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Nematomi šeimos nariai
Kai kalbame apie socialinio gyvenimo problemas, apie 

jaunimo blaškymąsi įtartinais arba ir visai nepriimtinais 
keliais, akys krypsta į šeimą. Vieni ją kaltina, kad pairusi, 
nebesugebanti auklėti vaiką; kiti vis pabrėžia, kad ji 
pagrindinė ir vienintelė tikra mokykla. Abiejose pusėse 
yra tiesos. Yra betgi ir abejones keliančių rodyklių.

T
IKSLIAU aptarti šių dienų šeimą nebeužtektų tra
dicinio požiūrio. Pasidairant kiekvienam nesunku 
pastebėti, kad pagrindiniai šeimos veikėjai — tėvas 
ir mama — jau yra žymiai pasikeitę, nekalbant jau apie 

tuos, kurie kartu nebegyvena. Daugelyje šeimų sotus ir 
gražiai aprengtas vaikutis atlieka tam tikro paveiksliuko 
vaidmenį. Išorė ir pasitenkinimas tampa pagrindiniu rū
pesčiu. Ir kai visa tai įveikiama, rodos, kad tai jau ir vis
kas. Taip draugų tarpe, taip aplinkoje, taip ir namuose. 
Vienintelė skaudi tikrovė, jei kas nors šito neįstengia 
pasiekti, dažniausiai dėl lėšų stokos. Tada visais įmano
mais būdais įsidarbinant ir tėvui, ir mamai siekiama tą 
tikrovę pagerinti. Tiesa, visa tai ne vien vaikams; bet už
darbiai daro gražesnę išorę, kuri supa visus šeimos na
rius. Neteisinga būtų teigti, kad išorė nieko nereiškia. 
Visi nori gražiau atrodyti ir geriau gyventi. Tai supranta
ma. Neigiamybė — vienpusiškumas. Dažnas ekonominis 
susitvarkymas iki įmanomo poreikių lygio pavadinamas 
šeimos laime. Tokios laimės siekimo procesą stebi vai
kai. Kai kurie paaugę aktyviai į jį įsijungia, užsitikrinda
mi sau ką nors specialaus. Tada šeimą pagavęs tasai me
džiaginio stiprėjimo ratas ima visus taip smarkiai sukti, 
kad niekam kitam laiko nebelieka. Ir to laiko stoka tampa 
viena svarbių priežasčių, kad šeimos tiesiog fiziškai da
rosi nebepajėgios pasirūpinti “šalutiniais” dalykais.

K
AIP SVARBUS ir suprantamas bebūtų laiko klau
simas, vis dėlto jis nėra vienintelis ir pagrindinis 
žvelgiant į šių laikų šeimų problemas. Pasirodo 
jau rimtų pareiškimų apie šeimos narių susiskaldymą į 

labai skirtingus pasaulėlius. Nebedaug randama bend
rų visus jungiančių interesų. Vaikam augant plyšiai pla
tėja. Yra nuomonių, kad tą šeimos narių skaldymąsi ska
tina ekonominė gerovė, kur kiekvienas gali jaustis visiš
kai savarankiškas, nepriklausomas. Kai šeimos nariai 
pradeda nutolti vieni nuo kitų, tolydžio slopinamas ir ar
timos giminystės jausmas, kurį ima pakeisti tik formalus 
žinojimas; jis mano tėvas, ji — mama, čia duktė, sūnus. 
Būtini susitikimai švenčių ar gimtadienių progomis įgau
na tam tikrą formalų pobūdį, dvelkiantį vėsuma. Susveti
mėjimas ugdo individualizmą. Ir taip pagrindinė visuome
nės ląstelė tampa individas, užimantis šeimos vietą. Nors 
įprastu požiūriu šeima vis dar iškeliama kaip pagrindi
nis žmonijos struktūros vienetas, labai reikšmingas pri
augančiųjų kartų linkmei bei per šimtmečius įgytų verty
bių perdavimui, tačiau neribotas jau tose pačiose šeimo
se prasidedantis egoistinis savęs pervertinimas kerta to 
pagrindinio vieneto šaknis. Žinotina, kad kenkėjas ne
ateina pro užrakintas namų duris. Jis jau yra namuose. 
Jis kartu gyvena kaip nematomas šeimos narys, toleruo
jamas tėvo, motinos, gerbiamas vaikų; nes kas gi norės 
griauti tą jaukų šeimos židinį, kuris laime vadinamas. 
Ne — griauti tikrai nereikia. Reikia tik norėti ir sugebė
ti visą tą gerąjį gyvenimą pajungti taip, kad jis tarnautų 
žmogui, paskirtam svarbesniems tikslams. Praradus šitą 
suvokimą, deklaruojama šeimos reikšmė dingsta dirbti
nos laimės miglose. Č.S. ____

PRANCŪZŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Prancūzijos prezidentas Lietuvoje
Francois Mitterrand, lydimas užsienio reikalų ministerio, buvusio Lietuvos diplomatijos 

šefo dr. Stasio Bačkio, aukštų pareigūnų ir gausių žurnalistų, aplankė Vilnių, 
Talinu ir Rygą, pasirašė atitinkamas sutartis ir savo kalbose skatino išvesti 

rusų kariuomenę iš Baltijos valstybių

KANADOS ĮVYKIAI

Rusija neatsiima grūdų
Kanados pagalba Rusijai tu

rėjo būti su ja vasario mėne
sį pasirašyta nauja grūdų par
davimo sutartis. Sovietinio 
komunizmo atsisakiusiai Rusi
jai Kanada įsipareigojo pen- 
kerių metų laikotarpyje par
duoti 25 milijonus tonų grūdų, 
kainuojančių pusketvirto bili
jono dolerių. Pirkimo išlai
doms padengti Kanada Rusijai 
parūpino ilgalaikę paskolą. Ši 
sutartis būtų padėjusi Kana
dai sumažinti didžiules grūdų 
atsargas, o Rusijai - pašalin
ti nuolatinio trūkumo grėsmę 
skolon nusipirktais grūdais.

Deja, abi pusės nebuvo nu- 
mačiusios staiga iškilusios nu
pirktų grūdų pristatymo pro
blemos. Sovietinėje sistemo
je grūdų atvežimu pasirūpin
davo Maskvos agentūra Kana
doje “Morflot”, finansuojama 
Sovietų Sąjungos vyriausybės. 
Dabar ji yra pertvarkoma ir 
taps nauja “Morlines Maritime 
Agency Ltd.” firma, neturinčia 
teisės naudotis Rusijos užsie
nio valiutos atsargomis. Sovie
tinis “Morflotas” paliko daug 
nesumokėtų sąskaitų įvairiuo
se uostuose. Dėl jų dabar su
laikomi Rusijai tekę sovietų 
laivai. Teismo įsakymu Kana
dos Halifakse yra sulaikytas 
60.000 tonų transportlaivis 
“Maršalas Budionas”. Naujos 
firmos “Morlines Maritimes 
Agency Ltd.” vadovas Nikola

jus Žernakovas nusiskundžia, 
kad tokiems sulaikytiems Ru
sijos laivams Kanada neleidžia 
išplaukti iš savo uostų nepa
dengus sovietiniais metais pa
sidarytos skolos.

Kanadoj nupirktų grūdų at
siėmimą taipgi gerokai sulė
tino dabartinės Rusijos tran
sporto laivuose įsiveisusios 
sibirinės kandys, mintančios 
grūdais. Jomis labiausiai buvo 
užkrėsti transportlaiviai Sibi
re. Tad Kanada, norėdama ap
sisaugoti nuo sibirinių kan
džių, Rusijos transportlaivių 
iš Sibiro neįsileidžia į Van
kuverio ir kitus savo uostus. 
Tokiose aplinkybėse Rusijai 
sunku būtų savo laivais atsi
gabenti grūdus iš Kanados. 
Reikės kitų laivų, bet jiems 
pasamdyti ji neturi užsienio 
valiutos.

Norima, kad Kanada Rusi
jai parūpintų dar vieną pasko
lą, padengiančią grūdų prista
tymą į jos uostus. Tokiu atve
ju Kanados vyriausybė betgi 
reikalauja, kad Rusija pradė
tų ankstesnį atsilyginimą už 
abi skolas, susietas su grūdų 
pirkimu ir jų pristatymu. Spė
jama, kad antroji sutartis, fi
nansuojanti grūdų pristatymą 
Rusijai, bus pasirašyta birže
lio 18-20 d.d., kai prez. B. Jelci
nas viešės Kanadoje.

(Nukelta į 5-tą psl.)

Vilniaus gatvėse Prancūzijos prezidentas FRANCOIS MITTERRAND’AS 
(viduryje) lydimas AT pirmininko VYTAUTO LANDSBERGIO ir kitų 
pareigūnų Nuotr. V. Ščiavinsko

“Šliaužiantis perversmas”
Balsavimo duomenys

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos informacijos centras 
paskelbė gegužės 23 d. įvyku
sio referendumo tikslius bal
savimo duomenis: balsavimo 
teisę turinčių gyventojų buvo 
2,539,606; balsavo 1,461,774 
(57.56%); iš to skaičiaus pasi
sakė už 1,012,530 (69.42%); pa
sisakė prieš 373,842 (25.63%); 
sugadintų lapelių bei neuž- 
skaitytų balsų rasta 72,148 
(4.94%). Visų turinčių teisę 
balsuoti nuošimtis (39.87%) už 
susidarė per mažas įstatymui 
priimti, nes pagal referendu
mo taisykles įstatymo priėmi
mui reikalinga 50% plius 1 pa
sisakantis už balsas. Į šiuos 
skaitmenis neįeina Lietuvos 
piliečių, gyvenančių išeivi
joje, balsavimai.

V. Landsbergio kalba
Vilniaus radijo ir kitų už

sienio žinių agentūrų prane
šimu, Lietuvos AT pirm. V. 
Landsbergis gegužės 26 d. ry
šium su referendumo rezulta
tais parlamento daugumai pa
sakė kalbą, kurią radijo ir te
levizijos laidos perdavė Lie
tuvos gyventojams bei įvykiais 
besidomintiems užsienio ko
respondentams.

Grėsmės atspalvis
Aukščiausiosios tarybos pir

mininkas pasakė, kad “refe
rendumo politinis turinys — 
tai pasitikėjimo patikrini
mas”. Apie 70% balsavusių 
piliečių parėmę Sąjūdžio koa
liciją “Už demokratinę Lie
tuvą”. Įstatymą priimti pri
stigę balsų, bet “jeigu čia 
būtų rinkimai, pagal Vakarų 
standartus būtų vertinama 
kaip labai reprezentatyvi, 
visiškai įtikinanti” padėtis. 
Pareiškęs, kad tai pasiekta 
po įvairiausių trukdymų ir 
raginimų sakyti “ne”, tuo tar
pu stabdytojai tesurinkę 25% 
balsų. Tokia mažuma neturė
tų veržtis į valdžią, turėtų 
siekti bendravimo, o ne uzur- 
pacijos. Besireiškiantys pro
cesai parlamente suteikia 
kraštui grėsmės atspalvį, 
temdo gyvybingumą ir inicia
tyvą. Reikėtų sąžiningai at
sakyti į vieną klausimą “ar 
negrimztame atgal — į parto- 
kratinę LDDP bloko valdžią?”.

Nerimas
Desovietizacijai ir dekagebi- 

zacijai esą “galima priešintis 
arba keliant apribojimus iki 
absurdo, ką daro viena nedi
delė frakcija, arba suardant 
vis dar savarankišką, nepri
klausomą KGB veiklos tyrimo 
komisiją”. Perėmus opozici
jai “Lietuvos aidą” dingtų 
daug ką atskleidžiantys “Vo
ratinklio”, straipsniai. Taip

gi ne kartą buvę girdėta, kad 
Rusijoje “tikimasi palankes
nės vyriausybės Vilniuje”, ku
ri nereikalautų greito kariuo
menės išvedimo ir Lietuvą ar
tintų prie Sandraugos. Neri
mas keliąs ir tiesius klausi
mus. LDDP vadas užtikrinęs, 
kad “partija yra tvirtai nusi
stačiusi ... neiti į jokius 
sandėrius, rišančius arba var
žančius mūsų nepriklausomy
bę”. Gaila, kad toks pareiški
mas nesąs “dokumentas parti
jos vardu” ir gaila, kad pra
eityje buvo einama į sandė
rius. Klausimas liečiąs “ne 
vieną partiją, o visą kairįjį 
bloką ir Lietuvos ateitį”.

Siūlymai
V. Landsbergis apgailesta

vo, kad daugelis parlamento 
narių suklydę arba suklaidin
ti. Bet, “ką mes turėtume da
ryti kaip atsakingas už Lietu
vos ateitį parlamentas?” Siūlė 
“daugimiečiams” nesusigun
dyti koalicijoje su LDDP už
grobti viską “negramzdinti, 
nekovoti prieš kovojančius 
kaip B. Gajauskas ar K. Uoka, 
o padėti jiems”. Trims mėne
siams reikia įšaldyti esamas 
struktūras “nebūtinai įšaldant 
pirmininką”. Jis nedangsty
siąs perversmo, jei jis bus 
tęsiamas. Kuo greičiau reikė
tų išrinkti Seimą. Siūlymas 
rugpjūčio 23 d. Tuo būtų už
baigta taiki 4 metų revoliu
cija. “Reikia išrinkti Seimą, 
kurio deputatai turės žmonių 
pasitikėjimą”.

V. Landsbergis išreiškė viltį, 
kad vis dėlto Lietuvoje dar 
atsiras 100 ar 140 žmonių, ne
paperkamų “nei pinigais, nei 
valdžios blizgesiu”. Rinkti 
Seimą reikėtų vienerių metų 
laikotarpiui. Išrinktas Seimas 
turėtų priimti konstituciją, 
baigti pagrindines reformas 
ir “išlydėti armiją”. Būtina 
dabar apsaugoti valdžios 
struktūras kaip parlamento 
prezidiumą bei jo komisijas, 
Valstybės kontrolę, KGB veik
los tyrimo komisiją, Parlamen
to apsaugą, Rinkimų komisiją, 
“Lietuvos aidą”.

Tik dvi išeitys
Toliau kalbėtojas nurodė, 

kaip kairysis blokas, stokojan
tis demokratijos papročių ir 
tolerancijos, panorėtų viską iš 
eilės perimti. “Tą galima pava
dinti šliaužiančiu perversmu, 
kuriam stengiamasi suteikti 
teisėtumo iliuziją”. Kairysis 
sparnas sukasi apie gerai or
ganizuotą LDDP, kuriai “Lie
tuvos ateities patikėti jokiu 
būdu negalima”. Padėtis poli
tiką galinti pasukti “kita link
me tiek viduje, tiek išorėje”. 
V. Landsbergis pareiškė dary
siąs “savo sprendimą, matyda- 

(Nukelta j 3-čią psl.)

F. Mitterrand’as buvo pir
mas Vakarų Europos valstybių 
prezidentas, 1992 m. gegužės 
13-15 d.d. aplankęs Baltijos 
valstybes. Tai pabrėžia pran
cūzų laikraštininkai, lydėję 
savo prezidentą ir aprašę jo 
kelionę.

“Le Monde” 1992.V.15 laido
je rašo, kad pirmas sustojimas 
buvo Vilniuje, kur jį pasitiko 
AT pirm. V. Landsbergis, vy
riausybės nariai ir gausi mi
nia gatvėse. Pastaroji buvusi 
gausesnė nei JAV užs. reikalų 
sekr. J. Baker’io atveju. Iš ora- 
uosčio prezidentas F. Mitter
rand’as nuvyko į Antakalnio 
kapines pagerbti žuvusių už 
naująją Lietuvos nepriklauso
mybę. Jų lietuviai esą neuž
miršta ir gerbia kaip kankinius.

Pasak prancūzų dienraščio, 
Lietuva atgavusi nepriklauso
mybę, grumiasi su daugybe 
problemų, ypač ekonominių, 
nors nėra vakariečių apleis
ta, bet jaučiasi izoliuota. Pre
zidentas F. Mitterrand’as, kal
bėdamas iškilmingų pietų me
tu, pabrėžė, esą reikia visų 
pirma išplėsti kultūrinius mai
nus tarp abiejų šalių. Tuo tar
pu Lietuvai esą labiausiai rei
kia ekonominės pagalbos - pa
stebi žurnalistas. Kultūrinio 
prancūzų centro įsteigimas 
Vilniuje esą nepadės Lietuvai 
išbristi iš ekonominės krizės. 
V. Landsbergis savo kalboje 
konkrečiai išdėstęs, ko Lietu
vai dabar labiausiai reikia.

Pagalba Lietuvai
F. Mitterrand’as savo kalbo

je palietė ir rusiškosios kariuo
menės buvimą Lietuvoje. Tai 
esą nepriimtina ilgam laikui. 
Jei derybos su Maskva dėl ru
sų kariuomenės išvedimo ne
pavyks, Prancūzija remsianti 
klausimo kėlimą Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje. Ryšium su šia 
problema “Le Monde” kores
pondentas primena, kad Balti
jos valstybėse yra apie 130.000 
karių, o su šeimomis - 300.000. 
Derybos su Maskva įstrigusios.

Tarp Lietuvos ir Prancūzi
jos pasirašyta santarvės, drau
giškumo ir bendradarbiavimo 
sutartis. Joje Prancūzija įsi
pareigoja remti Lietuvos įsi
jungimą Europos bendruome- 
nėn ir tarybon, teikti paramą 
Lietuvai telekomunikacijos, 
transporto, energijos, žemės 
ūkio, sveikatos ir turizmo sri
tyje. Į šiuos rėmus įeina du 
projektai - Vilniaus orauosčio 
tobulinimas ir medicininė pa
galba. Prancūzų bendrovių 
Baltijos valstybėse esą kol kas 
labai mažai. Daug veiklesnės 
ir gausesnės esančios suomių, 
vokiečių, amerikiečių ir skan
dinavų bendrovės.
Pagerbtas Lietuvos diplomatas

Prancūzijoje gyvena buvęs 
Lietuvos atstovas ir diploma
tijos šefas dr. Stasys Bačkis, il
gus metus atstovavęs Lietuvai 
ir Vašingtone. Jis yra daug nu
sipelnęs Lietuvai kaip diplo
matas, darbavęsis jos gerovei 
pačiais sunkiausiais Lietuvai 
laikais, kai Sov. Sąjunga už
grobė pasiuntinybės pastatą 
Paryžiuje.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, jis, atrodo, buvo už
mirštas dabartinės valdžios 
Vilniuje kaip diplomatijos ve
teranas. Bet jo neužmiršo Pran
cūzijos prezidentas F. Mitter
rand’as. Rengdamasis kelionei 
į Lietuvą, jis pakvietė vykti kar
tu ir dr. St. Bačkį. Jis, drauge 
su Prancūzijos prezidento pa
lyda, 1992 m. gegužės 13-14 d.d. 

dalyvavo visose iškilmėse Vil
niuje pagal nustatytą Prancū
zijos prezidentui programą. 
Grįžęs Paryžiun dr. St. Bačkis 
pareiškė “TŽ” atstovui: “Grį
žau iš Vilniaus, kur pabuvau 
48 valandas. Kelionė įvyko pre
zidento Mitterrand’o kvieti
mo dėka. Tai buvo man siurpri
zas, garbė, privilegija ir ma
lonumas pamatyti Lietuvą po 
54 metų ir Vilnių pirmą kartą. 
Kvietė kaip paskutinį nepri
klausomos Lietuvos atstovą”.

Pareiškimai Latvijoje
Iš Vilniaus Prancūzijos pre

zidentas nuskrido į Taliną ir 
Rygą. “Le Monde” korespon
dentas betgi aprašė tiktai jo 
lankymąsi Latvijoje 1992.V.17- 
18. Ten prezidentas irgi visų 
pirma kalbėjo apie atgautą 
Latvijos nepriklausomybę, ku
ri nesanti pilna, nes jos vyriau
sybė nesanti krašto šeiminin
kė dėl rusiškosios kariuome
nės buvimo.

Vienas latvių pareigūnas 
pareiškęs: “Rusų laikysena 
keičiasi kas mėnesį. Vieną 
dieną jie sako išeisią iš Latvi
jos 1996 metais, po kiek laiko 
jau kalba apie 1998 metus arba 
visai atsisako kalbėti apie pa
sitraukimo datą. Mes iš savo 
pusės pareiškėm, kad esame 
pasiruošę prisidėti prie prob
lemos sprendimo. Mes galime 
duoti jiems sustatomų namų ir 
tuo būdu palengvinti šeimų ap
gyvendinimą. Norime tik žino
ti, kur turime tuos namus pa
statyti. Deja, nėra jokio atsa
kymo”.

rrancuzijos preziaenią i-kainuois nriTEKKANvą (aesinejej Vilniaus 
orauostyje pasitiko Lietuvos AT pirmininkas VYTAUTAS LANDS-; 
BERGIS. Juos lydi prancūzų policijos pareigūnas Nuotr. V. ŠčiavinskoI

Šiame numeryje:
Nematomi šeimos nariai

Geresnis gyvenimas turi tarnauti svarbesniems tikslams
Prancūzijos prezidentas Lietuvoje

Pasirašyta Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimo sutartis
Venezuelos spauda apie lietuvį

Pagerbtas Lietuvos ambasadorius dr. V. Dambrava
Demokratija - žmonių valdžia 

Individo ir teisinio vieneto santykiavimas 
Kalbuosi apie Lietuvos kiną

Nelengvomis sąlygomis išlaikytas nepaprastas dvasingumas
Pietuose šiltesni ir žmonės

Misijonierius kun. K. Bėkšta džiunglėse su indėnais 
Aidi varpas išdžiuvusių upių šalyje

Andrius Rudamina - pirmasis lietuvių misijonierius Indijoje 
Teko ir su prezidento pora pasisukti

Dr. P. Kisielius apie IX Tautinių šokių šventės rengimą
Lietuviai tarp šimto chorų

Toronto “Volungė” Kanados chorų varžybose
Pusmetraštis “Metmenys”

Įvairių, įdomių ir stebinančių rašinių apžvalga

Prancūzijos prezidentas, pri
pažindamas Latvijos teisę į 
pilną nepriklausomybę, pabrė
žė, kad rusiškos kariuomenės 
išvedimo problema spręstina 
abipusėmis derybomis ir tarp
tautiniuose forumuose, t.y. tai
kiu būdu. Prancūzija esanti 
Rusijos draugė. Esą reikia su
prasti ir jos problemas, turė
ti daugiau kantrybės.

Kalbėdamas apie Baltijos 
valstybių vietą Europoje, F. 
Mitterrand’as pakartojo savo 
siūlomą planą - sudaryti Euro
pos konfederaciją, kurioje bū
tų atitinkama vieta ir Baltijos 
valstybėms. Vilniškėje savo 
kalboje jisai pareiškė: “Tai 
perspektyva tokiai šaliai kaip 
jūsų, kurios niekas neskiria 
nuo kitų Europos šalių, išsky
rus savitą kultūrą bei kalbą 
ir praėjusio pusšimtčio ne
laimę ...”

Ekonominiai reikalai
Pasak “Le Monde”, baltie- 

čiai buvo patenkinti tokio 
aukšto lygio vizitu jų sostinė
se, tačiau laukė daugiau konk
rečios ekonominės paramos. 
Iš pokalbių su pareigūnais pa
aiškėjo, kad Prancūzija pasi
ruošusi duoti paskolą -10 mili
jonų frankų Lietuvai ir 20 mi
lijonų Estijai, kur numatyta 
prancūzų talka Talino vande
nų valymo įrengimų statyboje.

Kažkodėl nepaminėta Latvi
ja - galbūt tai klaida korespon
dento, kuris betgi nepamiršo 
paminėti, kad tokios paskolos 
davimas susietas su sąlyga:

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Venezuelos spauda apie Lietuva*
Ambasadoriaus paskyrimo proga prabilo didieji dienraščiai ir sužiuro į didvyrišką Lietuvą

Demokratija - žmonių valdžia
VINCAS IGNAITIS

Žmogus yra socialinio gyveni
mo dalyvis. Jo gyvenimas yra są
lygojamas kito žmogaus buvimu. 
Kitaip sakant, žmogaus dalyvio 
santykiai yra sąlygojami kito 
žmogaus dalyvio buvimu. Kaip 
tvarkyti tarpusavius santykius, 
norint išlikti, egzistuoti darno
je? Tai paliečia ne tik atskirus 
žmones, bet ir jų socialinius 
junginius, teisinius vienetus
— šeimas, kultūrines, tautines, 
ekonomines, politines organiza
cijas, valstybes.

Demokratija savo struktūra 
ir procesu atitinka socialinio 
gyvenimo struktūrą ir procesą. 
Žmonių valdžia ir demokratija 
reiškia vieną ir tą patį. Galima 
dar ir iš to spręsti, kad demo
kratija, kaip ir žmonių valdžia, 
sprendžiant iš žodžio sandaros, 
išbėga iš to paties šaltinio — 
žmonių. Ji yra socialinės kilmės, 
nes valdžia yra kilusi iš žmonių 
prigimties (tvarkyti, valdyti). 
Tai socialinis reiškinys. Valdžia 
yra žmonėms, o žmonės valdžiai
— abipusis santykiavimas, bend
ravimas.

Abipusis santykiavimas, bend
ravimas reiškia žmogaus indivi
do ir teisinio vieneto — valdžios, 
kaip dalyvių, moralinį orumą, 
pagarbą vienas kitam. Apie tokį 
orumą, pagarbą, berods, kalba
ma ir Lietuvos respublikos kon
stitucijos projekto 24 straips
nyje.

Demokratijos terminas paim
tas dėl to, kad jis yra tarptau
tiniame gyvenime priimtas, turi 
savo istoriją. Demokratija, pa
žodžiui verčiant iš graikų kal
bos (demos ir kratos), reiškia 
tą patį — žmonių valdžią.

Demokratija ne iš karto buvo 
tokia, kokia ji šiandien yra arba 
kaip mes ją šiandien supranta
me. Jos apraiškų galima rasti 
senovės Atėnuose laisvųjų žmo
nių tarpe arba viduramžių italų 
miestuose. Ji buvo daugiau ar 
mažiau privilegijuotiems žmo
nėms. Ji ir jos supratimas il
gainiui kitėjo laisvės, žmonių 
lygybės ir tautų poveikyje.

Jie, tie pasikeitimai, vyksta 
ir dabar. Technologija, kompiu
teriai, medicininė inžinerija, 
energija ir jos gamyba, teleko
munikacija, apskritai imant, 
turėjo ir turi tiesioginės ar 
netiesioginės įtakos demokra
tijai bei jos supratimui.

Demokratija yra socialinė 
(organizacinė) sistema, kaip 
patiems žmonėms tvarkyti tar
pusavius santykius, norint iš
likti, gyventi, socialinėje dar
noje, šiuo atveju valstybėje. 
Tai atliekama techniškai per 
savo atstovus. Jie renkami bal
suojant daugumos nuospren
džiu į parlamentą (seimą) — 
reprezentacinę instituciją. Rin
kimai turi būti ne tik techniš
kai, bet ir teisiškai tvarkingi. 
Pilietis gali, jam įstatymu pri
pažinta teise, laisvai ir lygiai, 
kaip ir kiti, apsispręsti ir da
lyvauti rinkimuose, t. y. rinkti 
ir būti renkamam.

Demokratija yra įvairi, kin
tanti savo struktūra (forma, skai
čiumi) ir procesu (būdu). Kiek
vienos valstybės žmonės turi sa
vitą technišką bei moraliai tei
sišką rinkimų būdą. Pvz. Ameri
ka ir Anglija, Vokietija ir Pran
cūzija. Nors tos valstybės tvar
kosi demokratiškai, bet skir
tingai.

Kalbant apie rinkimus ir jų 
technišką pravedimą, reikia 
skirti du pagrindinius varian
tus. Vienas jų — asmeninis, kai 

AfA 
JADVYGAI MARCINKEVIČIENEI

mirus Lietuvoje, 
sūnų VYTAUTĄ MARCINKEVIČIŲ su šeima ir kitus
artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

Prisikėlimo parapijos taryba

balsuojama už asmenį, kitaip 
dar vadinamas reprezentaciniu, 
o antras — partinis, kai balsuo
jama už partiją, jos atstovų są
rašą. Šis dar vadinamas propor
ciniu — partija gauna vietų par
lamente proporcingai balsų kie
kiui.

Pastarąjį variantą, pasirinko 
Lietuva savo naujosios konstitu
cijos projekte, remdamasi tra
dicija.

Žmonėms rūpi ne tiek rinkimų 
variantas, kiek vykdomosios 
valdžios veiksmingumas ir jos 
moralinis teisingumas. Jie ieško 
ryšio ir santykio tarp rinkimų 
techniškų variantų, kad jie bū
tų veiksmingesni ir moraliai 
teisingesni. Kaip patirtis rodo, 
to galima pasiekti turint pasto
vesnę valdžią, ypač vykdomąją 
valdžią. Pastovesnė valdžia bū
na, kai suteikiama daugiau ga
lios prezidentui ar min. pirmi
ninkui. Čia negalima praeiti 
pro šalį nepaminėjus, kad daug 
tai priklauso nuo asmens, kuris 
sudaro valdžią ir jai atstovauja.

Valdžios institucija pagal val
džios funkcijas demokratinėje 
sistemoje skirstomos į tris sri
tis: įstatymų leidimo (parlamen
tas, seimas), įstatymų vykdymo 
(vykdomoji — prezidentas, min. 
pirmininkas) ir įstatymų prie
žiūros (teismas). Valdžios funk
cijų vykdymas yra vyksmas tarp 
pozicijos ir opozicijos daugu
mos nuosprendžiu. Dauguma 
yra 50% plius vienas. Tai papras
ta dauguma. Atskirais atvejais 
tas santykis gali būti kvalifikuo
ta dauguma, t. y. du trečdaliai 
arba trys ketvirtadaliai.

Mažuma nedingsta. Ji yra val
džios dalis. Demokratija yra 
sistema, kuri jungia įvairių 
lyčių, rasių, nusistatymų, pa
žiūrų žmones, siekant bendro 
tikslo, tvarkos gyvenime jo tei
giama prasme. Jungtis yra žmo
gaus, jo egzistencijos sąlyga 
(žr. šių eilučių autoriaus “Žmo
nių socialinis gyvenimas”, psl. 
9). Demokratija žmones jungia, 
o ne skaldo. Demokratijos tiks
las — žmones jungti bendram 
tikslui, būtent gyvenimui so
cialinėje darnoje.

Prancūzijos...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Baltijos valstybės privalo įsi
pareigoti grąžinti vakariečiams 
atitinkamą Sov. Sąjungos sko
lų dalį. Kai Latvijos AT pirm. 
Anatolijus Gorbunovas pasa
kė, kad Baltijos valstybės bu
vo Sov. Sąjungos aukos, o ne 
dalyvės, F. Mitterrand’as tarė: 
“Prancūzija negali daryti ste
buklų”. Ji privalanti respek
tuoti bendrus nutarimus, kaip 
ir kituose kraštuose Afrikoje, 
P. Amerikoje. Prezidento nuo
mone, Baltijos valstybės priva
lančios puoselėti komercinius 
santykius savo regijone ir su 
kaimynais.

“Le Monde” korespondentas 
baigia savo reportažą, pažy
mėdamas santykių atnaujini
mą tarp Prancūzijos bei Bal
tijos valstybių ir prancūzų pa
siryžimą rengti baltiečių šven
tes rudenį, kartu prisiminda
mas Paryžiaus ir Bonnos pa
tarimą 1990 m. balandyje V. 
Landsbergiui ir kitiems bal
tiečių politikams - turėti kant
rybės bei suspenduoti nepri
klausomybės deklaracijas, kad 
per daug nekenktų M. Gorba
čiovui. G.

JULIUS VAISIŪNAS, 
Venezuela

Turėjau darbo surinkti per 
paskutines savaites Venezue- 
los spaudoje pasirodžiusius 
straipsnius apie Lietuvą. Ma
no “rinkinėlis” turi 41 straips
nį aštuoniasdešimtyje pusla
pių. Esu tikras, kad joks kitas 
kraštas tuo pasigirti negali, 
bet tai jau Venezuelos laimė, 
kad čia turim dr. Vyt. Dambra- 
vą, kuris su pasišventimu ir 
ryžtu atlieka didžiulius dar
bus Lietuvai.

Didžiausią dėmesį spauda 
skyrė pirmojo Lietuvos amba
sadoriaus paskyrimui Vene- 
zueloje, o drauge ir P. Ame
rikai — iš viso 20 straipsnių. 
Pasirodė net šeši vedamieji. 
Tai lietuvių istorijoje negir
dėta staigmena.

Didžiausią dėmesį tenka 
skirti buvusio Venezuelos 
prezidentinio kandidato ir 
buv. ambasadoriaus JAV Mi
guel Angel Burelli Rivas ve
damajam “Ambasadorius 
Dambrava”, kuris pasirodė 
1992 balandžio 20 d. svarbiau
siame krašto dienraštyje “EI 
Universal”. Jame autorius ra
šo: “Kiekviena diena, kiekvie
na minutė Vytauto Dambravos 
gyvenime buvo skirta lietu
vių tautos tarnybai ir gynybai. 
Niekas, norėdamas susikrauti 
didelius turtus ar laimėti lau
rų vainiką, nepajėgė savo 
energijos skirti su tokiu už
sidegimu ir narsumu, kaip kad 
Dambrava skyrė Lietuvos lais
vės atgavimui... Laikraščiuo
se, žurnaluose, paskaitose, 
forumuose, dialoguose, susiti
kimuose, pašnekesiuose ir ke

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Atidarytas Lietuvos informacijos biuras
Pašventino marijonų vienuolijos provincijolas iš Čikagos 

kun. dr. V. Rimšelis • Dalyvavo daug žymių svečių

Lietuvos informacijos biu
ras Argentinoje buvo oficia
liai atidarytas ir kun. Vikto
ro Rimšelio, MIC, pašventin
tas 1992 m. balandžio 27 d. Bue
nos Aires mieste. Dalyvavo ir 
žodžiu sveikino senatorius dr. 
Horaccio Bravo Herrera, atsto
vų rūmų vicepirm. dr. Jorge R. 
Vanossi, Kroatijos ambasado
rius Ivo Rojnica, lietuvių or
ganizacijų ir visuomenės vei
kėjai, ukrainiečių b-nės pirm. 
Oleg Jachno, žurnalistai ir 
garbės svečiai.

Specialius sveikinimus at
siuntė Lietuvos vyriausybės 
ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, Lietuvos 
ambasadorius Pietų Amerikai 
dr. Vytautas A. Dambrava, at
stovų rūmų pirm. Alberto Pie
ri ir vietinių laikraščių re
dakcijos. Telefonu sveikino 
garbės konsulas Algimantas 
Rastauskas.

A. Artūras Mičiūdas pabrėžė 
spaudos reikšmę viešosios opi
nijos formavimui, ypač Lietu
vai po atgimimo atstatant be

Lietuvos informacijos biurą atidarymo proga sveikina Lietuvių susivieni
jimo Argentinoje pirmininkas ARNOLDAS VEZBICKAS; dešinėje - Kroa
tijos ambasadorius IVO ROJNICA, biuro direktorius ALEKSANDRAS- 
ARTŪRAS MIČIŪDAS

BRANGIAI MAMYTEI
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Lietuvoje mirus,
sūnų VYTAUTĄ su šeima Toronte bei visus artimuosius 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

B. S. Prakapai
B. Agurkis, Čikaga

O. Ažubalienė ir sūnūs
O. P. Derliūnai

lionėse. Vytautas Dambrava, 
eilės knygų autorius, ir ypač 
žmogus, kurio tikėjimas Dievu 
nepripažino jokių dvejonių, 
nenuilstamai nuolat rašė, pra
šė, įvairiausiais būdais siekė 
bent žodžio, mosto, maldos ar 
minties už savo tėvynės laisvę. 
Jisai važiavo, kovojo, diskuta
vo, su šypsena kentėjo, kad tik 
žmonija atgręžtų savo akis ir 
širdį į mažą kančiose plūstan
čią tėvynę”. Ambasadorius Bu
relli Rivas iškėlė lietuvių tau
tos kančias daugiausia dėl sa
vo katalikiškojo tikėjimo, gyrė 
aukštą Baltijos kraštų civili
zacijos laipsnį ir pasmerkė 
Hitlerio-Stalino sąmokslą.

Kiti vedamieji irgi nagrinėjo 
šios iškilios asmenybės bruo
žus. Kovo 7 popietinis Cara
cas dienraštis “El Mundo” iš
spausdino straipsnį “Ši asme
nybė yra idėja”, skirtą dr. 
Dambravai pagerbti. Kovo 19 
d. didžiausias provincijos 
(Maracaibo) dienraštis iš
spausdino ilgą straipsnį “Lie
tuva nori plėsti politinius 
ir ekonominius ryšius su Ve
nezuela”. 1992 m. kovo 27 se
niausias krašto dienraštis 
“La Religion” paskelbė veda
mąjį “Pirmasis Lietuvos am
basadorius Venezuelai”, kur 
jo darbas giriamas už sujun
gimą lietuvių ir baltiečių vi
sais būdais siekti Lietuvos 
nepriklausomybės. Tą pačią 
dieną dienraštis “2001” įdėjo 
paties redaktoriaus straips
nį “Šios dienos asmenybė”, 
skirtą pagerbti tiems, kurie 
kasdien savo asmenybe ir dar
bais iškyla Venezueloje. 
Straipsnis iliustruotas spe
cialiai menininko pieštu am- 

veik viską, ką per 50 metų su
griovė sovietinė okupacija. 
Lietuvai reikia gerų, įtakingų 
draugų kituose kraštuose. Jų 
yra Argentinoje. Tačiau priva
lome juos tinkamai informuoti 
apie įvykių raidę, juo labiau 
dabar, kada tarptautinės ži
nių agentūros pradeda “už
miršti” Baltijos kraštų proble
mas. O jų yra nemažai ir tai 
sudėtingų — viduje ir išorėje.

Palankūs kraštai ir geri 
draugai, pilnai informuoti, 
galės padėti Lietuvai bet ku
riuo atveju, neduok Dieve, iš
tikus nelaimei. Atsiradus pro
gai lietuviams pasiekti vadi
namą “ketvirtąją galybę”, pri
dera planingai panaudoti ją 
Lietuvos poreikiams.

INFOBIURAS yra dėkingas 
Tautos fondui už finansinę 
paramą ryšių priemonių įsi
gijimui. Jo išlaikymui reikės 
naujų išteklių. INFOBIURO 
kolektyvą sudaro šio krašto 
8 žurnalistai. Direktoriumi 
išrinktas A. Artūras Mičiūdas. 
Visi dirba “ad honorem”. LIB 

basadoriaus Dambravos port
retu.

1992 m. balandžio 7 d. garsus 
rašytojas Manuel Diaz Alvarez 
išspausdino straipsnį “Pirma
sis Lietuvos ambasadorius 
Venezueloje”. Jame ryškina
mas dr. Dambravos principin
gumas ir jo įtaka Venezuelo
je. Autorius rašo: “Gabus, gi
lios perspektyvos ir tikslių, 
objektyvių išvadų žurnalis
tas, kurio rašiniai buvo visuo
met stipriai dokumentuojami, 
amb. Dambrava Venezueloje 
užėmė svarbią vietą kaip at
sakingas viešosios opinijos 
formuotojas tarptautinės po
litikos klausimais. Radijas 
ir televizija — kiti du svarbūs 
jo kovos įrankiai — irgi buvo 
plačiai naudojami ieškojimui 
tiesos. Jis buvo cituojamas, 
kai iškildavo baltiečių prie
spaudos ir jų laisvės klausi
mas”. Autorius reiškė įsitiki
nimą, kad pirmasis Lietuvos 
ambasadorius padės Venezue
lai įsisąmoninti, kokią svar
bą pasauliui turi ši maža, bet 
neįprasta ir didinga valstybė 
Lietuva.

Kitą ilgą ir jaudinantį ve
damąjį parašė “La Religion” 
vyr. redaktorius Jose Garcia. 
Jis pabrėžė naujojo ambasa
doriaus katalikiškumą, norą 
dirbti išvien, geraširdišku
mą ir mokėjimą paveikti visų 
klasių žmones. Straipsnyje 
iškeliama lietuvių tautos ko
vos dvasia. Vedamasis baigia
mas žodžiais: “Būk pasveikin
tas dar kartą, daktare Dambra
va. Žinok, jog čia — Jūsų na
mai”.

Tai tik keletas ištraukų iš 
pagrindinių straipsnių. Kitus 
dvylika straipsnių dėl vietos 
stokos palieku nuošaly, nors 
jie įdomūs ir iliustruoti. Pvz. 
“El Nuevo Pais” paskyrė visą 
lapą net su penkiom nuotrau
kom 1992. III. 19. Straipsnis 
pavadintas: “Naujas Lietuvos 
ambasadorius yra Užsienio 
reikalų ministerijos senas 
pažįstamas”. Nuotraukos pa
imtos iš kredencialų įteiki
mo iškilmių ir iš ambasado
riaus pagerbimo Karininkų 
ramovėje.

Verta suminėti ir oficialų 
Užsienio reikalų ministerijos 
leidinį su Lietuvos ambasa
doriaus nuotrauka ir išsamia 
biografija.

Geras pustuzinis straipsnių 
buvo išspausdintas apie Lie
tuvos dalyvavimą XVII tarp
tautinėje Venezuelos preky
bos mugėje. Čia pateikiami 
keli pasikalbėjimai su amb. 
Dambrava, jo kalba atidarymo 
iškilmėse, Lietuvos preziden
to Landsbergio sveikinimas 
Venezuelai ir šia proga Lie
tuvos prezidentui pagerbti 
skirtas vedamasis “Ultimas 
Noticias” dienraštyje IV. 14, 
kurio tiražas siekia trečdalį 
milijono egzempliorių.

Iš kitų svarbių straipsnių 
būtina suminėti AT pirminin
ko Vytauto Landsbergio Da
vos, Šveicarijoje, ekonominia
me pasaulio forume pasakytą 
kalbą “Lietuva ir pokario pro
blemos”, kurią II. 17 išspaus
dino “El Universal”, o vė
liau perspausdino dienraštis 
“2001”. Taip pat pasirodė dr. 
Dambravos straipsniai nepri
klausomybės sukakčių proga 
keliuose laikraščiuose ir jo 
trys sieksniniai straipsniai 
apie 1991 m. lapkričio mėne
sio kelionę į Lietuvą. Pirma 
dalis pavadinta “Sentimenta
li kelionė” — jo pirmieji 
įspūdžiai Vilniuje, susitiki
mas su valstybės prezidentu ir 
eile kitų aukštų valstybės pa
reigūnų. Antrąją dalį autorius 
pavadino “Piligriminė kelio
nė”. Joje aprašo savo įspūdžius 
lankant krašto šventoves, jau
nystės ir vaikystės vietas. Ši 
dalis iliustruota Kryžių kalno 
nuotrauka. Trečioji dalis “Po
litiniai ir socio-ekonominiai 
veiksniai”. Joje rašo apie po
litinį ir ekonominį gyvenimą, 
sutartis su kaimyninėmis vals
tybėmis, turto grąžinimą, so
cialinį gyvenimą, kompensaci
jas ir 1991. L 13 žudynes. Jo 
įspūdis: kraštas atsistato ir 
bando tvarkingai organizuoti 
savo viešąjį gyvenimą. Daug 
kalbama apie rusų kariuome
nės išvedimą ir plačiai cituo
jama prezidento Landsbergio 
kalba Šveicarijoje.

Lietuvos ambasadorius VYTAUTAS DAMBRAVA, Venezuelos preziden
tas CARLOS-ANDRES PEREZ ir užsienio reikalų ministeris ARMANDO 
DURAN. Tarp ambasadoriaus ir prezidento vertėja DANUTĖ ROSALES, 
lietuvaitė

Vilniuje Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS 
LANDSBERGIS su ambasadoriumi VYTAUTU DAMBRAVA

AfA 
DOMUI ŠIURNAI

mirus,
žmoną ONUTĘ, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia -

Ontario Delhi parapijos choras

AfA 
ANNAI GRIMIENEI

mirus,
dukras - E. DELKUVIENĘ, J. PELEIKIENĘ, G. POVI- 
LAITIENĘ, jų šeimas, vaikaičius ir provaikaičius bei 
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi -

E. A. Bubulis
S. J. Bubulis
C. D. Wiese

AfA 
ALBINUI JURAIČIUI

negrįžtamai iškeliavus amžinybėn,

žmoną VIRGINIJĄ, dukras - NIJOLĘ ir RAMONĄ, 
sūnų JONĄ, brolį kun dr. JONĄ JURAITĮ ir visus 
artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjau

čiame bei kartu pergyvename netektį -

Province of Ontario Health Department Hamiltone 
buvę bendradarbiai:

J. Astas
V. Blauzdys
A. Burbulevičius
St. Dalius
J. Januškevičius
K. Karaška
E. Lengnikas

J. Liaugminas
K. Norkus
A. Paulauskas
A. Prunskus
M. Repečka
H. Rimkevičius
J. Tarvydas

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

AfA 
ANDRIUI VALAIČIUI

mirus,

tėvams - GINTUI ir KATHRYN, seneliams - MARIJO
NUI ir GRASILDAI, broliams - MICHAEL ir PAUL, 
tetai RASAI, ALGIUI ir VALYTEI JUZUKONIAMS 
reiškiame gilią užuojautą-

J. N. Budriai
E. M. Bumeisteriai
M. S. Bučinskai
J. B. Banaičiai
J. O. Gustainiai
M. D. Reginai
J. A. Sungailos
V. M. Žižiai

t



Kalbuosi apie Lietuvos kiną 
su aktoriumi Algimantu Masiulį u ir režisieriumi Arūnu Žebri ūnu
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Susimąstymą keliantys reiškiniai
GAILĖ KEMEKLIENĖ, Kaunas

Klausiu sutiktus jaunuolius 
apie lietuvišką kiną - skėsteli 
rankomis, numoja: atsilikimas, 
seniena, dvelkia dūlėsiais!

Vidurinioji karta šiek tiek 
sutrinka, stengiasi nuo klau
simo išsisukti, bet vis dėlto 
prisipažįsta, kad menkai nusi
mano apie savo kiną.

Nuoširdžiausiai atsako seni
mas. Jie bando lietuviškame 
kine atrasti kažką patrauklaus 
ir atranda (vieną-du) tikrai 
vertus dėmesio ir pagyrimo.

Pirmą apklaustųjų grupę už
valdę videofilmai. Lietuviškų 
kinų teatre (jeigu tokius turė
tumėm), iš jų retas kuris apsi
lankytų.

— Eitumėte į porno? - pasi
domėjau.

— O ką?-atsakė.
Ir antroje grupėje mūsų fil

mams žiūrovų atsirastų ne ką 
daugiau. Tik vyriausioje gru
pėje atsakė, jog mielai žiūrėtų 
gerus, meniškus lietuviškus 
filmus per televiziją. Į kino 
teatrą? - neužteks pensijos.

Kai kas iš mūsų inteligenti
jos gan drąsiai teigia, neva me
nas iš kino seniai išstumtas. 
Norisi paklausti, ko žiūrovas 
tikisi iš kino? Ko laukia? Gal 
paprasčiausia trūksta patrio
tizmo, o gal iš tiesų mūsų kinas 
nevertas dėmesio?

Atsako jaunuoliai: nėra nuo
tykių, atviros meilės, žaismin
gos atributikos ir prabangos. 
Dėl atviros meilės tarp jų iš
siskyrė dvi nuomonės: vieni 
nori erotinės meilės, o kiti 
“porno”. Beje, į pornografi
nius filmus veržiasi ir nedide
li paaugliukai.

— Matyt, teks pakentėti, kol 
mūsų visuomenė persirgs šia 
baisia liga, kaip perserga Va
karai, - pasakė moteris, prisi
stačiusi mokytoja.

Užkalbinu aktorių Algiman
tą Masiulį, Lietuvos kine dir
bantį nuo 1955 metų, kai diplo
miniame darbe suvaidino Ža- 
lakevičiaus “Skenduolį”.

— Kaip Jūs vertinate lietu
višką kiną?

— Lietuvišką kiną pražudė 
konformizmas ir begaliniai 
kompromisai.

— Gal galima kaltę primes
ti buvusiai sovietinei struk
tūrai? Prisimena laikas, kai 
lietuviškas kinas Sąjungoje 
buvo vertinamas.

Aktorius nesutinka. Jis pa
mini du mūsų talentingus re
žisierius - Arūną Žebriūną ir 
Gytį Lukšą, kurie ir anais lai
kais surado terpę tam tikro
mis metaforomis pakalbėti apie 
visuotinius dalykus. Daugelis 
režisierių neatsispyrė to me
to konjunktūrai. Labai gaila, 
kad mūsų talentai buvo pri
versti šitaip gyventi ir kurti.

Bet ir aktoriai ėjo į kompro
misus, ir jų sąžinę pakirbina 
priekaištai.

A. Masiulis prisipažįsta taip 
pat sutikdavęs filmuotis. Ta
čiau ten, kur būtų dalyvavęs 
istorijos suklastojime, kate
goriškai atsisakė, nors vaid
menys buvo labai pinigingi.

Mūsų pašnekesys jau parsi- 
skverbė nuo sceninės praban
gos į užkulisius, o iš ten pasie
kė ir artistų gyvenimus. Žiūro
vai net neįtaria, jog artistai - 
labiausiai beteisė klasė. Ne
turtas, priklausomybė ... Daž
nai artistai kritikų žeminami, 
net pravardžiuojami “koliekų 
aktyvu” arba palydimi žodžiais 
“balastas”.. .

Liūdna!

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų siuntos pristatomos per mėnesį tiesiai į gavėjo rankas 

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

• Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi į namus per savaitę
• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant 

Sterling Airways -
Toronto-Kopenhaga-Vilnius...$1110 įskaitant mokesčius
LOT CHARTER-
Toronto-Varšuva-Vilnius...........$939 įskaitant mokesčius

(kaina priklauso nuo sezono, be nakvynės Varšuvoje)
• 21st Century Travel Insurance Co.

Drauda Kanados lankytojams-$1 dienai
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
• Greitas laiškų persiuntimas FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius
• Naujų “Bielarus” traktorių,

naujų automobilių “Lada” pristatymas
• Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio į To

rontą ir atgal.
Mūsų adresas:

257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 
Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

Beje, sociališkai silpnai re
miamos ir kitos meno sritys: 
rašytojai, dailininkai, skulp
toriai ...

— Esu optimistas, - sako 
Arūnas Žebriūnas, mielai su
tikęs įsijungti į mūsų pokalbį.
- Visos meno kryptys įgaus pa
greitį po kelerių metų. Esu tuo 
įsitikinęs. Juk viskas priklau
so nuo mūsų pačių.

Civilizacijos pasiekimai žmo
nėms trukdo bręsti visapusiš
kai. Šitaip eidami, greitai atsi
dursime aklavietėje, nes žmo
nija žiauriai atitrūko nuo gam
tos, užmiršo savo etnines šak
nis ir pasmerkė savo vienpu
siškam brendimui.

Kai tik protas išplėtė tech
niką, ji ėmė ir pavertė žmogų 
savo įrankiu. Tapome mašinų 
vergais. Technika suardė vi
dinę ir žmogaus-gamtos har
moniją. Visuomenė žvėrėja. 
Vyksta žūtbūtinės kovos už bū
vį... O kai negerovės įsismel
kia į meną, žlunga kultūra.

— Ką tokiomis sąlygomis pa
tiria Lietuvos kinas?

— Anksčiau turėjome pinigų,
- pasakoja A. Žebriūnas, - bet 
neturėjome laisvės savo kūry
boje. Trukdė tam tikri reikala
vimai, cenzūra... Dabar Lie
tuva laisva, atgimusi, ir mes 
laisvi. Tačiau daugybės savo 
gražių sumanymų šiandieną 
įgyvendinti negalime - trūks
ta lėšų. Suprantama, valsty
bė dar tik žengia pirmuosius 
žingsnius, dar tik pradeda at
sistoti ant kojų. Biudžetas, 
kaip žinote, tuščias. Negali ji 
mūsų finansuoti taip, kaip fi
nansavo anksčiau. Šiais metais 
kino menui paskyrė dvylika mi
lijonų. Pagal kainas - labai ne
daug: vienas vaidybinis filmas, 
dokumentika ir keletas multi
plikacinių filmukų.

— Kokia surasta išeitis?
— Mokysimės gyventi ir mąs

tyti kaip gyvena ir mąsto visa
me pasaulyje. Reikia turėti to
kią idėją, sukurti tokių scena
rijų ir padaryti tokiame lygyje, 
kad tas atneštų nemažą pelną. 
Kitaip sakant, reikia galvoti 
komerciškai. Norėdami gauti 
pinigą, režisieriai bus privers
ti mokytis verslininko įgūdžių, 
diplomatiškumo. Komercinių 
tvarkytojų kinas neturi ir gal
būt greitai neturės. Tokia šian
dieninė būtinybė. Kaip meni
ninką mane jaudina laisvas 
menas, laisva išraiška, kada 
kūrėjas nevaržomas finansi
niais dalykais daro tai, ką mąsto.

Skaudu lyginti mūsų meną ir 
literatūrą, tokią savitą, sub
tilią mūsų tautos brangeny
bę, su komercija.

Frederiko Felinio pasakyta 
frazė, jog tikras menas gali gim
ti provincijoje, be abejonės 
turi savo gilumines ištakas, 
tačiau A. Žebriūnas, pavaži
nėjęs po pasaulį, pamatęs, kas 
rodoma kino teatruose, kon
certų salėse, per televizorius
- nesijautė atvykęs iš Europos 
pakraščio. Priešingai, jis pasi
džiaugė supratęs, kokie mes 
esme savyje turtingi!

Mūsų filmai neatneša kokio 
nors pelno, bet jie keliauja per 
festivalius. Susidomėjimas jais 
didžiulis. Paskutiniu metu A. 
Žebriūnui teko atstovauti Lie
tuvos kino menui Švedijoje, Is
panijoje, San Sabastiano festi
valyje, Vokietijoje ... Nese
niai jis sugrįžo iš Olandijos.

Lietuva, ieškodama kelių 
ekonomikoje, kultūroje, svars
tydama, kokia turi būti valsty
bė, dairosi į Švedijos modelį. 
Švedai perspėja nekopijuoti 

svetimos kultūros modelio, o 
kurti savąjį, atsižvelgiant į 
etnines šaknis, tautos tradi
cijas, charakterį ir geografi
ją. Švedų nuomone, mūsų kul
tūra - tai atviras kelias inva
zijai amerikietiško meno ne tik 
kine, bet ir visose meno srityse.

Švedija - turtinga šalis. Kul
tūrai specialiai išskirti pini
gai, kiekvienas miestas turi po 
vieną-du nedidelius kino teat
rus, kur rodo dvasingus viso 
pasaulio filmus. Nuostabu! Jie 
gelbsti ne tik nacionalinį ar 
kokį tarptautinį praradimą. Jie 
pradeda gelbėti žmogaus dva
sią.

Ta proga su savo filmais buvo 
pakviesti ir lietuviai. Švedus 
labiausiai sužavėjo egzotika, 
tas pirmapradiškumas, kuris, 
nesugriautas civilizacijos, 
gremėzdiškos tvankios urba
nistikos, dar teka Europos pa
kraščiuose.

— Tikras menininkas nieka
da nepasirinks komerciško me
no. - A. Žebriūnas abiem ran
kom ir visa širdimi už pirma
pradiškumo išlaikymą. Tačiau 
jis žino, jog sukurti jaudinantį 
meną, tą pirmapradiškumą be 
pinigų neįmanoma. Režisie
rius drasko dvilypumas. Jiems, 
nori nenori, teks išgyventi 
skaudų momentą ir šalta ranka 
daryti komerciją. Už gautus 
pinigus jie kurs tikrą meną. - 
Matyt, komercija irgi gali bū
ti aukštesnio lygio, - guodžia
si jis viltimi. Bet čia turės įvyk
ti sudėtingas psichologinis per
versmas.

Kaip dėstytojas, kaip meni
ninkas ir kaip savo tautos žmo
gus, A. Žebriūnas džiaugiasi 
išleistais į gyvenimą aukštųjų 
režisūrų kurso diplomantais. 
Jie nenusiteikę iš meno dary
ti komerciją. Toji pirmųjų pra
dininkų kartos nuostata tary
tum savaime perdavė jaunimui 
nesuteptą pradą.

Algimantas Masiulis lietuviš
kam kinui mato dar vieną ke
lią. Jam teko didelė garbė kaž
kada vaikštinėti po Mosfilmo 
teritoriją su Andriejum Tar- 
kovskiu. Aplink lakstė foto
grafai, o jie kalbėjo apie me
nininko pašaukimą ir pilieti
nę poziciją. “Menininkas, - sa
ke A. Tarkovskis, - yra meni
ninkas tiek, kiek jis yra turtin
gas ir moralus kaip žmogus”. 
Pasaulio garso menininkas 
mūsų aktorių pakvietė filmuo
tis kine “Soleris”. Tačiau A. 
Masiulis neteko vaidmens dėl 
per didelio užimtumo: filmavo
si Jaltoje (1971) dviejuose fil
muose ir Panevėžio dramos 
teatre pradėjo repetuoti naują 
vaidmenį Juozo Miltinio stato
mame veikale.

Andriejui Tarkovskiui nie
kada nebuvo lengva, bet jo kū
ryboje nėra nė mažiausios dė
melės nusižeminimo valdi
niams, cenzoriams, nėra komp
romiso. Štai citatos vertimas 
iš A. Tarkovskio laiško Algi
mantui Masiuliui: “Didžiai 
Jums dėkingas už šiltą, malo
nų laišką - jis mane nugiedri- 
no. O turint galvoje, kad pasku
tiniaisiais metais pas mane, iš
skyrus nemalonumus, jokių tei
giamų emocijų neliko. Jūs ga
lite patikėti, koks brangus man 
jūsų laiškas.

... - Niekas, jokie džiaugsmai, 
man regis, negali prilygti dva
sinei ramybei, kurią suteikia 
atliktos pareigos jausmas ir 
švarios sąžinės palaima”.

— Jeigu mene, ir aišku kino 
mene, - pastebi A. Masiulis, - 
mes ką pralošėme - o pralošė- 
me daug! - tai todėl, kad nesi
laikėme šios Tarkovskio tai
syklės. Tarkovskis, be jokių 
abejonių, kaip ir visi didieji 
talentai, buvo moralistas.

Mūsų tautos pasididžiavi
mo - aktoriaus A. Masiulio ir 
režisieriaus A. Žebriūno - at
virai išreikštos mintys apie 
Lietuvos kiną skaitytojams at
vėrė meno sunkaus gimimo už
kulisius. Gal su didesne pa
garba ir viltimi žiūrėsime į 
savo subtilų, nelengvomis są
lygomis vis dėlto išsaugotą 
brangų turtą - nepaprastą dva
singumą, pirmapradiškumo iš
laikymą, tą napakartojamą, jo
kiai komercijai nepasidavusį 
meną.

Be abejonės, mūsų kinui rei
kėtų tokių sąlygų, kokios sukur
tos Švedijoje; atskirų kino teat
rų, valstybės dotacijos .. . Tik 
tokiu būdu mums pavyktų iš
saugoti, apginti savo kultūrą 
ir sugrąžinti tai, kas tampa jau 
deficitu - dvasingumą.

Įrašas didžiojo veikėjo kun. ANTANO MILUKO paminkle, pastatytame 
Rudaminoje. Jo siekis: “Prisidėti prie pagerinimo Lietuvos dvasiško ir 
medegiško būvio, iškariauti lietuviams laimę ant žemės ir išprašyti laimę 
posmert”. 1993 m. sueis 50 metų nuo jo mirties Nuotr. Alf. Laučkos

Paminklas kunigui Antanui Milukui, pastatytas Rudaminos šventoriuje, 
, pažymint 120-tąsias gimimo metines. Velionis buvo plataus masto veikėjas 

bei kovotojas už Lietuvos laisvę carinės priespaudos laikais. JAV-se jis 
redagavo bei leido 6 laikraščius, parašė keletą knygų, daugybę straips
nių, išleisdino 185 knygas bei brošiūras. Ši Alf. Laučkos nuotrauka daryta 
1991.VI.9 paminklo šventinimo dienų

Kaip siunčiami doleriai į Lietuvą?
Pinigai iš Š. Amerikos gy

venantiems Lietuvoje siunčia
mi — pervedami per Lietuvos 
banką — Bank of Lithuania, 
Vilnius, Gedimino 6, tel. 22- 
40-15, fax: 22-15-01 ar 62-39-83 
(kodas į Vilnių: 0-11-7-01-22).

Operacijos atliekamos valiu
tinių operacijų skyriuje. Dar
buotojai: Edmundas Žukaus
kas, skyriaus direktorius, tel. 
63-20-79, R. Kvedaras, pava
duotojas, tel. 61-07-13, V. Rim- 
kūnas, pavaduotojas, tel. 22- 
72-10.

Pinigų gavėjas turi atsida
ryti banke valiutinę (dolerinę) 
sąskaitą — tai gali kiekvienas. 
Antra, turite žinoti jo tikslų 
sąskaitos numerį.

Lietuvos bankas yra atidaręs 
savo sąskaitą Kanadoje (Cana
dian Imperial Bank or Com
merce Toronte, Funds Trans
fer Service skyriuje, sąskai
tos numeris 18-10-8-12 Bank 
of Lithuania, Vilnius, C.I.B.C. 
tel. 416-980-2173). Asmenys 
dirba šiame skyriuje: Mr. Ra- 
mez, Carol Bujan, Ch. Plimkie; 
jų tel. 416-980-3747. Sąskaita 
yra Kanados doleriais. Siun
čiant Amerikos doleriais, C.I. 
B.C. eina per Citibank Niujor
ke. Funds Transfer Service 
skyriuje yra priimami tik ban
kiniai pervedimai iš kitų C.I. 
B.C. visoje Kanadoje. Čia ne
priimama grynais pinigais ar 
asmeniniais čekiais. Galima 
tartis su kiekvienu Kanados 
banku dėl pervedimo per C.I. 
B.C.

Pervedime surašoma: gavėjo 
pavardė, adresas, Lietuvos 
banko Vilniuje adresas ir są
skaitos numeris C.I.B.C. Po 
to prirašomas gavėjo sąskai
tos numeris Lietuvos banke 
ir suma.

Lietuvos bankas turi savo 

skyrius Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje ir Marijampolėje. 
Tačiau C.I.B.C. sąraše figū
ruoja Vilnius.

Dolerių pervedimams Lietu
vos bankas turi sąskaitas Ame
rikoje: Citibank, 399 Park Ave., 
New York, N.Y., sąskaitos nr. 
36026012; Manufacturers Na
tional Bank of Detroit, Inter
national Department — Euro
pean Group, 100 Renaissance 
Center, 13-th Floor, Detroit, 
Michigan, sąskaitos nr. 5000- 
305580. Lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama” Toronte 
yra pervedęs doleriais į Lietu
vos banką, pasinaudodamas 
kredito kooperatyvų centro 
patarnavimu. Lietuvos bankas 
išmokėjo doleriais.

Siūlau lietuvių kredito ko
operatyvams susitarus pasiųs
ti atstovą į Lietuvą pasitikrinti, 
išsiaiškinti Lietuvos banko 
procedūras, išmokėjimus, mo
kesčius už patarnavimą. Yra ir 
gera proga — kaip tik Lietu
voje vyksta Pasaulio lietuvių 
verslininkų suvažiavimas 1992 
m. birželio 16-21 d.d. Kreiptis 
į M. Černiauską, Lietuvos tarp
tautinių organizacijų komite
tą, Vilnius, V. Kudirkos 18. Tel. 
22-26-30, faksas 22-26-21.

Petras Adamonis

Dr. Gina J. Ginčą nukaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Lietuvių išeivija, suprasdama 
sunkią mūsų tautos prisikėlimo 
iš vergijos pradžią, kaupė savo 
bendras pastangas kaip galima 
daugiau savo tautai padėti. Tos 
mūsų pastangos buvo ir tebėra 
kreipiamos į įtakojimą, į laisvų 
pasaulio valstybių sąžinę ir į tel
kimą aukų padėti lietuvių tautos 
pirmiesiems laisvės žingsniams. 
Be šių aukų vargu ar būtų buvę 
galima tai padaryti.

Šį svarbų reikalą suprasda
ma, Kanados lietuvių bendruo
menė, jungdamasi kartu su visa 
laisvojo pasaulio lietuvių bend
ruomene, kvietė mus visus jung
tis į Pagalbos Lietuvai vajų.

Į šį Kanados lietuvių bendruo
menės kvietimą atsiliepė gausiai 
dosni lietuvių visuomenė viso
se Kanados dalyse. Kanados lie
tuvių finansinės institucijos įsi
jungė į šį mūsų bendruomenės 
bendrą tikslą stambia finansine 
parama.

Kanados lietuvių bendruome
nė buvo ir yra laikoma viena vie
ningiausių bendruomenių, jun
gianti ir remianti visų mūsų Ka
nados lietuvių bendrus tikslus.

Bet, štai, skaitome “Tėviškės; 
žiburiuose” aprašymą apie “Pa
ramos” kredito kooperatyvo vi
suotinį narių susirinkimą, įvy
kusį 1992 m. kovo 29 d., kuriame 
“Paramos” kredito kooperatyvo 

“Šliaužiantis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mas Jūsų pasirinktą veiksmų 
kryptį”. Kvietė apsvarstyti jo 
pasiūlymus neatidėliojant ir 
kalbą baigė žodžiais: “Arba 
sustabdom šliaužiantį per
versmą ir einam garbingai į 
Seimo rinkimus, arba — tęski
te perversmą be manęs”.

Kalbos atgarsiai
Liberalų frakcijos vadas 

E. Vilkas: parlamento pirmi
ninkas atsakingas dėl tautos 
supriešinimo ir turėtų atsista
tydinti. Centro frakcijos pirm. 
A. Sakalas: Landsbergio poli
tika patyrė bankrotą, AT pir
mininkas privalo derinti rin
kėjų politinį balansą. A. Bra
zauskas, atmetęs jam skirtus 
asmeniškus kaltinimus: frak
cijos veikia savarankiškai ir 
yra nevaldomos.

Saulius Šaltenis per Vil
niaus radiją pabrėžė, kad nau
joji parlamento dauguma sie
kia susigrąžinti prarastą val
džią, pradeda nuo masinės in
formacijos priemonių, visais 
būdais stengiasi terorizuoti 
vienintelį kairiesiems nepri
klausantį dienraštį “Lietuvos 
aidas”, kontroliuoti radiją ir 
televiziją. Ruošiamasi nuša
linti parlamento pirmininką 
Landsbergį, vyriausybę, per
imti į savo rankas KGB veiklai 
tirti komisiją ir Valstybės 
kontrolę. Vienintelė teisinė 
išeitis — Seimo rinkimai.

Trukdymai
AP (Associated Press) pra

nešimu, Kaune balsavimai bu
vę trukdomi į patalpas įmetant 
ašarinių dujų granatas. Patal
pos buvo evakuotos, ir balsa
vimai baigti po atviru dangu
mi. Balsavimo pareigūnai ne
žino, kas šitaip mėgino balsa
vimus trukdyti ir kodėl.

Komentarai
Gegužės 23 d. referendumo 

klausimu pasisakė kai kurie 
AT nariai. Vilniaus radijas 
pranešė, kad Medvedevas, 
centro frakcijos atstovas 
pareiškęs, jog žmonės nepa
norėję valgyti neprinokusio 
vaisiaus, o referendumas dėl 
kariuomenės išvedimo esąs 
pavojingas žingsnis. Centro 
partijos pirm. Aloyzas Saka
las ironizavo, kad Lietuva 
1990 m. atmetė proletariato 
diktatūrą, o šiuo referendu- 

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

valdybos nutarimas neremti Ka
nados lietuvių bendruomenės 
Pagalbos Lietuvai vajaus visuo
tinio narių susirinkimo buvo 
priimtas. Tai reiškinys, vertas 
susimąstymo. Nejaugi “Para
mos” kredito kooperatyvo nariai 
yra jau taip skirtingi nuo visų 
mūsų ir kitų Kanados lietuvių 
kredito kooperatyvų narių, ku
rie taip gausiai rėmė ir remia 
mūsų visų Kanados lietuvių šį 
bendrą tikslą? Sunku tai supras
ti, ir jmanome, kad taip neturėtų 
būti.

Mes kiekvienas turime teisę 
spręsti taip, kaip mums indivi
dualiai atrodo geriausia, bet 
kai mes, lietuvių institucijų na
riai, kolektyviai nusprendžiame 
neremti bendruomenės darbų, 
įnešame į mūsų išeiviją skaldy
mąsi ir darome žalą ne vien tik 
mūsų bendruomenei, bet ir Lie
tuvai. Ką mes galime padaryti 
jungdamiesi kartu, to niekada 
nepadarysime pavieniui.

Šitas “Paramos” kredito ko
operatyvo nuosprendis verčia 
visus susimąstyti: ar mes būsi
me ir toliau Kanados lietuvių 
bendruomenė, ar vien tik pavie
niai, savo interesais besirūpi
nantys vienėtai?

KLB Pagalbos Lietuvai 
i vajaus komitetas

perversmas”
mu — vieno žmogaus diktatū
rą. St. Malkevičius, Sąjūdžio 
frakcijos atstovas mano, kad 
kairieji siekia laimėti laiko 
savų kandidatų prezidento pa
reigoms paruošimui. Sąjūdžio 
atsakingasis sekretorius And
rius Kubilius nemato, kad opo
zicijos jėgos galėtų turėti di
desnių vilčių tik dėl to, kad 
daugelis referendume nedaly
vavo. Net ir pasisakymas 
“prieš” nesąs dar tikras ženk
las.

Suimtas Algis Klimaitis
Lietuvos policija gegužės 18 

d. suėmė buvusį Baltijos šalių 
atstovą Europos parlamente, 
vėliau staiga tapusį LDDP (bu
vusios komunistų partijos) na
riu, Algį Klimaitį, kurio veik
los faktai sutampa su “Lietu
vos aide” skelbiamų serijinių 
straipsnių herojaus “Kliuge- 
rio” veikla. Suimtasis, šiuo 
metu dirbęs bendroje Lietu- 
vos-Vokietijos firmoje, kal
tinamas šnipinėjimu svetimos 
valstybės naudai.
Lankėsi Japonijos verslininkai

Japonijos parlamento at
stovų rūmų narys, tarpparla
mentinės sąjungos vadovas K. 
Jushirou ir grupė verslininkų 
lankėsi Lietuvoje. Susitikime 
su premjeru G. Vagnoriumi 
verslininkai pareiškė, kad Ja
ponijos bendrovės galėtų in
vestuoti savo kapitalą į nafto
tiekio tiekimą, elektronikos 
pramonę, modernių ryšių sis
temų sudarymą. Jie pastebėjo, 
kad Lietuvos geografinė padė
tis yra patogi plėtoti ypač 
kai kurias pramonės šakas, 
įgalinančias gerą prekybinį 
bendradarbiavimą.

Įvertintas lietuvis
Kauno medicinos akademi

jos vedėjas prof. A. Praškevi
čius išrinktas Europos mokslų 
ir menų akademijos nariu. Ši 
akademija skatina mokslo 
įstaigų, meno kolektyvų, žy
mių mokslo darbuotojų bend
radarbiavimą, siekiant pažan
gos įvairiose srityse. Prof. 
Praškevičius buvo išrinktas už 
nuopelnus medicininės bio
chemijos mokslui, lietuviškų 
medicinos vadovėlių ruošimą, 
farmacijos-medicinos muzie
jų steigimą. Akademijos cent
ras — Zalcburgo mieste Austri
joje. S.
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
ŽUVO PARAŠIUTININKAS

Balandžio 28 d. Vilniuje žu
vo Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos kariuomenės karys 
Edgaras Kopcikas, dalyvavęs 
parašiutininkų repeticijoje 
Vingio parke. Šia repeticija 
buvo ruošiamasi krašto apsau
gos ministerijos metinių minė
jimui. E. Kopcikas, parašiutui 
neišsiskleidus, nukrito ant as
falto ties Vingio parko vartais, 
nespėjęs panaudoti atsarginio 
parašiuto. Velionis su garbės 
sargyba balandžio 30 d. palai
dotas Antakalnio kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo Lietuvos 
krašto apsaugos ministerio pa
vaduotojai J. Gečas, Š. Vasi
liauskas ir A. Vidrinskas su 
aukštaisiais ministerijos kari
ninkais.

TRAKTORIAUS ISTORIJA
Rimantas Petrikas “Lietu

vos aido” skaitytojus supažin
dina su seno traktoriaus isto
rija. “Lanz Bulldog” traktorių 
įsigijo žemės ūkio technika su
sidomėjęs Kazys Ūsas ir jį par
sivežė savo tėvo 15 hektarų ūkin 
Šeduvos valsčiaus Naujasodžio 
kaime. Pinigus traktoriui nusi
pirkti jis sutaupė dirbdamas 
pas kaimynę Grigaliūnų. K. Ūsas 
neilgai galėjo džiaugtis savo 
traktoriumi dėl II D. karo ir 
sovietinių Lietuvos okupacijų, 
ūkius pavertusių kolchozais. 
Gelbėdamas nuo kolchozo, K. 
Ūsas savo traktorių paslėpė 
malkinėje iškastoje duobėje, 
ją vėl užpylęs žeme, apibars- 
tęs skiedromis, apkrovęs mal
komis. Paslėpto traktoriaus 
nesurado kolchozo organizato
riai. Jį tik šį pavasarį atkasė 
jau prie amžiaus septyniasde
šimtmečio artėjantis žemdir
bys K. Ūsas. Dabar jis džiau
giasi savo “Lanz Bulldog” trak
toriumi, gerai išsilaikiusiu 
žemėje beveik penkis dešimt
mečius. Nuo kolchozo išgelbėtą 
traktorių K. Ūsas planuoja su
sitvarkyti ir juo vėl arti že
mę Raginėnų kaime atsiimtoj 
uošvijoj.

SUŽEIDĖ AMERIKIEČIUS
Balandžio 19 d. Vilniun buvo 

atskridęs JAV senatorius B. 
Bradley, Lietuvos ir lietuvių 
bičiulis. Su juo atvyko ir sena
torius R. Kerrey, senato komi
teto narys J. Dest, kongresme
nas J. Leach bei juos lydėję kiti 
amerikiečiai. Svečius Vilniaus 
orauostyje pasitiko JAV amba
sadorius D. Johnson ir Lietu
vos vyriausybės atstovai. Buvo 
planuotas senatoriaus B. Brad
ley susitikimas su Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
V. Landsbergiu ir krašto apsau
gos ministeriu A. Butkevičiumi. 
Planus sugriovė eismo taisyk
les pažeidusio Vilniaus taksis
to Nikolajaus Timko susidūri
mas su JAV ambasados Fordo 
mikroautobusu, vežusiu atvyku
sios delegacijos narius. Taksis
tas M. Timko, skubėjęs pasipil
dyti degalų, įvažiavo priešingo 
eismo juoston, norėdamas pra
lenkti sustojusį autobusą. Du 
lengviau ir trys sunkiau sužeis
ti amerikiečiai buvo nuvežti 
Šv. Jokūbo ligoninėn. Ten jiems 
padarytos rentgeno nuotraukos, 
suteikta pirmoji pagalba. Ta
čiau visa JAV delegacija, nu
traukusi prasidedančią viešna
gę, išskrido Frankfurtan prie

Maino, kur yra modernus JAV 
medicinos centras. Senatorius 
B. Bradley, dar nespėjęs susi
tikti su Lietuvos aukščiausio
sios tarybos pirm. V. Landsber
giu, su juo tik pasisveikino 
ir atsisveikino telefonu. La
biausiai nukentėjo šios nelai
mės kaltininkas taksistas N. 
Timko — jam skilo kojos kaulas, 
sutrenktos smegenys, pramušta 
galva. Dabar jo laukia byla už 
Lietuvai gėdą atnešusį eismo 
taisyklių pažeidimą.

ILGAKASIŲ VARŽYBOS
“Ievos” žurnalas ir jo vyr. red. 

Eva Tombakienė konkursiniu 
būdų rinko ilgiausius plaukus 
turinčią moterį Lietuvoje. Mer
gaičių iki 12 metų amžiaus gru
pėje buvo susilaukta 50 varžo
vių, merginų ir moterų grupėje 
— daugiau kaip 100. Į baigmines 
varžybas Vilniaus parodų cent
re kovo 14 d. pateko dešimt mer
gaičių, vienuolika moterų ir 
merginų. Vertintojai matavo pa
laidus plaukus, atkreipdami dė
mesį į jų spalvą, blizgesį ir na
tūralumą. Konkursines varžybas 
laimėjo trisdešimt šešerių me
tų amžiaus klaipėdietė Birutė 
Narvilaitė. Jos plaukų ilgis — 
195 cm, o ūgis — 165 cm. Plaukų 
nėra kirpusi nuo vaikystės, tik 
juos kasmet šiek tiek patrum
pinusi. Guiness pasaulinių re
kordų knygoj yra įrašyti 263 cm 
ilgio plaukai. Ligšiolinis Lie
tuvos rekordas, pasiektas 1928 
m., buvo 215 cm. Tad B. Narvi- 
laitei iki naujo Lietuvos rekor
do trūko 21 cm. Ji yra studija
vusi prancūzų kalbą ir literatū
rą. Labai norėtų pamatyti Pary
žių. Apie jį gali tik svajoti dėl 
etatų sumažinimo netekusi net 
ir savo ligšiolinio darbo Klai
pėdos ekskursijų biure. Nuvykti 
Paryžiun nepadės ant galvos 
uždėta imitacinė karūna, įteik
ta graži puokštė gėlių ir prizu 
laimėta elektroninė orkaitė.

KITOS ILGAPLAUKĖS
Antrąją vietą jurbarkietei 

Virginijai Gerulaitienei laimė
jo jos 169 cm ilgio plaukai. Ji 
turi dvi dukreles, kurioms taip 
pat norėtų užauginti ilgas ka
sas. Pirmosios vietos laimėtoja 
B. Narvilaitė, matyt, yra kito
kios nuomonės. Ji labiausiai il
gisi trumpos šukuosenos, bet ilgi 
plaukai yra jos giminės tradici
ja. Dvi trečiosios vietos teko 
vilnietei Sonatai Kvalitaitei 
ir panevėžietei Angelei Nefie- 
nei. Jų plaukai — 166 cm ilgio. 
Fotogeniškiausių ir moteriš
kiausių plaukų atstove buvo iš
rinkta Dalia Bučinskienė (155 
cm), originaliausių — Judita 
Mačiokienė (163 cm), natūra
liausių — Inga Mitkutienė (119 
cm). Rima Razmislevičiūtė, 
“Lietuvos ryte” aprašiusi ilga
plaukių varžybas, neužmiršo ir 
jose dalyvavusių mergaičių. 
Jos rimtomis varžovėmis taps 
tik užaugusios, o dabartiniame 
mažųjų parade visos buvo gra
žios, ypač ketverių metukų kau
nietė Rozina Liuftaitė, jauniau
sioji dalyvė. “Ievos” žurnalo su
rengtoms konkursinėms varžy
boms, neįskaitant prizų, reikė
jo 80.000 rublių. Vyr. red. Eva 
Tombakienė varžybas norėtų 
padaryti tradiciniu metiniu ren
giniu, jeigu joms būtų rasta me
cenatų. V. Kst.

KAZYS ŪSAS su atkastu “Lanz Bulldog” traktoriumi, pokario metais 
paslėptu nuo kolchozo Nuotr. Rimanto Petriko

Hamilton, Ontario
I VYSK. M. VALANČIAUS mo

kyklos skambutį “Sugrįžimas na- 
molia” (Homecoming) atsiliepė 
gana didelis skaičius buvusių mo
kinių, mokytojų bei rėmėjų. Tą 
vakarą bus pagerbti š.m. abitu
rientai ir XIII-to skyriaus pir
moji laida. Birželio 13, šeštadie
nį, iškilmės prasidės 5 v.p.p. Mi- 
šiomis Aušros Vartų šventovėje ir 
tęsis Jaunimo centro salėje su va
kariene ir šokiais. Atžalynas tu
rės progos pasilinksminti parapi
jos salėje, kur bus organizuojami 
žaidimai, filmai, šokiai ir užkan
džiai. Nepraleiskite progos su
grįžti namolia. Tėvų komitetas
* PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už su
rengtą staigmeną-pobūvį įsikūri
mo naujame bute proga. Dėkoja
me klebonui kun. J. Liaubai, OFM, 
už naujo buto pašventinimą, ren
gėjoms ir šeimininkėms - D. Že
maitienei, A. Žemaitytei ir B. Skve- 
reckienei už įdėtą darbą ir triū
są, pensininkų klubo valdybai ir 
jos pirmininkui K. Mikšiui, gimi
nėms, bendradarbiams ir artimie
siems už dovanas, nuoširdų prisi
dėjimą ir gausų dalyvavimą.

Visiems dar kartą nuoširdus 
ačiū -

Aldona ir Aleksas Mikalauskai

Winnipeg, Manitoba
METINES REKOLEKCIJAS ba 

landžio 15-19 d.d. pravedė kun. V. 
Braukyla, Lietuvos kankinių para
pijos vikaras Mississaugoje. Win- 
nipego lietuviai yra dėkingi kun. 
Braukylai už dvasinį atnaujinimą.

MOTINOS DIENA paminėta ge
gužės 12 d. pamaldomis ir prel. J. 
Bertašiaus pasakytu turiningu 
pamokslu.

PREL. JUSTINO BERTAŠIAUS,

Ottawa, Ontario
BIRŽELIO TRĖMIMŲ minėji

mo ekumeninės pamaldos įvyks 
birželio 14, sekmadienį, 11 v.r. 
latvių šventovėje, 83 Main St. (kam
pas Lees Ave.)
A.a. agronomui DOMUI ŠIURNAI 
mirus Delhi, Ont., užjausdami čia 
gyvenantį inž. Tomą Šiurną ir pri
simindami velionį, Kanados lietu
vių fondui aukojo: $50 - L. ir VI. 
Plečkaičiai; $25 - A. ir Alb. Paške- 
vičiai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS prieš 
vasaros atostogas įvyko gegužės 24 
d. Mišias atnašavo kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, turiningame pamoksle 
kalbėjęs apie Lietuvą Motiną ir 
motiną aplamai. Po pamaldų para
pijos salėje susirinkome dr. Vinco 
Kudirkos lituanistinės mokyklos 
mokslų metų užbaigimo valandė
lei. Mokslo metus užbaigiant, 
ypač įteikiant pažymėjimus, rei
kėtų kiek didesnio iškilmingu
mo, taipgi ir dovanėlių, bent pa
žangiausiems. Pamaldose ir moks
lo metų pabaigos sueigoje daly
vavo keliolika svečių iš Lietuvos, 
kurie čia susipažįsta su gyvulinin
kystės mokslais Kemptvillės ko
legijoje.

LINA AUGAITYTĖ, 11 m. am
žiaus, gražiai reiškiasi gimnasti
koje. Kanados jaunimo provinci
nėse varžybose gegužės 2-3 d.d. 
Kingstone, Ont. geriausiųjų gru
pėje ji laimėjo II vietą ir sidab
ro medalį. Sveikiname ir linkime 
tolimesnių laimėjimų.

Albinas Vilėniškis

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

“TŽ” leidėjai

London, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėji

mas rengiamas kartu su latviais 
birželio 14, sekmadienį, 1.30 v.p.p., 
Trinity Luthern Church, (kampas 
Oxford ir Colbourne gatvių). Visi 
Londono ir apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba
Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. DOMĄ ŠIUR

NĄ, mirusį 1992 m. gegužės 19 d., 
artimieji draugai bei pažįstami 
aukojo:
Pagalba Lietuvai vajui: - $25 - L. 
Šiurna; $20 - A. B. Stonkai, V. B. 
Cvirkai, A. K. Ratavičiai, A. Klem- 
kienė; $10 - F. Gurklys, A. Skuo
dienė, P. Vežauskas, S. Mažeika, O. 
Čeikienė, J. Vitkauskas, J. Lingai- 
tis, E. Rasokienė, J. Jocas, D. Ru- 
gienytė, S. Beržinis, A. Aleliūnie- 
nė, D. Bartulienė, J. Jurėnas, B. 
Gudinskas, J. Vitas. Viso $265.
Kanados lietuvių fondui: $25 - L. 
Šiurna, J. Strodomskis; $20 - V. 
Galeckas, J. A. Bubnys; $10 - J. 
Lukšys, M. Stankaitis, M. Squires, 
P. Pekarskienė; $5 - B. Gerčienė, 
T. DeBloek, M. Wolfer. Viso $145. 
“Tėviškės žiburiams”: $20 - V. Mi- 
ceika, P. Augaitis, V. Vytas, M. Nor
kus; $10 - A. Budreika, E. Vinda- 
šienė, J. Jurėnas. Viso $110.

Nuoširdi padėka aukotojams.
J. Vitas

Edmonton, Alberta
ADOMAS IR FILOMENA KAN

TAUTAI, žiemą praleidę White 
Rock, B.C., Velykų laikotarpiu 
grįžo į savo namus Edmontone. 
Jie šitaip gyvena jau nuo 1980 
metų: vasaroja Edmontone, o žie
mas praleidžia prie Ramiojo van
denyno, White Rock miestelyje ar 
saulėtoje Kalifornijoje.

MARIJAI (MARYTEI) ANDRIU- 
LEVIČIENEI, ilgametei mūsų ko
lonijos gyventojai, š. m. balandžio 
25 d. vakare, Lietuvių namų salė
je buvo surengtas gražus atsisvei
kinimo pobūvis-vakarienė. Pobū
vyje dalyvavo iš Vankuverio atvy
kusios ir dvi dukterys, pas kurias 
ji ir persikelia gyventi. M. Andriu- 
levičienė, sulaukusi gražaus 83 
metų amžiaus, išgyveno Edmonto
ne 44 metus. Ji mėgo Edmontoną; 
net vaikams išvykus gyventi kitur, 
po vyro mirties 1972 m., ji pasili
ko gyventi savame name. Tai 
darbšti, veikli ir pavyzdinga mo
teris. Nebuvo tokio pobūvio bei 
renginio, kad ji nedalyvautų. Ji 
suspėdavo visur. Priklausė ji ir 
kanadiečių moterų “Busy Bee” 
klubui, kur kas savaitę susirinkę 
moterys siūdavo, megzdavo, siuvi
nėdavo ir pan. Uoliai ji lankydavo 
ir lietuviškas pamaldas, po jų 
stropiai tvarkydama kavutės ir 
vaišių stalą. Jos išleistuvėse da
lyvavo didelis skaičius žmonių. 
A. Dudaravičius atsisveikinimo 
kalboje vaizdžiai paminėjo Mary
tės gimtąjį Alšininkų kaimą, Stak
liškių miestelį. Jis taip pat įteikė 
bendrą dovaną. J. Popikaitis, po 
trumpos kalbos, eiliuota forma iš
reiškė geriausius linkėjimus.

Dobilas

LIETUVIAI PASAULYJE

Future.!
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 

verslo 769-3300 namų 769-1835
. Patarnauja lietuvių kalba.

. Nemokamas namų įvertinimas.

2254 Bloor St.W. Toronto, Ontario M6S 1N6
Pirkite namus geresnei savo ateičiai

KAIRYS Siuntiniai į
Baltic expediting Baltijos kraštus
517 Fruitland Road, Tel. (416) 643-3334
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 FAX (416) 664-6097

50 metų kunigystės iškilmingą 
auksinį jubiliejų surengė Šv. Kazi
miero parapijos komitetas gegu
žės 17 d., dalyvaujant arkiv. Leo
nard J. Wall, vyskupui Pauliui 
Baltakiui, OFM, bei kurijos prela
tams, kunigams ir daugeliui kita
taučių, iš toliau atvykusių ir vieti
nių lietuvių. Platesnis aprašymas 
vėliau.

ARKIV. LEONARD J. WALL, bu 
vęs Toronto arkivyskupo pagalbi
ninkas, vasario 25 d. paskirtas 
Winnipego arkivyskupijos ganyto
ju. Winnipegas buvo be vyskupo 
devynis mėnesius, kai arkiv. 
Adam Exner išvyko į Vankuverį. 
Kol kas arkiv. Wall gyvena Toronte 
ir į Winnipegą atvyksta ypatin
giems įvykiams.

GEDULINĖS PAMALDOS už a.a. 
vysk. V. Brizgį buvo atlaikytos ba
landžio 29 d. mūsų šventovėje. 
Prel. J. Bertašius nušvietė vysku
po nuopelnus lietuvių išeivijai ir 
mūsų parapijai. Vysk. Brizgys, pa
rapijai švenčiant kiekvieną svar
besnį įvykį, mus aplankydavo ir vi
sada vinipegiečiams suteikdavo 
moralinę paramą. Labai buvo pa
mėgęs atostogauti mūsų Oak Point 
stovykloje prie Manitobos ežero, 
kur, pasak jo, prabuvęs kelias sa
vaites gamtos ramumoje, atsinau
jindavo dvasioje ir kūne. Visi Win
nipego lietuviai liūdi netekę kil
naus ganytojo ir gero draugo. EKK

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
skambutis savo mokslo metų užbaigimo proga 

kviečia visus tą mokyklą lankiusius, joje 
mokytojavusius bei ją rėmusius į

SUSITIKIMĄ-BALIŲ 
“Homecoming” 

birželio 13, šeštadienį.
5 v.p.p. Mišios Aušros Vartų parapijos šventovėje, 
6.15 v.v. IŠKILMINGAS AKTAS Jaunimo centre.
Po to vakarienė ir šokiai. Muzika - Vaclovo Povilonio.
įėjimas - $15 asmeniui.
Kviečiamas ir atžalynas parapijos salėje: užkandžiai, filmai, 
šokiai. Kaina $1. Bilietai gaunami iš anksto JC salėje sekma
dieniais po Mišių arba skambinant tel. 627-0624 vakarais.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UrT’ A T TZ' A » LIETUVIU KREDITO
1 kooperatyvas

PRIST ATOM JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS 
į NAMUS GAVĖJUI, KURIAM NEREIKIA PRIMOKĖTI.
• $3.50 už kg laivu, per 8-10 sav. nuo išsiuntimo.
• $5.90 už kg lėktuvu, per 2-3 sav. nuo išsiuntimo.
• Mažiausia siunta-$15, 

maksimumo nėra.
• Siuntiniuose gali būti naujų ir 

vartotų drabužių, batų, patalynės, 
asmeninių bei namų ruošos 
reikmenų, maisto ir vaistų.

• Sudarom įvairius maisto ir 
medicininių reikmenų siuntas.

• Pristatom pinigus į rankas 
jūsų giminėm Lietuvoje.

Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.;
pristatyti - 10 v.r.- 6 v.v.;
šeštadieniais - 10 v.r.- 3 v.p.p.
Iš anksto susitarus priimsime visada.

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

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 
Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /wj 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 5% 
santaupas........... ........... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 3.75% 
90 dienų indėlius ...........  6.5%
1 m. term, indėlius ............  7.5
1 m. term.ind.mėn.pal........  7%
3 m. term.indėlius .............  8%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5% 
RRSP ir RRIF 1 m............. 7.5%
RRSP ind. 3 m.....................  8%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 13.25% 
nekiln. turto pask. 1 m........9%
nekil.turto pask. 3 m. ... 9.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “TaiKoje’

■■ ■■

JA Valstybės
Bostono lietuvius aplankė Lie

tuvos tautinės sąjungos pirm. 
Rimantas Smetona, atvykęs į 
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos XXII-jį seimą. Svečias 
yra Lietuvos prez. Antano Sme
tonos brolio Igno vaikaitis. Bos
toniečių lietuvių susitikimą 
su svečiu surengė Amerikos lie
tuvių tautinės sąjungos Bosto
no skyriaus valdybos pirm. Juo
zas Rentelis, o su juo supažin
dino centro valdybos pirm. dr. 
Povilas Švarcas. Svečias R. Sme
tona kalbėjo apie politinę veik
lą Lietuvoje, privatizacijos re
formas bei kitas dabartines pro
blemas. Bostoniečiai džiaugėsi 
stiprėjančiu Lietuvos tautinin
kų sąjungos vaidmeniu.

A. a. Vlado Šapėno, paskutinio 
Lietuvos kariuomenės kūrėjo 
savanorio, neteko Miami lietu
vių klubas Floridoje. Jis mirė 
Miami Beach vietovėje kovo 19 
d., sulaukęs 90 metų, palikęs 
liūdinčią žmoną Liuciją. Laido
tuvėmis rūpinosi “Aušros” šau
lių kuopa su pirm. Kunigunda 
Kodaitiene. Atsisveikinimui su 
velioniu laidotuvių namuose 
vadovavo Petras Skikūnas, at
sisveikinęs visų lietuvių var
du. Šaulių “Aušros” kuopos var
du atsisveikino Petras Šilas, 
asmeniškai — Irena Stongvilai- 
tė. Velionis kovo 21 d. palaido
tas Woodlawn kapinėse, apeigas 
atlikus kun. dr. Vincui Andriuš- 
kai, lietuviams sugiedojus Tau
tos himną ir “Marija, Marija”.

Argentina
Buenos Aires lietuviai, atsi

sveikinę su Lietuvon grįžusia 
mokytoja Brone Daunoriene, 
dabar laukia kito mokytojo Al
vydo Čepulio. Jį taip pat SLA 
organizacijai Argentinoje at
siųs Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerija. Jis yra jaunes
niosios kartos atstovas, gimęs 
1962 m. birželio 3 d. Rokiškyje, 
dėstęs lietuvių kalbą užsienie
čiams Vilniaus universitete. A. 
Čepulis labai tinka darbui su 
Argentinos lietuvių jaunimu, 
nes kalba ispaniškai ir yra da
lyvavęs Vilniaus universiteto 
etnografinio ansamblio “Rati
lio” veikloje.

Australija
Gražaus dalyvių būrio Sidnio 

lietuvių klube susilaukė kovo 29 
d. dr. Vytauto Donielos skaityta 
paskaita apie dabartines politi
nes grupes nepriklausomybę at
gavusioje Lietuvoje. Sekmadie
nio popietę šia tema surengė 
ALB spaudos sąjungos valdyba. 
Po paskaitos dr. V. Doniela at
sakinėjo į dalyvių pateiktus 
klausimus. Tą sekmadienį Sid
nio lietuvių klube Martina Reis- 
gienė moteris ir merginas supa
žindino su lietuviškų margučių 
paruošimu Velykoms.

Sidnio lietuviai džiaugiasi 
Australijoje retokai pasitaikan
čiu lietuviškos šeimos sukūri
mu. Velykų dieną Šv. Jokimo 
parapijos šventovėje buvo pa
laiminta Loretos Šarkauskai- 
tės ir Roberto Grybausko san
tuoka. Jai skirtas Mišias kon- 
celebravo prel. P. Butkus ir kun. 
P. Martūzas. Vestuvinės vaišės 
įvyko Lietuvių namuose. Jau
noji yra Australijos lietuvaitė, 
o jaunasis — svečias iš Lietu
vos. Jie susipažino Lietuvoje, 
kur Loreta metus laiko praleido 
lemtingomis jos atgimimo die
nomis. Į vestuves Sidnyje buvo 
atvykusi ir jaunojo mama Biru
tė Grybauskienė. Džiaugsmo 
šventėje negalėjo dalyvauti 
abiejų jaunųjų tėvai — jau mi

ręs a.a. Bernardas Barkauskas 
ir Lietuvoje pasilikęs Rober
to tėvas. Loreta ir Robertas Gry
bauskai planuoja įsikurti Lie
tuvoje.

Britanija
Boltono lietuviai tradicines 

velykines vaišes šiemet surengė 
antrą Velykų dieną Ukrainie
čių klube. Į jas atvyko ir ilgame
tis šios apylinkės lietuvių bi
čiulis bei jų kapelionas kan. 
V. Kamaitis. Velykinį stalą pa
ruošė šeimininkės O. Eidukienė, 
S. Keturakienė ir M. Paulio- 
nienė.

DBLS atstovų suvažiavime ba
landžio 11-12 d.d. buvo ginčy
tasi dėl savaitraščio “Europos 
lietuvis” ateities. Mat jis dabar 
yra ne tik šios organizacijos 
leidžiamas laikraštis, bet ir ry
šininkas tarp įvairių 'Europos 
lietuvių kolonijų. Deja, jo lei
dybai nepakanka prenumerato
mis sutelkiamų lėšų. Prie jų 
kasmet reikia pridėti beveik 
40.000 svarų sterlingų. Šios 
išlaidos padengiamos tik akci
nės Lietuvių namų bendrovės 
pastangų dėka. Bandymas “EL” 
spausdinti Lietuvoje buvo ne
sėkmingas. Sutartį teko pasi
rašyti su vyr. red. Vladu Dar
giu. Jis šiam laikraščiui nau
dojasi nauja kompiuterine sis
tema, pakeitusia jo išvaizdą 
įvestomis mažomis raidėmis. 
Tokiu būdu tikimasi metines 
“EL” leidybos išlaidas suma
žinti apie 10.000 svarų. Ne
trūksta politinių pranešimų iš 
Lietuvos, bet beveik visiškai 
dingo žinios apie Britanijos 
lietuvių gyvenimą ir veiklą. 
Jeigu ji merdėja, reikėtų at
gaivinti. O gal jau numirus?

Prancūzija
Lietuvos ambasada Paryžiu

je su ambasadoriumi Osvaldu 
Balakausku kovo 11 d. surengė 
svečių priėmimą antrųjų Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo metinių paskelbimo proga. 
Lassay viešbučio salonuose su- 
rengtan priėmiman buvo pa
kviesti Prancūzijos vyriausy
bės bei diplomatinių misijų at
stovai, Prancūzijos-Lietuvos 
draugijų pirmininkai, Prancū
zijos LB tarybos nariai ir žur
nalistai. Priėmiman įsijungė 
apie 250 svečių. Lietuvos am
basados visas štabas buvo su
darytas tik balandžio pabaigo
je. Be ambasadoriaus O. Bala
kausko, į jį įsijungė: politiniu 
patarėju — Saulius Mykoliūnas, 
ekonominiu patarėju — Vytau
tas Naudužas, antruoju sekre
toriumi konsuliniam reikalam 
— Petras Klimas, kanceliari
jos vedėja — Žiba Klimienė, 
sekretore — Miriam Meraitė- 
Mikšienė.

Vokietija
VLB Koelno-Bonnos apylinkės 

lietuvių susitikimą balandžio 
11-12 d.d. Bonnoje, Annabergo 
pilyje, suorganizavo valdybos 
pirm. Jonas Ivanauskas. Susiti- 
kiman įsijungė ir Lietuvos am
basadorius Vokietijoje prof. dr. 
Vaidotas Antanaitis, atsakinė
jęs į dalyvių klausimus. Jiems 
buvo surengta Lietuvos dailinin
kų darbų parodėlė. Šeštadienio 
vakarą muzikinę liaudies dainų 
ir kompozitorių kūrinių progra
mą atliko Kauno muzikinio teat
ro sol. Juozas Janušaitis, Lie
tuvos operos ir baleto teatro 
Vilniuje sol. Česlovas Nausė
das su jiems akompanavusiu 
pianistu Antanu Valucku. Sek
madienio Mišias pilies koply
čioje atnašavo kapucinas kun. 
Konstantinas Gulbinas.

AMBER

BEOBVS

Latvių įstaiga 
PATARNAVIMAI 
l BALTIJOS 
VALSTYBES

Head office: 2300 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6S 1P2.
Tel. (416) 604-9750 FAX (416) 604-9748

Branch: 1880 Queen St.E., (prie Woodbine), Toronto, Ont. M4L1H2.
Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

• Siuntiniai lėktuvu ar laivu
• Perduodam pinigus
• Užsakome keliones
• Sutvarkome iškvietimus ir 

vizas
• Paruošti maisto siuntiniai 

nuo 17 kg - $95
• Pristatome lengvas 

mašinas, sunkvežimius
• Traktorius ir žemės ūkio 

mašinas

• Statybines medžiagas 
ir įrankius

• Gėles, persiunčiame 
FAX pagalba ir atliekame 
kitus patarnavimus

• Persiuntimas garantuotas 
ir apdraustas

• Teiraukitės mūsų kainų 
sąrašo

SIUNTINIAI LĖKTUVU IŠSIUNČIAMI 
kas antrą šeštadienį, gaunami Rygoje per 9 dienas ir 

pristatomi Lietuvoje per savaitę.



Vasario 16 gimnazijos kapelionas kun. E. PUTRIMAS Brazilijos mokykloje po pasikalbėjimo su vaikais apie 
Kanados žiemą

Pietuose šiltesni ir žmonės
Aplankius gausesnius lietuvių telkinius Pietų Amerikoje • Vizitas pas indėnų misijonierių 
kunigą profesorių Kazimierą Bėkštą Amazonijoje • Susitikimas su jaunu universiteto 

rektoriumi Antanu Mockumi • Daug nuoširdumo ir nepunktualumo

KUN. EDMUNDAS PUTRIMAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Brazilijoje
Brazilijoje didžiausias lietu

vių skaičius gyvena Sao Paulo 
mieste (bendras gyventojų 
skaičius — apie 23 mil.). Dau
guma jų yra tvarkingai įsikūrę 
Vila Zelinoje (kaip Marquette 
Parke Čikagoje). Jos centras — 
lietuvių Šv. Juozapo parapija. 
Netoli jos — lietuvaitės pran
ciškonės. Jos pavyzdingai tvar
ko mokyklą. Taip pat netoli 
Mokoje yra įsikūrę saleziečiai, 
kurie vadovauja Šv. Kazimiero 
parapijai ir leidžia laikraš
tį “Mūsų Lietuva”, redaguoja
mą torontiečio kun. Petro Ruk- 
šio.

Sao Paulo lietuvių parapijos 
klebonas kun. Juozas Šeškevi
čius padeda tvarkyti ir “Litua
nikos” sodybą, apie 60 km nuo 
miesto. Sodyba yra pilna tro- 
pikinių augalų, vaismedžių. 
Ten ganosi ir karvės, iš kurių 
pieno gaminami lietuviški sū
riai, sviestas ir rūgštus pienas. 
Seniau klebonas organizuoda
vo karnavalo savaitgalį “Li
tuanikoje” savo parapijie
čiams. Karnavalas arba Užga
vėnės Brazilijoje yra labai 
populiarus renginys. Visa Bra
zilija keturias dienas nedir
ba ir švenčia visa siela ir kū
nu. Tuo metu negalioja net 10 
Dievo įsakymų.

Brazilijoje yra 155 mil. gy
ventojų. Pietinė dalis yra kraš
to pramonės ir finansų centras 
su Sao Paulo ir Rio de Janeiro 
miestais. Dauguma europie

Montrealietis kun. PAULIUS MALIŠKA, besidarbuojantis braziliečių 
parapijoje Neopolis miestelyje, Sergipe provincijoje, su jį aplankiusiu 
torontiečiu kun. EDMUNDU PUTRIMU (dešinėje)

MEDELIS CONSULTING
14Q7 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1 -416-434-1847 FAX 1-416-728-5745
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomą laiką. • Iš mūsų valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dienomis, 
, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS 

su STERLING AIRWAYS ir 
RIETTJVOS AERO LINIJA 
DĖMESIO, VAKARŲ KANADA!

Nauji tiesioginiai skrydžiai penktadieniais 
iš Vankuverio ir Kalgario per Kopenhagą į Vilnių.

Vancouver ..........................- nuo $1368 + mokesčiai ir drauda
Kelowna .................................................... - + $150

Calgary ................................ - nuo $1268 + mokesčiai ir drauda
Edmonton .................................................. -+$100
Regina, Saskatoon, Winnipeg - +$150

Pagal pageidavimą paruošiam keliones ir sekančiomis trasomis: 
Torontas — Varduva — Vilnius 
Torontas — Frankfurtas — Vilnius 
Torontas — Viena — Vilnius 
Torontas — Ciurichas — Vilnius

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

čių gyvena toje dalyje, nes kli
matas yra labai palankus — pa
kanka lietaus, galima augint 
vaisius ir daržoves per ištisus 
metus.

Šiaurės Brazilijoje daug ma
žiau lietaus, yra vietų, kur jau 
net 10 metų nelyja. Ten vyrau
ja daugiausia žemės ūkis, cuk
raus gamyba, kokoso riešutai. 
Ten, Šv. Antano parapijoje, 
Neepolis Sergipe valstijoje, 
gana neturtingame krašte, pa
vyzdingai darbuojasi kun. Pau
lius Mališka iš Montrealio.

Pas kunigą Bėkštą
Manaus, Amazonijos sosti

nėje, gyvena per milijoną gy
ventojų. 1890-1940 m. miestas 
buvo laikomas Brazilijos Pa
ryžiumi dėl pelno iš natūra
lios gumos. Bet kai atsirado 
sintetinė guma, Manaus eko
nomija labai sužlugo.

Viena didžiausių sociali
nių problemų yra jaunų indė
nų bėgimas iš džiunglių į bal
tųjų miestą.

Kun. Kazimieras Bėkštą, 
salezietis misijonierius ir 
antropologijos profesorius, 
jau 50 metų aukoja savo lai
ką ir jėgas, indėnams. Jis anks
čiau vykdavo pas juos į džiung
les skelbti Evangelijos, bet 
dabar Padre Casimiro gyvena 
Manause ir yra pagrindinė 
indėnų atrama. Jisai yra iš
mokęs dvi indėnų kalbas, iš
vertęs į jas Morkaus evange
liją, parašęs tukanų kalbos 
gramatikos vadovėlį ir tuka- 
nų-desanų simbolizmų vado
vėlį.

Teko drauge su kun. Bėkštos 
pagalba pasikalbėti su vienu 
jaunu indėnu, gyvenančiu prie 
Peru sienos, kurio tėvas yra 
genties šefas. Jis papasako
jo, kaip dirbo policininku Ma
nause. Esą jo viršininkas vog
davo jo algą ir po skaudaus 
fizinio tardymo buvo pašalin
tas iš pareigų, nes jį neteisin
gai apkaltino ginklų vogimu. 
Šiuo metu jis miega prie vie
no namo šono — po stogu, ir 
namo savininkas (baltas) rei
kalauja iš jo “nuomos”, kurią 
jis užmoka atiduodamas pas
kutinius savo drabužius.

Buvo įdomu sužinoti, kodėl 
vietiniai indėnai labai pasi
tiki Padre Casimiro, kuris yra 
baltas europietis. Keli indė
nai man aiškino, kad jis pa
deda jiems įvertinti jų kultū
rą. Indėnai, ieškodami savo 
šaknų, pradeda suprast, kad 
europinė baltųjų kultūra nė
ra pažangesnė už jų.

Kun. K. Bėkštą man teigė, 
kad jis yra įsijautęs į garbin
gą jų kultūrą bei pagonišką 
religiją, nes turi daug pana
šumo su senovės lietuvių kul
tūra ir religija. Sakė ruošiasi 
grįžti-į Lietuvą, kur norėtų 
dėstyti antropologinius moks
lus, parašyti savo atsiminimus 
bei pergyvenimus dirbant su 
Amazonijos indėnais ir pado- 
vanot turtingą archyvinę me
džiagą Lietuvos muziejui.

(Bus daugiau)

Studijų savaitė
Trisdešimt devintoji studi

jų savaitė įvyks rugpjūčio 16- 
23 d.d. Austrijoje, Tirolyje, di
džiuliame keturių žvaigždžių 
viešbutyje. Kambariai dviem 
asmenim su visais patogumais 
$41 dienai. Norintys turėti at
skirą kambarį primoka 10 DM.

Pakviesti kalbėtojai-paskai- 
tininkai: Lietuvos AT pirm, pa
vaduotojas K. Motieka, min. D. 
Kuolys, min. A. Nasvytis, amba
sadorius V. Antanaitis, AT de
putatė L. Andrikienė, prof. A. 
Bammesberger, dr. K. Čegins
kas, dr. K. Girnius, V. Natke
vičius, komp. R. Kabelis. Mo
deratoriai — dr. J. Norkaitis, 
dr. A. Kušlys, dr. K. Girnius, 
dr. K. Ivinskis. Meninę dalį at
liks sol. Laima Stepaitienė ir 
aktorė Dalila Mackialienė.

Registruotis: Irena Joerg, 
A-6473 Wenns 62, Austria. Siųs
ti kartu registracijos mokestį 
— 100 DM, jaunimui 50 DM. Ati
daryta sąskaita: Litauische 
Studienwoche, Volksbank Kreis 
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 
BLZ, 50991400, 6840 Lamper
theim, Germany. Programa bus 
paskelbta vėliau. Inf.

r*j°S v.’ešbutyje “Alpenhotel International” 1992 m. rugpjūčio 16-23 dienomis įvyks Europos lietuviš
kųjų studijų savaite, kurioje dalyvaus ir visa eilė ministerių iš Lietuvos

Visuomenės skurdo problema
Marksizmo ir krikščionybės idėjos

VYTAUTAS SKUODIS
Yra tokia žydų patarlė: “Jei 

turtuoliai galėtų pasamdyti 
kitus už juos mirti, vargšai ga
lėtų gražiai pagyventi”.

Prancūzų rašytojas Viktoras 
Hugo “Vargdieniuose” daro 
tokią išvadą: “Visuomenėje vi
sada yra daugiau vargo, negu 
artimo meilės jam pašalinti”. 
Ir lietuvių liaudies priežodis 
tvirtina, kad sotus alkano ne
atjaučia.

Per visą žmonijos istoriją 
vargas ir skurdas buvo nuola
tiniai žmonijos palydovai. Ir 
mūsų dienomis, kai žmonija 
puikuojasi mokslo, technikos 
ir kultūros pasiekimais, mili
jonai žmonių ne tik vargsta ir 
skursta, bet ir miršta nuo bado 
bei kitų skurdo pasekmių.

II Vatikano susirinkimo pas
toracinėje konstitucijoje “Baž
nyčia dabartiniame pasaulyje” 
rašoma: “Niekuomet žmonija 
neturėjo tokios turtų, išteklių 
ir ūkinio pajėgumo gausos. Ta
čiau didžiulė pasaulio gyven
tojų dalis dar tebekenčia ba
dą ir skurdą, daugybė dar ne
moka nei skaityti, nei rašyti”.

Markso teorija
Karlo Markso sukurta mate

rialistinė teorija neatnešė 
žmonijai laimės. O ir ji pati 
mūsų dienomis pergyvena gi
liausią krizę ten, kur jos pa
grindu buvo mėginama šalinti 
skurdą ir vargą, žadant žmo
nėms žemiškąjį rojų.

Marksizmo teorija, vėliau 
“patobulinta” Lenino, siūlė 
visuomenės skurdo problemą 
išspręsti prievartos būdu, t.y. 
per revoliucijas. Pagal tą teo
riją ne idėjos formuoja visuo
meninę būtį, o materialinių 
gėrybių gamybos sąlygos ap
sprendžia socialinio, politinio 
ir dvasinio gyvenimo vyksmą; 
ne žmogaus sąmonė apspren
džia jo būtį, bet priešingai, jo 
socialinė būtis apsprendžia 
jo sąmonę. Gamybos priemo
nių pasisavinimo būdas for
muoja visuomenės klases, su
daro valdančiųjų klasę, kuri 
laiko pavergusi neturtingųjų 
klasę. To konflikto pasekmėje 
darbininkiją, arba proletaria
tas, turi paimti savo valdžion 
gamybos įrankius ir įgyvendin
ti beklasę visuomenę. Toji vi
suomenė sukurs komunizmą, 
kuriame iš kiekvienos bus rei
kalaujama pagal sugebėjimus, 
ir kievienam bus duodama pa
gal jo poreikius.

Leninas, papildęs marksiz
mo teoriją proletariato dikta
tūros neišvengiamumu bei ją 
pritaikęs Rusijos sąlygoms, 
ne tik nepanaikino nelygybės 
ir skurdo, bet tą skurdą dar 
labiau padidino, taip kad šian
dieną tokiame daugiamilijo
niniame mieste kaip Maskva 
jau ir duona parduodama tik
tai pagal maisto korteles. Toji 
komunizmo statyba Sovietų 
Sąjungoje nužudė arba badu 
numarino apie 60-70 milijonų 
žmonių. Taip pat ir kituose 
kraštuose, kaip ir Lietuvoje, 
kur buvo įtvirtinta komunis
tinė santvarka, pastangos įgy
vendinti Markso-Lenino idėjas 
sėjo vargą, skurdą, badą ir ma
sines žudynes.

Krikščionybės požiūris
Tarp marksizmo-leninizmo ir 

krikščionybės yra vienas bend
ras bruožas: ir marksizmas-le- 
ninizmas, ir krikščionybė rodo 
ypatingai didelį dėmesį be
turčiams ir vargstantiesiems. 
Tačiau būdai jiems pagelbėti 
skiriasi taip, kaip dangus nuo 
žemės. Marksizmas-leninizmas 
siekia jų gyvenimą pagerinti 
naudojant prievartą — iš vie
nų atimant, kitiems duodant. 
Krikščionybė skelbia sociali
nį teisingumą, skatina rūpin
tis vargšais pagal artimo mei

lės principą. O už jų vargą, 
skurdą ir dorą gyvenimą užtik
rina amžinąją laimę pomirti
niame gyvenime. Jėzaus ir Jo 
mokinių didelis dėmesys varg
šams labai aiškiai atsispindi 
visose Evangelijose ir “Apaš
talų darbų” knygoje.

Jėzus, pats gimęs tvartelyje, 
ne kartą aštriai pasisakė prieš 
turtuolius, kurie neatjaučia 
vargšų, tačiau pastarųjų ne
skatino sukilti prieš turtuolius 
ir atimti jų turtus. Turtuolius 
jis ragino būti gailestingais, at
jausti vargstančiuosius ir jiems 
padėti. Per visus amžius ir da
bar Katalikų Bendrija, skleis
dama pasaulyje Evangelijos 
šviesą, apeliuoja į turtin
gųjų sąžinę, kviesdama į so
cialinį teisingumą.

Katalikybė ir kai kurios kitos 
krikščioniškos Bendrijos, ve
dančios žmones į amžinąjį gy
venimą, neturto nelaiko blo
giu.

Vatikano II suvažiavimo de
krete “Tinkamas vienuolinio 
gyvenimo atsinaujinimas” ra
šoma: “Laisvai pasirinktas ne
turtas dėl Kristaus, ypač šian
dien, yra labai vertinamas kaip 
juo sekimo ženklas. Rūpestin
gai tepuoselėja jį vienuoliai 
ir, jei reikia, teišreiškia jį 
naujais būdais”. Panašiai ra
šoma ir “Kunigų tarnybos ir 
gyvenimo” dekrete: “Kunigai 
netgi yra kviečiami laisvai pa
sirinkti neturtą, kad juo būtų 
panašesni į Kristų ir pasida
rytų uolesni šventajai tar
nybai.”

Jeigu šiandien krikščioniš
kajame pasaulyje vargas ir 
skurdas daug kur reiškiasi 
labai aštriai, tai rodo, kad 
pasaulio turtingieji, nors ir 
išpažįsta krikščioniškąjį ti
kėjimą, jų tikėjimas yra for
malus, praradęs tikrojo tikė
jimo dvasią.

Vatikano II suvažiavimo pas
toracinėje konstitucijoje “Baž
nyčia dabartiniame pasaulyje” 
sakoma: “Krikščionys, kurie 
aktyviai vykdo savo uždavinį 
šio meto ūkiniame-visuomeni- 
niame vystymesi ir kovoja už 
teisingumą bei meilę, tebūnie 
įsitikinę, kad jie gali daug pri
sidėti prie žmonijos gerovės ir 
pasaulio taikos.” (Bus daugiau)

Parama enciklopedijai
Aukojo Lietuvos enciklopediją 

leidyklai bei būsimam leidiniui 
“Nauju žvilgsniu”: $200 - W. H. Bill 
MacEwan, “Canada Air Traffic Cont
rol Assoc.”;$165 - Adomas ir Filo
mena Kantautai; $105 - Antanas ir 
Anastazija Tamošaičiai; $100 - Adol
fas ir Albina Šetikai; $30 - Algis 
Gustaitis; $20 - Katryna Graudienė; 
$15 - Pranas ir Jadvyga Baltuoniai, 
Balys Grinius, Antanas Ketvirtis, Jo
nas Bezys; $10 - Stasys ir Irena Il
gūnai.

Nuoširdus ačiū už aukas. Tai dide
lė parama vargstančiai leidyklai. 
Aukas ir pinigus už būsimą enciklo
pedinį leidinį apie išeiviją galima 
įnešti lietuvių kredito kooperaty
vuose Toronte, pažymint, ar tai au
ka, ar leidinio užsakymas (pasta
rojo kaina su persiuntimu dabar 
užsakant - $35.00). Sąskaita Prisi
kėlimo kredito kooperatyve: Lietu
vos enciklopedijų leidykla nr. 
1614471, “Paramoje” - nr. 18867. 
Gavus pranešimą apie įmokėtus 
pinigus, bus atsiųsti pakvitavimai, 
o vėliau ir knygos, kai tik jos bus 
gautos. Petras Regina,

leidyklos įgaliotinis, 
R..R.2, Gananoque, Ont.

Tel. (613) 382-4366 
Red. pastaba. Iš Lietuvos enciklo
pedijų leidyklos gautas praneši
mas, kad ryšium su persitvarkymu 
ir naujų vadovų atėjimu numatytas 
leidinys “Nauju žvilgsniu” pasiro
dys žymiai vėliau nei buvo planuo
ta. Jo redagavimas esąs įpusėtas. 
Sukaupta medžiaga iš Kanados, 
JAV ir kitų kraštų bus atitinkamai 
panaudota. Buvęs leidyklos direk
torius M. Mikalajūnas ir išeivinės 
medžiagos teikėjas iš leidyklos pa
sitraukia. Sutelktos aukos kol kas 
laikomos Kanados lietuvių banke
liuose.
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Kun. E. PUTRIMAS, Vasario 16 gimnazijos kapelionas, dalyvavęs VII 
pasaulio lietuvių jaunimo kongrese P. Amerikoje, aplankė ir Paragva
jaus indėnus

Lietuvos Kronikos sąjungos 
pirmininkas kun. K. Kuzmins
kas, išleisdinęs X tomą “Kroni
kos”, gavo šį laišką iš Vilniaus: 
“Širdingai dėkoju už ‘Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos’ 10 
numerį ir už gražius sveikini
mus.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika” yra neatimama Lietu
vos istorijos dalis ir mes, kurie 
toliau tęsiame šią istoriją, gali
me atrasti čia svarbių ir naudin
gų pamokų, o taip pat tvirtumo 
ir pasitikėjimo, kad “mylintiems 
Dievą visa išeina į gera”.

Telaimina Dievas Jūsų gražius 
darbus, planus ir svajones.

Audrys Juozas Bačkis 
Vilniaus Arkivyskupas 

Metropolitas
Vilniaus žydų bendrija, įsikū

rusi JAV-bių Bostone 1885 m., 
pastatydino sinagogą Beacon 
Hill vietovėje ir pavadino “Vil
na Shul”. Ilgainiui jų bendrija 
sunyko ir nuo 1985 m. sinagogos 
pastatą tvarko teismo paskirtas 
įgaliotinis. Dabar susidarė žy
dų grupė, užsimojusi atremon

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Didžiausiu galvosūkiu Onta
rio premjerui Bob Rae tapo vis 
didėjantis reikalavimas pa
keisti įstatymą ir leisti krau
tuvių atidarymą sekmadieniais. 
Seniau jo socialistinė NDP vy
riausybė stengėsi ignoruoti to
kį reikalavimą. Mat prieš jį yra 
nusistačiusios didžiųjų krautu
vių tarnautojų unijos, savo na
riams norinčios turėti laisvus 
sekmadienius. Rinkimuose jos 
remia socialistinę NDP parti
ją. Tačiau nenutilsiantį rei
kalavimą dabar sustiprino di
dėjantis krautuvių bankrutavi- 
mas Ontario provincijoje. Pa
pildoma prekyba sekmadie
niais tikimasi apsisaugoti nuo 
gresiančio bankroto ir suma
žinti gyventojų veržimąsi į 
sekmadieniais atdaras JAV 
krautuves Ontario pasienyje.

Dėl sumažėjusių valdžios pa
jamų premjero Bob Rae vy
riausybė nutarė įsteigti loši
mų namus. Kritikai neužmirš
ta pabrėžti, kad jie, renkantys 
pinigus valdžiai, bus atdari ir 
sekmadieniais, o krautuves no
rima laikyti uždarytas. Dabar
tinis įstatymas tik kai kurias 
leidžia atidaryti turistų lan
komose vietose ir miestų kvar
taluose. Toks krautuvių pa
skirstymas yra žalingas didžia
jai daliai krautuvininkų, netu
rinčių teisės prekiauti sekma
dieniais. Dėl jo netgi buvo su
planuotas nelegalus visų krau
tuvių atidarymas sekmadienį 
viešam protestui pareikšti. 
Šios taktikos buvo atsisaky
ta, premjerui Bob Rae paža
dėjus pakeisti laisvą prekybą 
sekmadieniais varžantį įsta
tymą. 

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

tuoti uždarytą sinagogą ir joje 
įrengti kultūrinį žydų centrą 
“Vilna Center”. Jau yra sutelk
ta $150.000. Apie tai parašė “The 
Boston TAB” 1992. V. 12.

Lietuvoje einančio mėnesi
nio kultūros žurnalo “Naujojo 
židinio-Aidų” Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kanadoje gy
venantieji prenumeratoriai dėl 
pašto kaltės šiais metais dar nė
ra gavę nė vieno numerio. Apgai
lestaudami nemalonią padėtį, 
•leidėjai žurnalą (taip pat jau 
išėjusius numerius) tiems pre
numeratoriams siųs oro paštu.

Lietuvos enciklopedijų leidyk
los direktorius M. Mikalajūnas 
laiške talkos komisijai, telku
siai medžiagą apie Kanados lie
tuvius, tarp kitko pastebi, kad 
nė viena kita išeiviškoji bend
ruomenė dar nėra taip prisidė
jusi savo talka kaip kanadiškė. 
Nors enciklopedijų leidykloje 
vyksta tam tikrų persitvarkymų, 
direktorius pabrėžia, kad pra
dėtas darbas bus tęsiamas ir pa
reikalaus tolimesnės išeivijos 
talkos ir finansinės paramos. Inf.

Tokiam savo pažadui prem
jeras Bob Rae bandė gauti dar
bo unijų pritarimą gegužės 23 
d. sušauktame Ontario NDP so
cialistų partijos tarybos posė
dyje. Ją sudaro trejetas šim
tų NDP partijos rinkiminių 
apylinkių vadovų ir žymesnių
jų partiečių, kurių eilėse yra 
nemažai darbo unijų veikėjų. 
Posėdis buvo uždaras, susilau
kęs daug ginčų. Premjeras Bob 
Rae negavo unijos narių prita
rimo krautuvininkams pažadė
tam įstatymo pakeitimui. Pa
sirodo, net 90% tarybos posė
džio dalyvių balsavo už ligšio
linį sekmadienio prekybos 
įstatymą.

Premjeras Bob Rae, ramin
damas Ontario gyventojus, pa
brėžia, kad galutinį sprendi
mą laisvesnės sekmadienio 
prekybos klausimu turės pada
ryti jo vadovaujamas ministe
rių kabinetas. Dėl įstatymo 
pakeitimo susiskaldžiusiems 
NDP socialistams premjeras 
Bob Rae primena, kad jo vy
riausybė turi tarnauti visiems 
Ontario gyventojams. Atrodo, 
jis lauks birželio 19-21 d.d. 
įvyksiančio savo partijos atsto
vų suvažiavimo ir stengsis gau
ti jų pritarimą įstatymo re
formai. V. Kst.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).
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Lietuviškuoju keliu
Toronto Maironio mokyklos 

ir Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų abiturientų iškilmingos 
išleistuvės ir pažymėjimų įtei
kimas įvyko gegužės 15 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Pa
žymėjimus įteikė Lietuvos gen. 
konsulas Haris Lapas, Prisikė
limo parapijos klebonas kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
vedėja Giedra Paulionienė, 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų auklėtojos - Irena Ehlers ir 
Diana Blauzdžiūnienė bei IX 
skyriaus auklėtojai - Aušra 
Karkienė ir Marius Gudinskas.

Maironio mokyklą baigė 11 
moksleivių: Aidas Batūra, Pau
liui Dailydei ir Ramintai Slap- 
Savija McManus, Aras Paškus, 
Tomas Pajaujis, Stefa Pilipa- 
vičiūtė, Juozas Radzevičius, 
Paulius Repšys, Lina Sapijo- 
nytė ir Raminta Slapšytė. Įteik
tos šios premijos: už geriausius 
pažymius - Pauliui Repšiui; už 
uolumą bei lietuviškumą Pau
liui Dalydei ir Ramintai Slap- 
šytei; už gerus pažymius bei 
stropumą Juozui Radzevičiui. 
Atsisveikinimo žodį sklandžiai 
tarė Aidas Batūra, pagal tradi
ciją perduodamas IX-to sky
riaus raktus VHI-to skyriaus 
mokiniui Gintui Neimanui.

Aukštesniuosius lituanisti
nius kursus baigė: Kristina Bar- 
šauskaitė, Adriana Karkaitė, 
Gintaras Karasiejus, Audra 
Paulionytė, Rimas Pečiulis ir 
Katrytė Yanni. Klasės auklėto
ja Diana Blauzdžiūnienė jaut
riai atsisiveikino su abiturien
tais, linkėdama jiems įsijung
ti į svarbų Lietuvos atsikūrimo

Tarptautinis ekslibristų konkursas “Vydūnui -125”

Lietuvos Vydūno draugija, 
Šilutės miesto savivaldybė ir 
centrinė biblioteka, Lietuvos 
ekslibrininkų klubas ir Lie
tuvininkų bendrija “Mažoji 
Lietuva” Vydūno 125-ųjų gimi
mo metinių proga skelbia eks
libristų konkursą šiomis sąly

VERFOL INTERNATIONAL LIMITED
1. Per 2-4 dienas į Lietuvą pristatomi pinigai pageidaujama valiuta 

(doleriais, rubliais)
2. Parduodami NVS gamybos traktoriai, lengvieji automobiliai “Lada”, 

“Volga”, šaldytuvai, televizoriai, dulkių siurbliai ir kitos
prekės su pristatymu j Lietuvą (žemiausia kaina Toronte!)

3. Pristatomos dovanos Lietuvoje
4. Verčiami ir tvirtinami dokumentai
5. Sudaromi iškvietimo dokumentai
6. Teikiamos profesinės teisinės paslaugos Lietuvoje
7. Siuntinių pristatymas į namus
8. Prekyba ir jungtinės bendrovės (Joint ventures) su Lietuva 

ir NVS bei konsultacija investicijų klausimais
Tel. (416) 512-2127 FAX (416) 512-9260
2299 Dundas Street W., Suite 105, Toronto, Ontario M6R 1X7

Susipažinkime iš arčiau 
su Baltijos šalimis 

pasinaudodami

^lEOEPSEN world tourfi
savaitiniais skrydžiais iš TORONTO į

VILNIŲ, LIETUVĄ- 
centrinę Baltijos kraštų dalį, jungiančią 
Taliną, Rygą, Lvovą/lvano-Frankovską. 
Išskrendame per Kopenhagą birželio 4 d.

Grįžtame liepos 1 d.
STERLING AIRWAYS I LITHUANIAN AIRLINES 

KAINA nuo $999 + mokesčiai
Vasaros metu savaitiniai skrydžiai — 

iš Kalgario ir Vankuverio.
Informacijų reikalu skambinti 

tel. (416) 882-5470. 
Dėl rezervacijų kreipkitės į savo kelionių agentūras.

darbą. Auklėtoja Irena Ehlers 
savo nuoširdžiame žodyje svei
kino abiturientus už jų pasiry
žimą. Juk iš beveik 20-ties mo
kyklą pradėjusių tos klasės mo
kinių, tik šeši įstengė užbaigti 
lituanistinius kursus. Mokinės 
- Kristina Baršauskaitė ir Ad
riana Karkaitė vaizdžiai, su hu
moru, papasakojo savo prisi
minimus atsisveikindamos su 
savo bendraklasiais.

Baigusiuosius dar sveikino 
Lietuvos gen. konsulas Haris 
Lapas, Toronto lituanistinių 
mokyklų tarybos pirm. kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, ir 
KLB švietimo komisijos pirmi
ninkė, o taip pat Maironio mo
kyklos ir Aukštesniųjų litua
nistinių kursų vedėja Giedra 
Paulionienė. Už savo nepails
tamą darbą švietimo srityje bu
vo apdovanoti išeinantys iš mo
kytojų tarpo - Irena Ehlers, 
Marius Gudinskas, Razminą 
Rudminaitė, Regina Giniotie- 
nė, Aušra Karkienė ir Teodo
ras Pabrėža. Padėkota leidi
nio redaktorei Ramūnei Jonai
tienei ir mokyklos tėvų komi
teto pirmininkei Birutei Bat
raks už jų pasišventimą.

Viso vakaro iškilmėms gra
žiai vadovavo jaunos kartos 
mokytoja Audra Puzerytė.

Meninėje dalyje abiturien
tai skaitė savo kūrybą, papa
sakodami savo lietuviško gy
venimo ateities planus ir pa
siūlydami įdomias mintis lie
tuviškai dirvai. Abiturientų 
vakaras praėjo giedrioje, šei
minėje nuotaikoje. _ .A. Karkienė

gomis: Ekslibrisus būtina at
likti grafikos technika. Dar
bų skaičius neribojamas. Rei
kalingas įrašas “EX LIBRIS. 
VYDŪNAS - 125. ŠILUTĖ”. 
Kūrinio viena kraštinė ne il
gesnė kaip 12 cm.

Konkursui pateikti po 5 kiek
vieno ekslibriso atspaudus ir 
kataloginius duomenis. Dar
bus siųsti iki 1992 m. lapkri
čio 1 d. adresu: Ieva Labutytė, 
Architektų 200-15, 2049 Vilnius, 
Lithuania. Tel. 44-82-06.

Šešių meniškiausių ekslibri
sų autoriams vertinimo komi- 
sia skirs premijas. Kitiems - 
prizus, atminimo dovanas bei 
padėkos raštus. Paroda atida
roma Šilutėje - 1993 m. vasa
rio 6 d., Vilniuje - 1993 m. kovo 
22 d. Numatoma išleisti paro
dos katalogą. Konkursui at
siųsti darbai bus padovanoti 
Vydūno draugijai, Šilutės kraš
totyros muziejui ir Centrinei 
bibliotekai.

Smulkesnė informacija: Va
cys Bagdonavičius, Vilnius, tel. 
751898 (d), 764692 (n), Giedrė 
Leškytė, Šilutė, Dariaus ir Gi
rėno 22-5, tel. (8241) 51057 (d), 
51884 (n).

Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokslo metų užbaigimo iškilmės. Viršutinėje 
nuotraukoje - mokyklos ir kursų abiturientai su savo mokytojais ir vedėja Giedra Paulionienė (stovi kairėje). 
Apatinėje - atsisveikinimas. Iš kairės: Katrytė Yanni, Audra Paulionytė, Adriana Karkaitė, Rimas Pečiulis (atsi
sveikina), už jo (nesimato) Gintaras Karasiejus ir Kristina Baršauskaitė Nuotr. R. Pranaičio

Teko ir su prezidento pora apsisukti
Pokalbis su IX Tautinių šokių šventės rengėjų pirmininku dr. P. Kisieliumi

Devintoji išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė įvyks š.m. 
liepos 5 d. Rosemont Hori
zon stadione Čikagoje, netoli 
O’Hare orauosčio. Artėjančio 
neeilinio įvykio proga šventės 
rengėjų komiteto pirmininkui 
dr. Petrui Kisieliui pateikiau 
keletą klausimų.

— Daktare, pažįstu Jus jau 
40 metų ir gerai žinau, kad esat 
puikus dainininkas. Tad kodėl 
sutikot vadovauti ne dainų, bet 
šokių šventės rengėjų komi
tetui ?

— Netingėjau ir šokt kadai
se. Teko tautinių šokių rately
je dalyvauti dar Lietuvoje, taip 
pat šokio programoje, berods, 
“Trijuose milžinuose” - salėje, 
kur dalyvavo ir Lietuvos prezi
dentas Smetona su ponia. Teko 
ir su šia pora apsisukti, kai jie 
buvo įtraukti į šokį. Mėgau šok
ti ir stebėti. Neapleidau nė 
vienos tautinių šokių šventės 
išeivijoje, žinoma, kaip žiūro
vas. Juk kas gražesnio, kaip 
akimis sekti ritmingai siūbuo
jančią, įvairiausių tautinių 
drabužių jūrą, ypač, kai pilna 
šokėjų arena kaip vienetas at
lieka šokio figūras. Menu ir sa
vo vaikystę, kai mokykloje žai
dimų pamokoje dainuodami ei
davom ratelius, arba kaime tal
kų vakarais pjovėjai ir rugių 
grėbėjos linksmas polkas ir 
valsus paįvairindavo sudėtin
gesniais rateliais. Smagu bū
davo stebėti sunkiu darbu ne
įveikiamą šokėjų jaunystę.

— Organizaciniame darbe tu
rit nemažą patirtį. Pvz. buvot 
VI Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimo rengėjų komiteto 
pirmininkas. Tad kokie pagrin
diniai rūpesčiai gulo Jūsų pe
čius tada ir kokie dabar, vado
vaujant tautinių šokių šventės 
rengėjų komitetui?

— Rengiant Šeštąjį PLB sei
mą, komitetui teko išmąstyti 
ir sustatyti visą seimo turinį, 
darbų tvarką, seimo pravedi- 
mo techniką, surasti paskaiti
ninkus. Antras didysis uždavi
nys - pasirūpinti seimo atsto
vais, ypač suorganizuoti lėšų 
atstovams iš nepasiturinčių 
kraštų, pvz. Pietų Amerikos. 
Šiuos visus uždavinius rengė
jų komitetas atliko sėkmingai, 
turėdamas labai stiprią komi
teto sudėtį. Šokių šventės or
ganizavimas yra didesnės ap
imties, nes čia jau susiduriama 
su mase tiek šokėjų, tiek žiū
rovų. Šokių šventės menine 
dalimi rūpinasi Lietuvių tau
tinių šokių institutas, pasky
ręs šokių šventei meno vadovę 
p. Dzikienę, kuri atsakinga už 
šokių grupių registravimą, me
ninę dalį. Šokių šventės ren
gėjų komitetas yra atsakingas 
už techninį suorganizavimą bei 
techninį pravedimą. Tam rei
kia daug lėšų ir daug žmonių. 
Rengėjų komitete turime tikrai 
nemažą skaičių narių, darbš
čių ir patyrusių dideliuose 
renginiuose. Ypatingai daug 
piniginės paramos reikalin
gos šokių grupės iš P. Ameri-

Dr. PETRAS KISIELIUS, Devinto
sios lietuvių tautinių šokių šventės 
rengėjų komiteto pirmininkas

kos, kurių yra net trys - apie 
60-80 asmenų. Juk šioji šokių 
šventė yra lietuvių išeivijos 
šventė, be to, pirmoji Lietuvai 
esant jau laisvai. Gi P. Ameri
kai dalyvauti mūsų didžiuo
siuose renginiuose yra būtina, 
norint ten išlaikyti gyvą lie
tuvybę. Turėsime ir šokių gru
pę iš mūsų tėvynės, atstovau
jančią laisvai Lietuvai. Teks 
ir ją paremti. Dalyvaus šokė
jų ir iš Vasario 16 gimnazijos. 
Tad didysis rengėjų komiteto 
rūpestis yra lėšos. Reikia daug 
aukų ir daug žiūrovų. O šokėjų 
netrūks.

— Maždaug tuo pačiu metu 
vykstančiam PLB seimui nu
matyta 25,000 dol. sąmata. Ar 
tai nesikryžiuoja su aukų rin
kimu šokių šventei? Ir kaip ma
not šį reikalą išspręst?

— PLB seimas yra labai svar
bus įvykis ne tik Lietuvių bend
ruomenei, bet ir visai Išeivi
jai, ypač, Lietuvai atgavus 
laisvę. Seimo paruošimas ir at
stovų atkvietimas, iš 25 kraštų 
reikalauja taip pat daug išlai
dų. Seimą globoti sutiko JAV 
ir Kanados kraštų valdybos. 
Jos seimui bandys sutelkti lė
šų per šių kraštų apylinkes. O 
šokių šventei lėšas rengėjų ko
mitetas telkia, kreipdamasis 
tiesiai į lietuvių išeiviją - į 
atskirus individus. Taip buvo 
susitarta tarp Pasaulio, JAV ir 
Kanados bendruomenių vado
vybių. Lėšų telkimui vadovau
ja dr. A. Razma, šioje srityje 
turįs didžiulį patyrimą.

— O kaip su Lietuva? Pra
džioje rengėjai buvo numatę į 
šventę kviesti Klaipėdos “Vėt
rungę", tačiau Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministerija siū
lo ansamblį “Liną”. Kaip iš- 
sprendėt šį klausimą ?

— Šokių šventėje iš Lietuvos 
dalyvaus “Vėtrungė”. Tai cho
reografinių šokių konservato
rijos studentai. Ateityje iš jų 
tikimasi tautinių šokių tobu- 
lintojų bei vadovų. Dėl šios 
ateities vizijos galutinai bu
vo grįžta prie “Vėtrungės”.

— Prieš 20 metų — 1972 m. lie
pos 2d. - Čikagoje įvykusios IV 
Tautinių šokių šventės rengė

jų komiteto pirmininkas dr. L. 
Kriaučeliūnas, praėjus šven
tei, pateikė jos apyskaitą, ku
ri rodė, kad iš viso išlaidų tu
rėta 58,252 dol. ir gryno pelno 
liko 22,474 dol. Jūsų manymu, 
kokia apyskaita bus pateikta 
po šios šventės?

— Šioje šokių šventėje išlai
dos bus daug didesnės. Vien 
šokėjų kelionės iš tolimųjų 
kraštų bus kažkur netoli IV- 
sios šokių šventės išlaidų. Kita 
tiek atsieis šokiams išnuomo
toji salė trims dienoms (dvi 
dienos repeticijoms) su įvai
riausiais priedais bei unijų 
darbininkais. Viską darome ir 
darysime labai taupiai. Šio 
renginio pajamų ir išlaidų ba
lansas priklausys nuo išeivi
jos dėmesio jaunimui. Išlaidų 
sąmata - per 200,000 dolerių.

— Ką dar galėtumėt pasa
kyti būsimiesiems šventės šo
kėjams, aukotojams ir žiūro
vams?

— Šokėjams: labai gerai iš
mokti šokius, “nepersibalia- 
voti” per jaunimo susipažini
mo vakarą, jausti tautinę atsa
komybę už elgesį; neužsidaryti 
savo gerų pažįstamų mažuose 
rateliuose, o stengtis kuo dau
giau susipažinti ir bendrauti su 
kitų, ypač tolimųjų, vietovių 
lietuviškuoju jaunimu. Tai di
dysis šokių šventės tikslas. 
Šventė tebūnie aukšto meninio 
lygio ir drausminga.

Aukotojams: auka yra ne tik
tai žodis, paverstas doleriu, 
bet ir moralinis mostas - tik
roji auka dėl savo tautos prie
auglio, kuris subrendęs steng
sis, kaip ir mes, išlaikyti lie
tuvybę gyvą išeivijoje. Be tik
rojo aukos supratimo doleris 
paliks savoje kišenėje. Mieli 
lietuviai, jūs daug aukojate, 
ypač pastaraisiais metais. Ta
čiau jokia auka nėra per dide
lė lietuvybės ugdymui mūsų 
jaunime. Tad dėkingai laukia
me kuo didesnių ir kuo dau
giau aukų.

Žiūrovams: nepabūgite salės 
atstumo! Salė talpi, gerai vė
sinama, graži, tinkanti šokė
jams ir žiūrovams. Atvykime 
pasidžiaugti mūsų tautos išei
vijos jaunimu. Jie gražiai šoks, 
mes stebėsime jų judesius su 
tautiška palaima. Pajuskime 
lietuvišką jėgą, gausiai atsi
lankydami šventėje. Kas nega
lės, ar nenorės vykti automobi
liu, bus pasamdyti autobusai. 
Daug žiūrovų laukia rengėjai, 
ypač šokėjai:
“Šoks seselė suktinį, 

seserėlė suktinį,
Tai bus gera pažiūrėt, 

kaip seselė šoka . ..”
Kalbėjosi VI. R.

f 'SAMOGmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Lietuviai misijonieriai Indijoje

Aidi varpas išdžiūvusių upių šalyje
KUN. K. AMBRASAS, SJ

Aušra dar nespėjo kaip rei
kiant per visą akiratį padan
gėje išskėsti savo purpurinių 
sparnų, o jau suskambo misijų 
stoties šventovės varpas. Nu
sirito per plokščius namų sto
gus, dulkėtas gatves, per pa
šaliuose kiek toliau nuo kelių 
kaip rugių rikės sustatytas ne
dideles cukrašvendrių klajū
nų kirtėjų išrikiuotas šėtras. 
Nusirito varpo aidas į per nak
tį atvėsusią lygumą, iškaišytą 
kalvomis, išgraužtą griovomis, 
akmenimis nusėtą. Įsilėkėjo 
aidas ir kaipmat išskydo dar 
nuo nakties sapno neatsipei
kėjusiose aukštumose, išsi
barsčiusiuose tarp kalnagūb
rių slėniuose, kur šen ten prie 
ištryškusių šaltinių netgi pa
čiomis 40-50°C karščio siekian
čiomis dienomis tebežaliuoja 
medžių kuokštai, plačiašakiai 
krūmokšniai. Shevgaon mies
telio gyventojai žino: švento
vės varpai “Viešpaties Ange
lui” skamba šeštą valandą. 
Tačiau kun. Donato Slapšio 
langas jau prieš varpo dūžį 
kone dvi valandos jau šviečia. 
Kieme, bėgdami nuo karščio, 
po atviru dangumi ant plonų 
kilimėlių susirangę bendra
bučio vaikai, apsiversdami 
ant kito šono ir praplėšę nuo 
miego limpančias akis, žino, 
kad pusantros dvi valandas jie 
dar gali pamiegoti: “Tėvas 
Slapšys jau meldžiasi”, — su
niurnėję pro miegus ir vėl įsi
supę į plonas antklodes vėl 
jie sapnuoja vaikystės sapnus.

Shevgaon varpas skamba pa
našiai kaip Filipinų sostinė
je Maniloje, — irgi triskart per 
dieną. Ryte ar per pietus, daž
nas gatve einąs, o ypač katali
kiškos mokyklos teritorijoje 
žingsniuojąs, stabteli. Vaikai 
liaujasi žaisti. Per visą plačią 
mokyklos aikštę skrieja žo
džiai: “Viešpaties Angelas 
apreiškė Marijai...” Vakare, 
šeštą valandą, vaikai jau bū
na susirinkę iš mokyklos, iš 
darbų, visi prieina prie tėvo, 
motinos, paima už rankos ir 
prisispaudžia sau prie kaktos: 
šitaip pagerbia tėvus ir gauna 
iš jų palaiminimą.

Ištrupėjusiu Shevgaon mies
telio gatvių asfaltu, pro pas
kutinius molinius namus ir ant 
šaligatvio jau pradėjusius 
smilkyti karčios tabokos ait
rius dūmus prekybininkus, į 
atvirus, dar nepradėjusius 
atsikratyti snaudulio ir tam
sos laukus žingsniuoja pla
čiom kelnėm, drobės juosto
mis apsivynioję ir gal dar nuo 
pūstelėjusios vėsaus oro sro
vės besigūžią vyrai. Iš jų vie
nas ant galo lazdos pasirišęs 
gelsvos spalvos vėliavėlę. Ki
tas iš būrio taip pat su pana
šia vėliavėle. Maldininkai. 
Nuo gaidgystės jau traukia 
keliasdešimt, o kartais net ke
lis šimtus kilometrų, į šven
tovę.

Kas gi sieja tolimą Indijos 
šalį su Lietuva? Juk šitiek 
kilometrų jas skiria, tiek upių 
vandenėlių, kalnų ir dykumų?

Kaip rašo patikimi šaltiniai, 
pirmasis lietuvių misijonie- 
rius Andrius Rudamina 1624 
m. rudenį iš Romos iškeliavo 
į Lisaboną, o iš ten kitų me
tų pavasarį su 11 portugalų 
jėzuitų per 5 mėnesius pasie
kė rugpjūčio 22 d. Indijos 

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Toronte dažnai koncertuojantis vokalinis klasikinės muzikos kvartetas. Iš 
kairės: GEORGE CIRULS - baritonas, PATTI GAIL - sopranas, akompa
niatorius - ROBERT LATIMER. SLAVA ŽIEMELYTĖ - kontraltas ir 
DANIEL STAINTON - tenoras

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte
Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

miestą Goą. Pirmasis šio kraš
to misijonierius šv. Pranciš
kus Ksaveras koją į šį kraštą 
įkėlė anksčiau prieš 84 metus. 
Šiemet, 1992 m. gegužės pra
džioje, Indija šventė nuo šio 
įvykio 450 metų.

Andrius Rudamina, nors iš 
kelionės išvargęs, tuojau ėmė
si misijų darbo. Tik nusilpęs 
po ilgos kelionės kūnas neat
laikė maliarijos, todėl vyres
nieji, tikėdamiesi, kad lietu
vis apaštalas galės atsigauti 
ten, kur geresnis klimatas, jį 
pasiuntė į portugalų valdomą 
Macao miestą Kinijon. Šitaip 
lietuvio misijonieriaus dar
buotė Indijos žemėje nutrūko. 
Apie T. Rudaminą plačiau su
žinosim iš lietuvių kalba Či
kagoje spausdinamos J. Tylen- 
dos knygos “Jėzuitai — kanki
niai ir šventieji”.

Maduros misijonierius, Mad- 
raso universiteto bendradar
bis R. P. Auguste Jean, SJ, sa
vo 1894 m. išleistos knygos I 
tome rašo, jog XVII š. antro
joje pusėje Indijoje (Maduro- 
je), kur ilgus amžius yra bu
vęs religinis ir politinis ta- 
milų centras ir kur iš seniau
sių laikų lig šiol yra išlikę di
dingų šventyklų — įžymiausių 
indų architektūros paminklų, 
ypač garsioji Minarchi šven
tykla su 11 aukštų ir 46 metrų 
aukščio keturiais vartais, 
10.000 kolonų, trumpai dirbo 
T. Gabrielis Lentokovskis (P. 
Gabriel Lentocoski). Jis — lie
tuvių kilmės kunigas, padova
nojęs savo turtą Oršos kolegi
jai, įstojo į Jėzaus draugiją 
ir po naujokyno buvo pasiųs
tas Romon studijuoti filosofi
jos ir teologijos. Paskui atsi
dūrė Indijoje, kur trumpai dir
bo misijose.

Gal Indijon dar buvo atvažia
vęs ir čionai dirbęs ne vienas 
lietuvis, bet tuo tarpu niekas 
šio krašto lietuvių misijonie- 
rių veiklos netyrinėjo, tačiau 
viena yra tikrai žinoma, kad į 
Indiją prieš 44 metus atvažia
vo ir lig šios dienos čionai sėk
mingai tebesidarbuoja kun. 
Donatas Slapšys.

Vertingas palikimas 
muziejui

A. a. Silvestras Bončkus, 85 m. 
amžiaus, buvęs KLB Wasagos- 
Staynerio apylinkės pirmininku 
1980-1985 m., mirė Collingwoode, 
Ont. š.m. sausio mėnesį. Nujaus
damas artėjančią gyvenimo pa
baigą, jis pasikvietė dabartinį 
KLB apylinkės pirmininką ir jam 
pasiūlė savo pašto ženklų rinki
nį, skiriamą KLB išlaikomam 
Kanados lietuvių muziejui.

Sudėjus apie 400 Lietuvos paš
to ženklų į tinkamą albumą, pa
likimas perduotas muziejaus 
vedėjai. Taip nuoširdaus lietu
vio dėka mūsų muziejus įsigijo 
beveik pilną 1918-1940 m. Lietu
vos pašto ženklų rinkinį, kuris 
bus eksponuojamas š.m. liepos 
mėnesį.

A. a. S. Bončkus gimęs ir vė
liau mokytojavęs Kretingoj. Bai
gęs Pedagoginį institutą nuo 
1936 m. dėstė matematiką ir kūno 
kultūrą Skuodo ir Salantų gim
nazijose. Karinę prievolę atli
kęs, buvo pakeltas atsargos lei
tenantu.

Ilsėkis ramybėje, nuoširdus 
lietuvi! Juozas Mažeika



Pusmetraštis
ALFONSAS NAKAS

Sociologijos prof. Vytauto 
Kavolio redaguojamas pus
metraštis Metmenys papras
tai išeina metų vidury ir gale. 
Maloniai nustebino beveik 200 
puslapių knyga, pažymėta 1992 
data, skaitytojų pasiekusi ba
landžio mėnesį, kai jos laukė
me biržely ar liepoje.

Ši knyga prasideda ir baigia
si Artūro Tereškino straips
niais. Pirmasis straipsnis itin 
įdomus, nors jo pavadinimas 
Patirties retorika ir vaizdinių 
teologija mažai ką pasako. Au
torius prakalbina 18 š. ir 19 š. 
pradžios penkis katalikų kuni
gus, kalbėjusius bei rašiusius 
lietuviškai ir lenkiškai: M. Al- 
šauską, M. Karpavičių, V. Ka- 
linskį, K. Lukauską ir J. A. Pa
brėžą. Rašo apie jų pamokslus. 
Pateikia įdomių minčių mora
lės, sekso, mirties, amžinybės 
bei kitomis temomis. Įsiskai
tęs patikrini knygos viršelį, 
ar tikrai skaitai Metmetis, ne 
Aidus...

Antrasis A. Tereškino straips
nis pačiame knygos gale. Tai 
V. Kavolio knygų Sąmoningu
mo trejektorijos ir Epochų 
signatūros viena supinta re
cenzija. Kadangi įvertinama 
labai gerai, su vaizdžia pane- 
gyrika autoriui, gal ši recenzi
ja geriau tiko Draugo kultūr. 
priedui, kurį ne V. Kavolis re
daguoja. O abiejų rašinių auto
rius A. Tereškinas? Juk jis — 
išeivijos raštijoj neseniai pa
tekėjusi žvaigždė. Kodėl re
daktorius apie jį nė žodžio, 
kaip nė žodžio apie kitus 
straipsnių autorius, nors Met
menų dailininkai visada ap
tariami trumpom biografijė- 
lėm?

Rimanto Miknio rašiniu Li
beralinės minties reiškėjas 
prisimenamas Jonas Basana
vičius, jo 140 metų gimimo su
kakties proga. Velionis paryš
kinamas kaip lietuvių tautinės 
demokratijos pradininkas, di
delę reikšmę teikęs lietuvių 
kalbai, bet skatinęs į valsty
bės kūrimą jungtis ir lietuviš
kai nekalbančią bajoriją bei 
Lietuvoje gyvenančius kita
taučius.

Keletas puslapių teko ame
rikiečių poezijai: šešiems Emi
ly Dickinson (1830-86) ir trims 
Mark Strand’o (1934-) eilėraš
čiams. Visų vertimas ir trum
pas abiejų autorių apibūdini
mas Tomo Venclovos. Ypač pa
trauklūs E. Dickinson eilėraš
čiai, kaip šis, pavadintas nu
meriu 135: “Vandens mus mo
ko troškimas. / Pakrantės — 
jūrų šniokštimas. / Ekstazės
— sopulio smūgis — / Santai
kos — kraujo dėmė — / Meilės
— kapo duobė — / Paukščių — 
Sniegas!” Tik žinodami, kad 
T. Venclova versdamas eilė
raščius perkuria, būtume lai
mingesni, jeigu šalia vertimų 
matytume ir angliškus origi
nalus.

Už poros dešimčių pusla
pių dar randame tris Aldonos 
Veščiūnaitės eilėraščius. Tai 
vėl maloni atvanga po sunkaus 
filosofinio rašinio.

Turiu galvoje Algio Mickūno 
studiją Postmodernizmas ir 
teologija. A. M. lietuvių kalba 
visada labai sklandi, žinoma, 
gerokai pakaustyta tarptauti
niais žodžiais bei filosofinėm 
frazėm. Šioje 21 puslapio stu
dijoje man labiausiai patiko 
sakinys: “Šiuo atveju turėtu
me teigti, kad yra tiek postmo
dernizmu, kiek postmodernis- 
tų”. Bet kur postmodernizmo
— postmodernisto aptartys? 
Nei A.M. studijoje, nei lietu
vių bei anglų žodynuose, nei 
lietuvių bei anglų enciklope
dijose neradau, nors A.M. šias 
sąvokas studijoje vartoja dau
gelį kartų. Autorius kalba apie 
visokias teologijas, bet nė vie
nos neįvardija. Kalba apie 
daugelį dievų, bet niekur apie 
Dievą didžiąja D. Galiu tik tiek 
apčiuopti, kad šis filosofas 
yra religijų ir/ar teologijų prie
šas. O gal klystu?

Keletą puslapių puošia Ju
liaus Valiūno tapybos — alie
jaus, akrilio, mišrios techni
kos — darbų reprodukcijos. 
Randame dailininko trumpą 
biografiją ir nuotrauką, ku
rioje atpažįstame a.a. buv. 
VLIKo pirmininko sūnų. Mat 
ką reiškia nuotrauka!. ..

Beveik 40 šios Metmenų kny
gos puslapių atiduota Jurgiui 
Blekaičiui, jau per kelis nu
merius rašančiam ir dar neuž
baigiančiam Lietuvos teatro 
istorijos. Šis (septintas) sky
rius — Algirdo Jakševičiaus.

“Metmenys”
Įdomi ši istorija ir vertinga. 
Geriau pažinusiems Vytautą 
Alantą, dabar gera proga susi
pažinti ir su jo brolio Algir
do Jakševičiaus biografija. 
Daug vietos J. Blekaitis ski
ria A.J. seminarui su dramos 
studentais. Sudaroma net 
įtampa, studentų pirmajam 
spektakliui artėjant. Bet ko
dėl nepaskelbia seminaro lan
kytojų, ar jau bent spektaklio 
dalyvių pavardžių? Kokia pa
slaptis visa tai gaubia? Jei 
paslaptis, bent paaiškintų jos 
priežastis. Dar didesnis ap
maudas ima žiūrint į labai ryš
kią devynių žmonių nuotrau
ką, kurios apraše tepaminėtas 
tik Alg. Jakševičius, o 8 kiti 
lieka nežinomi.

Kostas Ostrauskas vėl “pa
saulį” nustebina su mini mini 
drama Grįžo 1991. Veikia Ja
nulis. Grįžęs (iš Sibiro į buvusį 
savo ūkį ar namą?) po 50 metų, 
ištaria 23 žodžius, ir drama
turgo 48 žodžių intarpais pa
lydėtas numiršta. Viskas. O 
medituoti ties šiuo mini mini 
gali valandas ...

Marius-Povilas Šaulauskas,
kritikuodamas baisiąją komu
nistinę sistemą, nurodo, ko
dėl ji turėjo sugriūti ir su
griuvo. Maždaug taip aš supra
tau. Jeigu būtų premijuojamas 
daugiausia tarptautinių žo
džių vartojus šios knygos bend
radarbis, premija tektų M. P. 
Šaulauskui. Beje, labai pasi
gendu ir šio gudraus mokslo 
vyro biografinių duomenų.

O štai sekantis rašinys — 
filosofo Algio Mickūno pokal
bis su filosofu Arvydu Šlio
geriu. Mickūno čia nedaug, 
jis tik “paspaudžia mygtuką”, 
ir liejasi Šliogerio žodžių 
srautas. Koks gyvas stilius! 
Kaip viskas aišku, apie ką kal
bama. Įdomios liečiamos te
mos: apie filosofų vargus bol- 
ševikmečiuose, apie žudomą 
Lietuvos gamtą, tradicijas, 
miesčionis, lietuvius katali
kų krypties filosofus bei lai- 
cistus, kuriems abudu priklau
so, nors pokalby žodžio “lai- 
cistas” nemini. Šit Šliogeris 
porina: (...) “Lietuvoje ir ne 
tik Lietuvoje iškelia klausi
mą: ‘kokia gali būti nauda iš 
filosofijos?’ Neparodysi; nei 
filosofija motininė kiaulė, ku
ri gimdo paršiukus, nei ji bi
zūnas, kuriuo gali užduot, nei 
apsigynimas nuo huligano”. 
Tokių šmaikštybių pokalbyje 
apstu.

Jurgis Tornau, Vilniaus Gro
žinės literatūros leidyklos 
vienas iš naujų leidinių pla
nuotojų “tarybiniais” laikais, 
pasakoja, kaip buvo cenzūruo
jami ne tik gyvi, bet ir seniai 
mirę autoriai, įvairūs klasi
kai. Pateikia išcenzūruotų 
tekstų Maironio, Biliūno, net 
Liudo Giros ir kitų. Gaila, 
kad ir Tornau vengia minėti 
pavardes, arba mini tik gerai 
žinomų, jau mirusių niekšų, 
kaip Niunka, Guzevičius, dar 
vieną kitą.

Kompozitorius-dirigentas JERONIMAS KAČINSKAS, Lietuvos premi
jos laureatas Nuotr. Vyt. Maželio

Dienraščio “Draugas” kvietimu Toronto choras “Volungė” koncertavo Čikagoje. Diriguoja choro vadovė muz. 
Dalia Viskontienė Nuotr. j Tamulaičio

Lietuviai tarp šimto chorų
Kanados chorų varžybos, kuriose dalyvavo ir torontiškė “Volungė”. Chorų 

vertintoju buvo muzikas, koncertavęs su savo choru ir Lietuvoje

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Kanados chorų dirigentų są
junga kas dveji metai rengia 
konferencijas. Šiais metais to
kio pobūdžio konferencija “PO
DIUM 92” buvo surengta Wa
terloo, Ont., gegužės 13-16 die
nomis. Ši konferencija rengia
ma visos Kanados mastu. Jon 
suvažiuoja dirigentai, kom
pozitoriai, mokytojai, chorve
džiai, vargonininkai.

Šio renginio metu visi da
lyviai galėjo pasiklausyti daug 
paskaitų, liečiančių chorinės 
muzikos naujoves, pasiekimus. 
Dalyvavo keletas jaunų Kana
dos ir Amerikos kompozitorių, 
kurie kuria muziką chorams. 
Buvo pristatomi naujausi kū
riniai chorams. Suvažiavę da
lyviai galėjo dalyvauti žymių 
dirigentų parodomosiose repe
ticijose, stebėti kaip jie mo
ko savo dainininkus išgauti 
vienokią ar kitokią balso spalvą.

Buvo suorganizuota įvai
riausių diskusijų su kompozi
toriais ir dirigentais. Man, da
lyvaujančiai pirmą kartą tokia
me renginyje, didžiausią įspū
dį {Saliko chorinės muzikos 
koncertai, kurių buvo net 9.

Nepaprastai įdomus, susi
mąstyti verčiantis Alberto 
Zalatoriaus rašinys apie ra
šytojų bei grožinių raštų ir 
kitokių kultūrinių apraiškų 
padėtį 1991 m. (rašinio data 
— 1991. VII. 15). Teatrai, anks
čiau sausakimši, esą ištuštė
ję. Knygynai, anksčiau tušti, 
dabar apsikrovę klasikų bei 
užjūrio autorių knygomis, ku
rių niekas nebeperka. Po tokio 
įvado pateikia daug įdomių 
samprotavimų apie atoslūgį 
kultūros baruose ir dėl to su
sidariusią ypatingą situaciją 
kūrėjų gyvenime.

Koncertuose dalyvavę chorai 
(vaikų, jaunimo, studentų ir 
suaugusių), buvo parinkti prieš 
metus laiko. Metų laikotarpy
je šie chorai turėjo paruošti 
atitinkamą programą.

Kanados CBC radijo progra
ma, bendradarbiaudama su 
Kanados dirigentų sąjunga, 
taip pat kas dveji metai ren
gia saviveiklinių (mėgėjų) cho
rų konkursą, kuriame dalyvau
ja aštuonios grupės: vaikų, 
jaunimo, mišrių chorų, lygių 
balsų (moterų arba vyrų), dide
lių chorų (per 60 choristų), ka
merinių, etninių grupių ir šiuo
laikinės muzikos. Visose kate
gorijose kūriniai turėjo būti 
atlikti a-capella (be muzikinės 
palydos). Jau vasario mėnesį 
konkurse dalyvaujantys chorai 
turėjo pristatyti magnetofoni
nę juostelę su keturių kūrinių 
įrašais.

Šiame konkurse dalyvavo per 
100 chorų iš visos Kanados. 
Vertintojų komisijos pirminin
kas žymus Kanados kompozi
torius ir dirigentas iš Vanku
verio Jon Washburn. Paminė
siu tik tai, kas mūsų lietuviš
kai visuomenei įdomu. Etni
nių grupių kategorijoje Toron
to lietuvių choras “Volungė” 
buvo įvertintas garbės pažyma. 
Pirmoji vieta šioje kategori
joje atiteko ukrainiečių cho
rui “Vesnivka” iš Toronto, ant
roji - bulgarų chorui “Dragana” 
iš Montrealio. Trečios vietos 
nebuvo.

Kompozitorius ir dirigen
tas Jon Washburn su savo cho
ru prieš kelerius metus buvo 
nuvykęs į Lietuvą ir ten kon
certavo. Šios konferencijos 
metu, kalbėdamas su “Volun
gės” vadove Dalia Viskontie- 
ne, labai pagyrė jos darbą ir 
kartu stebėjosi lietuvių dai
ningumu. Jis prisiminė įvykį, 
kai, būdamas Lietuvoje jauni
mo tarpe, pastebėjo, kad kaž
kas pradėjo dainuoti, ir tuo
jau visi prisijungė. Jam buvo 
nuostabu, kad visi mokėjo dai

ANTANAS PAULAVIČIUS

Pareik, sūnau
Dažnai menu gimtinės aukštus bokštus, 
Girdžiu varpus, kur šaukia prie maldos, 
Ir dainą tą, kurią dainuot išmokė 
Motulė prie ratelio kitados.
Vis akys krypsta į vakarį dangų — 
Tenai aš ieškau tėviškės mielos 
Ir vis kartoju josios vardą brangų... 
Vis akys kryps į vakarinį dangų, 
Kol žemėmis taiga mane užklos.

Kur tik einu, kur tik minu takelį — 
Ji spindi man tartum žvaigždė šviesi, 
Ir vardas LIETUVA nelyg varpelis — 
Kur tik einu, kur tik minu takelį — 
Vis skamba, aidi mano ilgesy.

Vai eičiau, eičiau keliais į tėvynę 
Per šaltą taigą, Sibiro keliais, 
Bet grįžt namolio nedraugai užgynė... 
Vai eičiau, eičiau keliais į tėvynę, 
Bet į gimtinę niekas neįleis.
Tai ko tikies ir ko dar lauki veltui? 
Atkelt gimtus vartus tau nevalia... 
Juk tu prie kryžiaus tremtinio prikaltas, 
Tai ko tikies ir ko dar lauki veltui? 
Benamio tau skirta sunki dalia.
Bet mano ilgesys tas begalinis
Klaikioj nakty užmigt neduos ir šauks: 
Pareik, sūnau, pareiki į tėvynę 
Ir pakelėj prie kryžiaus atsiklaupk!
1950 m. Krasnojarsko kraštas
(Iš spaudai rengiamos knygos “Malda už tėvynę”)

nų žodžius ir melodiją. Pagy
rė Toronto lietuvių choro “Vo
lungė” dainininkų įdėtą dar
bą ir paskatino toliau dirbti.

Po tokio Kanados chorų są
jungos renginio-konferencijos 
kyla visa eilė minčių. Ar nega
lėtume mūsų Maironio mokyk
loje turėti vaikų chorą, bet 
tokį, kuriame būtų įjungti ir 
tėvai su savo pasižadėjimu, kad 
vaikai bus atvežti į repetici
jas ir koncertus. Toks chore
lis dar galėtų būti pavadintas 
rinktiniu. Tėvai šeimoje turė
tų nuspręsti, ar jų vaikas eis 
dainuoti, slidinėti ar kitus už
siėmimus lankyti. Paruošus ati
tinkamą programą, pilnai gali
ma būtų dalyvauti tokiame ren
ginyje, kaip Kanados chorų di
rigentų “PODIUM 92”. Tai bū
tų didelis paskatinimas mūsų 
lietuviškam jaunimui domė
tis lietuviška muzika, nes šio 
konkurso rengėjus kaip tik do
mina etninių grupių muzika, 
jos puoselėjimas išeivijoje.

Lietuviškoji visuomenė tu
rėtų stipriau remti jau esamą 
chorą “Volungė”. Praskynus 
kelius į tokio pobūdžio kon
kursus, Kanados visuomenė 
daugiau sužino ir apie Lietu
vą, apie mūsų tėvynės kultūrą. 
Lietuviškam jaunimui, dainuo
jančiam “Volungėje” puiki ga
limybė išeiti į kanadiečių vi
suomenę ir tuo būdu pratur
tinti įvairių tautybių muziki
nę pynę. Būtų puiki proga ir 
paskatinimas kūrybai mūsų 
Toronto jaunam kompozito
riui Jonui Govėdui - jo kūri
niai, atlikti “Volungės” ar vai
kų choro, dvigubai garsintų 
lietuvių išeivijos talentus.

Šių metų mokslo metai jau 
beveik baigiasi. Vasaros atos
togų metu grįžkime prie šių 
minčių ir atvirai pagalvokime, 
kokios kultūros vertybės mums 
yra svarbios, ką mes vertina
me savoje lietuviškoje kultū
roje, kuri išskiria mus iš sve
timtaučių būrio.
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tl K'iriilKilt'IJI VEIKLOJE
Šiemetinei religinio konkurso 

premijai čikagietis mecenatas 
prel. dr. Juozas Prunskis yra parū
pinęs $5.500. Premiją paskirs ver
tintojų komisija, kurią sudarė 
kun. dr. Valdemaras Cukuras, dr. 
Mirga Girniuvienė, Aldona Lin- 
gertaitienė, Eligijus Sužiedėlis 
ir seselė Bernadeta Matukaitė. 
Premija bus skiriama krikščiony
bės idealus ugdančio projekto 
įgyvendinimui arba naujo religi
nio veikalo išleidimui išeivijo
je ar Lietuvoje. Slapyvardžiais 
pasirašytus projektus ir veika
lus iki š. m. rugsėjo 1 d. reikia 
atsiųsti šiuo adresu: Sisters of the 
Immaculate Conception, Religinis 
konkursas, 600 Liberty Highway, 
Putnam, CT 06260, U.S.A.

Lietuvių centras Lemonte 
prie Čikagos kovo 28 d. surengė 
Toronto “Sutartinės” koncertą. 
Jos organizatorė ir dabartinė va
dovė muz. Nijolė Benotienė dar
bą 1984 m. pradėjo su jaunų mer
ginų kvartetu, kurio repertuare 
vyravo vienbalsės ir dvibalsės 
lietuvių liaudies dainos. Tas kvar
tetas, išleidęs vaikiškų dainų ka
setę “Kiškis Piškis”, su koncer
tais aplankęs Kanados, JAV ir net 
tolimosios Australijos lietuvių 
kolonijas, prieš porą metų tapo 
mišriu oktetu. Pasitraukus Alvy
dui Sapliui, dabartinį mišrų “Su
tartinės” oktetą sudaro jo vado
vė muz. Nijolė Benotienė, Daina 
Gurklytė, Zita Gurklytė, Danutė 
Pargauskaitė, Audra Puzerytė, 
Gintaras Karasiejus, Aras Nau
sėdas ir Paulius Sukauskas. Le- 
montan atsivežta įvairi progra
ma buvo pavadinta “Atsiliepk dai
noj”.

Tradiciniu giesmių vakaru 
Verbų sekmadienį Čikagoj veiklos 
keturiasdešimtmetį paminėjo lie
tuvių evangelikų liuteronų “Tė
viškės” parapija, vadovaujama 
vysk. H. Dumpio. Jis pasveiki
no šventovėje susirinkusius da
lyvius, primindamas, kad evan
gelikų Bendrija yra pasižymėju
si giesmėmis. Koncertą Sabati- 
nio preliudu pradėjo iš Vilniaus 
Čikagon atvykęs vargonų solistas 
Ričardas Šokas. Jo paruoštas ir 
diriguojamas “Tėviškės” parapi
jos mišrus choras, vargonais pa
lydėtas Roberto Mockaus, koncer- 
tan įsijungė tarptautinių klasi
kų kūriniais. Pagrindinis dėmesys 
betgi teko šioj parapijoj vargo
nininku dirbusio kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno kantatai “Prisi
kėlimas”. Mat ji specialiai buvo 
sukurta “Tėviškės” parapijos dvi
dešimtmečio sukakčiai ir pirmą 
kartą atlikta 1971 m. balandžio 
4 d. Dabar ją jau keturiasdešimt
mečio proga vėl atliko R. Šoko 
diriguojamas parapijos choras 
su solistais E. Rūkštelyte-Sund- 
strom, A. Buntinaite, L. Gružu, 
J. Jurkšaičiu ir pianistu R. Moc
kumi. Giesmių vakaro programon 
įsijungė ir du instrumentalistai 
— smuikininkas Erikas Mikaitis 
ir pianistas Aras Buntinas.

Adelaidės meno festivalin, 
šiemet surengtan jau septynio
liktą kartą, įsijungė ir Vilniaus 
jaunimo teatro aktoriai — Vladas 
Bagdonas, Dalia Storyk, Dalia 
Overaitė, Elvyrą Žebertavičiū- 
tė, Vidas Petkevičius, Kostas Smo
riginas, Saulius Bareikis, Juozas 
Pocius, Irena Tamošiūnaitė, Rim
gaudas Karvelis, Jūratė Aniulytė, 
Vytautas Taukinaitis, Remigijus 
Jurkaitis ir Janina Matekonytė. 
Jų gretas papildė pagalbinio per
sonalo nariai. Trūko tik atvykti 
negalėjusio rež. Eimonto Nekro
šiaus. Jam atstovavo jo pastatyti 
du veikalai — rusų klasiko A. Če
chovo “Dėdė Vania” ir paties E. 
Nekrošiaus “Kvadratas”, kuriam 
jis pasinaudojo V. Jelisejevos 
dokumentine sovietų kalinių apy
saka “O buvo taip”. A. Čechovo 
drama “Dėdė Vania”, rež. E. Ne
krošiaus susieta su dabartinėm 
dienom, Adelaidės festivalyje 
buvo suvaidinta aštuonis kartus. 
“Kvadratas” — penkis. Jaunimo 
teatro aktoriai vaidino lietuvių 
kalba, o jų pagrindines replikas 
anglų kalba žiūrovams pateikė iš 
JAV atsivežtas lietuvis aktorius 
Arūnas Čiuberkis, pasinaudoda
mas trumpomis radijo bangomis. 
Jo išversti žodžiai žiūrovus pa
siekdavo per specialias ausines. 
Adelaidės lietuviai globojo vil
niečius aktorius, atvykusius va
sario 26 d., išvykusius kovo 12 d. 
Geras sėkmingų gastrolių nuotai
kas sudrumstė išvykimo dienos ry
tą aktorę Jūratę Aniulytę ištikęs 
kraujo išsiliejimas smegenyse. Jai 
buvo padaryta sunki galvos ope
racija, išgelbėjusi gyvybę, bet 
kažin ar pilnai besugrąžinsianti 
iš Vilniaus Australijon atsivež
tą sveikatą.

Vilniaus dramos teatras 
žiūrovus pakvietė į naują prem
jerą, kuriai rež. Jonas Vaitkus pa
sirinko japonų rašytojo Y. Miši- 
mos trijų veiksmų pjesę “Markizė 
de Sad”. Ją teatro priesalyje at
liko aktorės E. Mikulionytė, D. 
Michelevičiūtė, A. Janušauskaitė, 
R. Arbačiauskaitė, I. Kriauzaitė 
ir J. Viliūnaitė.

Ievos Simonaitytės viešoji 
biblioteka Klaipėdoje surengė 
Algimanto Mackaus knygų fondo 
leidinių parodą. Fondas yra iš
leidęs 66 knygas. Jo tvarkytojas 
Gintautas Vėžys dalį tų leidinių 
iš JAV atsiuntė Klaipėdon. Fon
das seniau buvo vadinamas Algi
manto Mackaus 1958 m. suorgani
zuota ir iki mirties automobilio 
nelaimėje 1964 m. gruodžio 28 d. 
vadovauta “Santaros-Šviesos” lei
dykla. Po jo mirties ši leidykla 
buvo pavadinta Algimanto Mac
kaus knygų fondu. Klaipėdoj ati- 
darytoj parodoj išstatyta apie 30 
leidinių. Minimi tų leidinių au
toriai — Vincas Trumpa, Tomas 
Venclova, Kostas Ostrauskas, Vy
tautas Kavolis, Antanas Škėma ir 
Algimantas Mackus.

Vilniaus tautodailės salonas 
surengė įdomią parodą “Praei
tis pro XX š. langą”. Jai buvo su
rinkti dabartinių liaudies meist
rų darbai, labiausiai atspindintys 
senosios tautodailės tradicijas. 
Didžiausio lankytojų dėmesio su
silaukė keramiko Eugenijaus Ta
mošiūno beržo tošimi ir pakulo
mis apvynioti šamotinio molio 
puodai, kalvio Stasio Babiko, jo 
sūnų Dangio ir Deiminto metali
nės pagoniškos saulutės, Birutės 
Mackevičienės iš vytinių juostų 
surištas kilimėlis, dedamas po 
arklio balnu, Vandos Giedrytės 
margučiai, Jono Bugailiškio, An
tano Bujoko muzikos instrumen
tai — kanklės, tarškinės, trimitai.

Pirmąjį profesinės žydų muzi
kos festivalį, skirtą XX š. žydų 
kompozitorių kūriniams, balan
džio 26 — gegužės 6 d.d. Vilniuje 
surengė Lietuvos filharmonija ir 
Tel Avivo universitetas. Festivalį 
globojo Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergis, o 
garbės komitetą sudarė: Tel Avivo 
universiteto prez. prof. Y. Din- 
stein, rektorius prof. I. Rabino- 
wich, Vokietijos muzikos tarybos 
ir Koelno aukštosios muzikos mo
kyklos prez. prof. dr. F. Mueller- 
Heuser, Lietuvos kultūros ir švie
timo ministeris D. Kuolys, Aukš
čiausiosios tarybos pirmininko 
pavaduotojas B. Kuzmickas ir už
sienio reikalų komisijos pirm. 
E. Zingeris. Festivalį Lietuvos 
operos ir baleto teatre balandžio 
26 d. atidarė Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirm. V. Lands
bergis, pabrėždamas, kad ši šven
tė jungia ne tik dviejų tautų kul
tūras, bet ir jų širdis. Kiti kalbė
tojai taipgi priminė, kad šiam ren
giniui neatsitiktinai buvo pasirink
tas Vilnius, anksčiau vadintas Lie
tuvos Jeruzale. Pasaulinei premje
rai skirtą Izraelio S. Rubino mu
zikos akademijos prof. J. Dorfma- 
no vokalinį kūrinį “A cantillorio” 
sutelktomis jėgomis atliko Lietu
vos, Izraelio, Prancūzijos ir Ru
sijos menininkai. Teatro priesaly
je buvo atidaryta nuotraukų paro
da “Žydų kapinės Lietuvoje”.

Vilniaus festivalin buvo įjung
ti tarptautiniais klasikais tapę 
žydų kilmės kompozitoriai E. 
Bloch, G. Mahler, D. Milhaud, 
A. Schonnberg, L. Bernstein. Jų 
ir kitų kompozitorių kūrinius 
atliko ne tik Lietuvos, bet ir Iz
raelio, JAV, Vokietijos, Prancū
zijos, Latvijos, Rusijos orkest
rai, kameriniai ansambliai, cho
rai, solistai. Vilniaus žydų si
nagogoje skambėjo religiniai kan
torių muzikos kūriniai. Muziki
nius festivalio renginius papildė 
tarptautinės svarstybos “Žydų 
muzika”, šia tema skaitytos pa
skaitos. Lietuvos žydų kultūros 
centre buvo atidaryta paroda 
“Didžiosios sinagogos atmini
mui”. Lankytojus su jos istorija 
supažindino dailės kūriniai, kny
gos, archyviniai dokumentai, už
rašyti pasakojimai. Didžioji Vil
niaus sinagoga, pastatyta 1572 m., 
daug kartų buvo naikinta ir vėl 
atstatyta. Ji ypač smarkiai nuken
tėjo II D. karo metais ir buvo vi
siškai nugriauta pokariniame so
vietinės okupacijos laikotarpyje. 
Lietuvos valstybės muziejuje lan
kytojų laukė kita paroda “Praei
ties jungty vienoj”, savo rodiniais 
liudijusi lietuvių inteligentijos 
pastangas priešintis žydų kultūros 
naikinimui. Festivalio dalyviai 
taipgi lankėsi Paneriuose ir pa
gerbė ten vokiečių okupacijos me
tais 70.000 nužudytų žydų atmini
mą. V. Kst.
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J R I S I K E L I IVI O
Parapijos kredito kooperatyvas

. 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 TV.

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

telefonas (416) 766-5367

Vika Gylytė yra pavyzdinga ir uoli 
mergaitė. Ji yra viena iš geriausių 
mokinių Oakwood mokyklos šeštame 
skyriuje. Šeštadieniais sėkmingai 
mokosi Maironio lituanistinėje mo
kykloje, šoka tautinius šokius, dai
nuoja ir dalyvauja jaunųjų ateitinin
kų partizano Daumanto kuopos veik
loje. Vikai nuoširdžiai linkėtina sėk
mės mokslo ir sporto kelyje. Sig. K.

LIETUVIŲ
-LT į T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.50%
180-364 d. term, ind........... 6.50%
1 metų term, indėlius....... 6.75%
2 metų term, indėlius....... 6.25%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 7.00% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...3.50%

| IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo ......................  10.75%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.50%
2 metų ................ 9.00%
3 metų ................ 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 8.25%

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

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PENSININKAMS 
PATARNAUJU 
JAU 10 METŲ. 
Skambinkite 
tel. 232-9000

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

lb 1 /W n 1/ ft ft ALL THE_____AĮ CHOICE

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 RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

42-osios ŠALFASS žaidynės
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Moterų krepšinis. Varžybose daly
vavo Toronto “Aušros” ir Hamiltono 
“Kovo” krepšinio komandos. Neatro
do, kad tie praėję laikai greitai su
grįš, kai ŠALFASS-gos žaidynėse da
lyvaudavo kelios komandos. Į šias 
varžybas svečių teisėmis buvo pa
kviesta Toronto “Father Redmond” 
gimnazijos krepšininkės. Varžyboms 
vadovavo Juozas Šileika. Jis kaip 
treneris 1991 m. su “Aušros” moterų 
komanda dalyvavo PLS žaidynėse 
Lietuvoje. Jis numatęs suburti ge
riausias Kanados lietuvaites krep
šininkes ir su jomis vykti parungty
niauti į Lietuvą. Rinktinė reprezen
tuotų Kanados lietuviams.

Žaidynių metu pirmosios rungty
nės buvo sužaistos tarp “Aušros” ir 
“Father Redmond”. Laimėjo svečių 
komanda 52:46 (33:19). Antrosios 
rungtynės tarp “Kovo” ir “Father 
Redmond” baigėsi hamiltoniečių 
pergale 98:28 (47:14). Dėl ŠALFASS- 
gos meisterystės varžėsi abi lietu
vaičių komandos. Hamiltono “Ko
vas" be vargo laimėjo prieš “Aušrą” 
72:45 (40:22) ir pelnė 1992 m. meiste
rio titulą. “Kovui” taškus pelnė: R. 
Weselowski 18, Macssween 12, K. 
Yong 9, N. Chrolavičiūtė 8, T. Tatti 
7, G. Tatti 6, R. Aiderdice 5, L. Chro
lavičiūtė 5, A. Aiderdice 2. “Aušrai" 
- Debie 15, V. Underytė 13, O. Stane
vičiūtė 9,1. Viskontaitė 4, J. Petraus
kaitė 2, Leckaitė 2. Komandoje žaidė 
sesutės Slapšytės, Vilkinson, Smo- 
linskaitė, Joliutė, Malinauskaitė, 
Podsadecki, Vitkutė, Ąžuolaitė.

Tinklinis. Žaidynėse dalyvavo 8 
vyrų komandos: Čikagos “Neris”, 
Los Angeles “Banga”, Toronto “Auš
ra”, Niujorko LAK, Klivlando “Žai
bas”, Detroito “Kovas”, Bostono 
“Grandis” ir Toronto “Perkūnas”; 
taip pat 6 moterų: Bostono “Gran
dis”, Čikagos “Nėris”, Klivlando 
“Žaibo” ir Toronto “Aušros” po dvi 
komandas.

Vyrai varžėsi (Round Robin siste
ma) dviejose A ir B grupėse po 4 ko
mandas kiekvienoje. Pergalė - dve
jos laimėtos rungtys setai iš trijų. 
Baigminėse varžybose susitiko A 
grupės laimėtoja Čikagos “Neris” su 
B grupės antrąja vieta, Bostono “Gran
dimi” ir dviejų rungčių kovoje, 15-2, 
15-8 užsitikrino vietą baigmėje. Ki
tose rungtynėse Los Angeles “Ban
ga”, grupės A 2-ros vietos laimėtoja, 
susitiko su grupės B pirmosios vie
tos laimėtoju Klivlando “Žaibu” ir 
trijų rungčių kovoje, 15-11, 12-15, 
15-7, “Banga” prasiskynė kelią baig
mėm Baigminės rungtynės nebuvo 
įdomios, nes “Neris” užtikrintai ir 
be vargo laimėjo 15-2, 15-8 ir tapo 
1992-jų čempione. “Neries” koman
dai vadovauja patyręs veteranas ir 
jaunystėje buvęs vienas iš geriausių 
išeivijos tinklininkų Zigmas Žiups- 
nys. Trečia vieta, vienos rungties 
kovoje, 15-4, atiteko Bostono “Gran
džiai” žaidusiai prieš Klivlando 
“Žaibę”.

Šešios moterų komandos varžėsi 
vienoje grupėje, taip pat (Round 
Robin sistema) kiekviena su kiekvie
na, dviejų laimėtų iš trijų rungčių

kovose. Baigminiame rate susitiko 
Klivlando “Žaibas” I, pradinio varžy
bų rato 1 vietos laimėtojas su 4 v. 
laimėtoja Bostono “Grandimi”, kur 
trijų rungčių kovoje, “Žaibas” I, 15- 
11,14-16,15-19, užsitikrino vietą baig
mėje. Antrose rungtynėse Čikagos 
“Neris”, 2 - v. laimėtoja, prieš 3- 
čios v. laimėtoją Toronto “Aušrą” I, 
pasiekus pergalę 15-5, 8-15, 15-6, 
taip pat pateko baigmėn. Abi koman
dos turi ilgą ir gražią tinklinio var
žybose praeitį. “Žaibo” gretose ma
tėme jau brandų amžių pasiekusią 
Aušrą Babickienę, kuri, dar jos vy
rui a.a. Rytui Babickui vadovau
jant Klivlando “Žaibui”, buvo viena 
iš geriausių. “Žaibo” komandoje 
žaidė ir viena vyresnio amžiaus 
pasiekusi žaidėja. Nors nerietės ir 
jaunesnės, šį kartą turėjo nusileis
ti “Žaibui”, kur 15-11, 14-16, 15-9 
laimėję žaibietės pelnė 1992-jų čem
pionių titulą. Vienos rungties kovą 
dėl trečios vietos laimėjo Bostono 
“Grandis”, 15-9, prieš Toronto “Auš
rą” I. Tinklinio varžyboms vadovavo 
ir jas sėkmingai pravedė Mindau
gas Leknickas.

Skvašo varžybų laimėtojai: 1 vie
ta - Albinas Puzeris, 2 v. - Vidas Lu
košius, 3 v. - Judita Klimas, 4 v. - 
Ignas Alksnis.

Raketbolo varžybos dėl nepakan
kamo dalyvių skaičiaus neįvyko.

Kėgliavimas. Dalyvavo 72 sporti
ninkai iš Toronto, Klivlando, Hamil
tono, Montrealio, Otavos ir Detroito. 
Varžyboms vadovavo Audra Danai- 
tytė. Rezultatai: Grupė A, 1 vieta - M. 
Jaglowitz, D. Marijošius, A. Staus
kas, J. Stulginskas. 2 vieta - Dana 
Sysak, A. Sysak, J. Serianni, T. Se- 
rianni. Grupė B, 1 vieta - E. Char
pentier, Ramona Grybas, L. Daugi
nis, S. Podsadecki. 2 vieta - Liuda 
Rusinas, Anita Stephenson, E. Hou
le, B. Houle.

(High Triple) - moterų: 1 v. J. Stul
ginskas, 2 v. D. Puterienė. Vyrų: 1 v. 
A. Stauskas, 2 v. D. Marijošius.

(High Single) - moterų: 1 v. I. Poš- 
kutė, 2 v. L. Kalvaitytė. Vyrų: 1 v. V. 
Šilinskas, 2 v. R. Nozzing.

Daugiau apie žaidynes sekantį 
kartą.
Lietuvaitė Ilinojuje pirmoji...
Vienuolikos metų Vika, Lemonte 

gyvenančių Danos ir Lino Gylių duk
ra, labai uoliai ruošiasi gimnastiko
je. Ji kiekvieną dieną išskyrus sek
madienius po 4 valandas, prityrusių 
trenerių Joe ir Jane Burke priežiū
roje, treniruojasi “Lemont’s Gym
nast” centre. Jos vąržybiniai pasie
kimai jau yra svarūs ir džiuginantys.

Savo amžiaus klasėje su Ilinojaus 
“Gymnasts Institute of Elmhurst”, 
š.m. sausio mėn. Reno, Nevarioje 
“Junior Open” mergaičių varžybose 
ji laimėjo pirmą vietą. Laimėjimas 
suteikė jai galimybę dalyvauti Ilino
jaus valstijos čempionate, kuris vy
ko balandžio 25-26 d.d. Palatine, II. 
Varžybininkių skaičius siekė 140, ir 
jaunoji Vika, surinkusi 35.60 tšk., 
tapo pirmoji.

Po šio laimėjimo atsivėrė jai ke
lias į Montpelier, Ohio regionines 
varžybas. Šešių valstijų čempiona
te gegužės 9-10 d.d. ji užėmė šeštą 
vietą.

Vienuolikametė VIKA GYLYTĖ, 
sėkmingai pradedanti reikštis gim
nastikos sporto pakopose ...

NATIONAL REAL 
.'^2 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

Čikagos “Neries” tinklininkai, 42-osiose ŠALFASS-gos žaidynėse Toronte 
laimėję 1992 m. meisterio titulą. Tinklinio varžybų vadovas MINDAUGAS 
LEKNICKAS įteikia žymenį. Dešinėje pirmas - ZIGMAS ŽIUPSNYS, 
ilgametis komandos vadovas Nuotr. Sig. Krašausko

Ateitininkų žinios
Ateitininkų veiklos užbaigimo 

iškilmės įvyks birželio 6, šešta
dienį seselių vaikų namuose. Iš
kilmės pradedamos 9.30 v.r. Mišio- 
mis (pas seseles). Po Mišių seks 
oficialioji dalis: kuopų veiklos 
pranešimai ir organizaciniai rei
kalai. Visos kuopos iškilmėse da
lyvauja su vėliavomis. Šventė už
baigiama agape. Kviečiamas visas 
ateitininkiškasis jaunimas, tėve
liai, sendraugiai ir prijaučiantys. 
Nuoširdus ačiū gerbiamoms sese
lėms, kurios leidžia pasinaudoti 
jų patalpomis, paruošia Mišioms 
altorių, padeda sutvarkyti vaišių 
stalus. O.G.

Skautų veikla
• Nepamirškite: šv. Jurgio 

šventė ir žiemos sezono uždarymas 
Anapilyje - šį sekmadienį, birže
lio 7 d. Mišios 9.30 v.r. Po pamaldų 
-sueiga. Visi uniformuoti.

• Svarbus tėvų susirinkimas 
birželio 10, trečiadienį, 7.30 v.v. 
Prisikėlimo parapijos Parodų sa
lėje. Visi kviečiami pasitarti, pa
bendrauti, pasivaišinti. Jau pa
ruošta ir galima bus įsigyti dar
bo uniformą, skautiškus diržus ir 
kitus ženklus.

• Stovyklautojų registracijos 
lapai yra vienetams išdalinti. Už
siregistravę iki birželio 10 d., gaus 
nuolaidą.

• Rugpjūčio 1-15 d.d. “Romu
voje” stovyklaus: Toronto, Hamil
tono, Ročesterio, Montrealio, 
Detroito skautai-tės. Pakviesti 
iš Klivlando vienetai.

• Gegužės 23-25 d.d. LS Brolijos 
ir Seserijos suvažiavime “Daina
voje” dalyvavo 50 vadovų-vių ir 
30 sk. vyčių ir vyr. skaučių. Kana
dos rajonui atstovavo - s. R. Otto 
ir “Rambyno” tuntininkas s. A. 
Senkus. M.

Ieško lietuvių ūkininkų
Antanas Volčiukas, dalyvis 

grupės Lietuvos ūkininkų, su
sipažįstančių Kanadoje su 
gyvulininkyste, norėtų susi
tikti ir susipažinti su lietuviais 
ūkininkais. Jis čia bus iki lie
pos 24 d. Rašyti: Ed and Estella 
Rose, R.R. 2, Mountain, Ont. 
K0E ISO, tel. 613-989-5421.

MOKA:
5.50% už 90 dienų term, indėlius
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius
5.75% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius
6.75% už 3 m. term, indėlius
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už RRSP ir RRIF ind . (variable rate) 

7.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už OHOSP (variable rate)
5.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

5.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 10.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

8.25%
8.75%
9.00%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 8.00% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gall pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per ^5 m>6jonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1149

D\/i ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 533-0923 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI m **-*<*^ ___ -
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

JUSCON AGENTŪRA

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

1. PATARNAUJAME NORINTIEMS ATGAUTI 
LIETUVOJE NEKILNOJAMĄ TURTĄ

2. PADEDAME SUTVARKYTI LIETUVOS RESP. 
PILIETYBĖS ATSTATYMO DOKUMENTUS

3. ORGANIZUOJAME KELIONES Į LIETUVĄ 
(žemiausiomis kainomis)
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS
(Skambinkite kainų reikalu. Bilietai pristatomi į namus)

4. PARŪPINAME BILIETUS IŠ LIETUVOS
Į KANADĄ IR IŠKVIETIMUS

5. LABAI GREITAS (EXPRESS) SIUNTINIŲ 
PRISTATYMAS Į VISAS BALTIJOS ŠALIS 
PER 3-4 DIENAS

SKAMBINTI: 9 v.r. - 7 v.v. tel. (416) 533-6310, 
po 7 v.v. tel.(416)767-8711

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
2323 Bloor St. West nr. 218, Toronto, Ontario M6S 4W1 

(Windermere - Bloor kampas)

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

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimai.

ZAr-Nj CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Regina (Gina) 
Gregorian
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlmgtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

720 Guelph Line
Burlington, Ontario L7R 4E2
Toronto Line: (416) 827-6454
Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

RE^IKK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

PARCEL SERVICE
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

kainos ($3.50 už kg) 
siuntinius pristatant į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų (nemokamai, jei 
siuntinys daugiau negu 15 kg).

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto,
Tel. (416) 503-1601
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v. r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Mūsų atstovai Hamiltone: 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ontario 
Tel. (416) 643-3334, Vytas ir Genė Kairiai

Mūsų atstovas Montrealyje Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881

• Nei minimumu, nei maksimumu 
siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• Į kainą įeina ir persiuntimo išlaidos. 
(Gavėjas nieko neturi primokėti).

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

S
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A. a. Kazimiero Kaminsko at

minimui, užjausdami žmoną, 
dukrą ir artimuosius, vietoje 
gėlių S. B. Sakalų šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Vlado Jasinevičiaus 6 mė
nesių mirties prisiminimui 
Jadvyga Saunorienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Ą. a. Jono Gudelio atminimui, 
užjausdama žmoną, vaikus bei 
artimuosius, Janina Pacevičie- 
nė “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. Prano Pargausko, mirusio 
gegužės 29 d., antrųjų mirties 
metinių proga sūnus “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Domo Šiurnos atminimui, 
užjausdama žmoną Onutę ir gi
mines, Monika Povilaitienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $20 — P. Balasevičius.

Toronto miestas praneša, kad 
penkis pirmadienius — birželio 
8, liepos 13, rugpjūčio 10, rug
sėjo 14 ir spalio 5 — Casa Loma 
parką galima lankyti nemoka
mai. Lankymo laikas 10 v.r. — 
4 v.p.p. Inf.

Toronto vyrų choras “Aras” 
nutraukė repeticijas vasaros 
poilsiui. Naują sezoną pradės 
rugsėjo 15 d. Ateinantieji me
tai choro gyvenime bus svarbūs, 
nes ruošiamasi choro veiklos 
penkiolikmečiui. Vadovė Linda 
Marcinkutė ruošia naują progra
mą. Sukaktuvinis koncertas su 
vakariene numatomas 1993 m. 
balandžio mėn. Raginami buvę 
choristai sugrįžti šiam penkio
liktajam sezonui, kad būtų ga
lima gausesniu sąstatu atšvęsti 
sukaktį. Laukiama ir naujų cho
ristų. Iki pasimatymo rugsėjo 
mėnesi- valdyba

duMaurier Ltd

WORLD
STAGE
June 5 -

19 9 2
FESTIVAL of THEATRE
FOR THE NEW WORLD

Eighteen productions — over 100 performances 
of some of the world's best contemporary 
theatre — readings, round tables and more!

Sandclavier
North American premiere
State Theatre of Kaunas (Lithuania)

Set In 1936, this penetrating work speaks to stolen and 
regained human dignity. A moving performance of operatic 
scope, played with power and exhilaration by a company 
and a country emerging from the shadows of mighty 
neighbours.

In Lithuanian, simultaneous translation available

Įune 5-8, Brigantine Room $2l/$25

CALL THE HARBOURFRONT CENTRE BOX OFFICE, 
(416) 973-4000 FOR TICKETS

20% discount seniors/students
Ask about our 30% FLEX PACK discount!
All prices Include GST

For Information and a free brochure, 
call (416) 973-3000 
r;ivi,i 
ORTFM

HAR3QU3ROj< 
CEN RE

Pick up NOW for details

TORVIL’ltd.
praneša visiems savo klientams, kad į mūsų katalogų 
“TORVIL 92” įeina beveik viskas, ką jūs norėtumėte 
pasiųsti į savo tėvynę. Atkreipkite dėmesį, kad 
kainos kataloge “TORVIL 92” yra jūsų naudai.
Katalogus galima užsisakyti telefonu.
Pačiu paruošti siuntiniai (lėktuvu ar laivu). “

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Siuntinio pasiuntimas į jūsų tėvynę kainuos jums tik 
$1.20 už 1 kg ar 50 et. už svarą.*

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU KANADOJE 1 -800-661 -0210 
JAV 1-800-972-9284 arba 1-800-932-7995

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

J ZX. V HeadOffice: 2136 West Chicago Ave., Chicago, IL 60622 Tel. (312)278-5258 FAX: (312)278-0875
Branch: R&R INTERPOSTMIR 1055 Broadway, Buffalo, NY 14212 Tel./FAX: (716)894-9880

* Ši kaina galioja tik užsakymams iš mūsų katalogo. Atkreipkite dėmesį, kad už persiuntimą mokėti nereikia. Įeina į gaminių kainą J

Lietuvos ambasados Vašingto
ne pranešimu, numatytas AT 
pirm. V. Landsbergio atvykimas 
į Yale universitetą, suteikusį 
jam garbės daktaro laipsnį, dėl 
pasikeitusios politinės padė
ties krašte, atidėtas. Inf.

Referendumo balsavimuose ge
gužės 23 d., papildant Lietuvos 
gen. konsulo Kanadai H. Lapo 
pranešimą (“TŽ” 22 nr.) dalyva
vo dar šių KLB apylinkių balsuo
tojai: Wasagos - 29, Montrealio 
- 42, St. Catharines - 16, Londo
no ir Delhi - 21, Kalgario - 10, 
Otavos - 15, Rodney - 10. Visi pa
sisakė už prezidento instituci
jos atsteigimą. Inf.

“Gimtasis kraštas” Vilniuje 
išspausdino šį torontiečio A. 
Urbos laišką: “Mieli pašto dar
buotojai! Kodėl jūs mus taip 
skriaudžiate, nutraukiate ryšį 
su giminėmis, gyvenančiais Lie
tuvoje. Iš Lietuvos mums rašo: 
kodėl mes juos pamiršome, nie
ko neberašome. Mielieji, skai
tant tuos žodžius, mums labai 
liūdna. Mes rašome jiems, nega
lime pamiršti savųjų bei drau
gų. Kur dingsta mūsų laiškai, 
kam jie reikalingi? Kam įdomios 
svetimos nuotraukos? Juk ne 
visuose laiškuose yra pinigų. 
Mūsų siųsti laiškai į Kauną, Aly
tų, Jonavą, Kretingą, Klaipėdą 
dingo.”

Jonas Balčiūnas, buvęs sklan- 
dytojas-lakūnas, aviacijos isto
rikas, kelių knygų autorius, spau
dos bendradarbis, vienas iš Lie
tuvos aviacijos muziejaus stei
gėjų, Kultūros fondo Kauno ta
rybos narys, gegužės 26 d. lan
kėsi “TŽ” ir papasakojo apie di
delį užmojį iki 1993 metų vasa
ros, minint 60 m. garbingo skry
džio sukaktį, pastatyti Kaune 
Dariaus ir Girėno amžinam at
minimui 27 metrų aukščio pa
minklą pagal dar 1937 m. sukur
tą skulptoriaus B. Pundziaus 
projektą. Tam reikalui telkia
mos lėšos Lietuvoje ir už jos ri
bų. Inf.

Referendume dėl Lietuvos prezidento institucijos atsteigimo dalyvavo ir 
Kanados lietuviai, Lietuvos piliečiai. Nuotraukoje balsuoja Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai HARIS LAPAS. Sėdi balsavimo k-jos sekretorė T. ZA- 
LESKIENĖ ir k-jos pirm. A. VAIČIŪNAS

Vasario 16 gimnazijai aukojo: 
$8,000 — Kanados lietuvių fondas; 
$2,000 - Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas; $1,200-“Pa
ramos” kredito kooperatyvas; $200 
- Tėvai pranciškonai Toronte;- 
$100 - Sault Ste. Marie LB apylin
kė (V. Kramilius pirm.), N.N.; $50 - 
J. Vaselka, B. Stalioraitis, E. Šle
kys, B. Saplys, E. Stepaitis, U. Pa
liulis; $30 - I. Ignaitis, K. Batūra; 
$25 - V. Storm, E. Bartminas; $20 - 
A. Štuopienė, J. Maziliauskas, A. 
Saulis, M. Pranevičius, V. Butkys, 
S. Radzevičienė, R. Mažeikaitė, V. 
O. Anskis, T. Stanulis, R. Žioga- 
rys; $15 - J. Gylienė, Čikaga; $10 -

ą Lietuva visuomet
< laukia mūsų!

D \Jl Skubėkime planuoti

savo atosto9as:
’ j*' vietos išparduodamos
/ greičiau negu tikimasi.

Siūlome keliauti SWISSAIR, STERLING AIRWAYS, 
AUSTRIAN AIRLINES, LUFTHANSA ir 

kitomis oro linijomis

************************************************************ 

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! 

AUDRA TRAVEL kelionių (staiga Vilniuje! 
Būdami net Lietuvoje, jūs jausite mūsų globą. Adresas: 
T. Vaižganto 9/1, Vilnius, Lietuva. Tel. 22-66-20,22-65-51. 
MES- VISUOMET IR VISUR JŪSŲ PASLAUGOMS!
Garantuojame sąžiningą ir profesionalų patarnavimą:

* Išperkant bilietus į Lietuvą
* Parūpinant skridimus iš Lietuvos į Kanadą
* Gaunant pasus ir lietuviškas vizas
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Sudarant iškvietimus vizitui į Kanadą
* Perduodant pinigus ir vaistus į Lietuvą

SMULKESNĖ INFORMACIJA VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS TEIKIAMA: 
pirmadieniais-penktadieniais: 9.30 - 17.00 vai. 

šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą.
2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel. (416) 769-2500 FAX (416) 763-6279
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

G. Bijūnienė, E. Sernienė, p. Pa- 
mataitienė, F. V. Mockus, St. Dar- 
gis, J. Petronis, P. Imbrasas, p. 
Borkertas, p. Laučys; $5 - p. Abro- 
maitienė, p. Kulnys; $4-p. Urbelis. 
Viso-$11,129.

KLB švietimo komisijos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams. 
Kad vienintelė išeivijoj lietuvių 
gimnazija ligšiol išsilaikė, turi
me dėkoti ilgamečiams rėmėjams, 
kurie savo aukomis užtikrino ma
terialinį pagrindą. Turime daug 
pavyzdžių, jog Vasario 16 gimna
zija puikiai paruošia mūsų jau
nimą lietuviškai veiklai.

A. Baršauskienė, A. Karkienė, 
KLB švietimo komisijos narės

Vasario 16 gimnazijai remti

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

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

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

Aukos Lietuvos religinei šalpai, 
gautos 1992 m. Tikinčiosios Lietuvos 

dienos proga:
Lietuvos kankinių parapija

Mississaugoje ..................... $12066
Prisikėlimo parapija Toronte...11287 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

Hamiltone ............................... 5351
Šiluvos Marijos parapija

Londone .................................. 3932
Šiluvos Marijos parapijos Rodney

apylinkė...................................  615
Angelų Karalienės misija

St. Catharines......................... 1660
Lietuvos R. katalikų misija

Otavoje.................................... 1355
Lietuvos R. katalikų misija

Sudburyje................................  899
Šv. Kazimiero parapija Windsore..794 
Aušros Vartų parapija

Montrealyje .............................  300
Šv. Kazimiero parapija Winnipege. 135
Juozas Jurėnas, Delhi   ...........70
Londono vysk. J. M. Sherlock .... 1000 
Otavos arkivysk. M. Gervais ..... 1000
Ukrainiečių eparchas Saskatoone

B. Filevich..............................  1000
Pembroke vyskupas J. R. Windle 500

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

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

Stella Maris klebonas kun. John
MacLeod, Creignish, NS.........  500

Kun. Hugh A. MacDonald, 
Sydney, NS ............................ 300

Sault Ste. Marie vysk. J. L. Plouffe.,200
Montrealio kard. Paul Gregoire .. 100
Edmundston, NB vysk. G. Dionne.. 100

Viso gauta ..............................  $43164
Hamiltono vysk. A. F. Tonnos pa

siuntė $2000 vysk. P. Baltakiui.
Lietuvos vyskupams pageidaujant, 

šių metų rinkliavą paskyrėme kata
likiškos spaustuvės statybai, nes 
reikalas labai skubus. Prie šių au
kų pridėjome vysk. Juozo Matulai
čio išleistuvių vakarienės pelną 
$1611.70, jos metu surinktas aukas 
$8300.00 ir pereitų metų likutį $1100.00 
ir atidarėme specialiai tam skirtą 
sąskaitą Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyve Adomo Jakšto 
spaustuvės vardu. Sąskaitos nr. 
162387.17. Pradėtą spaustuvės vajų 
tęsime toliau. Labai norėtume tam 
tikslui surinkti bent $75000. Nuo
širdus ačiū visiems iki šol prisidė- 
jusiems prie Lietuvos religinės šal
pos. Labai prašome ir toliau paremti 
šį ypatingai svarbų projektą.

Kanados lietuvių katalikų centras

$500.00
Remkime svarbius lietuvių projektus. 
Jei pirksite ar parduosite namus per mane 
iki 1992 metų pabaigos, paaukosiu $500 
jūsų nurodytai šalpos organizacijai:

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas. RF/WBK West Realty Inc. 
, 1678 Bloor Street West m

Toronto. Ontario M6P 1A9 Į H
An independent member broker Phone: (416) 769-1616

OnlUĮK- FRESHER Ltd.
Real EstateIFF) [H JLl« Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

! A Q I-I I7 INSURANCE JLJ IxIL)jriJEL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

DRA VDA — 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 TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

— Kapinių lankymo dieną dėl blo
go oro pamaldos vyko Lietuvos 
kankinių šventovėje.

— Wasagoje sekmadieninės Mi
šios Gerojo Ganytojo misijoje per 
visą birželio mėnesį laikomos 11 v.r.

— Pakrikštytas Paul ir Ritos (Jo
naitytės) Gast sūnus Antanas-Vy- 
tautas.

— Susituokė Robertas Petronis su 
Alma Senkute. Tuoktis ruošiasi: 
Bronius Rėkus su Onute Valinčiū- 
te, Raimundas Valuntonis su Loreta 
Raščiauskaite, Stasys Maksimavi
čius su Irena Cirušyte.

— Toronto arkivyskupija nutarė 
savo 150 m. gyvavimo sukakties pa
grindines iškilmes švęsti Midlan- 
de, Kanados kankinių šventovėje 
rugsėjo 27, sekmadienį. Kadangi 
mūsų parapijos šventė išpuola tą 
dieną, tai šiais metais parapijos 
šventė bus švenčiama savaitę anks
čiau — rugsėjo 20, sekmadienį.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus drabužių ir in
dų išpardavimas bus birželio 5-6 
d.d. naujoje Anapilio parodų salėje. 
Išpardavimo pajamos bus panaudo
tos Lietuvos našlaičių paramai.

— Organizacija SOS vaikams vėl 
rinks naudotus drabužius, žaislus, 
batus ir ypač “snow suits” birželio 
7, sekmadienį, Anapilyje.

— Mišios birželio 7, sekmadienį,
9.30 v.r. už Juodžių ir Vilėniškių 
šeimos mirusius, 11 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 11 v.r. už a.a. Marcelę 
Jokubaitienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Birželio 7 d. pamaldos šven

tovėje 11.15 v.r. Švęsime Sekmines.
— Parapijos tarybos posėdis bir

želio 3 d., trečiadienį, 7.30 v.v. pa
rapijos salėje.

— Apie įvykusį sinodininkų su
važiavimą Čikagoje gegužės 23 d. bus 
pranešta po pamaldų birželio 7 d.

— Gedulinės pamaldos paminėti 
1941 m. išvežtuosius į Sibirą baltie- 
čius bus laikomos birželio 15, pir
madienį, 7 v.v. St. Paul’s anglikonų 
šventovėje, 227 Bloor St. E. Kvie
čiame parapijiečius dalyvauti.

— Kun. P. Dilys ketina birželio 
12-30 d.d. aplankyti Lietuvą ir joje 
veikiančias evangelikų parapijas.

— Parapijos iškyla į gamtą įvyks 
liepos 12 d. Boyd Conservation Cen
ter. Pradžia 11 v.r. Nurodymai kaip 
nuvykti į tą parką bus pridėti prie 
liepos mėn. parapijos biuletenio.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su kapinių lankymo die

na sekmadienio popietės lankytojų 
skaičius sumažėjo iki 80 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė: D. N. Hows
ley iš Brampton, S. Yorkshire, Eng
land, R. Prankevičius iš Saskatoon, 
Sask.

— Nauja LN narė Zoe Darcza (jau
nė), sumokėjusi nario įnašą $100.

— Birželio 6, šeštadienį, nuo 9 v.r. 
ki 2 v.p.p. prie Lietuvių namų šali
gatvio ir Vyt. Didžiojo menėje bus 
vartotų daiktų išpardavimas. Šį išpar
davimą organizuoja Lietuvių namai, 
moterų ir vyrų pagalbinės organiza
cijos ir tautinių šokių grupė “Atža
lynas”. Gautas pelnas skiriamas Lie
tuvių slaugos namų statybai. Visi yra 
prašomi peržiūrėti savo spintas, žai
dimų kambarius, rūsius bei kitas na
mo vietas ir atliekamus, nenaudoja
mus daiktus atvežti į Lietuvių namų 
drabužinę. Daiktai priimami nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p. Pasinaudokite šia 
proga atiduoti kas nebereikalinga ir 
tuo prisidėti prie Slaugos namų pro
jekto įvykdymo. Iš anksto visiems 
nuoširdus ačiū. Veiks gaivinančių 
gėrimų ir maisto bufetas.

— Birželio 28, sekmadienį, įvyks 
LN vyrų ir “Atžalyno” gegužinė Boyd 
Conservation Area, Cliffside 2, prie 
Islingtono ir greitkelio 7 sankryžos.

— Rugpjūčio 8-16 d.d., įvyks LN 
poilsio stovykla Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje “Kretinga” Wasago
je. Dėl registracijos ar smulkesnių 
informacijų skambinti A. Sukauskui 
tel. (416)244-2790.

Aukos slaugos namams
$200 - Vytautas Birštonas; $100 - 

Stasys Ruibys, P. A. Grigas a.a. Albi
nos Lukoševičienės atminimui; $50- 
Mažosios Lietuvos moterų drau
gija a.a. AnnoS Grimienės atminimui, 
ir $50 - a.a. Gertrūdos Didžpet- 
rienės atminimui; a.a. Jono Gudelio 
atminimui aukojo: $40 - Vacys ir 
Janina Mitkai; $35 - Jadvyga Igna
tavičienė; $30 - Natalija Merke
lienė.

Iš viso statybos fonde yra $803,655. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog šiuo adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, Ontario 
M6P 1A6.

Ar jūsų vaikai ir draugai yra Lietuvių namų nariai? 
Stiprinkite LIETUVIŲ NAMŲ ateitį, stokite į narius! 
Informaciją teikia: Aldona Barysaitė tel. 763-3362, Valteris Drešeris 
tel. 233-3334, Lietuvių namų raštinė tel. 532-3311.

LN verbavimo komitetas

subway

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinį centrą “It's a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis yra mėnesio 

pirmasis. Šv. Valanda mūsų švento
vėje vyksta nuo 8 v.v. su palaimi
nimu Švenčiausiuoju ir Mišiomis, 
kurios prasideda 7.30 v.v. Prieš Mi
šias klausoma išpažinčių. Ligoniai 
ir seneliai lankomi iš anksto susi
tarus. Ateinantis šeštadienis — pir
mas mėnesio. Gyvojo Rožinio drau
gija 11 v.r. turės Mišias, prieš Mi
šias kalbamas Rožinis. Pensininkų 
namuose “Vilnius” Mišios bus lai
komos 5 v.p.p.

— Susituokė: Jonas Buožis su Mi
chelle Styles.

— Pakrikštyti: Vytautas-Juozas, 
Arūno ir Birutės (Nakrošiūtės) Pi
lipavičių sūnus; Jonas-Ankus, Ra
mutės (Birgelytės) ir Jono Žiūrai
čių sūnus; John-Thomas, Jono ir Mi
chelle Buožis sūnus; Veronika-Ka- 
milia, Mindaugo ir Dalias Macas 
dukrelė; Andrew-William, Edward 
ir Jennifer Petronis sūnus.

— Parapijos biblioteka veiks iki 
birželio 7 d. Po to biblioteka bus 
uždaryta vasarai.

— Parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcijos organizuojama metinė ge
gužinė įvyks birželio 14 d. V. Ž. Vai
čiūnų rezidencijoj.

— Švenčiausios Jėzaus Širdies 
garbinimui yra skirtas birželio 
mėn. Mūsų šventovėje Jėzaus Šir
dies litanija bus kalbama šiokia
dieniais po 8 v.r. Mišių, šešta
dieniais po 9 v.v., o sekmadieniais 
po kiekvienų Mišių.

— Karavano pasai yra platinami 
salėje po Mišių, mūsų ir “Paramos” 
kredito kooperatyvuose.

— Ateitininkų sezono veiklos 
užbaigimo šventė bus birželio 6 d., 
šeštadienį, 9.30 v.r. seselių namuose.

— Mišios birželio 7, sekmadienį,
8.30 v.r. už a.a. Ireną Jurkienę, 9.20 
v.r. už a.a. Stasį Merkelį, 10.15 v.r. 
už a.a. Adolfiną ir Kazimierą Al
seikas, už a.a. Algirdą Tarailą, už 
a.a. Vladą ir Apoloniją Kazlauskus,
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

Pavasarinis Šv. Jono lietu
vių kapinių lankymas gegužės 
31, sekmadienį, susilaukė gau
sių lankytojų, atvykusių iš įvai
rių vietovių. Lietingas oras ne
leido atnašauti numatytų Mišių 
kapinėse. Dėl to 3 v.p.p. gausūs 
maldininkai susirinko į netoli 
kapinių esančių Lietuvos kanki
nių šventovę, kur Mišias už mi
rusius koncelebravo: prel. Pr. 
Gaida, kun. A. Simanavičius, 
OFM, kun. J. Staškus, kun. J. 
Liauba, OFM, kun, K. Kakne
vičius, kun. E. Jurgutis, OFM, 
kun. V. Braukyla. Pamokslą pa
sakė kun. J. Staškus, iškelda
mas mirusių jungtį su gyvaisiais 
ir žmogaus likimą, kuriame ga
lutinis žodis priklauso Dievui. 
Giedojo Lietuvos kankinių pa
rapijos choras, vad. muziko J. 
Govėdo. Muzikinei pamaldų da
liai talkino smuikininkas A. 
Stulgys, svečias iš Lietuvos. 
Pamaldos baigtos visų dalyvių 
giedamu Lietuvos himnu.

Po pamaldų kunigai pašventi
no naujuosius paminklus ka
pinėse.

Kapinių lankymo proga mu
ziejaus salėje Anapilio moterų 
būrelis surengė dailės parodą, 
kurioje savo kūrinius pateikė 
žiūrovams du dailininkai — to- 
rontietis Rimas Paulionis ir Ste
ponas Šetkus iš St. Catharines, 
Ont. (Apie juos vėliau bus pla
čiau parašyta).

Pačiame muziejuje lankytojai 
gėrėjosi kitokio pobūdžio pa
roda, būtent — Kanados lietu
vių kultūrinių vienetų veiklos 
nuotraukomis ir retais lietuvių 
periodiniais leidiniais. Šia 
paroda pasirūpino muziejaus 
vedėja dr. Rasa Mažeikaitė su 
savo talkininkėmis.

Didžiojoje Anapilio salėje 
kapinių lankymo dalyviai, su
sėdę prie apvalių stalų, vaiši
nosi KLK moterų dr-jos Lietu
vos kankinių par. skyriaus pa
ruoštais patiekalais, tikėdamie
si, kad per rudeninį kapinių 
lankymą nebus lietaus, j)

SKRENDAM Į LIETUVĄ birže
lio pabaigoje. Reikalingi pa
tarnavimų kreipkitės į Algį 
ar Stefą Medelius tel. 1-416- 
434-1847 arba fax 1-416-728- 
5745.

“LEDAS”
REFRIGERATION

įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

(air conditioning) sistemas
* Taisau šaldytuvus
* Skalbimo mašinas
* Vėsintuvus

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame

SIBIRINIŲ 
TRĖMIMŲ

birželio 15, pirmadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos
Toronto anglikonų Šv. Pauliaus šventovėje (227 Bloor St. E., prie Jarvis gatvės kampo).

Visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 
6.30 vai. vakaro šventovės kiemelyje. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir 
Sibire žuvusiųjų atminimą. Kanados baltiečių federacija

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

PAVILJONAS “VILNIUS
tarptautiniame Toronto “Karavane
veiks Prisikėlimo parapijos salėse (ion college street)

Paviljono atidarymas - birželio 19, penktadienį, 6 v.v.
Programą atliks Toronto lietuvių jaunimo ansamblis

"Gintaras”
Bus paroda, kurią rengia Tautodailės instituto 

Toronto skyrius
Miss “Vilnius” - Irena Poškutė
Burmistras - Antanas Rašymas
Veiks bufetas su lietuviškų valgių patiekalais bei 

pyragais ir gėrimų baras.
“Vilniaus” paviljonas bus atidarytas kasdien nuo 6 v.v. 

šeštadieniais ir sekmadienį - 3 v.p.p.

Dail. Regina Žiūraitienė Mc
Laren-Barnes galerijoje daly
vauja sudėtinėje parodoje 
“Harbours and Heritage” birže
lio 7-27 d.d. Parodos atidarymas 
— šį sekmadienį, birželio 7 d., 
1 v.p.p. Galerijos adresas: 133 
Reynolds St., Oakville, Ont., tel. 
(416) 849-7702. Inf.

Meno darbų varžytynes organi
zuoja “The Lung Association” 
Peel apylinkė. Jos įvyks birželio 
20, šeštadienį, H. J. A. Brown 
Education Centre, 5650 Huronta- 
rio St, Mississaugoje. Priėmi
mas (vyno ir sūrio vaišės) - 7 v.v., 
varžytynės 8 v.v. Įėjimas $10. Bus 
išstatyti grafikos, tapybos, akva
relės ir skulptūros darbai. Dau
giau informacijų teikia rengė
jai, tel. 791-5565. Inf.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia kelionę į Portlan- 
d’ą, Maine. Aplankysime Kenne- 
bunkport’ą — pranciškonų cent
rą ir Putnam’ą — N. P. seselių 
vienuolyną. Išvykstame rugpjū
čio 17 d., grįšime rugpjūčio 22 
d. Informacijai skambinti Lydi- 
jai Balsienei 766-7724. L.B.

Evelina Petrauskaitė, žinomų 
Londono, Ont. veikėjų E. ir G. 
Petrauskų duktė, Toronto Ryer- 
sono instituto paskutiniųjų me
tų grafikinės dailės studentė, 
laimėjo pirmąją premiją už pla
kato projektą, pasirinkusi temą 
pagal garsiojo Kanados ryšių 
žinovo prof. Marshall McLuhan 
knygą “Understanding Media — 
The Extensions of Man”. Stu
dentų darbų paroda ir premijų 
įteikimas įvyko gegužės 11 d. 
Premijos laimėtoja E. Petraus
kaitė baigia Ryersono institute 
“Fashion Design and Marketing, 
Visual Arts” kursą. K.

NORDLAND EXPRESS
Pagalbos siuntos į Lietuvą jūsų giminėms ir draugams.
$1.50 už kg ar $7.50 už kubinę pėdą. $15 vieno siuntinio pristatymas į namus.

Keele Street Indian Road

Free Public 
Parking

KO

Bloor Street West

Nordland Express bendrovė įsikūrusi 1650 Bloor St.W.,Toronte, šalia 
Keele požeminės stoties (Indian Road exit). Patogi automobiliams pastatyti aikštė. 

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 v.r. - 9 v.v. 

TELEFONAS: 535-5000

Įėjimo pasai - $12 asmeniui 
gaunami: Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve, "Paramoje” ir sekma
dieniais pas B. Genčių po pamaldų 
salėje arba tel. 532-8531.
Pelnas skiriamas IX išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventei ir jaunimo 
kelionės išlaidoms apmokėti.

Maloniai kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti.

Rengimo komitetas

Kviečiame visus į

Kauno valstybinio 
dramos teatro, 
dalyvaujančio tarptautiniame
Harbourfront festivalyje,

SUTIKTUVES
Toronto Lietuvių namuose, birželio 9, 
antradienį, 7 V.V. (1537 BloorSt.W.). Įėjimas-$8. 
Turėsite progos susipažinti su 25 Lietuvos aktoriais ir 
žymiuoju režisieriumi JONU JURAŠU. Aktoriai atliks 
pilną humoro, muzikos ir dainų programą 
“Salonas Brilijantinas”.

Rengia Lietuvių namų kultūros komisija

- Į VISAS VIETOVES
- GARANTUOTAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
- PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMŲ, JEI 
PAGEIDAUJAMA

'(Maskva ir Petersburgas)

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. Nėra nei maksimumo, 
nei minimumo svorio. Neskaitome už C.O.D.

MONTREALYJE 2600 RUE LEGER, LASALLE

Lengvai prieinama pakrovimui ir iškrovimui. 
Nemokama automobilių aikštė.

Valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.- 4 v.p.p.

847-0881

LITAS

SKAMBINKITE INFORMACIJOS 
IR APTARNAVIMO REIKALAIS.

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

IMA UŽ:

Certifikatus 1 m.-...... 63/<% Taupymo - special............. .... 33/4%
Certifikatus 2 m..........
Term, indėlius:

.... 7’/ž% Taupymo - su gyv. dr......... .... 3’/4%

1 metų ................ ....  6'/4% Taupymo-kasdienines.... .... 31/z%

180 d. -364 d...... .... 6 % Einamos sąsk...................... .... 2 %
120 d. - 179 d...... ....  51/2% RRIF-RRSP-1 m.term. ... ... 7 %
60 d. - 119 d...... ....  51/4% RRIF-RRSP-2 m.term. ... ... 71/2%
30 d. - 59 d...... ....4 % RRIF - RRSP - taup........... ... 33/4%

Nekiln. turto nuo 8’/4%, asmenines - nuo 91/2%
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

“TERRA 
BALTICA”

tarptautinis mokslininkų 
kongresas 

įvyks birželio 10-13 d.d., Victoria College, 
Toronto universitete.

Kviečiame visus išklausyti paskaitų apie 
lietuvių istoriją, politiką, sociologiją, kalbą, muziką ir 1.1. 

Registracija - $30 dienai, $20 pensininkams ir studentams.
Daugiau informacijų galima gauti

Kanados lietuvių muziejuje, Anapilyje.

N$

Nordland
Express

1650 Bloor Street West 

(Entrance from Indian Road)

Gydytojas Remigijus Šatkauskas 
prieš penkerius metus Lietuvoje 
vedė montrealietę architektę Ireną 
Adamonytę. Vėliau apsigyveno 
Montrealyje ir įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Jį matėme lietuvių bendruo
menės valdyboje, mokytojavo litua
nistinėje mokykloje, labai daug 
energijos įdėjo į įvairių Lietuvos 
svečių bei ansamblių priėmimą. Su 
žmona labai skoningai papuošdavo 
sales renginiams. Tuo pačiu laiku 
mokėsi anglų bei prancūzų kalbų ir 
ruošėsi medicinos egzaminams, ku
riuos sėkmingai išlaikė. Bet nega
lėdamas gydytoju dirbti Kanadoje, 
išsikelia į JAV, Peoria, IL, trejų 
metų šeimos gydytojo rezidentūrai 
Metodistų medicinos centre.

Gegužės 23 d. gražus būrys gimi
nių, bendradarbių ir bičiulių se
selių namuose suruošė jam jaukų 
atsisveikinimo vakarą. Kun. Juozui

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

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

EVROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Rusiją*, Moldaviją, Gudiją

per kg

IEŠKAU vienam mėnesiui išnuo
moti vasarnamį Wasagoj liepos arba 
rugpjūčio mėnesiais. Skambinti 
tel. 255-7954 Toronte.

JAUNAS VAIKINAS lietuvis iš 
Vokietijos ieško darbo vasarai nuo 
liepos mėnesio. Gali prižiūrėti vai
kus, dirbti darže arba prie statybos. 
Skambinti dienomis Indrei Čup- 
linskaitei tel. 533-7425 Toronte.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
kus, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamųjų su 
visais patogumais butas Wasaga 
Beach lietuvių rajone. Arti ežeras 
ir krautuvės. Skambinti tel. (416) 
769-5390 Toronte arba (705) 429- 
5644 Wasagoje.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Perduodame pinigus iš rankų į ran
kas neribotais kiekiais. Persiun
čiame naujas ir vartotas lengvas 
mašinas. Galite užsisakyti sovietų 
gamybos traktorių. Tarpininkauja
me norintiems pirkti Lietuvoje že
mės sklypą namo statybai, namus ir 
butus. Teirautis tel. (416) 536-4742 
nuo 9 v.r. iki 11 v.v. Toronte.

Aranauskui palaiminus valgius, bu
vo vaišintasi. Juozui Piečaičiui va
dovaujant, su išvykstančia jauna 
šeima atsisveikino KLB Montrealio 
apylinkės valdybos pirm. Arūnas 
Staškevičius, “Gintaro” vardu Sil
vija Staškevičienė, Montrealio li
tuanistinės mokyklos mokytojų var
du Nijolė Šukienė, “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorė Birutė Na- 
gienė, Svečiams iš Lietuvos sutikti 
komisijos vardu Regina Piečaitienė 
ir Irenos Šatkauskienės tėvai Pet
ras ir Julija Adamoniai. Gražų “su
diev” savo ir žmonos vardu tarė Re
migijus. Išvažiuojantiems sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Yra kiek vilčių, 
kad jie gali sugrįžti.

Raymondas Kačinskas susituokė 
su Sophie Desmarais gegužės 23 d. 
AV šventovėje. Vestuvinis pokylis 
įvyko AV parapijos salėje. B.S.

PARDUODAMAS Wasagoje lietu
vių rajone ant dvigubo sklypo, ge
rame stovyje, elektra šildomas, su 
visais patogumais ir baldais dviejų 
nemažų miegamųjų vasarnamis su 
garažu ir kabina. Graži aplinka. 
Skambinti tel. 1-705-429-6129 Wa
saga Beach.

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

SKRENDATE Į LIETUVĄ? Žymiai 
pigiau parduodamas bilietas į Vil
nių per Šveicariją. Tai iškili ir pati 
patogiausia oro kelionė. Bilietas 
galioja nuo 1992 m. gegužės mėn. 
Skambinti tel. 234-5842 vakarais.

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

NEKILNOJAMO TURTO įkainoto
jų įstaiga (brokerinė kontora) “VI
TAS” padės jums nupirkti namus, 
butus, sodybas Lietuvoje. Kreiptis: 
V. Bukaveckas, Didlaukio g. 44-91 
Vilnius, Lithuania. Tel. 762738.

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 
arba 605-1883 Toronte.


