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Didžiųjų bandymų gniaužtuose
Birželis - istorinių dienų mėnuo. Penkioliktoji - tai 

Lietuvos okupacija. Keturioliktoji - masiniai trėmimai į 
Sibirą. Dvidešimt antroji - pastangos atstatyti nepriklau
somybę. Visos jos šiurpios ir tragiškos. Tikroji tragedija 
betgi yra dvasinė žūtis. To nebuvo. Atvirkščiai - fizinis nai
kinimas ir kančios, skriaudų ir neteisingumo įteisinimas 
užgrūdino, paruošė vilčiai ir gilesnei maldai.

P
ENKIOLIKTOJI birželinė diena-visų nelaimių pra
džia. Ką reiškia būti okupuotiem, anuomet nenujau
tė nė daugelis mūsų valstybę vairavusių politikų, net 
kariuomenės vadų. Ne vienas pasitikėjo savitarpinio drau

giškumo sutartimis, skleidžiamais šūkiais apie socialis
tinį turinį ir tautinę formą, kai kas naiviai rėmėsi prie
laida, kad rusai geri žmonės, ir nieko blogo negalėsią atsi
tikti. Pirmieji suėminėjimai, žiaurūs tardymai ir žmonių 
dingimai visiems pravėrė akis. Pasirodė tikrasis atėjūnų 
veidas, išryškėjo komunizmas tikrovėje. “Visų šalių prole
tarai vienykitės” skambėjo kaip mirties sprendimas tiems, 
kuriuos okupantas ir jo statytiniai buvo numatę sunaikinti. 
Buožių, liaudies priešų sąrašai ilgėjo. Dieną naktį dar
bavosi enkavedistai. Teroro, siaubo ir išdavystės metai 
pasibaigė masiniu žmonių trėmimu. Keturioliktoji diena 
tapo baisiu tautos naikinimo paveikslu: gyvuliniame vago
ne mirštantis vaikutis — plačiosios tėvynės nusikaltėlis. 
Klasiška ir tikra. O komunistų didžiūnai, savieji, ne sve
timi, nė piršto nepajudino, kad tautos naikinimas būtų 
stabdomas. Šiandien tų pataikūnų mokiniai giriasi ir me
luoja, kad dirbdami Maskvai bandė gelbėti Lietuvą. Jie 
kviečia pamiršti kas buvo, ramiai sau parlamente dėsto 
tėvynės atstatymo planus, atlieka suktą ir sudėtingą kri
tikos ir pažadų akrobatiką-gal tauta susižavės? ..

D
VIDEŠIMT antroji diena - tautos valios pareiš
kimas ginkluotu sukilimu, naudojantis vokiečių 
trenktu smūgiu į pasipūtusią sovietų imperijos pa
šonę. Trumpas nepriklausomybės žybtelėjimas užgeso, 

kai “išlaisvintojai” tapo naujais pavergėjais. Vėl rezis
tencija, pogrindis, intelektualinių jėgų glaudinimas ir 
- žvilgsnis į Vakarus: gal jie supras, gal padės? Tos visos 
trys birželinės patirtys, atrodo, galėtų būti naudingos da
bar jau atstatant naują nepriklausomą Lietuvą. Jos teisin
gai apibūdinamos, plačiai aprašomos ir komentuojamos 
istorikų bei politikų rateliuose. Ko iš tos patirties galima 
pasimokyti? Kokių klaidų nebekartoti atstatant valstybę? 
Nė vienam nebūtų lengva ateiti su išankstiniais konkre
čiais siūlymais, ką daryti, ko saugotis, kaip painius klausi
mus spręsti. Skaudžios patirties palikimas turėtų tik plėsti 
vadovų orientacijos horizontus. Bendriniu požiūriu lie
čiant nelengvą nepriklausomybės pradžią, galima būtų 
tarti, kad jokiu būdu nebegalėtų būti toleruojama Trojos 
arklio politika, kad reikėtų kaip galima greičiau nuimti 
kaukes nuo tų veidų, kurie vis suka žvilgsnius į.senuosius 
centrus, tikėdamiesi išgelbėti asmeninę gerovę; teisin
giau reikėtų vertinti tuos piliečius, kurie siekia autono
mijų, patys už tai nieko nežadėdami; apdairiau reikėtų 
susumuoti didžiųjų valstybių politikavimus mažųjų sąskai- 
ton; pavojaus atveju nepasitikėti tarptautinėmis pastan
gomis, o daugiau savo jėgomis. Naujosios Lietuvos geogra
finė padėtis nepasikeitė. Slenkstis tarp Rytų ir Vakarų 
lieka. Tik gal jis niekada nebebus karo žygeivių trypia
mas, gal toks birželis buvo paskutinis? Kaip bebūtų - bu
dėti reikia. Svetimos kariuomenės daliniai dar nesijudina. 
Tarpusavio peštynės blaško dėmesį ir silpnina vieningą 
reikalavimą: išeikite! Č. S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebekas, senatas ir indėnai
Kanados konstitucinių reika

lų ministeris Joe Clark vėl ati
dėjo nesibaigiančius konstitu
cijos reformų pasitarimus. Šie
met jie jau buvo pratęsti iki 
gegužės 31 d., bet visiems pri
imtinų sprendimų nepavyko 
surasti. Pasitarimai vyko 19 
dienų įvariuose Kanados mies
tuose, o paskutinėm penkiom 
dienom buvo perkelti Toron- 
tan. Dabar juos vėl žadama 
tęsti birželio 9-10 d.d. Otavoje. 
Nors konstitucijos reforma 
norima užtikrinti Kvebeko pa
silikimą federacinėje Kanado
je, premjeras R. Bourassa vis 
dar atsisako tiesioginio įsi
jungimo į derybas. Jis tik lau
kia angliškųjų Kanados pro
vincijų paruošto galutinio pa
siūlymo, kuris būtų priimtinas 
Kvebekui ir jį valdančiai libe
ralų partijai.

Toronte įvykusiuose posė
džiuose buvo pripažintos savi
valdos teisės Kanados indė
nams bei jų įgyvendinimas net 
teismo pagalba po trejų metų. 
Didžiausia kliūtimi liko Kana
dos senato pertvarkymas. Al
bertos premjeras Don Getty ko
voja už balsavimu renkamą se
natą, kuriame kiekviena pro
vincija turėtų vienodą senato
rių skaičių. Esą tokiu būdu bū
tų užtikrinta Kanados provin
cijų lygybė.

Kitokios politinės nuomo
nės šiuo klausimu yra didžių
jų provincijų vadovai - Onta
rio premjeras Bob Rae ir Kve
beko premjeras Robert Bou
rassa, norintys daugiau sena
torių, išrinktų proporciniu bū
du pagal gyventojų skaičių. R. 
Bourassa taipgi reikalauja, 
kad senato reformos klausimu 
Kvebekui būtų suteikta veto 
teisė. Lig šiol senatorius pa
skirdavo Kanadą valdančių 
partijų ministerial pirminin
kai. Tad nenuostabu, kad dau
giausia jų būdavo iš Kvebeko 
ir Ontario provincijų. Senatą 
dabar norima padaryti kana
diečių renkamama aukštesnią
ja Kanados parlamento insti
tucija.

Žymusis žurnalistas Peter 
Worthington pateikia pluoš
tą minčių Kanados vienybės 
klausimu dienraščio “The To
ronto Sun” gegužės 29 d. laido
je. Jis stebisi, kad Kanados 
indėnai konstitucijon nori įra
šyti savivaldos teises, o Kve
beko prancūzai - savo tautinį 
savitumą. Pasak P. Worthing- 
tono, turėtų būti atvirkščiai. 
Po visą Kanadą išsisklaidžiu- 
siems indėnams šiuo metu la
biau turėtų rūpėti tautinis sa
vitumas. Savivaldos pripaži
nimo turėtų siekti kvebekie-

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOTINOS TERESĖS LABDAROS VIENUOLIJOS seserys, dirbančios įvairiuose pasaulio kraštuose, jau dar
buojasi ir Lietuvos Kretingoje. Dvi jų yra iš Indijos, viena iš Vokietijos, viena iš Lenkijos ir viena iš Lietuvos. 
Kitatautės niokosi lietuvių kalbos. “Katalikų pasaulio” nuotraukoje - indietė sesuo VIVIANA tarp Kretingos vaikų

“Buvo malonių ir liūdnų valandų”
Pokalbis su buvusiu Lietuvos atstovu Vatikane STASIU LOZORAIČIU, pasitraukusiu 

iš tų pareigų, kurias dabar eina jo brolis Kazys Lozoraitis
Neseniai radijas ir spauda 

pranešė, kad Lietuvos amba
sadorius prie Šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis pasitraukė 
iš pareigų, pasilikdamas Lie
tuvos ambasadorium Vašing
tone. Į jo vietą ambasadorium 
prie Šv. Sosto paskirtas St. 
Lozoraičio brolis Kazys.

Gegužės mėn. pradžioje Sta
siui Lozoraičiui iš Romos grį
žus į Vašingtoną ir čia kiek 
aptvarkius degančius ambasa
dos reikalus, pareiškiau no
rą su juo susitikti ir gauti 
interviu specialiai skirtą “Tė
viškės žiburiams” ryšium su jo 
pasitraukimu iš ambasado
riaus prie Šv. Sosto pareigų. 
Pokalbiui susitikome ambasa
doje gegužės 18 d., kai St. Lo
zoraitis ką tik buvo baigęs po
kalbį Vilniaus radijui, o šalia 
manęs susitikimo dar laukė 
advokatė dr. Armonienė, at
nešusi buvusios Lietuvos am
basados rūmų Berlyne doku
mentus. Tuo rūpintis buvo jai 
pavedęs buvęs Lietuvos pa
siuntinys Vokietijoje K. Škir
pa, miręs Vašingtone.

Ambasadorių St. Lozoraitį 
pirmiausia ir paklausiau: ko
dėl pasitraukėt iš ambasado
riaus pareigų prie Šv. Sosto?

— Nepasitraukiau todėl, kad 
aš būčiau labai norėjęs, bet 
buvo susidariusios tokios ap
linkybės ir sąlygos ne dėlto, 
kad aš būčiau jų norėjęs, bet 
kurios, man atrodo, nebeleido 
toliau eiti tų pareigų ir at
likti jas kaip Lietuvos atsto
vui tiktų ir reikėtų. Žinot, la
bai sunku trumpame interviu 
visus dalykus paliest. Kai ku
riuos, aš manau, reiks paliesti 
tiktai istorikams truputį vė
liau. Mano atsistatydinimas, 
aišku, nesakyčiau, kad galėtų 
būti laikomas man maloniu, 
bet jis buvo neišvengiamas.

— Kokie svarbesni įvykiai 
pažymėtini Jums būnant tose 
pareigose, berods, nuo 1970 
metų?

— Galėčiau pasakyti, kad 
esu beveik gimęs (nors taip 
ir nebuvo, nes esu gimęs Berly
ne) Šv. Petro kupolos paunks- 
mėje, nes juk mano tėvas buvo 
Lietuvos atstovu kurį laiką 
prie Šv. Sosto nepriklausomy
bės laikais. Tad Vatikane aš 
jaučiausi lyg ir savas žmogus, 
nors toks ir nebuvau. Deja, aš 
atstovavau nepaprastai sun
kiai Lietuvos situacijai, dėl 
katalikiškos Lietuvos turėjau 
kovoti. Nevisuomet sąlygos bu
vo palankios, nevisuomet su
tikdavau palankiai nusistačiu
sius žmones. Tada tai buvo be
veik normalu, nes visas Vaka
rų pasaulis žiūrėjo į Lietuvos 
klausimą kaip baigtą, tragišką, 
galbūt liūdną, bet baigtą.

Prisiminimų galėčiau para
šyti ištisas knygas, nes sutikau 
nepaprastai daug įdomių 
žmonių. Esu turėjęs ir malo
nių valandų, ir labai nemalo
nių įvykių. Nereikia užmiršti, 
kad mūsų pasiuntinybė prie 
Šv. Sosto buvo vienu laiku už
daryta ir tik bendrų pastangų 
dėka išsilaikėm, vėl atidarėm. 
Buvo pripažinta, kad vis dėlto 

Ambasadorius STASYS LOZORAITIS, buvęs Lietuvos atstovas Vatikanui, su 
vienu iš savo dabartinio štabo narių Vašingtone Nuotr. T. Landsbergienės

reikia tokios pasiuntinybės. 
Kartą yra pasakęs labai atvi
rai savo vienoje kalboje kar
dinolas Silvestrini: “Aš turiu 
pripažinti, kad mes laikėm 
Lozoraitį tam tikroje karan- 
tinoje”. Deja, tą pareiškimą 
priėmiau su dideliu liūdesiu, 
nes laikyti karantinoje nebu
vo reikalo. Man atrodo, kad 
galbūt tam tikros “Ostpolitik” 
gynėjų iniciatyvos dėka taip 
atsitiko. Bet jūs suprantat, 
kad visa tai kada nors tikriau
siai bus studijuojama, svars
toma, analizuojama ir prie- 
nama tam tikrų išvadų.

— Ar į Jūsų vietą paskirtas 
Tamstos brolis Kazys turi dip
lomatinį patyrimą, nes jis, ro
dos, daugiau radijo žmogus?

— Jis yra gimęs diplomato 
šeimoje, buvęs mūsų tėvo ilgus 
metus pagalbininkas, tvarkęs 
jam įvairius dalykus. Aš dėl 
jo jokių abejonių neturiu. O 
be to dabar juk mes turime 
ambasdorių, kurių vienas miš
kininkas, kitas muzikas, tre
čias vėl kitokiam darbui pasi-

(Nukelta j 3-čią psl.)

G. Vagnoriaus kalba
Vilniaus radijo pranešimu, 

gegužės 28 d Lietuvos min. 
pirm. G. Vagnorius parlamen
te pasakytoje kalboje pareiš
kė, kad jis negali valdyti nei 
saugumo struktūrų, nei komu
nistinės struktūros, nei stip
rėjančios korupcijos atstovų. 
Vyriausybę verčia ne Lietuvos 
žmonės, bet deputatai, proko
munistinis blokas. Min. pir
mininkas atsistatydinimo pa
reiškimą buvęs priverstas pa
duoti gegužės 16 d., nes par
lamentas neleidęs jam vykdyti 
vyriausybės nutarimų — per
tvarkyti vykdomąją valdžią, 
teisėtvarkos darbą bei paleis
ti savivaldybes. Trukdymas 
buvęs sąmoningas veiksmas 
sukelti netvarką ir nepasiti
kėjimą žmonėse. Kairioji par
lamento dauguma trukdanti 
atleisti tuos, kurie padarė 
šiurkščiausius nusikaltimus, 
kurie neveiklūs ar netinkami. 
Nešvarių darbų gynėjams toks 
premjeras ir AT pirmininkas 
yra nepriimtini. Prokomunis- 
tai tyčia blokuoja ekonomi
nes reformas ir peržengia leis
tinas ribas.

Birželio 4 d. per Lietuvos 
radiją rusų kalba G. Vagno
rius aiškino apie politinę pa
dėtį, Lietuvos įstatymus, nu
tarimus, sprendimus ir ekono
mikos reformą. Pabrėžė, kad 
savivaldybės vyriausybės nu
tarimus bei įsakymus turėtų 
vykdyti besąlygiškai ir grei
tai. Kai bankas nestabilus, 
lito įvedimas būtų pražūtin
gas.

Koalicijos pareiškimai
Dešiniųjų deputatų koalici

ja gegužės 28 d. priėmė kelis 
pareiškimus, kuriuose pasisa
koma už demokratinę Lietuvą, 
pabrėžė, kad reikia tvirtai 
laikytis nuostatų. Parlamento 
rinkimams siūlė rugsėjo 20 d. 
Išrinktiems deputatams su
teikti politinį, teisinį manda
tą parengti naują konstituci
ją. Taipgi pareikštas protes
tas dėl parlamento protokoli
nio nutarimo atleisti “Lietu
vos aido” vyr. redaktorių Sau
lių Stomą. Prie parlamento pi
ketavo daug žmonių, reikalau
jančių, kad šis nutarimas bū
tų sustabdytas. Algirdas Pa
tackas dėl to yra pasiruošęs 
pradėti badavimą.

Reikalavimas didesniu svoriu
Baltijos jūros valstybių — 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Švedijos, Lenkijos, Norvegi
jos, Danijos, Rusijos, Vokie
tijos — atstovų trijų dienų su
sitikime Palangoje gegužės 
29 d. kalbėjo V. Landsbergis 
kviesdamas, kad visos valsty
bės reikalautų rusų kariuome
nės išvedimo iš Baltijos vals
tybių teritorijos. Suvažiavi
me dalyvavo ir Europos bend
ruomenės atstovai. Susitarta 
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Dvasinė stiprybė išsklaido pavojus ir kuria ateitį 
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B. Gajausko vadovaujama komisija atidengia daug paslapčių 
Pietuose šiltesni ir žmonės

Buvę Vasario 16 gimnazijos mokiniai aktyvūs veikloje 
“Aš tik Dievo įrankis”

Prelato Justino Bertašiaus 50 m. kunigystės sukaktis
Visuomenės skurdo problema

Varge išryškėja didžiųjų sielų kilnumas
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Prisiminimų pynė dvigubos sukakties proga 
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Pasirodė naujas 1991-1992 m. metraštis “Mūsų mokykla”

dėl Baltijos jūros valstybių 
bendradarbiavimo, kreiptasi į 
Rusiją dėl jos kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos teritorijų. Nurody
ta, kad Rusijos kariuomenė ir 
toliau pažeidinėja Baltijos 
valstybių nepriklausomybę ir 
kad tai gali tapti nestabilumo 
pasekmėmis Europoje. Kreip
tasi į Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
ciją, kuri svarstys galimos 
grėsmės pašalinimą. Kita šių 
valstybių susitikimo sesija 
numatoma lapkričio mėn. Esti
joje.

Jelcinas ir jo pareigūnai
Lietuvos AT pirm. V. Lands

bergis susitikimo reikalu bir
želio 3 d. kalbėjosi telefonu 
su Rusijos prez. B. Jelcinu. 
Paskutinis jų susitikimas bu
vo sausio mėn. ir jame tartasi 
kariuomenės statuso, ekono
minio bendradarbiavimo, nu
sikaltėlių išdavimo bei KGB 
archyvų grąžinimo reikalais. 
Susitikimas buvo įvertintas 
kaip gana konstruktyvus, ta
čiau šiandien matyti, kad Ru
sijos žemesnieji pareigūnai 
iš to pasitarimo išplaukian
čių nurodymų nesilaiko.

AT informacijos centro pra
nešimu, birželio 1 d. Rusijos 
gynybos ministeris Grasovas 
telegramoje Landsbergiui pa
reiškė, kad dėl nestabilios 
visuomeninės bei politinės 
padėties Lietuvoje susidaro 
nepakenčiamos sąlygos ka
riuomenei. Jis pažymėjo, kad 
kariuomenės ir kariškių at
žvilgiu Rusijos vadovybė Lie
tuvoje yra teisėta ir ji imsis 
visų priemonių kariškių ir jų 
šeimų garbei ir orumui užtik
rinti.

V. Landsbergis, atsakyda
mas į telegramą, pažymėjo, 
kad Rusijos kariuomenės iš
vedimas visiškai nepajudėjęs 
ir kad Rusija ne kartą pripa
žinusi, jog jos kariuomenė ne
gali reikštis Lietuvos terito
rijoje. Rusijos kariuomenės 
veiksmai prieštarauja Lietu
vos įstatymams ir yra netei
sėti Lietuvoje.

Vėl referendumas
Referendumas dėl Rusijos 

kariuomenės išvedimo iš Lie
tuvos įvyks birželio 14 d. Pa
ruoštas toks tekstas: “Aš rei
kalauju, kad buv. LTSR ka
riuomenės išvedimas iš Lie
tuvos Resp. teritorijos būtų 
pradėtas ir užbaigtas 1992 me
tais, ir būtų atsilyginta Lietu
vos žmonėms ir Lietuvos Vals
tybei padaryta žala”.

AT prezidiumas birželio 
3 d. priėmė pareiškimą, ku
riame griežtai pasisakoma 
prieš tyčines publikacijas 
laikraščiuose, kiršinančias 
piliečius ir juos nuteikian
čius prieš referendumą. Pa-

(Nukelta j 3-čią psl.)
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9 RELIGINIAME GYVENIME
Krikščioniškos spaudos fondo 

premija, kurią įsteigė prel. dr. 
Juozas Prunskis, už 1991 metus 
visais balsais paskirta jaunimo 
žurnalui “Ateitis”, kuris 1991 m. 
šventė 80 m. sukaktį. “Ateities” 
žurnalas metai iš metų skleidė 
krikščionišką mintį ir ugdė idea
lizmą lietuvių jaunimo tarpe net 
ir sunkiausiais laikais, kai ap
linkui siautė nihilizmas, opor
tunizmas.

Premijai skirti vertintojų ko
misiją sudarė: pirm. kun. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
sekr. Paulius Jurkus, nariai - 
kun. Jonas Pakalniškis, Petras 
Ąžuolas, Antanas Sabalis. Pre
mija - 2000 dol. paskirta 1992 m. 
gegužės 30 d. Kultūros židinyje.

Metinis išeivijos lietuvių sie
lovados tarybos suvažiavimas 
įvyks 1992 m. liepos 4, šeštadie
nį, Čikagos Lietuvių jaunimo 
centre Čiurlionio galerijoje. 
Pagrindinė tema: “Tautos ir iš
eivijos sielovada — mūsų visų 
rūpestis”. Darys pranešimus: 
kun. A. Saulaitis, SJ, kun. Vyt. 
Brilius, MIC, iš Lietuvos, sesuo 
Margarita, kun. E. Putrimas, 
vysk. P. Baltakis, V. Kolyčius, 
D. Polikaitienė. Svarstybų vado
vė — A. Zailskaitė. Bus įteikta 
prel. J. Prunskio premija “Atei
ties” žurnalui. Sielovados tary
bai vadovauja vysk. P. Baltakis, 
OFM.

Lietuvos vyskupų konferenci
jos nutarimu kreipiamasi į Kul
tūros ir švietimo ministeriją su 
prašymu įsteigti katalikų tiky
bos mokytojų rengimo katedras 
aukštosiose ir aukštesniosiose 
pedagoginėse mokyklose, kurios 
veikia Vilniuje, Šiauliuose, 
Marijampolėje, Panevėžyje, 
Kaune ir Klaipėdoj. Prašyme 
motyvuojama, kad Lietuvoje yra 
119 mokyklų, neturinčių kvali
fikuotų mokytojų tikybos dėsty
mui.

Lietuvos Katalikų Bendrijai 
priklausiusias žemes, vykdant 
nekilnojamo turto privatizavi
mą, tvarkingai atgauti yra Vys
kupų konferencijos paskirta ko
misija, kuri pasirengusi tartis 
su AT prezidiumu ir vyriausybe.

Paruošti Lietuvos konstitu
cijos pataisas Vyskupų konfe
rencija paskyrė šios sudėties 
komisiją: Vilniaus arkivyskupas 
Audrys J. Bačkis, Kauno arkivys
kupo augziliaras vyskupas Si
gitas Tamkevičius, jėzuitų pro
vincijolas kun. Jonas Boruta, 
kun. Vaclovas Aliulis ir advo
katas Povilas Šilas. Konstitu
cijos projekte rasta rimtų trū
kumų. Konstitucijos rengimo k- 
jos pirm. K. Lapinskas K. Bend
rijos atstovus kviečia dalyvau
ti posėdžiuose.

Šv. Sosto nuncijus arkivysku
pas Justo Mullor Garcia bal. 
24 d. išvyko į Romą ir perdavė 
kard. V. Sladkevičiaus kvieti
mą Šv. Tėvui aplankyti Lietuvą 
1993 m. rugpjūčio mėn.

Nekaltai Pradėtosios Švč. Mer
gelės Marijos vargdienių seserų 
kongregaciją įsteigė Palaimin
tasis arkivyskupas Jurgis Matu
laitis. Kongregacijos konstitu
ciją patvirtino Seinų vyskupas 
A. Karosas 1918 m. spalio 15 d. 
Nepriklausomybės laikotarpiu 
seserys sėkmingai veikė, globo- 
damos senelių bei vaikų prie
glaudas, kunigų seminarijos 
bendrabučius, turėjo 2 spaus
tuves, knygyną, liturginių dra
bužių dirbtuves, prižiūrėjo vai
kų darželius, mokyklas.

Gerus jų darbus nutraukė 1940 
m. sovietų okupacija. Turtas 
buvo atimtas, seserys išblašky
tos, tremtos, kalintos. Pokario 
metais seserys veikė slaptai. 
Daug dėmesio buvo skirta Gudi
jai, tačiau su vaikų katekiza- 
cija leistasi ir toliau, pasiekta 
Vid. Azija, Užkaukazė. 1984 m. 
Č. Kasiulytė ir J. Laurinavičiū- 
tė įsikūrė prie Tėvų redempto- 
ristų Prokopjevske ir Novokuz- 
necke. Čia buvo pastatyta ir pa

šventinta koplyčia. Jos ten ir 
dabar tebeveikia.

Lietuvos nepriklausomybę at
gavus, seserys gavo juridinio 
asmens statusą su centru Mari
jampolėje. Šiuo metu jos dėsto 
tikybą mokyklose, katekizuoja, 
dirba su jaunimu stovyklose, 
ateitininkų organizacijoje, “Ca
ritas” federacijoje, prižiūri li
gonius bei invalidus. Kongre
gaciją Lietuvoje dabar sudaro 
96 seserys, 3 naujokės, 6 postu- 
lantės. Centro adresas — Mari
jampolė, Alyvų 6.

Dieviškosios Jėzaus Širdies 
seserų pranciškonių kongre
gacija įsteigta 1930 m. žemaičių 
vyskupo Pranciškaus Karevi
čiaus ir jo dukterėčios Onos 
Galdikaitės. Kongregaciją pa
tvirtino Šv. Sostas 1931 m. Kau
no arkivyskupas metropolitas 
Juozapas Skvireckas leido 
įsteigti vienuoliškus namus 
Kaune. Kongregacija tvarkosi 
pagal šv. Pranciškaus III-jo or
dino regulą ir savo konstituci
ją. Pagrindinis tikslas — gyve
nimu, auka, malda ir tobula mei
le garbinti Švenčiausiąją Tre
jybę.

Prieš karą seserys buvo įsi
kūrusios Padvariuose netoli 
Kretingos ir Kaune, kur turėjo 
bendrabutį neturtingoms mer
gaitėms ir Montessori sistemos 
vaikų darželį. Okupacija viską 
suardė, įsteigėja M. Augustina 
(Ona) Galdikaitė buvo suimta, 
kalinta ir pagaliau nuteista ka
lėti tremties lageriuose Abezėj 
ir Intoj.

1989 m. seserys įsijungė į “Ca
ritas” veiklą, dabar globoja se
nelius ir ligonius, organizuoja 
jų maitinimą ir slaugą, dėsto 
mokyklose tikybą. Kongregaci
jai priklauso 45 seserys ir ke
letas kandidačių. Dabartinis 
adresas — Narbuto 15, 3002 Kau
nas, tel. 74-05-97.

Vokietijos vyskupų konferen
cijos ir Lietuvos atstovybės 
kvietimu 1992 m. kovo 22-29 d.d. 
Vokietijoje lankėsi vysk. S. Tam
kevičius ir kun. R. Grigas. Sve
čiai susipažino su kunigų semi
narijų ir katalikiškų mokyklų 
darbu ir jų teisine padėtimi 
valstybėje. Bonoje Katalikų 
biuro vadovas prel. P. Bocklet 
svečius painformavo apie K. 
Bendrijos dalyvavimą rengiant 
įstatymus ir konstituciją.

Eucharistijos bičiulių (EB) 
susitikimas įvyko Kaune kovo 
mėn. Bičiuliai pasiryžę savo 
aplinkoje skleisti tarpusavio 
meilės, atvirumo ir geranoriš
kumo šilumą. Nutarta rinktis 
kiekvieno mėnesio trečiąjį sek
madienį.

Lietuvos katalikų mokslo aka
demijos Šiaulių židinio narių 
susirinkimas įvyko balandžio 1 
d. Po LKMA centro valdybos 
pirm. prof. dr. G. Uždavinio 
žodžio kalbėjo akademikai A. 
Kučinskaitė, V. Rimkus, M. Bloz- 
nelis, V. Karvelis, D. Klumbytė, 
J. Taujanskienė. Svarstyta čia 
gana aktuali sektų problema.

Europos krikščionių tautų są
jungos (UNEC) nariai bal. 18 d. 
aplankė Vilnių, kur Velykų sek
madienį dalyvavo arkikatedro- 
je-bazilikoje Prisikėlimo Mi
šiose. Pirmadienį 30 piligrimų 
atvyko į Kauną, kur juos priėmė 
vysk. S. Tamkevičius. Sąjunga 
siekia jungti Rytų ir Vakarų 
krikščionis, saugoti krikščio
nybės palikimą Europoje.

Samariečių bendriją, įsikū
rusią Kaune prie Karmelitų 
šventovės, bal. 20 d. aplankė 
vokiečių samariečiai, atgabenę 
kauniečiams medikamentų. Jie 
nuvyko į Jurbarką, kur nori 
įsteigti ligoninę, ir į Kelmę, 
kurios ligoninei jie pristatė 
greitosios pagalbos automobilį.

(Žinios apie religinę veiklą Lietuvo
je - iš informacijos centro žiniaraš
čio “Katalikų Bažnyčia Lietuvoje”).

Pervalkos švyturys Kuršių mariose. Neringoje pastarosiomis vasaromis daug vokiečių poilsiautojų. Kada į šias 
nuostabias vietas ims traukti mūsų tautiečiai iš užsienio? Nuotr. Alf. Laučkos

AfA 
SOFIJAI PETRAVIČIENEI

mirus Miami Beach, Floridoje,
seserį DANĄ NAIKAUSKIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia -

Windsoro lietuvių bendruomenė

AfA 
SOFIJAI PETRAVIČIENEI

mirus, 
seseris - dr. DANĄ NAIKAUSKIENĘ, STASĘ BLIŪ- 

DŽIUVIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame-

A. Čerškienė
I. A. Čerška i R. V. Valaičiai

RAŠO IŠ MASKVOS

Rusijos ateitis: ekonomika ar turgus?

AfA 
JONUI GUDELIUI

mirus, 
žmoną, dukrą ir sūnų nuoširdžiai užjaučiame -

UGNIUS TRUMPA

Nauji kūriniai ne visada pa
teisina savo kūrėjus. O kartais 
jie tiesiog paradoksaliai kopi
juoja jau esančius kūrinius, 
tuo nemaloniai reklamuodami 
savo autorius.

Kažkas panašaus vyksta ir 
naujai pertvarkomoje Rusijos 
ekonomikoje ir politikoje. Pas
kutiniu metu dažniausiai var
tojamo žodžio vietą užima jun
ginys “laisvoji rinka”. Jisai 
tiek Rusijos spaudoje, tiek te
levizijoje, tiek ir parlamen
to ekonominiuose debatuose 
nuo mistiškos savo prasmės 
(kaip nuo visų ekonominių ne
gandų padedančio vaisto) ir 
grynai mokslinio termino, per
ėjo į labiausiai nuvalkiotą ir, 
ko gero, labiausiai nemėgsta
mą žodį. Kaip gi tai atsitiko, 
kad šį niekuo nekaltą naujada
rą ištiko toks likimas?

Sunkiausia ligą gydyti, kai 
nėra aiškios priežastys, sukėlu- 
sios tą ligą, bet dar sunkiau 
tam gydytojui, kuris sąmonin
gai ignoruoja tas priežastis, 
užuot atidžiai jų ieškojęs. To
kiu būdu kol kas bandoma gy
dyti Rusijos ekonomiką. Tai ir 
pražudo daugelį tikrai produk
tyvių iniciatyvų, kylančių iš 
naujai kylančių firmų, akcinių 
bendrovių ir bendrų įmonių, o 
taip pat sukelia didžiulę grės
mę užsienio kapitalui ir tai 
finansinei bei ekonominei pa
galbai, kuria Rusija palaiko
ma iš visų pasaulio kraštų.

Rusijos ekonomikos perėji
mas iš socialistinio planavi
mo ir tvarkymo bei visaliau
dinės nuosavybės prie laisvos 
rinkos, matyt, kol kas dar ne
turi aiškaus plano, nes vieni 
tai supranta kaip visų pirma 
visuotinę privatizaciją, kiti 
mano, kad tai tiktai pakirstų 
dar šiaip taip egzistuojančią 
tvarką, dabartinėje ekonomi
koje. Tačiau gyvenimas nelau
kia, kol bus padaryti sprendi
mai, ir todėl tenka Jelcinui 
išleidinėti įsakymus, kurie ar
ba prieštarauja vienas kitam, 
arba išsilaiko vos kelis mėne
sius.

Taip atsitiko ir su mažosios 
prekybos demokratizavimu. Ru
sijos ir kitų buvusių socialis
tinių respublikų gyventojai jau 
seniai vertėsi perpardavinė
jimu, tuo prasimanydami sau 
pinigų gyvenimui palaikyti. 
Patirties šiai veiklai toli ieš
koti nereikėjo, galima buvo 
pasimokyti kad ir iš kaimynų 
lenkų, kurie į panašų gyvenimo 
sūkurį buvo jau anksčiau pa
tekę. Tokia prekybos forma 
greitai parodė savo gerąsias 
ir blogąsias puses, tik tai aiš
ku, kad nė vienas iš valdžios 
vyrų nesitikėjo, kad ji išsivys
tys iki tokio lygio. Jau po savai
tės prekybos visas Maskvos 
centras buvo užpildytas pre
kiaujančiais žmonėmis. Preky
bai buvo pasirinktos pačios 
tinkamiausios vietos: prie di
džiausių aikščių, parduotuvių, 
metro stočių. Turistai stebė
josi, kad Maskvoje dvigubai 
daugaiu parduodančių negu 
perkančių. Tačiau, matyt, nie
kas nesidžiaugė, kai tekdavo 
numindytom kojom brautis per 
minias žmonių, kišančių vos 
tau ne į veidą savo prekes, ei
nant prie eilinės parduotuvės 
ar į metro stotį. O vakare tik 
išspardyti lentiniai prekysta
liai ir krūvos vėjo nešiojamų 
popieriaus gabalų “papuošda

vo” Maskvos ir taip jau kont
rastingus vaizdus.

Tarp prekiaujančių žmonių 
galima būdavo lengvai atskir
ti, kas iš jų atėjo skurdo ir al
kio vedamas, o kas pastovus 
šio reikalo specialistas. Kai 
paklausiau vieną senyvą mote
riškę, kiek kainuoja jos par
duodamas butelis degtinės (la
biausiai paplitusi tarp pre
kiaujančių pensininkų prekė, 
nes jai visada yra didžiausia 
paklausa), ji apsiverkė ir pa
sakė, kad niekada neišeitų į 
gatvę stovėti su buteliu ran
koje, jei ne sunkus gyvenimas. 
Jos dabartinė pensija du kar
tus mažesnė už pragyvenimo 
lygio minimumą, o ir tos pen
sijos dėl bendros pinigų sto
kos valstybė jau du mėnesiai 
nebeišmoka. Santaupos jau 
baigiasi, o darbą dėl senyvo 
amžiaus labai sunku susirasti. 
Ji visą gyvenimą dirbo pedago
ginio instituto ekonomikos 
dėstytoja, kol neišėjo į pensi
ją. Po to jai dėstyti nebeleido, 
nes atsirado žmonių, artimes
nių ir reikalingesnių jos virši
ninkui, taigi, galima sakyti, iš
varė. Prekiauti ji buvo atsine

AfA 
DOMUI ŠIURNAI 

mirus,
žmoną ONUTĘ ŠIURNIENĘ ir gimines nuošir
džiai užjaučiame - A _ . .. .

A. S. Steigvilai

Uoliam lietuvybės rėmėjui
AfA 

JONUI GUDELIUI
mirus, jo žmoną MARYTĘ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

KL Bendruomenės ir Lietuvių fondo
Wasagos apylinkės nariai

AfA
JONUI GUDELIUI

mirus,

žmoną MARYTĘ, sūnų RIMĄ, dukrą DANUTĘ su 
šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Krikšto dukra - B. Činčikaitė-Naccarato

E. K. Činčikai j. a. Patašiai
E. L. Rudaičiai

AfA 
ALBINUI JURAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną VIRGINIJĄ, sūnų, dukras su šeimomis, 
gimines bei pažįstamus, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Br. ir Br. Venclovai
A. ir S. Urbanavičiai
S. Labuckienė
G. Gudelienė
A. Žulys

PADĖKA
1992 m. gegužės 15 d. netikėtai iš mūsų tarpo 

atsiskyrė mylimas vyras, tėvas, senelis

AfA 
JONAS MACIJAUSKAS.

Gili padėka draugams ir visiems, gausiai dalyvavusiems 
laidotuvių namuose, šventovėje, ir palydėjimą į amžino poil
sio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams. Labai ačiū A. 
Šmitienei ir V. Skabeikiui už jautrius atsisveikinimo žodžius, 
pasakytus kapinėse. Didelis ačiū Britų Kolumbijos Lietuvių 
medžiotojų ir meškeriotojų klubui “Bebras” ir visai Vanku
verio bendruomenei. Ačiū už pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu šią skaudžią valandą. Dėkui aukotojams Kanados 
lietuvių fondui, širdies ligų draugijai ir už gėles.

Dar kartą nuoširdi padėka visiems už suteiktą pagalbą 
ir nuoširdumą, kuris liks mūsų širdyse.

Liekame dėkingi - žmona Leonarda, vaikai, 
podukra ir vaikaičiai

šusi tik vieną degtinės butelį ir 
kelis gabaliukus muilo. Papa
sakojo, kad ir Maskvos centre 
prekiauti pavojinga, nes įvai
rios mafijos grupuotės nelei
džia parduoti pigiau, o kartais, 
ypač iš senesnių žmonių, ir pi
nigus atima. Visa tai, jei dar 
įskaityti ilgas parduotuvių ei
les nuo pat ankstyvo ryto, kad 
nusipirktų degtinę ar kitas pre
kes pardavimui, seniem žmo
nėm tampa nors ir vieninteliu, 
bet pragariškai sunkiu būdu 
išsilaikyti. Nors dabar jau lais
vos prekybos taisyklės pakeis
tos, ir jau nebeleidžiama pre
kiauti kur papuolė, tačiau tai 
nors ir pagerino bendrą mies
to tvarką, daugeliui žmonių 
labai pasunkino gyvenimą, o 
gal net atėmė paskutinę gali
mybę užsidirbti duonai. Ta
čiau tai dar neužbaigė “tur
gaus” ekonomikos etapo, nes 
tiktai taip įmanoma iš dalies 
kompensuoti didžiulį prekių 
deficitą, kilusį ne vien dėl ga
mybos trukumų, bet ir dėl per
vežimo bei ryšių problemų. To
dėl neaišku, koks naujas kultū
rinis ar ekonominis fenomenas 
gali vėl atsirasti Rusijoje.

Stefa ir Antanas Petraičiai, 
Jadvyga ir Adolfas Vanagai

AfA 
ANDRIUI VALAIČIUI

staiga mirus,
jo tėvus, brolius, senelį ir tetą RASĄ JUZUKONIENĘ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir prašome visiems 

Dievo palaimos bei stiprybės -
EI. Jaškus A. Mašalas

A. Puteris

PADĖKA

A.a. VINCUI JAKIMAVIČIUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, OFM, 
už maldas laidotuvių namuose, Mišias ir palydėjimą įamžino 
poilsio vietą. Ypač dėkingos esame Teresei ir Jonui Povilaus- 
kams už jų didelę pagalbą bei rūpestį.

Ačiū visiems, kurie atėjo atsisveikinti su velioniu laido
tuvių namuose; dėkojame už maldas, užprašytas Mišias, 
aukas Kanados lietuvių fondui ir Pagalba Lietuvos vaikams 
vajui; ačiū už dalyvavimą gedulinėse Mišiose ir palydėjimą 
velionies į kapines. Dėkojame karsto nešėjams ir ponioms 
už pyragus.

Jūsų parama suteikė mums didelę paguodą.

Liūdinčios dukterys - Danutė ir Irena

PADĖKA

Prisimindami mirusius-

ONUTĘ REINYTĘ-DABKIENĘ 
ir

PETRĄ MORKŪNĄ,
dėkojame kunigams už maldas koplyčioje, šventovėje 
ir palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono kapi
nėse Mississaugoje; visiems už užprašytas Mišias, 
karstų nešėjams, atsiuntusiems gėles, už aukas Slau
gos namams, už pareikštas užuojautas žodžiu, Turner 
ir Porter laidotuvių namams ir mielai šeimininkei už 
puikius pusryčius.

Dėkingi -
J. Rainis, S. Morkūnienė, St. Dabkus



Pasitinkant Lietuvos ambasadorių Buenos Aires orauostyje. Iš kairės: Lietuvos informacijos biuro Argentinoje 
vedėjas ARTŪRAS MIČIŪDAS, S. KATINAS, ambasadorius dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, L. KATINAITĖ Lietuvos 
garbės konsulas ALGIMANTAS RASTAUSKAS

Dabarties įvykiai Lietuvoje

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Lankėsi Lietuvos ambasadorius
Ryšium su referendumu Lie

tuvoje dėl prezidento institu
cijos atsteigimo, Lietuvos am
basadorius dr. Vyt Dambrava 
Piety Amerikoje lankė Argen
tiną, Urugvajų, Braziliją ir Ko
lumbiją. Atsilankymo metu lie
tuviai gavo pilietybės atstaty
mo pažymėjimus, patvirtino 
referendumo komisiją ir ta 
proga išdavė vizas bei prailgi
no užsienio pasus Lietuvos pi
lietybę turintiems tautiečiams.

Buenos Aires orauostyje jį 
sutiko Lietuvoje garbės konsu
las Algimantas Rastauskas 
(apie ambasadoriaus atvyki
mą buvo painformuotas Argen
tinos Užsienio reikalų minis
terijos pareigūnų), Lietuvos

Aiškėja sovietinių agentų veikla Lietuvoje
Jau iškilo viešumon pavardės veikėjų - V. Čepaičio, J. Minkevičiaus, K. Prunskienės, 

A. Klimaičio, A. Matulionio, R. Dapkutės
Sovietų kompartijos ketu

rioliktame suvažiavime CK 
narys Gusev pasakė: “Dar Le
ninas mus kadaise mokė, kad 
kiekvienas partijos narys turi 
būti Saugumo agentu, t. y. ste
bėti ir įskundinėti. Jeigu mes 
dėl ko nors kenčiame, tai ne 
todėl, kad per daug skundžia
me, bet todėl, kad per mažai”. 
Pasakojama, jog vykdydami 
Lenino priesakus kai kurie 
Lietuvos socrealistiniai ra
šytojai savo pirmuosius “kū
rinius” pradėdavo žodžiais: 
“Pranešu, kad . . .” KGB agen
tų tinklas Lietuvoje buvo pla
tus.

Lietuvos “dekagebizacija” 
prasidėjo nuo to, kai AT de
putatas V. Čepaitis, turėjęs 
slapyvardį “Juozas”, buvo ap
kaltintas buvęs KGB agentu. 
KGB archyvuose Čepaičio byla 
nebuvo rasta, tačiau iš kai ku
rių dokumentų yra žinoma, 
kad jam buvo pavesta stebėti
A. Štromo (KGB jį vadino “Pi
tonu”) ir T. Venclovos “Deka
dento” veiklą. Čepaitis tvir
tina, kad KGB agentu jis ne
buvęs, tačiau turėjęs su šia 
organizacija ryšį nuo 1963 ligi 
1988 m., kai jis jau buvo pir
maujančiu Sąjūdžio veikėju ir 
tais metais parašė pranešimą 
apie Lietuvos vidaus santy
kius. Čepaičio tvirtinimą pa
rėmė KGB generolas A. Kar- 
bainov, kuris pareiškė, kad 
Čepaitis niekad KGB agentu 
nebuvo. Tačiau KGB veiklai 
tirti komisijos pirmininkas
B. Gajauskas pristatė pakan
kamai įrodymų, kad Čepaitis 
sąmoningai bendradarbiavo 
su KGB, lankė KGB “saugius 
namus” ir reguliariai susitik
davo su Saugumo tarnautojais. 
Lietuvos AT suspendavo Če
paičio mandatą, kadangi jis 
prieš rinkimus nuslėpė savo 
bendradarbiavimo su KGB 
faktą. 

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 (vairiose 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

informacijos biuro direkto
rius Aleksandras-Artūras Mi- 
čiūdas ir tautiniais drabužiais 
pasipuošęs jaunimas. Trumpa
me Buenos Aires sustojime 
ambasadorius Dambrava tarė
si su pareigūnais, aplankė lie
tuvių parapiją, “Laiko” redak
ciją, susitiko su Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje pirminin
ku bei su kitais veikėjais.

Kelionėje į Montevideo Lie
tuvos ambasadorių lydėjo jo 
ryšininkas A. A. Mičiūdas. Ten 
amb. Dambrava Lietuvos AT 
pirmininko vardu pasveikino 
lietuvius pamaldose, iškilmin
gų pietų metu bei duotame pa
sikalbėjime lietuvių valandė
lei per “Amerikos” radiją. Ke

Vėliau ta pati Gajausko va
dovaujama komisija paskelbė, 
kad buvusi Lietuvos min. pir
mininkė K. Prunskienė (“Šat
rija”) ir AT narys J. Minkevi
čius irgi bendradarbiavo su 
sovietų Saugumu. Pastarasis 
prisipažino dirbęs sovietų 
NKVD karo metais, tačiau tai 
daręs dėl savo priešfašistinio 
nusistatymo. Jis yra kairiosios 
LDDP narys. Prunskienė šiai 
partijai nepriklauso, tačiau 
aiškiai jai simpatizuoja. “Gin
tarinė ledi” tvirtina, kad jos 
apkaltinimas yra politinių 
machinacijų pasekmė. Atrodo, 
Gajausko komisija turi pakan
kamai įrodymų apie Prunskie
nės bendradarbiavimą su 
KGB, ir jai dėl to teks aiškin
tis teisme. Tada sužinosime, 
ar ji yra “Šatrija” ar “Ginta
rinė ledi”.

Gajausko komisijos nariai 
prasitarė, kad jie turi pakan
kamai medžiagos apie Filoso
fijos, sociologijos ir teisės 
instituto direktorių A. Matu
lionį, kuris bendradarbiavęs 
su KGB ir yra kairiosios LDDP 
partijos narys.

Ne vien tik AT nariai ir Lie
tuvos žmonės yra minimi kaip 
KGB bendradarbiai. Pasaulio 
spaudoje buvo paminėta čika- 
gietė R. Dapkutė, buvusi AT 
informacinio biuro vadovė. 
Ji per pasikalbėjimą su sa
vaitraščio “Mažoji Lietuva” 
korespondentu pasakė, kad 
1986 m. viešint Lietuvoje jai

“Buvo malonių ir liūdnų valandų”
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ruošęs. Taip pat ir pats Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
teris, man atrodo, ne diplo
matiniam darbui ruošėsi. Taip 
kad reikia į tai žiūrėti su 
tam tikra filosofija. Aš ma- 

liuose posėdžiuose buvo deta
liai išsiaiškinti su pilietybės 
atstatymu bei referendumu su
siję klausimai, patvirtinta re
ferendumo balsų skaičiavimo 
komisija.

Urugvajaus ir Argentinos 
lietuviai vienbalsiai kreipėsi 
į Lietuvos ambasadorių, pra
šydami paveikti vyriausybė, 
kad Lietuvos pilietybė būtų 
suteikta šiuose kraštuose gi- 
musiems piliečių vaikams ir 
net lietuvių savanorių vaikams, 
kurie kalba lietuviškai, save 
laiko lietuviais, aktyviai dirbo 
ir tebedirba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui bei to
lesnei jos gerovei.

Ši ambasadoriaus Dambra- 
vos kelionė buvo visapusiškai 
sėkminga, glaudžiau sujungė 
lietuvių gretas tolimesniems 
Tėvynės atstatymo darbams.

LIBA

buvo duota suprasti esą ja 
domisi KGB. Grįžusi į JAV ji 
apie tai pasakė FBI dirban
čiam savo pažįstamam. Vėliau 
ją aplankė viena FBI darbuo
toja ir pasakė, kad jos biuras 
domisi, kokiu būdu KGB pasi
telkia JAV piliečius. Dapkutė 
sutiko tai sužinoti. Vėliau, 
jai dirbant Vilniuje, prisi
statė vienas tautietis, dažnai 
lydintis užsienio lietuvius. 
Grįžusi į JAV Dapkutė prane
šė FBI apie savo kontaktus. 
Jos ryšiai su KGB nutrūko 
1990 m.

Š. m. gegužės 19 d. Lietuvoje 
buvo suimtas A. Klimaitis, 
buvęs Europos parlamento 
Baltijos grupės generalinis 
sekretorius. Jis yra kalti
namas žinių rinkimu ir jų per
davimu užsienio valstybės 
žvalgybai. Jo veikla galėju
si sudaryti grėsmę Lietuvos 
valstybės suverenitetui.

Apie visa tai plačiai rašė 
Maskvos dienraštis “Izvestia” 
keliose laidose.

Iškelti viešumon šiuo metu 
KGB archyvai, deja, dar nėra 
istorija. Sovietų imperijos 
kompartijos centro komiteto 
ir KGB šaknys, žlugus Sov. Są
jungai, nebuvo išrautos. Ru
sijoje dabar vietoje KGB vei
kianti Saugumo ministerija 
perėmė jos pareigas, šnipų 
tinklą, sekioja užsienio dip
lomatus, neišduoda kompro
mituojančių archyvų ir toliau 
skleidžia dezinformaciją. Jos 
veikla liečia ir Lietuvą. J.B.

nau, kiekvienas žmogus, svei
ko proto vedamas, gali atlikti 
savo pareigą. Man taip atrodo, 
aš buvau už tokią išeitį.

— Jūsų nuomone, ar Vatika
nas palankiai Lietuvai iš
sprendė Vilniaus arkivysku
pijos klausimą, ten arkivys
kupu paskyręs Audrį Bačkį?

— Man atrodo, kad taip. Bu
vo visokių kitų projektų. Vys
kupo Bačkio paskyrimas laiky
tinas pozityviu žingsniu.

Baigdamas pokalbį ambasa
dorius Lozoraitis dar pridū
rė: “Tenka dar priminti, kad 
reikėtų visiems Kanados ir 
Amerikos lietuviams, turin
tiems teisę atstatyti savo pi
lietybę, pasinaudot šita pro
ga ir viską daryti, kad galėtų 
dalyvauti svarbiame procese, 
kaip pvz. referendumai. Ar jie 
norės vienaip balsuot, ar ki
taip, tai yra kiekvieno pilie
čio teisė. Bet svarbu dalyvaut, 
balsuot”.

Kalbėjosi VI. Ramojus

(Atkelta iš 1-mo psl.)

reiškime kreipiamasi į par
lamentą, siūlant konfrontuo
jančioms grupėms greičiau su
sitarti dėl naujų rinkimų da
tos, pranešė Vilniaus radijas.

Lituanizacija
Lenkų veikėjai aiškina, kad 

Šalčininkų rajone rusifikaciją 
pakeitusi lituanizacija. Žino
ma, kad rusifikacijos procese 
buvo uždarytos 367 lietuviškos 
mokyklos. Pastaraisiais metais 
mokinių skaičius lenkų mokyk
lose ir lietuvių klasėse padi
dėjo. Lenkų mokosi apie 2,200. 
Lietuviškose mokyklose prisi
dėjo 44 mokiniai. Daugiausia 
betgi rusiškose — net 3,100 
mokinių. Klasės esančios ma
žos, tik 11-12 mokinių. Kažku
riose dar mažiau. Šie duome
nys rodo, kad lenkų skleidžia
mos žinios apie lituanizaciją 
neturi jokio pagrindo. Tai pra
nešė Vilniaus radijas gegu
žės 24 d.

Judėjimo kontrolė
Lietuvos krašto apsaugos 

ir Vidaus reikalų ministerijos 
patvirtino laikinam naudoji
mui taisykles, nustatančias, 
kad sovietų kariuomenės auto
transportas savo judėjimui tu
ri turėti specialius leidimus. 
Be jų autotransportacija bus 
sulaikoma iki išsiaiškinimo.

Italijos mostas
Italijos vyriausybė Lietu

vai paskyrė 200 tonų maisto, 
kurį Socialinės apsaugos mi
nisterija paskirstys senelių 
ir vaikų namams. Pirmasis 10 
tonų jautienos krovinys išve
žiotas į šešias prieglaudas. 
Maisto paskirstyme dalyvauja 
Italijos atstovas.

Kitos žinios
— Į Lietuvos krašto apsaugos 

tarnybą numatoma pašaukti 
3000 jaunuolių. Tas darbas jau 
vykdomas — daliai naujokų 
patikrinta sveikata, ir jie siun
čiami į dalinius. Nėra dabar 
šaukiami baigę aukštąsias mo
kyklas, mokytojai, sveikatos 
apsaugos darbuotojai, žemės 
ūkio darbuotojai, farmacinin

Kad sektųsi šių dienų pasau
lyje, kanadiečiai turi būti pa
jėgūs varžytis, nes mūsų darbai 
tiesiog nuo to ir priklauso. 
Save paruošt per mokymąsi 
padės mums konkuruotis ir 
užsitikrinti norimą gerovę sau 
ir savo vaikams.

Mes turime save investuoti 
būdami krašte, kuris sako... 
taip, mes galime.

Šita Ontario bendrovė yra užė
musi 50%pasaulinės rinkos su 
Corel Draw, elektroninių sme
genų grafikos programa IBM 
firmai ar panašioms. Ji ekspor
tuoja 90% savo produktų į 
Europą ir JAV. Tai parodo, kad 
laisvoj prekyboj visa galima 
išvystyti sėkmingai iš Kanados, 
naudojant kanadiečių talentus 
ir iniciatyvą.

Taip, mes galime. 
Tam mes turime įrodymų.

Kanadiečiams sekasi kiek
vieną dieną. Daug pavienių 
asmenų ir verslų pergyvena 
pasisekimą... patirdami naudą 
pavieniai asmenys, ar bend
ruomenės, kuriose jie gyvena, 
taipgi ir Kanados pramonė. 
Šimtai Kanados bendrovių pa
siekia išskirtinės tarptautinės 
sėkmės. Jos organizuoja dar
bus, atskleidžia naujas specia
lybes ir galimybes tūkstančiams 
kanadiečių ir tuo sukuria ka
nadiečių gaminiams rinkas 
visame pasaulyje.

kai, muitinės tarnautojai, dai
lininkai.

— Vilniaus miesto burmis
tras A. Štaras siūlo sudaryti 
specialią darbo grupę, kuri ga
lėtų atstovauti Lietuvai, įkur
dinant užsienio diplomatines 
atstovybes, tuo pagerinant ko
ordinavimą.

— Į pirmąjį Pasaulio lietu
vių teisininkų kongresą, pra
sidėjusį gegužės 25 d., suva
žiavo teisininkai bei svečiai 
iš JAV, Anglijos, Kanados, Ita
lijos, Švedijos, Vokietijos, 
Australijos. Kongreso reikšmę 
pabrėžė Lietuvos teisingumo 
min. V. Pakalniškis. Taipgi 
čia buvo paskelbta, kad re
ferendumo rezultatai buvę ne 
demokratiškai išvesti.

— Aukščiausiosios tarybos 
Centro frakcijos pirm. A. Sa
kalas atmetė V. Landsbergio 
kaltinimus dėl “šliaužiančio 
perversmo”. Jis ir jo frakcija 
negalvoja jungtis prie San
draugos.

— Nuo birželio 1 d. vyriau
siuoju Lietuvos radijo ir tele
vizijos redaktoriumi tapo A. 
Morkūnas, 31 m. amžiaus, bai
gęs Vilniaus un-te anglų kal
bą.

— Žemės konferencijoje, 
Brazilijoje, Lietuvai atstovau
ja 5 asmenų delegacija, vado
vaujama Evaldo Vėbros.

— Lietuvos laisvės lygos 
(LLL) vadovas A. Terleckas 
kritikavo min. pirm. G. Vag
norių, kad šis nepašalinęs nė 
vieno komunistinio darbuo
tojo.

— Lietuvos demokratinės 
darbo partijos (LDDP), buvu
sios komunistų, vadovas A. 
Brazauskas pareiškė, kad par
tijos vienintelis tikslas buvo 
ir bus Lietuvos nepriklauso
mybė.

— K. Prunskienė birželio 7 d. 
išvyko į Vokietiją ir paprašė 
jai iškeltą bylą atidėti iki bir
želio 26 d. S.

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

“TŽ” leidėjai

Kai kanadiečiai 
dirba drauge, mes galime 

pasaulyje pakilti ir laimėti.

Gerovės ir klestėjimo iniciatyvą 
tvarkanti grupė ruošia darnumu 
paremtą planą veiklai, kuris ka
nadiečiams bus pristatytas rug
sėjo mėnesį. Kanadiečiai mums 
yra pasakę, kad jie nori daly
vauti šio veiklos plano paruo
šime. Mes klausėmės... Per 
visą eilę “Bendruomenės 
pokalbių" tūkstančiai žmonių 
iš 186 visos Kanados bendruo
meninių apylinkių siūlė savo 
sumanymus. Jie kalbėjo apie 
tai, kaip uždegti norą lenkty
niauti stovint prieš galimybes 
konkuruotis ir mokytis. 
Jie kalbėjo ir apie tai kaip 
tęsti gyvenimo lygį ir kartu 
užsitikrinti ekonominę ateitį. 
Jie priėjo išvados, kad kiek
vienas iš mūsų turi šitame 
procese dalyvauti... ir kad 
valdžia klausosi.
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Vilniaus arkikatedros-bazilikos vargonininkas virtuozas GEDIMINAS 
KVIKLYS, atlikęs religinį koncertą Klivlando lietuvių Dievo Motinos 
šventovėje 1992.V.10, priima čekį iš klebono kun. GEDIMINO KIJAUSKO, SJ

Nuotr. VI. Bacevičiaus

MEDELIS CONSULTING
1407 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 i namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS 

su STEREIJ\TG AIRWAYS ir 
EIETIJVGS 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 paruoštam keliones ir sekančiomis trasomis: 
Torontas — Varduva — Vilnius 
Torontas — Frankfurtas — Vilnius
Torontas — Viena — Vilnius 
Torontas — Ciurichas — Vilnius

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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

Taip, mes galime. 
Mums užtenka pajėgumo 
pasiekti laimėjimus.

Jau turime darbo, koopera- 
vimo su kitais pasaulinio 
masto pasiekimuose taikos pa
laikyme, medicinoje ir erdvių 
tyrinėjimuose. Dabar su vers
lų, darbo jėgos, vyriausybių 
pagalba, su akademinėmis ir 
socialinėmis grupėmis, dirb
dami visi kartu, galime pa
siekti gerovę tarptautinėse 
konkurencijose. Bet čia yra 
vienas kritinis veiksnys: 
Kanados galutinis potencialo 
rezultatas priklauso nuo 
kiekvieno individo įsiparei
gojimo būti geriausiu 
kanadiečiu.

“Aš turėjau apsispręsti ir keisti 
savo karjerą. Pasirinkau kom
piuterių programavimą ir mano 
pasirinkto kurso dalis buvo 
man bedirbant BC Tel, kur aš 
dabardirbu kaip programuoto
jas analistas. Išmokti dalykai 
man tikrai pravėrė duris pa
trauklios pramonės ateitin".

Taip, mes galime. 
Mes turime žmonių.

Jau pats laikas mums savo 
energiją nukreipti labai 
svarbiam ekonominiam reika
lui... ir save paruošti didesnės 
gerovės ateičiai.

Taip, mes galime]
Canada



4 psi. • Tėviškės žiburiai » 1992. VI. 9 - Nr. 24 (2207)

® LAISVOJE 11/niJL
TRYS KARALIAI

Sekmadieninę mokyklą Kau
no mokytojų namuose turi Lie
tuvių tautinės kultūros centras. 
Trys karaliai — Baltazaras, Kas
paras ir Merkelis mokykloje ap
silankė jų šventei skirtoje va
karonėje. Mokykla padeda kau
niečiams surasti ir pažinti sa
vo šaknis, prisiminti ir atgai
vinti senuosius tautinius papro
čius, tradicijas, apeigas, moky
tis taisyklingos gimtosios kal
bos.

BROLIJOS SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 9-10 d.d. Vilniaus 

sporto rūmuose įvyko pirmasis 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo Sausio tryliktosios broli
jos narių suvažiavimas. Įstatuo
se skelbiama, kad ši brolija yra 
visuomeninė nepolitinė huma
nistinė organizacija, vienijanti 
įvairių tautybių, religijų ir po
litinių įsitikinimų žmones. Su- 
važiaviman įsijungė pora tūks
tančių iš visos Lietuvos atvyku
sių atstovų. Tylos ir susikaupi
mo minute buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Sporto 
rūmuose apsilankęs Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. V. 
Landsbergis grupei dalyvių įtei
kė Sausio tryliktosios atminimo 
medalius, primindamas Lietu
vai iškilusį dabartinį pavojų. 
Suvažiavusiuosius aplankė ir 
Lietuvos sąjūdžio seimo tary
bos pirm. J. Tumelis, juos svei
kinęs krikščionių demokratų, 
demokratų, tautininkų ir kitų 
politinių grupių vardu. Svars
tant brolijos įstatus, pasisaky
ta už buvusių komunistų neįsi- 
leidimą į vadovaujančius pos
tus dešimtį metų. Tačiau buvo 
nutarta neatsisakyti išimčių, 
sprendimą šiuo reikalu palie
kant tokį žmogų geriau pažįs- 
tantiem vietinių brolijų nariam.

KANČIŲ ENCIKLOPEDIJA
Sausio tryliktosios brolijos 

pirmojo suvažiavimo dalyviai 
taipgi nutarė paruošti Lietuvos 
kančių enciklopediją, telkti 
medžiagą apie laisvės kovas, 
padėti nukentėjusiems prie
spaudos metais. Naujosios bro
lijos garbės nariais buvo pa
skelbti visi žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Vilniun suvažiavu- 
siem Lietuvos nepriklausomy
bės gynimo Sausio tryliktosios 
brolijos nariam Mišias arkika
tedroje atnašavo arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis. Suvažiavusieji Vilniu
je aplankė su Sausio tryliktą
ja susijusias vietas ir žuvusiųjų 
kapus Antakalnio kapinėse. Il
giau buvo sustota prie Loretos 
Asanavičiūtės kapo. Prisiminta, 
kad ji š. m. balandžio 22 d. bū
tų šventusi savo dvidešimt penk
tąjį gimtadienį.

ŽEMĖS ŪKIO REFORMA
Duomenų apie Lietuvos že

mės ūkio reformos pirmąjį eta
pą pateikia “Lietuvos aide” pa
skelbtas žurnalisto Antano Ans- 
kaičio pasikalbėjimas su pir
muoju žemės ūkio ministerio 
pavaduotoju Kęstučiu Kristi- 
naičiu. Lietuva turėjo 1.150 
stambių kolchozų ir sovchozų. 
Šį pavasarį savuose ūkiuose 
sėjos darbus pradėjo 23.200 
žmonių, spėjusių laiku susitvar
kyti dokumentus. Apie 17.400 
nesuskubusių, bet pasiruošu

sių ūkininkauti tapo nuominin
kais. Norinčių ūkininkauti da
bar jau užregistruota 173.000 
asmenų. Žemės dalijimas su
stabdytas gegužės 1 d., kad ne
būtų padaryta žalos derliaus 
išauginimui. Tokių smulkesnių 
ūkių buvo įsteigta 12.200. Vi
dutinis ūkio dydis yra apie 11 
hektarų. Į šį sąrašą įjungtos 
ir akcinės ūkių bendrovės bei 
ūkinės bendrijos, galinčios tu
rėti įstatymu nustatytą mažiau
sią ir didžiausią narių skaičių. 
Ūkinei bendrijai reikia bent 
dviejų narių, o jų negalima tu
rėti daugiau kaip 20. Taip ligi 
šio pavasario buvo išdalinta 
370.000 hektarų žemės — dau
giau kaip dešimtadalis bendro 
jos ploto. Žemės ūkio reforma 
bus tęsiama nuėmus šiemetinį 
derlių.

“COCA-COLA” UTENOJE
Balandžio 22 d. “Coca-Colos” 

bendrovės Šiaurės Eurazijos 
srities prez. Tore Kr. Bu pasi
rašė sutartį su Lietuvos valsty
binės įmonės “Utenos gėrimai” 
direktoriumi Gediminu Jackevi
čiumi. Ta sutartimi įsteigiama 
nauja akcinė bendrovė “Coca- 
Cola-Utena”. Dar šiemet bus 
pradėti šios nealkoholinių gė
rimų gamyklos statybos darbai 
Utenoje. Tų gėrimų gamybos in
frastruktūra bei jų pristatymo 
sistemą parūpins “Coca-Colos” 
bendrovė, savo įmones turinti 
179 pasaulio šalyse. Bendroji 
įmonė Lietuvoje “Coca-Cola- 
Utena” gamybą galės pradėti 
po 12-15 mėnesių. Utenos įmo
nėje bus gaminami “Coca-Colos” 
gėrimai ir jiems reikalinga ta
ra. Pirmaisiais darbo metais 
gamybos kokybę prižiūrės “Co
ca-Colos” bendrovės atstovas. 
Ateityje tokių įmonių Lietuvoje 
bus pastatyta daugiau, nes jų 
už Lietuvą gyventojų skaičiumi 
mažesnė Norvegija turi vienuo
lika. Dalis gėrimų iš Utenos 
bus siunčiama Latvijon.

PRALAIMĖJO PERRINKIMĄ
Aukščiausiosios tarybos at

stovas Virgilijus Čepaitis, vado
vavęs Lietuvos nepriklausomy
bės partijai, buvo apkaltintas 
sąmoningu bendradarbiavimu 
su KGB sovietinės okupacijos 
metais. Kaltu jį pripažino kal- 
tiriimus ištyrusi Lietuvos aukš
čiausiojo teismo kolegija. Jam 
pašalinti iš Aukščiausiosios 
tarybos reikėjo jį išrinkusių 
asmenų pareikšto nepasitikėji
mo papildomuose rinkimuose. 
Tie papildomi rinkimai nepa
sitikėjimui pareikšti gegužės 
9 d. įvyko Marijampolės pieti
nėje rinkimų apygardoje, tu
rinčioje 16.832 rinkėjus. “Tie
sos” atstovės Aldonos Svirba- 
vičiūtės pranešimu gegužės 12 d. 
laidoje, balsaviman įsijungė tik 
2.148 rinkėjai, sudarantys 12,7% 
bendro skaičiaus. Negaliojan
čiomis buvo pripažintos 107 bal
savimo kortelės, o dvi dingo, 
matyt, išsineštos namo. Balsa
vimo rezultatus pateikianti A. 
Svirbutavičiūtė pasakoja: “De
putato V. Čepaičio mandatą pa
tvirtino 1002, o už tai, kad jį anu
liuoti, balsavo 1037 rinkėjai. 
Pagal mandatų patikrinimo įsta
tymą, neatvykę balsuoti rinkėjai 
laikomi balsavę prieš. Nutari
mą, žinoma, priims Rinkiminė 
komisija ir AT, bet jau dabar 
aišku, kad V. Čepaitis neteko 
deputato mandato”. V. Kst.

Ontario Barrie mieste surengtoje daugiakultūrėje parodoje ROKAS STE
PULAITIS su savo kūriniais lietuvių skyriuje

Siuntiniai į
Baltic expediting Baltijos kraštus 
517 Fruitland Road, Tel. (416) 643-3334
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 FAX (41 6) 664-6097

KAIRYS

Barrie, Ontario
DAUGIAKULTŪRĖ PARODA. 

Gegužės 5 d. miesto burmistro bu
vo suorganizuota įvairių tauty
bių paroda miesto salėje. Dalyva
vo 25 tautybių grupės su savo me
džio drožiniais, paveikslais, mez
giniais, tautiniais drabužiais, 
maisto gaminiais, muzikos ir šokių 
grupėmis. Be vietinių anglų, čia 
buvo daug iš Europos ir Azijos re
prezentacinių tautinių grupių. 
Tarp Egipto ir Gudijos su savo 
stalu ir medžio skulptūromis sto
vėjo Rokas Stepulaitis su įrašu 
“Lithuania”. Nors Barrie mies
te yra mažai lietuvių, Stepulaičių 
šeima pasirodė labai gražiai ir 
susilaukė didelio susidomėjimo. 
Čia buvo Lietuvos vėliava, Vytis, 
Rūpintojėlis ir daug kitų medžio 
drožinių - skulptūrų, reljefų ir 
paveikslų. R. Stepulaitis yra se
niai žinomas ne tik Barrie mies
te, bet ir toliau apylinkėje. Jis 
kasmet dalyvauja įvairiose paro
dose - turi daug pirmos vietos pri
zų ir įvertinimų tarp kitataučių. 
Jis yra karo meto pabėgėlis, bu
vęs Lietuvos kariuomenės atsar
gos karininkas, atvykęs į Kana
dą 1948 m. iš Vokietijos. Čia visą 
laiką pastoviai dirbdamas remia 
lietuvių spaudą, organizacijas ir 
visus lietuvių reikalus. P. Petkus

Hamilton, Ontario
SUSITIKIMAS-BALIUS “Home- 

coming” turėjęs įvykti birželio 13, 
šeštadienį, Hamiltono Vysk. M. 
Valančiaus mokyklos mokslo me
tų užbaigimo proga, dėl susidė
jusių nepalankių aplinkybių 
ATIDEDAMAS IKI RUDENS.

Rengėjai 
PADĖKA

Mūsų tėveliui ADOMUI DZIE- 
MIONUI mirus, nuoširdžiai dėko
jame už užprašytas Mišias ir užuo
jautas liūdesio dienomis.

Julija Kamaitienė 
Algimantas Dziemionas 

VILNIAUS RINKTINĖS ATSTO
VŲ SUVAŽIAVIMAS ir DLK Algir
do šaulių kuopos 25-rių metų veik
los sukakties minėjimas įvyko ge
gužės 16-17 d.d. Svečių susirinko 
netoli dviejų šimtų. Įnešus vėlia
vas, trumpą kuopos veiklos apžval
gą padarė kuopos pirm. P. Kanopa. 
Maldą sukalbėjo Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Ju
venalis Liauba, OFM. Sveikino 
KLB vicepirm. J. Krištolaitis, KLB 
Hamiltono apylinkės pirm. R. Bag- 
donaitė-Chiarelli, LŠS išeivijoje 
valdybos pirm. M. Abarius, Vil
niaus šaulių rinktinės Kanadoje 
pirm. J. Šiaučiulis, Karaliaus 
Mindaugo šaulių kuopos pirm. A. 
Mylė, Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
pirm. B. Savickas, “Neringos” jūrų 
šaulių kuopos vardu A. Vaičekaus- 
kienė, Centro valdybos garbės teis
mo pirm. St. Jokūbaitis. Raštu svei
kino Lietuvos generalinis konsu
las Kanadai H. Lapas ir iš įvairių 
vietovių šaulių daliniai.

Po trumpos oficialiosios dalies 
sekė koncertas. Programą atliko 
sol. G. Čapkauskienė ir Aušros 
Vartų parapijos choras, vadovau
jamas muz. D. Deksnytės. Solistei 
ir chorui akompanavo muz. J. Go- 
vėdas. Publika gražiam koncertui 
negailėjo katučių. Programą įdo
miai pranešinėjo L. Stungevičie- 
nė, įpindama savo kūrybos. Po 
koncerto buvo sesės Stasės Petke
vičienės ir jos padėjėjų paruoš
ta vakarienė. Stalus aptarnavo 
I. Vasiliauskienė, R. Choromans- 
kytė, A. Beržaitienė ir M. Boru- 
sienė. Speciali padėka priklauso 
R. Choromanskytei už salės papuo
šimą gėlėmis.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTO- 
JŲ KLUBO Giedraitis sodyboje 
birželio 21, sekmadienį, 12 v. yra 
rengiama tradicinė Joninių gegu
žinė. Bus skanaus maisto, prizi
niai šaudymai, loterija, šokiai, 
Jonų ir Jonių pagerbimas, pavaiši
nimas. Rengėjai kviečia visus iš 
arti ir toli gausiai dalyvauti ir pa
sidžiaugti gražia klubo sodyba.

Šaulių kuopos valdyba
REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ arti

miesiems, a.a. Vytauto Venckevi- 
čiaus atminimui Lietuvos vaikų pa
galbai aukojo: $100 - Claude Cie- 
lik; $60 - B. V. Petraičiai; $50 - John 
Craig, A. I. Augustinavičiai, M. N. 
Janušaičiai, A. F. Povilauskai, S. A. 
Karnai, A. G. Cibai; $40 - J. O. Gri
gaičiai, J. A. Kšivickai, J. M. Vainiai, 
G. A. Mikutaičiai; $30 - “Širvintos- 
Nemuno” tunto skautai, Liet, dramos 
teatras “Aukuras”, A. V. Stanevi
čiai, J. M. Rybiai, Z. A. Stanaičiai, 
C. Dalan, G. Keive; $25 - M. A. Gar- 
kūnai, K. A. Žilvyčiai, J. I. Jokūby- 
nai, J. E. Bajoraičiai, R. Choromans- 
kis, M. D. Jonikai, J. Longfield.

$20 - J. Z. Rickai, A. M. Tumaičiai,
R. Tirilis, V. J. Narušiai, M. Ren- 
kienė, V. Bikinienė, A. A. Lauga- 
liai, Z. Čečkauskas, P. A. Armonai, 
M. Vaitonienė, M. L. Paškai, E. J. Ma- 
žulaičiai, J. Astas, A. E. Pareščiai, 
P. Z. Sakalai, V. K. Geležiniai, P. I. 
Zubai, P. V. Lukošiai, J. T. Povilaus
kai, F. A. Rimkai, A. D. Kamaičiai, 
V. G. Kairiai, A. G. Grajauskai, A.
O. Jusiai, K. E. Simaičiai, G. P. Breich- 
manai, Z. A. Gedminai, J. Bubnys, E. 
Apanavičius, J. Deveikis, F. A. Piet- 
roantonio, E. Jasevičienė, P. E. Šid
lauskai, B. R. Pakalniškiai, Irena 
Kuhn, A. Bungardienė, K. Meškaus
kienė, O. Bakšienė, V. Bakšienė, V. 
Kežinaitis, A. E. Liaukai, D. L. Stu- 
kai, Z. M. Kalvaičiai, J. J. Kiselai- 
čiai, A. L. Kuzmickai, S. M. Panavai, 
L. D. Gutauskai, P. S. Kanopos, A.
S. Jankauskai, E. A. Kybartai, M. 
Stasevičius; $15 - S. Žukas, Anne & 
Mauri Laine; $11 -. A- R. Urbantai; 
$10 - A. Deksnienė, S. A. Aušrotai, 
A. Mačiulaitienė, E. Ramanauskie
nė, Gordon Grechulk, M. Jamieson, 
A. Didžbalienė, J. S. Remesaičiai,
P. Vitienė, J. Juozaitienė, L Vasi
liauskienė, E. V. Tiriliai, B. A. Ste
ponavičiai, M. F. Gudinskai, V. Vi
sockis, O. Gurgždienė, V. Lukoševi
čienė, S. C. Salciccioli, G. J. Smith.

A. a. P. Enskaičio atminimui au
kojo $40 - V. G. Kairiai.

A. a. E. Bilevičienės atminimui: 
$10 - F. M. Gudinskai, J. Juozaitienė.

Kitų aukų gauta: $100 - N. Bubnys, 
Z. Rickienė; $25 - G. Armonienė; 
$20 - A. M. Garkūnai, O. Bakšienė, 
V. Bakšienė, M. Masienė, M. Tarvy
dienė, E. Kronienė, A. Mikalauskie
nė, G. Skaistys; $15 - J. Saunorienė; 
$10- Phylicko.

Nuoširdžiai dėkojame visiems.
Pagalba Lietuvos vaikams komitetas
Red. pastaba. Šio komiteto pirm. F. 

Povilauskienė informuoja, kad jų 
grupė įsisteigė prieš dvejus metus 
kaip organizacijos “SOS vaikai" 
padalinys. Vėliau ji pasivadino 
Pagalbos Lietuvos vaikams komi
tetu dėl to, kad siunčia įvairius reik
menis mažom grupėm tiesioginiu 
keliu (ne per centrą) Kaišiadoryse 
ir Šiauliuose. Tai komitetas daro 
drauge su “SOS vaikai” grupe To
ronte. Tautiečiai gausiai aukojo 
a.a. V. Venckevičiaus laidotuvių 
proga, nes p. Venckevičienė yra 
minėto komiteto narė, prašiusi au
koti vietoj gėlių Lietuvos našlai
čiams. - Pažymėtina, kad organiza
cija “SOS vaikai” rūpinasi buvu
sios sovietinės santvarkos našlai-

tynais. Yra įsteigta Lietuvoje kita 
organizacija, kuri rūpinasi beglo
biais vaikais, remdamasi šeiminiu 
metodu ir vadinasi “Pagalbos fon
das Vaikų tėviškės namai”. Kana
doje jam aukas telkia KLK moterų 
draugija per savo skyrius ir yra ati
dariusi sąskaitas lietuvių kredito 
kooperatyvuose.

St. Catharines, Ont.
S. ŠETKAUS ir R. PAULIONIO 

paveikslų paroda įvyko gegužės 
30-31 d.d. Anapilio Parodų salėje, 
Mississaugoje. Buvo išstatyta apie 
40 darbų. Kor.

Winnipeg, Manitoba
A.a. HELEN MARY RAYMOND, 

lenkų kilmės Šv. Kazimiero šven
tovės parapijietė nuo pat para
pijos įsteigimo ir dosni jos rėmė
ja, mirė balandžio 17 d. Geduli
nes pamaldas Šv. Kazimiero šven
tovėje atlaikė prel. J. Bertašius, 
palaidota Visų Šventųjų kapi
nėse. j).

London, Ontario
L. EIMANTO VARDO lituanis

tinė mokykla, nuo atsikūrimo 
prieš trejus metus, ir šiais moks
lo metais veikė Šiluvos Marijos 
parapijos salėje su 33 mokiniais. 
Mokykloje dirbo: Kristina Jaku- 
baitienė, kun. Kazimieras Kakne
vičius, Rasa Kurienė (vedėja), 
Andrius Petrašiūnas ir Ona Sen- 
dienė. Mokykla yra viena iš akty
viausių Londono apylinkės organi
zacijų. Praėjusiais mokslo metais 
ji surengė “Šėpos” teatro spek
taklius, Šiaulių teatro literatūros 
vakarą, Kaukių šeštadienį, Kalė
dų eglutę, Kaziuko mugę ir Moti
nos dienos minėjimą. Mokyklos 
mokytojai aktyviai dalyvavo Lon
dono miesto mokytojų seminaruo
se, priklausė “Heritage Langua
ge” grupei ir susilaukė didelio 
dėmesio bei nuolatinės paramos 
iš katalikiškų mokyklų tarybos. 
Taip pat mokytojai dalyvavo KLB 
kultūros ir švietimo suvažiavime 
Anapilio sodyboje, Mississaugoje. 
Mokyklos mokiniai jau pasiruošę 
dalyvauti šokių šventėje Čikagoje, 
kur jie bus dalis “Baltijos” ansamb
lio, kartu su veteranų grupe. Londo- 
niškiai džiaugiasi ir didžiuojasi 
L. Eimanto vardo mokykla ir linki 
mokiniams bei mokytojams sma
gių atostogų, o rudenį grįžti su at
naujinta energija ir ryžtu į moks
lo darbą.

MOKSLO METŲ PABAIGA ir 
mamyčių pagerbimas įvyko gegu
žės 3, sekmadienį, Šiluvos Mari
jos parapijoje. Mokiniai aktyviai 
dalyvavo 11 v.r. Mišiose, nešdami 
tai šventei pritaikytas aukas, skai
tydami skaitinius ir patarnauda
mi Mišioms. Giedojo “Pašvaistės” 
choras. Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko įdomi ir humoristinė 
programa, kurią labai noriai atli
ko mokiniai. Gražiai išdekoruoto- 
je scenoje buvo įscenizuoti keli 
vaidinimėliai, deklamuoti eilėraš
čiai, o eilė jaunų muzikantų pa
rodė savo gabumus prie pianino. 
Puikiai pasirodė daug žadąs mo
kyklos choras, o tautinių šokių 
gretos rodė, kaip jie pasiruošę 
Tautinių šokių šventei. Vedėja 
Rasa Kurienė pranešė, kad mokyk
la numato įsigyti skudučius ir 
kankles. Taigi Londonas turės ir 
jaunimo orkestrėlį. Šventė baig
ta mokinių tėvelių paruoštais pie
tumis.

“BALTIJOS” ANSAMBLIS, vei
kęs Londone daugelį metų vadovų 
a.a. Miro ir Danos Chainauskų prie
žiūroje, kurį laiką buvo pasyvus. 
Nuo praeito rudens Rasos Kurie- 
nės rūpesčiu susiformavo net dvi 
šokėjų grupės - vaikų ir veteranų, 
kurios pasiliko “Baltijos” vardą. 
Abiem grupėm vadovauja Rasa 
Kurienė.

Birželio 20, šeštadienį, 6 v.v., 
Šiluvos Marijos parapijos salėje, 
“Baltijos” ansamblis rengia Joni
nių vakarą. Programoje jis pašoks 
Tautinių šokių šventei paruoštus 
šokius ir vaišins vakariene. Visi 
kviečiami dalyvauti, išlydint į Či
kagą Londono šokėjus. Įėjimas — 
$10, moksleiviams — $5. Pelnas 
skiriamas kelionės į Čikagą išlai
doms apmokėti. G.P.
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JA Valstybės
JAV lietuvių jaunimo sąjungos 

VI-sis politinis seminaras gegu
žės 1-3 d.d. Vašingtone susilau
kė 140 užsiregistravusių dalyvių. 
Jų tarpe buvo ir 19 iš Kanados, 
du iš Lietuvos. Seminaras pra
dėtas JAV LJS Vašingtono sky
riaus pirm. Viktoro Kaufmano 
įvadiniu žodžiu. Kalbėjo ir ati- 
daryman įsijungęs JAV senato
rius Donald Riegle bei kiti lie
tuvių jaunimo atstovai. Baltųjų 
rūmų informacijos salėje buvo 
išklausyti valdžios pareigūnų 
pranešimai. Susipažinimui skir
toje vakarienėje kalbėjo Vik
toras Nakas — Lietuvos ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio pava
duotojas politiniams ir spaudos 
reikalams. Seminaro dalyviai 
daugiausia gvildeno įvairias 
pagalbos Lietuvai temas ir sa
vo organizacinius reikalus. Įdo
mus buvo advokato Povilo Žum- 
bakio, ilgiau viešėjusio Lietu
voje, pranešimas apie jos tam
sesnes politinio gyvenimo ap
raiškas. Jis pabrėžė politinį 
lietuvių susiskaldymą, pavydą, 
neapykantą, buvusiųjų “apara- 
čikų išsilaikymą, privatizacijos 
nesklandumus, moralinį nuo
smukį bei kitas dabartinio gy
venimo problemas.

Į politinį seminarą Vašingtone 
buvo įjungtas ir JAV lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovų meti
nis suvažiavimas, išrinkęs ir 
naują valdybą. Jos branduolį 
Los Angeles mieste sudarė 
pirm. Gailė Radvenytė, nariai 
Edvardas Mickus, Rūta Predke- 
lytė ir Linas Vanckus, papildytą 
Rūtos Kvederaitės iš Arizonos 
Phoenix miesto, Brigitos Novic- 
kytės ir Ritos Starinskaitės iš 
San Francisco. Šeštasis JAV 
lietuvių jaunimo sąjungos po
litinis seminaras Vašingtone 
buvo baigtas gegužės 3 d. pa
maldomis ir atsisveikinimu Lie
tuvos ambasadoje. Mišias atna
šavo ir pamokslą sakė kun. Kęs
tutis Ramanauskas. Seminaro 
dalyviams padėkojo JAV lietu
vių jaunimo sąjungos Vašing
tono skyriaus pirm. V. Kaufma- 
nas. Ambasadoriaus Stasio Lo
zoraičio vardu jaunuosius am
basados svečius pasveikino jo 
pavaduotojas politiniams ir 
spaudos reikalams Viktoras 
Nakas.

Argentina
Susivienijimo lietuvių Argen

tinoje naują centro valdybą 
1992-93 m. kadencijai sudarė; 
pirm. Arnaldo Vezbickas, vice
pirm. Alberto Stalioraitis, I 
sekr. Luisa Zdanavičiūtė-Mag- 
nasco, II sekr. Laima Levana- 
vičiūtė, I ižd. Marcelo Stane
vičius ir II ižd. Alberto Stukas.

Tradicinį Motinos dienos mi
nėjimą sostinėje Buenos Aires 
gegužės 3 d. surengė Lietuvių 
centras su programai vadovavu
sia Silvija Ruplėnaite. Nelida 
Zavickaitė-Mahne skaitė lietu
vių kalbon išverstą Alfonsinos 
Storni eilėraštį apie motinos 
meilę sūnui. Vaikiškomis melo
dijomis programon įsijungė Eli- 
dos Gaidimauskaitės paruoštos 
trys instrumentalistės. Vaikai 
suvaidino “Motinos namelį”, ku
riame gyveno tarp pamiškės gry
bų ir gėlių žaidžiantys nykštu
kai. Sol. Zuzana Valadkaitė-Lo- 
pez su pianistės N. Zavickaitės- 
Mahne palyda padainavo kelias 
motinoms skirtas dainas. Tau
tinių šokių pynę atliko “Inka
ro” ir “Spindulio” ansamblių 
nariai. Jų vadovas Juozas Pū
tikas pynėn buvo įjungęs IX- 
jai išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventei Čikagos Rosemon- 
to priemiestyje ruošiamus šo

kius. Šventėje dalyvaus jungti
nė “Inkaro” ir “Spindulio” šo
kėjų grupė. Gėlių puokštėmis 
buvo pagerbtos pasižymėjusios 
motinos — Yolanda Narusavi- 
čiūtė-Clement, Ana Maria Puli- 
kienė ir Lucia Muškėtas. Minė
jimo dalyviams ir programos 
atlikėjams padėkojo Lietuvių 
centro valdybos pirm. Julius 
Mičiūdas.

Australija
Kanberos lietuvių sporto klubo 

“Vilkas” naują valdybą balan
džio 7 d. sudarė: pirm. Pranas 
Gružauskas, sekr. Liudas Budzi- 
nauskas ir ižd. Leonas Venslo- 
vas. Visi jos nariai yra sporto 
veteranai, daug kartų atstovavę 
lietuviams įvairiose varžybose. 
Tikimasi, kad veteranų valdyba 
atgaivins sulėtėjusią lietuvių 
sporto veiklą Australijos sosti
nėje. Po ilgesnės pertraukos ten 
jau atsigavo “Vilko” krepšinin
kų komanda.

Britanija
Vysk. Paulius Ęaltakis, OFM, 

birželio 12-29 d.d. aplankys 
Škotijos ir Anglijos lietuvius. 
Škotijoje jis su lietuviais su
sitiks birželio 14 d., Mančeste
ryje — birželio 18 d., Bradfor- 
de — birželio 20 d., Nottinghame 
— birželio 21 d., Londone — bir
želio 28 d.

A. a. Juozas Kazlauskas po 
trumpos, bet sunkios ligos kovo 
10 d. mirė Londono ligoninėje. 
Velionis kovo 17 d. iš Šv. Kazi
miero šventovės palaidotas šei
mos kape Šv. Patriko kapinėse. 
Liko liūdintys šeimos nariai — 
žmona, dukra ir žentas. Velio
nis, sulaukęs šešiasdešimt sep- 
tynerių metų, buvo namų deko
ratorius,

Vokietija
Metinė VLB tarybos sesija ko

vo 14 d. buvo surengta Romu
vos pilyje Hiutenfelde. Taryba 
turi 15 narių, o sesijon įsijun
gė tik 12. Trūko Ričardo Baltu
lio, inž. Roberto Šneiderio ir 
Algio Vitkaus. Sesijai vadovavo 
tarybos prezidiumo pirm. inž. 
Jonas Valiūnas. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti trys pra
ėjusių metų laikotarpyje mirę 
VLB darbuotojai — a.a. Mykolas 
Žilinskas, a.a. Jeronimas' Gul
binas ir a.a. Veronika Sutkie- 
nė. Metinės veiklos apžvalgą 
padarė valdybos pirm. Arminas 
Lipšys, pabrėždamas Lietuvių 
informacijos biuro įsteigimą. 
Lietuvos aukščiausioji taryba 
jam vadovauti atsiuntė gerai 
vokiečių kalbą mokantį savo 
atstovą Antaną Račą, turintį 
plačius įgaliojimus ryšiams su 
vokiečiais. Biurą teko įsteigti 
dėl vokiečių labai padidėjusios 
žinių apie Lietuvą paklausos. 
Lietuvių informacijos biuro 
veiklą finansuoja VLB vadovai. 
Valdybos ižd. Antanas Šiugž- 
dinis supažindino su 1991 m. 
finansine apyskaita. 1991 m. 
sąmata siekė beveik 140.000 
markių, o balansas gruodžio 
31 d. — apie 13 milijonų markių. 
Apie Vasario 16 gimnazijos at
eitį kalbėjo direktorius And
rius Šmitas. Jos ir Romuvos at
eitis tebėra neaiški. Čia galėtų 
įsikurti Lietuvos informacijos 
centras, Lietuvių kultūros in
stitutas su savo skyriais, bet ga
li likti ir gimnazija, jeigu lietu
viai suras pakankamai lėšų jos 
išlaikymui. Išrinktą VLB valdy
bą, pasiskirsčiusią pareigomis, 
sudarė buvusiosios valdybos 
nariai: pirm. Arminas Lipšys, 
vicepirm. V. Bartusevičius, sekr. 
Elena Tesnau, Antanas Šiugždi- 
nis ir narys Andrius Šmitas.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

U'T’ A T IZ A » LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS

AMBER Latvių įstaiga
PATARNAVIMAI

globus Į BALTIJOS 
VALSTYBES

PRISTATOM 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 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real, ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

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
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%

IMAME UZ: 
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

RRSPirRRIFI m.............7.5% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m................... 8% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

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

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

• SIUNTINIAI LAIVU - sekantis išsiuntimas birželio 29 d.
• Persiuntimo kaina apskaičiuojama pagal siuntinio dydį.
• Persiuntimo kaina nepriklauso nuo siuntinio svorio.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų.

PINIGŲ PERVEDIMAI - saugu, greita ir patikima.
STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI

- klauskite mūsų kainų sąrašo.
KITI PATARNAVIMAI.

SIUNTINIAI LĖKTUVU
- greitas būdas padėti jūsų draugams ir giminėms.

Sekantys išsiuntimai: birželio 20, liepos 4 ir 18 d.d.



Pietuose šiltesni ir žmonės
Aplankius gausesnius lietuvių telkinius Pietų Amerikoje • Vizitas pas indėnų misijonierių 
kunigų profesorių Kazimierų Bėkštų Amazonijoje • Susitikimas sujaunu universiteto 

rektoriumi Antanu Mockumi • Daug nuoširdumo ir nepunktualumo
KUN. EDMUNDAS PUTRIMAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Naikinamos džiunglės

Buvo labai skaudu matyti, 
kaip Amazonijos džiunglės yra 
teršiamos ir net naikinamos. 
Yra iškertama tūkstančiai hek
tarų miškų per metus, ir nie
kas nesirūpina iš naujo apso
dinti tuos plotus.

Amazonijos upė yra septyni 
milijonai kvadratinių km ilgio.

Brazilijos valdžioje ir poli
cijoje yra įsigalėjusi korupci
ja, ir niekas nesirūpina tų plo
tų priežiūra. Yra 50 slaptų ora- 
uosčių džiunglėse, iš kurių ne
legaliai gabenami gaminiai: 
krokodilų odos, auksas, narko
tikai, brangakmeniai. Jie daž
niausiai parduodami pasau
liui už didelius pinigus. Ama
zonijos džiunglės duoda 20% 
pasaulio deguonies. Kas bus 
už generacijos, jei taip bus 
naikinami tie plotai?

Manause teko pajusti 40°C 
temperatūrų su 95% drėgmės. 
Po keturių valandų skridimo 
į Kolumbijos Bogotų, esančią 
2,800 km virš jūros lygio, kai 
ten nusileidau, temperatūra 
buvo 16°C.

Kolumbijoje
Kolumbijos sostinėje gyvena 

50-100 lietuvių. Dauguma jų at
vyko po II D. karo. Jų sielova
da rūpinasi psichologijos pro
fesorius kun. Vytautas Manke- 
liūnas.

Šiuo metu Kolumbijoje vėl 
pradėjo veikti KL jaunimo są
junga. Nariai susirenka kas 
šeštadienį pasimokyti lietu
vių kalbos. Kas nors papasa
koja apie Lietuvą. Prieš Ve
lykas visi dažė margučius.

Didžiausia Kolumbijos pro
blema yra šiauriniai ameri
kiečiai vadinami “gringos”, 
ir europiečiai, kurie moka 
didelius pinigus už narkoti
kus. Vietiniai mano, kad dau
guma vakariečių yra narkoma

nai. Jei čia pradėtų smarkiau 
kontroliuoti ir bausti tuos, 
kurie pardavinėja tuos nuo
dus, Kolumbijos policijai ne
reikėtų ieškoti džiunglėse ir 
Andų kalnuose bei naikinti 
tuos ūkius ir fabrikus, kurie 
gamina narkotikus.

Eksportuojama apie 700 mil. 
tonų narkotikų per metus per 
Venezuelą ir daro didelį pel
ną. Dalis kariuomenės ir mies
tų policijos yra narkotikų ma
fijos papirkti. O tarp tų nar
kotikų pirklių vyksta karas: 
50-60 žmonių žūsta per savaitę.

Kolumbijos sostinės Bogotos 
valstybiniam universitetui va
dovauja lietuvis mokslininkas 
Antanas Mockus, paskirtas 
tom pareigom valstybės pre
zidento.

Šiuo metu Kolumbijoje vyks
ta neramumai. Ginkluoti radi
kalai studentai kartas nuo kar
to užima kokį nors universite
to pastatą, pagrobia kurį nors 
profesorių ar studentą, daro 
tuo būdu spaudimą ir bando 
pravesti savo reikalavimus. 
Rektorius A. Mockus mano, 
kad tokius studentus galima 
nuraminti tiktai dialogu, be 
policijos ir be ginklų. Kol 
kas jam sekasi.

Rektoriaus rezidencija ap
tverta aukšta metaline tvora 
ir yra saugoma ginkluoto sar
gybinio (anksčiau buvo du). 
Pernai prie jo namo sprogo 
bomba. Dažnai jis gauna grasi
nančių telefono skambučių. 
Dėl to jis visą laiką yra sau
gojamas ginkluotų sargybinių. 
Kur tik važiuoja, jį lydi du 
džypai kareivių, saugumiečių 
ir vietinės policijos (mieste).

Tą vakarą, kai lankiausi rek
toriaus rezidencijoje, susipa
žinau ir su jo motina, ten iš
garsėjusia skulptore Nijole 
Savickaite- Mockuviene. Besi- 
vaišinant suskambo telefonas 
— pranešė, kad ginkluoti radi
kalai studentai užėmė univer
siteto pastatą, kuriame vyksta

Nuotr. E. Putrimo

mokslinė konferencija ir ku
rioje prieš valandą dalyvavo 
ir pats rektorius. Kol rekto
rius pasiruošė važiuoti atgal 
į universitetą, pranešė poli
cija, kad viskas nurimo. To
kie dalykai ten įvyksta net 
keletą kartų per mėnesį.

Venezueloje
Tarp Kolumbijos ir Vene

zuelos yra 2000 km. siena. Aiš
ku, neįmanoma apsaugoti sie
nos nuo kontrabandininkų. Ve
nezuela turi lengvesnius ir 
atviresnius ryšius su Šiaurės 
Amerika ir V. Europa. Tad yra 
patogiau narkotikus gabenti 
per tą kraštą.

Karakase, kur yra du mili
jonai gyventojų, gyvena 100- 
200 lietuvių. Jų ilgametis 
kapelionas kun. A. Perkumas 
mirė prieš keletą metų vysk. 
P. Baltakio apsilankymo me
tu. Dabar pasauliečiai, ypač 
Lietuvos ambasadoriaus V. 
Dambravos iniciatyva, ren
gia nereguliariai lietuvių 
pamaldas, kurias laiko italų 
kilmės kunigas. Dalyviai at
sako ir gieda lietuviškai.

Beveik visi lietuviai at
vyko į Venezuelą po II D. ka
ro. Anksčiau veikė skautai, 
sporto komandos ir tautinių 
šokių grupės ne tik Karaka
se, bet ir Valencijoje ir Ma- 
racay. Bet, kaip ir visose iš
eivijos kolonijose, nutauti- 
mas visur jaučiamas. Šiuo me
tu vėl veikia VL jaunimo są
junga, kuri norėtų suorgani- 
zuot jaunimo stovyklą ir VLB. 
Vis mėgina suorganizuot kokį 
nors kultūrinį renginį.

Ambasadorius dr. V. Dam- 
brava yra plačiai pagarsinęs 
Lietuvos vardą per spaudą, 
radiją, televiziją ir asme
ninius ryšius. Jis yra daug 
nusipelnęs Lietuvai ir vietos 
lietuviams.

Baigiant
Visur P. Amerikoje, kur lan

kiausi, pajutau ir pastebėjau, 
kad net ir trečios ar ketvirtos 
kartos lietuvių kilmės žmonės 
pasižymėjo nuoširdumu ir vai
šingumu. Buvo malonu matyti, 
kad didelė dalis buvusiųjų 
Vasario 16 gimnazijos moki
nių aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Buvo betgi 
gaila išgirst apie tuos, kurie 
grįžo iš gimnazijos su entu
ziazmu, bet nepajėgė perduot 
to entuziazmo bendruomenei 
ir iš nusivylimo pasitraukė.

Aplamai, mes turėtume at
kreipti didesnį dėmesį į PA 
lietuvių bendruomenes. Iš 
jų galime patirti, kad įmano
ma išlaikyti tautinę dvasią 
net ir po kelių generacijų.

Venezuelos sostinėje Caracas su vietos kardinolu šių įspūdžių autorius 
kun. EDMUNDAS PUTRIMAS, Vasario 16 gimnazijos kapelionas

Tėviškės žiburiai * 1992. VI. 9 - Nr. 24 (2207) • psl. 5

Visuomenės skurdo problema
Marksizmo ir krikščionybės idėjos

“Aš tik Dievo įrankis”
Prelatas Justinas Bertašius atšventė 

auksinę kunigystės sukaktį

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

E. KALASAUSKAS

1992 m. gegužės 17 d. Winni- 
pego Šv. Kazimiero parapijos 
komiteto rūpesčiu pakilioje 
nuotaikoje iškilmingai atšvęs
tos parapijos klebono prelato 
Justino Bertašiaus 50-os kuni
gystės metinės, dalyvaujant 
Winnipego arkivyskupui Leo
nard James Wall, vyskupui Pau
liui Baltakiui, OFM, kurijos 
prelatams, kunigams, daugeliui 
kitataučių ir lietuvių svečių.

Žemaitijos sūnus
Prel. Bertašius, Žemaitijos 

sūnus, gimė 1915 m. kovo 21 d. 
Šauklių k., Mosėdžio par., Kre
tingos aps. Keturių brolių ir vie
nos sesers šeimoje buvo vyriau
sias ūkininkų Kunigundos ir 
Eligijaus Bertašių sūnus. Nuo 
pat jaunystės ūkyje turėjo sun
kiai dirbti ir siekti mokslo 
pirma Mosėdžio pradžios mo
kykloje, vėliau Skuodo gimna
zijoje.

1934 m. įstojo į Telšių kuni
gų seminariją, kur studijavo 
iki sovietų okupacijos. Sovie
tams uždarius seminariją, nu
vyko į Kauną tęsti studijų. Ku
nigu įšventintas vyskupo Bori- 
sevičiaus 1942 m. gegužės 14 d. 
Telšiuose. Pirmąsias Mišias 
atnašavo savo tėviškės Mosė
džio šventovėje birželio 14 d. 
Vikaru buvo paskirtas į Viekš
nius. Vėliau VD universitete 
Kaune studijavo teologiją. Ant
rajai sovietų okupacijai artė
jant, 1944 m. pasitraukė į Va
karus ir apsigyveno Fuldoje.

1

Vokietijoje
Pradžioje darbavosi Fuldos 

katedroje, vėliau vikaravo kito
se vokiečių parapijose ir buvo 
kapelionu vienuolyno ligoninė
je Neuen Baken. 1945 m. įstojo 
į Miunsterio universitetą, kur 
ketverius metus studijavo isto
riją, tautotyrą ir liturgiją. 
Kartu dirbo pabėgėlių stovyk
los kapelionu Osnabriuke. 1949 
m. buvo paskirtas kapelionu 
lietuvių sargybos ir transporto 
daliniams britų okupuotos zo
nos kariuomenėje. 1951 m. sau
sio 25 dieną emigravo į Kanadą, 
kur apsistojo St. Jean, P.Q., se
minarijoje, o vėliau kurį laiką 
darbavosi Šv. Jurgio parapijoje 
organizuodamas jaunimą.

Kanadoje
Tuo laiku lietuviai pranciško

nai Kanadoje atsiųsdavo savo 
kunigus į Winnipegą lietuvių 
sielovados darbui. Kadangi jie 
čia atvykdavo trumpam laikui, 
religinė veikla nebuvo plati. 
Pranciškonai pasiūlė kum Ber- 
tašiui vykti į Winnipegą ir steig
ti lietuvių parapiją. Jis mielai 
tą pasiūlymą priėmė ir 1951 m. 
gruodžio 15 d. atvyko. Pradžio
je darbas buvo sunkus, nes ne
buvo nei lietuvių šventovės, nei 
pastovios vietos kur lietuviai 
galėtų burtis. Taipgi buvo truk
dymų iš pavienių, anksčiau at
vykusių lietuvių. Nugalėjus vi
sas kliūtis, 1953 m. rudenį kun. 
Bertašiaus ir kitų pasiryžusių 
lietuvių pastangomis, lietuviai 
įsikūrė savoje pastogėje, nors 
tai buvo tik busimosios švento
vės rūsys. 1957 m. balandžio 14 
d. kun. Bertašius įvedė Winni
pego tikinčiuosius lietuvius į, 
nors dar ir nevisai baigtą, bet 
savą šventovę. Ir taip jauno ku
nigo pasiryžimu gimė lietuvių 
katalikų Šv. Kazimiero parapi
ja. Jis pats persikėlė į butą, 
pristatytą prie šventovės.

Jau prabėgo 40 metų nuo kun. 
Bertašiaus atvykimo į Winni- 
pegą. Laikas palieka savo pėd
sakus. Sveikatos negalavimai 
vaikščiojimą daro vis sunkes
nį, bet savo dvasia ir pasišven
time jis nepasikeitė — liko toks 
pat kuklus, pasišventęs sielo
vados darbui, visiem nuoširdus 
ir draugiškas. Nesuviliojo jo 
nei “žalesnės pievos”, nei že
miški turtai. Visiems jis yra 
prieinamas, atviras, visad pa
siruošęs padėti, visad besirū
pinantis ne vien liturginiais, 
bet ir lietuvybės išlaikymo rei
kalais.

Šv. Tėvas, pripažindamas kun. 
Bertašiaus nuopelnus lietu
viams katalikams Winnipege ir 
apylinkėse, 1984 m. suteikė jam 
prelato titulą.

Sveikino kitataučiai
Dabar jau žilagalvis prel. J. 

Bertašius sekmadienį, gegužės 
17, atšventė auksinę kunigystės 
sukaktį. Įspūdingai chorui gie
dant “Kristus nugali — Kristus 
karaliauja”, iškilmės pradėtos 
vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM, Mišiomis anglų kalba kita- 

(Nukelta j 6-tą psl.)
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VYTAUTAS SKUODIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vargo ir skurdo problema 
yra viena iš aktualiausių šian
dieninio pasaulio problemų. 
Jeigu į šią problemą pažvelg
sime regioniniu požiūriu, ypač 
kris į akis nenormali padėtis 
Pietų Amerikos žemyne. Ne
nagrinėsime priežasčių, kodėl 
šiame kontinente vargšų ir 
skurdžių yra daugiausia, ta
čiau pateiksime faktą, kad ja
me 96% turto priklauso tiktai 
5% gyventojų. Taigi čia 95% 
visų gyventojų yra beturčiai.

Tiesiog klaikų įspūdį pa
lieka Brazilijos daugiamili
joninio miesto Sao Paulo prie
miestis, kuriame didingų dan
goraižių fone didelį plotą už
ima viena prie kitos prisišlie
jusios landynės, prieš kurias 
ir sulindusi į žemę lūšna tiems 
varguoliams atrodytų kaip rū
mai. O juk tose landynėse gy
vena tokie pat žmonės kaip ir 
mes visi, tik be galo skursta.

Rašytojas Viktoras Hugo 
“Vargdieniuose” rašo: “Kas yra 
matęs tik vyro skurdą, tas nie
ko nėra matęs - reikia išvysti 
moters skurdą; kas yra matęs 
tik moters skurdą, tas nieko 
nėra matęs - reikia matyti vai
ko skurdą.

Patekęs į paskutinį skurdą, 
vyras netenka visų savo iš
teklių ir vilčių. Vargas be
ginklėms būtybėms, kurios yra 
kartu su juo! O jis iš karto vis
ko netenka: darbo, uždarbio, 
duonos, šilimos, drąsos, ge
ros valios. Dienos šviesa gęs
ta viduje; tuose patamsiuose 
vyras randa silpną moterį ir 
vaiką, ir juos žiauriai įtraukia 
į nešlovę ir gėdą.

Tada jau viskas galima. Tada 
jau nėra jokių varžtų. Nevil
ties pertvaros silpnos, o už jų - 
ydos ir nusikaltimai.”

Tačiau, kaip rašo V. Hugo, 
“skurdas, kaip visa kas gyve
nime, ilgainiui tampa paken
čiamas. Per ilgesnį laiką jis 
įgauna formą ir nusistoja. Ve
getuoji, tai yra surandi tam 
tikrą vargingą būdą šiaip taip 
gyventi”.

Būtų klaidinga manyti, kad 
Katalikų Bendrija yra abejin
ga socialinėms žmonijos pro
blemoms. Ji yra įsitikinusi, 
kad jeigu žemėje būtų įgy
vendintas Kristaus mokslas 
ne tik forma, bet ir dvasia, 
skurdas turėtų išnykti.

Vatikano II suvažiavimo de
krete “Ganytojinės vyskupų 
pareigos Bažnyčioje” sakoma: 
“Tesistengia pagal išgales leng
vinti kitų diecezijų arba 
krašto sričių skurdą.”

Pastoracinėje konstitucijoje 
“Bažnyčia dabartiniame pa
saulyje” rašoma. “Jei tik bū
tų protingai bei žmoniškai 
tvarkomas ir derinamas išsi
vystęs ūkis, mūsų meto gyve
nimas galėtų sušvelninti vi
suomenės nelygybę. Tačiau la
bai dažnai jis kaip tik veda 
į tos nelygybės paaštrėjimą 
arba kai kur net į silpnųjų 
padėties blogėjimą ar panie
ką beturčiams.

Kai nesuskaičiuojamos mi
nios dar neturi būtiniausių da
lykų, kai kurie, net mažiau 
išsivysčiuose kraštuose, gy
vena ištaigingai ir eikvoja 
gėrybes. Prabanga ir skurdas 
stovi greta. Nedaugeliui yra 
duota didžiausia pasirinkimo 
laisvė; tuo tarpu daugybė ne
turi veik jokios galimybės 
veikti savo iniciatyva ir ap
sisprendimu, o dažnai yra įsta
tyti į asmenį žeminančias gy
venimo ir darbo sąlygas.”

Tos pačios konstitucijos 
kitoje vietoje taip rašoma: 
“Krikščionys noromis ir visa 
širdimi teprisideda prie to
kios tarptautinės santvarkos 
kūrimo, kur būtų nuoširdžiai 
gerbiamos teisėtos laisvės ir 
visų brolybė bendraujant. Pri
sidėti prie to kūrimo yra juo 
svarbiau, kad didesnė pasau
lio dalis dar taip labai tebe-

skursta, jog vargšuose pats Kris
tus tarsi šaukte šaukiasi sa
vo mokinių meilės. Tebūnie 
šalinamas žmones piktinąs da
lykas, kad kai kurios šalys, 
kurių dažnai didesnę gyven
tojų dalį puošia krikščionio 
vardas, turi apsčiai gėrybių, 
o tuo tarpu kitos stokoja bū
tiniausių dalykų ir kenčia ba
dą, ligas ir visokeriopą skurdą. 
Juk neturto ir meilės dvasia yra 
Kristaus Bažnyčios garbė bei 
ženklas.”

Skurdžius - dvasinis turtuolis
Tačiau kyla klausimas, ar ne

turtas ir skurdas kaip sociali
nės blogybės tuo pačiu yra ir 
moralinės blogybės? Ar varg
šas ir skurdžius negali būti 

- dvasiškai turtingesnis už mi
lijonierių? Ir ar turtuolis vi
sada jaučiasi esąs laimingas?

Viktoras Hugo “Vargdie
niuose” rašo: “Neturtingas jau
nuolis (...) tiek stebi žmoniją, 
kad išvysta Dievą. Jis svajoja 
ir pasijunta didus; dar svajoja 
ir pasijunta geras. Jis nugali 
egoizmą, kurį turi kenčiąs žmo
gus, ir jame atsiranda altruiz
mas, kurį turi galvojąs žmogus. 
Jame išsiskleidžia nuostabus 
jausmas, užmiršimas savęs ir 
gailestingumas visiems. Maty
damas, kokią daugybę džiaugs
mų gamta dalina atvertoms sie
loms, o visai neduoda uždary
toms sieloms, jis, šitas dva
sios milijonierius, pagaliau 
ima gailėtis milijonieriaus pi
nigų. Lig tik jo sielą nušvie
čia toji įstabi šviesa, dingsta 
iš jo širdies visa neapykanta. 
Ar jis nelaimingas? Ne. Jau
nuolio skurdas niekados nėra 
paskutinis skurdas. Bet kuris 
vaikinas, kad ir kažikokiame 
varge begyventų, kad ir koks 
būtų neturtingas, būdamas 
sveikas, stiprus, gyvas (...) vi
sada sukels pavydą senam im
peratoriui”.

Žinoma, čia kalbama tiktai 
apie dorą žmogų. Kitoje vieto
je tas pats rašytojas apie skur
dę taip aiškina: “Skurdas, kai 
jaunystė perpildo širdį impe
ratoriškos puikybės (...), būna 
toks nuostabus ir žiaurus ban
dymas, kuris silpnuosius par- 
bloškia ir padaro niekšais, 
stipriuosius užgrūdina ir pa
daro tauriais. Tai žaizdras, į 
kurį likimas įmeta žmogų, kai 
nori padaryti niekšą arba pus
dievį.

Ir smulkiose kovose atlieka
mi dideli darbai. Yra nežino
mų narsių žmonių, kurie atkak
liai grumiasi patamsiuose su 
fatališkai juos užplūstančiu 
skurdu ir gėda. Niekam nema
tomos, tačiau didžios ir tau
rios pergalės, kurių nevaini
kuoja vieša garbė, kurių ne
garsina jokie trimitai. Gyve
nimas, nelaimė, vienuma, ne
turtas, - tai kovos laukas, ku
riame yra tikrų herojų; tai ne
žymūs herojai, bet jie kartais 
tikresni ir didesni, negu išgar
sintieji karžygiai.

Šitaip sukuriamos tvirtos 
retos asmenybės; skurdas be
veik visuomet yra pikta pamo
tė, bet retkarčiais būva ir tik
ra motina; neturtas išugdo sie
los ir proto galią; negandas - 
išdidumo žindyvė; nelaimės - 
didžiadvasių maistas”.

Šioms V. Hugo mintims prita
ria ir žymusis vokiečių rašyto
jas Fridrichas Šileris, saky
damas, kad tik varge išryškėja 
didžiųjų sielų kilnumas.

Prancūzų rašytojas Šatobria- 
nas yra tos nuomonės, kad di
džiausiame neturte ir varge 
gimsta genijai, ir tik noras ir 
darbas daro žmones didžius.

Ukrainiečių kilmės rusų ra
šytojas Nikolajus Gogolis ra
šė: “Didis yra Dievas, kuris 
mus padaro išmintingesnius. 
Kuriuo būdu Jis tai siekia? 
Dažnai panaudodamas tą patį 
vargą, nuo kurio mes bėgame 
ir nuo kurio norime pasislėp
ti. Mums skirta kentėjime ir 
varge surinkti tuos išminties 
grūdus, kurių negalima rasti 
knygose”.
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“Aš tik Dievo įrankis”
(Atkelta iš 5-to psl.) 

taučiams apylinkės katalikams, 
pastoviems mūsų šventovės lan
kytojams, kurių visais šventa
dieniais būna gausu. Taip pat 
ir tą dieną šventovė buvo sau
sakimšai pripildyta. Per visas 
pamaldas Paulinos Arquillano 
suorganizuotas choras giedojo 
dienai pritaikytas giesmes. Po 
pamaldų kitataučiai šventovės 
salėje prel. Bertašiui ir vysku
pui Baltakiui surengė oficialų 
pagerbimą ir šaltų užkandžių 
pietus, paruoštus Elizabeth 
McRae su talkininkėmis.

Prelatas JUSTINAS BERTAŠIUS, 
Winnipego lietuvių katalikų para
pijos klebonas, 1992 m. gegužės 17 d. 
atšventęs 50 metų kunigystės sukaktį

Prelatą visų susirinkusių var
du pasveikino Mary Capri, o tos
tą pasiūlė Annette Young, pa
grindinė šio renginio organi
zatorė. Prelatas nustebintas ir 
sujaudintas tokio nuoširdaus ir 
spontaniško pagerbimo, rengė
jams nuoširdžiai padėkojo. Pa
žymėtina, kad apylinkės kita
taučiai, nuolatiniai mūsų šven
tovės lankytojai, mūsų prelatą 
labai gerbia. O mūsų prelatą ža
vi jų religingumas ir pareigin
gumas, nors jie ir nėra mūsų — 
lietuvių parapijos nariai.

Pagrindinė iškilmė
Iškilmingasis sukakties minė

jimas lietuviams ir kviestiems 
svečiams, kurių buvo pilna šven
tovė, prasidėjo 4 v.p.p. proce
sija, kurioje dalyvavo naujasis 
Winnipego arkivyskupas Leo
nard James Wall, vysk. Baltakis, 
kunigai, skaitovai ir patarnau
tojai. Prieš pradedant pamal
das, parapijos pirmininkas Juo
zas Grabys pasveikino pirmą 
kartą pas mus apsilankiusį Win
nipego arkivyskupą, o klebo
nas prel. Bertašius pakvietė 
visus melstis ir išreikšti padė
ką Aukščiausiam už galimybę 
jam tarnauti per 50 metų. Mi
šias atnašavo pats prelatas ir 
koncelebrantai prelatai Jamie
son ir Moore, kunigai Desmond 
ir Driscoll, SJ, asistuojant dia
konui Kowalski. Skaitymus atli
ko M. Capri, V. Daubaraitė, M. 
Timmermanas angliškai, V. Dar- 
gužas ir E. Kalasauskas — lie
tuviškai. Tai dienai pritaikin
tą pamokslą pasakė vyskupas 
Baltakis. Baigiant pamaldas, 
prel. Bertašius kreipėsi į visus 
tikinčiuosius, pabrėždamas, kad 
tik jų dėka, jis turėjo taip sėk
mingus ir prasmingus penkis 
kunigystės dešimtmečius, bū
damas tik įrankiu Aukščiausio
jo rankose.

Arkivyskupo “labas”
Po pamaldų visi, pasirašyda

mi svečių knygoje, rinkosi į šven
tovės salę pokyliui. Arkivysku
pui Wall sukalbėjus maldą, pa
siūlė tostus: B. Gravienė už ka-
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ralienę, kun. Driscoll — už po
piežių, V. Daubaraitė — už su
kaktuvininką Bertašių.

Po pietų, pristačius garbės 
stalą, dalyvaujančius dvasiš
kius ir iš toliau atvykusius sve
čius, pirmuoju kalbėtoju buvo 
arkivyskupas Wall, pasveiki
nęs susirinkusius lietuvišku 
“labas”, pažymėdamas, kad su 
lietuviais jis yra jau iš anksčiau 
pažįstamas ir ypač daug gero yra 
girdėjęs apie Šv. Kazimiero pa
rapiją ir jos kleboną iš anks
čiau čia buvusių vyskupų. Baig
damas savo kalbą arkivyskupas 
įteikė prel. Bertašiui specia
lią vyskupijos plaketę šiai die
nai paminėti. Kadangi skubėjo 
į Torontą, tuoj po savo kalbos, 
lydimas gausių katučių, išvažia
vo namo.

Prelato giminaitė Monika Po- 
vilaitienė iš Toronto pasveiki
no prelatą Kanadoje bei JAV 
gyvenančių giminių vardu ir 
trumpai papasakojo keletą jau
nystės prisiminimų.

Pagrindinis kalbėtojas ir 
sveikinimai

Pagrindinį dienos kalbėtoją 
vyskupą Baltakį svečiams pri
statė E. Fedaras.

Vyskupas savo kalboje iškėlė 
lietuviškų parapijų reikšmę 
išeivijoje, paminėdamas ir prel. 
Bertašiaus nuopelnus, toliau 
nuo didžiųjų centrų atskirtam 
Winnipegui.

KLB Winnipego apylinkės var
du sveikino Egidijus Bugailiš- 
kis, įteikė dovaną ir padėkojo 
prelatui už nenuilstamą para
mą bendruomenei. Parapijos 
komiteto pirmininkas Juozas 
Grabys, būdamas ir šio minė
jimo organizatorius, sveikin
damas sukaktuvininką, nuo visų 
svečių įteikė dovaną. Winnipe
go centrinio dekanato vardu 
sveikino kun. Gerry Desmond. 
Baigdamas, dekanato vardu 
įteikė piniginę dovaną Telšių 
kunigų seminarijai, kurios ir 
mūsų prelatas yra dosnus rė
mėjas.

Po visų kalbėtojų buvo skai-
tomi gausūs sveikinimai raštu, 
kurių tarpe buvo iš Kanados ir 
Manitobos gubernatorių, Kana
dos ministerio pirmininko ir 
Manitobos premjero, vyskupo 
Vaičiaus iš Telšių, giminių iš 
Lietuvos ir daugelio draugų Ka
nadoje bei JAV.

Labai jaudinantis buvo a.a. 
vyskupo Vincento Brizgio svei
kinimas, rašytas prieš jo mirtį. 
Perskaičius jo sveikinimą abiem 
kalbom, velionis buvo pagerbtas 
tylos minute.

Winnipego miesto valdybos 
atstovai minėjime nedalyvavo, 
nes netrukus planuojamas spe
cialus prel. Bertašiaus pager
bimas miesto valdybos rūmuose. 
Be to, iš valdybos gautas raš
tas, kad viename iš miesto ra
jonų prel. Bertašiaus pagerbi
mui “Justin Way” vardu bus pa
vadinta gatvė.

Skaidrių montažas
Po oficialios minėjimo dalies 

buvo rodomas humoristinis 
skaidrių montažas su komenta
rais iš prel. Bertašiaus gyveni
mo nuo pat gimimo dienos. Kur 
trūko nuotraukų, skaidrės buvo 
papildytos šaržais, linksmai 
prajuokinusios svečius. Minė
jimui baigiantis, kalbėjo pats 
prelatas, dėkodamas prisidė-
jusiems prie šio minėjimo su
rengimo ir visiems atsilankiu
siems svečiams. Baigminę mal
dą sukalbėjo didelis lietuvių 
draugas kun: Driscoll, SJ.

Minėjimo programą pravedė, 
skaidrių montažą paruošė ir 
komentavo E. Kalasauskas. Iš
kilmę organizavo parapijos ko
miteto pirmininkas J. Grabys, 
talkinamas žmonos B. Grabie- 
nės, V. Daubaraitės, E. Fedaro, 
E. Kalasausko ir M. Timmer- 
mano.

Visi Winnipego ir apylinkių 
lietuviai linki mielam klebo
nui prelatui Justinui Bertašiui 
dar ilgai būti mūsų ganytoju ir 
rūpintis mūsų sielovados bei 
lietuvybės reikalais.

Vakarų Kanados lietuvių sąskrydis-gegužinė Edmontone 1962 m., kurioje dalyvavo ir vyskupas VINCENTAS 
BRIZGYS, atvykęs iš Čikagos. Pirmoje eilėje antras iš kairės - kun. IZIDORIUS GRIGAITIS, viduryje - vysk. 
V. BRIZGYS Nuotr. P. Vaitkūno

Sunkios dienos Suvalkijos širdyje
Rygiškių Jono gimnazijai 125, o Marijampolės miestui - 200 metų • Ten subrendo 

būriai Lietuvos šviesuolių, skatinusių tautos atgimimų
D. N. BALTRUKONIS

Šie metai Marijampolei, Su
valkijos (Sūduvos) sostinei, yra 
ypatingi. Pirma: jos J. Jablons
kio vidurinė mokykla - Rygiškių 
Jono gimnazija 1992 m. gegužės 
15-17 d.d. paminėjo 125 metų 
veiklos sukaktį; antra: Marijam
polės miestas mini savo 200- 
sias įsteigimo metines.

Suvalkijos praeitis
Kaip skaičiai sako, tai labai 

neilgas amžius. Kodėl taip? Mat 
Suvalkija, ilgus šimtmečius bu
vusi niekieno žemė, per kurią 
nuolat traukdavo kryžiuočių bū
riai į pakeliui prie Nemuno iš
sidėsčiusias Lietuvos gynybines 
pilis - Punią (Pilėnus), Merkinę, 
Liškiavą, Alytų, Kauną ir Vil
nių. Tai buvo miškais apaugęs 
kraštas, kuriuose medžiodavo 
Lietuvos kunigaikščiai.

Šis derlingas žemės lopinė
lis tarp Nemuno ir jau kryžiuo
čių nukariautų ir beveik išnai
kintų mūsų gentainių prūsų, kol 
buvo nuolat niokojamas ir labai 
retai ar net visai negyvenamas 
kryžiuočių galybė buvo galutinai 
sutriuškinta ties Žalgiriu 1410 m. 
Tik po šio mūšio Suvalkija paga
liau susilaukė ramybės ir joje 
ėmė kurtis žmonės iš visos Lie
tuvos. Tai dėl to mūsų Suvalki
jos istorija yra tokia trumpa.

Per tą palyginti trumpą laiko
tarpį Suvalkija - Sūduva vis dėl
to suspėjo įnešti į Lietuvos isto
riją daugelį gražių epizodų. Be
ne ryškiausia užduotis lietuvių 
tautos atgimimo laikotarpyje 
teko manajai Suvalkijai. Ten 
buvo išauginti “Aušros” ir “Var
po” vyrai - dr. J. Basanavičius, 
dr. V. Kudirka ir kiti.

Veikėjų brandintoja
Tie balti, kaip gulbė, renesan

siniai Marijampolės Jono Jab- 
lonskio-Rygiškių Jono gimnazi
jos rūmai išauklėjo Lietuvai 
per tuos 125 metus būrius gar
sių vyrų ir moterų. Čia mokėsi 
ir Vilniaus arkivyskupas palai
mintasis Jurgis Matulaitis, ma
rijonų vienuolijos steigėjas, 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos formuotojas. Šios gimnazi
jos rūmuoe brendo bendrinės 
lietuvių kalbos tėvas Jonas Jab
lonskis. Čia išaugo būriai lite
ratų (V. Mykolaitis-Putinas, V. 
Pietaris ir kiti), garsių lituanis
tų, dvasininkų, valstybininkų ir 
kitų mokslo žmonių.

Barbarų darbai
Čia rašančiajam taipgi teko 

garbė ketverius metus lankyti 
šią garsiąją mokyklą. Tose dra
matiškais, labai nenormaliais 
laikais: 1940-1941 pirmosios bol
ševikinės okupacijos ir 1941-1944 
karo metų sąlygomis. Tai buvo 
bene sunkiausi, didžių sukrėti
mų metai.

Rusai-bolševikai atėmė iš gim
nazijos tą garbingą vardą ir pa
vertė ją Pirmąja vidurine mo
kykla. O 1941 m. birželio 14-15 
d.d. išvežė Sibiro tremtin jos 
senutį direktorių J. Daniliaus
ką ir vicedirektorių J. Dailidę 
su šeimomis.

Vos pasibaigus mokslo me
tams, birželio 22 d. anksti rytą 
miestą nusiaubė prasidėjęs di
dysis Nacių-Sovietų karas. Ma
rijampolės miestas buvo barba
riškai vokiečių “Heinkel” ir 
“Junker” bombonešių subom
barduotas. Bombų sukelti gais
rai siautė tris dienas ir naktis.

Visas istorinis miesto centras 
su daugeliu istorinių architek
tūrinių paminklų buvo visiškai 
sunaikintas. Tik per stebuklą iš
liko gražuolė dvibokštė baroki
nė parapijinė šventovė, bizan
tinio stiliaus Šv. Vincento šven
tovė, marijonų vienuolynas ir vi

sos trys gimnazijos: marijonų, 
Rygiškių Jono ir mergaičių. 
Miestas neteko viso prekybinio 
centro Vytauto, Gedimino bei 
Kęstučio gatvėse ir apie 70% vi
sų gyvenamųjų namų. Nepalies
tos taipgi liko kareivinės, pil
nos raudonarmiečių.

Sunku suprasti, koks buvo 
vokiečių tikslas taip barbariš
kai sunaikinti visą Marijmpo- 
lės miesto centrą. Net gražio
sios kapinės ir miesto parkai 
bombų neišvengė. O ir pati ba
rokinė Šv. Mykolo parapijinė 
šventovė, kurioje ilsisi palai
mintojo arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio palaikai, tik per plau
ką teišvengė sunaikinimo. Jų 
aplinka buvo subombarduota, 
tačiau pačios šventovės su Pa
laimintojo palaikais nepalietė.

Alkana jaunystė
Patys gražiausi jaunystės'ir 

mokslo metai prabėgo pačiais 
blogiausiais laikais. Tai buvo 
Lietuvos nepriklausomybės dve
ji paskutinieji metai ir dviejų 
okupacijų vargai. Pats nuož
miausias buvo 1941-1944 karo 
metų laikotarpis. Teko gyventi 
išdegusio miesto pakraščiuos 
susispaudus. Trūko visko: ap
rangos; maisto, o labiausiai - 
ramybės.

Per tuos trejus karo metus 
kliuvo ir pats didžiausias moks
lo krūvis. O vis dėlto mokėmės. 
Apsirengę kaip kas sugebėjome, 
pavalgę kaip kas turėjome, var
ganai apšildomose klasėse mo
kėmės. O virš mūsų galvų nuolat 
kabojo vokiečių okupacinių or
ganų grėsmė.

Vokiečiams siautėjant
Ypač atmintini buvo 1943 m. 

kovo mėn. įvykiai. Rytų frontui 
nuolat artėjant atgal į Vakarus, 
vokiečiai darėsi nerviškesni. 
Po nepavykusio SS legiono orga
nizavimo Lietuvoje, vokiečių ka
rinė valdžia ėmė uždarinėti Lie
tuvos aukštąsias mokyklas bei 
gimnazijas. Savo pasiutimą nu
kreipė prieš Marijampolės inte
ligentiją. Tarpe suimtų kitų Lie
tuvos intelektualų, pogrindžio 
vadų, suimti buvo Marijampo
lės Pirmosios (Rygiškių Jono) 
ir Antrosios (mergaičių) gimna
zijos direktoriai - J. Januševi- 
čius ir Z. Masaitis, mokytojas L. 
Puskunigis ir agronomas Budrys. 
Iš šių keturių brangių žmonių tik 
L. Puskunigis grįžo gyvas iš Stut- 
thoffo koncentracijos lagerio.

Vyresniųjų klasių mokslei
viams jau teko iš gimnazijos pa
sišalinti, nes vokiečių Saugu
mas ėmė gaudyti vyrukus įvai
rioms karo tarnyboms Vokieti
joje. Mokslo metai liko nebaig
ti. Vasaros atostogų irgi nebuvo, 
nes teko privačiai išeiti nebaig
tą 1942-43 m. kursą. Rudenį, var
gais negalais išlaikę pereina
muosius egzaminus, buvome per
kelti į abitūrinę klasę ir jau su 
žymiai pajaunintu mokinio pa
žymėjimu.

Sunkiai besiirdami per ne
žmoniškai perkrautą abitūrinės 
klasės kursą, po nacių pavasa
rinių 1943-jų siautėjimų, be 
jokių vasaros atostogų, sulau
kėme lemtingųjų 1944-jų m. Tai 
buvo metai, atnešę tūkstan
čiams Lietuvos jaunimo didžių 
odisėjų, baisių apsisprendimų 
laikus.

Mokiniai kareiviai
Tų metų pavasarį, gen. P. Ple

chavičiui užsimojus steigti Vie
tinę Lietuvos rinktinę su cent
ru Marijampolėje, daugelis vy
resniųjų klasių vyrukų stojome 
į pirmuosius organizacinius ba
talionus. Pakliuvau į 301-jo ba
taliono štabą majoro Bobelio va
dovybėje. Batalionui jau pilnai 

susiformavus, buvome dislokuo
ti Ašmenos apylinkėse, o pats 
bataliono štabas veikė Ašmenos 
mieste. Kapitonas Jakučionis 
pasirinko mane savo adjutantu 
ir iš Ašmenos teko abiem ke
liauti į Rinktinės štabą Kaune. 
Pasikrovę “Saulės” gimnazijos 
rūmuose reikalingos aprangos 
savo batalionui, vėl geležinke
liu grįžome į štabą Ašmenoje.

Už kelių dienų mūsų batalio
ną užklupo žiaurios nelaimės. 
Po labai nesėkmingų naktinių 
kautynių su lenkų “Armijos Kra- 
jovos” iki dantų ginkluotais ir 
labai kovose patyrusiais dali
niais, mūsų jaunos kuopos Mūri
nėje Ašmenoje, Graužiškėse ir 
Alšėnuose, netekusios apie 40 
žuvusių, susirinko Ašmenoje. 
Didžiuliame parke mūsų kuopų 
likučiai buvo išrikiuoti ketur
kampiu. Pik. Vidugiris pranešė 
savo žodyje į demoralizuotus 
Rinktinės jaunuolius, jog Vie
tinė Lietuvos rinktinė išformuo
jama, ir mes visi esame vokiečių 
SS dalinių žinioje bei apsaugoje. 
Iš tikrųjų netrukus Ašmenos 
miestan prigužėjo vokiečių sunk
vežimių kolonų, lydimų šarvuo
čių. Išeities mums jau jokios ne
bebuvo - beliko pasiduoti liki
mo valiai.

Sudiev, Lietuva!
Ilgomis kolonomis dardėjo- 

me nauju pavasariu pasipuošu
siais Rytų Lietuvos keliais at
gal į Kauną. Čia mūsų laukė IX 
forto spygliuotos užtvaros. Ne
trukus buvome aprengti pilka 
vokiečių “Luftvaffės” unifor
ma, ir ginkluotos sargybos paly
dėti į Kauno geležinkelio sto
tį, kur buvome suvaryti į preki
nius vagonus. Lydimi ginkluotų 
vokiečių uždaruose vagonuose 
dardėjome per žydinčius Suval
kijos laukus į karo pragaru ver
dančią Vokietiją. Ešelonui trum
pai stabtelėjus Kazlų Rūdos ir 
Vilkaviškio stotyse, mus paly
dėjo ten atskubėjusių motinų 
bei sesių aimanos ir raudoji
mai. Daugeliui mūsų tai buvo gal 
paskutinis atsisveikinimas su 
Tėvyne, kuri pati jau bus ne
trukus nusiaubta vėl sugrįžtan
čio raudonojo okupanto. Tai bu
vo širdį veriančio, protą triuš
kinančio baisaus apsisprendi
mo metai šimtams tūkstančių 
Lietuvos žmonių .. .

O dabar...
Dabargi, praslinkus beveik 

pusei šimtmečio nuo tų apoka- 
liptinių 1944 metų, tenka rašyti 
šias eilutes, gyvenant toli nuo 
Tėvynės svetingoje Kanados že
mėje. O atmintyje, lyg kino fil
me užfiksuotos prabėga tos dra
matiškos akimirkos, tie mirti
ni pavojai Ašmenos apylinkėse, 
Rytų Lietuvoje. Vėliau jau toje 
varganoje baisių karo audrų nu
siaubtoje Vokietijos žemėje, 
kur beveik dieną ir naktį tek
davo saugotis pragariškai sprogs
tančių anglų ir amerikiečių 
bombų, desperatiškai kastis 
į žemę nuo puolančių jų nai
kintuvų ... O kiek kartų teko 
dar laimingai išvengti virš gal
vų sprogstančių minų ar žemėn 
smingančių kulkų kažkur Vest
falijos laukuose...

O galėjo būti ir kitaip. Šių ei
lučių jau nebūtų tekę rašyti. 
Nežinoma galinga ranka, išbloš- 
kusi mane iš Tėvynės, lydėjo ir 
saugojo per visas karo meto ne
gandas iki šios dienos ...

Dėkingas ir laimingas esu, kad 
galiu rašyti šiuos pasveikinimo 
žodžious savo ALMA MATER, 
švenčiančiai savo 125 metų gy
vavimo sukaktį, ir savo jaunys
tės miestui MARIJAMPOLEI, 
mininčiam 200-sias metines. IL
GIAUSIŲ METŲ!!!

Pas lietuvį misijonierių Indijoje
Kunigas Donatas Slapšys, vienuolis jėzuitas, jo darbai bei rūpesčiai

Kun, K. AMBRASAS, SJ

Kun. Donatui Slapšiui - už 
miesto ribų, gal per penkis še
šis kilometrus atstu nuo misi
jų namų, kasamas šulinys. Šia
me misijų stočiai priklauso
mame sklype saulės išdegintą 
dykynę Donatas nori paversti 
žaliuojančiais medžiais ir ja
vais siūruojančia žeme. Tačiau 
kietas ir atkaklus podirvis, už
sispyrusi uoliena teįveikiama 
vien dinamitu. Čia gruntą rei
kia sprogdinti, gręžti, trupin
ti. Be mašinų, be technikos - 
nė žingsnio. Kol galės čia aug
ti ryžiai, mango ir kitos gėry
bės, kurių užteks ne tik švento
vės tarnams, bet ir kitiems, rei
kia surasti giluminius vandens 
sluoksnius keliasdešimt met
rų tūnančius tvirtoje uolieno
je, kuri jau 10-20 metrų įveikta, 
bet vos lašelis kitas tebesi- 
skverbia. Reikia brautis dar gi
liau. Todėl kun. Donatas gabe
nasi būrį vyrų ir čionai, dyky
nėje, kur akis žlibina saulės 
dosnūs spinduliai, aptaria to
limesnius darbus.

— Čia turi būti vandens. Tik
tai dar reikia kasti. Vanduo 
dažniausiai tepasirodo po dvi
dešimties metrų gylio. Tai gilu
minės srovės. Matote viršuje 
jau radome gyslą, bet per kait
ras ji išdžiūvusi. Kaimynas gre
ta aptiko paviršiuje, mums rei
kės dar kiek metrų sprogdinti 
akmenis ir leistis gilyn - aiš
kina kasėjams vietine kalba 
kun. Donatas. - Kur vanduo, 
ten gyvybė. O štai aplinkui - 
verkia. Verkia žemė. Drėgmės 
stoka.

Kad būtų ramesnė širdis, 
kun. Donatas dar kartą prisi
deda prie krūtinės mašinos 
raktelius. Jis šitaip tikrina, 
ar tebėra šioje vietoje gilumi
nė vandens gysla. Rakteliai, 
tarsi vėjo gūsio bloškiami, su
svyruoja. Vadinasi, čionai tik
rai vandens esama. Žmonės ne 
kartą prašo, kad kun. D. Slap
šys ir jiems atrastų vandens 
šioje vėjo ir saulės galanda
moje dykumoje: “Nesuspėju vi
siems ieškoti. Reikia labai 
daug laiko. Kartais išvaikštai 
pusdienį ar dieną, ničnieko ne
surandi, o ir suradęs nesi tik
ras, ar ten didelė gysla, ar ten 
galima prisikasti” - sako kun. 
Donatas.

Taip, nelabai turi laiko kun. 
Slapšys ieškoti kaitrų išdegin
toje dykynėje vandens sluoks
nių. Nelabai. Juk žiūrėk, prie 
durų raštinės, kuri jam atstoja 
ir miegamąjį, ir svečių kamba
rį, ir darbo kabinetą, jau lau
kia sužadėtiniai tartis dėl jung
tuvių. O čia, pakyšt, iš kažin 
kurio pašalio katechetas su 
savo bėdomis ir reikalais. O 
kur laidotuvės, krikštai! Iš 76 
kaimų, kurių netrukus dar ke
liais padaugės. Mat ten susi

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 

51EOEPSEN world tours

savaitiniais skrydžiais iš TORONTO į
VILNIŲ, LIETUVĄ- 

centriną Baltijos kraštų dalį, jungiančią 
Taliną, Rygą Lvovą/lvano-Frankovską. 

Ypatinga pasiūla
Naujovė — B 757 tiesioginis skrydis 
Kaina nuo $1149 + mokesčiai

Išskrendame iš Toronto pirmadieniais 
birželio 29 arba liepos 6 

į šią kainą įeina vienos nakties nakvynė bei pusryčiai
Kopenhagoje ir nemokamas įėjimas į pasaulinio garso TIVOLį
STERLING AIRWAYS / LITHUANIAN AIRLINES 

Vasaros metu savaitiniai skrydžiai - 
iš Kalgario ir Vankuverio. 

Informacijų reikalu skambinti 
tel. (416) 882-5470.

Dėl rezervacijų kreipkitės į savo kelionių agentūras.

kūrė ar tebesikuria naujos ne
didelės bendruomenės, kurių 
pirmasis branduolys yra veik
lus katechetas. Vis atsiranda 
koks parapijietis su prašymais, 
vargais, reikalingas vienokio 
ar kitokio patarnavimo.

Visai pašonėje, už kelių de
šimčių metrų, ligoninė irgi 
reikalauja laiko. Ne tik ser
gantį aprūpinti sakramentais 
ir ilgiau pabūti su mirštančiu, 
bet ir sveikstantys, ir visi lau
kia ateinančio skubiu žingsniu 
ir dar tiesaus kaip žvakė, trum
pu ežiuku pakirpto misijonie- 
riaus kun. Donato. Jis mat kas
ryt, atėjęs į ligoninę, pereina 
visas palatas. Palaimina kiek
vieną ligonį, nepaisant ar jis 
būtų musulmonas, ar indusas, 
ar krikščionis. Visi laukia jo, 
kad prisėdęs prie lovos ar suti
kęs koridoriuje uždėtų ranką 
ant kiekvieno galvos, sukal
bėtų maldą, paklaustų apie 
sveikatą, šeimą, vaikus, apie 
reikalus. Jei kurį rytą būna la
bai su lankytojais užsiėmęs ar 
išvažiuoja kur toliau į nuoša
lius kaimus, jau kitądien at
ėjęs neretai išgirsta:

— Kodėl, Tėve, vakar nebu
vote? Taip Jūsų laukėme atei
nančio!-žiūri gailiomis akimis 
į misijonierių senutė ar mažas 
berniukas, kuris taip ir nenu
leidžia savo žvilgsnio nuo aukš
taūgio dar gan guviai po pala
tas bevaikštinėjančio kun. Do
nato.

O juk kelių kongregacijų se
selės vienuolės irgi savo rei
kalų turi. Negali jų aplenkti. 
Vienoms reikia pridėtinių pa
maldų, kitoms dvasinio susi
telkimo arba išpažinčių klau
syti prašo. Dera kasdien ir į 
bendrabutį keliskart pasižiūrė
ti, ar ko nors netrūksta, ar kas 
tvarkos neardo, o vakarais - 
vis į kurį artimą ar tolimą kai
mą su savo vikaru kun. Denis. 
Čionai jiedu, pasiskirstę į du 
kaimus, pereina per pirkias, 
aplanko ligonius, senukus ir 
šitaip pamažu visas kaimas jau 
žino: “Atvažiavo kunigas! Bus 
Mišios”. Iš cukrašvendrių stam- 
bais dengtų, iš molio krėstų ke
turkampių namelių, kurie šen 
ten vos besilaiko, renkasi po 
vieną kitą šeimynykštį prie ku
rios nors pirkios, kur didesnė 
molinė plūkta aikštelė, ar prie 
medžio, kur visi sutūpę užsi
dega vieną kitą žvakę. Atvykus 
misijonieriui ir pasidėjus ant 
lagaminėlio ar kokios nors pla
tesnės kėdutės mišiolą, vyną 
su vandeniu ir mažą kieliką bei 
kitus Mišių aukai reikalingus 
daiktus, būgneliui ar girgždan- 
tiem nuo senumo, vargonė
liams pritariant, suskamba ma- 
rathi kalba giesmė. Jos aidas 
nuplaukia pro viena kitos su
sispietusias nepriteklių ir 
skurdo globojamas lūšnas.
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Metinis Toronto Jaunimo ansamblio “Gintaras”koncertas 
įvyko gegužės 24 d., Anapilio salėje □ KULTŪRINĖJE veikloje

Pavasariniam koncertui To
ronto “Gintaras” pasirinko te
mą “Oi, motinėle, svečiai atva
žiavo”. Dainuojant “Volungės” 
chorui, šokamą grindų plotą 
užpildė “Gintaro” šokėjai, pra
dedant nuo mažiausių “ginta
rėlių” ir baigiant veteranais.

Pirmosios pasirodė vaikų ir 
jaunių grupės, kurių Toronto 
“Gintaras” turi net po keletą. 
Vadovaujami - A. Bubulienės, 
L. Kaminskienės ir V. Tirilie- 
nės vaikai pašoko “Noriu mie
go”, “Grybs, grybs ...” ir “Šei
nį”. Gerai R. Yčienės paruoš
ta jaunių grupė gražiai atliko 
“Kertinį Jonkelį”, “Dzūkų pol
ką”, “Rugučius” ir “Žiogelį”. 
Tarp vaikų ir jaunių skambiai 
įsiterpė “Gintaro” dainininkių 
ir instrumentalistų pasirody
mas. Dainininkės, vadovauja
mos muz. Dalios Viskontienės, 
padainavo sutartinę “Antela” 
ir labai seną, lyrišką dar mū
sų tėvų mėgstamą dainuoti - 
“Ko liūdi berželi, ko liūdi. ..?”

Pirmoji programos dalis 
baigta šokiu “Aušrelė”, vėl su
jungus “Volungės” chorą, ka
pelą ir veteranus šokėjus. D. 
Viskontienė yra labai gražiai 
sukomponavusi ir sujungusi dai
nos žodžius ir muziką, ir tai la
bai papildo šokį “Aušrelė”.

Antroji programos dalis bu
vo skirta studentų grupės pa
sirodymui. Šokiams “Juodbė
rėliui, “Linams”, “Aštuony- 
čiui” ir “Kupoliniui” kapelą 
gražiai papildė “Volungės” 
choras. Aplamai koncerto pro
grama, sujungus du stiprius 
meninius vienetus, vadovau
jamus energingų ir gabių - R. 
Karasiejienės ir muz. D. Vis
kontienės, pasižymėjo geru at
likimu ir jaunatviška nuotai
ka. Daugumas šokių dažnai ma
tomų, populiarių. Tai “Aštuo- 
nytis”, “Rezginėlė”, “Sadutė”. 
Gaila, “Sadutė” buvo taip su
trumpinta, jog žiūrovui, dar ne
spėjus įsijungti į lyrišką il
gesingą nuotaiką, šokis ėmė ir 
pasibaigė.

Paprastai vadovai, ruošda
miesi koncertui, nori publikai 
pateikti ką nors naujo, nema

“Rezginėlės” šokio akimirka metiniame Toronto “Gintaro” ansamblio 
koncerte gegužės 24 d. Anapilio salėje. Centre - LORETA STANULYTĖ ir 
SAULIUS VALADKA Nuotr. O. Burzdžiaus

JONAS NEVERDAUSKAS

Padangių vestuvės
Vaivorykštės skliautų panoramoj 
margi debesys derino veidų šypsnį, 
pakeisdami savo galvas ir spalvas, 
liepiant spinduliams saulės švelnios, 
kad debesys nebūtų rūstūs 
valandoj kilnioj . . .

* * *

Pavasaris jaunutę Vasarą veda 
prie palaiminto stalo, 
šventinto padangių ugnimi. 
Tegyvuoja erdvės laisvė 
vaikams sparnuočių, 
tebūna planetos keliai atsparūs, 
girdint griausmingą Perkūno maršą 
Pavasario ir Vasaros Žemei, 
turtingai Rudenio jaunamartei, 
jaunutei Vasarai!
Tokioj puotoj visai nenuostabu — 
čia įkaitęs vestuvių vynas per karštas 
Gruodžiui, Sausiui ir Vasariui.
Prie vestuvių stalo jie sakė: 
“Duokit gabalėlį ledo 
mūsų širdims atgaivinti, 
nes'šiluma ne mums, bet jums, 
Tegyvuoja LAIKAS, koks jis yra...
Kanada,1992

tyto. Šį kartą “Gintaras” pasi
rinko lyg ir apeiginį Joninių 
šokį “Kupolinį”. Šis šokis yra 
sukurtas ir aprašytas J. Lingio 
ir 1968 m. pirmą kartą šoktas 
“Lietuvos” ansamblio Vilniuje 
1968 m. Tai šokis, vaizduojan
tis “kupolių” - įvairių lauko gė
lelių ir žolelių rinkimą. Su su
rinktomis gėlelėmis merginos 
atlieka lyg ir ritualines apei
gas, pina vainikus, su jais šoka 
ir dainuoja. Šiam šokiui la
bai svarbu šviesų efektai. Vy
rai įeina į sceną nešdami lyg 
ir deglus, padarytus iš rato 
stebulės. Su deglais jie šoka, 
o vėliau sudeda juos, sudary
dami tartum Joninių laužą, per 
kurį bando peršokti poromis 
susikabinę šokėjai. Šviesų 
efektai būtų buvę ryškesni, 
stipriau aptemdytoje salėje.

Pabaigai “Gintaro” vadovai 
pasirinko dainą “Tykus buvo 
vakarėlis . ..” Šios dainos fone 
vėl pasirodė visas ansamb
lis, “Volungės” choras ir ka
pela, kuriai vadovauja Teodo
ras Pabrėža ir Inga Pivoriūtė. 
Šokėjai vaizdavo saulės ir mė
nulio pasikeitimą, o daina su
darė subtilią romantišką nuo
taiką. Visa buvo skirtinga negu 
esame įpratę matyti, progra
mas užbaigiant trankiu ir gyvu 
šokiu. Tai labai gerai, nes va
dovai ieško įvairumo ir naujų 
kelių.

“Gintaro” ansamblis yra tvar
kingas, drausmingas, gerai pa
ruoštas. Programa ėjo be per
traukų, ir malonu buvo stebėti 
tokį šaunų jaunimą, o ir prie
auglis gausus laukia savo eilės 
užimti vyresniųjų gretas. Tad 
reikia tikėtis, kad ansamblis 
ilgai gyvuos, o abi pagrindi
nės vadovės - R. Karasiejienė 
ir D. Viskontienė, gražiai pa- 
pildydamos viena kitą, suteiks 
mums ne vieną tokią popietę. 
Jų pasirodymas nebuvo pras
tesnis, o kai kuriais atvejais 
net ir geresnis už ansamblius 
iš Lietuvos.

Programą gražia lietuvių kal
ba pranešinėjo I. Sungailienė. 
“Volungei” akompanavo muz. 
J. Govėdas. G. Br.

Muz. Dalios Viskontienės vadovaujamos “Gintaro” ansamblio dainininkės, gražiais sąskambiais įsijungusios į 
metinį šio ansamblio koncertą gegužės 24 d. Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Kur bręsta išeivijos ateitis?
Susipažinus su mūsų mokyklų metraščiu

Malonu paimti į rankas Ka
nados lituanistinių mokyklų 
1991-1992 m. metraštį “Mūsų 
mokykla”. Gražus jis pasižiū
rėti, pavartyti: didelis forma
tas, geros kokybės blizgantis 
popierius, gausybė ryškių nuo
traukų ir nuoširdžiai kūrybin
gų mokinių piešinėlių, gražus 
rašinėlių telkinys, atspindin
tis lietuviškoje mokykloje besi
mokančiųjų jauseną ir galvo
seną. Iš viso 136 psl., dargi pa
marginti įvairiomis prašalai- 
tiškomis užsklandomis. Čia ne
būtų pakenkęs pačių mokinių 
grafiškas braižas, daugiau su
jungęs ir papildęs jų pačių dar
bus. Tai tokia išorė.

Visu tuo gražiu drabužiu be
sidžiaugiant, atsiskleidžia ir 
tikroji to leidinio vertė, jei tik 
paskaitai, pagalvoji ir su pasi
tenkinimu nusišypsai. Apla
mai mokyklų metraščiai yra ne 
tik albumai prisiminimams - 
štai kaip mes tada atrodėm - 
ir ne mokinių pažangos regis
tracijai ir rodyklei. Tai grei
čiau nuoširdžiam ir tikram sa
vęs atskleidimui ir prasikišan
čio talento vystymui, kuriam 
nuo pat mažens turi būti kokia 
proga vienaip ar kitaip pasi
reikšti, save parodyti, paska
tinimo ir pamokymo susilauk
ti. Tuo būdu tokie leidiniai 
tampa viešuoju forumu, į kurį 
einant jau ir pirmaskyriams 
reikia pasitempti. Kokie mes 
buvome naivūs ir juokingi - po 
daugelio metų pavartęs met
raštį ne vienas pasakys. Gal 
tai kai kam pagelbės orientuo
tis mąstant apie keitimąsi ir 
pastovumą.

Įdomiausi ir autentiškiau
si prisistatymai pačių mažiau
siųjų: mergaitės norėtų būti 
balerinos (“Man patinka bale
tas dėl to, kad aš noriu šokti 
ant scenos” - Lina Yaeger), o 
berniukai - sportininkai (“Jei 
pateksiu į komandą, būsiu gar
sus ir uždirbsiu daug pinigų” - 
Tomas Bušinskas). Gabrielė 
Nekrašaitė, I sk.-“Jei aš būčiau 
daktare, aš padėčiau visiems 
vaikučiams Kanadoje ir Lietu
voje”. Andrius Povilaitis,-III sk. 
“Aš norėčiau turėti sporto reik
menų krautuvę. Aš nenorėčiau 
apsivesti”. Jonas Birgiolas, IV 
sk.-“Jeigu aš būčiau Maironio 
mokyklos vedėjas, aš turėčiau 
tris pertraukas”.

Aukštesnių skyrių mokinių 
svajonės jau atspindi plates
nius akiračius. Lina Sapijony- 
tė, IX sk.-“Dabar aš norėčiau 
būti atletų daktare, ypatingai 
dėl ‘Chicago Bulls ...” Aidas 
Batūra - “Aš būsiu labai turtin
gas ir su savo gražia lietuvai
te žmona auginsiu tris vaikus, 
ir gyvensim kaip karaliai”. 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų abiturientai aiškiai pozity
vūs. Gintaras Karasiejus: “Iš
laikykime tą lietuvybę, už ku
rią kovojome. Esame vienos 
tautos vaikai”. Ramunė Gaižu- 
tytė: “Be laisvės mes, lietuviai, 
gal net pamirštume kultūrą, 
papročius ir kalbą”. Vaiva Un- 
derytė: “Išeivijos lietuviams 
Lietuvos laisvė turėtų būti sim
bolis didžiulio atsiekimo ir no
ro dirbti”.

Galima prileisti, kad rašinė
lių temomis mokiniai domėjo
si: laiškai giminėms, svajonės, 
kuo aš būsiu užaugęs, kaip pa
dėsiu Lietuvai, kas geriausiai 
patinka, kokie ir iš kur tie se
neliai ir t.t. Skaitydamas raši
nėlius jauti šviežio, ne atšil
dyto, produkto skonį. Žinoma, 
kai kuriam gal ir reikėjo gera
širdės mamos ar mokytojos pa
galbos. Šitomis sąlygomis gal 
ir sunkiau viso to išvengti no
rint gauti geresnį įvertinimą. 
Išvengti betgi buvo galima į 

akis krintančių “kasdieninių” 
kalbinių silpnybių, jei ne nuo
dėmių. Pvz. “septynių metų” 
(t.b. septynerių), “galiu susi
kalbėti su mano giminėmis” (t. 
b. savo giminėmis), “kad sustip
rinti Lietuvos ekonominį gy
venimą (t.b. sustiprintų). Iš
nykę ir kai kurie būtinai reika
lingi skirtukai (kableliai) prieš 
“nes”, prieš “kad”, prieš “bet” 
ir t.t. Tikėkime - jie sugrįš į 
ateinančių metų leidinį. Klai
delės, neapsižiūrėjimai ar ko
kie kiti kalbiniai negalavimai 
jokiu būdu nemenkina leidi
nio, o tik įspėja, kad ir geriau
sią dalyką galima padaryti dar 
geriau.

Metraštyje dalyvauja Vysk. 
M. Valančiaus mokykla Hamil
tone, vedėja Onutė Stanevi
čiūtė; Vytauto Didžiojo mokyk
la Kalgaryje, vedėja Nelė Ast- 
ravienė; L. Eimanto mokykla 
Londone, vedėja Rasa Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė; Dr. Vinco Ku
dirkos mokykla Otavoje, vedė-

Kultūrinio turto apsauga
Darbas Kanados lietuvių muziejuje-archyve Anapilio sodyboje

LINA MOCKUTĖ

Kai dr. Rasa Mažeikaitė ma
ne paprašė jai padėti Kanados 
lietuvių muziejuje-archyve, aš 
maniau, kad didžiausią dalį 
darbo sudarys bendras tvarky
mas. Labai greitai paaiškėjo, 
kad tvarkymas yra tik maža da
lis visų muziejaus darbų.

Daugiausia laiko užima įvai
rių fondų katalogavimas: Elzės 
Jankutės (Mažosios Lietuvos 
patriarcho Martyno Jankaus 
dukters), Martyno, Anyso, Adol
fo Šapokos ir daugelio kitų. 
Prieš kataloguojant, reikia 
sunaikinti ant visų retų knygų, 
dokumentų, nuotraukų randa
mus vorus bei kitus vabzdžius, 
nuvalyti voratinklius, dulkes, 
pelėsius, išimti sudžiūvusius 
lapus bei kitus augalus, sukli
juoti suplyšusias vietas. Tada 
reikia kiekvieną daiktą atski
rai apibūdinti ir viską įrašyti 
į kompiuterį. Visa tai užtrunka 
labai ilgai, ypač kai knygose 
būna daug sudžiūvusių lapų ar 
gėlių.

Muziejus renka ne vien tik 
žymių žmonių palikimus. Jame 
taip pat galima rasti daug įdo
mių dalykų apie Lietuvos ir iš
eivijos istoriją. Pavyzdžiui, iš 
senovės Lietuvos istorijos turi
me pinigų rinkinį iš XV š. Yra 
taip pat išsamus žinių rinkinys, 
apimantis visus svarbius įvy
kius Lietuvoje per pastaruo
sius dvejus metus ne tik Lietu
vos spaudoje bet ir Kanados. O 
reikšmingiausia užsienio lietu
viams - tai visi seni periodi
niai leidiniai ir dokumentai iš 
Nepriklausomos Lietuvos, ku
riuos lietuviai pabėgėliai tau
pė ir saugojo daugiau kiap 50 
metų. Kai kurie žmonės paau
kojo periodinius leidinius ir 
dokumentus iš pabėgėlių sto
vyklų Vokietijoje, įvairius su
venyrus iš savo kelionių laivu 
per Atlantą į naująjį gyveni
mą. Jiems įsikūrus, nuo 1946 
m. pradėjo eiti leidiniai, ku
rie mums visiems gerai žinomi: 
“Skautų aidas”, “Ateitis”, “Pa
saulio lietuvis”, “Tėviškės ži
buriai”, “Laiškai lietuviams” 
ir daug net tokių, kurie nebei
na. Visuose juose yra surašyta 
mūsų istorija, kuri mus sufor
mavo tokius, kokie mes šian
dien esame. Jaunimas taip pat 
juose gali rasti savo tėvų nuo
traukas, kai jų tėvai dar nešio
jo trumpas kelnes, dar trumpes
nius sijonus, ilgus plaukus ir il
gas barzdas. 

ja Rūta Kličienė; Maironio mo
kykla Toronte, vedėja Gied
ra Paulionienė. Pasigendama 
Montrealio. Norėtume jį pama
tyti ateinančiais metais.

Jau visa eilė metų, kai tų met
raščių paruošimu praktiškai 
rūpinasi Maironio mokyklos 
vedėja Giedra Paulionienė, šį 
kartą jau lyg ir iš pareigos, bū
dama KLB Švietimo k-jos pir
mininke. Leidinį finansuoja 
KLB krašto valdyba. Galima tik 
palinkėti geros sėkmės ir atei
tyje. O mokinių tėvams ir visai 
lietuviškajai visuomenei - 
glaudumo ir bendradarbiavi
mo su tais, kurie labai daug 
dirba ir rūpinasi, kad atžalė
lės bręstų lietuviškai.

MŪSŲ MOKYKLA. Kanados li
tuanistinių mokyklų metraštis 
1991-1992. Redaktorė - Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė. Ko
rektūra - T. Pabrėža ir B. Da- 
naitienė. Viršelio iliustracija 
- V. K. Jonynas. Perrašymas 
kompiuteriu - I. Paškauskienė. 
Nuotraukų apipavidalinimas - 
R. Pranaitis. Spaudė - Banai
tis Associates, Ine. Kaina ir ti
ražas nepažymėti. Snk.

Kadangi žmonės visuomet 
atneša naujų daiktų, muziejuje 
visuomet su dideliu dėkingu
mu priimami savanoriai, ku
rie norėtų rūšiuoti spaudą.

Muziejui taip pat reikia fi
nansinės paramos, nes konser
vavimas ir daiktų apsauga, pa
tys pirmieji muziejus-archyvo 
tikslai, brangiai kainuoja. Pa
vyzdžiui, viena archyvinė dė
žė, kurioje yra laikomi doku
mentai, knygos, nuotraukos ir 
t.t., kainuoja $7.20. Todėl jo
kia auka muziejuj nėra maža.

Jei norime, kad mūsų istori
niai dokumentai išliktų, turi-, 
me užtikrinti jų apsaugą. Orga
nizacijos galėtų savo aukomis 
užmokėti už dėžes savo organi
zacijos istoriniams dokumen
tams. $10 auka nuperka du pa
ketus kopijavimo popieriaus, 
o $25 auka nuperka dėžę archy
vinių bylų. Tokios medžiagos 
dažnai naudojamos ir jų todėl 
kartais pritrūksta.

Muziejaus-archyvo tikslas yra 
daug platesnis ir svarbesnis 
negu vien tik parodų rengimas. 
Parodose matosi tik labai ma
ža dalis muziejaus turto. Visa 
kita yra sukrauta dėžėse ant 
lentynų ir ant grindų saugyk
loje. Kadangi šis kambarys nė
ra rodomas muziejaus lanky
tojams, jie galbūt mano, kad 
tie, kurie muziejuje dirba, nuo
bodžiauja.

Visa muziejuje renkama me
džiaga nėra vien tik parodoms, 
o tam, kad norintys ir besido
mintys Lietuvos ar išeivijos 
istorija galėtų ja pasinaudo
ti. Tačiau prašome istorinius 
dokumentus liesti tik švariom 
rankom!

ROKAS STEPULAITIS prie savo 
sukurto Rūpintojėlio Ontario Bar
rie mieste surengtoje daugiakul- 
tūrinėje parodoje 1992.V.5

Dail. Jadvygos Dobkevičiūtės- 
Paukštienės apžvalginė paroda, 
atidaryta balandžio 11d. Lietuvių 
dailės muziejuje prie Čikagos, at
skleidė jos nueitą ilgą kūrybinį 
kelią. Dailės veteranė J. Paukš
tienė yra gimusi 1913 m. birželio 
13 d. Liepojoje, Petro Kalpoko 
tapybos klasę Kauno meno mo
kykloje baigusi 1938 m. Studijas 
gilino Paryžiuje ir ten jau 1937 
m. laimėjo aukso medalį už kili
mo projektą pasaulinėje parodo
je. Išeivijoje ji priklauso Čika
goj įsteigtai Lietuvių dailininkių 
draugijai, dalyvauja jos metinė
se parodose, įsijungdama ir į ame
rikiečių parodas. Ji taipgi yra tu
rėjusi ir kelias individualias sa
vo parodas. Dail. J. Paukštienė — 
tapytoja, bet šiai apžvalginei pa
rodai parūpino 163 įvairaus žanro 
kūrinius, tarp kurių buvo ir pie
šinių, grafikos, akvarelių, akri- 
likos, guašo darbų. Vyravo pie
šiniai ir akvarelės.

Čikagos lietuvių opera savo 
XXXVI-jam sezonui buvo pasirin
kusi G. Verdžio “Otelio”, numa
tydama du spektaklius balandžio 
26 ir gegužės 2 d.d. Mortono aukš
tesniosios mokyklos salėje. Tal
kon buvo pasikviesti Lietuvos 
operos ir baleto teatro atstovai 
iš Vilniaus. Dėl didelių išlaidų, 
pasiekusių $100.000, teko atsisa
kyti antrojo spektaklio gegužės 
2 d. Salėje, turinčioje 2.500 vie
tų, Čikagos lietuviams užteko 
vieno spektaklio balandžio 26 d. 
Jį paruošė čikagietis dirigentas 
Alvydas Vasaitis, vilnietis rež. 
Eligijus Domarkas, chormeiste
riai Ričardas Šokas ir Manigirdas 
Motekaitis. Pagrindinius vaidme
nis atliko vilniečiai solistai: 
Virgilijus Noreika — Otelio, Irena 
Milkevičiūtė — Desdemonos, Ar
vydas Markauskas — Jago, Ze
nonas Žemaitis — Cassio, Laimu
tė Jonutytė — Emilijos. Keturi 
pagalbiniai vaidmenys teko čika- 
giečiams solistams: Rodrigo — 
Juliui Savrimui, Montano — Vac
lovui Momkui, Heraldo — Bro
niui Mačiukevičiui, Lodovico — 
Jonui Vazneliui. “Otelio” operai 
reikalingą vaikų chorą paruošė 
čikagietė Rasa Paskočimienė, 
jam panaudodama lituanistinės 
Lemonto mokyklos mokinius. Či
kagos lietuvių operos chorą pa
pildė dirigento Vytauto Viržo- 
nio iš Vilniaus atsivežti jaunieji 
solistai, jau baigę ar tik baigian
tys dainavimo studijas konserva
torijoje — Laimutė Jonutytė-Li- 
leikienė, Erika Navickaitė, Gied
rė Zeicaitė, Vida Vaičiulytė-Va- 
luckienė, Irena Zelinkauskaitė- 
Brazauskienė, Algirdas Drevins- 
kas, Vytautas Juozapaitis, Myko
las Nehajus, Liudas Norvaišas, 
Linas Sprindys ir Vaidas Vyšniaus
kas.

Vilniaus jaunųjų solistų gru
pė, Čikagos lietuvių operai atsi
sakius G. Verdžio “Otelio” antro
jo spektaklio, išlaidoms sumažinti 
gegužės 3 ir 9 d.d. surengė du kon
certus Jaunimo centre. I juos įsi
jungė ir du iš Čikagos neskubėję 
išvykti Lietuvos operos solistai 
— tenoras Virgilijus Noreika ir 
baritonas Arvydas Markauskas. 
Dėl kitų įsipareigojimų šiems kon
certams Čikagoje negalėjo pasi
likti sopranas Irena Milkevičiū
tė. Abiejuose koncertuose skam
bėjo operų arijos, duetai, ištrau
kos, lietuvių liaudies ir kompo
zitorių dainos.

Vieninteliu G. Verdžio “Otelio” 
spektakliu jo atlikėjai pasidžiau
gė gegužės 3 d. padėkos pobūvyje 
Jaunimo centre. Ten jį surengė Či
kagos lietuvių operos valdyba su 
savo pirm. Vytautu Radžiumi. Va
karienę turėjusian pobūvin įsi
jungė beveik visi čikagiškiai ir 
vilniškiai balandžio 26 d. spek
taklio solistai ir dainininkai. Trū
ko tik Desdemonos vaidmenį atli- 
kusios Irenos Milkevičiūtės, grį
žusios Vilniun. Jiems ir visiems 
šio pastatymo organizatoriams 
padėkojo Čikagos lietuvių ope
ros valdybos pirm. V. Radžius, 
neužmiršdamas ir mecenatų. Be 
jų neįmanoma išsiversti. Juk ir 
XXXVI-jam sezonui skirtos G. 
Verdžio “Otelio” operos biudže
tas liko nesubalansuotas. Visų 
spektaklio išlaidų nepavyko pa
dengti. Vis dėlto Čikagos lietu
vių opera nepraranda ateities vil
čių, kurias dabar stiprina bend
radarbiavimas su Lietuvos operos 
ir baleto teatru Vilniuje. Sekan
čiam sezonui jau yra pasirinkta 
Vincenzo Bellinio (1801-1835) 
operą “Norma”, kurios pagrindinį 
vaidmenį Vilniuje atlieka sol. I. 
Milkevičiūtė. Sėkmingi šios ope
ros spektakliai džiugina vilniečius. 
Tikėkimės, kad jais bendrų pa
stangų dėka galės pasidžiaugti 
ir Čikagos lietuviai.

Panevėžio miesto kamerinį or
kestrą suorganizavo meno vado
vas- ir dirigentas Vidmantas Ka- 
pučinskas, subūręs Panevėžio ope
retės ir senovinės muzikos an
samblio muzikantus.

Kalbininkas prof. Juozas Bal
čikonis (1885-1969) gimė ir yra pa
laidotas dabartinio Panevėžio 
rajono Ėriškiuose. Savo tiesio
ginius pėdsakus Panevėžyje jis 
paliko kaip gimnazijos ir moky
tojų seminarijos direktorius 
1918-20 ir 1920-24 m. Lietuvių 
kalbos draugijos Panevėžio sky
riaus iniciatyva velionies atmi
nimą norima įamžinti šiame mies
te ant Senvagės kranto pastatytu 
paminklu. Aukomis į paminklo 
pastatymą kviečiami įsijungti 
akademiko J. Balčikonio auklė
tiniai, kiti lietuviai, įmonės 
ir akcinės bendrovės.

Stasio Santvaro poezijos ir at
siminimų vakaras “Žinau, kas 
būsiu aš” balandžio 27 d. įvyko 
viešojoje Kauno miesto bibliote
koje. Jis buvo skirtas velionies 
devyniasdešimtajam gimtadieniui 
ir antrosioms mirties metinėms. 
Jo kūrybą ir jos vietą lietuvių 
literatūroje aptarė literatūros 
kritikas Robertas Keturakis. Įva
dinį žodį savo poezijos pasaulin 
iš palikto įrašo tarė pats Stasys 
Santvaras. Kauno dramos teatro 
aktorė Rūta Staliliūnaitė dekla
mavo jo eilėraščius ir skaitė de
šimtį metų trukusio susirašinėji
mo ištraukas. Su Stasio Santvaro 
eilėraščiais apie meilę, persira
šytais sąsiuviny, vakaro dalyvius 
supažindino aktorius Egidijus 
Stančikas. Programą papildė ke
lios moterys, iš salės atėjusios 
scenon ir padeklamavusios atmin
tyje išsaugotus Stasio Santvaro 
eilėraščius. Vakaro rengėjams ir 
programos atlikėjams našlės Alės 
Santvarienės vardu padėkojo ir 
puokštes gėlių įteikė jos giminės. 
Vakaras buvo įrašytas vaizdajuos- 
tėn ir parodytas žiūrovams Lie
tuvos televizijos laidose gegužės 
3 ir gegužės 27 d.d. Šiemetinio 
almanacho “Ąžuolynas” 20 nr. 
buvo skirtas Stasio Santvaro gy
venimui ir jo kūrybai.

Velykinę dailės darbų parodą 
“Argi mūsų širdys nebuvo užsi
degusios?”, atidarytą Vilniaus dai
lės parodų rūmuose balandžio 20 
d., surengė Vilniaus arkivysku
pijos kurija, Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministerija, Lietuvos 
dailininkų sąjunga ir Lietuvos 
dailės parodų rūmų direkcija. Kū
riniai šiai parodai buvo surinkti 
iš Lietuvos muziejų ir bibliotekų 
fondų, dabartinių profesionalio
sios religinės dailės kūrėjų. Pa
rodų rūmuose balandžio 21 d. bu
vo surengta konferencija “Dabar
tinis religinis ir šventovinis me
nas”. Pranešimus šia tema skaitė 
M. Matušakaitė, D. Juozėnas, A. 
Dapkutė, A. Uždavinys, prof. A. 
Andrijauskas ir V. Žukas. Abu 
šiuos renginius rėmė vysk. An
tanas Deksnys Vokietijoje, Lie
tuvos pranciškonai, JAV ambasa
dos Vilniuje kultūros skyrius, 
Šiaurės šalių ministerių tarybos 
informacijos biuras, kelios ak
cinės bendrovės ir tarptautinės 
firmos.

Poetė Vilija Šulcaitė, gimusi 
1929 m. balandžio 5 d. Jonavoje, 
mirė Vilniuje š. m. balandžio 18 d. 
ir buvo palaidota Antakalnio kapi
nėse balandžio 22 d. Velionė 1953 
m. baigė Vilniaus universiteto is
torijos ir filologijos fakultetą, 
mokytojavo Kaune 1956-64 m. Jos 
kūrybai atstovauja gausūs poezi
jos rinkiniai — “Kalba moteris” 
(1956), “Sauja kmynų” (1970), 
“Laukinės vynuogės” (1973), “Vo
lungė jaučia lietų” (1974), “Krai
tis” (1976), “Tu ir dangus” (1982), 
“Duona ir liepsna” (1985), “Gulbi
ne, krentantis” (1985), “Norėčiau 
būti žuvėdra” (1979), “Žaibas gim
do griaustinį” (1986). Velionė 
taipgi yra parašiusi poemų ir vie
ną eilėraščių rinkinį vaikams. “Ta
rybų Lietuvos enciklopedijoje” 
primenama, kad V. Šulcaitės poe
zijai būdinga revoliucinės kovos 
tematika, moterų revoliucionie
rių paveikslai, meilės, draugys
tės, gamtos motyvai, pilietišku
mas, romantinis pakilumas. Du 
jos rinkiniai yra išleisti rusų 
kalba. Atrodo, buvo atiduota 
duoklė ir sovietiniam komuniz
mui. Žurnalistas Petras Keido- 
šius, “Tiesoj” paskelbtam nekro
loge palietęs velionės džiaugsmą 
Lietuvos atgimimu, vis dėlto ra
šo: “Žinoma, atgimimo epocha 
daug ką išbrauks, daug ką atiduos 
užmarščiai. Ir ne tik iš Vilijos 
Šulcaitės, bet ir iš kitų jos bend
raamžių kūrybos, tačiau palikime 
tai spręsti Laikui — geriausiam 
teisėjui ir vertintojui . . V. Kst.
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)RIS I K E LIM OParapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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.

Čikagos “Lituanicos” pirmoji futbolo komanda, šiemet gerai žaidžianti 
“Metropolitan” lygos aukščiausioje divizijoje. Stovi iš kairės: G. Bielskus, 
V. Marčinskas, D. Adams, A. Glavinskas, G. Kavaliauskas, R. Siniakovas, V. 
Žuromskas, J. Cortney, J. Putna, D. Brandonissio. Klūpo iš kairės: T. Maest
re, R. Urbonavičius, T. Žukauskas, G. Grigas Nuotr. Ed. ŠulaičioMOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.50%
180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term, indėlius....... 5.75%
2 metų term, indėlius....... 6.25%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
2 metų GtC-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.

T.V.

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

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

Alfredas Kleinaitis yra Čikagos 
“Lituanicos” klubo narys, buvęs il
gametis pirmosios komandos žaidė
jas, pernai su futbolininkais lan
kęsis Lietuvoje vykusioje IV Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse.

Ed. Šulaitis
Trumpos žinios. Š. m. lapkričio 27 - 

gruodžio 7 d.d. Lietuvoje įvyks mo
terų rankinio pasaulio pirmenybės, 
kuriose dalyvaus šių valstybių rink
tinės: Švedijos, Vengrijos, Š. Korė
jos, Olandijos, Ispanijos, Taivano, 
Bulgarijos, Prancūzijos, Japonijos, 
Čekoslovakijos, Italijos ir Lietuvos. 
Komandos yra paskirstytos į dvi gru
pes, kurių viena žais Vilniuje, o ki
ta Kaune.

Sugriuvus Sovietų Sąjungai pakri
ko ir jos krepšinio lyga. Pirmieji iš 
jos išstojo lietuviai, tuoj po Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo, 
kurie sutiko žaisti kaip kitos vals
tybės atstovai. Š. m. balandžio mėn. 
St. Petersburge Rusijos, Ukrainos, 
Gudijos, Latvijos, Estijos ir Lietu
vos atstovai nutarė įsteigti tarpvals
tybinę profesionalų krepšinio lygę. 
Lietuvai šioje lygoje atstovautų Vil
niaus “Statybos” ir Kauno “Žalgirio” 
komandos. J.B.

LIETUVIŲ 
_--įj-T-T_ _ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortglčius 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

RF/URK
Professional* Ine.

An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD”

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 Į NAMUS 
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

!
.J

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

42-sios ŠALFASS žaidynės
(Tęsinys iš pr. nr.)

Ledo ritulys. Dalyvavo 5 komandos: 
Toronto “Jungties" dvi (pirmoji ir ve
teranai), Hamiltono “Kovas”, Det
roito “Kovas” ir Čikagos “Gintaras”. 
Varžybos vyko Hamiltone ir joms 
vadovavo Rimas Kuliavas. Iš viso su
žaista 9 rungtynės.

Pirmose Hamiltono “Kovas” 5-3 
laimėjo prieš “Jungties” veteranus. 
Antrose “Jungties” 1-ji 3-2 nugalė
jo Detroito “Kovę”. Trečiose Čika
gos “Gintaras” pasiekė pergalę 4-2 
prieš “Jungties” veteranus. Ketvir
tose Hamiltono “Kovas” net 6-1 įvei
kė Detroito “Kovę” ir penktose rung
tynėse “Jungties” 1-ji 5-2 laimėjo 
prieš “Gintarę”. Komandos: “Jung
tis” 1-ji ir Hamiltono “Kovas”, pasie
kę po du laimėjimus, ir Čikagos “Gin
taras”, vienas rungtynes laimėjęs 
ir vienas pralaimėjęs, pasistūmė į 
pusiaubaigminius susitikimus.

Turintiems po du pralaimėjimus 
- “Jungties” veteranams ir Detroito 
“Kovui” buvo leista dar sužaisti vie- 
nerias rungtynes. “Jungties” vete
ranai 1-0 laimėjo ir buvo sugrupuo
ti pusiaubaigminėms rungtynėms su 
Hamiltono “Kovu”, kurios baigėsi 
lygiomis 3-3, ir čia reikėjo 5 šūvių 
varžybę (Shoot Out). Hamiltonas 3-1 
laimėjo ir užsitikrino vietę baig
mėje.

Kitose pusiaubaigminėse rung
tynėse “Jungties" 1-ji, 3-0 nugalėjus 
Čikagos “Gintarę”, taip pat pasiekė 
baigmę. Baigminės rungtynės buvo 
sunkios. Pasibaigus normaliam 
rungtynių laikui, rezultatų lenta 
skelbė lygięsias 3-3. Tik pratęsime 
“Jungties” . A. Palašaičio įvarčiu bu
vo pasiektas laimėjimas ir “Jungties” 
1-jai suteiktas 1992-jų meisterio ti
tulas. Šiose rungtynėse įvarčius 
“Jungčiai" pelnė: S. Podsadecki, R. 
Bučys, A. Palašaitis po vienę (jis 
antrę įvartį įkirto pratęsime). Ha
miltono “Kovui”: G. Henderson, J. 
Švažas ir A. Vrbas po 1. Lentelėje 
komandos rikiavosi šitaip: 1 v. To
ronto “Jungtis” 1, 2 v. Hamiltono 
“Kovas”, 3 v. Čikagos “Gintaras”, 4 v. 
Toronto “Jungtis” veteranai ir 5 v. 
Detroito “Kovas”.

Šimkus rinktinėje?
(Informuoja Remigijus Gaška)

Lietuvoje vykusioje paruošiamoje 
stovykloje mūsų atstovas Ričardas 
Šimkus pasirodė puikiai ir pateko 
į rinktinę. Pridėjus jo žaidimę Oslo 
gegužės 7-10 d.d. jam kelias į olim
pinę rinktinę atviras. (Šiame turny
re Lietuva baigmėje pralaimėjo 80: 
95 Latvijai, prieš tai paklupdžiusi 
Daniję 89:86, Norvegiję 142:94 ir Es- 
tiję 98:90, ir užėmė antrę vietę. Tur
nyre dalyvavo taip pat Švedijos, Suo
mijos ir Islandijos rinktinės. Lietu
vos komandoje žaidė: Pazdrazdis, 
Knyza, Taraila, Jovaiša, Kurtinai
tis, Krapikas, Šimkus, Einikis, Luk- 
minas ir Visockas).

Vienas Lietuvos treneris pasakė: 
“Pastatytume du tokius vyrus - Sa
bonį ir Šimkų - ir be vargo galėtume 
tvarkytis”. Gaila, kad jam liko dar 
viena kliūtis. Nors Ričardas turi Lie
tuvos pilietybę, dar nėra gautas 
FIBA sutikimas jam žaisti olimpia
doje. Panašų Aleksyno prašymų 
FIBA atmetė, motyvuodama, kad jis 
Lietuvoje prieš tai nėra gyvenęs. 
Dabar Lietuvos krepšinio federaci
ja kreipėsi į patį Samaranch’ę, Tarp
tautinio olimpinio komiteto prezi
dentę, aiškindama, kad Lietuva tik 
dabar atgavo nepriklausomybę. Oku
pacijos ir karo metu daugelis jos 
gyventojų buvo išsklaidyti po visus 
kraštus - ir Sovietų Sęjungoje, ir Va
karų pasaulyje. Tik dabar atsirado 
proga sukviesti tuos išblaškytus lie
tuvius bei jų vaikus ir įtraukti juos 
į sportinę šeimę. Savo vizito metu 
Vilniuje Samaranch’as išklausė šį 
prašymų su dideliu susidomėjimu,

ROLANDAS BUČYS, buvęs Elektrė
nų ledo ritulio komandos “Energija” 
kapitonas, ilgesnį laikę vieši Toron
te. 42-se ŠALFASS-gos žaidynėse le
do ritulį žaidė Toronto “Jungtyje”, 
kuri laimėjo 1992-jų meisterio titu
lų. Rolandas yra elektros inžinierius 

Nuotr. Sig. Krašausko

Aukos Lietuvos 
olimpiniam fondui

Torontas: $1,000 - kredito koope
ratyvas “Parama”; $500 - Prisikė
limo par. kredito kooperatyvas; 
$100 - V. Bireta, A. Brazys, E. Čup- 
linskas, M. Empakeris, L Jurcevi- 
čius, VI. Skirgaila (olimpiečiams 
boksininkams); $50 - M. Duliūnas, 
K. Girnys, Pr. Kaziukonis, A. Maša
las, E. Šlekys, Pr. Žemaitis; $30 - M. 
Putrimas; $25 - VI. Butkys, I. Kai
rys, A. Pakalnis; $20 - A. Gatautis; 
$10 - K. Budreckis; $5 - D. Ren- 
kauskas, VI. Stabas.

Montrealis: $500 - kredito koope
ratyvas “Litas”; $200 - P. Verykis; 
$100-G. Montvila, R. Otto.

Hamiltonas; $500 - kredito ko
operatyvas “Talka”; $100 - E. Rep- 
čytė.

Londonas: $50 - P. Kuras.
Milltown, NJ, USA: $65.34 - R. 

Graudis.
Lietuvos olimpiečių vardu vi

siems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. J.G.

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........ 10.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 8.25%
2 metų ................. 8.75%
3 metų ................. 9.00%

(fixed rate)

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 gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per milijonus 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.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

ZX-Sy 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

STEPHAN’S FURS

bet galutinio sprendimo nėra. Nuo 
šio patvarkymo priklausys, ar Ričar
das galės patekti į olimpinę rinkti
nę, ar ne. Po Oslo turnyro jis grįžo 
namo (Niujorku) ir laukia atsakymo 
iš FIBA.

Vilniaus radijo užsieniui žiniomis, 
Lietuvos tautinio olimpinio komite
to ir Krepšinio federacijos nutarimu, 
spaudžiant užsienyje žaidžiantiems 
geriausiems Lietuvos krepšinin
kams, Lietuvos olimpinės krepšinio 
rinktinės vyriausiu treneriu patvir
tintas Vladas Garastas, buvęs Kau
no “Žalgirio” ilgametis treneris, pas
kutiniu metu treniravęs čekoslova- 
kų rinktinę. Jis savo padėjėju pasi
rinko Raimundų Sargūnę, kuris 
anksčiau buvo patvirtintas šioms 
vyr. trenerio pareigoms. Iš užsienie
čių trenerio pavaduotojais jau anks
čiau patvirtinti yra D. Nelson (Gol
den State Warriors” vyr. trenerio 
sūnus - gynyboje specialistas ir is
panas J. Imbroda, Malagos “Major- 
ral” komandos treneris). Šiuo metu 
kandidatais rinktinėje yra 26 geriau
si Lietuvos krepšininkai, kurie da
lyvauja pasiruošimo procese ...

Atitaisymas. “TŽ” 22 nr. 1992.V.26 
laidoje, sporto skyriuje, kur rašoma 
apie krepšinį jaunių E klasėje, iš
spausdinta : “Hamiltono ‘Kovas’ ir 
Toronto ‘Aušra’ pasirodė pranašes
ni . ..”. Turi būti: “Hamiltono ‘Ko
vas’ ir Toronto ‘Vytis” ..., ir finale 
Hamiltono “Kovas", nugalėjęs “Vy
tį”, tapo ŠALFASS-gos 1992 m. meis
teriu. Gi “Vytis” liko antroje vieto
je. Klaida įvyko dėl vadovų nepa
kankamų ryšių su spauda. (Red.)

Lietuvos futbolo rinktinė 
pakviesta į Čikagą

Lietuvos futbolo rinktinė po gero 
pasirodymo pasaulio atrankinėse 
futbolo pirmenybių rungtynėse Bel
faste susilaukė platesnio dėmesio. 
Illinois futbolo sęjunga, kuri Čika
goje liepos antroje pusėje (24-26 d.d.) 
rengia tarptautinį futbolo turnyrų, 
jų pakvietė čia dalyvauti šalia stip
rių vienuolikių, kurių tarpe bus ir 
JAV antroji rinktinė. Kitos dvi: Ka- 
nados-Meksikos ir Lenkijos čempio
nai.

Rengėjai kreipėsi į tarptautinės 
klasės teisėję mūsų tautietį Alfredų 
Kleinaitį (dabar jau pensininkę), 
šiuo metu vadovaujantį JAV futbolo 
teisėjų ruošimui, kad šis susirištų 
su Lietuvos futbolo vadovybe ir pa
gelbėtų pakviesti rinktinę. Kaip 
Kleinaitis pažymėjo, susitarimas 
buvo nelengvas, nes vis dar Lietu
voje egzistuoja anksčiau buvusi biu
rokratija. Tačiau, atrodo, viskas pa
vyko gerai, ir dabar Čikagos futbolo 
mėgėjai čia pirmų kartę galės pama
tyti Lietuvos futbolo rinktinę.

Skautų veikla
• Prityrusių skautų dr-vė bir

želio 6 d. iškylavo High Park’e. Te
nai prie “Rambyno” sk. tunto vė
liavos 8 kandidatai - pi. Linas Na
rušis, pi. Petras Steponaitis, Vin
centas Liačas, Aidas Batūra, Vytas 
Mockus, Tomas Pajaujis, Aras Paš- 
kus, Ričardas Raškauskas - pri
ėmė įžodį ir gavo prityrusio skau
to kaklaraiščius. Iškylai vadova
vo sk.v. v.sl. Marius Bijūnas.

• Birželio 22 d., 7.30 v.v. skautų 
būkle “Rambyno” sk. tunto vadi- 
jos paskutinis posėdis prieš sto
vyklų.

• Rugpjūčio 1-15 d.d. Kanados 
rajono stovykla “Romuvoje”. M.

Paieškojimas
Apolonija Bilevičienė ieško Al

donos Mrazauskaitės-Sasnauskie- 
nės, 1941-1944 m. gyvenusios Vil
niuje, Labdarių g. nr. 3. Rašyti: A. 
Bilevičienė, Žukausko g. 27-38, 
Kaunas, Lietuva-Lithuania.

Prašo pagalbos
Ričardas Dauguvietis, 29 m. am

žiaus, gyvenantis Lietuvoje, serga 
sunkia akių tuberkuliozės forma. 
Buvo apakęs. Reikalingas skubus 
gydymas Suomijoje, nes Lietuvoje 
tam trūksta priemonių. Šeima pra
šo finansinės paramos. Tam reika
lui atidaryta banko sęskaita: Cana
dian Imperial Bank of Commerce, 
Corresponding Banking Services, 
Head Office - Commerce Court, 
Toronto, Ont. M5L 1H1. Tel. (416) 
980-2211, FAX (416) 980-7553. Są
skaitos nr. 18-10812/07000277 var
du Ričardas Dauguvietis.

Vida Kiragalvytė, 36 m. amžiaus, 
šiaulietė, auginanti 12 m. amžiaus 
dukterį, norėtų susipažinti ir Ka
nadoje įsidarbinti. Galėtų dirbti 
ūkyje ar namų ruošos darbus. Ra
šyti: V. Kiragalvytė, P. Cvirkos 65A- 
29, Šiauliai, Lietuva-Lithuania.

SAMOGma' Knygų rišykla
MĮĘJ “samogitia”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Telefonas 532-1149

D\/| 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)
P RKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

DRAUGIŠKAI _ ... — , _ , ____ - a>o»aM

patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869

JUSCON AGENTŪRA
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

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namu įrengimai ir pataisymai:

i* 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

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 į .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

PARCEL. SERVICE
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

kainos 
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, Ont.
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.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.
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1992 m. gegužės 3 d.

Kanados lietuvių bendruomenės krašto 
tarybos rinkimai 1992 m. spalio 4 d.

KLB krašto valdyba yra suda
riusi sekančios sudėties Vyriau
sią rinkimų komisiją pravesti 
rinkimams į XV-tąją KLB krašto 
tarybą: pirm. Jonas Gustainis, 
nariai - Vilija Gačionytė, Alfon
sas Juozapavičius, Vladas Mel- 
nykas, Valė Siminkevičienė.

Rinkiminės komisijos apylin
kėse sudaromos ne vėliau kaip 
š.m. birželio 19 d. Kandidatų 
sutikimo lapeliai kandidatuoti 
į krašto tarybą gaunami per apy
linkės rinkimines komisijas 
arba LB apylinkės valdybas.

KLB krašto valdyba

KLB žinios
IX-jai tautinių šokių šventei au

kojo: $500 - a.a. M. Chainausko atmi
nimui D. Chainauskienė; $200 - L.

KLB visuomeninių reikalų k-jos 
pirm. Alg. Eimantas birželio 2 d. 
laiške Kanados ministeriui pirmi
ninkui Brian Mulroney padėkojo 
už skiriamą dėmesį Lietuvos rei
kalams, nurodė, kad min. pirmi
ninkui nebuvę progos susitikti 
su Rusijos prezidentu B. Jelcinu 
ir su juo pakalbėti apie kariuome
nės išvedimą iš Lietuvos. Bet ta 
proga dabar būsianti Jelcinui lan
kantis Otavoje birželio 19-20 d.d. 
Kanados lietuvių bendruomenė 
prašo, kad šitame susitikime būtų 
iškeltas reikalavimas rusų kariuo
menę išvesti iš Lietuvos.

Nuotr. V. Bacevičiaus 
“Lithuanian Up-date”, 4 nr. iš

siuntinėtas Kanados valdžios pa
reigūnams ir KLB apylinkėms. 
Biuletenyje vyrauja žinios apie 
pastangas, kad rusų kariuomenė 
kaip galima greičiau paliktų Lie
tuvą.

KLB krašto valdybos posėdis 
po vasaros atsotogų - rugsėjo 15 d. 
Ruošiamasi naujos tarybos rinki
mams, kurie įvyks spalio 3-4 d.d. 
Toronte.

Humanitarinės pagalbos komisi
ja, vad. V. Gačionytės, gegužės 
pabaigoje į Lietuvą išsiuntė įvai
rių daiktų bei reikmenų krovinį 
(konteinerį). Ruošiama dar viena 
siunta. Persiuntimo išlaidos apmo
kamos iš tam reikalui valdžios pa
skirtų lėšų. Inf.

TORONTE
Karbūnienė; $100 - S. Dalius, P. Si- 
daras, S. Fredas, R. P. Kūrai; $65 - 
K. E. Gudinskai; $50 - L. D. Gutaus
kai; $25 - M. A. Garkūnai; $20 - kun. 
K. Kaknevičius, A. Petrašiūnas, P. 
Kuzmienė.

St. Catharines LB apylinkės lietu
viai: $20 - J. K. Dervaičiai; $10 - J. 
J. Šarūnai; $5 - V. Satkus, J. Skeive- 
las, P. Meškauskas, J. Lianga, A. 
Vaičkus, J. Žemaitis, S. Šetkus, V. 
Timosenko, S. Janušonis, K. Stan
kus, I. Tauteras, S. Gudaitis.

KLB krašto valdybos veiklai: $750- 
Montrealio LB apylinkė Vasario 
16-sios proga; $100 - M. J. Ignatavi- 
čiai; $20 - J. Benetis, M. Stankaitis.

Pagalbos Lietuvai vajui: $1,000 - 
dr. A. Lukienė; $50 - L. D. Gutauskai.

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas jos šakotai veiklai 
paremti.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The 
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Architektas Saulius Jusionis, 
prieš porą metų išvykęs iš Lietu
vos ir kurį laiką dirbęs savo pro
fesijoje Vokietijoje, 1992. V. 25 
imigravo Kanadon, jau gavo dar
bą vienoje bendrovėje ir apsigy
veno Toronte.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus 26-tojo savo gimtadienio 
proga atidarė dvi naujas paro
das. Pirmoji - trijų dalių: fila
telija, sportas ir Sausio 13-toji; 
antroji - “Ekspedicija į Igarką” 
su R. Urbakevičiaus dokumenti
nėmis fotografijomis. Kanados 
lietuviai kviečiami aplankyti 
muziejų'ir šias įdomias parodas. 
Adresas: Balzekas Museum, 6500 
So. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. Tel. (312) 582-6500. Inf.

Grynai lietuviškos vestuvės 
pasidarė gana retos, bet pasta
ruoju metu jos padažnėjo. Š. m. 
birželio 6 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje susituokė Bronius 
Rėkus su Onute Valinčiūte. Ves
tuvinis pokylis įvyko parapijos 
salėje, dalyvaujant gausiam 
būriui tautiečių iš įvairių vie
tovių. Dalyvavo ir A. Ankus su 
šeima iš Čikagos, kur turi duo
nos kepyklą. Pokyliui vadovavo 
K. Janušonis, pagal lietuviškus 
papročius vien lietuvių kalba. 
Jaunavedžiai susilaukė daug 
sveikinimų. Ilgai skambėjo po
kylio dalyvių dainos, nes jų dau- 

/ guma — Dainavos šalies žmonės 
iš Seinijos-Punsko krašto. Abu 
jaunavedžiai yra kilę iš Puns
ko. Ruošiasi tuoktis ir dar dvi 
poros — Raimundas Valunto- 
nis su Loreta Raščiauskaite ir 
punskiečiai Stasys Maksima
vičius su Irena Cirušyte. Tai 
irgi bus grynai lietuviškos ves
tuvės.

Lietuva visuomet 
laukia mūsų! 
Skubėkime planuoti 
savo atostogas: 
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

Dail. Helen Matthews iš Niu
jorko, lankydamasi Anapilyje, 
pasiūlė dovaną - dail. V. Jonyno 
vitražą “Rožinio Marija” 5’-3’ 
dydžio. Jei kas domisi tokia do
vana, kreiptis šiuo adresu: Helen 
Matthews, 88 Bedford St., New 
York, NY 10014, USA. Tel. (212) 
675-4089.

Kauno valstybinio dramos 
teatro aktorė Doloresa Kazara- 
gytė, lydima J. Pacevičienės ir 
G. Balčiūnienės, ir aktoriai - An
tanas Žekas, Viktoras Valašinas, 
lydimi Juozo Norkaus, birželio 
3 d. lankėsi “Tėviškės žiburiuo
se”, domėjosi spaudos darbais ir 
papasakojo apie netikėtai atsi
radusią galimybę atvykti į Kana
dą ir dalyvauti tarptautiniame 
teatrų fesivalyje, kuriame jie 
vaidino pereitą savaitgalį Har- 
bourfront’o scenoje J. Jurašo 
režisuotame veikale “Smėlio 
klavyrai”. S.

Vilkijoje liaudies amatų mo
kykla organizuoja dviejų savai
čių kursus-stovyklą liepos 20- 
rugpjūčio 2 d.d. Pirmoji savaitė 
bus bendrabutyje. Programoje - 
darbeliai, paskaitos, vakarinės 
pramogos. Antroji - kelionės, su
sipažinimas su gamta ir žmonė
mis. Kviečiami jaunuoliai 16-19 
m. amžiaus. Kursų kaina $100 
(JAV) asmeniui. Pareiškimus 
siųsti: Liaudies amatų mokykla, 
Kauno g. 11, Vilkija, Lietuva- 
Lithuania. Inf.

Lietuvos architektų sąjunga, 
turinti per 1000 narių, kviečia 
jungtis ir išeivijos architektus. 
Keturi jau yra padarę pradžią (3 
iš JAV, 1 iš Australijos). Laukia
ma daugiau narių. Reikia paduo
ti pareiškimą, dvi 3x4 cm nuo
traukas ir dviejų PLIAS ar Lietu
vos architektų sąjungos narių 
rekomendacijas. (PLIAS nariams 
rekomendacijų nereikia). Stoja
masis mokestis $10 (JAV); meti
nis nario mokestis taip pat $10 
(JAV).

1993 m. numatoma paminėti 
architektūras patriarcho, gar
bės nario Vytauto Landsbergio- 
Žemkalnio 100-jų metų gimimo 
sukaktį. Tais pačiais metais ge
gužės mėn. įvyks sąjungos na
rių suvažiavimas. Rašyti: Lietu
vos architektų sąjunga, Kalvari
jų 1, 2600 Vilnius, Lietuva-Li
thuania. Tel. (0122) 756483; (0122) 
755948; FAX (0122) 354825. Inf.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisterė Barbara McDougall, atsa
kydama Lietuvos gen. konsului 
Kanadai Hariui Lapui dėl buvu
sio sovietų kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos, gegužės 20 d. laiš
ke paaiškina, kad Kanados vy
riausybė yra tuo reikalu susirū
pinusi, kad Kanados ambasada 
Maskvoje kreipėsi į Rusijos už
sienio reikalų ministeriją; iš
reiškė viltį, kad bus prieita su
sitarimų Lietuvos-Rusijos dery
bose. Kanados valdžia ir toliau 
stebinti padėtį.

Ministerė gegužės 27 d. datuo
tu laišku KLB krašto valdybos 
pirmininkei Gabijai Petraus
kienei ir Otavos raštinės vedė
jui Vyt. Čuplinskui praneša, kad 
šiomis dienomis vykstančios de
rybos tarp Latvijos bei Lietu
vos pareigūnų ir Rusijos dele
gacijos esančios pažangios svars
tant kariuomenės pasitraukimo 
datas. Inf.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
čiai, kurių dalis jau viešai pa
sisako už atsiskyrimą nuo Kana
dos ir pilną nepriklausomybę.

Svarbiausią vaidmenį Ka
nados vienybės atstatyme P. 
Worthingtonas mato senato 
reformoje. Remdamasis JAV 
kongreso pavyzdžiu, jis prita
ria Albertos premjero Don 
Getty peršamai pilnai provin
cijų lygybei Kanados senate 
su vienodu senatorių skaičiu
mi. Amerikiečiai savo valsty
bėse renka po du senatorius į 
JAV kongresą. Kanadiečiai, 
turėdami tik 10 provincijų, ga
lėtų išrinkti daugiau senato
rių. Tačiau lygybei užtikrinti 
visoms provincijoms reikia tu
rėti vienodą senatorių skaičių. 
Tokią idėją jau remia penkios 
provincijos - Alberta, Manito
ba, Saskačevanas, Niufaund- 
landija ir Naujoji Škotija, bet 
ją atmeta daugiausia gyvento
jų turinčios Ontario ir Kvebeko 
provincijos.

Jos ir dabartiniame Kana
dos parlamente turi daugiau
sia atstovų, proporcingai iš
rinktų pagal gyventojų skai
čių, atsakingų savo rinkėjams 
atskirose apylinkėse. Nedide
lis vienodas senatorių skaičius 
atneštų vienybę tiesioginiu at
stovavimu provincijoms. P. 
Worthingtonui atrodo, kad di
džiosioms provincijoms turė
tų pakakti proporciniu būdu 
daugiau išrinktų narių į par
lamento atstovų rūmus. Joms 
ir toliau tektų pagrindinis svo
ris Kanados, politikoje, o vie
nodą narių skaičių turinčiame 
senate lygaus balso su didžio
siomis susilauktų ir mažesnės 
bei mažiausios provincijos.

Dabartinę konstitucinę Ka
nados krizę atnešė jos vyriau
sybės su provincinėmis vyriau
sybėmis 1987 m. pasirašyta pri
imtų konstitucijos reformų 
Meech Lake sutartis. Jon savo 
parašą buvo įjungęs ir Kvebe
ko premjeras R. Bourassa. Šia 
sutartimi turėjo būti atstaty
ta politinė Kanados vienybė, 
bet ją vėl sugriovė sutarties 
patvirtinimą 1990 m. birželio 
mėnesį atmetę Manitobos ir 
Niufaundlandijos parlamen
tai. Vienybės atstatymo vi
siems priimtina konstituci
jos reforma ieškoma jau be
veik dveji metai. Derybas ap
sunkina separatistinė Kvebe
ko partija, su savo vadovu J. 
Parizeau siekianti pilnos ne
priklausomybės šiai prancū
ziškai Kanados provincijai.

Liberalų premjeras R. Bou
rassa po Meech Lake sutarties 
atmetimo nesutinka dalyvauti 
konstitucijos reformų dery
bose, kol Kanada nėra pada
riusi jam ir Kvebekui priim
tinų konstitucinių pasiūlymų. 
Jam reikia įsipareigojimų, ku
rie užtikrintų jo išsikovotą 
Kvebeko pasilikimą Kanados 
federacijoje. Referendumą tuo 
reikalu jis turi pravesti iki 
spalio 26 d. Kyla klausimas, 
ar iki to laiko Kanada ir angliš
kosios provincijos suskubs pa
ruošti visiems priimtiną kons
titucijos reformą. Atsakymo, 
matyt, nebėra. Kanados par
lamentas jau baigia priimti re
ferendumo įstatymą, kuris 
konstitucijos reformų ir Kve
beko klausimu leistų pasisaky
ti visiems kanadiečiams.

V. Kst.

® SKAITYTOJAI PASISAKO
KANADOJE PABUVOJUS

Jaučiama “Tėviškės žiburių” 
šviesa Lietuvoje ir ta didelė įtaka 
brangiems tautiečiams Kanadoje. 
Jaučiu ir dabar jaukią šilumą tau
tiečių pastogėse, bet kur kas dides
nę meilės šilumą Dievui ir Tėvy
nei Jūsų brangiose bažnyčiose Ka
nados žemėje.

Įspūdingos kelionės po parapi
jas ir gerųjų tautiečių nuoširdu
mas paliko ne tik neužmirštamus 
prisiminimus, bet, tikiuosi, pa
dės stiprinti ir bendravimo ry
šius.

Gavau jau antrą “Tėviškės žibu
rių” laikraštį ir nuotraukas. Di
džiai dėkoju už juos. Mano viešna
gės palikti pėdsakai kur kas kuk
lesni, negu Jūsų laikraštyje nu
šviesti, nors siekimą didelį turė
jau, kad ryšiai mūsų stiprėtų ir 
vienybė tvirtėtų.

Ant mūsų kelių Lietuvoje dar 
daug akmenų ir akmenėlių, bet, 
Dievui padedant, stengiamės kaip 
išmanom ir išgalim, raičioti, 
kad tvirčiau žengtume į dvasinį 
ir dorinį pakilimą.

Su dėkingumu visiems ir su ge
riausiais linkėjimais-

t J. Matulaitis, 
Kaišiadorių vyskupas

PASIKARTOJANTYS STRAIPSNIAI
“TŽ” labai laukiu ir perskaitau 

visus straipsnius. Įdomus laik
raštis, tik gaila kartais pasikar
toja tie patys skaitiniai, kurie 
buvo “Drauge”. M. Gelažienė,

St. Petersburg, FL
Red. pastaba. Vis dar atsiranda 

spaudos bendradarbių, kurie savo 
straipsnius siunčia keliem laik
raščiam, apie tai nieko nepažymė
dami. Dėl to kai kurie straipsniai 
kartojasi net keliuose bekraščiuo
se. Tai nesąžiningas elgesys. Yra 
kita rūšis straipsnių, kurie spaus
dinami net keliuose laikraščiuo
se dėl jų svarbumo išeivijai. Prie 
tokių priklauso pvz. informaci
niai straipsniai bei pranešimai 
apie Lietuvos pilietybės atstaty
mą. Bet tokie dalykai psitaiko 
labai retai.

JŲ SĄŽINĖ TYLI...
Dabar Lietuvoje daug kalbama 

apie vienybę, susitaikymą, atgai
lą ir atleidimą. Garsiausiai apie 
tai šaukia buvę kolaborantai. Ar 
gali susivienyti budelis ir auka, 
išdavikas ir žmogus, paaukojęs už 
laisvę visą savo gyvenimą? Apie 
atleidimą gal ir galima kalbėti, 
bet tik ne apie vienybę. O ir atlei
dimo niekas neprašo . . . Lietuvo
je - ne Stalino laikai, ir niekas jų 
nesiruošia karti ar į Sibirą trem
ti. Viskas paliekama jų pačių sąži
nės teismui. Deja, jų juoda sąžinė 
tyli, kaip tylėjo ir anksčiau - iš
duodant Tėvynę ir talkinant oku
pantams. O tik pabandyk iškelti 
viešumon jų juodus darbus . ..

Birutė Jonelienė, Lietuva

ŠVENTA VIETA
Šį pavasarį lankiausi Lietuvoje 

po 48 metų. Keliavau su savo duk
ra Snaige per visą Lietuvą. Daug 
matėme, daug jautėme, daug gir
dėjome, arba kalbėjome . . . Bu
vo ir linksma, gera, ramu .. . Buvo 
ir labai liūdna-skaudu ...

Paskutinė, prieš grįžtant į “šiuos” 
namus, mūsų sustojimo vieta bu
vo Vilniuje, Antakalnio kapinėse 
prie Sausio 13 žuvusiųjų amžino 
poilsio vietos. Tenai mes susto
jome ir ilgai ilgai tyloje lyg su
akmenėjusios pasilikome . . . Tik 
akys gal blizgėjo nuo ašarų.

Po kiek laiko mūsų giminaitis- 
palydovas ištarė: “Čia - šventa 
vieta”, ir vėl mes tyloje stovėjo
me ... Tada, abi su Snaige, lyg 
pabudusios iš sapno, prašneko
me: “O kad čia ateitų visi tie žmo
nės, kurie Lietuvai vadovauja, 
arba nori vadovauti... ir pasi
liktų tyloje stovėti.. . Tik tyloje . . . 
Tikim, kad kiekvienas iš jų šalia 
stovinčiam ranką pasiekęs pa
spaustų ... ir išgirstų garsus “LIE
TUVA BRANGI”. Genė Valiūnienė

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

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)

“LEDAS”
REFRIGERATION

(vedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

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

Advokatas
PETRAS K. SIJONĖLIS 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

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

$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.

An independent member broker

RF/m West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Phone: (416) 769-1616

Gzntunc, dresher lw-fOT Real Estate' [fznZ Hl 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.

TA 17 Q UTI7 O INSURANCE ILkja £ILIv 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 ŪDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Referendumas - birželio 14 dieną
LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS praneša, kad 

birželio 14, sekmadienį, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, vyks re
ferendumo balsavimai. Balsavimo tekstas: “Aš reikalauju, kad 
buvusios SSSR kariuomenės išvedimas iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos būtų pradėtas tuoj pat ir užbaigtas 1992 metais ir kad 
būtų atlyginta Lietuvos žmonėms bei Lietuvos valstybei pada
ryta žala”.

Balsavimas Toronte, pagal Kanados valdžios potvarkį, turi 
įvykti Lietuvos generaliniame konsulate, 235 Yorkland Boule
vard, Suite 502. Dėl balsavimo kituose miestuose prašome kreip
tis į KLB apylinkių pirmininkus. Balsuoti turi teisę visi, atstatę 
Lietuvos pilietybę. Nespėjusiems atstatyti Lietuvos pilietybę 
bus leidžiama balsuoti pristačius: užpildytas anketas - “Pareiš
kimas” ir “Pasižadėjimas”, tris 2.5 cm x 3.5 cm foto nuotraukas, 
$20 čekį, išrašytą CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA ir 
vieną (ar daugiau) sekančių dokumentų, įrodančių Lietuvos 
pilietybę: išsaugotą Lietuvos pasą, gimimo liudijimą, įrašą Kana
dos pase apie gimimo vietą ir laiką.

Anketas “Pareiškimas” ir “Pasižadėjimas” galima gauti pas 
KLB apylinkių pirmininkus bei lietuviškose institucijose.

•J TO RON T O

B MONTREAL

Anapilio žinios
— Birželio 7, sekmadienį, 9.30 

v.r. Mišiose Toronto skautai iškil
mingai dalyvavo su savo vėliavomis 
metinės šventės proga.

— Tuoktis ruošiasi: Raimundas 
Valuntonis su Loreta Raščiauskai- 
te, Stasys Maksimavičius su Irena 
Cirušyte.

— Susituokė Bronius Rėkus su 
Onute Valinčiūte.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokas veda seselė 
Loreta sekmadieniais po 9.30 v.r. 
Mišių. Birželio 21, sekmadienį, pa
mokų nebus, nes seselė Loreta bus 
išvykusi.

— Mūsų parapijos šventė šiais 
metais bus švenčiama savaitę anks
čiau — rugsėjo 20, sekmadienį. Ta 
proga vysk. P. Baltakis teiks Su
tvirtinimo sakramentų.

— Mišios sekmadienį, birželio 14, 
9.30 v.r. už a.a. Gailutę Preikšaitie- 
nę, 11 v.r. už parapijų; Wasagoje 
11 v.r. už a.a. Antanų Bernotų.

Kapinių lankymo dieną Šv. 
Jono lietuvių kapinėms aukojo: 
$100 — J. Bernatavičius, A. Leš- 
čius, J. A. Šulcai, A. A. Lukošiai, 
D. Žemaitis, E. Ažubalienė, A. E. 
Šiškai; $80 — E. Vindašienė; 
$60 — V. J. Rupniak; $50 — V. 
Jasinevičienė, A. I. Pūkai, V. 
Blauzdys, O. Savickas, E. Juzė- 
nienė, L. Einikis, S. Kuzmickas, 
O. Inčiūra, G. B. Čižikai, J. O. 
Kirvaičiai, J. A. Zalagėnai; $40
— A. Dobienė, A. Puterienė; $30
— W. Timošenko, J. Kukutis; 
$25 — V. Jasiūnienė, O. Jakima
vičienė, T. Renkauskas, V. Ind- 
ris, A. Ledienė, P. Tutlys; $20
— A. Siminkevičius, V. Ottienė, 
A. Lukošius, S. Kalytis, G. Šu
tas, J. Zabulionis, A. Vitkevi
čius, J. Dimskis, A. Krasauskas, 
K. Bartkus, J. Jocas, A. Bukaus
kas, V. Jocas; $15 — P. Daržins- 
kas; $5 — V. Dirsė.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 210 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Kauno valstybinio dra
mos teatro artistai: R. Štaras, A. 
Akelaitis, L. Laucevičius, P. Vens- 
lovas, S. Uždavinys, D. Mikašaus- 
kaitė, D. Svobonas, N. Narmantaitė, 
D. Kazragytė, V. Grigolis, R. Vaido
tas, V. Krapavickas, A. Žekas, A. 
Pintukas, V. Valašinas, J. Onaitytė, 
R. Stabilūnaitė, E. Stančikas, A. 
Stanionis, R. Muzikevičius, N. Pa
lukaitis; Lietuvos Vilniaus banko 
ir finansų ministerijos tarnauto
jai: A. Narkauskienė ir L. Gasiū- 
naitė, V. Danilevičienė iš Kauno, 
J. S. Užupiai iš Čikagos, JAV, ir A. 
A. Indrulaičiai iš St Catharines, 
Ont.

— Birželio 28, sekmadienį, įvyks 
LN vyrų ir “Atžalyno” gegužinė. 
Plačiau sekančiame “TŽ” numeryje 
ir LN raštinėje tel. 532-3311. No
rintieji važiuoti autobusu prašomi 
pranešti LN raštinei.

— Rugpjūčio 8-16 d.d., yra ruo
šiama LN poilsio stovykla Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga” Wasagoje. Dėl informacijų 
skambinti A. Sukauskui tel. (416) 
244-2790.

— Birželio 4 d., ketvirtadienį, 
įvyko valdybos posėdis. Slaugos 
namų statybos projekto pirm. J. 
V. Šimkus pranešė apie šio projek
to eigų. Slaugos namų pastato ket
virtame ir penktame aukšte numa
toma įrengti 34 butus. Ontario pro
vincijos butų ministerija (Ministry 
of Housing) pritaria šio projekto 
vykdymui, sudarydama lengvatas 
reikalingoms paskoloms gauti ir 
butų nuomų nuolaidas šių patalpų 
gyventojams.

Aukos slaugos namams
$500 — Algis Čiužas; $100 — V. F. 

Mašalai, J. Krasauskas; $20 — M. 
Kybrancienė a.a. Jono Puterio at
minimui. Iš viso statybos fonde yra 
$804,375. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperatyvuo
se arba siųsti tiesiog šiuo adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. 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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitų sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė T. Placidas 
Barius, OFM, lietuvių Šv. Kazimiero 
provincijos provincijolas.

— Ruošiasi tuoktis: Rasa F. Slap- 
šytė su Rimantu A. Kalinausku.

— Pakrikštytas: Lukas, Astros 
(Skupaitės) ir Bogdan Tatarsky sū
nus.

— Birželio mėnuo skirtas Jėzaus 
Širdies garbinimui. Jėzaus Širdies 
litanija kalbama mūsų šventovėje 
šiokiadieniais po 8 v. Mišių, šešta
dieniais po 9 v., o sekmadieniais 
po kiekvienų Mišių.

— Birželio 6 buvo palaidotas a.a. 
Juozas Mickus, 81 m.

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

— Sibirinių trėmimų minėjimas, 
kurį organizuoja Baltiečių fede
racija, įvyks birželio 15 d., 7 v.v. 
Šv. Pauliaus anglikonų šventovė
je, 227 Bloor St. E. Ten visų trijų 
tautybių kunigai praves ekumeni
nes pamaldas.

— Jaunų šeimų gegužinė, kurių 
organizuoja parapijos tarybos jau
nų šeimų sekcija, įvyks ateinantį 
sekmadienį, birželio 14 d. Ž. V. Vai
čiūnų ūkyje. Mišios 11.30 v.r. Dau
giau informacijų galima gauti pas 
sekcijos pirm. Indrę Paškauskienę 
604-9261.

— Registracijos blankai stovyk
loms gaunami parapijos raštinėje. 
Lietuviškai kalbantiems vaikams 
stovykla bus liepos 5-18 d.d., lietu
vių kilmės lietuviškai nekalban
tiems vaikams liepos 19 — rugpjū
čio 1 d.d. “Kretingos” stovyklavie
tėj, Wasagoj.

— Mišios birželio 14, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Albinų Luko
ševičienę, 9.20 v.r. — už a.a. Antanų 
Štuikį; 10.15 v.r. — už a.a. Juozų Ra- 
žauskų, už a.a. Antaną Štuikį, už 
a.a. Adelę Bernotaitienę; 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū Toronto Prisikė

limo parapijos tarybos labdaros 
sekcijai ir jos pirmininkei dr. J. 
Čuplinskienei už labai gražią ir 
brangią dovaną.

Kun. Ig. Mikalauskas, OFM
Pagalbos fondui “Vaiko tėviš

kės namai” aukojo: $150 - Gene 
Lemieux, Chalk River, Ont. a.a. 
motinos Mortos Norkienės atmi
nimui; $100 - B. Vidugiris, Dun
das, Ont.; $50 - A. K. Ratavičiai 
a.a. J. Gudelio atminimui; $20 - 
Elena Raudys.

Aukas galima įnešti į Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo sąskaitą nr. 161488.17 
ir “Paramos” kredito koopera
tyvo sąskaitą nr. 10232.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja šio fondo globėja -

KLK moterų draugija
Irena Grabošaitė-Ross, mokyto

ja, kultūrininkė, bendruome
nės veikėja, spaudos bendradar
bė, ACCC (Association of Cana
dian Community College) buvo 
parinkta šešias savaites (gegu
žės 14-birželio 30) Lietuvoje dės
tyti specialioje programoje ang
lų kalbą (ESL/EFL-anglų k. kaip 
antroji ir anglų k. kaip svetimo
ji) 1992 m. vasaros institute, be
sirūpinančiame teikti instrukta
vimo pagalbą Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai.

“TŽ” bendradarbis Vincas Ko- 
lyčius, dalyvaudamas religiniuo
se amerikiečių ir kanadiečių są
jūdžiuose, palaiko ryšius ir su 
jų spauda. Amerikiečių žurnalui 
“The Word Among Us” jis išver
tė vyskupo S. Tamkevičiaus pa
mokslą. 1989 m. jis išvertė į lietu
vių kalbą Gavėnios meditacijas, 
kurios buvo transliuojamos per 
Vatikano radiją į Lietuvą. 1992 
m. meditacijas, išvertęs į lietu
vių kalbą, pasiuntė į Lietuvą, 
kur jos buvo transliuojamos per 
radijo religines programas.

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.

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 šoklų šventei Ir jaunimo 
kelionės Išlaidoms apmokėti.

Maloniai kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti.

Rengimo komitetas

Anapilio Parodų salėje, birže
lio 14, sekmadienį, vyks nauja 
Kanados lietuvių muziejaus pa
roda: linų auginimo ir verpimo 
demonstravimas. Vedėja

PADĖKA
Kanados lietuvių muziejaus- 

archyvo valdyba nuoširdžiai dėko
ja KLB Sault Ste. Marie apylinkei 
už $50 auką; Toronto tautodailės 
instituto rėmėjų būreliui už $190 
auką.

Šv. Kazimiero kolegijai Romoje 
aukojo: $100 — J. Staškevičius.

A.a. Donato Kriaučiūno atmi
nimui vietoje gėlių P. Vitienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Jurgio Gudinsko atmini
mui, užjausdami artimuosius, 
Stasys ir Valerija Gudaičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $15.

Myliniai tetai a.a. Petrutei Nau- 
džiuvienei mirus, užjausdama 
Irutę Gotceitaitę-Ehlers vietoje 
gėlių M. Balkūnaitė-Jakubaus- 
kienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Vida Juozaitytė, mokytoja, įsi
jungusi į APPLE (American Pro
fessional Partnership for Li
thuanian Education) programą, 
išvyksta į Lietuvą, kur anglų kal
bą dėstys liepos mėnesį. Inf.

Nijolė Sadūnaitė, ilgesnį laiką 
viešėjusi JAV ir gilinusi studi
jas katalikų universitete Steu
benville, OH, gegužės 25 d. grįžo 
į Vilnių. Šios viešnagės metu ji 
buvo pagerbta specialiais Tek
sas valstijos ir Dalias miesto 
pažymėjimais už pavyzdingą lai
kyseną kovoje su komunizmu ir 
žmonių moraliniu griuvimu. 
Lapkričio mėn. numato grįžti į 
Steubenville ir atlikti maldos 
kelionę į Jeruzalę, finansuoja
mą un-to viceprezidento. Inf.

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

Naujos Ontario valdžios 
taisyklės kapinėms

1992 m. liepos 1 d. įsigalioja 
naujos Ontario provincijos kapi
nių taisykės, kurių turės laiky
tis Šv. Jono lietuvių kapinės. 
Taisyklės kai kuriais atvejais 
liečia ir kapaviečių savininkus, 
todėl pranešame, kad mūsų ka
pinėse kapavietes turintieji arba 
jas įsigyjantieji asmenys nuo lie
pos 1 d. turi laikytis šių naujų 
nuostatų:

1. Prieš laidotuves kapavietės 
savininkas turi pasirašyti raš
tišką leidimą, leidžiantį palaikus 
laidoti jo įsigytoje kapavietėje;

2. Prieš laidotuves kapavietės 
savininkas turi sumokėti kapi
nėms $10 ir GST už Ontario val
džios leidimą laidoti; (tą mokes
tį kapinės persiunčia Ontario 
valdžiai);

3. Prieš paminklo statymą ant 
savo kapaviečių, savininkas turi 
sumokėti kapinėms paminklo 
priežiūros mokestį: $100 už pa
minklą, nesiekiantį 4 pėdų aukš
čio arba 4 pėdų pločio ir $200 už 
paminklą, viršijantį 4 pėdas 
aukščio arba 4 pėdas pločio; 
(tuos pinigus kapinės perveda 
“Public Trustee” globai).

Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija 

JAV LB krašto valdyba drauge 
su Lietuvos parlamentu organi
zuoja įdomią savaitę Birštone, 
Lietuvoj, rugpjūčio 16-22 d.d. 
Tai bus neeilinė ir atmintina 
savaitė Lietuvos kurorte. Smul
kesnė informacija greitu laiku 
bus paskelbta. Suinteresuoti 
skambinkite: LB būstinė tel. 
(215) 739-9353 arba Ingridai Bub
lienei tel. (216) 486-8692. Inf.

Indian Road

Free Public 
Parking

subway

Nordland
Express

1650 Bloor Street West 

(Entrance from Indian Road)

Bloor Street West

Baltiečių pogrindinis menas 
Brežnevo laikais atskleidžiamas 
Norton and Nancy Dodge rinki
nyje (Zimmerli meno muziejaus, 
Rutgers un-to) birželio 3-27 d.d. 
John B. Aird galerijoje, 900 Bay 
St., Toronte. Lankymo valandos 
nuo 10 v.r. iki 6 v.v. Priėmimas 
ir atidarymas birželio 10 d., 7-9 
v.v. Platesnę informaciją teikia 
V. Kulnys, tel. 769-1266. Inf.

“Sveiko miesto” savaitę skelbia 
Toronto miestas birželio 15-19 
d.d. su plačia ir visiems gyven
tojams nemokamai prieinama 
programa parkuose, aikštėse, 
paplūdimiuose. Siekiama, kad 
Torontas taptų švaresnis, sau
gesnis, žalesnis miestas. Dau
giau apie tai sužinosite paskam
binę tel. 392-0099.

Lankėsi Toronte ir Anapilyje 
mons. A. Jonušas, Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje ekonomas, ir 
kun. dr. J. Grabys iš JAV. Per 
juos gauta žinia, kad Alpių kal
nuose, savo vasarnamyje, gegu
žės 31, sekmadienį, mirė mons. V. 
Mincevičius, eidamas 77-sius 
amžiaus metus. Jis buvo nuolati
nis “TŽ” skaitytojas, rėmėjas ir 
žymus visuomenės veikėjas, 
daug nusipelnęs Lietuvai ir savo 
tautiečiams Italijoje.
Toronto miesto policijos pra

nešimu, 1991 metais judėjimo 
nelaimėse žuvo 83 žmonės, su
žeistų buvo — 18,628, jų tarpe 
1,356 dviratininkai ir 2,211 pės
tieji. Judėjimo taisykles skel
biančioje informacijoje nurodo
ma, kad baudos už taisyklių ne
silaikymą svyruoja tarp $78 ir 
$253. Taisyklės privalomos ne 
tik automobilių vairuotojams, 
bet ir dviratininkams bei pės
tiesiems. Inf.

Pirmųjų trėmimų minėjimas, 
rengiamas Baltiečių federacijos 
Montrealio skyriaus, įvyks birže
lio 14, sekmadienį, 4 v.p.p. St. 
John’s estų evangelikų šventovėje, 
4345 Marcil Ave., NDG. Šiemet mi
nėjimą rengia Montrealio estų 
bendruomenė, bet dalyvauti turi
me visi baltiečiai ir kartu prisi
minti trėmimus.

Juozo Šiaučiulio, montrealiečio 
visuomeninko, Lietuvoje išleista 
knyga “Veidu į Šiaurę, pasitrauki
mas į Vakarus” pasiekė Kanadą. 
Ją išleido leidykla “Ajeta” Kau
ne 20.000 egz. tiražu. Redagavo L. 
Sidabrienė, dail. V. Ambrazevi
čius. Lietuvoje yra gana daug iš
leistų prisiminimų iš gulagų ir ka
lėjimu. Prie jų tinka ir žvilgsnis 
į pasitraukusius į Vakarus. J. 
Šiaučiulis visą laiką rašė dieno
raštį, todėl jam buvo lengva vaiz

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 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'/2% Taupymo - su gyv. dr......... .... 31/4%

1 metų ................ ....  6’/4% Taupymo-kasdienines .... .... 31/2%
180 d. - 364 d...... .... 6 % Einamos sąsk........................... 2 %
120 d. - 179 d...... ....  5’/2% RRIF-RRSP-1 m.term. ....... 7 %
60d. - 119d...... ....  51/4% RRIF-RRSP-2m.term. ... ... 71/2%
30 d.- 59 d...... ....4 % RRIF - RRSP - taup........... ... 33/4%

Nekiln. turto nuo 81/4%, asmenines - nuo 91/2%
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

40

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

į VISAS VIETOVES 
GARANTUOTAI 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

PAIMAME SIUNTINIUS 
IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

• (Maskva ir Petersburgas) 

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

per kg

Lengvai prieinama pakrovimui ir iškrovimui. Nemokama 
automobilių aikšte.

Valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.
QA~7 r\QQ4 SKAMBINKITE INFORMACIJOS O+f “ UOO I IR APTARNAVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr.BET KADA - 7 DIENAS 

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

PARDUODU moterišką dviratį ge
roje būklėje su visais priedais. 
Skambinti tel. 767-3677.

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. 

džiai aprašyti savo kelionę nuo 
Aukštaitijos iki maždaug Dancigo 
- Gdynės. Reikia tikėtis, kad auto
rius išleis ir kitus atsiminimus, 
kurie apimtų pabėgėlių gyvenimą 
iki karo pabaigos ir kūrimąsi DP 
stovyklose.

Tarptautiniame muzikos konkur
se Montrealyje gegužės 20-31 d.d. 
tarp 49 dalyvių iš 18 valstybių daly
vavo ir viena lietuvaitė - pianistė 
Aleksandra Žvirblytė. Ji buvo ren
gėjų apgyvendinta pas McGill uni
versiteto profesorių B. Shore, ku
ris dabar rūpinasi išplėsti bend
radarbiavimą tarp McGill ir Vil
niaus universitetų. A. Žvirblytė 
turėjo trumpus susitikimus ir su 
vietos lietuviais. Gaila, kad apie 
jos atvykimą buvo sužinota per vė
lai ir nebebuvo galimybių suorga
nizuoti jos koncerto lietuvių vi
suomenei. B.S.

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.

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.


