti, palyginti, ver
tybes pagrupuoti. Tada kiekvienam nesunkiai atsivers 
ta antroji pusė. Atviromis akimis žiūrėdami, daug ką pa
matysime, ko gal nenorėtume. Gal ten stovi išlepintas vai
kas, kuris tenori saldumynų ir televizijos? Gal ten stam
biais tėvelių duotais kišenpinigiais apsikaišęs paauglys 
su draugais parke narkotikais žalojasi? Gal ten viskuo 
aprūpinti sutuoktiniai, turtingi bedarbiai laksto, skrai
do, šėlsta, ieškodami naujų gyvenimo draugų, kad nebū
tų nuobodu, o būtų pakilu, įvairu ir romantiška? Kas su
skaičiuos kiek ir kokių? Spindinti materialinio gyvenimo 
pusė ne vieną apakina. O tada nesunku pamiršti, kad esi 
perkirstas pusiau taip, jog nebežinai, kas kam priklauso 
— dvasia kūnui ar kūnas dvasiai? Visa tai — to gerojo gy
venimo pinklės tiems, kurie atsisako žmogui įgimtos pu
siausvyros ar kažkada jaunystėje brandinto pilnutinumo. 
Atsisakymas arba tik vienpusiškas susižavėjimas neju
čiomis pradeda kenkti: spekuliacijai išstatoma moralė, 
prailgėja pirštai ir nagai viską griebti ir į save traukti, 
ieškoma kompromisų savanaudiškumui pateisinti, užsi- 
dedamos kaukės, kad to gerojo gyvenimo vaidinimas bū
tų patrauklesnis. Ir kyla klausimas: negi visa tai gali pa
daryti žmogų laimingą? O be laimės pajutimo apie kokį 
gerą gyvenimą galėtume nuoširdžiai kalbėti? Iš tikrųjų 
nieko kito nelieka, o tik laikytis tinkamo derinio tarp to, 
ką tu turi ir to, koks esi. Tik šitos pusiausvyros rodyklė 
tegali duoti rimtą atsakymą — kas gi yra tasai geras gyve
nimas? Č.S.

Uždengto stadiono staigmena
*

1989 m. birželio 3 d. beveik 
50.000 entuziastiškai nusitei
kusių torontiečių džiaugėsi 
naujuoju Toronto stadionu, 
linksminami net 6.000 atida
rymo programos atlikėjų. Tas 
modernus “SkyDome” stadio
nas turėjo atidengiamą ir vėl 
uždengiamą stogą, bet buvo 
skirtas tik beisbolo rungty
nėms, per mažas lengvajai at
letikai ir kai kuriom kitom 
sporto šakom. Tad iš tikrųjų 
džiaugėsi tik beisbolo sirga
liai, rungtynes galėsiantys ste
bėti ir po atviru dangumi, ir po 
stogo danga.

Džiaugsmą sudrumstė tik da
bar iš to uždengto stadiono iš
traukta ir torontiečiams pa
skelbta finansinė “SkyDome” 
vienerių metų apyskaita. Nau
jąją Ontario socialistų prem
jero Bob Rae vyriausybę nu
stebino “SkyDome” stadiono 
statytojų palikta $300 milijo
nų skola. Jos metinėms palū
kanoms padengti reikia $40 
milijonų, o stadiono pelnas 
tesiekia $17 milijonų. Vien tik 
skolos palūkanoms padengti 
“SkyDome” stadionui kasdien 
reikia $11.000 pelno, kurio ne
įmanoma pasiekti. Liūdniau
sia, kad ta nepakeliama $300 
milijonų skola priklauso akci
nei “Stadiono” bendrovei (Sta

dium Corporation), kurion yra 
įjungta ir jos grąžinimą garan
tuojanti Ontario vyriausybė. 
Tad šiuo metu pilna atsakomy
bė ir už palūkanų padengimą, 
ir už paskolos grąžinimą ten
ka ką tik valdžion atėjusiam 
premjerui Bob Rae.

Daugelio tėvų vaikas
Finansiškai nepakeliamą 

skolą atnešęs beisbolo “Sky
Dome” stadionas yra daugelio 
tėvų vaikas, pradėtas planuoti 
1982 m., kai metropolinio To
ronto pirmininku buvo P. God
frey. Statybos planus 1985 m. 
patvirtino Ontario konserva
torių premjeras W. Davis, o 
juos įgyvendinti padėjo Onta
rio liberalų premjeras D. Pe
tersonas. Nepasikeitė tik du 
pagrindiniai veikėjai — staty
bai vadovavęs verslininkas 
Chuck Magwood ir finansinę 
paramą organizavęs advokatas 
Trevor Eyton.

Pradedant statybos darbus 
1985 m., buvo paskelbta, kad 
jiems reikės $225 milijonų ir 
kad ši suma jau esanti sutelk
ta. Mat žemės plotą “SkyDome” 
stadionui parūpino CNR gele
žinkelio bendrovė, po $30 mi
lijonų — metropolinio Toron
to vadovybė ir Ontario provin-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Žemaitiška koplytėlė Lietuvos pakelėje-apgriuvusi, bet ištvermingai liudijanti krikščioniškąjį lietuvių tikėjimą 
(Šatės, Plungės rajonas) Nuotr. A. Krutulienės, 1972 m.

Du pokalbiai Prancūzijos spaudoje
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Lietuvos laisvės lygos pirmininkas 

Antanas Terleckas kalbėjosi su prancūzų dienraščio korespondente Francoise Thom Vilniuje

Nors įvykiai Lietuvoje apri
mo, prancūzų spauda tebesi
domi esama būkle ir gana pla
čiai rašo apie Vilniaus-Mask- 
vos pasitarimus, kuriuos seka 
korespondentai Maskvoje. “Le 
Quotedien de Paris” 1990.IX.19 
ir 21 išspausdino net du pokal
bius, vertus ir lietuvių dėme
sio.

Su Landsbergiu
Pokalbis su V. Landsbergiu 

pavadintas antrašte “Persų 
įlankos krizė naudinga Gorba
čiovui”. Paklaustas apie dery
bas su Maskva, V. L. pareiškė: 
“Maskva stengsis išlaikyti Lie
tuvą ir kitas Baltijos valstybes 
federacijoje, kuri gali būti 
įvairi: galimos nuolaidos, di
desnė laisvė respublikoms, 
bet žemėlapis neturi keistis. 
Maskva norėtų įteisinti Balti
jos valstybių aneksiją, įvykdy
tą 1940”.

Paminėjęs, kad ta aneksija 
neturi jokios teisinės galios, 
V. L. primena Vokietijos susi
jungimą, kuris vakariečių 
spaudoje minimas kaip pasku
tinis II D. karo pabaigos veiks
mas. Esą kyla pavojus Balti
jos valstybėms būti užmirš
toms tarptautinėje poilitikoje. 
Tai esanti naudinga aplinky
bė Maskvai, kurios naudai vei
kia ir Persų įlankos krizė, nes 
ten dabar telkiasi viso pasau
lio dėmesys. “Toji krizė nuos
tolinga arabams, bet naudinga 
Sov. Sąjungai politiniu ir eko
nominiu požiūriu”. Baltijos 
valstybės, kuriose nėra kruvi
nų konfliktų, nesusilaukia di
desnio vakariečių dėmesio. 
Vokietijoje netgi pasisakoma 
prieš paramą Baltijos valsty
bėms.

Tokia vakariečių laikysena 
naudojasi Maskva. Ji nekalba 
apie derybas su Lietuva, o tik
tai apie pasitarimus. Gorba
čiovo ir Jelcino suartėjimas 
remiasi galbūt interesų suta
pimu, bet yra laikino pobūdžio 
— jis nebus nei tvirtas, nei vi
suotinis. Jelcinas gali susitar
ti su Gorbačiovo Kremliumi, 
bet ne su Ryžkovu, reikalau
jančiu subordinacijos.

Į klausimą apie Lietuvos 
nuolaidas derybose su Mask
va, V. L. atsakė: “Riba yra mū
sų valstybės nepriklausomybė. 

Priėmus šį principą, mes būsi
me pasiruošę įvairiom nuolai
dom: sutarčiai dėl sovietinės 
kariuomenės dalinių statuso 
Lietuvoje, jų skaičiaus, jų iš
dėstymo, sutarčiai dėl abiem 
pusėm naudingų ekonominių 
bei prekybinių reikalų ..

Kai korespondentė paklau
sė, ar sovietinės kariuomenės 
pasilikimas Lietuvoje būtų 
suderinamas su jos nepriklau
somybe, V. L. paaiškino, kad 
tai yra įmanoma. Pavyzdys — 
amerikiečių kariniai daliniai 
Vokietijoje. Jie nesudaro grės
mės valstybės suverenitetui. 
Praeityje esą buvo ir kitokių 
pavyzdžių, tačiau “kai nepri
klausoma valstybė leidžia ki
tai nepriklausomai valstybei 
laikyti karinius dalinius savo 
teritorijoje tam tikrą laiką, 
būklė darosi visai skirtinga”.

Baigdamas savo pareiškimą, 
V. L. pabrėžė, kad tokia nuo
laida būtų daroma be entuziaz
mo. Dabartinė būklė esanti ne
pakenčiama, nes sovietinė ka
riuomenė yra okupacinė jėga, 
kuri nesiskaito su Lietuvos 
vyriausybe.

Su Terlecku
Pokalbis su A. Terlecku taip 

užvardintas: “Lietuva: Vaka
rai nieko nesupranta”. Atsa
kydamas į klausimą, kaip atsi
rado LLL, A. T. paaiškino, kad 
LLL gimė 1988 m., kai žmonės 
buvo pilni baimės ir nusiminę. 
Esą reikėjo įkvėpti drąsos ir 
parodyti, kad įmanoma kovoti. 
“Mūsų tikslas buvo pažadinti 
tautinę dvasią. Pirmoji mūsų 
akcija buvo priminti pasau
liui, kad Lietuva buvo jėga 
įjungta Sov. Sąjungon. Mūsų 
organizacija laikoma radika
lia. Paprastai mes sakome tai, 
ką manome. Taip darėme Brež
nevo laikais, taip darome ir 
dabar. Tie, kurie niekad nėra 
kovoję su bolševikais, mano, 
kad reikia daugiau atsargu
mo ... Bet tai ne mūsų nuomo
nė. Mes nieku nerizikuojame. 
Paprastai aš taip sakau žmo
nėms: kodėl bijote KGB — jie 
nieko negali padaryti, gali tik 
nužudyti. Jei kas nors išdrįsta 
pakelti balsą, prisideda ir ki
ti”.

Liaudies frontų atsiradimą 
A. T. aiškino Kremliaus įsiki

šimu. Esą, kai Kremlius paste
bėjo tautinių sąjūdžių forma
vimąsi, įsakė organizuoti liau
dies frontus, kad jie neutrali
zuotų tuos sąjūdžius. Lietuvo
je žmonės nuėjo su Sąjūdžiu, o 
ne su LLL, nes pastaroji sakė: 
niekas dovanai laisvės neduo
da — už ją reikia kovoti.

— Ką manote apie vakarie
čių laikyseną Baltijos šalių 
atveju, — paklausė korespon
dentė. A. T. atsakė:

— Mes gerai suprantame, 
kad politika ir moralė yra du 
skirtingi dalykai. Demokrati
jų laikysena liudija krikščio
niškų idealų sužlugimą Vaka
ruose: katalikiški kraštai — 
Prancūzija, Italija, Ispanija 
pasirodė indiferentiškos ka
talikiškai Lietuvai.

— Jūs manote, kad tai visų 
pirma morališkai peiktina lai
kysena. Ar negalvojate, kad ji 
turi politinį pateisinimą?

— Ir politiniu požiūriu tai 
kvaila laikysena. Kam gi tal
kinti Maskvai išsaugoti sovie
tinę federaciją?

— Vakarai mano, kad reikia 
padėti Gorbačiovui daryti re
formas ...

— Taip, Vakaruose mums 
dažnai sakoma: “Kas atsitiks, 
kai nebus Gorbačiovo?” Aš at
sakau: tada bus Ivanovas arba 
Petrovas — koks skirtumas? 
Vakarai nieko nesupranta. Da
lykai nepriklauso tik nuo vie
no žmogaus. Gorbačiovas yra 
žmogus tam tikrų Rusijos gru
pių, siekiančių išsaugoti im
periją. Jie mano, kad Gorba
čiovas ir yra žmogus, kuris ga
li tai padaryti. Tam uždaviniui 
Sov. Sąjungoje žmonių netrūks
ta. Man rodosi, kad Jelcinas 
geriau galėtų ginti imperiją 
nei Gorbačiovas.

— Kartais Lietuva yra kalti
nama kenkimu reformoms Sov. 
Sąjungoje.

— Kvailesnio kaltinimo ne
gali būti. Baltijos šalys niekad 
nesutiks pasilikti vergų būklė
je. Mes kovojome ginklu ištisą 
dešimtmetį, bet niekas mumis 
nesirūpino. Mes buvome vieni. 
Dabar pasaulis jau žino kas

(Nukelta į 2-rą psl.)

Š. m. spalio 11-14 d.d. lankėsi 
Paryžiuje Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas, lydimas patarė
jų — S. Adomavičiaus, R. Bog
dano ir sekretoriaus A. Grau- 
rogko. Jo atvykimas buvo su
sijęs su Socialinė’s istorijos 
instituto organizuotu pokal
biu 1990. X. 11 Europos namuo
se Paryžiuje. Pakvietimuose 
buvo pažymėta, kad pokalbis 
vyks dalyvaujant Lietuvos Res
publikos prezidentui Vytau
tui Landsbergiui.

Aerodrome V. Landsbergį 
1990. X. 11 sutiko Prancūzijos 
vyriausybės vardu protokolo 
pareigūnas, o svečio dispozi
cijai jo vizito metu Paryžiu
je buvo duoti du šarvuoti li
muzinai su policijos palyda, 
kaip daroma lankantis sveti
mų valstybių galvoms ar minis- 
teriams pirmininkams. Tiesiai 
iš aerodromo V. Landsbergis 
vyko į prezidentūrą, kur jį, 
lydimą Ričardo Bačkio, Lietu
vos Respublikos atstovo Pary
žiuje, priėmė prezidentas 
Francois Mitterrand. Priėmė 
labai maloniai, ir pasikalbė
jimas vyko konkrečia bei pozi
tyvia prasme. Užtrukęs apie 
45 minutes.

Sekančią dieną, spalio 12, 
prezidentas V. Landsbergis, 
taip pat lydimas Ričardo Bač

Dabarties įvykiai Lietuvoje
V. Landsbergis Vakarų 

Europoje
LIC pranešimu, Lietuvos 

aukščiausiosios tarybos pirm. 
V. Landsbergis buvo išvykęs į 
Vakarų Europos kraštus pro
paguoti Lietuvos vardą ir jos 
interesus.

Norvegijoje, Oslo mieste, V. 
Landsbergis atidarė Lietuvos 
respublikos informacinį biu
rą, kuriuo bus skatinamas dvi
šalis ekonominis bendradar
biavimas. Pakabindamas Lie
tuvos herbą biuro atidaryme, 
V. Landsbergis pažymėjo: “Tai 
yra naujas žingsnis mūsų ke
lyje, grįžtant į Europos šalių 
bendriją”. Čia jis susitiko su 
Norvegijos valstybės sekreto
riumi K. Wollebaek.

Islandijoje Keflaviko tarp
tautiniame orauostyje V. Lands
bergį pasitiko premjeras Her- 
mannsson. Pastarojo reziden
cijoje svečiui iš Lietuvos buvo 
suruošta privati vakarienė. V. 
Landsbergis susitiko su užsie
nio reikalų ministeriu J. B. 
Hannibalssonu ir pietavo su 
krašto prezidente. Lankėsi 
parlamento sesijoje. Iš prem
jero rezidencijos V. Landsber
gis kalbėjo Islandijos žmo
nėms, pažymėdamas, kad Is
landija pirmoji pasveikino 
Lietuvą po kovo 11 d. įvykių ir 
pirmoji pripažins Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. Iš 
Islandijos V. Landsbergis iš
skrido į Paryžių susitikti su 
valdžios atstovais. 

Šiame numeryje: 
Geras gyvenimas

Uždengto stadiono staigmena 
Du pokalbiai Prancūzijos spaudoje 

Milijonai parašų už Lietuvos nepriklausomybę 
Absurdo spektaklis 

Dabartinė Lietuva išeivės akimis 
Tiek daug mielų veidų 

Emocijų paukštė
“Vilnius lietuvių liaudies dainose” 

Daina, tau atidaviau viską

kio, buvo priimtas Prancūzi
jos ministerio pirmininko Mi
chel Rocard, Užsienio reikalų 
ministerio Roland Dumas ir 
parlamento pirmininko Lau
rent Fabius. Pasikalbėjimai 
vyko konkrečiais klausimais 
ir buvo labai pozityvūs. Po 
to V. Landsbergis su R. Bač- 
kiu turėjo pasikalbėjimą su 
įsikūrusiu parlamente ir se
nate Baltijos valstybių drau
gystės grupių pirmūnais. Visi 
priėmusieji V. Landsbergį 
pasikalbėjimuose labai gerai 
buvo susipažinę su Lietuvos 
reikalais, ir todėl pasikalbė
jimai buvo labai pozityvūs.

Prezidento V. Landsbergio 
programa, parengta Ričardo 
Bačkio, buvo labai gausi ir, 
šalia oficialių pasimatymų, 
Lietuvos prezidentas pasirodė 
televizijoje, davė daugeliui 
dienraščių, žurnalų korespon
dentų interviu, turėjo pasikal
bėjimą su prof. G. Matorė, su 
kviestais profesoriais, nariais 
Lietuvių tautos gynimo komi
teto, dalyvavo prel. J. Petro
šiaus, Lietuvių katalikų misi
jos direktoriaus, Mišiose 1990. 
X. 13 ir po to pobūvyje su lie
tuvių bendruomene Paryžiuje.

1990. X. 14 prezidentas V. 
Landsbergis su savo palydo
vais išvyko Lietuvon. Inf.

Šv. Tėvo vaidmuo
Kaip akredituotas prie Šven

tojo sosto Stasys Lozoraitis 
paryškino Šv. Tėvo laikyseną 
Lietuvos laisvėjimo eigoje. 
Jau iš pat pradžių Šv. Tėvas 
teiravęsis, kuo galėtų patar
nauti. Jo bandymas tarpinin
kauti Maskvoje buvo griežtai 
atmestas. Tačiau jis per savo 
atstovus Sovietų Sąjungoje 
veikęs, kad tam tikri veiksmai 
prieš Lietuvą būtų sustabdyti 
arba sušvelninti. Praktiškai 
Šv. Tėvas prie savęs turįs gru
pę patarėjų, specialiai besi
rūpinančių Lietuvos reikalais. 
Kalbėtojas užtikrino, kad Šv. 
Tėvas rūpinasi Lietuva labai 
nuoširdžiai.

Vilnius kaip žydų 
kultūros centras

YIVO žydų tyrimo instituto 
pranešimu Lietuvių informa
cijos centrui, spalio 20-22 d.d. 
Niujorke buvo surengta konfe
rencija apie Vilnių kaip žydų 
kultūros centrą. Konferenci- 
jon atvyko aštuoni žymūs pas
kaitininkai iš Lietuvos.

Pasak YIVO vedėjo Samuel 
Norich: “Mes žiūrime į šią kon
ferenciją kaip žydų ir lietuvių 
istorikų mokslinio dialogo pra
džią, ar tiksliau sakant, tęsinį. 
Tikimės, kad šis dialogas pa
dės iššaukti abiejų bendruo
menių gilesnį supratimą apie 
mūsų istorinius ryšius, kurie 
mus kartu jungia”. (LIC)
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Artėja VLIKo seimas
1990 m. lapkričio 2-4 d.d. Kliv- 

lande įvyks VLIKo seimas, ku
rio rengimu rūpinasi iš visuo
menės ir spaudos atstovų suda
rytas seimui rengti komitetas. 
Pirmininkauja Vytautas Jokū
baitis, sekretoriauja Pranas 
Razgaitis, įždę tvarko Jadvyga 
Budrienė, vicepirmininkai - 
Juozas Ardys ir Jurgis Malskis, 
spaudos bei informacijos rei
kalus tvarko A. Balašaitienė ir 
Vacys Rociūnas ir eilė talkinin
kų. Seimo atstovai ir svečiai, 
padarę kambarių rezervacijas 
“Quality Inn” viešbutyje (28600 
Ridgehills Dr., Wickliffe, Ohio, 
tel. 800-752-2582), prašomi atvyk
ti lapkričio 2 d. Transporto rei
kalais rūpinsis dr. Vytautas 
Maurutis, į kurį galima kreiptis 
telefonu 1-216-256-1383 arba raš
tu (8450 Bridalhurst, Kirtland, 
Ohio 44026).

Lapkričio 2 d. vakare Lietuvių 
namuose (877 East 185th St.), ren
giamas seimo atstovų ir visuome
nės pašnekesys bei vaišės.

Lapkričio 3 d., 9 v.r., seimo at
stovų ir svečių registracija “Qua

lity Inn” viešbutyje, 10 v.r. - pir
mas posėdis. Po pietų pertrau
kos - 2 vai.15 min. antras posė
dis. 7 v.v. vaišės-kokteiliai Lie
tuvių namuose. 8 v.v. iškilminga 
vakarienė su menine programa, 
kurią atliks sol. Aldona Stempu- 
žienė ir pianistė Danutė Liau- 
bienė.

Lapkričio 4, sekmadienį, 10 v.r., 
Dievo Motinos nuolatinės pagal
bos šventovėje (18022 Neff Road, 
iškilmingos Mišios, kurių metu 
giedos Lietuvos operos solistė 
ir Aukščiausios tarybos narė Ni
jolė Ambrozaitytė. 12 v. Lietuvių 
namuose trečias posėdis ir sei
mo uždarymas.

Seimo eigos reikalais prašome 
kreiptis į Vytautą Jokūbaitį tel. 
216-481-7161 arba adresu: 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117.

VLIKo pirm. dr. K. Bobelis ne
seniai lankėsi Lietuvoje padarys 
pranešimą. Su pranešimais daly
vaus iš Lietuvos atvykę du Aukš
čiausios tarybos nariai - Nijolė 
Ambrozaitytė ir Egidijus Klum
bys.

A. M. Balašaitienė

Du pokalbiai Prancūzijos spaudoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dedasi. Jei Sov. Sąjunga nuo
širdžiai nori taikos, privalo 
sutikti su Baltijos šalių nepri
klausomybe.
— Ką Jūsų nuomone turėtų 

daryti vakariečių kraštai?
— Jie turėtų aiškiai pasaky

ti sovietiniams vadams: jei no
rite paskolų, duokite laisvę 
Baltijos šalims. Ir ne tik joms. 
Gruzinai mums prikiša egoiz
mą. Su pagrindu. Jie taip pat 
buvo jėga įjungti Sov. Sąjun
gom Taigi visos tautos, paverg
tos Rusijos,, turi atgauti savo 
laisvę. Kai būsime politiškai

laisvi, galėsime pagelbėti Ru
sijai.

— Ar nebijote, kad Sov. Są
junga gali griebtis netikro su
vereniteto politikos ir duoti 
respublikoms pseudoautono- 
miją?

— Ji kaip tik to ir siekia. Tai 
matyti ir Jelcino laikysenoje.

— Kokie, Jūsų nuomone, yra 
tikro suverenumo kriterijai?

— Visų pirma — išvedimas 
okupacinės kariuomenės. Ant
ra — nepriklausoma ekonomi
ja su bankine sistema ir Lietu
vos pinigais. G.

Vienerių metų mirties sukaktis.
Spalio 24 d. sueina vieneri metai,

kai mūsų mylimas tėvelis, uošvis, senelis ir prosenelis

GUSTAVAS GOCENTAS
užmerkė savo pavargusias akis amžinam gyvenimui. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionį maldoje.

Liūdime ir jo labai pasigendame -
Marta ir Paulius Misevičiai, vaikaitės - 

Renata ir Loreta su šeimomis

PADĖKA
Pavargusias akis užmerkiau, bet ne čia 
Aš, Dieve, amžinojo poilsio ieškojau: 
Po tėviškės padange žydinčia, skaisčia 
Ir prie tėvu milžinkapio žaliųjų kojų.

(Br. Brazdžionis)

AfA 
ADOLFAS ŠETIKAS

mirė 1990 m. rugpjūčio 26 d. St. Catharines, Ont., 
palaidotas rugpjūčio 30 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

{Mississaugoje.
Dėkojame kun. K. Butkui, OFM, už maldas koplyčioje ir 

atnašautas Mišias šventovėje. Taipogi padėka kun. J. bau
bai, OFM, už atnašavimą Mišių. Dėkojame laidotuvių direk
toriui Patrick Darte už rūpestingą patarnavimą. Nuoširdus 
ačiū solistams p.p. Paulioniams ir p. Šiloi už gražiai giedo
tas giesmes. Ypatingai nuoširdi padėka torontiškiui St. Jokū
baičiui už gražų laidotuvių organizavimą ir jautrų atsisvei
kinimo žodį šaulių vardu.

Ačiū taip pat p.p. Žemaičiams, p.p. Dirvaičiams iš St. 
Catharines. Dėkojame Kanados Lietuvių Bendruomenei, 
skautams, kariams veteranams už tartus reikšmingus atsi
sveikinimo žodžius. Ačiū visiems už dalyvavimą laidotuvė
se, ir palydėjimą velionies įamžino poilsio vietą.

Padėka karsto nešėjams, garbės sargybai, visoms orga
nizacijoms, visiems už aukas įvairiems fondams, pareikštas 
užuojautas žodžiu ir raštu, užprašytas Mišias, gėles. Ačiū 
Birutei už paruoštus skanius pietus.

Dar kartą visiems nuoširdžiausias ačiū -
Liūdesy likusi žmona Albina, dukros - Vaidilutė ir Daiva, 

sūnus Arūnas, žentai, vaikaičiai ir visi giminės

Milijonai parašų už Lietuvos nepriklausomybę
Nesuprantama PLB pirmininko dr. V. Bieliausko pozicija

VYTAUTAS SKUODIS

1990 m. spalio 5-7 d.d. Detroi
te įvyko JAV Lietuvių Bend
ruomenės XII-sios tarybos tre
čioji sesija, kurioje dalyvavo 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. dr. Vytautas Bie
liauskas. Savo kalboje jis pa
lietė eilę klausimų, susijusių 
su Lietuva, kurie buvo daugiau 
informatyvinio pobūdžio. De
ja, toji informacija iš dalies 
buvo paremta pasenusiais ar
ba netiksliais faktais ir dėl 
to sukėlė abejonių. Jautėsi 
įtaka tų žmonių, kurie, atvykę 
iš Lietuvos, išeivijoje ieško 
sau ramsčio tarpusavio nesu
tarimams gilinti.

Sesijos metu ir jos kuluaruo
se teko įsitikinti, kad yra ir 
daugiau žmonių, kurių nuomo
nė ir įsitikinimai vienu ar ki
tu Lietuvos klausimu paremti 
ne autentiškais faktais, ne 
savo pačių platesne mąstyse
na ir naujausių žinių anali
ze, o tiktai simpatija ar anti
patija kuriam nors iš Lietuvos 
atvykusiam ar Lietuvoje sutik
tam asmeniui, jo tarnybiniam 
rangui, savo pačių išankstiniu 
nusistatymu ir nesugebėjimu 
atpažinti tepdencingumo.

Nepasitikėjimas TFP 
Amerikoje

Tarp visos eilės diskutuoti
nų klausimų, kuriuos dr. V. 
Bieliauskas palietė savo kal
boje, ypatingai nustebino jo 
paniekinantis atsiliepimas 
apie tarptautinę organizaciją 
Society for the Defense of 
Tradition, Family and Proper
ty (TFP), kuri vykdo parašų 
rinkimą po peticija, adresuota 
Lietuvos Respublikos prezi
dentui V. Landsbergiui. Jis 
tiesiog ragino su ja neturėti 
jokių reikalų.

Apie šią, mūsų žmonėms be
veik nežinomą organizaciją ir 
jos vykdomą akciją už Lietuvos 
laisvę, ne kartą buvo užsimin
ta įvairioje išeivijos spaudoje.

Toji parašų rinkimo akcija, 
kitataučių vykdoma ir Ameri
koje, jau anksčiau daugelį mū
sų nustebino, o kai kam sukėlė 
ir nepasitikėjimą. Tokį nepa
sitikėjimą išsakė ir dr. V. Bie
liauskas, visai nepaaiškinda
mas, kodėl mes neturėtume 
remti tos akcijos vykdytojų 
ir kodėl turėtume jų šalintis?

Šio straipsnio autorius ne
daug ką žino apie tą TFP, ta
čiau tos organizacijos vykdo
mame parašų rinkime nemato 
nieko blogo ir mano, kad visa 
tai, kas naudinga Lietuvai, 
reikia vertinti tiktai teigiamai.

P. Amerikos lietuvių požiūris
Visai kitoks požiūris į tarp

tautinę organizaciją TFP mū
sų tautiečių, gyvenančių P. 
Amerikoje. Iš Kolumbijos, ku
rioje gyvenančių mūsų tautie
čių PLB pirm. dr. V. Bieliaus
kas, pernai lankydamas P. 
Amerikos lietuviškas koloni
jas, nepanorėjo pamatyti, atė
jo laiškas, parašytas š. m. bir
želio 23 d., kuriame vienas lie
tuvis rašė:

Jau renkami parašai per tarptau
tinę TFP organizaciją (.. .). Per 
Medelyno TFP skyrių mane pasie
kė žinia, jog parašai renkami 22- 
juose kraštuose ir kad preziden
tas V. Landsbergis apie tai pain
formuotas. Yra žinių, kad tai jau 
pagarsinta Lietuvoje per radiją ir 
televiziją.

Kitas mūsų tautietis, gyve
nantis Sao Paulo mieste Brazi
lijoje, Lietuvoje ėjęs aukštas 
teisininko pareigas, š. m. rug
pjūčio 18 d. laiške štai ką pa
rašė:

Brazilijos Sao Paulyje organi
zacijos “Sociedade Brasileira de 
defesa da tradicao, fatnilia e pro- 
priedade” centro sukelta ir dar te
besitęsianti vieša kampanija už 
Lietuvos nepriklausomybės atga
vimą (organizacijos įsteigėjas ir 
vadovas — prof. Plinio Correa de 
Oliveira), kuri iki dabar Brazili
joje surinko jau virš dviejų mili
jonų parašų po Lietuvos nepriklau
somybės Paramos proklamacija, ir 
dar apie vieną milijoną parašų tos 
organizacijos šakose JAV ir kele- 
toje Europos valstybių (vien tik 
JAV apie 600 tūkst. parašų). Tokio 
mąsto viešosios nuomonės sukėli
mo akcija, gimusi Brazilijoje ir 
jau turinti ryšius su Lietuva, 
turbūt neturi sau panašaus paly
ginimo tarpe visų kitų sąjūdžių 
Lietuvos klausimu už pačios Lie
tuvos ribų. (...) Siunčiu šios or
ganizacijos, kurios sigla TFP, pam
fletą Lietuvos klausimu ir iš Lie
tuvos gauto dokumento kopiją, 
mano gautą iš dviejų šios organi
zacijos atstovų, kurie mane aplan
kė mano namuose ir man, nustebu

siam, pristatė Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos raštą iš 1990 
m. birželio mėn. 19 d., su Algirdo 
Saudargo parašu. Ta proga pokalbio 
metu aš, kalbėdamas savo asmeniš
ku vardu, patikinau mane aplankiu
sius asmenis, kad atsikėlusi nepri
klausoma Lietuva niekad neužmirš 
TFP sukeltos akcijos nuopelnų Lie
tuvai ir ras atitinkamus būdus tai 
pažymėti būsimuose Lietuvos ir 
Brazilijos santykių rėmuose.

Laiške minimas “pamfletas” 
— tai gražus žalsvos spalvos 
ir ant storesnio popieriaus 
Sao Paulo mieste atspausdin
tas lankstinukas portugalų 
kalba, pavadintas “Pro Litua- 
nia livre e independente”. 
Virš šio pavadinimo — dide
lis Lietuvos herbas, kurio 
apačioje užrašas “Lituania 
terra Mariae”. Kituose lanks
tinuko puslapiuose — geogra
finėje schemoje paryškinta 
Lietuvos vieta, trumpa Lietu
vos dabartinio statuso charak
teristika, aiškinimai, kodėl 
reikia remti Lietuvos laisvės 
siekius, atviras laiškas Lie
tuvos prezidentui V. Lands
bergiui ir informacija apie 
TFP, su tos organizacijos įkū
rėjo prof. Plinio Correa de 
Oliveira fotografija.

Šių metų vasarą Ispanijoje 
apsilankęs vienas Amerikos 
lietuvis iš ten parsivežė dides
nio formato ir su gausesne in
formacija apie Lietuvą lanks
tinuką, organizacijos TFP at
spausdintą Madride ispanų 
kalba. Jame yra nukerpamas 
lapas su peticijos tekstu ir 
grafomis parašams rinkti. Mū
sų turistas iš nustebimo buvo 
tiesiog apstulbęs, kada gatvė
je jį sulaikęs ispanas aiškino 
jam būtinumą pasirašyti už 
Lietuvos laisvę.

Padėka iš Lietuvos
TFP biuro Romoje pirminin

kas Juan Miguel Montes gavo 
iš Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministerio A. Sau
dargo š. m. birželio 19 d. rašytą 
laišką:

Gerb. pone Montes, mes su dė
kingumu priėmėme Jūsų laišką, 
atsiųstą organizacijos TFP var
du. Prašau TFP nacionalinės ta
rybos Brazilijoje prezidentui 
prof. Plinio Correa de Oliveira 
perduoti pono V. Landsbergio ir 
mano ypatingą padėką už jo pa
stangas palaikyti mus kovoje už 
Lietuvos laisvę. Jūsų veikla yra 
labai savalaikė ir šiuo mūsų kraš
tui kritišku metu ji mus įkvėpia.

Mano dėmesį atkreipė tai, kad 
po tos organizacijos peticija 
jau yra pasirašę daugiau kaip 
vienas milijonas žmonių. Tai vie
na iš didžiausios reikšmės mora
linės paramos iniciatyvų, kokias 
mes iki šiol iš tolimų Vakarų 
kraštų esame patyrę. Mes dėkoja
me už šią akciją. Nuoširdžiai 
Jūsų — Algirdas Saudargas, už
sienio reikalų ministras.

Neseniai išeivijos spaudoj, 
buvo žinutė, kad TFP skyrius 
Prancūzijoje po analogiška 
peticija, remiančia Lietuvos 
laisvės siekius, jau surinko 
tris milijonus parašų. Beje, 
šis skaičius yra reikalingas 
patvirtinimo kitu autentiškes- 
niu informacijos šaltiniu.

Visų pateiktų faktų konteks
te PLB pirmininko dr. V. Bie
liausko raginimas JAV LB ta
rybos sesijoje ignoruoti TFP 
vykdomą akciją už Lietuvą yra 
daugiau negu nesusipratimas. 
Be to, savo kalboje jis visai 
neužsiminė, kodėl PLB nepa
rodė jokio dėmesio Lietuvos 
Sąjūdžio akcijai “pasauliniu 
mastu” renkant parašus po pe
ticija “Baltijos klausimą — 
į Paryžiaus konferenciją”, 
kuri Pabaltijo kraštuose bu
vo pradėta š. m. rugpjūčio 
23 d. akcijos “Kelias į Euro
pą” metu. Apie tai, kad Lie
tuvos Sąjūdis šitame reikale 
dėjo viltis į mūsų išeiviją, 
buvo rašyta “Drauge” (nr. 178, 
1990. IX. 13). Deja, šitos jų vil
tys buvo apviltos.

• Savo tautiškumą bei žmonišku
mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
met yra dviejų tėvynių pilietis — 
savo ir viso pasaulio.

DR. J. ERETAS

AfA 
I VITOLDUI ŽĖKUI

mirus,

žmonai ANELEI, dukrai RITAI, sūnui ROMUI 
bei visai giminei reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime -

A. L. Andruliai P. Steponauskas
L. V. Rutkauskai E. Jasiūnienė

PADĖKA
AfA 

JONAS JASINSKAS
mirė 1990 m. rugpjūčio 9 d., palaidotas rugpjūčio 11d.

Šv. Petro kapinėse, Londone, Ontario.
Nuoširdžiai dėkoju kun. klebonui K. Kaknevičiui už mal

das laidotuvių namuose, atlaikytas gedulo Mišias šventovė
je ir maldas amžino poilsio vietoje.

Dėkoju solistei Irenai Černienei už tokias įspūdingas 
giesmes ir R. Vilienei už vargonavimą Mišių metu. Ypatin
ga padėka Vytautui Petrauskui už pagalbą visuose laidotu
vių reikaluose.

Nuoširdžiai dėkoju savo krikšto dukrai ir jos sesutei už 
atsilankymą, gražias gėles bei rūpestį tokią sunką mano 
gyvenimo valhndą.

Dėkoju visiems už aukotas Mišias velionies atminimui, 
Londono apylinkės bendruomenei už pareikštą užuojautą 
ir paramą bei dalyvavimą laidotuvėse, visiems atėjusiems 
atsisveikinti ir palydėti velionį į amžino poilsio vietą.

Jūsų parodytas nuoširdumas palieka giliai mano šir
dyje-

liūdinti žmona Ona Jasinskienė

Onabian &rt ^memorials M).
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 įvairius 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

AfA 
PETRUI BIZINKAUSKUI

Bostone mirus,

jo žmonai, dukroms ir sūnums su šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą-

A. M. R. G. Vaišvilų šeima

PADĖKA
Mylimas tėvelis

a.a. KOSTAS SIMONAITIS
mirė 1990 m. rugsėjo 9 d., palaidotas rugsėjo 12 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. A. Sima
navičiui, OFM, ir kitiems kunigams už maldas laidotuvių 
namuose, koncelebracines Mišias bei palydėjimą į kapines.

Nuoširdi padėka visiems už atsilankymą laidotuvių na
muose, užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, pareikštas užuo
jautas žodžiu ir spaudoje bei palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Nuoširdus ačiū D. Sondienei ir A. Blauzdžiūnui už jų 
didelę pagalbą ir B. Stanulienei už paruoštus pusryčius.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.

Liūdintys: dukros - Danutė, Šėlutė, Elytė ir Janytė; 
sūnūs - Algirdas, Kęstutis, Darius ir visi vaikaičiai

PADĖKA 
AfA

VACYS IVANAUSKAS
mirė 1990 m. rugsėjo 11d. Bracebridge, Ont., palaidotas 
rugsėjo 14 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiausias ačiū Lietuvos kankinių parapijos kun. 
klebonui J. Staškui už maldas koplyčioje, šventovėje ir už 
atlaikytas Mišias bei palydėjimą įamžino poilsio vietą. Taip 
pat dėkojame kun. V. Braukylai už maldas.

Ypatinga mūsų padėka kun. klebonui J. Staškui už rū
pestį, paguodą ir nuoširdžią pagalbą tokią sunkią netekimo 
valandą.

Nuoširdžiai dėkoju mano seseriai ir jos vyrui už dalyva
vimą laidotuvėse bei visokeriopą pagalbą.

Dėkojame visiems už užprašytas Mišias, pareikštas už
uojautas žodžiu ir spaudoje, gėles, karsto nešėjams bei vi
siems dalyvavusiems, palydint velionį į paskutinę kelionę.

Ačiū šeimininkei B. Stanulienei už rūpestingai paruoš
tus pietus.

Visų jūsų atjautimas lengvino taip skaudžią atsisky
rimo valandą.

Žmona, dukra, sūnūs ir jų šeimos

PADĖKA
Mylima motina ir močiutė

AfA 
EMILIJA ALEKSIENĖ

mirė 1990 m. rugsėjo 23 d., palaidota rugsėjo 26 d.
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Missisaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos kle
bonui kun. J. Staškui, kun. V. Braukylai už Rožinio mal
das koplyčioje, Mišias šventovėje ir paskutinį patarnavimą 
kapinėse.

Ačiū D. Rodkienei už gražų giedojimą bei vargonavimą 
šventovėje. Ačiū B. Stanulienei už rūpestingai paruoštus 
pietus. Nuoširdi padėka ponioms už pyragus.

Esame dėkingi visiems atsilankiusiems į laidotuvių 
namus bei palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą. 
Dėkojame už užprašytas Mišias, atsiųstas gėles ir aukas 
“CARITAS” organizacijai.

Su nuoširdžiu dėkingumu -

Dukterys - Laima ir Rama, vaikaičiai - Rasa, 
Daina ir Ričardas, žentas Arvidas

PADĖKA
Mūsų mylimai mamytei ir močiutei

AfA
ONAI VĖLYVIENEI

1990 m. rugsėjo 13 d., iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui Staškui už maldas 
laidotuvių namuose, kun. Valdui Braukylai už maldas, atna
šautas gedulines Mišias ir palydėjimą įamžino poilsio vietą.

Gili padėka solistei Slavai Žiemelytei ir muzikui Jonui 
Govėdui gražiais muzikos garsais palydėjus mūsų mamytę 
amžinybėn.

Nuoširdžiai dėkojam visiems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems už užprašytas Mišias, aukas labdaros fon
dams, atsiųstas gėles, užuojautas žodžiu ir raštu. Dėko
jame visiems taip gausiai dalyvavusiems koplyčioje ir paly
dėjusiems į kapines. Ačiū mielam Edvardui Valeškai prisi
dėjusiam prie karsto nešimo.

Ypač nuoširdi padėka Z. Didžbalienei už nuoširdumą, 
rūpestį ir lankymą velionės saulėlydžio dienomis. Taipogi 
nuoširdi padėka Z. Didžbalienei, p. Vaitkevičienei, ir Z. Klevi- 
nienei už skanius pyragus, p. Birštonui už puikiai paruoštus 
laidotuvių priešpiečius.

Ypatinga padėka mielai giminaitei Onutei Vindašienei 
iš Windsoro, Ont., už sukurtus jautrius žodžius - eilėraštį 
“Atsisveikinant mamą ir močiutę”.

Ilgai prisiminsim jūsų nuoširdumą, užuojautą ir para
mą skausmo bei liūdesio dienomis.

Sūnus Jonas, dukterys - Stefanija ir Onutė 
su šeimomis



Viršuje — piketas prie liaudies teismo Prienuose, kur buvo nagrinėjama ANTANINAI GARMUTEI iškelta byla 
dėl feljetoninio pobūdžio rašinio “Gėlupio” laikraštyje Prienuose 1990.IX.6. Apačioje — vyrai teismo salėje laiko 
plakatus: “Lietuvos stribai, atgailaukit!”, “Stalinas neteisė, stribai teisia!”

Dabartinė Lietuva išeivės akimis
Kelionė su Čiurlionio ansambliu, koncertavusiu 

Lietuvos miestuose

Byla laikraščio, iškėlusio asmeninių laiškų tikrinimą paštuose ir susilaukusio visuomenės dėmesio Lietuvoje

BIRUTĖ JONELIENĖ

Viskas prasidėjo, galima sa
kyti, iš menkniekio: pastebė
jusi, kad jos siunčiami laiškai 
labai ilgai keliauja 20 km į gre
timą miestelį, Antanina Gar
mutė paženklino vieną laišką, 
ant voko stipriai įbrėždama 
pašto indeksą, kad jis atsi
spaustų ir laiške. Kai adresatė 
gavo laišką, abejonių nebuvo: 
laiškas voke buvo apverstas. 
Kažkas jį išsiėmęs perskaitė ir 
vėl užklijavęs įmetė į dėžutę.

Ir nieko čia keisto, nes Lietu
voje tebegalioja sovietiniai 
“patobulinimai”. Pašto dėžutės 
įrengimas už pusės kilometro 
nuo namų, į jas laiškininkai 
sudeda spaudą, o raktai visoms 
vienodi: kas nori gali šeimi
ninkauti kaimyno dėžutėje. 
Net ir rakto nereikia - stip
riau truktelėjus, skardinė dė
žutė atsidaro.

Kas perskaitė laišką? Sunku 
patikėti, kad tai profesionalūs 
sekliai - jie būtų pastebėję 
įspaustą indeksą. Galbūt vai
kai, gal smalsūs kaimynai?

Antanina Garmutė parašė 
apie tai feljetoną, laiškų atplė- 
šinėtojus pavadinusi “kirvar
pomis”. Jis buvo išspausdin-

Prienų teisme, kur buvo nagrinėjama A. GARMUTĖS byla dėl rašinio 
laikraštyje “Gėlupis” 1990.IX.6. Priekyje — trys kaltintojos (ketvirtosios 
nematyti)

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 600,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

Pikete prie teismo Prienuose, kur 
buvo teisiama spaudos darbuotoja 
A. Garmutė, pirmasis atsistojo bu
vęs partizanas, “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” leidėjas, du
kart Sibiro lageriuose kalėjęs PO
VILAS BUZAS iš Birštono

tas Prienų rajono laikraštyje 
“Gėlupis”. Jame nebuvo mini
mas joks konkretus asmuo, jo
kia pavardė, tik konstatuotas 
faktas, kad atplėšinėjami laiš
kai.

Ir štai nei iš šio, nei iš to už 
literatūrinį kūrinį iškeliama 
byla. Ieškinį teismui dėl gar
bės ir orumo įžeidimo pateikė 
keturios Išlaužo ryšių skyriaus 
laiškininkės: B. Janauskienė, 
O. Juodsnukienė, K. Zimliaus- 
kienė ir T. Akelaitienė.

Kieno garbė ir orumas buvo 
įžeisti? Svetimų laiškų skaiti- 
nėtojų? Bet kažin, ar jie tokie 
garbingi ir orūs žmonės? O gal, 
kaip tame posakyje “vagie, ke
purė dega”, laiškininkės jame 
atpažino save? Dėl to ir įsižei
dė. Ar nesuprato literatūrinio 
kūrinio, alegoriją “kirvarpas” 
priskirdamos sau?

Kaip pastebėjo teisme daly
vavęs “Respublikos” laikraš
čio korespondentas Renaldas 
Gabartas, “kaltinimą paštinin
kėms čia galima įžiūrėti tik la
bai stengiantis arba būnant 
labai naiviu”. Taigi, gal ne nai
vumas, o kažkieno pastangos 
rasti dingstį prikibti prie auto
rės ar laikraščio buvo šios by
los priežastis?

Žmones papiktino pats by
los iškėlimo faktas: lyg senais 
laikais, kai teisdavo nekaltus, 
byla iškeliama nukentėjusiai, 
kurios asmens teisės - susiraši
nėjimo slaptumas - buvo pa
žeistas ir kuri rašiniu laik
raštyje atskleidė šį reiškinį.

Rugsėjo 6 d. prie Prienų liau
dies teismo susirinko buvę 
tremtiniai su plakatais, vėlia
vomis, o maža teismo posėdžių 
salė buvo sausakimša. Kas jau 
kas, o šie žmonės gerai žino, 
kas ilgus metus juos persekio
davo, tikrindavo jų laiškus. 
Todėl jie ir už šios bylos įžvel
gė esant nematomą ranką. 
Teismo draudimas filmuoti dar 
labiau sustiprino įtarimus. Ne
jaugi ir dabar, kai ant sienos 
vietoj Lenino kabo Vytis, teis
mai po senovei teis nekaltus? 
Nejaugi kažkieno užsakymu?

Pabūgęs žmonių gausumo, tą 
dieną teisėjas Jurgis Kiškis 
atidėjo teismo posėdį.

Teismas buvo tęsiamas rug
sėjo 20 d. Išaiškėjo, kad laiš
kų atplėšimo faktas ne vienin
telis. Net Išlaužo apylinkės 
viršaitė J. Kuncevičienė teis
me pareiškė, kad dažnai gauna 
tikrintus laiškus, ir tai jos ne
stebina, nes “anksčiau tai darė 
viena sistema, dabar - kita”. O 
gal dar vis ta pati? Juk 7-asis 
KGB skyrius tebedirba. Be 
abejonės, jiems žinoma Anta
ninos Garmutės aktyvi patrio
tinė veikla, straipsniai ir kny
gos apie tremtinius, rezisten
ciją. Aišku, juos domina ir jos 
siunčiami laiškai.

O jos viešumon iškeltas fak
tas galėjo būti gera dingstis 
“pamokyti” autorę.

Teismas negalėjo neatsi
žvelgti į susirinkusių žmonių 
nuomonę - jis ieškinį atmetė 
kaip nepagrįstą.

Taip gyvename mes Lietuvo
je, žengdami Nepriklausomy
bės keliu, esant okupacinei 
kariuomenei, kliūtys - kiekvie
name žingsnyje.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nelietuviški užrašai

Stebime skirtingą atmos
ferą Lietuvos miestuose. Nors 
ir ne visai patogus Panevėžio 
viešbutis, bet patarnavimas 
lietuviškas, nuoširdus. Klai
pėdoje kambarinės rusės, kal
ba tik rusiškai, o naktinės bu
dėtojos taip pat nemoka lie
tuviškai. Vilniuje lietuviškai 
susikalbėti nebuvo problemos, 
bet buvo graudu, aplankius 
gražiai atremontuotus Aušros 
Vartus, kad visos maldos ir 
užrašai vien lenkų kalba. Ko
dėl mūsų dvasiškija negali 
bent kelis maldos žodelius 
lietuvių kalba įterpti? Ne
priklausomoje Lietuvoje mel
dėmės “Aušros Vartų Motinė
lei” lietuviškai. Mano dukra 
jautėsi nejaukiai, nes ji len
kiškai nemoka, bet apie Auš
ros Vartų lietuviškumą yra 
daug girdėjusi.

Keliaudami stebime nelogiš
ką lietuvių kalbos vartojimą: 
ant krautuvių iškabų matyti 
užrašai — “vaikiški batai”, ne 
“vaikų batai” ar “batai vai
kams”; kitur—“moterų batai”, 
ne “moteriški”, dar toliau — 
“vyriški batai”.

Vaistinės, gėlynai, paminklai
Pravažiuodami matome 

daug vaistinių, bet jose nėra 
vaistų. Mano kelionės palydo
vas klausia: “Kur yra iš Ame
rikos atsiųsti vaistai? Rūkų 
kareiviai pardavinėja aspiri
ną, jo pilna juodoje rinkoje. 
Kur tos jūsų suaukotos siun
tos?” Galimas dalykas, kad 
vaistai pasiekė ligonines, 
bet eilinis pilietis jų vaisti
nėse negali įsigyti.

Knygų leidyklos
Vilniuje aplankiau knygų 

leidyklas. Negalėjau atsiste
bėti knygų skoningumu, popie
riaus ir turinio kokybe. “Vy
turio” leidykla Sąjūdžiui ga
mina plakatus ir reklamas, ri
bojasi vaikų bei jaunimo lite
ratūra ir išleidžia apie 150 
knygų per metus. Popieriui 
brangstant, knygų tiražą ten
ka apriboti tarp 40-50,000, bet 
jų pritrūksta. Lengvai būtų 

Nuotr. V. Plečkaičio

Žurnalistė AURELIJA BALAŠAITIENĖ, dalyvavusi Čiurlionio ansamb
lio išvykoje į Lietuvą, prie nepriklausomos Lietuvos prezidentūros Kaune, 
iš kurios balkono kalbėdavo prez. Antanas Smetona įvairiomis progomis

išpirkta ir 200.000. Tai statis
tika, išryškinanti kultūrinį 
Lietuvos veidą. “Vyturio” vyr. 
redaktorius Liudas Pilius in
formuoja, kad “Gimtojo kraš
to” tiražas yra 312,765, o “Lie
tuvos ryto” tiražas — 550,290.

Lankiausi ir “Vagos” leidyk
loje, susipažinau su jos vyr. 
redaktoriumi Aleksandru 
Krasnovu bei leidyklos redak
toriumi Alijūšu Grėbliūnu. 
“Vaga” leidžia suaugusiems 
skirtą literatūrą. Leidiniai 
yra nuostabiai gražūs, tiražas 
ribotas, bet pasisekimas dide
lis. Ypatingai įdomi yra išei
vijos rašytojų “knygyno” seri
ja. Sėkmingai tariamės dėl ma
no knygų išleidimo.

Parlamento rūmuose
Su Čiurlionio ansamblio 

delegacija lankėmės Aukš
čiausiosios tarybos rūmuose 
ir susitikome su Vytautu 
Landsbergiu. Turėjome progą 
stebėti parlamento sesiją, 
kurios metu buvo svarstomas 
kainų kontrolės įstatymas 
kovai su spekuliacija. An
samblio pirm. Vladas Pleč
kaitis buvo pakviestas pa
sveikinti parlamentą. An
samblio delegacija, kurią 
sudarė Gediminas Purlys, Ona 
Mikulskienė, Vladas Plečkai
tis, Aušra Babickienė, Viole
ta Žilionytė-Leger, Virginija 
Rubinski, Vaclovas Sakalaus
kas ir šių eilučių autorė, bu
vo priimta Vytauto Landsber
gio jo kabinete. Vladas Pleč
kaitis Tarybos prezidentui 
įteikė ansamblio dovaną, o 
Ona Mikulskienė, pasidalinus 
prisiminimais, paprašė prezi
dentą pasirašyti ansamblio 
“Aukso knygoje”. Parlamento 
rūmai ir svarstymų procedūra 
padarė puikų įspūdį. Čia pa
matėme kovojančios Lietuvos 
veido šypsnį.

Lietuvių pastangos
Sovietinės architektūros 

nesąmonės, rusiškos iškabos, 
tankečių ir “mėlynkepurių” 
buvimas nepajėgė užgožti gra
žiojo, tikrojo Lietuvos veido. 
Visa tai, kuo rūpinosi patys 
lietuviai savo iniciatyva ir 
kūrė savomis lėšomis, stebina 
net ir didžiausią skeptiką.
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Čiurlionio ansamblio atstovai iš JAV aplankė ir Aukščiausiąją Lietuvos 
tarybą Vilniuje, kur įteikė dovaną jos pirmininkui VYTAUTUI LANDS
BERGIUI (kairėje). Toliau čiurlionietės - AUŠRA BABICKIENĖ. VIO
LETA ŽILIONYTĖ-LEGER ir ansamblio pirmininkas VLADAS PLEČ
KAITIS Nuotr. A. Balašaitienės

Klaipėdos Taikos Karalienės 
šventovės atstatymas, Gedi
mino pilies Trakuose tobulas 
atnaujinimas su puikiu apšvie
timu, originalia dokumentaci
ja, Vilniaus arkikatedros rū
sio restauravimas — visa tai 
yra nepaprastų pastangų ir 
meilės savai istorijai įrody
mas.

Šiurpas bėgo nugara, vaikš
čiojant po arkikatedros pože
mį, kuriame yra archeologų 
atkasta net 12 grindų ir slenks
tis, per kurį vaikščiojo Vytau
tas Didysis, kunigaikštienė 
Ona ir kiti mūsų senovės is
torijos asmenys. Čia ir vysku
pų karstų kripta, Barboros 
Radvilaitės palaikų ir jos ka
rūnos kopija . . . Tai neišse
miamas istorinių faktų šalti
nis, kuris padarė nepaprastą 
įspūdį Amerikoje gimusiam 
jaunimui, skeptiškai žiūrė
jusiam į mūsų pasakojimus 
apie Lietuvos istoriją ir didin
gą jos praeitį.

Privačiuose namuose
Negalima buvo atsistebėti 

ir privačių lietuvių namų šva
ra bei grožiu. Teko lankytis ir 
kukliuose kaimo nameliuose, 
ir miestų profesionalų butuo
se. Jei iš lauko pusės, stoko
jant medžiagos ir darbo rankų, 
pastatai atrodo reikalingi re
monto, tai kiekvieno lietuvio 

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

Įvairus patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus • Prižiūrim kapus • Perduodam 

paramą giminėms « Nuperkam automobilius, elektronikos 
aparatus ■ Pristatom gėles ■ Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj. > Iškviečia m gimines į Kanadą

> Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
a “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1.
Visais reikalais kreipkitės Į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al HIQ MFnri IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLUlU IVILULLIU 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS l LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. Žiemos sezono bilieto 
kaina - $1093. Norintiems parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose).
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGį MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

TRANSPAK
FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

NAUJI IR DĖVĖTI DRABUŽIAI, avalynė, buitiniai daiktai 
siunčiami neribotais kiekiais jūsų giminėms, draugams 
Lietuvoje per Pagalbos fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir 
Kanados lietuviai naujus arba dėvėtus drabužius gali 
atsiųsti TRANSPAK adresu per paštą arba per UPS. Mes 
šias siuntas persiųsim į Lietuvą. Pagalbos fondas išskirs
tys tuos siuntinius tam, kam skirta.

VAISTAI - receptiniai ir nereceptiniai siunčiami neribotais 
kiekiais. MUITO NĖRA.

MĖSOS GAMINIAI: aukštos kokybės rūkytos dešros, skilandis, 
palendvica - $84. MUITO NĖRA.

PERVEDAMI PINIGAI naudingiausiu būdu jūsų giminėms. 
Tvarkomi PALIKIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiute
rius, FAX, siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti 
su iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu į namus. Susitarus 
duodame 2-jų metų GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizoriams.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERI
— atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p., šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p..

1-312-436-7772

namų vidus yra tikras aukštos 
kultūros atspindys, jo dvasios 
pilaitė. Nepaprasta švara, 
grindys žvilga, daugybė audi
nių, gyvų gėlių, ornamentų, 
skoningi baldai ir visur kny
gos . .. knygos. O ką bekalbėti 
apie lietuvišką vaišingumą, 
kuris toli gražu neatspindi 
įsisiūbavusios ekonominės 
krizės, bet yra taupymo ir 
pasiaukojimo svečių labui 
įrodymas.

Vienuose namuose prie pie
tų pristigo bulvių, nes krau
tuvėje jų nebuvo, bet kiti pa
tiekalai savo kokybe galėtų 
apgauti naivesnį svečią. Aiš
kiai supratau, kokia aukšta to 
vaišingumo kaina.

Buvimas Lietuvoje man at
rodė kaip gyvenimas pasakoje. 
Ne kartą reikėjo persiorien
tuoti, kad dar nesame laisvo
je, nepriklausomoje tėvynėje. 
Spauda, dainos, giesmės, mal
dos, kalbos — kaip laisvame 
krašte, nors raudonos letenos 
uniformuoti ir apsiginklavę 
įrodymai grąžina į realybę. 
Čiurlionio ansamblio gastro
lių triumfas, anot Vaclovo 
Sakalausko atsisveikinimo 
žodžių Vilniaus operos rū
muose, įrašė gražų, naują pus
lapį į Lietuvos kultūros isto
riją. Valio ansamblio vado
vybei ir visiems jo nariams!

(Pabaiga)
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NEĮSILEIS gumos
Lietuvos respublikos vyriau

siasis valstybinis sanitarijos 
gydytojas L. Kalėtinas nuo š. m. 
rugsėjo 1 d. uždraudė Lietuvon 
įvežti ir pardavinėti gyventojų 
sveikatai pavojingą penkių pa
vadinimų kramtomąją gumą — 
“Turbo”, “Bundesligo”, “Alfa- 
superkar”, “Pilli” ir “Pilot”. Tų 
pavadinimų kramtomoji guma 
turi cheminės medžiagos su vė
žio susirgimus sukeliančiu po
veikiu. Apie vyr. sanitarijos gy
dytojo L. Kalėtino potvarkį bu
vo painformuota Lietuvos res
publikos muitinė ir vidaus rei
kalų ministerija. Šių pavadini
mų kramtomos gumos įvežimas 
Lenkijon buvo uždraustas ge
gužės 17 d.

PAŠTO ŽENKLAI
Ryšių ministerija išleidžia 

pirmuosius Lietuvos respubli
kos pašto ženklus. Jie nuo š. m. 
spalio 7 d. naudojami apmoka
mom pašto siuntom pačioje Lie
tuvoje ir taipgi Latvijon bei 
Estijon. Keturių rūšių pašto 
ženklai pažymėti tiktai kainos 
skaitlinėmis — 5, 10, 20 ir 50. 
Šiuo metu jos reiškia kapeikas, 
bet ateityje gali tapti centais. 
Lietuvoje dabar nėra spaustu
vės, galinčios pagaminti atplė
šiamus pašto ženklus. Tad laiki
nai siuntėjams juos teks karpyti 
žirklėmis. Kol bus išspręsti tech
nologiniai Lietuvos pašto ženk
lų klausimai, galima naudoti ir 
Sovietų Sąjungos pašto ženklus 
bei vokus. Nuo spalio 7 d. buvo 
įvestas ir naujas Lietuvos pašto 
siuntų tarifas, padengsiantis 
pristatymo ir pašto ženklų 
spausdinimo išlaidas. Paprasto 
laiško iki 30 gramų persiuntimas 
Baltijos respublikose ir Sovietų 
Sąjungoje kainuos 20 kapeikų, 
registruoto ir tarptautinio laiš
ko persiuntimas — 50 kapeikų.

DEMOKRATŲ PARTIJA
Antrajame Lietuvos demo

kratų partijos suvažiavime rug
sėjo 29-30 d.d. Mokytojų namuo
se Vilniuje dalyvavo 109 atsto
vai. Jie priėmė prieš pusantrų 
metų įsteigtos partijos įstatus, 
programos metmenis, kelias re
zoliucijas, liečiančias Lietuvos 
atkuriamojo seimo rinkimus, 
Mažosios Lietuvos ateitį, pa
grindines Lietuvos ūkio refor
mos kryptis, socialines garan
tijas, žemės reformas. Prane
šimą “Žmogus demokratinėje vi
suomenėje” skaitė S. Pečeliū
nas, gvildendamas lietuviško
sios demokratinės minties rai
dą, pabrėždamas dr. Antano 
Maceinos mintį: “Kai veikia kul
tūros savireguliavimo mecha
nizmas, prioritetas veiksmuose 
teikiamas kompetencijai ir mo
ralinei jėgai”. Suvažiavimo or
ganizacinio komiteto pirm. V. 
Petrauskas teigė, kad Lietuva 
dabar turi du kelius: priimti 
Kremliaus sąlygas arba vado
vautis tarptautine teise sovie
tinėje okupacijoje. Visi sutiko, 
kad tik laisvas žmogus gali būti 
demokratinės valstybės kūrėju, 
o Lietuvoje tėra demokratijos 
pradmenys. Priekaištų buvo pa
žerta Lietuvos ministerių tary
bai, komunistams, liberalams, 
Lietuvos sąjūdžiui ir spaudai. 
Lietuvos demokratų partijos 

ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

4. Vėsinimo sistemasL ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

tarybos pirmininku buvo išrink
tas Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos atstovas Saulius Peče
liūnas, jo pavaduotojais — V. 
Petrauskas, J. Tartilas ir J. Ge
lažius. Kalbama, kad Lietuvos 
demokratų partija turi ape 2.000 
narių, bet tikslus jų skaičius 
nėra žinomas. Teisinamasi, kad 
lig šiol nepavyko atspausdinti 
pakankamo skaičiaus nario bi
lietų. Pagrindinis Lietuvos de
mokratų partijos siekis — atkur
ti socialinį teisingumą, grąžinti 
per okupacijas prarastą turtą 
buvusiems savininkams.

TREMTINIŲ PALAIKAI
Lietuvius suerzino kai kurių 

Vilniaus orauosčio rusų virši
ninkų nepakankama pagarba iš 
Sibiro atgabentiems tremtinių 
palaikams. Tai liečia rugpjūčio 
28 d. su palaikais iš Irkutsko 
Vilniuje nusileidusį “JAK-42” 
lėktuvą. Lietuvos vyriausybės 
informacijos tarnyba pasakoja: 
“Žuvusiųjų Sibiro platybėse su
tikimas, deja, buvo aptemdytas. 
Gamybinio susivienijimo ‘Lie
tuvos avialinijos’ pervežimų 
skyriaus viršininkas B. Milei- 
nikovas žodiniu nurodymu, iš 
anksto neįspėjęs organizatorių, 
uždraudė šią ceremoniją vyk
dyti įprastoje vietoje prieš aero
uosto pastatą esančioje aikštė
je. Urnas su tremtinių palaikais 
teko pastatyti pravažiavime prie 
aerouosto gamybinių pastatų. 
Susirinkusiųjų rimtį ir susikau
pimą trukdė pro šalį nuosavais 
automobiliais važinėjantys ae
rouosto darbuotojai. Lietuvos 
Respublikos vyriausybės nuo
mone, tokie aerouosto darbuoto
jų veiksmai nepadeda stiprinti 
Lietuvos žmonių santarvės bei 
susitelkimo. Vyriausybė tikisi, 
kad gamybinio susivienijimo 
‘Lietuvos avialinijos’ vadovai 
padarys iš to deramas išvadas. 
Savo ruožtu vyriausybė ėmėsi 
priemonių, kad panašūs inci
dentai nepasikartotų”.

PAMINKLAS ŠVĖKŠNOJE
Švėkšnoje, dabartiniame Ši

lutės rajone, 1928 m. buvo ati
daryta “Saulės” gimnazija, o 
šalia jos pavasarininkų ir vie
tinio architekto Adomo Jaškevi- 
čiaus iniciatyva ant aukšto pos
tamento iškilo Lietuvos nepri
klausomybės pirmajam dešimt
mečiui skirtas paminklas — 
merginos statula su rankoj lai
komu vainiku, simbolizuojanti 
per kančias pasiektą lietuvių 
tautos pergalę. Šis paminklas 
išliko iki 1968 m., o tada, restau
ruojant “Saulės” gimnazijos pa
statą, jį nugriovė vietiniai ko
munizmo garbintojai. Paminklo 
atstatymo darbams vadovavo 
Švėkšnos parapijos klebonas 
kun. P. Stukas, finansinės pa
ramos susilaukęs iš aplinkinių 
ūkių žemdirbių ir Lietuvos kul
tūros fondo vietinio skyriaus. 
Švėkšnos bažnyčios varpai į pa
minklo atidengimo iškilmes lie
pos 29 d., sutapusias su šv. Jo
kūbo atlaidais, sukvietė daug 
Šilutės rajono gyventojų. Į jų 
eiles įsijungė ir Telšių vysk. A. 
Vaičius, Lietuvos aukščiausio
sios tarybos prezidiumo pirm. V. 
Landsbergis bei kiti svečiai. 
Nugriautas istorinis paminklas 
atstatytas aikštelėje prie seno
jo Pliaterių parko. V. Kst.

5. “Intercom” sistemas
6. Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus

St. Petersburg, Florida
NUSILEIDO SAULUTĖ DAR 

VIENAM savanoriui-kūrėjui. Po il
gos ligos a.a. JUSTAS PUNKRIS 
mirė spalio 10 d., prieš keletą die
nų atšventęs savo 92 metų amžiaus 
sukaktį.

Velionis gimė 1898 m. spalio 8 d. 
Papiškių kaime, Pušaloto valsč., 
Panevėžio apskr. Lietuvai paskel
bus nepriklausomybę, 1918 m. įsto
jo savanoriu į Lietuvos kariuome
nę ir dalyvavo kovose. Pasibaigus 
kovoms, išėjo į atsargą ir dirbo 
valsčiuje, banke, lentpjūvėje “Eg
lyne” ir “Lietūkyje”. 1929 m. su
kūrė šeimą su Marija Jundzelaite, 
ir iš Panevėžio persikėlė į Kauną, 
kur buvo mašinų skyriaus vedėju. 
Artėjant raudonajam antplūdžiui, 
1944 m. su šeima pasitraukė į Vo
kietiją, o karui pasibaigus per 
Angliją ir Kanadą pasiekė JAV- 
bes. Apsigyveno Čikagoje. Sulau
kęs pensijos amžiaus su žmona 
persikėlė į šiltesnį Floridos kli
matą, Gulfporte. Gražus šeimyni
nis sugyvenimas tęsėsi per 60 me
tų! Jie išaugino du sūnus, sulaukė 
dviejų vaikaičių, bei trijų provai
kaičių. Velionis palaidotas Royal 
Palm kapinėse, St. Petersburg, 
Floridoj.

Liūdesy paliko žmoną Marytę, 
sūnų Edvardą su žmona Irena, sū
nų Zenoną, vaikaitį Edvardą, jn, 
su žmona Vilija ir jų vaikučiais 
bei vaikaitį Ričardą.K.
P.S. Jeigu kas pageidautų velio- 
nies atminimui skirti auką, šeima 
prašo ją nukreipti į Pagalbos Lie
tuvai vajų.

A. a. JUSTAS PUNKRIS

Delhi-Tillsonburg, Ont.
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE, 

lapkričio 25, sekmadienį, 11 v.r. 
įvyks iškilmingos Mišios už žuvu
sius, nukankintus karius, laisvės 
kovotojus. Po pamaldų 12.30 v.p.p. 
visi kviečiami į parapijos salę, 
kur kalbės Vyt. Pečiulis iš Toron
to. Minėjimą ruošia DLK Gedimino 
šaulių kuopa.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” //į) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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 i kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

JŪS GALITE PAGELBETI!
Jeigu jus norite pagelbėti savo giminėms, draugams dovanokite 

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

Čikagos ir Lemonto apylinkės lietuviai pagerbė JAV atstovų rūmų narį 
RIČARDĄ DURBINĄ. Čia jis su skautijos vadovais. Iš kairės: v.s. Č. Kiliu
lis, kongreso atstovas R. Durbinas, LSS tarybos pirm. F. Šakalys (iš Lietu
vos), ASS vadijos pirm. D. Eidukienė ir VS v.s. G. Deveikis Pasaulio lietu
vių centre “ Nuotr. V. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

valdyba buvo išrinkta aklamaci
jos būdu. Ją sudaro jau šitame 
krašte gimę, užaugę ir mokslus 
baigę veikėjai. Pirmininke išrink
ta Regina Bagdonaitė-Chiarelli, 
pasekusi savo tėvo inž. R. Bagdo
no pėdomis, kuris 1958 m. sėkmin
gai vadovavo KLB Hamiltono apy
linkei.

RASA BAKŠYTĖ-PRUDEN - 
naujoji Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos vedėja. Vida Stanevičienė, 
7-rius metus vadovavusi mokyklai, 
vedėjos pareigas perdavė jaunes
nės kartos atstovei, sau pasilik
dama tik aukštesniuosius lit. kur
sus. Jau keleri metai, kai Rasa 
mokytojauja lietuvių mokykloj. 
Lietuvoje buvo pradėjusi lanky
ti mokyklą. Su savo tėvais 1978 
m. atvyko į Kanadą. Čia baigė pra
dinius mokslus, gimnaziją, mūsų 
mokyklą ir aukštesniuoius litua
nistinius kursus. McMaster uni
versitete įsigijo BSc, o Toronto 
universitete - gimnazijos moky
tojos diplomą. Dabar dėsto mate
matiką vienoj gimnazijoj Burling- 
tone. Jos senelis a.a. Stasys Bak
šys, Hamiltone buvęs veiklus lie
tuvių organizatorius, dabar tikrai 
galėtų pasidžiaugti savo vaikaitės 
pasiekimais ir jos noru dirbti 
lietuviškąjį švietimo darbą.

BERNARDAS MAČYS savo dar 
bovietėj, didžiojoj Kanados plie
no gamykloj “Dofasco”, buvo įver
tintas ir pagerbtas už gerą ir są
žiningą 40 metų tarnybą. Jaunas 
būdamas ten pradėjęs dirbti, Ber
nardas netrukus galės pradėti savo 
nerūpestingas pensininko dienas. 
D.B. Mačiai yra užauginę gražiai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 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. šeštadieniais uždaryta

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas........................ 8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 8%
90 dienų indėlius ............  11%
1 m. term, indėlius ..........  12%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSPirRRIFI m.............. 12%
RRSP ind. 3 m...................  12% 

lietuviškai kalbantį prieauglį: dvi 
dukteris ir sūnų. Bernardas dvi 
kadencijas su dideliu pareigingu
mu vadovavo Bendruomenei, dir
bo kitose organizacijose bei ko
mitetuose. Dabar yra įsijungęs 
į kredito kooperatyvo “Talka” veik
lą, paskolų komisijos sekretoriumi.

OTONO STASIULIO sesuo Zelma 
iš Lietuvos visą mėnesį svečiavo
si pas savo brolį, kurio nebuvo 
mačiusi 45 metus. Maloni viešnia 
aplankė čia visas žymesnes vieto
ves ir Otono bičiulius. Vaizdžiai 
papasakojo apie liūdną ir tragiš
ką Lietuvos žmonių gyvenimą, bol
ševikams antrą kartą okupavus 
mūsų kraštą. K.M.

PRANEŠIME APIE SURINK
TUS pinigus lietuvybės reikalams 
“Tėviškės žiburiuose” nr. 40, Ha
miltono eitynėse “Baltic Way” są
rašas ir sumos yra netikslios, nes 
apskaičiavimai dar neužbaigti. 
Už šį netikslumą atsiprašome. 
Eitynes organizavo Hamiltono 
baltiečių komitetas. Aukos yra 
skiriamos vaistams. Todėl pini
gai, žmonių aukoti vaistų pirki
mui, negali būti naudojami ki
tiems tikslams. Komiteto lietu
vių atstovai aiškinasi su parei
gūnais vaistų supirkimo ir per
siuntimo reikalais. H.P.L.A.

PASITINKAME jūsų svečius Mont- 
realyje, Mirabel orauostyje. Atve- 
žame į Torontą, Hamiltoną, Londo
ną, St. Catharines, Niagara Falls 
ir nuvežame atgal į Montrealį. Pa
keliui pasiūlome kavos ir gaivinan
čių gėrimų be papildomo mokesčio. 
Kreiptis tel.(416) 528-4173 arba (416) 
547-0074 Hamiltone.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  16.5%
nekiln. turto pask. 1 m.. 13.25% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VLIKo šiemetinis seimas įvyks 
lapkričio 2-4 d.d. “Quality Inn” 
viešbutyje, 28600 Ridgehills Dr. 
Wickliffe (Klivlande), OH 44092. 
Seimas pradedamas atstovų ir 
visuomenės susipažinimo vaka
ru Lietuvių namuose Klivlande. 
Oficialioji dalis “Quality Inn” 
viešbutyje lapkričio 3, šešta
dienį, bus pradėta rengėjų komi
teto pirm. Vytauto Jokūbaičio ir 
VLIKo valdybos pirm. dr. Kazio 
Bobelio įvadiniais žodžiais, kun. 
Gedimino Kijausko, SJ, sukalbė
ta invokacija. Seime veiklos pra
nešimus padarys VLIKo tarybos 
pirm. Jonas Jurkūnas, valdybos 
pirm. dr. K. Bobelis ir VLIKo 
įgaliotiniai kituose kraštuose. 
Su Tautos fondo reikalais supa
žindins jo tarybos pirm. Jurgis 
Valaitis ir valdybos pirm. Juo
zas Giedraitis.

A. a. Juozas Vinča, boksinin
kas ir ristikas, gimęs Šiauliuo
se 1905 m. lapkričio 27 d., po il
gos ligos mirė rugpjūčio 29 d. 
Bostono priemiesčio ligoninė
je. Lietuvos sporto istorijon 
jis įėjo kaip pussunkio ir sun
kaus svorio bokso čempionas, 
dukart tapęs ir Pabaltijo bok
so čempionu. Jam taipgi teko 
dalyvauti olimpinėse vasaros 
žaidynėse Amsterdame 1928 m., 
bet ten susilaukė pralaimėji
mo. 1929-31 m. laimę bandė pro
fesinių boksininkų eilėse JAV, 
kur boksininko karjerą nutrau
kė rungtynėse Kalifornijoje 
nusilaužtas rankos riešas. Grį
žęs Lietuvon, ranką sugydė, bet 
riešas vėl lūžo bokso rungtynė
se Prancūzijoje 1932 m. Tada 
velionis pradėjo ristiko kar
jerą. Pradžioje rungėsi Euro
poje, o 1950 m. atvyko į JAV. 
Ristynėmis ten ir kitose šaly
se vertėsi iki 1954 m. Bostone 
1955 m. vedė vietinę lietuvaitę 
Oną Stalinionytę, .kurios tėvai 
į JAV buvo atvykę 1901 m. Ve
lionis II D. karo metais kaip 
dainininkas gastroliavo su L. 
Armstrongo orkestru. Palaido
tas Naujosios Kalvarijos kapi
nėse prie Bostono. Bostone liko 
liūdinti žmona Ona, Lietuvoje 
— sesuo Jadvyga Medelienė.

Argentina
Argentinos lietuvių centro 

metiniame susirinkime buvo 
prisiminti metų laikotarpyje mi
rę nariai. Valdybos ižd. Sofija 
Bagdonavičiūtė perskaitė meti
nę apyskaitą, liudijančią nema
žą pelną. Valdybos pirm. Julius 
Mičiūdas susirinkimo dalyvius 
supažindino su metų laikotarpy
je atliktais pagrindiniais dar
bais. Revizijos komisijos pra
nešimą, patvirtinusį taisyklin
gai vedamą finansinę atskaito
mybę skaitė Viktorija Mačiū
nienė.

Australija
Muz. Mečio Kymanto, visuo

menininko, muzikos mokytojo, 
chorų vadovo ir lietuviškų dai
nų kūrėjo, amžiaus septynias
dešimtmetį Džilongo lietuviai 
paminėjo rugpjūčio 26 d. Sukak
tuvininkas, gimęs Jonavoje 1920 
m. rugpjūčio 3 d., Australijon 
atvyko 1949 m. Minėjimo daly
vius su jo veikla Džilonge su
pažindino Regina Skerienė, pa
brėždama, kad jis savo sukur
tas dainas pasirašo M. K. Kla
jūnu. Jos yra paplitusios ne tik 
Australijoje, bet ir JAV, pasie
kusios net ir Lietuvą. Sukaktu
vininką sveikino ALB Džilongo 
apylinkės valdybos pirm. O. 
Schrederis, Australijos lietu
vių katalikų federacijos įga
liotinis J. Stuikevičius, Lietu

vių moterų draugijos vardu — C. 
Vaičekauskienė. M. K. Klajūno 
dainomis minėjiman įsijungė 
dainos mylėtojų grupė su va
dove Gražina Pranauskiene.

Britanija
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos Londone metinį parapi
jiečių susirinkimą rugsėjo 1 d. 
įvadiniu žodžiu pradėjo tarybos 
pirm. Stasys Kasparas. Klebo
nas kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, kalbėjo apie parapijiečius 
ir jų skaičiaus pasikeitimus.
S. Kasparas priminė, kad Šv. 
Kazimiero parapija prieš Vely
kas buvo likusi be klebono, nes 
kun. dr. J. Sakevičių, MIC, ištiko 
širdies priepuolis. Dabar jau 
atsigavusiam klebonui yra gau
tas jaunas pagalbininkas kun. 
Ričardas Repšys, MIC. Parapi
jos tarybos pirm. S. Kasparas 
taipgi pranešė, kad pastatų re
montui reikės išleisti apie 6.000 
svarų. Šv. Kazimiero parapija 
yra įjungta Westminsterio arki- 
vyskupijon, kuriai mokesčiu turi 
atiduoti 10% visų savo pajamų. 
Tas mokestis etninei parapijai 
esąs per didelis. Parapijos ta
ryba padeda kunigams, organi
zuoja jaunimo, jaunų šeimų, fi
nansų, pastatų priežiūros, se
nelių globos bei jų lankymo na
muose sekcijas. Iš iždininko ir 
revizijos komisijos pranešimų 
paaiškėjo, kad 1989 m. Šv. Ka
zimiero parapija turėjo 11.829 
svarus pajamų ir 4.444 svarus 
išlaidų, atsisakiusi remontų. 
Parapijos tarybon vienbalsiai 
buvo perrinkti dabartiniai jos 
pareigūnai — pirm. S. Kasparas, 
vicepirm. V. Piščikas, ižd. V. 
Velička. Tarybą papildė išrinkti 
nauji nariai — F. Senkuvienė, 
H. Piščikienė, V. Puidokienė ir 
Z. Grupiljonienė. Jos vyriausias 
vadovas yra klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC.

Vokietija
Lietuvių evangelikų liuteronų 

V. Vokietijoje valdybos pirmi
ninkė diakone Tamara Kelerytė- 
Schmidtienė tapo pirmąja lietu
vių evangelikų kunige. Įšventi
nimui ji pasirinko Lietuvą, kur 
kunigu dirbo jos tėvas Adolfas 
Keleris. Diakonės T. Kelerytės- 
Schmidtienės įšventinimą į ku- 
niges š. m. liepos 29 d. Taura
gės evangelikų liuteronų Marty
no Mažvydo bažnyčioje atliko 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
vysk. Jonas Kalvanas, Latvijos 
evangelikų liuteronų arkiv. Kar
lis Gailitis, vokiečių evangeli
kų liuteronų parapijų Sovietų 
Sąjungoje vysk. Haraldas Kal- 
ninšas ir iš Čikagos atvykęs iš
eivijos lietuvių evangelikų liu
teronų vyr. tarybos pirm. kun. 
Hansas Dumpys. Tad iš tikrųjų 
pirmąja lietuvių evangelikų 
liuteronų kunige T. Keleryte- 
Schmidtiene džiaugėsi ne tik 
lietuviai evangelikai liutero
nai Vokietijoje bei išeivijoje, 
bet ir pačioje Lietuvoje, kur ji 
buvo tik viešnia, pagerbianti 
savo tėvo kun. A. Kelerio atmi
nimą. Pirmąsias pamaldas kun.
T. Kelerytė-Schmidtienė laikė 
Batakiuose, savo tėvo buvusioje 
parapijoje. Ten jis gyveno su 
šeima, ten augo ir Tamara, da
bar tapusi kunige. Nenuostabu, 
kad Lietuvos evangelikai liute
ronai ją prašė pasilikti, negrįžti 
Vokietijon. Naujoji kunige T. 
Kelerytė-Schmidtienė su čika- 
giečiu kun. H. Dumpiu aplankė 
ir kitas lietuvių evangelikų 
parapijas Klaipėdos krašte. 
Išvykose dalyvavo ir jos vyras 
Bernardas Schmidtas, kuris yra 
gimnazijos mokytojas ir vargo
nininkas Vokietijoje.

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

Canadian European 
Export Import Co. 
Siunčiame siuntinius

Mes siūlome įvairių modelių automobilius, pagamintus Sovietų Sąjungoje: 
Lada 2104, Samara 2108, Samara 2109, Niva, Tavria, Luaz.

(Lietuvą, Estiją, Latviją, Gudiją, Ukrainą
Siuntiniai siunčiami supakuoti pačių siuntėjų ne mažesni 
kaip 5 kg.
Taip pat turime mūsų bendrovės paruoštų siuntinių.
Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
Persiunčiame pinigus tiesiogiai jūsų norimam asmeniui.
Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos drauda ($121.50 
trims mėnesiams).
Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 
aukščiau).

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

404 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (41 6) 534-3860 Fax (41 6) 533-491 O

Atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r.- 7 v.v., 
šeštadienį 10 v.r.- 5.30 v.p.p.

LUAZJEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

Mūsų patvirtinti prekybininkai
Kazan Overseas Parcels 
83 Shanley St., Kitchener, Ont.
Tel. (519) 743-7653

Big Win Center 
760 Brant St., Burlington, Ont.

Tel. (416) 639-7547
Silesia Co., 37 Hellems Ave., Welland, Ontario

Tel. (416) 734-4487
1790 Albion Road, Rexdale, Ontario M9V 4J8 

Telefonas: (416) 748-2100 FAX: (416) 748-2107 TELEX: 06-989241

R. KRONAS REAL ESTATE REALTOR
460 Brant Street, Suite 205, Burlington, Ontario L7R 4B6 
Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju lietuvių 

kalba Hamiltone ar Burlingtone
ANELĖ MURAUSKAITĖ

Verslo tel. 333-4744 Namų tel. 389-4242

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.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 

310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8



Lietuvio agronomo dienos Kanadoje
A. a. Kazį Valaitį po dešimtmečio prisimenant
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Lietuvos Siamo dvynės Vitalija ir Vilija
ALFONSAS NAKAS

Diplomuotas agronomas, Kana
doje daugelį metų sumanus ūki
ninkas Kazys Valaitis mirė 1980 
m. spalio 26 d., artėdamas prie 
80-ty amžiaus metų slenksčio.

Velionis gimė 1911 m. kovo 11 d. 
Pilviškiuose, Vilkaviškio aps., 
stambių ūkininkų šeimoje. Mari
jampolės gimnazijų 1928 m. bai
gęs, aukštajam mokslui pasirin
ko Dotnuvos Žemės ūkio akade
mijų, kurių sėkmingai baigė ir 
diplomų gavo 1933 m.

Pradžioje mokytojavo Žemės 
ūkio mokykloje Klaipėdos kraš
te. Paaukštintas ir perkeltas į 
Vievio Žemės ūkio mokyklų ve
dėju. Vėliau paskirtas Kaišiado
rių apskrities agronomu, sovie
tinės okupacijos metu nukeltas į 
Šakius rajono agronomo parei
goms, o vokiečių okupacijos me
tais grųžintas į Vievį, kaip to ra
jono agronomas bei Kidulių dvaro 
ūkvedys.

Vokietijon pasitraukė 1944 m. 
vėlų rudenį. Kurį laikų gyveno 
Drezdene, vėliau Nordlingeno 
ir galiausiai Memmingeno lietu
vių stovyklose. Pastarojoje kurį 
laikų buvo komendantu. Be dar
bo nenustygdamas, dar važinėda
vo į Tuebingeno un-tų agrikultū
ros studijų gilinti.

Kanadų pasiekė 1948 m. pavasa
rį. Darbo sutartį atliko žemės 
ūkyje Albertoje. Vėliau, sunkiai 
padirbėjęs Hamiltono geležies 
liejykloje, pabandęs dar vienų 
kitų kūrimosi mieste galimybę, 
apsisprendė už tų laikų dauge
lio Kanados lietuvių gerovės mi
ražų, tabako ūkį. Poros metų “sta-

A.a. agronomas KAZYS VALAITIS, 
miręs Kanadoje 1980 m. spalio 26 d.

AfA 
inž. JUOZUI JASINEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną VANDĄ, dukras - ALDONĄ ir VIDĄ, sūnų 
ALGĮ. bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu-

Balys Balaišis, 
Windsor, Ont.

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

Tel. (416) 364-5036

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

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

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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

žų” atlikęs pusininkaudamas, 
1954 m. užpirko gražių, derlingų 
tabakinę žemę Mt. Brydges mies
teliuko pakrašty, už keliolikos 
mylių į vakarus nuo Londono. Pra
sidėjo darbas sau. Nebereikėjo 
linkčioti prieš “bosus”. Neberei
kėjo . žadintuvo. Ak, nebereikėjo 
ir miegoti...

Laikas pasakyti, kad 1950 m. 
rugpjūčio 12 d. vedė Vilniaus un- 
te ekonomijos mokslus baigusių 
subatietę Juzę Stanevičiūtę, iš 
pažiūros smulkutę ir trapių, bet 
geležinės sveikatos ir nepalau
žiamos valios daug jaunesnę mer
ginų. Tad ne jis vienas, o dviese 
kantriai ir optimistiškai dešimt
mečius ūkininkavo. Ne visada ta
bakas augo, bet kartais ir geriau
sio derliaus nespėdavo nuimti (kas 
tabakų augino, visa tai žino ...) 
O čia vienas po kito gimė, augo 
trys sūnūs ir dvi dukterys. Visiems 
reikėjo duonos ir daug daugiau.

Šalia tabako, Valaičiai ėmė au
ginti po kelis tūkstančius kalaku
tų. Tik tuomet pragyvenimas buvo 
užtikrintas. Visi vaikai skauta- 
vo, sportavo (Danutė, jeigu neap
gadinusi širdies, buvo pakeliui į 
olimpinę garbę), šoko tautinius 
šokius, mokėsi gerose mokyklose. 
Visi baigė aukštųjį mokslų - vie
ni po daugiau kaip vienų fakulte
tų, kiti - magistrų laipsniais. Ke
turi jau sukūrė šeimas. Auga bū
rys vaikaičių.

Velionis Kazys, dviejų metrų 
ūgio, plieninių muskulų vyras, 
o kartu ir jo Juzelė, dirbo už ke
lis. Niekada nedvejojo lietuvybe 
ir laisvos Lietuvos vizija. Rėmė 
lietuviškus fondus, parapijas, 
spaudų. Lietuvoje - neolituanus, 
simpatizavęs tautininkams, o gal 
ir buvęs jų sųrašuose, Kanado
je Kazys tapo Lietuviu iš didžio
sios L, vienodai gerbdamas ir 
remdamas visus, kas tik Lietuvai 
dirba.

Paskutiniai keleri metai Valai- 
čiams ūkyje nebebuvo tokie sun
kūs, nes sumoderninus mašineri
jų bei pastatus, nebereikėjo tiek 
prakaito lieti. Dar gyvas ir svei
kas stebėjo vaikų diplomų šventes. 
Nors įsisirgęs, dar matė vienos 
dukrelės vestuves. Tik nebesulau
kė paties didžiausio stebuklo - 
Lietuvos atgimimo . . . Gal ir ne
nujautė, nepaisant viso jo opti
mizmo, kad viskas įvyks taip spon
taniškai ir taip greit...! O tai bū
tų buvusi jam šventė - kiekviena 
diena!

Velionis Kazys ilsisi Londono Šv. 
Petro kapinėse tarp vis didėjančio 
būrio tautiečių. Velionies našlė, 
vaikai, vaikaičiai, po visų konti
nentų pasklidę giminės ir draugai 
prisimena jį su pagarba, meile, 
atodūsiu, malda.

Rašytoja BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ Toronto Maironio mokykloje skaito savo sukurtų pasakėlę “Kalėdų dovana"

Toronto Maironio mokykla auga
Rugsėjo 22 d. mokykla pra

dėjo naujus mokslo metus nau
jose patalpose, Our Lady of 
Peace kat. mokykloje (Kipling 
ir Bloor), 70 Mattice Ave. Pa
mokos rytmečiais nuo 9-12 vai. 
Čia yra užtenkamai klasių, mo
kykla erdvi, nemaža autoaikš- 
telė. Mokslo metai susideda iš 
27 šeštadienių. Tai nustatyta 
Kanados švietimo ministerijos. 
Mokinių skaičius šiemet pa
didėjo — turime 240 mokinių.

Su atgimimu Lietuvoje at
gimsta ir mūsų išeivija. Į pir
muosius skyrius ateina nema
žai gerai lietuviškai kalban
čių vaikų. Pirmo skyriaus mo
kinius dėl didelio skaičiaus 
reikėjo dalinti į dvi klases. 
Veikia lietuvių kalbos klasė 
lietuviškai nekalbantiems ar
ba labai silpnai kalbantiems 
vaikučiams.

Mokyklos vedėja Giedra 
Paulionienė sutelkė reikiamą 
kiekį mokytojų. Stengiamasi 
įtraukti baigusius Maironio 
mokyklą mokinius, kad įpras-

Susitikimas su vitražistu 
dail. R. Bulavu

Toronte šiuo metu svečiuojasi 
vitražistas Rolandas Bulavas iš 
Vilniaus.

Gimęs 1950 m. Panevėžyje, dai
lės mokslus studijavo Vilniaus 
dailės institute. Turi 15 metų pa
tirtį kūryboje. R. Bulavas atvyko į
Kanadą susipažinti su vietinių vit- 
ražistų darbais, pasidalinti savo 
turima patirtimi ir išmokti naujų 
technikų bei medžiagų panaudoji
mo vitražų srityje. Aplankė visą 
eilę dirbtuvių, susipažino su ka
nadiečiais menininkais. Labai 
maloni staigmena Rolandui — 
Lietuvos vitražas yra žinomas ir 
kanadiečių tarpe.

Šalia kūrybinio darbo R. Bula
vas turi didelę patirtį restauraci
jos srityje.

Jo sukurti vitražai puošia įvai
rių Lietuvos miestų administra
cijos pastatus, kultūros namus, 
bažnyčias, poilsio namus. Kompo
zicija “Senoji ir naujoji architek
tūra” - Lietuvos statybos ministe
rijoje, “Lietuvos kultūros švietė
jai” - Karoliniškių mokykloje, 
“Zodiako ženklai” - Kauno centri
niame pašte, “Pašvaistė” - Kauno 
“Žaliojo kalno” restorane. Baigia
mi vitražai Lietuvos bankui Vil
niuje “Lietuvos numizmatikos is
torija ir senieji Lietuvos herbai”. 
Prieš atvykdamas į Kanadą, R. Bu
lavas baigė didžiulį (388 kvadr. 
pėdų) vitražą Kauno savivaldybės 
salėje. Tai pirmas monumentalus 
kūrinys su Lietuvos Vyčiu, sukur
tas paskelbus nepriklausomybės 
atstatymą.

Pasididžiavimą ir džiaugsmą R. 
Bulavas jaučia, palikdamas savo 
kūrybinius pėdsakus ir Kanados 
lietuvių tarpe. Jo darbas “Atgims
tanti Lietuva” - Lietuvių namų po
sėdžių salėje - tai simbolinė gija, 
rišanti mus, lietuvius, Kanadoje 
su broliais ir sesėmis tėvynėje, 
su jų ir mūsų atkaklia kova už ne
priklausomą Lietuvą.

R. Bulavo darbai puošia priva
čių asmenų namus ir kitose šaly
se: Olandijoje, Švedijoje. JAV, 
Australijoje.

Spalio 28 d. LN sekmadienio po
pietės metu kviečiame visus susi
pažinti su šiuo įdomiu, talentingu 
menininku. Bus išstatyti ir keli 
jo darbai. D.S.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses). 

tų ateityje dirbti lietuviškoje 
mokykloje. R. Rusinienė suti
ko būti šeštadieninės mokyk
los vedėjos padėjėja ir tuo 
šiek tiek palengvinti G. Paulio- 
nienės sunkią darbo naštą.

Mokyklos choras yra kvie
čiamas dalyvauti Dainų šven
tėje Čikagoje. Atsiranda gali
mybė aplankyti ir Lietuvą.

Parengiamuosiuose skyriuo
se per žaidimus, darbelius, 
daineles mokomasi geriau iš
sireikšti lietuviškai. Šiaip jau 
mokykloje dėstoma skaitymas, 
rašymas, gramatika, Lietuvos 
istorija, geografija. Aukštes
niuose skyriuose susipažįsta
ma su Lietuvos literatūra, au
toriais ir jų darbais. Seselės 
iki 6-tos klasės kas antrą šeš
tadienį supažindina mokinius 
su tikėjimo tiesomis lietuvių 
kalba, kad jaunimui būtų leng
viau dalyvauti lietuviškose pa
maldose.

Mokykloje visuomet yra mi 
nimos Lietuvos tautinės, baž 
nytinės arba tradicinės šven 
tės. Šiais mokslo metais gruo 
džio 8 d. turėsime Kalėdų eg 
lutę Prisikėlimo parapijos sa 
Įėję su B. Pūkelevičiūtės insce 
nizacija “Kalėdų dovana”; švę 
sim Vasario 16-tąją; toliau da 
lyvausime Užgavėnių karnava 
le Lietuvių^namuose; turėsi 
me Velykų proga margučių ri 
dinėjimo varžybas; vėliau pir 
mąją Komuniją ir mokslo me 
tų darbų parodą.

Nauji 
žemiausių 
atlyginimų
nurociyn iai

Nuo darbo savaitės, kuri prasideda 1990 m. spalio mėn. 1 d., 
įsigalios šie žemiausi atlyginimai (išskyrus derliaus nuėmimo 
darbininkams):

PAPRASTO DARBO ATLYGINIMAS 
(įskaitant namu priežiūros darbininkus)
Paprasto darbo atlyginimas (valandinis) 
Studentai iki 18 metų (valandinis) 
Alkoholinių gėrimų padavėjai (valandinis) 
Medžioklės/žvejybos vadovai (diena - virš 5 vai.) 
Medžiokės/žvejybos vadovai (iki 5 vai.)

$ 5.40
$ 4.55
$ 4.90 
$54.00 
$27.00

Nuo 1991 m. sausio mėn. 1 d. įsigalios šie žemiausi atlyginimai 
vaisiu, daržovių ir tabako derliaus nuėmimo darbininkams.

Suaugusiems
Studentams iki 18 metu

$.5.40
$ 4.55

Aukščiausia kambario ir maisto vertė, apskaičiuojant žemiausius 
atlyginimus (nuo 1990 m. spalio mėn. 1 d. įsigalios paprastiems 
darbininkams, nuo 1991 m. sausio mėn. 1 d. - derliaus nuėmimo 
darbininkams).

Kambarys - atskiras (savaitei)
- bendras (savaitei)

$25.00
$12.50

Maistas - (vienam kartui) 
- (savaitei)

$ 2.00 
$42.00

Kambarys ir maistas (savaitei)
- su atskiru kambariu

, - su bendru kambariu
$67.00
$54.50

Apgyvendinimas (savaitei) 
tik derliaus nuėmimo darbininkams

- su patogumais
- be patogumu

$78.30
$57.80

Ministry of Laboifr

©Ontario

Išeivijos mokyklos svarbą 
gerai supranta ir atgimimo 
veikėjai Lietuvoje. Atvykę į 
Kanadą, visuomet aplanko mo
kyklą. Nuoširdūs pokalbiai, 
pabendravimas labai sustip
rina mokinių ir jaunųjų moky
tojų tautinį nusiteikimą.

Rugsėjo 29 d. mokyklą ap
lankė rašytoja B. Pūkelevičiū- 
tė. Žemesnių klasių vaikučiams 
ji imponuojančiai paskaitė 
savo kūrinį “Kalėdų pasakė
lę”; su aukštesniųjų klasių mo
kiniais turėjo pokalbį.

Mokykla tikisi tėvelių arti
mo bendradarbiavimo, nes tik 
tuo mes galėsime išlaikyti mo
kyklos lygį. Tėvelių, senelių 
arba šiaip giminių priežiūra 
ir pagalba vaikučiams su na
mų darbais (mokytoja turi la
bai trumpas darbo valandas) 
yra vienas iš svarbiausių bend
radarbiavimo įnašų. Mokslo 
metams įpusėjus, mokykloje tu
rime tėvų dieną. Tai gera pro
ga pasikalbėti su mokytojais 
ir pareikšti savo nuomones, 
pageidavimus ar naujus suma
nymus.

Mokykla tikisi, kad plačioji 
Toronto apylinkė ir finansinės 
institucijos rems ir toliau šį 
svarbų lietuvybės židinį. Rug
sėjo 23 d. specialių Mišių me
tu, aktyviai mokiniams įsijun
gus su choru, skaitiniais ir au
kų atnešimu, prašyta Aukš
čiausiojo palaimos šiems moks
lo metams.

Liuda Šileikienė

Esu labai sujaudintas ir dėkin
gas visiems, nuoširdžiai prisėdė
jusiems savo kilnia auka prie Lie
tuvos Siamo dvynukių, Vitalijos ir 
Vilijos Tamulevičiūčių, būsimų 
operacijų finansinės paramos po 
pasirodžiusių mūsų spaudoje 
straipsnelių (“Tėviškės žiburiai" 
1990.IX.4., “Draugas” 1990.IX.7. 
ir 1990.IX.15.). Tačiau su širdgėla 
turėjau pranešti jų tėveliams, 
jog dėl nepakankamai sutelktos 
sumos Dallas’o International Cra
niofacial institutas gydymą ati
dėjo iki 1991 m. vasario mėnesio. 
Vis dėlto šeima tiki palankia baig
timi, ir lėšų teikėjai su viltimi tę
sia rinkimo darbą toliau.

Mūsų pasaulis, deja, yra pilnas 
nelaimingų ir nuskriaustų vaikų. 
Neseniai pasibaigusi Jungtinių 
tautų organizacijoje konferenci
ja susirūpino ir vienbalsiai nu
sprendė kreipti į juos didelį dė
mesį. Šiaurės Amerikos lietuviai 
bei kitų tautybių žmonės taip pat 
nuoširdžiai rūpinasi našlaičių li
kimu Lietuvoje. Kiekvienas išgel
bėtas vaikutis — mūsų ateities ži
burėlis. Labai norėtųsi sudaryti 
sąlygas prasmingam gyvenimui 
Vitalijos ir Vilijos, kurios tiek 
daug iškentėjo.

Dar kartą išreiškiu širdingą pa
dėką visiems aukotojams, lėšų 
telkimo rengėjams, ypatingai Da
nai Gylienei (Dalias), Marijai Čer- 
niūtei bei dr. Linui Sidriui (Čika
goje), International Craniofacial 
instituto neurochirurgams, tin
kintiems sesutėms sėkmingos klo
ties.

Toronto miestas

Pranešimas lapų surinkimo reikalu
• Prašoma sugrėbtus lapus sukišti į permatomus 

plastikinius maišus ir išstatyti surinkimui prieš 7 vai. 
ryto ketvirtadieniais ir penktadieniais šiukšlių 
surinkimo dieną. Panaudoti maišai bus perdirbti,
o lapai paversti kompostu.

• Lapai žaliuose ar kitokios spalvos maišuose nebus 
renkami kompostui.

Daugiau informacijų galima gauti paskambinus tel. 
392-7742.

Nicholas Vardin, P. Eng.,
miesto inžinierius ir
viešųjų darbų viršininkas

Vitalijos ir Vilijos vardu krei
piuosi į mielus lietuvius bei orga
nizacijas Šiaurės Amerikoje, pra
šydamas prisidėti prie tauraus 
tikslo.

Aukas galima siųsti Vitalijos 
ir Vilijos Tamulevičiūčių vardu: 
Kanadoje “Parama”, 1573 Bloor 
St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6. 
sąskaitos nr. 9759.

JAV: 1) Lithuania Catholic Cha
rities, 2636 W. 71 St., Chicago, Ill. 
60629; 2) International Craniofa
cial Institute, 7777 Forest Lane, 
Suite C-717, Dallas, Tx 75230.

Aukos nurašomos nuo mokes
čių. Telydi visus palaiminimas.

Su pagarba, Česlovas Vaičys

Dvynės po operacijos. Iš kairės į 
dešinę - VITALIJA ir VILIJA
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CHAMBER PLA YERS OF TORONTO.
JjĮSL Toronto kamerinės muzikos orkestras 

vadovė Agnes Grossmann ,

KONCERTAS
BALTIEČIAMS PAREMTI

. i
1990 m. lapkričio 11, sekmadienį, 3 v.p.p.,

Elgin Winter Garden teatre
■ 189 Yonge Street, Toronto, Ontario

Atliks: Mocarto (Mozart) - Divertimento K251; Šėferio
. (Schaefer) - Partita; Šuberto (Schubert) - Death & <

the Maiden (Mirtis ir mergaitė).
i Įėjimas - $25. Į šią kainą įeina koncerto bilietas, priėmimas, meno 

: darbų varžytinės ir galimybė laimėti sezoninį “Chamber :
Players of Toronto” bilietą.

Bilietai gaunami: Po Mišių sekmadieniais - Prisikėlimo ir Anapilio 
: parapijose, KLB raštinėje tel. 588-6225 arba skambinant !

Nijolei Karosaitei tel. 252-8441.
L—-M--------W  M M M------------M V “

Koncertas Lietuvai paremti

Darnūs santykiai - gera savijauta

Emocijų paukštė

Kamerinės muzikos orkest
ras “The Chamber Players of 
Toronto” lapkričio 11 d. kon
certuos Elgin Winter Gardens 
teatre. Koncerto tikslas — pa
remti baltiečius.

Jau liepos mėnesį orkestro 
vadovybė Baltiečių federaci
jai pareiškė norą pagelbėti 
baltiečiams, telkiantiems lė
šas jų kraštų atsistatymui. Pen
kiolikos asmenų orkestras pa
aukos savo pasiruošimą ir lai
ką baltiečių paramai skirtame 
koncerte. Šis orkestras buvo 
įsteigtas 1969 m. ir tęsia išskir
tinų tradicinių muzikos kūri
nių atlikimą, ypač klasikinių 
ir romantinių; repertuare tai
pogi turi viduramžių ir moder
niųjų laikų kūrybos. Orkestro 
skambesys sodriais akordais 
klausytojams sudaro labai in
tymią aplinką.

Torontas vokiečių televizijoje
Rugpjūčio 3 d. V. Vokietijos 

trečias televizijos kanalas 
paskyrė programą Toronto 
Queen gatvei, parodydamas 
Kanados tautybių mozaiką. Il
giausiai sustota prie kiniečių, 
parodant jų krautuves, val
gyklas, kinietiškus laikraščius, 
praeivius, kurių dauguma taip 
pat buvo kiniečių kilmės. Ne
aplenkti ukrainiečiai. Progra- 
mon įtrauktas ilgas pasikalbė
jimas su jų televizijos progra
mos vadovais. Parodyta ukrai
niečių šventovė su dideliu už
rašu virš durų — tūkstantmetis 
Ukrainos krikščionybei. Len
kams paskirta valgykla (len
kiški ir angliški užrašai), taip 
pat rodė Katyne žuvusiems pa
minklą. Queen gatve žygiuoja 
portugalai su orkestru jų ka
talikų šventės iškilmėje, neš
dami savo valstybės ir Kana
dos vėliavas.

Gana daug dėmesio vokie
čiai atkreipė į kultūrinį gy
venimą, parodydami meninin
kų susitikimo valgyklą, Alek
so Colville paveikslus, ARC 
ir Music Galery krautuves.

Ant šaligatvio sėdi ilga
plaukis jaunas vyras. Prie jo 
kojų užrašas: “Singer, I’m 
looking to join or form a band” 
(esu dainininkas, noriu įsi
jungti ar steigti orkestrėlį). 
Vokietis kalbasi su juo. Pasi
rodo, kad Toronte yra per 900 
įvairių orkestrų, tad labai sun
ku įsiskverbti į jų eiles. Po 
valandos vokietis vėl grįžta 
prie jo. Šalia kalbasi jaunas 
vyras, norėdamas šį daininin
ką užangažuoti savo steigia
mam orkestrui.

Odinių drabužių 
IŠPARDAVIMAS

Parduodami labai geros rūšies 
avies kailio švarkai.

Kaina nuo $299.
Su šia atkarpa, lietuviams duosime $25 nuolaidą 

visą spalio mėnesį.

MONTREAI LEATHER
Factory Outlet

129 Spadina Avenue, Toronto, Ontario.
Telefonas 597-9223.

“The Chamber Players” or
kestrą galima išgirsti CBC ar 
CFMX-FM radijo programose. 
Orkestro meninis lygis savo 
iškilumu atkreipia kitų tautų 
ir kanadiečių muzikų dėmesį.

Lapkričio 11-tos koncerte 
orkestras pasirodys su euro
pinės apžvalgos programa: 
W.A. Mocarto “Divertimento, 
K. 251”, R.M. Šėferio “Partita” 
ir Fr. Šuberto “Death and the 
Maiden”.

Koncertas įvyks lapkričio 11, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Elgin Win
ter Garden teatre, 189 Yonge 
St. Toronte. Bus priėmimas ir 
proga susitikti su orkestran
tais, pabendrauti ir dalyvauti 
baltiečių meno darbų varžy
tinėse.

Pinigai už lietuviams par
duotus bilietus skiriami Pa
galbos Lietuvai vajui. (Žiūr. 
skelbimą) N.K.

Parodyta sena ir nauja ro
tušė, kultūrinių vaizdajuos
čių centras Charles gatvėje. 
Menininkų gyvenimas Toronte 
yra labai sunkus, kadangi pra
gyvenimas labai brangus. Dau
guma menininkų keliasi į 
Montrealį ar net Halifaksą. 
Buvusios mašinų įmonės pa
statas su didele “For sale” 
iškaba. Vakare per spalvotus 
langus matomi abstraktiniai 
žmonių judesiai. Tai Pilypo 
Parker ir jo olandės draugės 
režisūra. Daug žiūrovų šali
gatviuose, pamažu slenka au
tomobiliai.

Man, pažįstančiam Kanadą, 
ši 45 min. programa padarė 
neblogą įspūdį. Vokiečiams? 
Gal tik skirtingas nuo Vokie
tijos gyvenimas, prekyba, 
žmonės. Tačiau ar kultūrinis 
vaizdas padarė kokį įspūdį — 
labai ir labai abejoju, kadan
gi šioje srityje Kanada negali 
lygintis su senute Europa ir 
jos kraštais.

Visai teisingai komentato
rius pažymėjo, kad JAV vyriau
sybė stengiasi kuo greičiau
siai naujus ateivius įmesti į 
vieną bendrą “katilą”, juos 
kuo greičiausiai suvirškinti. 
Priešingai elgiasi Kanada, 
remdama tautybių kultūrinį 
gyvenimą, duodama joms ge
ras sąlygas puoselėti jų pa
pročius, tautinį meną, tuo 
pačiu įpindama į Kanados tau
tybių mozaikos vainiką gra
žiausias gėles. K. Baronas

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 100 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Kamerinės muzikos orkestras “The Chamber Players of Toronto" lapkričio 11d. koncertuos Elgin Winter Gardens teatre

VLADAS RAMOJUSTiek daug mielų veidų
Įspūdžiai iš Eichstaetto gimnazijos suvažiavimo

Kartą per metus tenka ap
lankyti savo senąją “tėvynę” 
Čikagą, kur buvo išgyventa 27 
metus ir “Tėviškės žiburiams” 
nemažai apybraižų parašyta. 
Lygiai prieš metus į Čikagą bu
vom! nuvežę pirmą kartą po 45 
m. iš Kauno atvykusią aplanky
ti mano seserį, Vorkutos lage
riuose praleidusią dešimt me
tų. Šį kartą Čikagon skridom į 
Eichstaetto gimnazijos, V. Vo
kietijoje mokinių suvažiavimą, 
rengtą gimnazijos 45 m. sukak
ties proga. Tik ketverius metus 
gyvavusi 1945 m. Eichstaette 
įsteigta lietuvių gimnazija iš
leido keturias abiturientų lai
das — iš viso 122 abiturientus. 
Ketvirtąją laidą baigė ir čia 
rašančio žmona Dalia.

Į abiturientų ir buvusių mo
kinių suvažiavimą spalio 5 d. 
vakare Jaunimo centre Čika
goje, kur buvo suruoštas susi
pažinimo vakaras, susirinko 
apie 100 eichstaettiškių su ant
rosiomis pusėmis. Atvyko bu
vęs tos gimnazijos direktorius 
Stasys Rudys, taip pat matėsi 
veidų iš Kanados (buv. Kana
dos vyrų stalo teniso meiste
ris J. Nešukaitis, buv. moky
toja Paliūnaitė-Morkūnienė ir 
kt.) ir iš įvairių JAV miestų. 
Kol visiems suvažiavusiems 
nebuvo prisegtos kortelės su 
pavardėmis, buvusiems eich- 
staettiškiams ne taip lengvai 
sekėsi vieni kitus atpažinti. 
Pirmąjį vakarą neoficialiai 
visus susirinkusius rengėjų 
vardu pasveikino pirmininkas 
Aleksas Kirkilas, palinkėjęs 
po 45 m. vėl susitikusiems pri
siminti jaunystę, džiaugtis ir 
linksmintis.

Šeštadienio, spalio 6 d., va
kare Tautiniuose namuose įvy
ko oficialioji minėjimo dalis 
su vakariene, dalyvaujant ge
rokai daugiau kaip šimtui žmo
nių. Ją pradėjo rengėjų komi
teto pirm. A. Kirkilas, pasvei
kindamas visus atsiliepusius į 
rengėjų kvietimą ir “matyda
mas šį vakarą tiek daug sulė
kusių mielų veidų”. Tylos mi
nute buvo prisiminti mirę mo
kytojai ir mokiniai.

Pravesdama akademinę da
lį buvusi tos gimnazijos auk
lėtinė akt. Nijolė Martinaity
tė perskaitė pirmojo Eichstaet
to gimnazijos direktoriaus Pet
ro Balčiūno kalbą, 1946 m. tar
tą pirmos laidos abiturien
tams. Direktorius tada taip 
kalbėjo: “Ne turtų ieškodamas 
palikai tu savo mielą tėvynę. 
Prieš savo valią ir norą tu trau
ki svetimo krašto orą . .. Išėjai 
iš tėviškės vieškelio nebaigęs 
pradėtojo mokslo, bet tavo no
rai, karšta tėvynės meilė ir sve
timame krašte atvedė tave į ge
rai pažįstamą lietuvišką mo
kyklą, nors ir vargo skraiste 
kurtą . . .”

Pirmosios abiturientų lai
dos tarpe šių direktoriaus žo
džių tada klausėsi dabartinis 
JAV gamtosaugos agentūros 
Vidurvakarių regiono direkto
rius, Vilniaus universiteto 
garbės dr. Valdas Adamkus (jo 
žmona Alma taip pat baigė tą 
pačią gimnaziją), vėžio tyrinė
jimuose pasižymėjęs detroi- 
tiškis dr. Vaidevutis Vaitkevi
čius, dr. Zigmas Brinkis ir kiti 

šiame suvažiavime dalyvavu
sieji.

Po to buvo perskaityti kitur 
gyvenančių ir šiame suvažiavi
me negalėjusių dalyvauti svei
kinimai. Jų tarpe ir pirmos 
laidos abituriento, Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirm. Vytauto Lands
bergio brolio Gabrieliaus Žem
kalnio, vėliau emigravusio į 
Australiją, o šiuo metu besi
lankančio Lietuvoje. Gabrie
lius sveikinime rašė: “Džiau
giuosi savo įnašu galėdamas 
prisidėti prie nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo. Tikiu, kad ir 
jūs visi vienu ar kitu būdu at
liksite savo pareigą mūsų tė
vynei. Pasiilgau jūsų visų ir 
mintimis dalyvauju šiame su
važiavime ...”

Paminėtina, kad Eichstaetto 
gimnazijoje yra dėstęs Vytau
to Landsbergio ir Gabrieliaus 
Žemkalnio tėvas architektas 
Vyt. Žemkalnis, buvęs PLB pir
mininkas Stasys Barzdukas, 
vėliau išrinktas PLB garbės 
pirmininku; istorikas Vincen
tas Liulevičius, ilgametis ir 
dabartinis Čikagos Lietuvių 
operos pirm. Vytautas Radžius 
ir kiti.

Džiaugiamės, kad mūsų 
darbas nebuvo veltui

Pagrindinį žodį tarė buvęs 
Eichstaetto gimnazijos direk
torius St. Rudys. Nei 10 minu
čių neužtrukusioje kalboje di
rektorius paminėjo, jog dau
giausia istorinių žinių apie 
gimnaziją randame V. Adam
kaus redaguotame I laidos lei
dinyje “Ūkanos”. Svarbiausias 
asmuo steigiant gimnaziją bu
vo Eichstaetto kunigų semina
rijos rektorius prelatas Tula- 
ba. Jis sudarė ir pirmąjį lietu
vių komitetą rūpintis gimnazi
jos ateitimi. Toliau St. Rudys 
taip kalbėjo: “Gal šiandien 
sunku suprasti, kaip buvo ga
lima išlaikyti gimnaziją reikia
mam lygyje, neturint jokių 
mokslo priemonių, jokių vado
vėlių. Gerai, kad iš klebono 
gavom, suolus. Mokytojų atsi
vežtas vienas kitas vadovėlis 
buvo didelis turtas. Atsimenu, 
kaip džiaugėsi Stasys Barzdu
kas, kai aš jam padaviau atsi
vežtą Jablonskio lietuvių kal
bos gramatiką. Tuo pasinaudo
damas jis parašė visą vadovė
lį ...”

Paminėjęs, kad Eichstaetto 
gimnazija buvo laiminga, kai 
kažkokiu būdu joje atsirado 
Kybartų gimnazijos bibliote
ka, kuria naudojosi ir kitos 
mokyklos, direktorius savo 
kalbą baigė šiais žodžiais: “Ir 
šiandien po daugelio metų jūs, 
Eichstaetto gimnazijos moki
niai, reiškiatės įvairiose orga
nizacijose. Mes tuo labai džiau
giamės, didžiuojamės ir jau
čiame, kad mūsų darbas nebu
vo veltui ir kad savo misiją bei 
pareigą esame atlikę”.

Pažymėtina, kad Eichstaetto 
gimnaziją yra baigęs veiklus 
bendruomenininkas, buvęs 
PLB pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, I-mąją tos gimnazijos 
laidą baigė III Lietuvos res
publikos prezidento dr. K. Gri
niaus sūnus, buvęs Vliko val-

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS,

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vedamas, priima vai
kučius nuo 2,5 iki 5 metų am
žiaus, pusei ar visai dienai. 
Skambinti telefonu 534-5773 
Toronte. 

dybos narys, a.a. Liūtas Gri
nius (jo žmona Nijolė taip pat 
yra Eichstaetto gimnazijos ab
solventė). Ją yra lankęs, bet 
nesuspėjęs baigti dabartinis 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius prof. Alg. 
Avižienis, matematikas dr. 
Arūnas Liulevičius ir kt.

Akt. N. Martinaitytė iš eich
staettiškių gimnazistų leidinio 
“Ūkanos” paskaitė anų dienų 
nuotaikomis ataustos poezi
jos, kaip ir šis posmas: Aš no
rėčiau dar kartą pareiti/ Į tė
vynės rasotus laukus,/ Nors 
vienintelis mano ten kraitis/ 
Būtum tu ir mane supantis 
dangus. Muzikinę dalį atliko 
eichstaettiškiai — Čikagos Lie
tuvių operos nariai-solistai 
Roma Mastienė ir Vacys Mom- 
kus. Po vakarienės Danutės To- 
lišytės parašytus šmaikščius 
kupletus apie Eichstaette pra
leistas dienas ir dabartį pa
dainavo V. Momkus ir P. Naris. 
Po gyvos, neužtęstos ir tikrai 
prisimintinos akademinės da
lies bei vakarienės iki vėlu
mos vyko smagūs šokiai ir dar 
glaudesnis pažinčių atnauji
nimas.

Suvažiavimas baigtas spalio 
7, sekmadienį, Mišiomis lietu
vių jėzuitų koplyčioje. Mišių 
metu giedojo Margarita ir Va
cys Momkai, aukojimo maldo
se įspūdingai nuskambėjo Mi
šių lektorių skaitomos 14 mo
kytojų ir 28 Eichstaetto gimna
ziją lankiusių ir jau mirusių 
mokinių pavardės. Jie visi bu
vo prisiminti maldose. Neat
važiavo Australijoje ir kituose 
kontinentuose gyvenantieji. 
Neatkeliavo ir tie, kurie buvo 
išvykę į JAV LB tarybos suva
žiavimą Detroite. Tačiau ap
lamai suvažiavimas buvo gau
sus, įdomus ir smagus. Už tai 
padėka jo iniciatoriams ir ren
gėjams.

Po Mišių per eichstaettiškių 
blynų pusryčius Jaunimo cent
ro kavinėje suvažiavusieji Va
sario 16 gimnazijai Vokietijo
je sudėjo 780 dol. aukų. Tuo 
metu vėl prisiminiau tos gim
nazijos kilmę. Jos pradžia bu
vo Diorverdeno stovykloje, 
britų zonoje. Vėliau gimnazi
ja buvo perkelta į didžiulę sto
vyklą Seedorfe, paskiau į Sta- 
dę, Dedelsdorfą ir pagaliau į 
Diepholzą. Nuo Seedorfo lai
kų ir man teko tos gimnazijos 
keliais keliauti. Dabar Vasa
rio 16 gimnazija yra vieninte
lis lietuviško švietimo žiburys 
už Lietuvos ribų Vakarų Euro
poje. Gražu, kad buvę eichstaet
tiškiai ir dabar jos nepamiršo.

Dr. VYTAUTAS MEŠKA

Psichologiniai konfliktai, su
keliantys emocinę įtampą (stre
są), sumažina darbingumą, 
ypač kūrybinį, padaro ne ma
žiau žalos kaip ligos. Be to, 
emocinė įtampa gali persiduo
ti nuo vieno žmogaus kitam.

Čia dar ne viskas. Dažnos 
emocinės įtampos sukelia li
guistus širdies raumens pa
kitimus. Nemažai staigių mir
čių, sustojus širdžiai, nėra su
sijusios su širdies raumens 
ar vainikinių kraujagyslių pa
tologiniais pakitimais ir ištin
ka dėl emocinės įtampos sukel
to šoko. Be to, emocinės įtam
pos skatina daugelį ligų, truk
do sveikti. Tai ypač liečia iše
minę širdies, hipertoninę li
gas, skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos opaligę, alergiją 
ir 1.1.

Emocinis sujaudinimas, 
įtampa turi valdomus ir neval
domus komponentus. Prie val
domų priskiriami: elgesys, kal
bėsena, mimika, kvėpavimas, 
ašaros, o prie nevaldomų - šir
dies darbas, kraujagyslių spin
džio būklė, virškinimo proce
sas, prakaitavimas.

Emocinės įtampos metu pa
sikeičia galvos smegenų žie
vės ir požievio neurodinamika, 
sujaudinimas per vegetacinės 
nervų sistemos centrus bei 
skaidulas ir endokrininių liau
kų gausiai išskirtus hormonus 
apima visus vidaus organus, iš
sivysto įvairios vidaus orga
nų ligos.

Šie patologiniai pakitimai 
yra dar ryškesni, kai emocinės 
įtampos sukeltas sujaudinimas 
yra slopinamas. Vadinasi, su
sivaldymas ne visada yra dory
bė. Tačiau kas būtų, jeigu žmo
gus nesivaldytų? Nepakeliama 
šalia tokio gyventi ar dirbti! 
Išeitis yra - analizuoti, išmin
tingai apsvarstyti susidariu
sią būklę.

Apskritai emocinis sujaudi
nimas žmogui reikalingas. Tai 
toks pats neatskiriamas žmo
gaus gyvybės požymis, kaip ir 
kvėpavimas. Emocijos lyg žyd
roji gyvenimo paukštė nušvie
čia mūsų būtį visomis vaivo
rykštės spalvomis, nuskaidri
na nuotaiką, pagyvina mintis. 
O svarbiausia — emocijos yra 
pagrindinis svarbių organiz
mo funkcijų reguliatorius. Ta
čiau stipri emocinė įtampa yra 
žalinga.

Ar galima įsigyti imunitetą 
emocinei įtampai? Kai kurie 
mokslininkų darbai įrodo, kad 
taip. Jį įgyti padeda emocinė 
treniruotė. Tai reikėtų pra
dėti jau ankstyvoje vaikystėje. 
Tėvai, darželio auklėtojos, pra
dinių klasių mokytojai turėtų 
kreipti dėmesį ne tik į moky
mąsi, tvarkingumą, bet ir į dva
sinę kultūrą. Reikėtų išmoky
ti vaikus džiaugtis gyvenimu 
ir kartu būti atspariems, mo
kėti valdytis. Žmogui reikia iš 
mažumės išmokti susirasti už
siėmimų, pomėgių, kurie at
neštų teigiamų emocijų, sukel
tų malonų sujaudinimą. Tai tu
ri reikšmės ne tik emocinės 
įtampos imunitetui, bet ir va
dinamajai sveikimo dominan
tei, kuri mažina emocinę įtam
pą. Juk ilgiausias kelias pra
dedamas mažu žingsniu, kurį 
žengti niekada ne vėlu. Todėl 
ir šeimoje, ir buityje, ir darbe 
reikia daugiau sveiko juoko, 

išmonės, autoironijos, tarpu
savio supratimo. Teigiamos 
emocijos gali ir turi nugalėti 
neigiamas. O kai gera nuotai
ka, tai ir viskas sekasi geriau.

Šiandien jau daug moksli
ninkų tvirtina, kad nei greiti 
gyvenimo ritmai, nei ūmūs ner
viniai išgyvenimai nepakenks, 
jeigu emocinės įtampos perio
dai bus derinami su poilsiu. 
Dirbti mokame, bet ilsėtis - 
toli gražu . . . Poilsis - tai 
perėjimas prie kitos veiklos: 
turizmo, fizkultūros, sportinių 
žaidimų, darbo sode, grožinės 
literatūros ir t.t. Poilsis, kai 
nežinai ką veikti, kai niekas 
netraukia, yra alinanti nervų 
sistemą būsena.

Medicinos praktika liudija, 
kad mėgstamu darbu ir kitokia 
veikla galima gydyti pačias 
įvairiausias, visų pirma neu- 
ropsichines, ligas. Įvarus ne
sunkūs darbai, pavyzdžiui, lys
vės kasimas, šieno grėbimas, 
taip pat mezgimas, žvejojimas, 
uogavimas, grybavimas nuslo
pina sunkias mintis, sumažina 
depresiją, nerimą, pagerina 
nuotaiką ir savijautą.

Todėl kovojant su emocine 
įtampa, naudinga prisiminti 
senus, išmėgintus ir patikimus 
darbo terapijos metodus. Nu
statyta, kad dirbančiuose rau
menyse kylantis ritmas emoci
nės įtampos metu gali suregu
liuoti per daug pakilusį arte
rinį kraujospūdį ar padažnėju
si širdies plakimą. Emocijos 
visada susijusios su judesiais. 
Kaip žinia, pirmykštis žmogus 
arba vydavo, arba bėgdavo. 
Šis instinktas tebėra išlikęs, 
todėl, stipriai susijaudinus, 
sveika fiziškai padirbėti, grei
tai pasivaikščioti, pavažinėti 
dviračiu, paslidinėti ir t.t.

Emocinės įtampos problema 
glaudžiai susijusi su alkoho
lizmu. Dalykas tas, kad mažos 
alkoholio dozės, kaip ir rami
namosios tabletės, gali suma
žinti emocinę įtampą, tačiau 
dažnas alkoholio vartojimas 
sukelia alkoholizmą - ligą, 
kurią gydyti sudėtinga. Be to, 
girtavimas smukdo asmenybę, 
mažina sugebėjimą kritiškai 
vertinti save. Emocinės įtam
pos apimtam žmogui rūpi kuo 
greičiau atsikratyti rūpesčiais, 
baime, nerimu, o šiais atvejais 
alkoholis iš pradžių tarsi pa
deda. Tačiau tai labai apgaus 
linga!

Panašus ryšys yra tarp emo
cinės įtampos ir nikotino. Atė
ję į bet kokį miesto skverą, pa
matysime, kad ten daugelis rū
ko. Tuo tarpu vaikščiodamas 
vakare Palangos kurorto pajū
riu, labai retai kas nori užsi
rūkyti. Kodėl? Ogi maloniai 
praleista diena, saulė ir jūra, 
gamtovaizdis, natūralūs hidro- 
aerozoliai, judėjimas sumaži
na įtampą, normalizuoja neu- 
rodinamiką, nuteikia optimis
tiškai. Tada net ir rūkorius 
cigarečių nesigriebia.

Be egzogeninės (išorinių 
veiksnių sukeltos) emocinės 
įtampos, yra ir endogeninė. 
Ūmi liga (pavyzdžiui, steno
kardija, inkstų akmenligė, 
bronchų astma ir t.t.) gali pa
didinti susijaudinimą. Mat li
ga sukelia patologinę nervi
nių skaidulų impulsaciją, ku
ri sutrikdo galvos smegenų 
veiklą. Chroniškos ligos, aiš
ku, sukels chronišką įtampą, 
taip pat emocinę įtampą su vi
sais jai būdingais simptomais. 
Štai, pavyzdžiui, jau nuo seno 
žinoma, kad kepenų ligomis 
sergantiems žmonėms būdin
gas “tulžingas” charakteris. 
Chroniška išemine širdies li
ga sergantį žmogų neretai ap
ima depresija. Šiais atvejais 
ypač svarbu ugdyti imunitetą 
įtampai, nes sveika siela gy
do ir kūną.
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Solistė Nelė Paltinienė dainuoja Kauno Dainų slėnyje 1990 m. liepos 29 dieną

“Vilnius lietuvių liaudies dainose”
Antroji laida, paruošta Gražinos Krivickienės

Detina, tau atidaviau viską
Pokalbis su soliste Nele Paltiniene, koncertavusia praėjusią vasarą 

daugelyje Lietuvos miestų

SOFIJA STANEVIČIŪTĖ

Šią vasarą Nelė ir Arvydas 
Paltinai vėl buvo pakviesti 
koncertuoti Lietuvoje. Per tris 
savaites Nelė atliko koncertus 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Uk
mergėje, Anykščiuose, Uteno
je, Alytuje, Panevėžyje, Kaune 
ir Vilniuje. Nerasi Lietuvoje 
žmogaus, kuris nežinotą Nelės 
Etevičiūtės-Paltinienės pa
vardės. Nėra dienos, kad ne
skambėtų per radiją ar televi
ziją švelnus jos balsas.

Nelė Paltinienė yra išleidusi 
šešias plokšteles, koncertuo
dama su ansambliu “Kopų bal
sai”, ir septynias kasetes, gy
vendama V. Vokietijoje.

Liepos mėnesį Nelė ir Arvy
das Paltinai surengė 33 kon
certus Lietuvoje. Ir visur bu
vo sausakimšos salės.

Žurnalistinio smalsumo ve
dama Vilniaus Sporto rūmuo
se koncerto pertraukos metu 
mėginau užkalbinti vieną ki
tą žiūrovą.

— Žmonės pasiilgo žmogaus 
balso, tokios nuoširdžios dai
nininkės nesutikome, — tvirti
no jaunavedžių pora.

— Paltinai - mūsų tautos pat
riotai, o Nelė — gamtos kūdi
kis. Ji kupina vidinio pakili
mo, kuklumo. Tai reta daini
ninkė ... — sakė Lietuvos kon
servatorijos dėstytojas V. Ind- 
rikonis.

— Dainininkė išsiskiria savo 
lyrine tematika, muzikiniu 
stiliumi. Tokias dainas gali 
pasirinkti tik balsą turintis 
dainininkas. Todėl ji ir nesi
vaiko sceninių efektų, kaip 
daugelis kitų, o eina gražaus 
vokalo ir jautraus dainavimo 
keliu. Tai tikra vokaliste, pa
jėgianti išdainuoti visą vaka
rą. Juk rengti rečitalius gali 
tik ji ir Nijolė Ščiukaitė, — kal
bėjo kompozitorius V. Telksnys.

— Jums pagiedojus “Avė, 
Maria”, publika plojo atsisto
jusi. Toks šiltas sutikimas su 
gėrio šypsniu ir ašaromis aky
se — įrodymas, kad labai pasi
ilgę ir myli Jus.

— Nežinau, ar aš publiką my
liu daugiau, ar ji mane. Neži
nau, bet niekada nemačiau 
tuščių salių.

— Nuoširdumo ir talento ne
suvaidinsi. Kiek žinau, Jums 
tenka koncertuoti įvairiose 
pasaulio šalyse. Iš kurgi tiek 
įkvėpimo?

— Kaip nuoširdumas, talen
tas, taip ir įkvėpimas yra Die

VYTA LIAS KASTYTIS

Nubusk
Pro vasaros žiedų kapus 
Keliai gyventi veda.
O mano mylima šalie, 
Nubusk!

Sudėjo aukų partizanai.
Papildė motinos kančių versmėm. 
Ir tremtiniai ilgai viltim gyveno. - 
Nubusk! Nubusk!...

Kaip išsiilgome skaidraus žalumo 
Pražydusiuos pavasario laukuos, 
Kai mums dienas, nežinančias kartumo. 
Gegutės imdavo kukuot.

O kaip našiai tada arimuos grūdas brendo 
Ir kaip linguodamas derėjo linas pašily. 
Kai nuostabiai gražių naujakurio legendų 
Mums buvo vieškeliai pilni.

Dabar tik praeitis anų dienų griuvėsiuos 
Nusilpusius gaivina atminimų ryškumu. 
O Lietuva, kur be tavęs vieni mes pasidėsim? 
O Lietuva, nubusk! Nubusk!...
Trondhcimas, Norvegija, 
1945 m. spalio 15 d.

vo dovana, o koncertuoti tai 
tikrai daug koncertuojame. 
Dainavau puikiose salėse — 
Čikagoje, Floridoje, Klivlan- 
de ir kitur. Teko giedoti ir Kiol- 
no, Paryžiaus ir kitose žymiau
siose pasaulio katedrose.

Pokalbyje dalyvavęs A. Pal- 
tinas pareiškė:

“Kai apsigyvenom Mannhei- 
me (V. Vokietija), mus pakvie
tė koncertuoti į Ameriką stam
biausios Čikagoje lietuvių ra
dijo programos “Margutis” ve
dėjas Petras Petrutis. “Margu
tis” įsteigtas prieš pusšimtį 
metų, steigėjas — kompozito
rius Vanagaitis. Taip užsimez
gė draugystė ir tapo tradicija 
— kasmet koncertuojame Ame
rikoje. Kiekvienai išvykai pa
rengiame naują 20 dainų prog
ramą, išleidžiame kasetę. Ji — 
jau septintoji. Ten įprasta kon
certo salėje nusipirkti kasetę. 
Kadangi turime nuosavą garso 
įrašų studiją, tai viską patys 
parengiame ir siunčiame įra
šus į fabriką, o po 3-6 savaičių 
gauname kasetę. Vokietijoje 
tai daroma greitai.

— Malonus Lietuvos plokš
telių įrašų studijos mostas — 
išleido labai gražią plokštelę 
(redaktorė Z. Nutautaitė, dai
lininkė M. Boguž) ir taip pat 
pateikė prekybai Sporto rū
muose per Jūsų koncertą. Ar 
ne kaip užsienyje?

— Plokštelė nesiskiria nuo 
užsienietiškos. Esame labai 
dėkingi plokštelių studijai, 
ypač Z. Indrikonienei.

— Kaip atrodo mūsų Sporto 
rūmai, lyginant su pasaulinio 
garso salėmis?

— Labai gerai. Didelė salė, 
gera aparatūra, įrengta pagal 
aukštos klasės standartus. Ap
skritai rajonuose, miestuose 
gausu naujų kultūros namų, 
geros salės.

— Kas Jums kuria tekstus? 
Kokia jų tematika ?

— Aš nedainuoju beprasmiš
kų žodžių. Tai, ką aš dainuoju, 
parašė Nijolė Tallat-Kelpšai- 
tė, Dalia Teišerskytė, Elena 
Liepa, Jonas Strielkūnas, Sta
sys Žlibinąs ir kiti. Tematika — 
nuo meilės Tėvynei iki artimo 
meilės.

— O muziką?
— Seniau daug dainuodavau 

B. Gorbulskio, A. Raudonikio, 
dabar — D. Novkovičiaus, N. 
Kolodžerio ir kitų dainas. Esu 
labai dėkinga kompozitoriui 

Vygandui Telksniui. Šiose 
gastrolėse debiutavau su jo 
“Lietuva”, “Nostalgija”, o se
nesnes maestro dainas atnau
jinu. Arvydas aranžavo, ir jos 
suskambėjo naujai. O ypač 
man patinka jo ir poeto Stasio 
Žlibino kūrinys “Daina, tau ati 
daviau viską”. Tai patvirtina 
mano gyvenimą. Man daina — 
vaistas. Į Lietuvą atvažiavau 
sirgdama. Pradėjau dainuoti 
— pasveikau.

— Kokia kalba dainuojate 
užsienyje ?

— Jeigu kviečia lietuviai — 
lietuviškai, jeigu vokiečiai — 
vokiškai. Dainuoju ir prancū
ziškai. Vokietijoje siūlė rusiš
kus romansus dainuoti vokie
čių kalba, bet aš atsisakiau ir 
nutariau dainuoti lietuviškai. 
Daugiausia ir dainuoju lietu
viškai.

— O kaip radijas ir televizi
ja skleidžia Jūsų kūrybą ?

— Ten, Vakaruose, jeigu į ta
vo koncertą eina publika, rek
lamuoja, jeigu ne — tai ne. Ten 
leidžia mažas dviejų dainų sig
nalines plokšteles! Radijo lai
da “Hitparadas” per mėnesį 
transliuoja naujausias dainas, 
o publika vertina bei renka pa
čią geriausią. Yra ir pageidavi
mų koncertai. Vokietijoje lie
tuviškų laidų neturime. “Ko
pų balsai” Vokietijoje būtų 
“žvaigždės”. Ten, beje, labai 
vertina prasmingus tekstus.

— Lietuvos radijo sveikini
mo koncertuose po ilgo tylėji
mo Jūsų dainos skamba, gali
ma sakyti, kasdien ...

— Žinau. O kai anuomet ren
gėmės išvažiuoti iš Lietuvos, 
visos mano dainos iš fonotekos 
buvo išimtos, uždraustos.

— Ar pasikeitė Lietuva Jūsų 
akimis žiūrin t ?

— Labai. Dabar gali dainuoti 
ką nori, niekas nestovi už “nu
garos” ir negaudo žodžių. Ar
vydas tebėra “liaudies prie
šas”. Seniau, jeigu grojai ne 
sovietinę muziką, buvai “liau
dies priešas”. Smagu, kad at
gavo Lietuva lietuvių kalbą, 
smagu, kad gali groti ir dainuo
ti ką nori! Ypač svetur būda
ma tą jauti ir viską išreiški mu
zikoje, dainose.

— Gerbiamoji Nele, jeigu ga
lite, atverkite nesibaigiančios 
jaunystės paslaptį!

— Kokia čia paslaptis! Ma
žai valgau ir esu nepavydi. Nie
kas taip žmogaus nesendina, 
kaip pavydas.

Lietuvos
scenose

Toronto “Aitvaras” ir Ha
miltono “Aukuras”, Šiaulių 
dramos teatro pakviesti, 1990 
m. rugpjūčio mėn. lankėsi Lie
tuvoje. Keliavo 26 asmenys. 
Jau Rygoje su gėlėmis ir juos
tomis juos pasitiko Šiaulių 
dramos teatro vadovybė. Visi 
buvo apdovanoti lietuviška 
duona ir kitomis gėrybėmis. 
Keliaujant į Rokiškį, svečiai 
ūkininkų, pasipuošusių tauti
niais drabužiais, sutikti su 
duona ir druska. Buvo suruoš
ta šauni vakarienė su armoni
ka ir šokiais.

Pirmas pasirodymas įvyko 
rugpjūčio 14 d. Panevėžio dra
mos teatre. Kryžių kalne ait- 
variečiai ir aukuriečiai vieš
nagės atminimui pastatė kry
žių, ant kurio pakabintas A. 
Totoraitienės iš Toronto nu
vežtas didžiulis rožinis. Šiau
liuose pasirodymai buvo gau
siai lankomi. Į grupę įsijun-

EDITA NAZARAITĖ

1989 m. Čikagoje išleista ant
roji G. Krivickienės paruoštos 
knygos “Vilnius lietuvių liau
dies dainose” laida. Įvadą ang
lų kalba parašė dr. P. Skar
džius, jis taip pat paruošė žo
dynėlį ir redagavo kalbą. Ant
roji knygos “Vilnius lietuvių 
liaudies dainose” laida iliust
ruota liaudišku stiliumi su
kurtais raižiniais. Jų autorė — 
Vilniuje gimusi dailininkė 
Marija Žymantienė-Biržiškai- 
tė. Knygoje įdėta glausta dai
lininkės biografija, o taip pat 
pačios autorės G. Krivickienės.

Surinktų dainų apie Vilnių 
turinį sudaro karo ir istorinės, 
mergelės ir bernelio, vestuvi
nės, šeimos, darbo, metinių 
švenčių, humoristinės, me
džioklės, našlaičių, žaidimų, 
emigrantų ir kitokios dainos. 
Pateikiamos santrumpos, bib
liografija, šaltiniai, pastabos, 
natos.

Knyga “Vilnius lietuvių liau
dies dainose” — didelio forma
to, 208 psl. apimties. Rinkiny
je —193 dainos.

Knyga turėjo didelį pasise
kimą — pirmoji laida buvo 
greitai išpirkta. Antrosios lai
dos įvade spausdinamos pa
lankių atsiliepimų ištraukos. 
Tai šilti kompozitoriaus VI. 
Jakubėno, dr. J. Žmuidzino, 
P. Naujokaičio ir kitų žodžiai.

Pratarmėje autorė rašo: “Ta
čiau tikrasis mano šio rinkinio 
.tikslas yra, kad sekančių kar
tų skaitytojai, ypač gyvenan
tieji toli nuo savo tėvynės, pa
justų, kaip Vilnius yra įaugęs 
į lietuvių liaudies dainų kūrė
jų ir dainininkų širdis”.

Norėtųsi pridurti, kad tokio 
pobūdžio dainų rinkiniai Vil
niaus ar kitokia tema mieli ne 
tik emigrantams, bet ir Lietu
voje gyvenantiems.

G. Krivickienė rašo: “Įsijau
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A. Rūko “Bubulis ir Dundulis” Hamiltono “Aukuro” pastatyme. Iš kairės: | 
aktorė M. KALVAITIENĖ ir režisierė E. KUDABIENĖ

gęs gabus berniukas Domas 
Gurinas, keturiuose spektak
liuose atliko V. Alanto “Aukš
tadvaryje” Vincuko vaidmenį. 
Klaipėdoje praleistos dvi die
nos, ir abu teatrai davė po vie
ną pasirodymą.

Aplankyta Palanga, Nida, 
Juodkrantė. Rugpjūčio 22 d. 
“Aitvaras” Kauno valstybinia
me “Lėlės” teatre vaidyboje 
pasiekė savo kulminacinį taš
ką. Paskutinis pasirodymas 
įvyko Vilniuje rugpjūčio 23 d.

Šias gastroles organizavo 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija bei Šiaulių dra

tęs į gražiąsias mūsų liaudies 
dainas, jų turinį ir melodiją, 
lietuvis pajus tokį savą, mie
lą liūdesį, praeities kartų į jas 
sudėtus, sukauptus pergyveni
mus, perduotus su nuostabaus 
grožio pajautimu. Tenka pa
stebėti, kad daugiausia, apie 
aštuoniasdešimt procentų dai
nų, yra moterų, liaudies poe- 
čių-kompozitorių sukurtos”.

Ta proga maga pridėti, kad 
lietuviai yra poečių tauta, nors 
dažnai vadiname save poetų 
tauta.

Karo dainos, kuriose mini
mas Vilnius, yra liūdnos: “Ta
vo mielas vajaunykas / Guli 
Vilniuj paguldytas. / Guli Vil
niuj paguldytas, / Kareivėliais 
apstatytas. / Kareivėliais ap
statytas, / Bijūnėliais apsodin
tas” (nr. 62).

Skaidresnės yra metinių 
švenčių, žaidimų, humoristi
nės dainos: “Oi, kieno tai mar
telė,/Didi darbininkė,—/Dve
ji treji meteliai, / Kaip drobe
lę audė. / Nytavoje vytelės, / Vil
niuj pakojelės, / Šiauduvoj 
šaudyklėlė, / O Rygoj skiete- 
lis” (nr. 151).

Liaudies dainos, kuriose mi
nimas Vilnius, yra labai įvai
rios, turtingos. Jose gausu me
niškų palyginimų, įdomi tartis, 
žodynas. G. Krivickienės suda
ryta knyga apie Vilnių dainose 
įdomi ir naudinga ne tik moks
lininkams, kurie nagrinėja lie
tuvių folklorinį meną. Ji ma
loni paskaitinėti visiems, pa
sigrožėti paprastų daininin
kių kūryba, kuri iš tikrųjų ir 
yra tyriausia mūsų tautos siela.

Gražina Krivickienė-Gustaitytė, 
VILNIUS LIETUVIŲ DAINO
SE. II laida, 1989 m. Kalbą re
dagavo ir žodynėlį paruošė dr. 
Pr. Skardžius. Iliustracijos ir 
viršelis - Marijos Žymantienės- 
Biržiškaitės. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje, 
208 psl., įskaitant 19 psl. melo
dijų gaidų.

mos teatras. Liko neužmiršta
mos kelionės po Lietuvą, ku
rią dauguma vaidintojų pali
ko prieš 46 metus. Sustiprin
ti Lietuvos vaizdų, žmonių nuo
širdumo ir vaišingumo kelio
nės dalyviai grįžo tęsti sceni
nio darbo.

Išvykoje vyriausia režisierė 
buvo Elena Kudabienė, dirbu
si kartu su “Aitvaro” vadove 
ir režisiere Aldona Dargyte- 
Byszkiewicz. Kai kurie akto
riai kaip Marytė ir Kęstutis 
Kalvaičiai, Benius Tarvydas, 
Vytautas Taseckas vaidino 
abiejuose vienetuose. A.J.
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□ KlILTMĖJE VEIKLOJE
XXXVIII-ji Europos lietuviš

kųjų studijų savaitė įvyks 1991 m. 
liepos 28 — rugpjūčio 4 d.d. su
jungtos Vokietijos Huettenfelde, 
Vasario 16 gimnazijoje. Progra
mos klausimais jau dabar galima 
rašyti būsimos savaitės modera
toriui dr. Kęstučiui Girniui, Ge- 
belestr. 13, 8000 Muenchen 80, 
organizaciniais — Alinai Grinie
nei, Diamantstr. 7, 8000 Muen
chen 50.

Mažosios Lietuvos fondas ne
trukus išleis dabartinio Šilutės 
rajono Saugų kaime gimusio Jono 
Užpurvio trijų dalių studiją "Sau
gų tarmė”. Bus išleistos ir jo įkal
bėtos kasetės. Viliaus Pėteraičio 
veikalą "Mažosios Lietuvos van
denvardžiai” Vilniuje Mažosios 
Lietuvos fondo vardu sutiko iš
leisti “Mokslo" leidykla. Mažo
sios Lietuvos fondo narių suva
žiavime Čikagoje buvo sudaryta 
redakcinė knygų komisija, kurion 
įsijungė A. Lymantas, B. Rač
kauskas ir A. Vėlius. Ji rūpinsis 
naujais fondo leidiniais. Jų są- 
rašan yra įtrauktas M. Gelžinio 
straipsnių rinkinys apie pokari
nę Mažosios Lietuvos tarybos 
veiklą nuo jos atgaivinimo Pui
doje 1946 m. lapkričio 6 d. iki 
dabartinių dienų. Tam sąraše taip
gi yra Martyno Brako studija “Ma
žoji Lietuva”, Elzės Jankutės, 
Erdmono Simonaičio, Alberto 
Puskepalaičio atsiminimai.

Lietuvių teisininkų draugija 
buvo įsteigta 1945 m. gruodžio 
8 d. pokarinės Vokietijos Hanau 
stovykloje įvykusiame išeivijos 
teisininkų suvažiavime. Su imi
gracijos banga didžioji lietuvių 
teisininkų dalis persikėlė į JAV 
ir čia tęsė V. Vokietijoje pradėtą 
veiklą. Lietuvių teisininkų drau
gija ir jos archyvu susidomėjo da
bar studijas Ilinojaus universi
tete Urbanoje gilinantis Lietuvos 
teisininkų draugijos narys Anta
nas Bartusevičius. Su Edvardo 
Šulaičio pagalba jam pavyko nu
statyti, kad Lietuvių teisininkų 
draugija baigia prarasti savo na
rius, bet valdyboje tebėra pirm. 
Mečislovas Mackevičius ir vice- 
pirm. Vytautas Račkauskas. 
Draugijos archyvas buvo rastas 
Čikagos Cicere; velionies Jono 
Vasaičio namuose, kur jį globojo 
našlė Anelė Vasaitienė ir dukra 
Alė Vasaitytė. Rugsėjo 1 d. Lie
tuvių teisininkų draugijos archy
vas buvo perduotas Lietuvos tei
sininkų draugijos valdybos na
riui Antanui Bartusevičiui. Lie
tuvai atiduotą archyvą sudaro 
pilnas dvidešimt šešių numerių 
Čikagoje leistų “Teisininkų ži
nių” komplektas, dvidešimt trys 
numeruotos ir septynios nenume
ruotos bylos, keli formalūs ak
tai. Trūksta trijų bylų. Archy
ve yra pakankamai medžiagos, at
skleidžiančios aktyvią Lietuvių 
teisininkų draugijos veiklą 1950- 
1970 m. laikotarpyje.

Antrajam Lietuvos prez. Alek
sandrui Stulginskiui (1885-1969) 
skirta paroda savo kelionę pas 
JAV ir Kanados lietuvius pradėjo 
rugsėjo 28 d. Čikagoje, M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Nuotraukas, raštus ir as
meninį velionies A. Stulginskio 
palikimą šiai parodai Lietuvoje 
ir išeivijoje surinko JAV gyve
nanti dukra dr. Aldona Juozevi- 
čienė, vaikaitė Ramunė Račkaus
kienė ir jos vyras prof. dr. Jonas 
Račkauskas, Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro valdybos pirmi
ninkas, parodos dublikatą nuve
žęs Lietuvon š. m. vasario 16 d. 
Ten ji dabar taip pat keliauja po 
Lietuvos miestus. Parodos kelione 
išeivijoje rūpinasi ir jos reika
lus tvarko Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centras, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636. 
Tel. (312) 434-4545. Iš ten šią 
keliaujančią parodą gali pasikvies
ti JAV ir Kanados lietuviij koloni
jos. Parodos atidarymas Čikagoje 
buvo pradėtas Lituanistikos tyri
mų ir studijų centro valdybos 
pirm. dr. J. Račkausko įvadiniu 
žodžiu. Centro tarybos pirm. dr. 
Adolfas Damušis atidarė parodą, 
dalyvius supažindinęs su antrojo 
Lietuvos prez. A. Stulginskio gy
venimu ir veikla. Stulginskių gen
ties vardu žodį tarė provaikaitė 
Rita Račkauskaitė. Parodos rūdi
niai, išdėstyti įvairių spalvų 
šilku padengtose plokštėse, at
spindi pagrindines A. Stulgins
kio gyvenimo pakopas kunigų se
minarijoje, Lietuvos seimuose, 
prezidentūroje, dabartiniame 
Kretingos rajone įsigytame Jo
kūbavo dvaro centre, Sibiro 
tremtyje ir sugrįžus Lietuvon. 
Jokūbavo parke šią vasarą buvo 
atidengtas paminklinis akmuo 
antrajam Lietuvos prez. A. Stul
ginskiui.

Filmą “Vaikai iš Amerikos 
viešbučio” Palangoje ir Klaipė
doje kuria Lietuvos kino studijos 
rež. Raimondas Banionis, panau
dodamas Lietuvoje gyvenusio len
kų rež. Mačejaus Drigo scenarijų. 
Žiūrovus 1991 m. pradžioje pa
sieksiantis filmas bus tragiškas 
pasakojimas apie šio šimtmečio 
aštuntojo dešimtmečio jaunimą — 
nesuprastus, paniekintus ilgaplau
kius. Pagrindinį vaidmenį atlieka 
Augustas Šavelis.

Vilniuje penkioliktą kartą bu
vo surengta metinė liaudies dainų 
ir tautinių šokių šventė “Skamba 
skamba kankliai”, vilniečiams lei
džianti atsisveikinti su pavasariu 
ir įžengti vasaron. Šiemetinės 
šventės nesukliudė nė sovietinė 
Lietuvos blokada. Dainos ir šokiai 
skambėjo ne tik Menininkų rū
muose, Mokytojų namuose, bet ir 
Vilniaus aikštėse. Liaudies meno 
mugė vilniečių ir svečių laukė 
senamiestyje, Pilies gatvėje, kur 
jie galėjo įsigyti keramikos, me
talo, medžio dirbinių, žaislų, kny
gų ir paveikslų.

M. K. Čiurlionio 115-tosioms 
gimimo metinėms rugsėjo 20-22 
d.d. buvo skirti jo simfoninės mu
zikos koncertai, kuriuos surengė 
Gintaro Rinkevičiaus vadovauja
mas Lietuvos simfoninis orkestras. 
Juose pagrindinis dėmesys teko 
simfoninei poemai “Miškas”, pir
mą kartą atliktai taip, kaip ją su
kūrė M. K. Čiurlionis. Ligšioli
niuose koncertuose būdavo atlie
kama kompozitoriaus E. Balsio re
daguota “Miško” versija. Dabar 
klausytojams buvo sudaryta proga 
išgirsti paties M. K. Čiurlionio 
paliktą originalą. Gimtadienio 
proga M. K. Čiurlioniui skirtą 
mokslinę konferenciją Kaune su
rengė jo vardo draugija ir M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus.

Rašytojas Marius Katiliškis 
(Albinas Vaitkus), miręs Čika
goje 1980 m. gruodžio 17 d., sep
tyniasdešimt penktojo gimtadie
nio proga buvo prisimintas tėviš
kėje. Su jo gyvenimu ir kūryba 
supažindino Joniškio kultūros 
ir istorijos muziejuje surengta 
paroda. Prie Žagarės esančiame 
Katiliškių kaime, Vaitkų sodyb
vietėje, buvo pastatytas joniš
kiečio tautodailininko A. Juškos 
sukurtas koplytstulpis. Buvusio
je sodyboje tėra išlikę medžiai, 
kai kurie gal sodinti ten augusio 
Albinuko, savo pėdsakus litera
tūroje palikusio Mariaus Katiliš
kio vardu. Apie jį koplytstulpio 
atidengimo iškilmėje kalbėjo sū
nėnas žurnalistas V. Vaitkus, Jo
niškio rajono tarybos bei kultū
ros fondo vadovai V. Adomaitis ir 
P. Petraitis, svečiai iš Vilniaus 
filologijos dr. A. Samulionis ir 
docentė E. Bukelienė, vietinio li
teratų sambūrio “Audruvė” atsto
vai. Joniškio kultūros namuose 
surengtame literatūros vakare M. 
Katiliškio kūrinių ištraukas skai
tė aktorius Kazys Tumkevičius, su 
jo romano “Miškais ateina ruduo” 
motyvais kuriamu filmu supažin
dino rež. Raimondas Vabalas.

Mykolo Žilinsko dailės galerija 
Kaune buvo atidaryta 1989 m. 
birželio 30 d. Ji skirta šio dailės 
rinkėjo 1973-88 m. Lietuvai pado
vanotiems kūriniams. Iš M. Žilins
ko buvo gauta beveik 1.600 Vaka
rų Europos ir išeivijos lietuvių 
dailininkų tapybos, skulptūros, 
taikomosios dailės kūrinių. Jų 
didelės vertės pinigais neįmano
ma įkainoti. Galerijos atidarymo 
juostelę perkirpo Lietuvos komu
nistų partijos vadas Algirdas Bra
zauskas. Atidaryme negalėjo daly
vauti pats mecenatas M. Žilins
kas, atvažiavęs gydytis Petro Ja- 
šinsko klinikoje. Jo vardo dailės 
galerija, tapusi devintuoju M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus sky
riumi, turi septyniolika salių. 
Jose pirmajai parodai buvo sutelk
ta apie 400 meno kūrinių iš M. Ži
linsko padovanoto rinkinio. Kiti 
yra tiriami, restauruojami. Mece
natas M. Žilinskas tebesigydo P. 
Jašinsko klinikoje. Ten jį dabar 
aštuoniasdešimt šeštojo gimtadie
nio išvakarėse rugsėjo 28 d. ap
lankė ir Lietuvos respublikos vy
riausybės vardu pasveikino minis- 
terės pirmininkės pavaduotojas 
Romualdas Ozolas, padėkodamas 
už didelę auką Lietuvos kultū
rai. Mykolas Žilinskas, gimęs 
1904 m. rugsėjo 29 d. Smalinin
kuose, dabartiniame -Marijampo
lės rajone, yra teisininkas, dirbęs 
Lietuvos ministerių tarybos kan
celiarijos viršininku, 1940 m. pa
sitraukęs Vokietijon. Teisės studi
jas jis gilino Berlyne ir Paryžiu
je. Į Vakarų Berlyną grįžo 1950 
m. ir tapo žymiu dailės kūrinių 
rinkėju, sutelkusiu jų neįkaino
jamą lobį, kuriuo dabar džiaugiasi 
atgimstanti Lietuva. y. j^st



8 psi. » Tėviškės žiburiai • 1990. X. 23 - Nr. 43 (2122)

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

Sovietų Sąjungos krepšinio rinktinės dalyviai 1969 Meksikos olimpiadoje. 
Iš kairės: Polivoda — ukrainietis, Modestas Paulauskas ir Tomson — estas. 
Sovietai laimėjo aukso medalius ... Nuotr. R. Gaškos

MOKA UZ:

90-179 d. term, ind......... 10 %
180-185 d. term, ind......... 10’/«%
1 metų term, indėlius..... 1O’/2%
2 metų term, indėlius..... 101/«%
3 metų term, indėlius..... 10'/4%
1 metųGIC-met. palūk. .. 11’/z%
2 metų GlC-met. palūk. ..111/«%
3 metų GlC-met. palūk. .. 11'/4%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 11 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 9'/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.111/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.111/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.111/4% 
Taupomąją sąskaitą ........  8’/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

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 įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

A 1 |N THE 
vvnRi n" 

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RUSIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

professionals inc. Realtor

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

HP Kokia 
jūsų namo 

vertė?

an Independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000 
res: 231-2839

MARGIS DRUG STORE

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641 , namų 766-5857

Zlllotota® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
z lllolcilC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ....................... 133/4%
Sutarties paskolas

nuo ....................... 133/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 131/2%
2 metų .................. 131/2%
3 metų .................. 131/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 13 %

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

Pokalbio metu su Lietuvos sporto žurnaliste Roma Griniūte, jai 1989 m. vie
šint Toronte. Kalbasi “Tėviškės žiburių" bendradarbis Sigitas Krasauskas

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

Griniūtei premija
“Auksinės plunksnos” premija 

už sporto žurnalistiką 1990 m. teko 
Romai Griniūtei-Grinbergienei. Ją 
(300 rb.) skyrė Lietuvos žurnalistų 
federacijos ir Kūno kultūros depar
tamentas.

Romą (jos tikroji pavardė, anks
čiau esame apie tai rašę, yra Danu
tė Šapokaitė) išeivijos sportinė 
šeima pažįsta iš jos puikių straips
nių spaudoje ir asmeninių susitiki
mų: Australijoje III-jų PLS žaidy
nių metu, Kanadoje ir “Vėjo” krep
šininkų viešnagės metu Lietuvoje. 
Ji yra IV-jų PLS žaidynių Lietuvo
je 1991 m. spaudos centro vedėja. 
Šiuo metu - vyriausioji redaktorė 
pradėto leisti Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto mėnesinio žur
nalo “Vytis”.

Roma Griniūtė yra paruošusi pir
mosios tautinės Pasaulio lietuvių 
olimpiados Lietuvoje 1938 m., III-jų 
PLS žaidynių Australijoje 1988 m. ir 
pasiryžusi taip pat paruošti būsimų 
IV-jų PLS žaidynių 1991 m. Lietuvo
je studijas, prie kurių prijungus 
I-jų ir II-jų PLS žaidynių, kurios vy
ko 1978 m. Toronte ir 1983 m. Čika
goje apžvalgas, susiklostys medžia
ga dar vienai istorinei sporto kny
gai. Tariamasi su Roma ir studijuo
jamos galimybės šią knygą išleisti 
Toronte. Didžiausia tiražo dalis ei
tų į Lietuvą. Tai būtų dovana į ne
priklausomybę žengiančiai Tėvynei 
ir jos sportininkams.

“Vytis” LTOK-to mėnesinis iliust
ruotas žurnalas, redaguojamas Ro
mos Grinbergienės, 232675 Vilnius, 
Žemaitės g. 6. Kanadoje galima už
sisakyti arba pirkti paskirus nr. 
šiuo adresu: Pranas Berneckas, 32 
Rivercrest Road, Toronto, Ont. M6S 
4H3. Tel. (416) 763-4429. Atskiro nr. 
kaina $2.00.

Kanados lietuvių sporto fondo val
dyba praneša, kad valdybos ir di
rektorių posėdis įvyks lapkričio 14 
d. 7 v.v. Toronto Lietuvių namuose.

“Nuo Australijos Alpių 
iki Kaukazo kalnų ...”

Feliksas Telksnys, “Respublikos” 
1990 m. rugsėjo 14 d. laidoje rašo 
apie lietuvių slidinėjimo varžybas 
Australijoje, kuriose dalyvavo 15 
Lietuvos slidininkų, įskaitant ir Vi
dą Vencienę, Kalgario olimpiados 
aukso medalistę. Iš šio rašinio per
šasi išvada, kad jos buvo įdomios sa
vo organizacija ir svečių priėmi
mu . .., tačiau lygis mėgėjiškas ir 
tokiems slidinėjimo žymūnams kaip 
Vencienei, Šalnai, Jonkutei, Men- 
kevičiūtei buvo žaismas — “katės su 
pele” ... Ar verta Lietuvos spaudo
je apie Lietuvos slidininkų laimė
jimus rašyti didžiosiomis raidėmis? 
Juk išeiviai nėra aukšto lygio var
žovai. Nei vienas iš jų net nėra kva- 
lifikavęsis valstybinių rinktinių su
dėtyse. Kad jie dirba ir turi entuziaz
mo — labai gerai, tačiau mūsų sąly
gomis pasiekti tarptautinį lygį yra 
labai sunku, todėl su jais varžytis 
tikrai lengva .. .

Kas liečia spaudos puslapius, ki
tas atvejis. Toronte viešėjo Šiaulių 
“Tauro” žolės riedulininkės ir žai
dė “Auksinės taurės” tarptautinia
me turnyre. Jos laimėjo jį visiškai 
be vargo ..., o tas turnyras buvo ga
na mėgėjiškos klasės, lyginant su 
tauriečių pajėgumu. Vilniaus “Spor
te” 1990 m. rugpjūčio 30 d. laidoje 
sakoma: “Amerikos užkariavimas 
tęsiasi. ..” Puiku, mes gerbiame 
brangius tautiečius ir vertiname jų 
sugebėjimus, tačiau profesionalinio 
lygio komanda kaip “Tauras”, ar 
individualūs sportininkai olimpie
čiai, turėtų pagalvoti j kokio lygio 
turnyrą jie važiuoja ir..., turėtų 
suprasti, kad nereikšminguose tur-

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

“TŽ” leidėjai 

nyruose laimėjimas yra nesvarus. 
Taigi, ir spauda turėtų santūriau 
vertinti.

Tęsiant slidinėjimo reikalus, ki
tas vadovaujančiųjų neapdairumas. 
Neseniai skaitėme spaudoje apie 
ŠALFASS-gos vadovų ir IV-jų PLS 
žaidynių 1991 m. Lietuvoje organi
zacinio štabo pareiškimą ir suabe
jojimą slidinėjimo varžybų prave- 
dimu Kaukazo kalnuose. Lietuvos 
kalnų slidinėjimo federacija, no
rėdama išsklaidyti Šiaurės Ameri
kos lietuvių būkštavimus, girdi, ar 
patriotiška j savo žaidynes rinktis 
“kažkur Rusijoje”...? Šiuo reika
lu Lietuvos kalnų slidinėjimo fede
racijos pirmininkas A. Kepežėnas 
IV-jų PLS žaidynių organizavimo 
komitetui pasiuntė sekančio turi
nio laišką:

“Šių metų vasario mėnesį LKSF 
kvietimu Lietuvoje lankėsi ilgame
tis JAV lietuvių $ALFASS slidinė
jimo komiteto pirmininkas Vytenis 
Čiurlionis. Pagrindinis jo vizito 
tikslas buvo išaiškinti galimybes 
dėl kalnų slidinėjirtio varžybų įtrau
kimo į IV Pasaulio lietuvių žaidynių 
programą. Kadangi žaidynės vyks 
vasarą (liepos-rugpjūčio mėn.) ir 
įrengti dirbtinos dangos trasą Lie
tuvoje nėra galimybės, todėl LKSF 
atstovai kartu su V. Čiurlioniu buvo 
nuvykę į Centrinį Kaukazą, kur Elb
ruso šlaituose yra amžinas snie
gas.

Elbruso rajonas yra Kabardino- 
Balkarijos ATSR teritorijoje. Ka
bardinai ir balkarai - tai dvi tautos 
(kabardinai - lygumų gyventojai, 
balkarai - kalniečiai), kurios buvo 
įjungtos į Rusijos imperijos sudėtį 
dar caro laikais. Stalinizmo laikais 
didžioji dauguma kalnų gyventojų - 
balkarų buvo ištremti iš savo gyve
namų vietų ir dabar dar ne visi išli
kę gyvi yra sugrįžę į savo gimtuosius 
kalnus.

Taigi, varžyboms numatyta vieta 
yra balkarų žemėje, kurie patyrę ne
mažiau skriaudų nei lietuviai. Mū
sų varžybų vykdymas jų žemėje pa
dėtų labiau suartėti dviems istori
jos panašiai nuskriautoms tautoms 
ir paskatintų jau bundantį ir jų at
gimimą, kas atitinka Olimpinio są
jūdžio idealus.

Konkrečiai IV Pasaulio lietuvių 
žaidynių slidinėjimo varžybų gali
mybės Elbruso rajone yra aptartos, 
dalyvaujant ir V. Čiurlioniui, su ra
jono vadovais bei generaliniu kal
nų slidinėjimo komplekso direkto
riumi Zeitunu Zalichanovu. Jie la
bai palankiai sutinka padėti sureng
ti šias varžybas. Artimiausiu laiku 
j varžybų vietą išvyks LKSF atsto
vas atlikti eilės konkrečių užduo
čių. Šis raštas apsvarstytas LKSF 
prezidiumo posėdyje”.

Pasirašė - Lietuvos kalnų slidinė
jimo federacijos pirmininkas A. Ke
pežėnas.
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai
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“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario

Modestas Paulauskas Irake
Žymusis Lietuvos krepšininkas, 

žaidęs Sovietų Sąjungos rinktinėje 
ir du kartus tapęs Pasaulio olimpi
niu čempionu, Modestas Paulauskas 
šiuo metu sėdi Irake kaip įkaitas ir 
mažai ką apie jo padėtį galima su
žinoti.

Visa ši istorija trumpa. 1990 m. 
birželio 25 d. pagal sutartį jis išvyko 
į Bagdadą treniruoti Irako jaunimo 
krepšinio rinktinę ir padėti pa
ruošti suaugusių rinktinę. Azi
jos žaidynėms, kurios, kaip žino
me, vyko Kinijoje. Irakas dėl Kuvei
to okupacijos nebuvo įsileistas. Jo 
sutartis pasirašyta trejiems metams 
(iki 1992 m. birželio). Irakui okupa
vus Kuveitą ir pradėjus taikyti įvai
rias sankcijas užsienio diplomatams 
bei įvairiems specialistams, tarp jų 
8 tūkstančiams iš Sovietų Sąjungos, 
Modestas įkliuvo ir su juo ryšio be
veik nėra. Netgi Maskvos valdinin
kai, išsiuntę sporto specialistų gru
pę, kurios sudėtyje yra Paulauskas, 
negali nieko tikslesnio pasakyti.

Vilniaus “Sporto” bendradarbis 
Ignas Rakas, kaip šio laikraščio 1990 
m. rugsėjo 25 d. laidoje rašoma, krei
pėsi į Paulausko šeimą Kaune ir 
kalbėjosi su Modesto sūnum Neri
jum, KPI inžinerinės ekonomikos 
fakulteto II kurso studentu, žai
džiančiu krepšinį šio instituto rink
tinėje. Nerijus pareiškė, kad jis su 
mama labai jaudinasi ir mažai ką 
žino . . .

“Pirmą laišką gavom liepos mė
nesį. Tėvas džiaugėsi, kad įsikūrė 
trijų kambarių bute. Skundėsi, tik 
nuožmiais karščiais - visą laiką 40 
laipsnių. Antras ir paskutinis kol 
kas laiškas gana liūdnas. Kaip rašo, 
pateko iš blokados (Lietuvoje Red.) 
į blokadą. Gyventi darosi vis sun
kiau. Prie duonos dvi valandas ten
ka eilėje stovėti. Buvo nusipirkęs 
taloną pokalbiui su Kaunu telefonu, 
bet visi ryšiai su pasauliu nutrauk
ti. Laiškas įduotas evakuotam rusui, 
per dykumas keliavo į Jordaniją, po 
to į Maskvą ir paštu į Kauną. Kartu 
su Paulausku į Bagdadą išvyko 20 
sporto specialistų. Laiško pabaigo
je, tarsi šauksmas dykumoje ..., jei 
kas važiuos pas mane, atvežkit bū
tinai maisto . ..”

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučių ateitininkų 

susirinkimas įvyko spalio 14, sek
madienį, Prisikėlimo parapijoje 
po 10.15 v.r. Mišių. Susirinko 
devyni jaunučiai, kurie susipaži
no su globėjais Antanu Rašymu, 
Danele Didžbaliene ir tarėsi apie 
ateinančių metų veiklą.

Jauniams, kurių buvo šeši, glo
bėja Gabija Petrauskienė apibū
dino kuopos pareigas. Nariai pa
siskirstė darbeliais ir gavo nau
jus sąsiuvinius, kuriuos papuošė 
savo sukurtais šeimų herbais. Jų 
reikšmę paaiškino R. Jonaitienė. 
Buvo išdalintos “šeimų istorijos” 
anketos, kurias nariai užpildys 
su tėvų pagalba ir atsineš į sekantį 
susirinkimą spalio 28 d. RSJ

Moksleivių ateitininkų susirin
kime po Mišių rugsėjo 23 d., pas 
p.p. Baršauskus, įvyko marškinių 
dažymas. Sveikinome naujas atei
tininkes, atvykusias į susirinki
mą. Planavome susitikimą su Ha
miltono ateitininkų kuopa gegu
žinėje. Gaila, gegužinė buvo at
šaukta dėl lietingo oro. Spalio 
14 d. susirinkime po 10 v.r. Mišių, 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje buvo diskutuojama 
tema — kodėl esame ateitininkai 
ir ką mums tai reiškia. Spalio 21 
d. įvyko lietuviškų valgių pietūs 
pas p.p. Karkus. Dar kitas susi
rinkimas bus spalio 28 d. Prisi
kėlimo parapijoje po 10 v.r. Mi
šių. Vaiva Underytė

Skautų veikla
• Lapkričio 1 d. Lietuvoje ir 

išeivijoje lietuviai švenčia Visų 
Šventųjų šventę, prisimindami 
bei pagerbdami mirusius artimuo
sius ir aplamai visus lietuvius. 
Lietuviams skautams-tėms lapkri
čio 1-ji yra dviguba šventė ir iškil
mingai švenčiama, nes 1918 m. lap
kričio 1 d. buvo įkurta skautų or
ganizacija sostinėje Vilniuje. Jos 
įkūrėjas — v.s. Petras Jurgėla. Skau
tų idėja greitai augo ir plito Lie
tuvoje, ir nė vienas ar viena ją puo- 
selėjant neapsivylė nepriklauso
moje Lietuvoje, vėliau tremtyje, o 
dabar vėl Lietuvoje. Toronto lie
tuvių skautija visuomet savo gim
tadienį gražiai paminėdavo. Šiais 
metais vadovų-vių nutarimu, jis 
bus paminėtas draugovėse. Gal ir 
gerai, tik norėtųsi priminti, kad 
ši šventė nebūtų užmiršta, nes 
kaip kiekvienas žmogus, kiekvie
na organizacija savo gimtadieni 
stengiasi kuo gražiau atšvęsti.

• A.a. Vilius Fidleris, miręs 
1990 m. rugpjūčio 10 d., įrašytas į 
Lietuvos skautų fondą šių asmenų 
aukomis: $20 — J. A. Zubrickai, 
A. V. Valiuliai, A. V. Šukiai, F. 
V. Mockai, J. Nešukaitis, S. Zub- 
rickas, V. Skrinskas, E. J. Čuplins- 
kai, V. L. Sendžikai, A. K. Vaičiū
nai; $10 — E. Senkuvienė, D. V. 
Šaltmirai, P. B. Sapliai. Ačiū. M.

Knyg*4 rišykla
\tgpĮ|Į5' “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

LIETUVIŲ
A B M A KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius 
10’Ai% už 6 mėnesių term, indėlius 
101/2% už 1 m. term, indėlius
10’/4% už 2 m. term, indėlius 
101/4% už 3 m. term, indėlius
11 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
111/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
11’/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
111/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
91/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

111/2% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
111/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
111/4% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
91/2% už namų pianą - OHOSP 

(variable rate)
8’/2% už taupymo sąskaitą
91/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........  131/2%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................ 13'/2%
2 metų .................. 13'/2%
3 metų .................. 13'/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 13 %
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 78 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais 
ir penktadieniais - nuo 9 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

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

DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1, 
Telefonai: (Toronto linija) 416-773-9591, 

(Newmarket linija) 416-836-1415. 

Afonsas Garbenis, jn. savininkas 
Namų Įkainojimo skyrius

YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION

1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1. 
Telefonas (Toronto linija):

416-773-3779 FAX 1-41 6-836-1 029
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

J------------------ -
daiva t. dalinda, b a.

■k associate broker

RF/WBK 
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 766-2897 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

drAsi NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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



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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson
Ateikite pasigėrėti 

Haydno vakaru

The Chamber Players of Toronto 
(kamerinės muzikos koncertai)

L Rezervacijos ar smulkmenos apie
r labai laukiamą 1990-91 sezoną
h 366-7723

Uždengto stadiono staigmena

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

Scarborough, Ontario M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 

BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiama, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus [vairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME 

220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE

SONY NATIONAL PANASONIC

SIUNČIAME “TV", “VCR's, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

Turime įvairių šaldytuvų, krosnių, “freezers”, skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ 
SIŪLOMI KELIONIŲ MARŠRUTAI:
1. Torontas-Kopenhaga-Ryga-Vilnius
2. Torontas-Frankfurtas-Berlynas-Vilnius
3. Torontas-Paryžius-Maskva-Vilnius
4. Torontas-Helsinkis-Talinas-Vilnius

Užsakomos kelionės ir kitais pageidaujamais maršrutais. 
Kelionių datos - pagal keleivių pageidavimą.

Speciali grupė - “KALĖDINĖ” - gruodžio 21,1990 

Keleiviams parūpiname bilietus bei vizas be viešbučių ir su 
viešbučiais, maistu, ekskursijomis pagal keleivių pageida
vimą. Šių metų Kalėdos - tai atgimusios tautos pirmosios 
Kalėdos. Visų Lietuvos bažnyčių varpų gausmas skelbs 
Kristaus gimimą, jau nepriklausomybę paskelbusioje Lietu
voje. Kviečiame šia švente pasidžiaugti kartu su tauta.

Atliekamos paslaugos:

* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 

pramoginės kelionės
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai 

bei kiti dokumentai
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami 

vaistai ir pinigai

PRIIMAME UŽSAKYMUS TIESIOGINIAMS 
SKRIDIMAMS Į LIETUVĄ 1991 
SVARBU UŽSISAKYTI DABAR

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
cijos vyriausybė. Šimtas pen
kiasdešimt milijonų dolerių 
buvo gauta iš advokato T. Ey- 
tono suorganizuotos akcinės 
“Stadiono” bendrovės, kurion 
įsijungė 30 įvairių institucijų, 
sumokėjusių po penkis mili
jonus dolerių. Planai atrodė 
logiški ir įgyvendinami. Ta
čiau tų $225 milijonų moder
naus “SkyDome” beisbolo sta
diono statybai nepakako — ga
lutinės išlaidos pasiekė $578 
milijonus. Didžiulį skirtumų 
akcinė “Stadiono” bendrovė 
padengė Ontario valdžios ga
rantuota paskola.

Skolos priežastis
Šiandien visiems kyla klau

simas, kaip “SkyDome” staty
bai numatyta $225 milijonų su
ma galėjo padidėti $353 mili
jonais ir pasiekti $578 milijo
nus? Pasirodo, pagrindine 
$300 milijonų skolą atnešusia 
priežastimi tapo kiti su “Sky
Dome” stadionu susieti pasta
tai bei įrenginiai — viešbutis, 
šeši restoranai, ilgiausias pa
saulyje gėrimų baras ir svei
katos klubas.

Statytojams atrodė, kad jie 
patys lengvai padengs savo iš
laidas, kartu su “SkyDome” 
stadionu sutraukdami tūkstan
čius turistų. Deja, gražias pla
nuotojų viltis sujaukė Kanador 
je ir JAV prasidėjęs ekonomi
nis atoslūgis, sumažinęs nuo
latinių lankytojų ir turistų ei
les. Jie dabar neužpildo jau ir 
anksčiau Toronte pastatytų 
viešbučių. “SkyDome” stadio
no viešbutis nesusilaukė į pla
nus įtraukto svečių antplū
džio. Vilčių nepateisino ir ne
seniai baigtas įrengti sveika

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

T timer & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

tos klubas, galintis priglausti 
pustrečio tūkstančio narių, 
bet turintis tik porą šimtų.

Beisbolo atorūgos
Smūgiu reforminiams pir

mojo NDP socialistų premjero 
Bob Rae planams tapo jo fi
nansų ministerio F. Laughre- 
no atrastas biudžetinis $700 
milijonų deficitas, kurio ne
buvo numatęs pasitraukian
čių liberalų finansų ministe- 
ris R. Niksonas. Premjero Bob 
Rae vyriausybė dabar nuogąs
tauja, kad ekonominis atoslū
gis deficitą gali padidinti iki 
$2,5 bilijono. Neskaniomis 
beisbolo atorūgomis tenka lai
kyti Toronto “SkyDome” sta
tytojų paliktą $300 milijonų 
skolą, kurios $40 milijonų me
tinių palūkanų neįstengia pa
dengti akcinė “Stadiono” bend
rovė. Finansinę atsakomybę 
už jas ir už visą paskolą dabar 
paveldėjo premjero Bob Rae 
vyriausybė.

Premjeras Bob Rae įsiparei
gojo šiam reikalui nepanaudo
ti Ontario provincijos iždo lė
šų, bet ieškoti kitų priemonių 
pasitarime su akcinės “Stadio
no” bendrovės nariais. Jis no
ri, kad jie padidintų pradines 
penkių milijonų dolerių įmo
kas $300 milijonų skolai ir jos 
palūkanoms sumažinti. Kai ku
riems bendrovės nariams teks 
atsisakyti išsikovotų per dide
lių lengvatų. Pavyzdžiu nuro
doma skubausunaisto gaminių 
McDonald’s firma, vienintelė 
“SkyDome” stadione, už nuo
mą atiduodanfi 38% apyvartos 
lėšų. JAV stadionuose už tei
sę tokiai prekybai atskaitoma 
iki 50% apyvartos lėšų. Skir
tumas sudaro nemažą sumą 
50.000 vietų turinčiame sta
dione.

Paskutinė korta
Dienraštis “The Toronto 

Star” spalio 16 d. vedamajame 
primena premjerui Bob Rae 
paskutinę kortą jo kaladėje. 
Esą skolą jis galėtų drastiškai 
sumažinti ją atnešusio vieš
bučio ir sveikatos klubo par
davimu. “SkyDome” stadiono 
pajamomis jų nebus galima 
išmokėti be papildomos mili
jonų dolerių kapitalo įplaukos.

Premjeras Bob Rae gali pasi
naudoti ir politine korta, pa
skelbdamas parlamentinį To
ronto “SkyDome” stadiono pla
navimo ir statybos tyrimą, ap- 
klauson įjungdamas visus pa
grindinius veikėjus. Jų eilė
se yra ir du Ontario premjerai 
— konservatorius W. Davis, li
beralas D. Petersonas. V. Kst.

SKAITYTOJAI PASISAKO
UNIVERSITETAS KLAIPĖDOJE
Susidomėjimas Mažąja Lietu

va vis didėja atgimstančioje Lie
tuvoje. Akis kreipia j ją ne viena 
paskutiniais metais įsisteigusi 
organizacija. Jos praeitimi ir da
bartimi jau rūpinasi bendrijos, 
sambūriai ir draugijos, kaip Vy
dūno draugija, Romuvos bendri
ja, “Prūsos” klubas, Lietuvininkų 
bendrija ir kt.

Jų veikimas tik užuomazgoje. 
Jų darbo baras ribotas. To Maža
jai Lietuvai neužtenka. Jai rei
kia stipresnės bazės ir solides
nio vieneto moksliniam jos pra
eities ir kultūros nagrinėjimui. 
Šį uždavinį gali atlikti tik aukš
toji mokykla, universitetas su su
stiprintais Mažosios Lietuvos hu
manitariniais mokslais.

Klaipėdos universitetas nau
dingas ir reikalingas ne tik Ma
žajai Lietuvai, bet ir visai Lietu
vai, visai lietuvių tautai; ne tik 
Klaipėdos krašte gyvenantiems, 
bet ir už Nemuno, Karaliaučiaus 
srityje besikalantiems gležniems 
lietuviškumo daigams. Ir Mažo
sios Lietuvos fondo siekiai bei 
uždaviniai galės būti tęsiami Klai
pėdos universiteto personalo 
ir auklėtinių. Vilius Pėteraitis

IŠKRAIPYTI FAKTAI
Gerb. kunigas V. Aliulis supa

žindino mane su iškarpa straips
nio, išspausdinto Kanados laikraš
tyje “LeDroit”, bei “TŽ” laišku. 
Dėkoju Jums, kad iškėlėte šią 
skandalingą istoriją, kadangi at
siųstąjį tekstą matau pirmą kar
tą. Būdamas Kanadoje niekada ne
daviau interviu Guy Marches- 
sault. Žinau tik tiek, kad jis ke
tino rašyti apie Bažnyčią Lietu
voje, bet jokio spaudai parengto 
teksto neteko matyti. Taipgi jo
kios informacijos apie politinę 
padėtį Lietuvoje autorius manęs 
neprašė.

Jūsų pabrauktose vietose fak
tai yra tiek iškraipyti, kad bet 
koks, net ir neišsilavinęs, žmogus 
iš Lietuvos negalėjo taip pasakyti 
- pavyzdžiui, apie 1939 metų na
cistinės Vokietijos invaziją ... į 
Lietuvą. Galimas daiktas, kad au
torius nedėmesingai naudojosi ko
kia nors enciklopedija, kuriose 
dažnai rašoma, kad Lietuva iki 
1795 metų tiesiog priklausė Len
kijai ir pan.

Per skaudų nesusipratimą mano 
kažkuomet išsakyta mintis, jog 
separatizmas ir nacionalinis išsi
vadavimas nėra tapačios sąvokos, 
buvo interpretuota, kaip kažkoks 
Lietuvos nenoras tapti nepriklau
soma. Noriu viešai ir aiškiai pa
brėžti, kad konfederacijos gali
mybė su Rusija ar kita Europos 
valstybe taip pat jokiu būdu nėra 
nei lietuvių tautos, nei krikščio
nių demokratų partijos tikslas. 
Esu pasiruošęs kreiptis j autorių 
(jo adresą žinau) ir laikraštį “Le
Droit”, kad išspausdintų teksto 
pataisymus ir iškreiptų faktų pa
neigimą.

Lietuvos krikščionių demokra
tų partija, kurios pozicijai visa
da stengiuosi tinkamai atstovau
ti, užima aiškią ir principingą 
poziciją Lietuvos nepriklauso
mybės atžvilgiu; ją ne kartą iš
reiškė partijos atstovai parlamen
te ir vyriausybėje, pasirašydami 
ir gindami 1990 m. kovo 11 d. Ne
priklausomybės atstatymo aktą.

E. Vareikis, 
LKDP valdybos vicepirmininkas

Kaunas, 1990.09.19

Red. pastaba. Šis laiškas yra atsi
liepimas j dienraščio “LeDroit” 
straipsnį, išspausdintą 1990.VII.7. 
Apie tą klaidinantį straipsnį-po- 
kalbį buvo rašyta “TŽ” 1990 m. 
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

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

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

1-800-387-1883 (toll free)
Turi daugiau kaip 13 metų patyrimą 
investacijų srityje

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

> Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

SHERLOCK
HOMES
RIAL ESTATE I N<

TOR

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

Tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. M6R 2N3 

Fax 534-8953

Juozos (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose ‘‘Vilnius’’ l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

RF/VINK
west realty Inc., realtor 

an independent member broker

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334

FIDI7CIJI7D INSURANCE U IVlLkJ IliLIV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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.

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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IS TO RO N T 1
Anapilio žinios

— Spalio 20, sekmadienį, per 
11 v.r. Mišias giedojo svečias iš 
Lietuvos sol. Virgilijus Noreika, 
o jam akompanavo taipgi svečias 
iš Lietuvos Povilas Jaraminas. 
Mišias laikė svečiai iš JAV — kun. 
Leonardas Musteikis ir kun. Izi
dorius Gedvilą.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
bus spalio 28, sekmadienį, nau
joje Anapilio parodų salėje. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius Anapilio nau
joje parodų salėje lapkričio 4, 
sekmadienį, ruošia meno parodų, 
kurioje dalyvaus dailininkės: J. 
Marcinėnienė, G. Valiūnienė ir 
A. Katelienė. Parodos atidary
mas bus po 9.30 v.r. Mišių. Pa
jamos skiriamos Pagalbos Lietu
vai vajui.

— Jaunimo choras repetuoja 
sekmadieniais po 9.30 v.r. Mi
šių naujoje Anapilio parodų 
salėje.

— Kapinių lankymo diena bus 
lapkričio 4, sekmadienį. Tų die
nų pamaldos kapinėse bus 3 v.p.p. 
Pamaldų metu pamokslų sakys 
svečias iš Lietuvos prel. Juozas 
Antanavičius.

— Tėveliai, kurie nori ateinantį 
pavasarį leisti savo vaikučius 
prie Pirmosios Komunijos, pra
šomi juos jau dabar registruoti 
parapijos klebonijoje.

— Lietuvoje, Kaišiadorių vys
kupijoje, jau pradedama kanki
nio arkiv. Teofiliaus Matulio
nio beatifikacijos byla. Ta pro
ga, prel. P. Gaidos iniciatyva, 
yra išleisti paveikslėliai su 
malda. Prašome tų paveikslėlių 
pasiimti prie šventovės durų ir 
melsti Visagalį Dievų, kad Lie
tuva greit susilauktų naujo šven
tojo paskelbimo.

— Ieškomas butas (arba kamba
rys) su priežiūra 94 m. amžiaus 
lietuvei senutei, kuri yra gana 
geroje sveikatos būklėje. At
lyginimas pagal susitarimų. Skam
binti: Don Perans tel. 829-2147.

— Aukojo Šv. Kazimiero kolegi
jai Romoje: $200 — J. Plečkaitie
nė; Šv. Jono liet, kapinėms: $100 
— N. Merkelis; parapijai: $250 — 
E. Miliauskienė; $215 — C. M. Dau- 
kai; $100 — J. D. Kaunaitės, A. T. 
Sekoniai, S. Vyskupaitienė, S. A. 
Gotceitai; $50 — A. A. Vaičiūnai.

— Mišios spalio 28, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Antanų Rinkūnų 
ir visus Rinkūnų mirusius, 11 v.r. 
už parapijų; Wasagoje 2 v.p.p. už 
a.a. Petrų Kirstukų.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių namų moterų būre

lio metinis ir visuotinis narių su
sirinkimas šaukiamas lapkričio 
11, sekmadienį, 1.30 v.p.p. LN sek
lyčioje. Laukiame naujų narių. 
Valdyba.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $1,000 - Lietuvių namų mo
terų būrelis; $300 - Vytautas Mar
cinkevičius; $100 - Genovaitė At- 
kočiūnienė iš Čikagos. Iš viso sta
tybos fonde yra $184,281. Aukos 
priimamos “Paramoje” sųsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyve sųsk. nr. 155332.17 
ir “Talkoje” sųsk. nr. 4259. Aukos 
atleidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

— Dėl nenumatytai iškilusių 
sunkumų LN valdyba savo posė
dyje spalio 18 d. nusprendė ne
ruošti Lietuvių namų metinio ba
liaus, bet atidėti iki vasario ar 
kovo mėnesio.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 190 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Ona Mikuckienė, Anta
nas, Liuda Sabaliauskai iš Kauno; 
Neringa Pranevičiūtė iš Šiaulių; 
Ingrida Kšanienė iš Vilniaus; Ar
vydas Norkaitis iš Tauragės; Alek
sandra Lukaševičienė iš Gulffort, 
Fla.; Algis Plioplys, Vincė Pliop- 
lienė iš Čikagos; Stasys Dalius iš 
Hamiltono. Su svečiais supažindi
no ir pranešimus atliko LN valdy
bos narys Balys Savickas.

— Spalio 28, sekmadienį, bus 
gaminami sekmadienio pietūs. 
Lapkričio 4, sekmadienį, kapinių 
lankymo dienų, pietūs nebus ruo
šiami.

— Spalio 23, antradienį, 7.30 
v.v., LN seklyčioje šaukiamas Lab
daros lietuvių slaugos namų lėšų 
telkimo komiteto posėdis.

— LN visuomeninės veiklos ko
miteto posėdis - spalio 30, antra
dienį, 7.30 v.v.

— LN valdybos posėdis - lapkri
čio 1, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Toronto “Atžalyno” šokių va
karas - lapkričio 3 d., 7 v.v., Kara
liaus Mindaugo menėje.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Prisikėlimo parapijos žinios
_Praėjusį sekmadienį pamoks

lus per visas Mišias sakė prel. Juo
zas Antanavičius, Panevėžio ka
tedros klebonas.

— Susituokė Janette Campbell 
irTed Morandin.

— Pakrikštytas Karolis-Eugene, 
Daivos (Gaputytės) ir Allen John 
Hakala sūnus.

— Kaukių balius, kurį rengia 
mūsų parapijos tarybos jaunų 
šeimų sekcija, įvyks spalio 28, 
sekmadienį, 1 v.p.p., didžiojoje 
parapijos salėje.

— Vėlinių išvakarėse, lapkri
čio 1 d., 7 v.v., mūsų šventovėje 
bus laikomos Mišios už mirusius 
parapijiečius; bus paminėti ypač 
tie, kurie mirė nuo praėjusių Vė
linių.

— Padėti pagalbos reikalin
giems vaikams Lietuvoje — para
pijos tarybos labdaros sekcijos 
tikslas, ruošiantis dėvėtų drabu
žių ir daiktų išpardavimui, ku
ris įvyks spalio 23 ir 25 d.d., nuo 
9 v.r. iki 9 v.v., parapijos Parodų 
salėje.

— Parapijai aukojo: $405 — A. R. 
Rygeliai; $200 — A. Laurinaitis; 
$100 — J. J. Šarūnai, N. Preibie- 
nė, E. Jaškuvienė; $52 — M. J. Se- 
puliai; $50 — O. Guobienė ir U. 
Žilinskienė, V. Dranginienė, E. 
Dubinskas, H. Butkevičius, V. P. 
Juskey, P. Žiulys, A. Hakala; no- 
venai: $50 — E. P. Lapinskai, J. 
Nešukaitis, S. Povilenskis, J. Vie- 
čerinskas; pranciškonų klierikų 
fondui: $600 — R. Prociw; Vyskupo 
fondui: $200 — J. J. Šarūnai; $100 
— J. B. Maziliauskai, V. Simonaitis.

— Mišios, spalio 28, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Petraičių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. — už a.a. Jonų 
Bazilevičių, 10.15 v.r. — už a.a. Si
mų Stankevičių, Onų Glovackienę, 
Emilijų Aleksienę, 11.30 v.r. — pra
šant Lietuvai laisvės.

KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyrius lap
kričio 11 d., sekmadienį, nuo 
9 v.r. iki 2 v.p.p. parodų salėje 
rengia R. Vaidilaitės tapybos 
ir A. Katelienės, J. Didžbalio 
medžio dirbinių parodą.

Sol. Virgilijus Noreika, var
gonais palydimas pianisto Po
vilo Jaramino, š. m. spalio 14, 
sekmadienį, 10.15 v.r. Mišių 
metu giedojo Prisikėlimo 
šventovėje. Atliko didingąjį 
A. Stradella “Pieta Signore”, 
C. Franck “Panis Angelicus” 
ir L. Luzzi “Sveika Marija”. 
Prisikėlimo šventovės skliau
tai nepasižymi gera akustika, 
bet šį kartą jie vibravo nuo 
galingo tenoro balso. Net ir 
“Volungės” choras, pakylėtas 
solisto giesmės, skambėjo lyg 
būtų dvigubai gausesnis. A.S.

Stasys Stončius iš Toronto ir 
Laima Lukavičiūtė iš Hamilto
no spalio 20 d. sukūrė lietuviš
ką šeimą. Hamiltono Aušros 
Vartų šventovėje Mišias atna
šavo ir sutuoktuvines apeigas, 
asistuojant dviem kitiem kuni
gam, atliko klebonas kun. J. 
Liauba, OFM. Vestuvinė puota 
pasižymėjo puikiomis vaišė
mis, giminių, draugų bei bi
čiulių gausiu dalyvavimu. Abu 
jaunieji yra lankę bei baigę 
lituanistinės mokyklas ir ak
tyviai dalyvauja lietuvių gy
venime. Povestuvinėn kelio
nėn išvyko į Ispaniją. D.

A.a. Juozo Jasinevičiaus at
minimui aukos vietoj gėlių:

“Tėviškės žiburiams”: E. Ali
šauskienė - $25, S. J. Andruliai - 
$20, R. K. Davey-$60, K. Gaputis- 
$10, K. K. Kaminskai - $40, G. L. 
Kamaičiai - $20, S. Lichty - $9, L. 
Lenauskas - $25, B. E. Liškauskas - 
$20, M. Pike - $20, J. R. Rugiai - $5, 
L. Rudaitis - $20, A. S. Sakus - $10, 
V. Siminkevičienė - $5, V. Stukas
- $20, M. V. Tamulaitis - $25, V. 
Vaitkus - $20, E. P. Žuliai - $20. Iš 
viso $374.

“Caritas”: A. E. Abromaitis-$20, 
A. Bumbulis - $20, R. Celejewska - 
$10, K. Čepaitis - $10, P. V. Dalin- 
dos-$10, L. Dargienė-$20, A. Jan- 
kaitienė - $5, V. E. Krikščiūnai - 
$10, G. Lapienė - $20, V. Matulaitis
- $10, V. F. Mockai - $20, A. C. Pa- 
žerūnai - $20, O. Rimkevičienė - 
$10, A. Saulis - $30, V. Sližys - $10, 
dr. A. Valadka - $20, A. Valienė - 
$10. Iš viso $255.

Slaugos namų fondui: S. S. Kry
ževičius - $20, V. L. Matulevičiai - 
$15, J. V. Pilipavičiai - $20, R. Pi
lipavičius - $20, L. V. Sendžikai - 
$20. Iš viso $95.

Pagalbos Lietuvai vajui: M. And
riuškevičius - $10, J. Aukštaitis - 
$20, S. V. Aušrotai - $20, G. Balčiū
nienė - $10, G. V. Butkiai - $20, L. 
Beržinytė - $50, J. Z. Dabrowski - 
$25, G. Ignaitytė - $50, I. Kairienė
- $10, P. Z. Linkevičiai - $15, A. E. 
Lorencai - $20, J. V. Margis - $25, 
dr. A. S. Pacevičiai - $25, J. Pace- 
vičienė - $10, J. Povilaitis - $20, 
A. Šeškus-$50, J. J. Valiuliai-$20, 
V. V. Valiuliai - $20. Iš viso $420.

Kanados lietuvių fondui: V. J.
Ignaičiai-$25.

Iš viso aukų - $1169.

Laikraščio “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
sukakčiai paminėti rengiamas

SPAUDOS VAKARAS
kuris įvyks
š.m. spalio 27, 
šeštadienį,
6 v.v., Toronto 
Lietuvių namų 
didžiojoje salėje.

Programoje:
• Sveikinimai
• Meninė dalis - sol. M. Bizinkauskaitė-Bildienė, 

akompanuoja muz. J. Govėdas
• Karšta vakarienė
• Bufetas gaivinančių gėrimų
• Loterija ir kitos įvairenybės
• Šokiams gros - V. Pavilonio kapela

Įėjimas - $6. Bilietai pas rengėjus tel. 763-3080 ir prie įėjimo. Rengia laikraščio rėmėjai

ffl MONTREAL
metų

Toronto “Atžalynas” maloniai kviečia jus dalyvauti 
Toronto Lietuvių namuose (1573 Bioorst. w.) rengiamame 

okiu vakare

Lapkričio 3, šeštadienį, 7 v.v. iki 1 v.r.
Gros "The Haircuts” orkestras. 

įėjimas - $12.50 su šiltu bufetu. 

Trumpa meninė programa. Veiks baras. 
Visos pajamos — “Atžalynui”.

Stalus rezervuoti tel. 533-1121 arba 621-8671. “Atžalynas

Šį savaitgalį, spalio 27-28, 
grįžtama į standartinį laiką, ir 
laikrodžių rodyklės Kanadoje 
atsukamos vieną valandą atgal.

Lietuvių katalikių moterų 
dr-jos Lietuvos kankinių para
pijos skyriaus narių susirinki
mas įvyks spalio 28 d. muzie
jaus parodų salėje. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti.

LKM dr-jos Lietuvos kanki
nių parapijos skyrius lapkričio 
4 d. muziejaus parodų salėje 
rengia meno parodą, kurioje 
dalyvaus dailininkės J. Mar
cinėnienė, G. Valiūnienė ir A. 
Katelienė. Parodos atidary
mas po 9.30 vai. Mišių. Paja
mos skiriamos Pagalbos Lietu
vai vajui.

Buvusio Tautos fondo atsto
vybės Kanadoje pirmininko 
Antano Firavičiaus pagerbi
mas įvyks lapkričio 17 d., šeš
tadienį, 6 v.v. Kvietimai gauna
mi Toronto Lietuvių namuose 
sekmadienio popiečių metu ir 
pas A. Vaidila tel. 763-2635 
arba E. Steponą tel. 622-5896.

Nekaltai Pradėtosios Šv. Mer
gelės Marijos Toronto skyriaus 
seserų ir jų rėmėjų ruošiama 
metinė šventė įvyks 1990 m. 
lapkričio 25 d., 3.30 v.p.p., Pri
sikėlimo parapijos salėje.

Uždaros rekolekcijos mote
rims bus lapkričio 20 — gruo
džio 1-2 d.d. King City, Ont. 
Rekolekcijų vadovas kun. dr. 
V. Skilandžiūnas iš Otavos. 
Registruotis Prisikėlimo pa
rapijoje, tel. 533-0621 arba 
pas L. Senkevičienę, tel. 233- 
7321.

“Tėviškės žiburių” adminis
tracijoje yra gautas Martynui 
Gelžiniui laiškas iš Australi
jos. Prašome atsiliepti.

Juozas ir Onutė Gataveckai 
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20, užjausdami Buikų ir Išga- 
naičių šeimas.

“Jaunimo žiburių” redak
torė Lina Mockutė telkia me
džiagą pirmajam numeriui ir 
kviečia jaunuosius bendra
darbius siųsti jai straipsnius, 
informacijas, nuotraukas “Tė
viškės žiburių” adresu. Šią 
vasarą ji lankėsi Lietuvoje, 
dvi dienas (ne savaites kaip 
anksčiau per klaidą buvo pažy
mėta) praleido ateitininkų 
stovykloje ir apie ją parašė 
reportažą, kurį premijavo “At
eities” žurnalas.

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

^Kviečiame visus/£ *
,z Iki
'pasimatymo!

-
■HiisE' Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 

rengia

I KAUKIU ŠOKIUS
>
>KADA? Š.m. spalio 27, šeštadienį, 7.30 v.v.
>KUR? Toronto Lietuvių namuose. •’Tg
> ĮĖJIMAS - $7.'

> Geriausia apranga gaus premiją.
> Bus prizai, muzika ir maisto.

Lietuvoje parduodami privatūs gyvenamieji namai:
Kaune-Žaliakalnyje ir Laisvės Alėjoje, Vilniuje, Šiauliuose bei kt. 
miestuose, o taip pat vaizdingose vietovėse ant Nemuno krantų prie 
Kauno ir Birštono, prie Šventosios upės - Anykščiuose, Trakuose 
prie ežerų. Didelis pasirinkimas - virš 50 namų, sodybų, vasarnamių, 
žemės sklypų. Gausite pilną informaciją, jų fotografijas, kainas.

Rašyti: R. Mačiukas, 345 Limeridge Rd. W., Unite P-3, 
Hamilton, Ontario L9C 7C9 arba skambinti 
tel. 416 - 385-3453, Hamiltone.

Raštinės reikmenų (stalų, 
lentynų, kėdžių; rašomųjų ma
šinėlių etc.) išpardavimas — 
spalio 27, šeštadienį, nuo 9 v.r. 
iki l v.p.p. 99 Adesso Dr., Con
cord, Ont. (Hwy 400 ir Steeles). 
Išpardavimą skelbia Ontario 
ryšių tarnyba.

Edita Nazaraitė, rašytoja, 
dailininkė ir publicistė, gy
venanti su šeima Toronte, lai
mėjo Lietuvių rašytojų drau
gijos literatūrinę premiją 
$2000 už naujausią poezijos 
rinkinį “Mechaninė mūza”, 
kurį pati iliustravo, o išleido 
Ateities literatūros fondas 
Čikagoje. Jo autorė neseniai 
lankėsi Čikagoje ateitininkų 
surengtame akademiniame 
savaitgalyje, kur skaitė savo 
kūrinius, rodė savo dailės 
skaidres ir skaitė paskaitą 
apie dabartinę literatūrą Lie
tuvoje. Minėtoji premija jai 
bus įteikta Niujorke š. m. lap
kričio 17 d.

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

LIETUVĖ, 46 m. amžiaus, gyve
nanti Rygoje, nori susirasti gyveni
mo draugą lietuvį Kanadoje. Rašyti 
adresu: USSR, Latvija, Riga 226009, 
Matisa iela U9-1, Ieva Tumas. Tel. 
292 540.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Buvęs Ontario provincijos 
parlamento narys David Fleet, 
pralaimėjus rinkimus libera
lų partijai, nebuvo išrinktas 
į naują parlamentą nuo High 
Park-Swansea apylinkės. Jo 
kandidatūrą rėmė daugelis 
lietuvių. Atsidėkodamas lie
tuviams rėmėjams, jis atsiun
tė “TŽ” redakcijai laišką, ku
riame rašo: “Nusėdus dulkėms 
po provincinių rinkimų, reiš
kiu nuoširdžią padėką tiems 
Kanados lietuviams, kurie ma
ne rėmė ne tiktai praeituose 
rinkimuose, bet ir per visą ma
no parlamentinės veiklos laiką.

Malonu buvo dirbti su dau
geliu žymių asmenų, sutiktų 
visose bendruomenės organi
zacijose. Niekad neužmiršiu 
nuoširdaus svetingumo. Taip 
pat jaudinanti patirtis buvo 
vizitas Lietuvoje praėjusią 
vasarą rinkimų metu — daly
vavau kaip Kanados Lietuvių 
Bendruomenės ir Sąjūdžio 
svečias. Kanados lietuvių ir 
Lietuvos reikalai yra artimi 
mano širdžiai. Žinau — Lietu
va bus pilnai laisva, tikiuosi, 
labai greitai. Kaip privatus 
asmuo aš ir toliau lieku įsipa
reigojęs padėti Lietuvai pa
siekti pilną nepriklausomybę 
jau dabar.

Ontario provincijoje man 
buvo malonu aktyviai paremti 
bendruomenės veiklą, ypač 
prašymą gauti lovas slaugos 
namams. Liberalų vyriausybė, 
atsiliepdama į pagrįstus bend
ruomenės poreikius, davė lei
dimą 60-čiai lovų. Žinau, bend
ruomenei pavyks pilnai įgy
vendinti šį projektą. Jeigu ir 
vėl mano paslaugos bus nau
dingos bendruomenei, mielai 
pagelbėsiu — tik prašykite.”

ATVYKUS IŠ LIETUVOS ieško dar
bo. Skambinti Liudai tel. 536-6662 
Toronte.

Vytautas Žemgulys, Vilniaus 
miesto deputatas, šiuo metu lan
kosi Montrealyje pas artimus gi
mines.

Montrealio lietuvių žvejų-me- 
džiotojų klubas “Nida” spalio 14 d., 
12 vai. A V parapijos salėje suruo
šė sezono uždarymo pietus, ku
riuose dalyvavo ne tik klubo na
riai, bet ir jų gerbėjai. Jonui Ri- 
meikiui akordeonu pagrojus kelis 
kūrinius ir žvejų žvejui kun. Jonui 
Kubiliui palaiminus valgius, buvo 
vaišinamasi skaniais ir sočiais 
S.J. Rimeikių valgiais. Loterija 
atnešė daliai dalyvių laimę.

"Nepriklausomos Lietuvos" 
spaudos bendrovės neseniai iš
rinkti valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis: pirm. J. Šiaučiulis, 
vicepirm. D. Baltrukonis, akcijų 
(šėrų) sekr. G. Alinauskas, ižd. L. 
Balaišis, administratorius A. My- 
lė, patalpų reikalams A. Žiūkas

ir atstovas Toronte L. Girinis-Nor- 
vaiša. Revizijos komisiją sudaro 
K. Toliušis, Ig. Petrauskas ir K. 
Andruškevičius.

Nijolės (Matusevičiūtės) ir Alan 
Forster dukrelė pakrikštyta Ela- 
na-Maria vardais.

A.a. Jonas Leknickas, 100 metų 
amžiaus, mirė spalio 14 d. Po pa
maldų AV šventovėje spalio 17 d. 
palaidotas Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi dukra su šei
ma, brolio sūnus, giminės Lietu
voje ir kiti bičiuliai. Kurį laiką 
jis buvo aktyvus Kanados lietu
vių tarybos veikėjas ir žymus “Ne
priklausomos Lietuvos” rėmėjas.

A.a. Pranas Buika, 68 m. amžiaus, 
mirė spalio 9 d. Po pamaldų AV 
šventovėje palaidotas šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
Ont. Liūdi žmona, du sūnūs ir duk
tė su šeimomis bei didelis būrys 
bičiulių. B.S.

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. HIX 1L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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:

Certifikatus .................  111/z%
Term, indėlius:

1 metų .................  103/4%
180 d. - 364 d........ 10’/z%
120 d. - 179 d........ 101/4%
60 d.-119d........  10 %
30 d.- 59 d........ 10 %

Taupymo-special.............. 7 %
Taupymo - su gyv. dr.......... 61/a%
Taupymo-kasdienines..... 61/4%
Einamos sąsk........................  41/?%
RRIF-RRSP-term........... 113/4%
RRIF-RRSP-taup........... 71/z%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 13’/4%, asmenines - nuo 14’M%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

jau atidavei savo dali?
GAMINU KOLDŪNUS ir pristatau 
į namus. Kreiptis į Aldoną tel. 767- 
5552 arba tel. 233-5996.

PARDUODU gerame stovyje auto
mobilį Plymouth Riliant 1987 m. 
4 durų, šviesios spalvos, įvažiuota 
13.000 km. Tel. 270-5392.

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

SAVININKAS parduoda gražų 
dviejų miegamųjų, dviejų vonių 
butą (condominium). Parketo grin
dys, sienose veidrodžiai, St. Peters
burg Beach, FL, prie puikaus susi
siekimo. Viskas, kas reikalinga ne
toli. Mėnesinis mokestis $81. Kaina 
- $53,500. Skambinti tel. 1-813-367- 
3895.

IŠNUOMOJAMAS butas (condomi
nium) St. Petersburg Beach, Flori
da. Labai daug įvairių patogumų, 
apšildomas maudymosi baseinas, 
arti jūros (Gulf), ramioje vietoje. 
Teirautis vakarais tel. 519-966-3663.

IEŠKOMA PATIKIMA MOTERIS 
namų ruošos darbams ir prižiūrėti 
8 m. bei 10 m. amžiaus vaikus nelie
tuvių gydytojų šeimoje. Reikalin
gos rekomendacijos. Skambinti Rū
tai tel. 822-2328 Toronte.

NESENIAI ATVYKUSI ŠEIMA 
iš Lietuvos ieško nebrangaus bu
to. Tel. 766-1592.

ROMAS PŪKŠTYS, TRANSPAK sa
vininkas vėl važiuoja į Lietuvą gruo
džio mėnesio pradžioje. Perveda PI
NIGUS doleriais, tvarko PALIKI
MUS, perka AUTOMOBILIUS. Už
sakymus priima iki gruodžio 1 d.: 
Transpak, 2638 W. 69th St., Chicago, 
IL 60629, USA. Tel. 1-312-436-7772.

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

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

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.


