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Didžiojo renginio išvakarėse
Kartais labai nedaug reikia, kad susvyruotų pasiti

kėjimas savimi. Įdėtas darbas ir nelengvai pasiekti šiaip 
jau rodos neblogi rezultatai besidairant po platesnius 
horizontus dažnai ima kažkaip ir susitraukia. Tokia rodyk
lė pristabdo nuo savęs pervertinimo. Ji betgi kiek ir pavo
jinga, nes atsiranda galimybė užsikrėsti menkavertiškumo 
įsikalbėjimu.

L
IETUVAI laisvėjant kone vienu srautu išeiviją lan
kė įvairių pavadinimų, gal kiek nevienodo meni- 

nio pajėgumo ansambliai. Tautiniais šokiais, impro
vizacijomis, dainomis ir kapelomis mus stebino ir džiu

gino šmaikštusis Lietuvos jaunimas. Su šiais jų pasirody
mais lyg staiga praregėta: žiūrėkite, kaip reikia šokti ir 
dainuoti. Ir iš tikrųjų pasižiūrėti ir pasimokyti buvo ko. 
Su jais imta lyginti ir savąsias pajėgas. Būta ir nuomonių 
pasidalinimo: mūsų drabužiai autentiški, anų išgalvoti; 
mūsų grupėse daugiau grakštumo ir individualios šypse
nos, anie daugiau vienodai sukirpti. Praėjus Lietuvos 
ansamblių bangai ir mūsų ansambliams pagastroliavus 
nuo Vilniaus iki Palangos, didžioji uždanga nusileido, ir 
visi pasijutome esą savose vietose. Niekas nieko naujo 
nebelaukia - viskas pamatyta, išgirsta, jausmų potvynis 
atslūgęs. Tačiau judėjimas niekur nesustojo. Kai ką naujo 
pamatę, vieni iš kitų pasimokę sugrįžome prie įprastos 
rutinos. Tai jaučia ne tik ansamblių nariai, bet ir jų rėmė
jai, jų pasirodymų žiūrovai. Yra aišku, kad šokantis Lie
tuvos jaunimas, koks jis geras ir žavus bebūtų, ne mums 
priklauso. Reikia čia ir toliau verstis savo pačių jėgomis, 
burti naują prieauglį, siekti aukštesnio meninio lygio, 
nes kiekvienam smagiau priklausyti iškilesnei grupei.
v

Š
TAI JAU paskutinės pasiruošimo dienos IX-jai išei
vijos lietuvių tautinių šokių šventei, kuri įvyks liepos 
5 d. Čikagoje. Artėjanti šventė išjudino gyvąsias tau
tinių šokių grupes, atgaivino dingusias, pagimdė naujas. 

Tai rodo, kad išeivijos jaunimui entuziazmo netrūksta. 
Reikia džiaugtis, kad ir vadovų energija neišsenka. Ta
čiau šiek tiek gal kelia rūpestį ateitis - naujų vadovų “iš
kasimas”, jų paruošimas ne tik mokyti grupes, instruk
tuoti, bet nešti ir didelę atsakomybę, kuri išvykose ne
pasibaigia su pasisekusiais koncertais, bet apima platoką 
laikotarpį pradedant išvykimu ir baigiant grįžimu. Kaip 
išmokti jausti atsakomybę, vargu ar kas galėtų nurodyti 
kokius kursus. Prie to turbūt reikia jau nuo mažens pri
prasti. Užtat drausmingesnės grupės užsiaugina ir geres
nių vadovų. Reikia tikėtis, kad IX-toji tautinių šokių šven
tė visokeriopai pasiseks. Nėra abejonės, kad šito linki 
visa mūsų plačioji visuomenė. Ir tik kyla klausimas: o kas 
po to? Kultūrinio gyvenimo ratas turi suktis. Išeivijos sąly
gomis ir mažas stabtelėjimas gali būti žalingas. Jaunimas 
be pasirodymų, be koncertų ir gastrolių ilgai nerepetuos. 
Turi būti sudaromos sąlygos eiti ir eiti viešumon, prieš 
akis turėtų būti vis kokia nors laukiamoji data, koks nors 
naujas angažavimasis. Šio rato sukti greitai nebebus pajė
gūs ansamblių vadovai. Reikės daugiau rankų ir platesnio 
organizuotumo, nes kiekviena forma besireiškianti išei
vijos veikla tiesiogiai liečia visus, kuriems rūpi lietuvy
bės išlaikymas. Laisvė Lietuvoje neturėtų mūsų blašky
ti. Atvirkščiai - ji turėtų stiprinti išsilaikymo įprasmi
nimą. Č.S.

Miršta Baltijos jura
Prancūzu spauda apie aliarmuojančią jūros būklę ir apie pastangas ją gelbėti 

tarptautiniu mastu • Gausus velnių rinkinys Lietuvoje ir jų reikšmė

KANADOS ĮVYKIAI

Rasizmas ar propaganda?
Ontario premjeras Bob Rae, 

sukrėstas Torontą gegužės 4 d. 
ištikusių riaušių, nutarė ištir
ti rasinius torontiečių bei ki
tų šios provincijos gyventojų 
santykius. Mat riaušėmis pasi
baigė juodųjų aktyvistų komi
teto BAD (Black Action De
fence) surengtos demonstraci
jos, turėjusios pasmerkti neg
rą R. Kingą sumušusių Los An
geles baltųjų policininkų iš
teisinimą. Jos betgi tapo ir ne
apykantos proveržiu Toronto 
policijai. Tačiau riaušių vis 
dėlto nebuvo galima pavadin
ti rasinėmis. Krautuvių vitri
nas centrinėje Yonge gatvėje 
daužė ir baltųjų, ir juodųjų 
jaunuolių grupės. Daug kam at
rodė, kad tai yra tik chuliga
nizmo proveržis.

Rasinių santykių tyrėju tapo 
premjero Bob Rae pasikvies
tas buvęs Ontario NDP socia
listų vadas ir Kanados ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Ste
phen Lewis, savo pranešimą ir 
pasiūlymus turėjęs paruošti 
iki birželio 5 d. Anksčiau ra
sines problemas tyrė kiti žy
mūs Ontario provincijos žmo
nės - Arthur Maloney (1975), 
Walter Pitman (1977), kardi
nolas Emmett Carter (1979) ir 
Clare Lewis (1989), bet jų pa
siūlymai tebėra neįgyvendinti.

S. Lewis savo tyrimų išva
das pateikė net 37 puslapių 
laiške Ontario premjerui Bob 
Rae, pridėdamas keturiolika 
pasiūlymų kovai su rasizmo 

šaknimis šioje provincijoje. 
Jis pataria praplėsti Ontario 
antirasizmo sekretoriatą, su
daryti specialų ministerių ka
binetą ir Ontario tarybą, se
kančią rasinius policijos ry
šius visoje provincijoje. Save 
dabar jau diplomatu laikantis 
NDP socialistas S. Lewis nori, 
kad rasizmas būtų pašalintas 
iš Ontario teismų ir net švie- 
timos sistemos. Švietimo tary
bos turi įvesti antirasistines 
programas, sekti mokyklų ve
dėjus ir net mokytojus. Pasak 
S. Lewiso, aiškiai matomų rasi
nės mažumos atstovų reikia ne 
tik policininkų, bet ir mokyto
jų eilėse. Ontario provincija 
visur turi įgyvendinti rasinę 
lygybę.

Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail” savo veda
muoju birželio 11 d. pažeria 
logiškų priekaištų S. Lewiso 
išvadoms. Esą rasizmu negali
ma kaltinti Ontario švietimo 
sistemos dėl to, kad iš mokyk
lų proporciniu požiūriu pasi
traukia per daug mokslą nu
traukiančių juodosios rasės 
atstovų, kurie paskui atsidu
ria bedarbių eilėse. Juk tas 
mokyklas baigia aukštesnio iš
silavinimo neatsisakantys ki
niečiai bei kiti geltonosios ra
sės ateiviai iš Azijos.

Ne dėl rasizmo Ontario teis
muose į kai kuriuos Toronto 
kalėjimus patenka taip pat 
proporciškai per daug juodo-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Atnaujinti senieji Neringos žvejų kūrenai vėl išplaukia į Baltijos jūrą 
Nuotr. Alf. Laučkos

REFERANDUMAS LIETUVOJE

Išvesti rūsy kariuomenę
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos informacijos centro pra
nešimu, birželio 14 d. įvyku
siame referendume dėl rusų 
kariuomenės išvedimo iš Lie
tuvos balsavime dalyvavę pa
sisakė 90.76% už besąlyginį 
buvusios Sovietų Sąjungos 
armijos išvedimą iš Lietuvos 
teritorijos, pradedant tuoj 
pat ir procesą baigiant 1992 
m. pabaigoje. Tuo pačiu bal
savimu išreikštas reikalavi
mas atlyginti Lietuvai pada
rytus nuostolius armijos bu
vimo metu.

Pagal Lietuvos referendumo 
įstatymą visų turinčių teisę 
balsuoti gyventojų 50% plius 1 
balsavusių už pakanka, kad 
įstatymas būtų priimtas. Pir
mieji gauti duomenys rodo, 
kad šio referendumo balsavi
me dalyvavo 75.76%, iš kurių 
“taip” pasisakė 68.67%. Balsa
vusių prieš tebuvo 7.29%. Su
gadintų balsų 1.95%.

Vieningas nusistatymas
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos informacijos centro pra
nešimu, Lietuvos AT birželio 8 
d. vienbalsiai (109 balsais vie
nam susilaikius) pareiškė nusi
statymą nesijungti į jokias są
jungas ar sandraugas, kurios 
dabar yra atsiradusios Sovietų 
Sąjungos vietoje.

Konstituciniame akte pa
brėžtas nusistatymas “niekada 
ir jokiu pavidalu nesijungti į 
jokias buvusios SSRS pagrin
du kuriamas naujas politines, 
karines, ekonomines ar kito
kias valstybių sąjungas bei 
sandraugas”. Tačiau patvirti
namas Lietuvos pageidavimas 
plėsti konstruktyvius ryšius 
su buvusiom Sovietų Sąjungos 
respublikom.

Akte nurodoma, kad bet ko
kia veikla, mėginanti įtraukti 
Lietuvą į sąjungas ar sandrau
gas, yra prieškonstitucinė bei 
priešiška Lietuvos nepriklau
somybei, ir atsakomybė už ją 
nustatoma pagal įstatymus.

G. Vagnorius pasilieka 
pareigose

Lietuvos respublikos už
sienio reikalų ministerijos 
informacijos skyriaus žinio
mis, ministerio pirm. G. Vagno
riaus atsistatydinimo pareiš
kimas Aukščiausioje taryboje 
birželio 10 d. balsavimu ir per- 
balsavimu buvo atmestas. Slap
tame balsavime didžiojo kvo
rumo (2/3) deputatų nebuvo. 
Reikėjo 65 balsų teigiamam 

sprendimui dėl atsistatydini
mo priimti. Už atsistatydini
mą balsavo tik 59. Pritrūko 6 
balsų. Nepraėjus seniūno siū
lymui patvirtinti slaptojo bal
savimo rezultatus (už 46, prieš 
44, susilaikė 5), premjero atsi
statydinimo klausimas turėjo 
būti sprendžiamas iš naujo. G. 
Vagnorius pasiūlė klausimą 
spręsti viešai ir tuoj pat. Bal
suojant rankos pakėlimu už 
premjero pasitraukimą balsa
vo 51, prieš 46, susilaikė 5. Tuo 
būdu atsistatydinimo pareiški
mas nepatenkintas. Reikėjo 54 
balsų, nes salėje buvo 107 de
putatai.

Užgiedojo kitaip
Toronto dienraščio “The 

Globe and Mail” koresponden
tas Maskvoje John Gray birže
lio 10 d. laidoje praneša, kad 
“rusų armija švilpia naują me
lodiją”, iškelia Rusijos susirū
pinimą savais tautiečiais, gy
venančiais buvusiose Sovietų 
Sąjungos respublikose, kurios 
dabar tapusios nepriklauso
momis valstybėmis. Priskaito- 
ma, kad jose gyvena apie 25 mi
lijonai rusų. Kai kuriose iš jų, 
kaip Ukrainoj, Kazakstane, Lat
vijoj ir Estijoj, rusai sudaro 
20% visų tų valstybių gyvento
jų, o pasieniuose net 100%.

Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisteris A. Kozyrevas ir gyny
bos min. P. Gračevas grasina, 
reikalui esant, panaudoti armi
ją tų mažumų apsaugai. Dėl 
įvairių skirtingumų nebeturint 
galimybės suorganizuoti bend
rą Sandraugos (NVS) armiją, 
prez. B. Jelcinas pranešė apie 
Rusijos kariuomenės steigimą.

Straipsnyje nurodoma, kad 
Baltijos kraštai, remiami va
kariečių draugų, kaip JAV, 
spaudžia Rusiją dėl kariuo
menės išvedimo iš šių kraštų, 
bet Rusija tai padaryti atsi
sakanti. Esą jau paruoštas 
šioks toks išvedimo tvarka
raštis, bet teigiama, kad pasku
tinis rusų kareivis neišeisiąs 
anksčiau kaip 1999 metais.

Lietuvos krašto apsaugos 
min. A. Butkevičius, pasak 
straipsnio autoriaus, turįs dėl 
šios padėties ir atskirą paaiš
kinimą: Rusija niekada neatsi
sakiusi minties laikyti savo 
kontrolėje Baltijos kraštus, 
ir armija Lietuvoje esąs vienas 
būdas siekiant to tikslo. Atsi
liepdami į tą pareiškimą kai 
kurie Rusijos pareigūnai pa
tvirtino, kad Rusija “turi rim-

(Nukelta Į 2-rą psl.)

Skandinavų, prancūzų, vo
kiečių ir lenkų spaudoje vis 
iškyla rūpestis dėl Baltijos 
jūros taršos. Jis yra ypač gy
vas Vokietijoje.

Prancūzų spaudos korespon
dentė Bonnoje Marie-Laure 
Michel parašė aliarmuojantį 
straipsnį savo krašto spaudo
je “SOS pour la Baltique”, ku
riame iškelia nepaprastą Bal
tijos jūros užterštumą. Esą 
aplink ją gyvena 71 milijonas 
žmonių, kurių du trečdaliai 
telkiasi rytuose. Jų pramonės 
atmatos dideliais kiekiais su
bėga Baltijos jūron, kuri nė
ra didelė — 400.000 kv. kilo
metrų. Ji iš prigimties nesan
ti atspari — panaši į uždarą 
indą su vieninteliu 25 kilomet
rų sąsiauriu į vandenyną. Jos 
vanduo nepasižymi druskingu- 
mu, mažai teturi deguonies 
dėl srovių silpnumo.

Pasak Kiel’io okeanografo 
Hans Peter Hansen’o, Šiaurės 
jūros vandenys atsinaujina 
kas treji metai, o Baltijos 
jūrai reikia 30 metų.

Tą jūros silpnumą esą dar 
padidina žmonės, kasmet su
versdami jūron 200.000 tonų 
chemikalų iš skandinavų po
pieriaus gamyklų. Prie to pri
sideda vienas milijonas tonų 
azoto iš žemės ūkio, 50.000 to
nų fosforo, ateinančio iš skal
byklų. Visos tos trąšos maiti
na vandens žalėsius — dumb
lius ir didina taršą. Jau atsi
rado plotų, kur visai nebėra 
deguonies ir jokios gyvybės.

Pastangos gelbėti
Tokia būklė Baltijos jūroje 

kelia susirūpinimą prie jos gy
venantiems kraštams. Jau ku
ris laikas atsakingieji parei
gūnai tyrinėja esamą būklę, 
rengia konferencijas, tariasi, 
kaip išgelbėti Baltijos jūrą.

Pasak Vokietijos gamtosau
gos ministerio Karsten Sach- 
s’o, trūksta ne rekomendacijų, 
patarimų, o jų vykdymo. Jau 
nuo 1980 m. kasmet skelbia
mos įvairios rekomendacijos 
bei pasiūlymai, paruošti spe
cialios Helsinkio komisijos, 
kurią sudaro septynių Balti
jos valstybių atstovai. Deja, 
dar nepajudėta reikiama link
me, kuria eiti buvo užsimota 
1974 m. pasirašius Helsinkio 
sutartį, liečiančią Baltijos 
jūros apsaugą. Yra betgi vil
tis, kad netrukus bus pajudė
ta. 1992 m. balandžio 9 d. Hel
sinkyje posėdžiavo atitinka
mų valstybių ministerių kon
ferencija, kuri patvirtino Bal
tijos jūros gelbėjimo planus.

Tie planai betgi yra susiję 
su labai didelėmis išlaidomis. 
Lėšų paskolos forma tikimasi 
iš Tarptautinio banko, Euro
pos banko, Europos investici
jų banko ir Šiaurės investici
jų banko. Pilnam Baltijos van
denų išvalymui reikia 1.000 bi
lijonų DM (markių) arba 3.600 
bilijonų Prancūzijos frankų. 
Iki 1995 m. numatyta sumažinti 
Baltijos taršą 50%.

Techniški planai
Visų pirma numatyta staty

dinti valymo stotis. Rytinės 
dalies miestai yra pasiryžę 
statydinti naujas valymo sto
tis arba patobulinti esamąsias. 
Tokia nuomonė vyraujanti 
Vokietijos gamtosaugos minis
terijoje. Jos pareigūnai mano, 
kad tai įmanoma, ypač dabar, 
kai nebėra geležinės uždan
gos, kai Baltijos kraštų bend
radarbiavimas yra palengvė- 
jęs ir kai kreditai pasidarė 
lengviau prieinami.

Lenkų žinovai betgi mano, 
kad sumažinti Baltijos taršą 
50% iki 1995 m. neįmanoma. 
Panašiai mano ir kitos Rytų 
Europos valstybės bei jų gam

tosaugos specialistai, susirū
pinę savo kraštų pramonės 
plėtra. Tokios nuomonės yra 
ir Hamburgo gamtosaugos 
draugijos “Greenpeace” at
stovas Wolf Wichmann. Pasak 
jo, Baltijos taršos problemą 
reikia spręsti ne valymo sto
čių įrengimu, o mažiau teršian
čių pramonės gamyklų statyba. 
Minėtame valymo plane esą 
numatyta tvarstyti tiktai žaiz
das, o ne pačią ligą gydyti.

Tūkstančiai velnių
Kitataučiai spaudos kores

pondentai Lietuvoje domisi 
ne tiktai Baltijos jūros tarša, 
bet ir kitomis problemomis — 
politinėmis, ūkinėmis, kultū
rinėmis. Paryžiaus “Libera
tion” 1992., IV išspausdino 
savo korespondentės Lorraine 
Millot reportažą apie Velnių 
muziejų Kaune.

Esą jį įsteigė dail. A. Žmuid
zinavičius, sovietinės AT de
putatas, gavęs iš vieno draugo 
dovaną — velnio statulėlę. Tai 
pažadino mintį steigti velnių 
muziejų, kuris buvo atidarytas 
1966 m. Jame tilpo visas A. Ž. 
velnių rinkinys. Dabar jame 
rodoma 1.000 velnių figūrų, 
o kitas tūkstantis laikomas 
sandėlyje.

Korespondentė pastebi, kad 
muziejuje sutelkti daugiau
sia kitataučių velniai, gaminti 
ypač Vokietijoje. Ryškios figū
ros esančios itališko velnio, 
japoniško, ukrainietiško, bet 
nematyti tipiškų lietuviškų 
velnių. Labai krenta į akis 
japoniško velnio figūra — vi
sa raudona. Vieno lankytojo 
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nuomone — tai primena Sov. 
Sąjungą.

Lankytojai
Muziejus susilaukia gana 

daug lankytojų. Seniau jame 
netrūko ir sovietinių parei
gūnų bei partiečių. Visiems 
lankytojams paaiškinimus 
teikia muziejaus direktorė 
Zita Railienė. Anot jos, kiek
vienas lankytojas tuose vel
niuose mato tai, kas jam tin
ka. Vienoje matyti būrys vel
nių, susėdęs aplink degtinės 
butelį. Tai esą primena so
vietinę visuomenę, mirkstan
čią degtinėje. Tačiau sovie
tiniai pareigūnai nesipiktin
davo ir priimdavo kaip humo
ristinę išdaigą.

Kartą esą lankėsi tame 
muziejuje italų kunigų grupė. 
Direktorė sakė, kad ji buvo 
patenkinta rodiniais ir išei
damas vienas jų grupės narys 
taręs: “Kadangi yra velnias, 
tai rodo, kad yra ir Dievas”.

Figūrų reikšmė
Kai kurios figūros vaizduo

ja tam tikro laikotarpio rūpes
čius bei skaudulius. Pvz. 1950- 
tųjų dešimtmetyje velnias 
vaizduojamas mokesčių rin
kėju. Kita figūra vaizduoja 
šokantį velnią su atomine 
bomba. Dar kita ryškina Hit- 
lerio-Stalino sandėrį užgrob
ti Lietuvą: abu velniai deri- 
si prie Lietuvos, nusėtos kau
kolėmis.

Muziejuje nėra moterų vel
nių. Yra tiktai burtininkė- 
ragana, velnio numylėtinė, 

(Nukelta į 3-čią psl.)
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9 RELIGINIAME I
Moksleivių ateitininkų sąjun

gos (MAS) pavasario akademija 
įvyko kovo 25-28 d.d. Klaipėdo
je. Dalyviai išklausė visą eilę 
paskaitų. Kalbėjo LAF pirm. dr. 
A. Žygas. Su išeivijos misija Lie
tuvoje supažindino kun. A. Sau- 
laitis, SJ.

Organizacijos “SOS Kinder- 
dorf International” Lietuvos 
skyriaus narių susirinkime, įvy
kusiame bal. 11d. Kaune, valdy
bos pirm. prof. kun. V. Kazlaus
kas, šio skyriaus įsteigėjas, ap
žvelgė per metus atliktus dar
bus. Austrai savo lėšomis nuta
rę pastatydinti vieną kaimą prie 
Vilniaus. Statyba numatoma pra
dėti šių metų pabaigoje. Susirin
kime priimti 23 nauji nariai. 
Mons. V. Kazlausko iniciatyva 
taipgi yra įsteigta lietuviška 
našlaičių globos organizacija 
“Vaiko tėviškės namai”.

Atkurta pranciškonų pasaulie
čių ordino kongregacija. Iškil
mingos Mišios įvyko bal. 15 d. 
Kauno arkikatedroje-bazilikoje, 
kuria naudotis kongregacijai 
leido kard. V. Sladkevičius. 
Kongregacijos direktoriumi pa
skirtas Vytautas S. Vaičiūnas, 
OFM.

Katalikiškosios visuomenės at
stovai — “Caritas”, Kat. mokyto
jų s-gos nariai — bei jaunimas 
Velykų šventės popietę bal. 19 d. 
aplankė Marijampolės griežto 
režimo kalėjimo kalinius, atne
šė jiems dovanų ir kelias valan
das su jais praleido.

Mišias koplyčioje koncele- 
bravo kun. A. Diškevičius, 20 
kalinių priėmė Šv. Komuniją. 
Po Mišių salėje buvo velykinės 
vaišės. Pašventintas kalinių 
padarytas kryžius.

Į “Caritas” centro valdybos 
būstinę Kaune bal. 12 d. vokie
čių verslininkų delegacija at
gabeno labdaros krovinį — vais
tų, maisto produktų, drabužių, 
avalynės. Atstovai pažadėjo dar 
kartą atvykti, nes vienu kartu 

AfA 
JUOZUI MELNYKUI

mirus Lietuvoje, 
broliui VLADUI, jo žmonai ir dukrom reiškiame 

gilią užuojautą-

S. V. Vaitkai Z. A. Dilkai
O. S. Dačkai R. Bekerienė

AfA 
JUOZUI MELNYKUI
netikėtai mirus Lietuvoje,

brolį VLADĄ MELNYKĄ su šeima Toronte, seseris
- ALBINĄ ir BENJAMINĄ su šeimomis Lietuvoje 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Emilija Kvederienė
Juozas ir Lilija Kvederiai

PADĖKA
Mylimam tėveliui

AfA
JERONIMUI JAKELAIČIUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui už 
Mišias ir maldas kapinėse; karsto nešėjams, draugams bei 
pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvių namuose ir velio- 
nies palydėjimą įamžino poilsio vietą. Ačiū už gėles ir užpra
šytas Mišias. Dėkojame šeimininkėms už paruoštus pusry
čius ir visiems, dalyvavusiems velionies laidotuvėse.

Liūdinčios -
dukros ir jų šeimos

nebuvo įmanoma visų paaukotų 
daiktų atgabenti.

Jaunimo stovyklos. Lietuvoje 
nuo 1989 m. yra organizuojamos 
vasaros stovyklos katalikiškam 
jaunimui. Visiems jau pažįsta
mos skautų ir ateitininkų sto
vyklos. Nuo pereitų metų prisi
dėjo katalikų charizmatikų 
bendruomenės “Gyvieji akme
nys” vasaros susibūrimai.

Šią vasarą liepos pradžioje 
Vilniaus ateitininkai stovyk
laus su Belgijos Tiberiados 
bendruomenės nariais 12-kos 
dienų maldos stovykloje Aukš
taitijoje.

Prancūzų viešnagė. Į Lietuvą 
rugpjūčio antrąją savaitę at
vyksta 50 jaunų prancūzų, ku
riems vadovauja Šv. Jono kon
gregacijos vienuoliai. Prie sve
čių prisijungs lietuviai, ir visi 
kartu turės paskaitas, diskusi
jas. Keturių dienų maldinga 
kelionė baigsis Pivašiūnų šven
tovėje per Žolinę rugpjūčio 15 
d. Numatoma aplankyti Kretin
gą ir pirmąją paskaitų savaitę 
turėti Merkinėje.

“Kastalija”. Tuo vardu pava
dintas Vilniaus studentų ateiti
ninkų klubas, savo veikla užsi
mojęs konkretizuoti 3 principus: 
atsakomybę, kompetenciją ir at
virumą.

Lomžos katedroje, Lenkijoje, 
1992 m. gegužės 30 d. drauge su 
lenkais diakonais, baigusiais 
vietinę kunigų seminariją, pri
ėmė kunigystės šventimus ir lie
tuvis Robertas Rėkus iš Seinų. 
Sekančią dieną jis Seinuose lai
kė primicijas. R. Rėkus yra kilęs 
iš Seinų. Kunigo studijas pradė
jo Lomžos seminarijoje prieš 
septynerius metus. 1988 m. buvo 
pasiųstas studijuoti Romon ir 
apsigyveno Šv. Kazimiero kole
gijoje. Angelicum’o universite
te gavo teologijos bakalauro 
laipsnį. Tame pačiame universi
tete tęsia teologines studijas.

Inf.

Pirmoji Lietuvos paroda Amerikoje AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Politinė valstybės nepriklau
somybė yra labai artimai su
sijusi su jos ekonomika, todėl 
Lietuvos ekonomikos atstaty
mu ir sustiprinimu reikia rim
tai rūpintis. Nepakanka rink
ti aukas, nes jos greitai išsen
ka ir jos nėra investavimas į 
bendrą krašto ekonomiką, kuri 
plečia darbo rinką, užtikrina 
uždarbius ir aprūpina gyven
tojus. Reikia pakelti ekspor
tui numatytų prekių kokybę, 
kad būtų galima konkuruoti 
pasaulinėje rinkoje ir joms 
rasti užsienio rinką, už jas įsi
gyti užsienio valiutą ir tuo bū
du stiprinti Lietuvos ekono
miką.

Todėl buvo džiugu matyti į 
vieną didžiausių Vakarų pa
saulyje parodų rūmų - Cleve
land IX Centre atvykusius de
vyniolikos Lietuvos įmonių at
stovus su savo eksportui siū

lomais gaminiais. Vilniaus 
LITEXPO parodų rūmų direk
torius Aloyzas Tarvydas, tarpi
ninkaujant “IB Communica
tions” prezidentei Ingridai 
Bublienei š.m. pradžioje pa
sirašė sutartį su Klivlando pa
rodų rūmais. Tos sutarties dė
ka Lietuvos paviljonas gegužės 
18-21 d.d. pasipuošė su iš tolo 
matoma trispalve, patraukė 
prekybininkus ir parodų lan
kytojus žaviais kilimais, gra
žiais dviračiais, įmantriomis 
šachmatų figūromis, gintaro 
papuošalais, tekstilės ir mais
to gaminiais, alkoholiniais gė
rimais, preciziškais grąžtais, 
keramika ir t.t. Paroda buvo 
pavadinta “Prekyba ir pramo
nė 2000”. Joje dalyvavo 200 
Amerikos įmonių iš aštuonių 
Amerikos valstijų ir dvi vieš
nios iš užsienio - Lietuva ir 
Pietų Korėja.

Išvesti rūsy kariuomenę
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tų strateginių interesų šioje 
zonoje”.

V. Landsbergis Maskvoje
Reuterio žinių agentūros 

pranešimu, Lietuvos AT pirm. 
V. Landsbergis birželio 5 d. 
buvo priimtas Rusijos prezi
dento B. Jelcino. Kremliuje 
valandą trukusiame pokalbyje 
Jelcinas pažadėjo paskubėti 
derybas dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos.

V. Landsbergis po pasitari
mo korespondentams pareiš
kė, kad jie susitarę dėl kai ku
rių dalykų, įskaitant ir alyvos 
tiekimą Lietuvai 1992 metų 
antrojoje pusėje. Didžiausi 
nesklandumai esą dėl 38,000 
buvusių sovietų armijos karių 
laikymo Lietuvoje. Jelcinas 
prisipažinęs, kad dėl kariuo
menės išvedimo dar niekas ne
padaryta nuo sausio mėnesio, 
kai jie buvo susitikę ir tuo rei
kalu taręsi.

Sunkusis klausimas
Maskva vis tą patį pakarto- 

janti: išvestus iš Lietuvos ka
rius nėra kur apgyvendinti ir 
todėl išvedimas negalėsiąs 
įvykti anksčiau negu 1994 m. 
Lietuva betgi iš savo pusės ap
kaltina Rusiją, kuri pasiren
gusi į Lietuvą siųsti 15,000 nau
jokų. Maskvos televizija, rem
damasi Lietuvos šaltiniais, 
paskelbė, kad Vilnius sutiktų 
dėl karininkų pasilikimo iki 
1994 metų, bet nesutinka, kad 
būtų į Lietuvą siunčiami nau
ji daliniai.

Skaičiuojama, kad Baltijos 
kraštuose esama apie 130,000 
buv. Sovietų Sąjungos karių. 
NATO ir buvusių Varšuvos 
pakto 36 valstybių atstovų su
sitikime birželio 5 d. Oslo mies
te, Norvegijoje, kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos kraštų 
reikalu bendrame komunikate 
pabrėžtas “išvedimas”, bet ne 
“greitas išvedimas”.

Kitos žinios
— V. Landsbergis pasimaty

me su B. Jelcinu birželio 5 d. 
susitarė dėl Lietuvos piliečių, 
turėjusių indėlius Sovietų Są
jungos užsienio bankuose ga
rantijų. Pradedant liepos 1 d. 
Rusija grąžins Lietuvos indė
lininkams 7,000,000 dolerių.

— Vilniaus arkikatedros aikš
tėje birželio 6 d. prisiekė 1000 
Lietuvos lauko kariuomenės 
brigados “Geležinis vilkas” 
naujokų. Juos pasveikino AT 
pirm. V. Landsbergis, palai
mino kariuomenės kapelionas 
kun. A. Svarinskas.

— KGB veiklai tirti AT ko
misija išklausė E. Bičkausko

Pirma išsilaisvinusios Lie
tuvos pasirodymo proga Ame
rikos parodoje jos atstovams 
buvo sudarytos puikios viešna
gės sąlygos. Ingrida Bublienė 
sudomino mecenatus, kurie 
parodos išvakarėse suruošė 
Lietuvos delegacijai susipaži
nimo vakarą su vaišėmis ir vy
nu. Delegaciją sveikino mies
to mero, kitų aukštų pareigū
nų įgaliotiniai ir iš Vašingto
no atvykęs ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio atstovas Gailius 
Draugelis. Buvo malonu stebė
ti dailiai apsirengusius ir links
mai nusiteikusius svečius iš 
Lietuvos.

Sekantį rytą vyko semina
ras, kuriame buvo nagrinėjami 
Lietuvos ekonomikos klausi
mai ir diskutuojamos konkre
čios galimybės su ja užmegzti 
prekybinius bei ekonominius 
ryšius. Po seminaro, priešpie
čių metu, IX Centro prekybos 

prekybinėje JAV parodoje Kliv- 
lande Nuotr. A. Balašaitienės

parodymus dėl procesinių 
veiksnių tiriant kun. Alfonso 
Svarinsko bylą. Nurodyta, kad 
tardymo procesai nebuvo pa
žeisti.

— Birželio 7 d. Lietuvos-Len
kijos sieną pradėjo saugoti 
lauko karuuomenės brigados 
“Geležinis vilkas” kareiviai. 
Nuo birželio 8 d. Rusijos ka
reiviai jokių sienos saugoji
mo veiksmų nebeatlieka.

— V. Žiemelis, KGB archyvų 
grąžinimo k-jos pirmininkas 
birželio 5 d. Maskvoje tarėsi 
su Rusijos saugumo ministeri
jos pareigūnu V. Sironinu ir 
pasirašė sutartį, pagal kurią 
Rusija grąžina Lietuvai 15 to
nų archyvinės medžiagos. S. 

AfA 
GVIDUI VALANTINUI

mirus, 
jo sesutei STEPUTEI SINKEVIČIENEI su šeima 

reiškiame gilią užuojautą-
A. Venslovaitienė J. Vanagienė

G. Valaitienė

MYLIMAM BROLIUI

AfA 
JONUI GRINSKIUI

staiga iškeliavus amžinybėn,
seseris - JANĘ ir LIDIJĄ su šeimomis bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia-

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

AfA 
JONUI GRINSKIUI

mirus,
seserį JANĘ VINGELIENĘ, ilgametę parapijos tary
bos narę, su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos taryba

AfA 
JUOZUI MELNYKUI

Lietuvoje mirus, 
jo broliui VLADUI ir šeimai reiškiame gilią
užuojautą-

V. V. Nausėdai
J. A. Pūkai
J. M. Radzevičiai

PADĖKA
AfA

KAZIMIERUI KAMINSKUI
mirus 1992 m. gegužės 1 d.,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui ir kitiems 
kunigams už maldas laidotuvių namuose, atnašavusiems Mi
šias ir palydėjusiems į Šv. Jono lietuvių kapines; “Aro" vyrų 
chorui bei parapijos chorui už labai gražų giedojimą laidotu
vių namuose ir šventovėje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems artimiesiems, draugams, 
giminėms ir pažįstamiems; filatelistų draugijos nariams, pa- 
reiškusiems užuojautas žodžiu, raštu, užprašiusiems Mi
šias ar parėmusiems auka “Tėviškės žiburius” ir Slaugos 
namus. Dėkojame už karsto nešimą ir gėles, “Aro” ir fila
telistų atstovams V. Pečiuliui ir J. Žadeikiui už pasakytus 
atsisveikinimo žodžius. Ačiū B. Stanulienei už paruoštus 
pusryčius ir ponioms už pyragus.

Nuliūdusios - žmona Kleopą ir dukra Ramutė

direktorius D. J. Shriber pa
sveikino Lietuvos ir Korėjos 
delegacijas.

Bendrą parodą atidarė IX 
Centro viceprez. Spiro Goumas. 
Perkirpus kaspiną, jis prista
tė parodos svečius iš užsienio: 
Aloyzą Tarvydą ir Pietų Korė
jos atstovą Chung Gi Kim. Lie
tuvos paviljonas buvo atskirai 
ir iškilmingai atidarytas. Per
kirpus kaspiną, plojome ir svei
kinome už prekystalių stovin
čius Lietuvos įmonių atstovus.

Bendras Lietuvos paviljono 
įspūdis buvo geras. Atrodė, 
kad Lietuvos gaminių kokybė 
yra aukšta, tik stinga žinoji
mo, kaip prekes išdėstyti ir 
patraukti pirkėjus. Ant dro
bės išdėlioti gintaro papuoša
lai neišryškino jų gražio. Tai 
galima būtų padaryti juos iš
dėsčius tamsių medžiagų (gal 
net aksomo) dugne. Originali 
ir naujoviška idėja pagamin
ti prie kilimų raštų priderin
tas šlepes būtų likusi nepa
stebėta, jei nebūčiau atstovei 
pasiūlius jas nukabinti nuo ki
limų ir padėti matomoje vieto
je. Atstovai buvo nekalbūs, 
rimtais veidais, bet tai galima 
pateisinti: svetimas kraštas, 
nesuprantama kalba ir buvu
sios sistemos kiek pažeista 
psichika neleidžia reaguoti į 
aplinką laisvai ir draugiškai. 
Antra vertus, visi Lietuvos de
legacijos nariai sudarė nepa
prastai puikų įspūdį savo gra
žia apranga ir oria laikysena.

Parodai užsidarius teko pa
tirti, kad daugumai įmonių pa
vyko sudominti importo preky
bininkus. Dar prieš parodos 
atidarymą vienas papuošalų 
parodos rengėjas kreipėsi į 
direktorių Tarvydą su kvieti
mu dalyvauti papuošalų paro
doje su gintaro dirbiniais, o 
kilimais susidomėjęs kilimų 
importo agentas teiravosi apie 
pirkimo sutarties sąlygas.

Parodų rūmų administra
cija ypatingai maloniai pri
ėmė lietuvius. Du aukšti rūmų 
administracijos pareigūnai 
pakvietė Aloyzą Tarvydą ir ma
ne, kaip vertėją, į privatų kon
ferencijų kambarį. Mudu bu
vome pavaišinti gaivinančiais 
gėrimais, o abu administrato
riai mielai atsakinėjo į Tarvy
do klausimus, kad jis galėtų 
tisklią informaciją telefaksu 
perduoti į Lietuvą.

Kaip prieš daugelį metų į 
mėnulį nusileidęs Neil Arm
strong pasakė, kad “tai mažas 
žingsnis man, bet didelis žings
nis visai žmoniai”, taip ir Lie
tuvos įmonių dalyvavimas šito
je parodoje gal buvo tik mažas 
žingsnis atvykusioms, bet di
delis žingsnis visai Lietuvai.

meldėsi gimtąja savo kalba net ir lenkų okupacijos laikotarpyje. Tebesimel- 
džia ir dabar Nuotr. Alf. Laučkos

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Lietuviškos laidos Italijos radijuje
Pradėtos prieš 40 metų, jos transliuojamos ir dabar. 
Jų nepajėgė užgniaužti nė Sovietų Sąjungos galybė, 

nors bandė net tris kartus
Kasdieninės lietuviškos lai

dos per Romos radiją buvo pra
dėtos transliuoti 1952 m. gegu
žės mėnesį. Tai buvo reikšmin
gas išeivijos lietuvių laimėji
mas. Kai taip maža buvo gali
mybių palaikyti su okupuotos 
Tėvynės žmonėmis ryšius, at
ėjo į pagalbą Italijos valstybi
nis radijas, trisdešimčia kal
bų transliuojąs laidas į įvai
rias pasaulio šalis.

Italijos radijo vadovybė, no
rėjusi praplėsti savo veiklą, 
iš trijų Baltijos kraštų pasirin
ko Lietuvą ir oficialiai kreipė
si į Lietuvos diplomatijos šefą 
ministerį Stasį Lozoraitį, sen
jorą, su prašymu nurodyti as
menis, galinčius parengti lie
tuvišką laidą.

Šį nelengvą, energijos ir at
kaklumo reikalaujantį darbą, 
apsiėmė dr. Juozas Gailius. 
Per savo ilgą darbą Romos ra
dijuje jis daug dirbo, kad lie
tuvių tauta galėtų atgauti lais
vę ir nepriklausomybę.

Išeivijos lietuviškųjų orga
nizacijų ir asmenų pastango
mis pasisekė atsispirti įnirtin
giems sovietų ketinimams už
gniaužti lietuviškąjį laisvės 
žodį iš Romos. Tai nemažas lie
tuvių diplomatijos šefo Stasio 
Lozoraičio nuopelnas. Jis ne 
tik padėjo rengti pirmąsias 
valandėles, bet ir per daugelį 
metų buvo uoliausias, autori
tetingiausias lietuviškų laidų 
rėmėjas bei bendradarbis. Va
sario 16-sios ir Naujųjų Metų 
progomis pasakytose kalbose 
per Romos radiją būdavo griež
tai smerkiama Maskvos smurto 
politika ir įsakmiai reikalau
jama atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę, brutaliai pažeis
tą slaptu ir gėdingu Stalino- 
Hitlerio sandėriu.

Iš pradžių, vos tik pradėjus 
lietuviškąją laidą, buvo per
duodama vien Romos radijo 
vadovybės pateikiama infor
macija. Vėliau buvo leista nau
dotis lietuviška medžiaga. Nuo 
1953 m. buvo pakeistas trans
liacijos laikas, o laidos pail
gintos nuo 15 iki 20 minučių. 
Tuomet Maskva, neradusi kitos 
išeities, vien tik įkyriai truk

dė lietuviškas laidas.
Padėtis pablogėjo po Itali

jos premjero Fanfani apsilan
kymo Maskvoje 1961 m. Po ke
lionės, kurioje “sambūvio” var
dan buvo pagyvinti Italijos - 
Sovietų Sąjungos prekybiniai 
santykiai, italų spaudoje pa
sklido gandai, jog Chruščiovas 
prašo nutraukti lietuviškas lai
das iš Romos. Tokie gandai, sa
vaime suprantama, buvo pa
neigti, bet jie paskatino lietu
vių išeivijos organizacijas im
tis žygių, kad lietuviškos lai
dos būtų toliau transliuojamos.

Sovietų valdžia, patyrusi, jog 
ne taip lengva nutildyti išeivi
ją, 1964 m. pabaigoje ryžosi į 
savo propagandą įjungti oku
puotos Lietuvos spaudą ir Vil
niaus radiją. Po sustiprintos 
sovietinės propagandos srau
to buvo paskelbtas Romos ra
dijo vadovybės nutarimas: nuo 
1965 m. gegužės pradžios nu
traukti Romos radijo lietuviš
kąsias laidas. Tačiau ir šį sykį 
ryžtingų ir vieningų išeivijos 
lietuvių pastangų dėka buvo 
įveiktas rimtas pavojus. Kom
petentinga komisija nutarimą 
atšaukė ir kasdieninė lietuviš
koji laida buvo palikta.

Dar kartą Romos radiją buvo 
bandyta nutildyti 1976 m. Tada 
birželio 23 d. dr. J. Gailiui bu
vo pranešta, kad lietuviškos 
laidos nutraukiamos, ir darbo 
sutartis nebeatnaujinama. Vėl 
paskubomis buvo mobilizuotos 
lietuvių jėgos ir, ačiū Dievui, 
pastangos nenuėjo veltui. Lie
tuviškosios Romos radijo lai
dos nebuvo nutrauktos. Jos 
perduodamos iki šiol kiekvie
ną dieną — vasaros laiku nuo 
7.45 vai. iki 8.05 vai., žiemą — 
viena valanda anksčiau 31 ir 41 
metro bangomis (9575 ir 7275 
kHz dažniu).

Be minėto dr. J. Gailiaus, il
gus metus Romos radijuje dar
bavosi dabartinis Lietuvos am
basadorius prie Šventojo Sos
to Stasys Lozoraitis. Šiuo me
tu lietuviškas programas Ro
mos radijuje paruošia Nijolė 
Tutkaitė. Jai kartais talkina 
Irena Vaišvilaitė ir Jonas Ma
linauskas. Kor.



SOS vaikų kaimų draugijos Lietuvoje ir Pagalbos fondo “Vaiko tėviškės namai” metinio susirinkimo akimirka: 
kalba mons. V. KAZLAUSKAS, prie stalo viduryje tarptautinės organizacijos atstovas švedas TOMAS MALVET

Nuotr. G. Mackonio

Kviečiu studijuoti Lietuvoje
Kauno technologijos universitetas siūlo palankias sąlygas 

studijuoti Lietuvoje

“Vaiko tėviškės namai” GAILĖ KEMEKLIENĖ

Jau suplanuoti vaiky kaimai - sodybos prie Vilniaus ir Marijampolės • Statyba numatyta 
pradėti šią vasarą

Monsinjoro kunigo Vytauto 
Kazlausko kvietimu Lietuvo
je įsteigta SOS vaiky kaimy 
draugija ir Pagalbos fondas 
“Vaiko tėviškės namai”.

Monsinjoras parodė šviesą, 
kurios mes iš savo tamsumų 
nepastebėjome ir ligi šiol ne
pajėgėme giliau suvokti, ką 
iškenčia šeimy neturintys naš
laičiai. Meilės alkstančios šir
delės laukia atsiliepiant jaut
rių žmonių, kurie savo rūpes
čiu kenčiančiai sielai suteik
tų paguodą ir paramą.

Judėjimai už vargstantį, ken
čiantį, atstumtą žmogų išplito 
visame pasaulyje. Mons. Vy
tautas Kazlauskas remiasi Va
karų Europos daugiamečiu pa
tyrimu. “SOS Kinderdorf Inter
national” centras gražioje Pa
vilnio vietovėje padovanos 
mums tarptautinio tipo vaikų 
kaimą našlaičiams 100-120 vie
tų su 12-ka šeimyninių namų ir 
administraciniais pastatais.

Lietuviško tipo vaikų kaimų 
sodybos su 12-15 šeimų išaugs 
prie Marijampolės ir prie Kau
no. Pagal lietuviškus projek
tus kaimai turės vaiky darže
lį, koplyčią, sueigų salę ir sve
čių namus. Pirmosios Lietuvo
je “Vaiko tėviškės namų” gy
venvietės prie Marijampolės 
projektas jau aptartas ir pa

tvirtintas. Statybos darbai pra
sidės šią vasarą. Visa aplinka 
ir atskiri namai dvelks tėviš
kės jaukumu ir namų židinio 
šiluma. Kiekviena šeima (6- 
10 vaikų) su motina apsigyvens 
atskirame name. Visų vaikų tė
vas bus kaimo seniūnas. Naš
laičiams ir motinoms visais at
žvilgiais talkins kunigai, pe
dagogai, psichologai, gydyto
jai, mokytojai ir savanorės 
bendradarbės, vadinamos te
tomis.

Vaikai įsijungs į pilnakraujį 
gyvenimą, ištirps siena, ski
rianti juos nuo visuomenės. Jie 
bus pilnateisiai savo šeimos 
nariai. Čia jie bus suprasti, at
jausti, mylimi ir gerbiami. Čia 
bus sudarytos visos sąlygos as
menybės ugdymui ir tobulėji
mui, atsiskleidimui visomis 
spalvomis, visomis savo gero
siomis savybėmis.

Bene sudėtingiausia sutelk
ti aukštos moralės motinas, ku
rios ateitų vedinos meilės ir 
noro pasiaukoti daug praradu- 
siems, daug netekusiems vai
kams.

SOS vaikų kaimų draugija 
Lietuvoje kviečia maždaug 28- 
40 metų amžiaus merginas ir 
moteris, pasiryžusias savo gy
venimą paskirti vaikų laimei 
ir tapti jiems motinomis. Dir

Klivlande 1992.V.10 lankėsi Lietuvos televizijos vadovas Algis Kaušpėdas 
ir susitiko su vietos lietuvių radijo programos “Tėvynės garsai” bendra
darbiais. Iš kairės: kun. G. Kijauskas, SJ, S. Kazlauskienė, A. Kaušpėdas, 
A. Rukšėnas Nuotr. VI. Bacevičiaus

bantys su našlaičiais gaus pa
stovų atlyginimą, vėliau bus 
aprūpinti pensija.

Balandyje įvykęs metinis 
SOS vaikų kaimų draugijos 
Lietuvoje susirinkimas paro
dė, jog į šią veiklą įsijungta su 
visu rimtumu. Draugija pasi
pildė dar 23 naujais nariais. 
Tarp jų Aukščiausios tarybos 
deputatas, ilgametis sovieti
nių lagerių kalinys Liudas Si
mutis, Kauno miesto tarybos 
narys socialinės komisijos pir
mininkas Povilas Katilius, 
Kauno arkivyskupijos kancle
ris kun. Alfonsas Bulota, Vil
kaviškio vyskupijos kancleris 
kun. Juozas Pečiukonis, Šv. 
Gertrūdos šventovės Kaune 
rektorius kun. Juozas Pode- 
ris, gydytoja Danutė Šlapkaus- 
kaitė ir kt.

Pagalbos fondas “Vaiko tė
viškės namai” kviečia atsiliep
ti visus, kuriems rūpi našlai
čių globos problema Lietuvoje.

Su ypatingu dėkingumu bus 
įamžinta auka ypač tų gera
darių, kurie jau yra įsiparei
goję “Vaiko tėviškės namų” gy
venvietėse savo lėšomis pa
statyti vieną namą. Tas namas 
bus pavadintas jų vardu. Kiek
viena, nors ir mažiausia auka, 
bus įamžinta našlaičių maldoje.

JAV-se norintys paremti 
“Vaiko tėviškės namų” steigi
mą Lietuvoje tai gali padaryti 
rašydami čekius “Lithuanian 
Catholic Religious Aid” ir juos 
pasiųsdami šiuo adresu: 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA. Auka skiriama 
“Vaiko tėviškės namams” per 
LKRŠ nurašoma nuo mokes
čių.

Kanadoje aukas galima siųs
ti į Kanados lietuvių katali
kių moterų draugijos sąskaitą 
šiuo adresu: A. Sungailienė, 1 
Aberfoyle Cres., Suite 1106, 
Etobicoke, Ont. M8X 2X8, Ca
nada.

Pagalbos fondo “Vaiko tė
viškės namai” adresas Lietu
voje: Druskininkų 4-1, 3000 
Kaunas, Lithuania. Tel. 228-224.

KT universiteto rektorius 
prof. K. Kriščiūnas kreipiasi į 
išeiviją, kviesdamas norinčius 
studijuoti inžinerijos mokslus 
Lietuvoje. Š. Amerikos studen
tams ekonominės sąlygos yra 
labai palankios, nes priimtieji 
bus aprūpinami stipendijomis 
ir bendrabučiais.

Kauno technologijos univer
sitetas yra tęsinys buvusių ne
priklausomos Lietuvos Vytau
to Didžiojo universiteto archi- 
tektūros-statybos, technologi
jos fakultetų ir jų skyrių.

Sovietams uždarius VDU 
inžinerijos mokslai buvo tę
siami Kauno politechnikos ins
titute, kuris Lietuvai atsta
čius nepriklausomybę persi
tvarkė į Kauno technologijos 
universitetą, ruošiantį inži
nierius šešiose pagrindinėse 
inžinerijos specialybėse.

KTU pradžia siekia 1922 m., 
kai Lietuvos universitete buvo 
įsteigtas technikos fakultetas. 
KTU turi gausų dėstytojų per
sonalą, visus reikalingus pa
status ir mokomąsias prie
mones.

Štai KTU rektoriaus kreipi
masis.
MIELI LIETUVIAI IŠEIVIJOJE,

Jei norite, kad Jūsų vaikai ar vai
kaičiai geriau pažintų Lietuvą, iš
moktų lietuvių kalbą ir studijuotų

Tėvynėje, leiskite juos į Kauno 
technologijos universitetą. Pas 
mus ruošiami šių specialybių in
žinieriai: mechanikos, elektro
mechanikos, elektronikos, staty
bos, informatikos ir cheminės tech
nologijos. Įvykdžius 4 metų nu
statytą programą, suteikiama ba
kalauro kvalifikacija. Po to galima 
pasirinkti studijų kryptį: diplo
muoto inžinieriaus (1 metai) arba 
magistro (2 metai). Magistrai gali 
tęsti studijas doktorantūroje.

Nemokančius lietuvių kalbos 
kviečiame į užsienio studentų fa
kultetą, kuriame paskaitos skai
tomos anglų ir prancūzų kalbo
mis. Po bendrųjų studijų ir pramo
kus lietuvių kalbos, studijas ga
lima tęsti pasirinktame fakulte
te. Į užsienio studentų fakultetą 
numatoma priimti ir Lietuvoje 
baigusius bei gerai užsienio kal
bas mokančius moksleivius, kurie 
po to galėtų vykti tobulintis į kitų 
šalių universitetus.

Studentai apgyvendinami bend
rabučiuose, jiems mokama artima 
pragyvenimo minimumui stipen
dija. Mokestis už mokslą tik 3000 
dol. per metus. Mokslo metų pra
džia - spalio 1 d. Dokumentai tie 
patys, kaip ir stojant į Jūsų šalių 
universitetus.

Teiraukitės ir dokumentus siųs
kite adresu: KTU užsienio ryšių 
skyrius, Donelaičio 73, Kaunas 
3006, Lithuania.

Prof. K. Kriščiūnas
Rektorius
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JAV telefonų bendrovės “ACC Long Distance Corp.” pareigūnai, kurie 
skiria dalį pelno Lietuvos ryšių ministerijai, susitiko Vilniuje su Lie
tuvos AT vicepirmininku BRONIUMI KUZMICKU (viduryje). Kairėje 
- bendrovės prezidentas ARŪNAS ČESONIS, direktorių tarybos pirmi
ninkas R. AAB

Miršta Baltijos jura

Biblioteka dėkoja

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS & V. JURAS)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 2592_______ FAX 081-318-7643

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusišku ekonominiu 
bendradarbiavimu su Lietuva.

Iš Anglijos siunčiame: dabar geriausius pasaulyje gaminamus 
vaistus, angliškas ir kitų kraštų medžiagas, avalynę, drabužius, 
elektronines prekes, rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Specialus 1992 siuntinys nr. 1
Vyriška arba moteriška striukė, išeiginiai marškiniai arba 
palaidinė, sportinis moteriškas arba vyriškas kostiumas, 
moteriškas arba vyriškas nertinis, vyriški arba moteriški
sportiniai arba normalūs batai.
Siuntinio kaina (oro paštu) .................................................  $510(kan.)

Nr. 2
Be konkurencijos - maisto siuntinys tik už ..........................  $133.00
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 2 sv ryžių, 4 sv makaronų, 
100 gr tirpstančios kavos, 4 sv cukraus, 2 dėž. šprotų, 2 sv dešros, 
2 sv sūrio, 2 sv pupelių kavos, 1 butelis valgomos alyvos, 1 dėž. 
saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.
PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybes, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 
Už investacijas mokame 9% metinių palūkanų (bruto).

Patariame ir tarpininkaujame perkant Vakarų bendrovių 
akcijas, Investment Trust akcijas, Unit Trusts

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU!

Klaipėdos universiteto biblio
teką, įsikūrusią, kaip ir pats uni
versitetas, 1991 metais pasiekia 
daug tautiečių dovanotų knygų. Iš 
viso per 1991-1992 m. iš užsienyje 
gyvenančių lietuvių gavome 2569 
egzempliorius spaudinių, skaito
me jų rūpesčio dėka užsakytus 
svarbiausius išeivijos periodi
nius leidinius. Mūsų jaunai, besi
kuriančiai bibliotekai tai nepa
prastai vertingos ir brangios do
vanos. Ypač džiaugiamės, kai mū
sų adresu atkeliauja senieji pa
mario krašto, Mažosios Lietuvos 
leidiniai, knygos apie šį regioną, 
nes juos kaupti ir saugoti - mūsų 
svarbiausias tikslas ir svajonė.

Visiems šiems nuoširdiems ir 
pastoviems mūsų bibliotekos bi
čiuliams, apdovanojantiems mus 
savo dėmesiu ir konkrečiais lei
diniais, tariame nuoširdžiausią 
padėką. Tai: Antanas Mažiulis iš 
South Bostono, Algirdas Gustai
tis iš Los Angeles, Vladas Kulbo
kas iš Gulfporto (Fl.), Kazys Gai
žutis iš Clevelando (Ohio), Povilas 
Labanauskas iš Jupiter (Fl.), Vilius 
Pėteraitis iš Montrealio (Kanada), 
Bronė ir Viktoras Motušiai iš Ci
cero (11.), Jūratė ir Algis Norvi
lai iš Oak Lawn (II.), Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 
(Aleksas Vaškelis, Gintautas 
Vėžys).

Klaipėdos universiteto 
biblioteka

KAUNO TECHNOLOGIJOS 
UNIVERSITETAS 

kviečia studijuoti ir įsigyti inžinerijos 
laipsnius Lietuvoje, Kaune

Studentai apgyvendinami bendrabučiuose, jiems mokama 
stipendija. Mokestis už mokslą $3,000 JAV per metus. Ne
mokantiems lietuvių kalbos bus užsienio studentų fakul
tetas, kuriame bendrieji-įvedamieji dalykai bus dėstomi 
anglų ir prancūzų kalbomis. Po bendrųjų studijų ir pramo
kus lietuvių kalbos studijos bus tęsiamos pasirinktame 
fakultete ir specialybėje.

Teiraukitės ir dokumentus siųskite adresu: 
KTU užsienio ryšių skyrius, 
Donelaičio 73, Kaunas 3006, Lithuania.
Tel. 20-29-24.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
privalanti pasirūpinti pali
kuonimis. Matyti velnių, vi
liojančių moteris, norinčių 
pavergti ne tik jų kūnus, bet 
ir sielas.

Muziejaus direktorė, prieš 
išlydėdama prancūzų kores
pondentę, pareiškė: “Lietu
vos tradicijoje velnias turi 
dvejopą reikšmę — pagonišką 
ir krikščionišką. Pagoninis 
velnias nebuvo vien blogio 
įkūnytojas. Jis buvo daugiau 
žemės dievas, dangaus Dievo 
priešybė. Jis viešpatavo po
žemio pasaulyje — po me
džiais, vandenyse, valdė žu
vis ir mirtį. Kaip žemės die
vas, jis buvo taip pat susijęs 
su derlingumu bei vaisingu
mu. Atėjus krikščionybei į Lie
tuvą, velnias įgavo naują reikš
mę: jis tapo ne tik blogio įkū
nytojų, bet ir Dievo ranka, pa
vedančia vykdyti Jo bausmes, 
skirtas nusidėjėliams”.

Baigdama savo rašinį, pran

cūzų korespondentė pastebi, 
kad dar ir dabar Lietuvoje, 
ypač Kaune, velnio figūros 
daug kur pastebimos: kai ku
riuose automobiliuose ant 
greičio perjungėjo, prie įėji
mų į butus vietoj laimės ne
šėjo. G.

Nuotrauka - iš “Liberation” laikraščio

Kai kanadiečiai 
dirba drauge, mes galime 

pasaulyje pakilti ir laimėti.
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.

Visi žino, kad maža bendrovė
Reginoje negali konkuruoti pa
saulinėje rinkoje. Taip jau yra - 
kiekvienas, išskyrus Les Hulics- 
ko, Sweep Rite Manufacturing 
Inc. prezidentę. Jo a ukštos tech
nologinės kokybės, atnaujintos 
mechaniškos gatvių šlavimo 
mašinos valo gatves visame 
pasaulyje, ir tai sudaro šios 
bendrovės 75% pardavimų.

Taip, mes galime. 
Mums užtenka pajėgumo 
pasiekti laimėjimus.

Jau turime darbo, koopera- 
vimo su kitais pasaulinio mas
to pasiekimuose taikos palai
kyme, medicinoje ir erdvių ty
rinėjimuose. Dabar su verslų, 
darbo jėgos, vyriausybių pa
galba, su akademinėmis ir so
cialinėmis grupėmis, dirbdami 
visi kartu, galime pasiekti ge
rovę tarptautinėse konkuren
cijose. Bet čia yra vienas kriti
nis veiksnys: Kanados galutinis 
potencialo rezultatas priklauso 
nuo kiekvieno individo įsipa
reigojimo būti geriausiu 
kanadiečiu.

"Aš persikėliau j Kvebeku tu
rėdama Ontario mokytojos pa
žymėjimų. Keletu metų aš ten 
tegalėjau dirbti tik kaip atsar
ginė. Aš žinojau, kad bus labai 
sunku gauti pastovų nuolatinį 
darbų, jeigu aš nepersikvalifi
kuosiu. Todėl aš įsigijau 
Kvebeko pažymėjimų. Dabar 
aš dirbu kaip nuolatinė moky
toja. gaunu geresnį atlyginimų 
ir esu įsitikinusi, jei jūs norite 
ateity geriau gyventi, jūs turite 
prisitaikyti ir moksle. Man tai 
apsimokėjo”.

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.

Gerovės ir klestėjimo iniciatyvų 
tvarkanti grupė ruošia darnumu 
paremtų planų 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 
visų eilę “Bendruomenės 
pokalbių” tūkstančiai žmonių 
iš 186 visos Kanados bendruo
meninių apylinkių siūlė savo 
sumanymus. Jie kalbėjo apie 
tai, kaip uždegti norų 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.

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 !
(T 11*1>anada
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@ LAISVOJE TĖVffiJE
PRISIMINĖ KALANTĄ

Romo Kalantos gyvybės au
kos už Lietuvos laisvę dvide
šimtmetį prisiminė kauniečiai, 
gegužės 14 d. Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos sukvies
ti prie Vytauto Didžiojo pamink
lo. Atsakingasis sekr. K. Kryže
vičius pabrėžė, kad R. Kalanta, 
atiduodamas savo gyvybę Lietu
vai, tada dar negalėjo viešai 
pareikšti aukos minčių. Už jį 
kalbėjo tik Lietuvą mylinčios 
širdies liepsna. Dabar lietuviai 
jau gali kalbėti ir susitarti, ką 
galima padaryti Lietuvos nau
dai. Panašias mintis dėstė ir 
kiti kalbėtojai — Lietuvos są
jūdžio seimo narys prof. A. Smai
lys, Kauno skyriaus pirm. A. Kat
kus, valstybės kontrolierius K. 
Uoka, Kauno miesto tarybos 
pirm. V. Grinis, krikščionių 
demokratų valdybos vicepirm. 
P. Gražulis su kitais mitingo 
dalyviais. Kryžių kalnelyje bu
vo pašventintas Romo Kalantos 
aukos dvidešimtmečiui skirtas 
kryžius.

TREMTINIŲ KNYGA
Vilkaviškio rajono tremtinių 

sąjunga pradėjo registruoti vi
sus iš Vilkaviškio apskrities 
Sibiran ištremtus gyventojus 
ir ruošiasi išleisti knygą su 
ten mirusių ir išlikusių gyvų 
vilkaviškiečių pavardėmis. Ra
ginami atsiliepti ir iš Sibiro 
sugrįžę vilkaviškiečiai, dabar 
gyvenantys kituose Lietuvos ra
jonuose.

LIETUVOS DURPĖS
Užsienis vis daugiau perka 

Lietuvos durpių. Valstybinės Ši
lutės, Kuršėnų ir Tauragės rajo
no Laukesos durpių gamybos 
įmonės pasirašė sutartį su Vo
kietijos “Mabre” prekybos įmo
ne. Vokiečiams bus nusiųsta 
12.000 tonų birių durpių dar
žams ir gėlynams tręšti. Šilu
tiškiai jau anksčiau buvo įsi
pareigoję šiais metais Angli
jos, Belgijos, Danijos darži
ninkams ir gėlininkams parū
pinti 25.000 tonų presuotų dur
pių. Už gautus pinigus užsieny
je įsigytais įrenginiais Šilutės 
įmonė sumodernins durpių ga
mybą, grąžins valstybinę pasko
lą Lietuvai. Durpes užsieniui 
gamina ir valstybinė “Rėkyvos” 
įmonė Šiauliuose. Jas perka ita
lai, belgai ir vokiečiai. Polieti
leniniuose maišuose durpės ke
liauja net Australijon. Ruošia
masi pasirašyti lietuviškų dur
pių tiekimo sutartis su Britani
jos ir Saudi Arabijos atstovais.

PARTIJA LIKO BE VADŲ
Lietuvos nepriklausomybės 

partija gegužės 24 d. priėmė 
savo tarybos prezidiumo atsi
statydinimą. Atsistatydinusių
jų eilėse yra ir tarybos pre
zidiumo pirm. Virgilijus Čepai
tis, pasitraukęs ir iš laikraščio 
“Kovo 11” redaktoriaus pareigų. 
Posėdyje buvo nutarta spalio 
mėnesį sušaukti Lietuvos nepri
klausomybės partijos atstovų 
suvažiavimą. Tik jame bus iš
rinkta nauja nuolatinė vado
vybė — tarybos pirmininkas, 
vicepirmininkai ir atsakinga
sis sekretorius. Iki to laiko 
šią spragą turės užpildyti su
darytas laikinis tarybos prezi
diumas. Posėdyje buvo svarsty
tas ir Aukščiausiosios tarybos 
atstovės B. Nedzinskienės lig

šiol neaiškus apsisprendimas 
pasitraukti iš Lietuvos nepri
klausomybės partijos. Nutarta 
atsiriboti nuo jos politinės 
veiklos. Buvęs tarybos prezi
diumo pirm. V. Čepaitis, Lie
tuvos aukščiausiojo teismo pri
pažintas kaltu dėl turėtų ryšių 
su KGB, gegužės 9 d. pralaimėjo 
įstatymu pareikalautą perrinki
mą Aukščiausiojon tarybon. Ne
gavęs rinkėjų pasitikėjimo, jis 
dabar turės pasitraukti iš Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos.

PALEIDO SUIMTĄ ŠVEDĄ
Gegužės 15 d. Vilniuje buvo 

suimtas Vladislovas Švedas, 
Maskvai ištikimos Lietuvos ko
munistų partijos centro komi
teto II sekretorius, idėjinis 
jedinstvininkų ir omonininkų 
ramstis prieš Lietuvos nepri
klausomybę nukreiptoje veiklo
je 1990-91 m. Iš Lietuvos jis ne
buvo pasitraukęs su kitais so
vietinės kompartijos vadovais. 
Maskvos įsakymų vykdymo V. 
Švedas nelaikė nusikaltimu 
Lietuvai. Jis buvo suimtas trims 
paroms, remiantis baudžiamojo 
kodekso 137-tuoju straipsniu, 
ir tardomas Lietuvos generali
nės prokuratūros nusikaltimų 
tyrimo skyriuje. V. Švedui bu
vo leista pasinaudoti advokato 
paslaugomis. Jis atgavo laisvę, 
sumokėjęs 10.000 sovietinių rub
lių ir 1.000 JAV dolerių. Šiuo 
užstatu tikimasi užsitikrinti 
V. Švedo grįžimą Vilniun į jam 
ruošiamą bylą. Nusikaltimais 
įtariamas V. Švedas jau rengėsi 
su šeima išvykti Gudijon. Jis 
yra pardavęs savo butą Vilniuje 
ir įsigijęs kitą Gudijoje. Už
stato pinigai yra laikomi spe
cialioje Lietuvos generalinės 
prokuratūros sąskaitoje. Jie 
bus grąžinti V. Švedui, kai pa
sibaigs baudžiamoji byla.

LIETUVININKŲ SĄSKRYDIS
Daug dalyvių susilaukė gegu

žės pabaigoj Klaipėdoje įvykęs 
IV-sis lietuvininkų sąskrydis 
su jam pasirinkta tema “Kuršių 
genties pagerbimas”. Sąskry
džio dalyviai priėmė rezoliuci
jas dėl Lietuvos ir Latvijos kul
tūrinių, dvasinių bei ekonomi
nių ryšių stiprinimo ir archi
tektūros paveldo Kuršių nerijo
je. Pasidžiaugta Klaipėdos uni
versitetui perduota Alfredo 
Vėliaus versta “Biblija”, Mažo
sios Lietuvos muziejui pado
vanotais keturiais dail. Alfre
do Teichmano Kuršių nerijos 
gamtovaizdžiais. Jie priklausė 
Kurto Roslerio šeimai Vokieti
joje. Tėvui mirus, šeima juos 
sutiko atiduoti Mažosios Lie
tuvos muziejui Klaipėdoje. Jo 
rinkinius taipgi praturtino kau
nietės Rūtos Purvinaitės iš Vo
kietijos parvežtos staltiesės 
su inicialais, austos Klaipėdos 
krašte 1922-23 m. Sąskrydyje 
buvo pasisakyta už vienintelės 
Klaipėdoje evangelikų liutero
nų Šv. Jokūbo šventovės atsta
tymą. Ji buvo nugriauta 1954 
m., o dabar toje vietoje pasta
tytas “Neptūno” restoranas. 
Šventovei atstatyti bus prašo
ma valdžios paramos. Sąskry
džio dalyvius pasveikino evan
gelikų liuteronų vysk. Jonas 
Kalvanas. Visi sugiedojo gies
mę “Tu imk mano ranką”. Są
skrydžiui baigiantis mirė jame 
dalyvavusi Madlina Reisgytė- 
Brinkienė. V. Kst.

LIETUVOS AT NARIAI, dalyvavę Atlanto Sąjungos konferencijoje BanfTe, 
pas Kalgario lietuvius. Viršuje iš kairės: KLB Kalgario apylinkės pirm. dr. 
ANTANAS VYŠNIAUSKAS, AT narys ARTŪRAS RAČAS, AT pirmininko 
pavaduotojas ČESLOVAS STANKEVIČIUS, AT narys MEČYS LAURIN
KUS. Apačioje: svečiai, apdovanoti dail. Jonės Young paveikslais: Č. STAN
KEVIČIUS, M. LAURINKUS, A. RAČAS Nuotr. J. Vyšniauskienės

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 namų 769-1835

. Patarnauja lietuvių kalba.
. Nemokamas namų įvertinimas.

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

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

Hamilton, Ontario
“GYVATARAS” - tautinių šokių 

ansamblis birželio 7 d. Jaunimo 
centre suorganizavo smagią po
pietę. Studentų grupė pašoko ke
letą šokių, grojant K. Deksnio, E. 
Kairio, M. Tarvydo ir A. Vaičiūno 
kapelai. Žiūrovai buvo pavaišinti 
šiltu maistu, kavute ir pyragais. 
Popietė baigta įdomių laimikių 
loterija. “Gyvataras” dėkoja vi
siems, prisidėjusiems prie šios 
popietės surengimo ir gausiems 
žiūrovams.

Ansambliečiai visų laukia birže
lio 28, sekmadienį, gegužinėje me- 
džiotojų-žūklautojų klubo šau
dykloje. Šiltas maistas, žaidimai, 
šaudymas, dar viena smagi po
pietė. E.T.

GENOVAITĖS IR PETRO BREICH- 
MANŲ 50 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga, vietoje dova
nų aukojo Lietuvos fondui “Vaiko 
tėviškės namai”: $50 - N. Dumčie
nė, I. J. Jokubynai, L. V. Jasiulevi- 
čiai, G. J. Kažemėkai, D. J. Mačikū- 
nai, Z. Saunorienė, A. Z. Stanai
čiai, M. A. Tumaičiai, K. J. Šlekai
čiai; $25-J. Paškevičienė, M. Vai- 
tonienė. M. V.

PAGERBDAMI MIRUSIUOSIUS 
ir reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $100 - a.a. Olgos Zabaraus- 
kienės atminimui vyras Petras Za- 
barauskas; a. a. Albino Jūraičio, 
mirusio Otavoje, atminimui: $25 - 
V. G. Stabingiai; $20-J. M. Rybiai; 
a.a. Donato Kriaučiūno atminimui: 
$20 - L. E. Klevai, J. G. Krištolai
čiai, P. Žulys, A. Petraitienė.

Už aukas dėkoja KLF
PREZ. A. STULKINSKIO ateiti

ninkų kuopa linki visiems labai 
smagių, linksmų vasaros atostogų! 
Gerai visi atsikvėpkim ir pailsė
kim, kad grįžtume pilni energijos 
rugsėjo mėnesį ir vėl įsijungtume 
į veiklą! Garbė Kristui! F.G.
St. Catharines, Ontario

PADĖKA
Ilgesnį laiką man sergant ligoni

nėse ir namuose, lankytojams ir 
sveikatos linkėjusiems žodžiu, 
raštu, telefonu, mieliems bičiu
liams ir pažįstamiems nuoširdžiai 
dėkoju: kun. K. Butkui, OFM, po
nams - Sakalauskams, Stankams, 
Matulaičiams, Zubams, p. Stun
džienei, Dervaičiams, Vyšniaus
kams, Ališauskams, Sajaukoms, 
vyrui Silvai, sūnui Remigijui su 
šeima, sūnui Donatui ir mielam 
vaikaičiui Pauliukui už maldas.

Dėkinga - Sofija Slavickienė

Sudbury, Ontario
MAIRONIO ŠAULIŲ KUOPA bir

želio 27, šeštadienį, 1 v.p.p! rengia 
gegužinę Kęstučio Poderio vasar
vietėje ant žydriųjų French River 
krantų. Kviečiame visus Sudburio 
ir apylinkės lietuvius. Bus užkan
džiai, gėrimai, loterija. Sporto 
mėgėjai galės išmėginti laimę bė
gime, plaukime, virvės traukime 
ir žvejyboje. Neturintys susisie
kimo priemonių tepaskambina J. 
Stankui tel. 523-2246. Valdyba

Edmonton, Alberta
A.a. BRONIUS ŽILINSKAS, gi 

męs Lietuvoje ir tėvų atvežtas Ka- 
nadon pirmosios imigracijos lai
kotarpiu, mirė gegužės 16 d., su
laukęs 68 m. amžiaus. Velionies 
tėvai kūrėsi šiaurinėje Albertoje, 
kur ir jaunam Broniui teko sun
kiai dirbti. Velionis paliko liū
desyje žmoną Mary, sūnų, dukterį, 
du vaikaičius bei dvi seseris Ka
lifornijoje. Velionies pageidavi
mu kūnas buvo sudegintas, ir pele
nai nuvežti į Spirit River mieste
lio kapines, kur palikti šalia pa
laidotų tėvų. Velionis buvo veik
lus, ypač finansų telkimo vajuose. 
Jo iniciatyva būdavo gaunami lei
dimai kazino lošimams. Gražiai at
remontuotų Lietuvių namų remon
to išlaidas beveik apmokėjo stam
bi paskutinių žaidimų laimėta 
suma. Dobilas

Calgary, Alberta
KALGARIO LIETUVIAI gegu

žės 18 d. susilaukė svečių iš Lietu
vos. Pasibaigus Šiaurės Atlanto 
Sąjungos konferencijai Banffe, 
Albertoje, Lietuvos respublikos 
AT pirmininko pavaduotojas Čes
lovas Stankevičius, jo padėjėjas 
Artūras Račas ir deputatas Mečys 
Laurinkus surado laiko susitikti 
ir su kalgariečiais lietuviais.

Susirinkusiųjų vardu svečius 
pasveikino KLB Kalgario apylin
kės pirm. dr. T. Vyšniauskas, Kal
gario lietuvių mokyklos vardu 
vedėja N. Astravienė. Susitikimą 
su svečiais iš Tėvynės organizavo 
KLB Kalgario apylinkės valdyba. 
Maistu rūpinosi J. Vyšniauskie
nė, gėrimais K. Dubauskas.

Minėtoje konferencijoje Lie
tuva susilaukė stiprios paramos 
iš Danijos, Norvegijos ir Vokie
tijos, kurios atstovas Koster Fo- 
ner pirmininkavo šiam suvažiavi
mui, kad Rusija kuo greičiau ati
trauktų savo kariuomenę iš Lie
tuvos. Lietuva dalyvavo kaip ste
bėtoja, bet netrukus bus priimta 
pilnateise nare.

Kaip atstovai atsirado Kalga- 
ryje? Premjero G. Vagnoriaus 
pasiūlymu (lankėsi čia 1991 m.) 
Lietuvos atstovai KLB valdybos 
įstaigos Toronte dėka užmezgė 
ryšį telefonu bei faksu su KLB 
Kalgario apylinkės valdyba.

Vadovaujant prof. dr. Antanui 
Vyšniauskui, kuris dabar yra Kal
gario apylinkės pirmininkas, su 
Romu Kuzmicku, buvusiu pirmi
ninku, svečiai buvo paimti iš 
Banffo gegužės 18 d. ir grąžinti 
gegužės 19 d. ankstyvą rytą.

Lietuvos svečiai Vyšniauskų so
dyboje buvo sutikti gražaus bū
relio lietuvių ne tik iš Kalgario, 
bet ir iš Lethbridge bei kitų vie
tovių. Svečiams buvo įteiktos 
draugiškumo sagės, Kanados ir 
Lietuvos vėliavėlės. Vytauto Di
džiojo mokyklos mokiniai įteikė 
savo dovanėles. Kalgario miesto 
vardu svečiai buvo apdovanoti 
tikromis “Smithonian Stempede” 
skrybėlėmis. Bendruomenė įteikė 
prisiminimui Albertos vaizdų kny
gas, o Jonė Young, pagarsėjusi mo
dernaus meno dailininkė, po vie
ną savo darbų.

Po skanių ir gražiai paruoštų Ju
lės Vyšniauskienės užkandžių įvy
ko atviras pasikalbėjimas su sve
čiais iš Lietuvos. Pokalbis užtru
ko apie valandą. Daug klausimų 
buvo iškelta ir atsakyta. Sutrau
kus tą pokalbį, susidaro toks vaiz
das: Rusija pasirašo daug sutar
čių, bet jų nevykdo. Jos kariuome
nė nenori išeiti iš Baltijos valsty
bių. Tai trukdo normalų valstybių 
atkūrimą. Lietuvoje yra 8% rusų, 
neskaitant 80.000 rusų kareivių ir 
karininkų. Valstybinį darbą truk
do buvę komunistai bei kairieji. 
Litai jau bankuose, tik baigiamos 
paskutinės detalės dėl jų palei
dimo į rinką. Turto sugrąžinimas 
tikriesiems savininkams yra labai 
keblus ir užtruks ilgesnį laiką. 
Pirmiausia norima sutvarkyti že
mės ūkį. Vyksta dideli pasikeiti
mai, kurie reikalauja daug išlai
dų, energijos, visokeriopos pagal
bos. Darbas sunkus, bet bus pada
rytas. Č. Stankevičius padėkojo 
visiems už paramą tėvynei, o ypač 
už Kanados lietuvių dosnumą.

N. Astravienė ir Pakeleivis

Hamiltono jaunučiai ateitininkai veiklos metų užbaigimo susirinkime su 
klebonu kun. J. Liauba, OFM

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UrT A T 1Z A » LIETUVIŲ KREDITO A/YHVjAL KOOPERATYVAS

PRIST ATOM JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS 
l 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.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Mokinių tėvai Čikagoje nuta
rė sujungti tris lituanistines 
mokyklas — Kristijono Donelai
čio, Čikagos aukštesniąją, Da
riaus ir Girėno. Sujungimo min
tį atnešė sumažėjęs mokinių 
skaičius ir padidėjusios švie
timo išlaidos. Tų trijų mokyklų 
mokinių tėvai nutarė 1992-93 
mokslo metus pradėti vienoje su
jungtoje mokykloje Jaunimo cent
ro patalpose. Sujungimo reika
lams yra sudarytas specialus 
komitetas, kuriame K. Donelai
čio mokyklai atstovauja Daina 
Dumbrienė, Regina Viržintienė, 
Gintaras Aukštuolis, Dariaus- 
Girėno ir Čikagos aukštesnia
jai mokykloms —Julija Žukaus
kienė, Vida Milavickienė ir Gin
taras Plačas. Šis komitetas, 
įgaliotas sujungiamų mokyklų 
mokinių tėvų, darbą pradėjo ko
vo 14 d. Jau yra sudaryti du pa
galbiniai komitetai — adminis
tracinis ir programinis. Admi
nistracinis turės surasti naują 
sujungtos mokyklos vedėją ir 
mokytojus, programinis — per
žiūrėti ir suderinti buvusiųjų 
trijų mokyklų švietimo progra
mas. Sujungėjų komitetą pakeis 
naujųjų mokslo metų pradžioje 
išrinktas sujungtos mokyklos 
tėvų komitetas.

Negausūs Houstono lietuviai 
Texas valstybėje vietinį JAV 
LB skyrių Birutės Vizgirdienės 
iniciatyva įsteigė 1991 m. lap
kričio 27 d. Pirmąją valdybą ta
da sudarė pirm. Kęstutis Gai
žiūnas, vicepirm. Liuda Česnai- 
tė-Flores, sekr. Birutė Vizgir
dienė, ižd. Rimas Gaška ir Ber
nardas Terway-Tirva. Pirmuoju 
renginiu buvo pasirinktos Kū
čios, sutraukusios nepilną šim
tą lietuvių bei jų mišrių šeimų 
narių. Drąsesniu bandymu tapo 
šiemet surengtas Vasario še
šioliktosios minėjimas, talkon 
pasikvietus Kęstutį ir Vitali
ją Keblius iš Baton Rouge. Dr. 
K. Keblys kalbėjo apie dvi Va
sario šešioliktąsias, susietas 
su pirmuoju Lietuvos atgimimu 
1918 m. ir dabartiniais lais
vės žingsniais 1992 m. Meninę 
programą atliko sol. Birutė Viz
girdienė ir jos suorganizuotas 
moterų sekstetas. Minėjimo me
tu buvo ryžtasi surengti dabar 
jau įvykusį Lietuvos operos so
listų soprano Irenos Milkevičiū
tės, boso Vacio Daunoro ir pia
nisto Roberto Bekionio kon
certą.

Australija
Adelaidėje yra likusi Vilniaus 

jaunimo teatro aktorė Jūratė 
Aniulytė, su kitais šio teatro 
atstovais dalyvavusi Adelaidės 
meno festivalyje. Su ją ištiku
sia tragedija Adelaidės gyven
tojus laikraščio “The Adverti
ser” gegužės 6 d. laidoje supa
žindino žurnalistė Nicole Ma
ley. J. Aniulytė kovo 12 d. su ki
tais aktoriais ruošėsi grįžti Vil
niun, bet ją ištiko insultas (krau
jo išsiliejimas smegenyse). Gy
vybę išgelbėjo skubiai padaryta 
sunki galvos operacija Adelai
dės katalikų ligoninėje. Po ope
racijos J. Aniulytė negalėjo kal
bėti, turėjo visiškai paralyžuotą 
kairiąją kūno pusę. Ligoninėje 
praleidusi beveik dvi savaites, 
buvo perkelta į sveikatos atsta
tymo namus. Australe Nicole 
Maley džiaugiasi, kad J. Aniu
lytė jau atgavo kalbą ir pradeda 
vaikščioti. Ji labai nori grįžti 
Vilniun, kur jos laukia penkio
likametė dukra Monika. Ji taipgi 
gyvena viltimi, kad pilnai atgaus 
sveikatą ir galės tęsti aktorės 
darbą. Ligonei finansiškai sten
giasi padėti Adelaidės ir Mel

burno aktoriai. Pietų Australi
jos aktorių sąjunga gegužės 16 d. 
teatre “Theatre 62” surengė spe
cialų spektaklį. Jam buvo pasi
rinktas dramaturgas Allen Lyne 
ir jo pjesė “Tears of Blood” 
(“Kraujo ašaros”). Visos lėšos 
buvo atiduotos sveikstančiai J. 
Aniulytei.

Britanija
DBLS Prestono skyriaus na

rių susirinkime gegužės 3 d. iš 
aštuonių turimų narių dalyvavo 
tik šeši. Išklausius valdybos 
pirm. S. Macuros ir sekr. M. Ra
mono pranešimų, buvo pasiūly
tas šio skyriaus uždarymas. Už 
jį balsavo penki susirinkimo 
dalyviai, o vienas susilaikė. Lik- 
vidacinėn komisijon buvo iš
rinkti S. Macura, S. Survila ir 
M. Valikonis. Visi Prestono sky
riaus dokumentai su archyvu 
bus perduoti DBLS centrui Lon
done. DBLS skyrius, įsteigtas 
1954 m. gruodžio 12 d., turto 
neturėjo. Jo vardu rėmėjams pa
dėkojo ilgametis skyriaus valdy
bos sekr. M. Ramonas.

Šv. Kazimiero lietuvių šven
tovėje Londone gegužės 10 d. Mi
šias atnašavo ir pamokslą sakė 
svečias iš Kauno poetas kun. Ri
čardas Mikutavičius. Jam teko 
būti Vytauto Didžiojo švento
vės rektoriumi, į pamaldas vėl 
sutraukusiu kan. J. Tumo-Vaiž
ganto laikais išjudintą Kauno 
inteligentiją, atgyjančią po il
gų sovietinio ateizmo priespau
dos metų. Dabar Vytauto Didžio
jo šventovė jau grąžinta Lietu
vos pranciškonams. Tikintieji 
norėjo, kad šios šventovės rek
toriumi ir toliau būtų paliktas 
kun. R. Mikutavičius. Dėl to net
gi buvo surengta šį prašymą pa
brėžiančių demonstracijų prie 
Kauno arkivyskupijos kurijos. 
“Gimtasis kraštas” yra rašęs, 
kad kun. R. Mikutavičius vis 
dėlto buvo iškeltas Šv. Myko
lo arkangelo (Kauno įgulos) 
šventovėn. Po pamaldų Londone 
jis skaitė savo eilėraščius Šv. 
Kazimiero parapijos menėje. 
Kitų poetų eilėraščiais pro
gramą papildė taip pat Londo
ne viešėjusi Lietuvos radijo 
pranešėja D. Stonytė.

Vokietija
VLB Štutgarto apylinkei va

dovauja nauja valdyba, išrinkta 
visuotiniame narių susirinkime 
Kolpingo namuose vasario 2 d. 
Prieš rinkimus veiklos prane
šimus padarė senosios valdybos 
pirm. Nijolė Burkhardt, ižd. 
Vladas Orvilas ir kontrolierius 
dr. Jonas Norkaitis. Išrinktą 
naująją valdybą sudarė: pirm, 
kun. Kazimieras Senkus, vice
pirm. Eugenijus Paliulis, sekr. 
dr. Kęstutis Ivinskis, ižd. Vla
das Orvidas ir narė Nijolė Burk
hart. Kontrolieriais liko dr. Jo
nas Norkaitis ir Elgardas Šul
cas.

Savo kapeliono kun. Kazimiero 
Senkaus dvigubą sukaktį — dei
mantinę amžiaus ir auksinę ku
nigystės Štutgarto lietuviai pa
minėjo š. m. sausio 25 d. jo at
našautomis Mišiomis. Tą dieną 
vokiečių “Tėviškės namuose” 
lietuviams paskaitą apie Lietu
vos ūkio perspektyvas skaitė stu
dijas Štutgarto universitete gi
linanti ekonomistė dr. Danutė 
Budreikaitė, viešnia iš Lietu
vos. Kanklių muzikos koncertą 
surengė taip pat iš Lietuvos at
vykusios kanklininkės Danguo
lė Šimkutė, Dileta Gervytė ir 
Aušra Masteikaitė. Sukaktuvi
ninkui kun. K. Senkui sureng
tose vaišėse buvo įteiktos iš 
Lietuvos atvežtos kanklės.

AMBER
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GLOBES

Latvių įstaiga 
PATARNAVIMAI 
l BALTIJOS 
VALSTYBES

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% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 7.5%
RRSP ind. 3 m....................... 8%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “TaiKoje”

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

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

• SIUNTINIAI 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.



Kanadiečiai, palydėkite savo 
šokėjus tūkstančiais
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Borsekas - sveikatos miestas
JURGIS JANUŠAITIS

Laisvajame pasaulyje ir Tėvy
nėje jau seniai skardena žinios: 
Amerikoje, Čikagoje, liepos 5- 
tąją dieną Rosemont Horizon 
stadione įvyksta Devintoji išei
vijos lietuvių tautinių šokių 
šventė. Šoks šventėje pačio gra
žiausio jaunimėlio net 2000 šo
kėjų. Į šventę suskris tautinių 
šokių ansambliai nuo mažylių iki 
veteranų. Net 54 vienetai. Klai
pėdos “Vėtrungė” rodo kryptį 
taip pat Čikagos link. Pietų Ame
rikos trys grupės šaukiasi pagal
bos, prašo paramos kelionėm ir 
jau pilnai pasiruošę atvykti į 
šventę. Tik Australija nesiryžo. 
Per toli, per daug išlaidų.

Šventei ruošti organizacinis 
komitetas posėdžiauja, spręs
damas daug su švente susijusių 
programų, problemų. Meno va
dovė Dalia Dzikienė taria: esa
me pilnai pasiruošę, šventė bus 
didinga, išeivijos gyvastingumo 
ir ryžto įrodymas.

Komiteto pirmininkas dr. Pet
ras Kisielius optimistas, sako 
komitetas pasiruošęs įveikti 
šventės visas problemas, tik pra
šo visos išeivijos talkos, ypač 
dviejų dalykų — šventę paremti 
aukomis, o ypač gausiai dalyvau
jant pačioje šventėje, nes patal
pa laukia 14.000 žiūrovų. Na, tad, 
vyrai, pajudinkim žemę, šaukia 
komiteto vicepirmininkė Birutė 
Jasaitienė, pilna nerimo, ar su
lauksime tiek žiūrovų.

Dr. A. Razma, lėšų telkimo ko
miteto pirmininkas, ima neri
mauti: nedaug dar mecenatų, ne
daug dar aukotojų, nedaug dar 
atsiliepė su laimėjimų šakne
lių grąžinimu ir aukele. Bet, sa
ko, lėšos pamažu plaukia, gau
sėja, o gal Dievas duos, atsiras 
ir stambių mecenatų.

Mieli kanadiečiai, juk ir jūs 
esate Kanados LB nariai. O šven
tės atsakomybė krenta ant JAV 
ir Kanados lietuvių bendruome
nių. Paremkite auka, suorgani
zuokite kokį 20 autobusų!Sujun
kime visas jėgas tautinių šokių 
šventės sėkmei ir grožiui.

Rašau pažvelgęs į torontiškio 
“Atžalyno” nuotrauką. Kiek gra
žaus jaunimėlio! Sakoma, kad 
“Atžalyne” yra net 130 šokėjų.

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

Žinoma, Torontas — tai didelis 
lietuvių centras Kanadoje. Ta
čiau sutelkti tiek jaunimo rei
kia didelių pastangų.

Neturiu “Atžalyno” istorijos. 
Tik susigraibiau kiek žinių iš 
švenčių leidinių.

“Atžalynas” įsteigtas 1971 m. 
Pradžioje — mažas branduolė- 
lis. Laikui bėgant išaugo į vieną 
didžiųjų tautinių šokių ansamb
lių išeivijoje.

Ansamblio vadovės — Lilija 
Pacevičienė, Marytė Hurst, Dai
va Krivaitė, Vida Dovidaitytė, 
Danutė Gutauskienė, Vida Vit- 
kūnaitė ir Aldona Zander. Dar 
anksčiau mokytojai — Raimun
das Turūta, Vida Tirilienė ir kt. 
Šokių muzikos srityje dirbo K. 
Deksnys, J. Krikščiūnienė, D. 
Pargauskaitė, M. Tarvydas, A. 
Vaičiūnas.

Tai senesni duomenys. Šian
dien gal yra į ansamblį įsijungu
sių ir naujų žmonių, bet už tai at
siprašau, nes neturėjau galimy
bės jų surasti.

Toronto “Atžalynas” apkelia
vo Kanados ir JAV didesnes lie
tuvių kolonijas, davė šaunius 
koncertus. 1982 m. “Atžalynas” 
atstovavo ne tik lietuviams, bu
vo oficialus Kanados atstovas 
INATEL tarptautiniame festiva
lyje Portugalijoje. 1984 m. jis, 
kaip Kanados tautinių šokių vie
netas, dalyvavo tarptautiniame 
suvažiavime Rattvike, Švedijo
je, kur užsitarnavo “entuzias
tiškiausios” grupės vardą. 1986 
m. ansamblis dalyvavo pasauli
nio masto parodoje “EXPO 86” 
Vankuveryje. Šoko Ontario, Ka
nados ir “Plaza of Nations” sce
nose, koncertavo vietinei Lie
tuvių bendruomenei ir Kalgario 
lietuvių kolonijoje.

1989 m., Lietuvai laisvėjant, 
“Atžalynas” pakilo Lietuvos link. 
Ten, tėvų ir protėvių žemėje, rug
pjūčio 15-30 d.d. koncertavo Vil
niuje, Kaune, Panevėžyje, Pa
langoje, Anykščiuose. Ansamblį 
Lietuvoje globojo Vilniaus tech
nikos universiteto ansamblis 
“Vingis”. Už tai atsidėkodamas 
“Atžalynas” pasisvečiuoti “Vin
gį” pakvietė Kanadon 1990 m. 
Minėdamas savo veiklos dvide
šimtmetį 1991 m., “Atžalynas” 
vėl pakvietė “Vingį” į Kanadą 
ir drauge atšventė šią sukaktį.

Taigi “Atžalynas” jaunatviš
kas, meniškai gerai pasiruošęs. 
Jo laukia ir Čikaga. Tūkstančiai 
žiūrovų ir jį pasveikins žygiuo
jant į areną ir audringais ploji
mais padėkos ansambliui už gy
vą veiklą Kanados žemėje.

Kanadiečiai, palydėkite visus 
savus šokėjus į šventę ne šimtais, 
bet tūkstančiais. Tai bus jiems 
pati geriausia padėka!

LIETUVĄ 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

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 ALGI ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dienomis, 

išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame i namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS

su STFJimiNG A.IUWA.YS ir 
T^IETTUVOS AERO J.JNI.JA,
DĖMESIO, VAKARŲ KANADA!

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

Vancouver ..........................- nuo $1368 4- mokesčiai ir drauda
Kelowna .................................................... - + $150

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

Pagal pageidavimą paruošiam keliones ir sekančiomis trasomis:
Torontas — Varšuva — Vilnius 
Torontas — Frankfurtas — Vilnius
Torontas — Vi 
Torontas — Ci

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
Jcreipkitės asmeniškai

na — Vilnius 
irichas — Vilnius

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

Tautinių šokių ansamblis “Atžalynas” Toronte, pasiruošęs dalyvauti Devintoje išeivijos lietuvių tautinių šokių 
šventėje Čikagoje 1992 m. liepos 5 d.

Naujoji ateivių banga
Pokalbis su Maryte Balaišyte, Lietuvių ateivių centro Toronte darbuotoja

LINA MOCKUTĖ
— Kada Lietuvių ateivių 

centras buvo įsteigtas, kas jį 
įsteigė ir kodėl ?

— Šis centras buvo įsteigtas 
1991 m. vasarą, o durys buvo 
atidarytos rugpjūčio pradžioje. 
V. Kulnys, Toronto Lietuvių 
namų visuomeninių reikalų 
tarnybos pirmininkas, priėjo 
prie manęs ir pakvietė šiame 
centre dirbti. Tuo metu jau bu
vo aišku, kad trečioji lietuvių 
ateivių banga jau kuriasi Ka
nadoje ir kad laikas konkrečiai 
pradėti spręsti jos problemas.

— Šiame centre lankosi daug 
žmonių?

— Kanadoje naujų lietuvių 
ateivių yra apie 200, o pas ma
ne yra užsiregistravę per 80 
žmonių. Du trečdaliu šio skai
čiaus sudaro moterys, kurių 
amžiaus vidurkis yra tarp 35 
ir 40 metų. Kad ateivių centras 
yra naudingas, sprendžiu iš 
to, jog vasario mėnesį naujiems 
ateiviams išsiunčiau 50 anke
tų, kuriose žmonės labai teigia
mai apie centrą atsiliepė, ypač 
tie, kurie neturi čia giminių 
ir niekur kitur negali kreiptis. 
Aš mėginu visiems jiems padė
ti pagal jų poreikius: padedu 
išpildyti įvairius prašymus, 
vertėjauju, teikiu jiems mora
linę paramą, paaiškinu jiems 
apie Kanados įstatymus. Ma
nau, kad ateityje reikės labiau 
susirūpinti įdarbinimu. Nau
jai atvykę ateiviai pirmiausia 
rūpinasi įsikūrimu ir doku
mentų sutvarkymu, kad galėtų 
pasilikti Kanadoje. Daug kas 
jų nemoka anglų kalbos, nemo
ka amato, kurį galėtų pritai
kyti Kanadoje. Nebūna jiems 
lengva. Lietuvoje darbai buvo 
užtikrinti, o čia reikia patiems 
susirasti. Jiems pvz. rašyti “re
sume” yra naujas dalykas.

— Kokie yra senesnių atei
vių atsiliepimai apie šį centrą ?

Atsiliepimai yra įvairūs. Aš 
buvau nustebinta, kad yra ne
mažai tokių, kurie neigiamai 
žiūri į šį centrą. Senesnieji 
ateiviai su nepasitikėjimu žiū
ri į naujuosius. Jiems nepatin
ka, kad jie čia atvažiavo geres
nio gyvenimo ieškoti. Esą jie 
turėjo pasilikti Lietuvoje ir 
prisidėti prie jos atstatymo. 
Jie pamiršta, kad žmonės, kaip 
ir jie patys, visuomet siekia 
geresnio gyvenimo. Mes, kaip 
lietuviai, turėtume padėti vi
siems tautiečiams, kurie pra
šo mūsų pagalbos, ne tik Lietu
voje gyvenantiems. Yra lietu
vių, kurie vargsta Kanadoje.

— Kokia yra Kanados vyriau
sybės laikysena šio centro ir 
naujų ateivių atžvilgiu?

— Prašėme finansinės para
mos iš Kanados federacinės 
valdžios, tačiau jos negavome, 
nes mūsų centras per mažas. 
Dabar tvarkome dokumentus, 
kad šis ateivių centras būtų 
oficialiai inkorporuotas. Tada 
būtų lengviau gauti paramos. 
Daugelis ateivių jaučia, kad 
Kanados valdžia nepalankiai 
žiūri į ateivius iš Rytų Euro
pos, ypač į tuos iš buvusios Sov. 
Sąjungos. Atrodo, Kanados vy
riausybė nori jų atsikratyti. 
Imigracijos procesas ilgas, 
brangiai kainuoja, labai var
ginantis. Nuo 1990 m. rugpjū
čio 31 d. naujieji ateiviai iš Lie
tuvos nebegali Kanadoje pasi
likti kaip pabėgėliai (refugees), 
nes Kanada pripažino nepri
klausomą Lietuvos valstybę. 
Tad darosi vis sunkiau pasi
likti Kanadoje.

— Kokio pobūdžio darbą tu 
atlieki? Kiek laiko visa tai už
ima?

— Aš savo klientams padedu 
sutvarkyti prašymus, teikiu 
jiems reikalingą informaciją, 
nuvykstu su jais į Kanados 
imigracijos bei įdarbinimo 
centrus. Kiekvienas atvejis bū
na skirtingas, nes kiekvieno 
problemos kitokios. Pvz. rei
kia padėti kam nors užsiregist
ruoti mokykloje arba nurodyti 
sportavimo galimybes jauni
mui, paaiškinti kaip telefoną 
prijungti... Spalio mėnesį 
pradėjom anglų kalbos pamo
kas kiekvieną rytą Prisikėli
mo parapijos patalpose. Sten
giamės sužinoti jų poreikius. 
Pagrindiniai ateivių poreikiai 
yra šie:

1. Gauti leidimą pasilikti Ka
nadoje. Tai pats didžiausias 
rūpestis. 2. Gauti darbo leidi
mą ir įsidarbinti. 3. Daug kas 
skundžiasi vienišumu. Jiems 
sunku priprasti prie naujos 
sistemos, išgyvena trintį su 
senaisiais ateiviais, prašo 
ypač moralinės, o ne materia
linės paramos.

Ateivių centro darbo valan
dos penktadieniais nuo 9 v.r. 
iki 5 v.p.p. Toronto Lietuvių 
namuose. Žmonės dažnai man 
skambina į namus. Susitarę 
važiuojam į įvairias įstaigas. 
Kiekvieną savaitę būna kitaip. 
Aš kartais ateiviams atiduodu 
20 valandų per savaitę.

— Kodėl naujieji ateiviai čia 
atvyko?

— Jų siekiai: susijungti su 
savo šeimomis, pamatyti kitą 
pasaulio šalį, dirbti, užsidirb
ti pinigų, patirti kitokį gyveni
mo būdą, patirti gyvenimą lais
vajame pasaulyje, studijuoti, 
pradėti naują gyvenimą, gast
roliuoti, skleisti savo lietuviš
ką kultūrą.

— Kodėl tiek mažai naujų at
eivių įsijungia į mūsų veiklą? 
Ką mes turėtume daryti šioje 
srityje?

— Vieni skundžiasi, kad se
nesnieji ateiviai nenori su jais 
bendrauti, kiti užsiėmę savo 
reikalais bei rūpesčiais. Mes 
galime juos įtraukti veiklon 
per draugystę, pasidalindami 
su jais savo mintimis, patirti
mi, išklausydami vieni kitų, pa- 
kviesdami juos bendrauti su 
mumis. Jie laukia lietuviškos 
šilumos.

— Ar galime kaip nors pa
lengvinti jų įsikūrimą ?

— Mes galime daug kuo pa
gelbėti: padėti užpildyti anke- 
tas-prašymus bei išversti rei
kalingus tekstus; padėti jiems 
įsikurti, pvz. atiduoti nereika
lingus baldus, paieškoti darbų, 
parodyti nuoširdumą, paska
tinti įsijungti į vietinę lietuvių 
veiklą. Dauguma naujų ateivių 
yra užaugę ateistinėje aplin
koje, nėra linkę eiti į pamal
das. Užtat reikia juos pritrauk
ti kitokiais būdais. Jų įnašas 
mus labai praturtintų, ypač 
kultūriniu atžvilgiu. Mes turė
tume sudaryti jiems progą iš
reikšti savo lietuvišką tapaty
bę. Pvz. viena mergaitė pareiš
kė norą redaguoti naujųjų atei
vių jaunimo laikraštį. Kita no
rėtų turėti naujųjų ateivių 
kampelį, kuriame jie galėtų pa
skaityti lietuviškus laikraš
čius, klausytis lietuviškos mu
zikos, kartu pabendrauti, kad 
gėrimas nebūtų jų vienintelis 
atsipalaidavimo būdas.

— Kokie yra pagrindiniai 

skirtumai tarp jų ir senesnių 
ateivių?

— Pagrindinis skirtumas yra 
tas, kad mes užaugome demo
kratijoje, laisvoje sistemoje, 
pastovioje visuomenėje, kur 
laisvas galvojimas nebuvo per
sekiojamas. Naujieji ateiviai 
yra atvykę iš labai suvaržytos 
komunistinės visuomenės. Vi
sus skirtumus tarp jų ir mūsų 
galime suskirstyti į 4 grupes.

1. Ekonominiai skirtumai. 
Pas mus yra aukštesnis gyveni
mo lygis ir skirtinga darbo eti
ka. Čia tie, kurie dirba su atsi
dėjimu, gali susitaupyti pini
gų, gali planuoti ateičiai, ta
čiau kartu su šia sistema atei
na didesnė įtampa bei atsako
mybė. Lietuvoje visur buvo ei
lės; žmogus ten dirbdamas są
žiningai, negalėjo pragyventi. 
Jis todėl jautėsi nuskriaustas, 
siekė kuo greičiau praturtėti 
nesąžiningais būdais. Ten ne
reikėjo nei daug galvoti, nei 
sunkiai dirbti; baigęs mokslą 
iš karto gaudavo darbą. Lietu
voje ne viskas buvo pagrįsta 
pinigais: keletą man minėjo, 
kad Lietuvoj jautė daugiau 
dvasingumo, negu Kanadoje. 
Čia jaunimas turi daug dau
giau galimybių įsikurti, jų eko
nominė ateitis šviesesnė. Lie
tuvoje žmonės turi kovoti už 
kiekvieną smulkmeną.

2. Politiniai skirtumai. Kana
da yra daug toliau pažengusi, 
negu Lietuva. Čia yra daugiau 
pastovumo. Tačiau sudėtingo 
biurokratizmo dėka ateiviai iš 
Rytų Europos jaučiasi kaip II- 
III klasės gyventojai.

3. Kultūriniai skirtumai. Lie
tuvos kultūra europietiška, o 
Kanados — amerikietiška, t.y. 
ten kultūra intelektualinė, o 
čia — materialinė.

4. Visuomeniniai skirtumai. 
Naujieji ateiviai patiria sun
kumų su senesniais ateiviais. 
Jie patiria iš jų dirbtines drau
gystes, nepasitikėjimą, nesu
pratimą. Jie taip pat kartais 
jaučia, kad jie jų čia nenori. 
Naujai atvykęs jaunimas iš 
Lietuvos sako, kad Kanados 
jaunimas yra kitoks, skirtingi 
interesai, turi savo draugų bū
rį. Kanados jaunimas nebend
rauja su jaunimu iš Lietuvos, 
nes nesijaučia patogiai: jo lie
tuvių kalba silpnesnė, be to, 
jie labai užsiėmę. Lietuviai 
jaučia, kad 'Kanados jaunimas 
mažiau subrendęs ir labiau 
egoistiškas. Lietuvoje šeimos 
yra glaudesnės: ryšiai tarp tė
vų, brolių bei seserų, vyrų ir 
žmonų yra artimesni.

Jei mes nesistengsime įjung
ti naujų ateivių į savo veiklą, 
juos prarasime. Mes taip pat 
prarasime kelią į gilesnį savo 
tautos pažinimą. Juk visi esa
me lietuviai. Kodėl tad negali
me dirbti kartu bei puoselėti 
tą kultūrą, kurią darosi vis sun
kiau ir sunkiau išlaikyti ir ku
ri mums visiems teikia savitą 
tapatybę? Vienos naujos atei
vės žodžiais tariant:

Išeivija tai visuma tos žemės 
gabalėlio,

Tai tėviškės dalis, tai bočių 
palikimas,

Tai broliai, seserys, tėvai, 
seneliai,

Kurie man brangūs, artimi.
Išeivija — tai Aistis, tai

Brazdžionis,
Tai dvasios židinys liepsnodamas, 
Kovodamas vis skleidžia savo

šilumą.
Išeivija tai tautinis solidarumas, 
Tai meilė artimui,
Pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, 

garbei.
Tai kelias į tarptautinį 

pripažinimą.

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Beveik pačioje Rumunijos 
širdyje, rytinėje Transilvani
joje, iš seniai užgesusių vul
kanų gelmių trykšta gausūs 
mineraliniai šaltiniai. Ap
augę miškais kalnai, o tarp 
jų slėniai ir upės sudaro ne
pakartojamą vaizdą. Ištakose 
Olta ir Mureša upės išsiskiria 
ir varo savo vandenis skirtin
gomis kryptimis, tačiau jos 
vėl susitinka Dunojuje. Tai 
lyg simbolizuoja sveikatos 
sugrįžimą.

Iš viso Rumunijoje yra apie 
160 balneoklimatinių kurortų. 
Trys iš jų — Borsekas, Sovata 
ir Tušnadas — savo gydomai
siais veiksniais ir medicini
niu paveikumu yra plačiai ži
nomi visame pasaulyje. Šie 
kurortai sudaro vadinamąjį 
“sveikatos trikampį”, kuria
me yra apie 15 kitų Rumunijos 
kurortų.

Borseko kurortas yra išsi
dėstęs Džurdžeuluji kalnyno 
papėdėje, 900 metrų aukšty
je virš jūros lygio, gražiuose 
pušynuose. Kurorte esamas 
mineralinis angliarūgštės van
duo naudojamas gėrimui, gy
dant skrandžio, kepenų, tul
žies, pūslės ir žarnyno ligas. 
Jis padidina skrandžio sulčių 
sekreciją ir rūgštingumą, pa
gerina tulžies susidarymą, 
jos fizines savybes ir chemi
nę sudėtį, skatina tulžies pūs
lės motorinę funkciją ir žar
nyno veiklą. Borseko minera
linio vandens vonios efekty
vios, gydant įvairias širdies 
kraujagyslių sistemos ligas. 
Vonių įtakoje padidėja širdies 
susitraukimų jėga, prailgėja 
diastole, t. y. laiko tarpas 
tarp širdies susitraukimų (o 
tuo pačiu prailgėja ir širdies 
poilsis), pagerėja širdies rau
mens medžiagų apykaitos pro
cesai, sumažėja kraujo klam
pumas, normalėja arterinis 
kraujospūdis, pagerėja cent
rinė ir periferinė kraujotaka. 
Jau 1770 m. “rūgštus” Borseko 
kurorto mineralinis vanduo 
moliniuose induose buvo ga
benamas į Austrijos sostinę 
Vieną. Malonus šio vandens 
skonis, įvairi cheminė sudė
tis ir plati gydomoji apimtis 
jau prieš du šimtmečius leido 
jį panaudoti įvairių ligų gy
dymui. Borseko mineralinis 
vanduo prilygsta garsiųjų pa
saulio kurortų — Prancūzijos 
Vichy ir Čekoslovakijos Kar- 
lovy-Vary vandenims.

Kitas nemažiau paveikus 
Borseko kurorto gydomasis 
veiksnys yra durpės, turinčios 
mineralinių medžiagų. Gydo
mųjų durpių procedūros (vieti
nės ir bendros aplikacijos ir 
specialiai paruoštos vonios) 
gerai padeda, gydant įvairias 
sąnarių ligas — reumatoidinį 
artritą, deformuojančią osteo- 
artrozę, stuburo osteochon
drozę, periferinės nervų siste
mos ligas (radikulitą, neuritus 
ir neuralgijas), o taip pat už
degimines bei distrofines rau
menų ir ginekologines ligas. 
Mineralinio vandens vonių ir 
gydomųjų durpių procedūros 
visada derinamos su gydomąja 
kūno kultūra.

Puikus Borseko kurorto gam
tovaizdis veikia gydančiai. 
Vaikštant pušynais apaugusių 
kalnų takais, žiūrint į kalnų 
viršūnes ir klonius, klausan
tis kalnų upelių čiurlenimo, 
pagerėja bendras organizmo

Išeivija, klestėk, brangink savo 
tautos

Dvasios lobius.
Tu išlikai kilni ir išdidi.

(LS.)
Junkimės, kad galėtume kuo 

ilgiau išlaikyti tą dalį savo tė
viškės, kuri yra Kanadoje. Jei
gu kas norėtų prisidėti ar pa
remti centrą, galite kreiptis į 
Marytę Balaišytę penktadie
niais tel. 532-3312 arba kitomis 
dienomis tel. 533-9880. 
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biotonusas, psichomotoriniai 
ryšiai, sumažėja neuroziniai 
ženklai. Tam padeda ir švarus, 
daug ozono turintis kurorto 
oras, kuris pasižymi organiz
mo funkcijoms naudingu nei
giamų bei teigiamų jonų san
tykiu.

Visos Borseko kurorto sana
torijos yra specializuotos, 
aprūpintos naujausia diagnos
tine bei gydomąja aparatūra. 
Kurorte daug sporto aikšte
lių, turistinių takų, kultū
rinių įstaigų. Aplink esantieji 
kalnai — ideali vieta ekskursi
joms. Vieno užgesusio vulkano 
krateryje, apie 1 km virš jūros 
lygio, yra įspūdingas Šventos 
Onos ežeras. Jo krantai, apau
gę eglėmis, saugo veidrodinį 
vandens paviršių nuo vėjų. 
Sutemose, kai medžių šešėliai 
atsispindi vandenyje, pagal 
senovės padavimą, iš ežero 
žiūri čia paskendusios mer
ginos akys, panašios į neuž
mirštuoles. Daug įvairių ir 
gražių gamtos kampelių apie 
Borseką. Todėl čia pabuvoję 
ligoniai išvyksta ne tik su 
pagerėjusia sveikata, bet ir 
su naujais įspūdžiais, opti
mizmu, žvalia nuotaika.

Kryžių kalnas 
Kanadoje

Petras Regina, gyvenantis Ga- 
nanoque, Ont., yra suprojekta
vęs lietuviškų kryžių kalną ne
toli savo gyvenvietės. Jau pasta
tytas jo paties suprojektuotas 
kryžius prie 401 kelio, pravažia
vus Gananoque dešinėje pusėje 
pakeliui iš Toronto į Montrealį. 
Jis yra skirtas paminėti sibiri- 
niams trėmimams, kurie prasi
dėjo Lietuvoje 1941 m. birželio 
mėnesį. Jis yra dvylikos metrų 
aukščio ir matomas iš toli.

Ant to kalno numatyta pasta
tyti ir daugiau kryžių. Š. m. lie
pos pradžioje atvažiuos iš Lie
tuvos apie 10 liaudies meistrų, 
kurie padarys visą eilę lietuviš
ko stiliaus kryžių bei koplytstul
pių. Norintieji galės jų užsisa
kyti. Be to, numatyta surengti 
šio meno kursus.

Š. m. rugsėjo 13, sekmadienį, 
numatytas minėto kryžių kalno 
šventinimas, kurio apeigas at
liks vyskupas ir kunigai, daly
vaujant daugeliui kviestinių sve
čių ir tautiečių.

Informacijų teirautis: “Nemu
nas”, R.R.2 Gananoque, Ont. K7G 
2V4. Tel. (613)-382-2331. Tele
faksas (613)-342-1831. Inf.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS ant būsi
mo kryžių kalno Kanadoje, supro
jektuotas Petro Reginos



Taip matė žiūrovai

Pavasariška jaunimo šventė
Metinis torontiškio “Gintaro” koncertas, kurio programą atliko 150 šokėjų ir apie 50 dainininkų

NIJOLĖ BENOTIENĖ

1992 m. gegužės 24 d. į Anapi
lio salę sugužėjo gausus būrys 
mūsų lietuviškos visuomenės. 
Kaip ir kiekvienais metais (nuo 
1955 m. jau 37 kartą) “Gintaro” 
jaunimo ansamblis atliko savo 
sezono užbaigimo programą 
pavadinę “Oi, motinėle, sve
čiai atvažiavo”. Tautiniais raš
tais papuošta salė, žiūrovai 
susėdę prie pavasario gėlėmis 
kvepiančių stalų, tautiniais 
drabužiais pasipuošę šokėjai, 
muzikantai ir dainininkai. Vi
sa tai sudarė ramią, šeimyni
nę nuotaiką.

Į sceną išėjusi programos 
pranešėja Ina Sungailienė 
raiškia tarsena pasveikino 
žiūrovus, lyg dar kartą primin
dama, dėl ko mes vertinam šį

u

Smagaus šokio sūkurys Toronto ansamblio “Gintaras” metiniame koncerte. 
Nuotraukoje dr. A. Kazlauskienė ir V. Narušis Nuotr. O. Burzdžiaus

Partizaniniu kovų aidai

Sustok prie akmens
ANTANINA GARMUTĖ

Buvo ankstyvas pavasaris. 
Per lygius laukus už Raseinių 
ramiai tekėjo išnešusi ledus 
Šaltuona. Pamiške upės link 
ant juodo, besiplaikstančiais 
karčiais žirgo, skriejo šviesia
plaukė mergaitė. Ji nešė iš Pa
upio būrio partizanų žinias į 
Balandinės mišką. Prajojusi 
upę, trumpam stabtelėjo: la
bai ištvinusi, ką daryti? Per 
Eržvilką nejosi - stribai paži
nojo ją kaip nuluptą. Mergina 
užsikėlė kojas ant balno ir trūk
telėjo pavadžius. Arklys per
nešė per upę.

Tališauskų šeima
Visi keturi jos broliai jau 

buvo žuvę. Dabar jos - Stasė su 
seserimi Zose - užėmė jų vie
tas. Paskutinės iš gausios Ta
lišauskų šeimos. Tėvukas buvo 
miręs dar prieš karą, o bejėgė 
motina, persekiojama stribų, 
slapstėsi pas kaimynus.

Nuo paauglystės Stasė buvo 
partizanų ryšininkė, patikima 
brolių pagalbininkė. Ne iš kar
to ji užsėdo ant arklio. Ilgai 
ją greitos kojos pamiškėmis 
nešiojo, kol įsitikino, kad to
kie maratonai ne jaunos mer
gaitės jėgoms.

Tališauskai gyveno Jurbarko 
apskrities, Eržvilko valsčiaus 
Fermų kaime. Paupinės miško 
pakraštyje stovėjo jų graži, so
dų apsupta sodyba. Tėvai val
dė 17 hektarų derlingos žemės. 
Šeimos galva - pavyzdingas, 
darbštus ūkininkas, negėrė ir 
nerūkė, gerai sugyveno su kai
mynais. Mirė apyjaunis, pali
kęs našlę su 6 vaikais.

Vyriausias, Bronius Tališaus- 
kas (g. 1916), jau vokiečių oku
pacijos metais įsijungė į pasi
priešinimo judėjimą. Įsigijo 
radijo siųstuvą. Jis buvo tar
navęs puskarininkiu nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės Tauragės pulke. Vokiečių 
metais baigė Marijampolės 
puskarininkių mokyklą, įsto
jo į generolo Plechavičiaus 
savisaugos dalinius ir ruošė
si ginti Lietuvą nuo bolševikų. 
Dirbo pieno separavimo punk
te. Jam talkino trys jaunesni 
broliai: Jonas (g.1919), Stepo

šokių ansamblį: “Nebeliko 
gintarų mūsų Lietuvėlėje, ga
linga Baltijos jūra išdalino 
juos. Gyvendami išeivijoje ir 
neturėdami Baltijos jūros 
krantų, esame labai laimingi 
turėdami gyvą “Gintarą”, kuris 
daug brangesnis už bet kokią 
gintarinę sagę. Tai gyvi gin
tariniai karoliukai, tai mūsų 
vaikai ir vaikaičiai, tai mūsų 
didysis Toronto jaunimo an
samblis “GINTARAS”!

Lyg išgirdusi mažųjų šokėjų 
šnabždesį “O, žiūrėk, kiek daug 
žiūrovų susirinko”, pranešėja 
užleidžia sceną “Gintaro” šo
kėjams. Vieni po kitų eina vi
sos šokėjų grupės, grojant sma
giai kapelos muzikai, skam
bant “Volungės” dainoms. Pra
deda suktis lengvos šokėjų po
ros. Ištempę kaklus žiūrovai 

nas (g. 1922) ir Vytautas (g. 1923). 
Jaunesnieji broliai turėjo ge
rus balsus ir mėgo dainuoti. Jo
kia talka neapsiėjo be jų, o kai
mynai sakydavo: “Jei ateis Ta
lišauskai, tai bus patalkys, o 
jei ne - tai ne!”. Ir Šaltuonos 
bangos nešėjų dainų posmus: 
Kur lygūs laukai -
Snaudžia tamsūs miškai...

Pateko į priešų rankas
Deja, nei broliai, nei miškai 

ilgai “snausti” negalėjo. Jau 
1944-siais, pirmąjį okupacijos 
rudenį, vyriausias - Bronius su 
ginklu pasitraukė į mišką. Pa
sirinko “Grigo” slapyvardį. Kai 
buvo suimtas pirmasis būrio 
vadas “Raila”, Bronius Tali- 
šauskas tapo Paupio partiza
nų būrio vadu. 1944 m. žiemą, 
prieš Kalėdų šventes, šis būrys 
jau ėjo šturmuoti Eržvilko.

Vytukas, jauniausias Stase
lės brolis, mokėsi Eržvilko gim
nazijos paskutinėje klasėje. 
Žuvo paskutinę 1944 m. gruo
džio dieną, dar nė ginklo ne
spėjęs įsigyti. Vienos dienos 
partizanas .. .

— Aš ryt į mokyklą neisiu, - 
perspėjo klasės draugą. — Ma
ne, kaip ryšininką, jau seka. 
Naujųjų metų sutikime ne
būsiu.

Vaikinas grįžo į namus. Visur 
vyko kratos ir jaunų vyrų gau
dynės. Stribai ir enkavedistai 
užplūdo jų sodybą. Buvęs na
muose Bronius pasislėpė šie
ne. O Steponas su Vytuku, kai
mynai Narbutas ir Krūmaitis 
nutarė slėptis kitame kaime. 
Rutkiškėse užėjo pas Mankų. 
Pamatė, kad sodybą supa en
kavedistai. Į vidų įėjo vienas 
kareivis. Krūmaitis išsuko jam 
ginklą iš rankų, o kiti vyrai lei
dosi bėgti. Į juos atidengė ugnį. 
Narbutą iškart nušovė, Vytu
kui sužeidė kojas. Stepui su 
Krūmaičiu pavyko pasislėpti 
miške. Stepas su peršauta ke
pure, nugramdyta galvos oda, 
baltas kaip popierius .atbėgo 
pas gimines. Vytukas dar šau
kė: “Broli, nepalik!” Bet nepa
likti - reiškė žūti kartu. Bro
liukas pateko į priešų rankas.

Staselė pasakoja:
— Jį ir Narbuto lavoną pali

ko prie Mankų sodybos. Jur- 

bando atrasti savo vaikus ar 
vaikaičius: “Žiūrėk, kiek jų 
čia daug”!

Jau šoka
Po choreografinio pasisvei

kinimo ir atidarymo pirmoje 
dalyje daugiausia vyravo vai
kų ir jaunių grupės. Vienas ki
tą pakumščiuodami, alkūne 
stumtelėdami, mažieji šokėjė
liai puikiai laikė lygiavimą, 
atsiminę visus žingsnelius ir 
posūkius, nežiūrėjo į grindis 
ir kai kurie neužmiršo mokyto
jų sakymo “ŠYPSOKITĖS”.

Pilni energijos į salės vidurį 
išeina jaunių grupė. Net sėdint 
ir bežiūrint į juos kojos trepsė
ti ima, kaip lengvai jie suka 
“Dzūkų polką”, “Rugučius”, 
“Žiogelį”. Jeigu kapela dar bū
tų turėjusi geresnį įgarsinimą 
ir kaimišką būgną, kur trinkte
lėjus puodelis nuo stalo šoktel
tų, tai neabejoju pusė žiūrovų 
būtų prisijungę prie taip leng
vai, energingai šokančių “Gin
taro” jaunių. Šioje grupėje jau 
aiškiai matėsi ir jautėsi “gin- 
tarietiškas” stilius, laikysena, 
lengvas žingsnelis, būdingas 
visiems, ypač vyresnių grupių 
šokėjams.

Galinga banga siūbteli “Vo
lungės” choras: “Pradės auš
relė aušti, pradės gaidžiai gie
doti”. Į salę veržliu, greitu 
žingsneliu atskuba veteranų 
grupės šokėjai pačios vadovės 
Ritos Karasiejienės vedami. 
Pusė salėje sėdinčių dar kar
tą žvilgteli į programas, pasi
tikslindami, ar tikrai čia vete
ranų grupė. Pažiūrėjus į kai ku
rių šokėjų baltų plaukų sruo
gas gal ir pavadintum vetera
nais, bet pagal šokio lengvu
mą, nuotaiką, tempą tai tik pri
tyrusių studentų grupė. Nerei
kia jiems eiti į jokias “super 
fitness” grupes.

Po pertraukos
Po 15 min. pertraukos, ku

rios metu žiūrovai vaišinosi ka
va, pyragais ir gėrimais iš ba

barkietė, žydų tautybės čekis
te, paprašė stribus, kad leistų 
jai išbandyti rankos taiklumą. 
Leido. Jaunam vaikinui, kurį 
varėsi, suėmę, liepė atnešt ir 
pasodint taikinį ant apkaso 
krašto. Vytukas, supratęs, kas 
jo laukia, užsidengė ranka akis. 
Paskui prie akių pakėlė švarko 
skverną. Čekiste vieną automa
to seriją paleido į krūtinę, ki
tą į galvą.

Tai papasakojo jį atnešęs 
vaikinas. Jam liepė ir užkąst. 
Vytukas buvo labai aukštas - 
netilpo į apkasą. Atnešė kirvį 
ir liepė nukirst kojas. Ant ran
kos piršto buvo mergaitės do
vanotas žiedelis. Įsakė nukirsti 
pirštus. Vieną koją suimtasis 
nukirto. Paskui numetė kirvį: 
“Negaliu! Šaudykit ir mane, aš 
daugiau nekaposiu!”

Vytuko ir Narbuto kūnus ap
vertė šiaudais, pagaliais ir pa
liko. Sesuo Zosė buvo pas kai
mynus, girdėjo šaudymus. At
ėjo žinia, kad brolį nušovė. At
bėgo ir viską pamatė. Kaip pa
sakyt mamai?

Išvaikytos laidotuvės
Seserys ėjo visur - ir į Sau

gumą, ir pas stribus, prašyda
mos, kad leistų palaidoti bro
lį. Po kaimą vaikščiojo pažįs
tamas saugumietis Ridzius.

— Stasy, padėk! - kreipėsi 
iii-

— Reikės, reikės... - paža
dėjo saugumietis ir, eidamas į 
Eržvilką, mintyse kūrė laido
tuvių scenarijų. “Bus neblogai, 

Pas buvusią partizaną ryšininkę Raseiniuose STASĘ TALIŠAUSKAITĘ- 
ŽELNIENĘ atsilankė viešnia iš JAV VALERIJA GIRNIUVIENĖ 1991 m.

Nuotr. A. Garmutės

ro, vakaro pranešėja Ina Sun
gailienė vėl visus sukvietė ant
rai daliai. Šios dalies metu bu
vo atskleista visos koncerto 
programos tema “Oi, motinėle, 
svečiai atvažiavo”.

Ateina laikas nuvysti žaliai 
rūtelei, ateina laikas tekėti ir 
tau, jauna mergele. Skambant 
dainai “Dar ne tavo valioj”, 
studentų šokėjų grupė puikia 
vaidyba perteikia dainos min
tį. Kaip trapų žiedelį augina 
motinos savo dukras ir, išdabi
nusios galveles, sukrovusios 
kraitelius, išleidžia jauna
martes į gyvenimo kelią. Ty
liais, liūdnias garsais skam
ba muzika paryškindama šokė
jų judesiais ir vaidyba pertei
kiamą šokio “Sadutė” nuotai
ką. Žiūrovai, nespėję gerai įsi
jausti į savo išgyventas pana
šias akimirkas, jau gėrėjosi 
smagiu “Rezginėlės” atlikimu, 
kaip viesulas skriejančia “Šap- 
nagių polka”.

Duodami pailsėti žiūrovų 
akims ir patiems šokėjams, vi
sus užimdavo “Gintaro” muzi
kantai ir dainininkės, dainų 
pritarimams panaudodamos ne 
tik kapelos muziką, kankles, 
bet ir skudučius.

Smagus buvo jaunimėlio pa
silinksminimas, matyt, gerai 
piršlelis supiršo, nes sveteliai 
visai nenuobodžiavo čia suva
žiavę. Paskutiniuosius šokius 
gintariečiai atliko su “Volun
gės” choru. Nors visi tie šokiai 
tradiciniai, į juos buvo įjungta 
daug naujų elementų, keliose 
vietose pakeistas choreografi
nis brėžinys, panaudotos vaiz
dinės priemonės - varpos, gė
lės, juostos, rankšluosčiai. 
Ypač įspūdingai atrodė šokis 
“Kupolinis”. Atrodo, atšven- 
čiau Jonines lygiai kaip Lie
tuvoje, prie dainomis skam
bančių miškų, paparčio žiedo 
ieškojimo ir ligi aušros degan
čių laužų. Pirmą kartą gintarie
čiai, atlikdami “Kupolinį”, pa
naudojo Miko Slapšio sukurtas
________________

susirinks daug jaunimo, daug 
vyrų...” ;

O namuose motina, išverku
si ašaras, pasakė:

— Vaikai, parsivežkim kar
tu ir Narbutuką. Jie kartu žu
vo - kartu ir palaidokim. Kaip 
jį vargšą palikt?

Buvo gautas sovietų valdžios 
leidimas laidoti Eržvilko ka
pinėse. Abu vyrus pašarvojo 
Tališauskų namuose.

Toli skambėjo Eržvilko šven
tovės varpai.

Buvo pirmoji savaitė po Nau
jųjų metų. Plikledis. Virš sli
daus kelio, plačiais apsnigtais 
laukais ir pamiškėmis, aidėjo 
ir aidėjo varpai. Jie skambėjo 
visą paskutinę Vytuko kelio
nę, visus septynis kilometrus 
nuo namų iki amžino poilsio 
vietos.

Laidotuvėse dalyvavo apie 
150 žmonių. Moterys, seneliai, 
vaikai, mokiniai. Eisenoje - 
nė vieno jauno vyro. Jie slaps
tosi, neina į viešumą. Dveji ra
tai, pakinkyti po 4 arklius, pa
judėjo iš namų.

Verkia žmonės, gaudžia vari
nės varpų širdys.

Eisena atvyko iki Akmenos 
upelio. Staiga kažkas įvyko. Įsi
vyravo mirtina tyla. “Kodėl nu
tilo varpai?” - gąsčiojasi žmo
nės. Varpų tyla pranašavo 
audrą.

Atlydėjo į Eržvilką. Čia juos 
ir užgriuvo audrą. Stribų gau
ja apsupo laidotuvių eiseną.

— Laidoti negalima! - rėkia 
stribai. - Atgal! Atgal! - šaukia

Tautinių šokių ir papročių jungties įspūdį sukūrė Toronto gintarietės metiniame savo koncerte Nuotr. O. Burzdžiaus

ir pagamintas stebules. Salėje, 
užtemdžius šviesas, stebulės, 
laikomos šokėjų rankose, suži
bo švieselėmis, primindamos 
Joninių naktį degančius lau
žus. Šokėjai nesiliovė šokti, o 
choristai dainuoti: šoksim per 
naktelę...

Jau baigiasi
“Tykus buvo vakarėlis” visą 

įsiūžusią žiūrovų ir šokėjų gru
pę ramino programos pranešė
ja Ina Sungailienė: “Ateina va
karėlis ir pas mus dabar. Turė
tų būti liūdna, jeigu netikė
tume, kad po vakarėlio vėl iš
auš rytas, o rytą Baltijos jūros 
pakrantėse vėl rasim gintarų. 
Gal ne tokių gintarų, kur puo
šiame savo kaklą, bet šių gyvų 
mūsų “gintarėlių”, kuriuos 
“Gintaro” vadovai dešimtme
čiais sugebėjo išlaikyti ir visus 
sudėti į šią gražią šokio pynę”.

Atsisveikinimui ir baigmei 
salėn suėjo visos šokėjų gru
pės: veteranai sustojo pakel
tose rankose laikydami lini- 

“gynėjai” ir, patys apsukę ark
lius, grąžina eiseną į kaimą. 
Užpuolikai tampa laidotuvių 
“dalyviais”: rėkdami šoka ant 
vežimo, griebia ir meta vaini
kus į beržų viršūnes. Juokiasi 
ir niekina, tyčiojasi, spjaudo 
ir spardo. Stribų žmonos plėšia 
nuo vainikų šilkines juostas, 
džiūgaudamos: “Bus mums ša
likai!” Orgija tęsiasi kelis ki
lometrus. Skaudžiai tyli varpai. 
Stribai neleidžia vežti karstų 
net į namus: “Arba degtinės, 
arba grąžinsim ten, kur nušo- 
vėm!” Stribai visagaliai: jie 
turi galingą okupanto kariuo
menės užnugarį. Vargšai vežė
jai -jie nusižeminę veltui mal
dauja raudonuosius tijūnus 
paleisti juos namo. Išleidžia 
vieną - degtinės atnešti. Kai šį 
įsakymą įvykdė, eisenai leido 
pasukti namų link.

— O namuose, - prisimena 
Stasė, - trys broliai partiza
nai padeda moterims tvarkyti 
stalus. Kaip perspėti juos, kad 
laidotuvės grįžta su stribų pa
lyda?

Ir leidosi ji bėgti pamiškėm. 
Aplinkiniais keliukais ir take
liais aplenkė eiseną ir, įveiku
si daugiau nei 10 kilometrų 
“maratoną”, be kvapo įpuolė į 
trobą: “Stribai!” Broliai pasi
traukė į mišką. Stasė nuo to 
laiko ištikima palydove pasi
rinko greitakoję juodais kar
čiais trakėnę.

Grąžinę laidotuvių eiseną, 
stribai apsupo ūkį. Smulkiai 
iškrėtė visus trobesius. Įsiu
to nieko neradę. Taiklioji žy
dė paprašė atidaryti Vytuko 
karstą. Kai atplėšė dangtį, žu
vusiajam iš burnos pliūptelė
jo kraujas... Skubiai palie
pė užkalt.

Stasė norėjo palaidoti bro
lį darželyje.

— Banditams per gera vie
ta, - subliuvo stribai.

— Bet jis buvo tik mokinys, - 
paprieštaravo Stasė.

— Mokinys versti tarybų val
džią! - patikslino neprašyti 
svečiai.

Sode žiojėjo vandens pribė
gęs, užšalęs griovys. “Išverskit 
į tą pelkę!” - pasakė stribai.

Senukas giminaitis laužtuvu 
pramušė ledą, kapliu išvertė 
įšalusią žemę. Abu nelaimin
guosius užkasė “valetu” - savą
jį - galva į namų pusę, sveti
mąjį - kojomis. Kai ateis lai
kas, gal atpažins. (Bus daugiau) 

nius rankšluosčius, pro ku
riuos vieni po kitų į salę su
ėjo vaikų, jaunimo ir studentų 
grupės šokėjai. Lėtu žigsneliu 
besisukdami, visi jie sustojo 
į margaspalviais tautinių dra
bužių raštais raibuliuojantį 
tulpės žiedą. Skambėjo “Vo
lungės” atliekama rami liau
dies daina “Tykus buvo vaka
rėlis”.

Dovanos vadovams
Kaip viesulu praūžusiam 

“Gintaro” vakarui pagalvoji, 
kaip greit viskas praeina, o 
kiek darbo, kantrybės, kūrybos 
buvo įdėta, kol pirmasis ma
žųjų pasirodymas išaugo iki 
studentų grupės nuostabaus, 
meniško šokio. Tėvų komiteto 
vardu Dalia Valadkienė pa
sveikino visus, susirinkusius į 
“Gintaro” metinę šventę, padė
kojo visiems vadovams ir iš
kvietė juos į sceną, įteikdama 
jiems simbolinės dovanas. Jas 
gavo: vaikų grupės mokytojos - 
A. Bubulienė, L. Kaminskienė, 
V. Tirilienė, jaunių grupės mo
kytoja R. Yčienė, “Gintaro” 
dainos grupės vadovė D. Vis- 
kontienė, liaudies instrumen
tų ir kapelos vadovai - Teodo
ras Pabrėža ir Inga Pivoriūtė, 
“Volungės” vadovė D. Viskon- 
tienė, “Gintaro” ansamblio va
dovai - Rita ir Juozas Kara- 
siejai.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA ir 
LIETUVOS PARLAMENTAS 

kviečia

IŠEIVIJOS^ LIETUm [ STUDIJŲ SAVAITĘ

“LIETUVA - IŠEIVIJA”
Ryšiai ir neišnaudotos galimybės Birštone 

1992 rugpjūčio 16-23
Programa: aktualios paskaitos, susitikimai su valdžios 

pareigūnais, įvairios ekskursijos ir daugiau.

Kaina: kelionė, nakvynė su maistu ir transportu bei 
registracijos mokesčiu - $1430 JAV.

Skubiai registruokitės, 
skambinant LB būstinė 1-215-739-9353 
arba Ingrida Bublienė 1-216-486-8692

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami

RIIBOEPtSEtM world tours
savaitiniais skrydžiais iš TORONTO į.

VILNIŲ, LIETUVĄ - 
centrinę Baltijos kraštų dalu jungiančią 
Taliną, Rygą, Lvovą/lvano-Frankovską.

Ypatinga pasiūla
Naujovė — B 757 tiesioginis skrydis 
Kaina nuo $11 49 + mokesčiai

Išskrendame iš Toronto pirmadieniais 
birželio 29 arba liepos 6

l 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.

Suburtomis jėgomis
Pirmą kartą Toronte su “Gin

taro" ansambliu dalyvavo “Vo
lungės” choras, darniais bal
sais, liaudiškomis melodijo
mis paįvairinęs visą progra
mą. Nesuklysiu sakydama, kad 
tokiame junginy mes turime 
pačias pajėgiausias Toronto 
lietuvių visuomenės menines 
jėgas ir daugybę nuopelnų tu
rinčius vadovus - D. Viskon- 
tienę ir R. J. Karasiejus. To
kių meninių jėgų deriny idea
lus pasirinkimas būtų mūsų 
jaunimui ir toliau tęsti savo 
kultūrinę veiklą. Pavargai šok
ti, eik dainuoti; nenori dai
nuoti, eik groti į kapelą ar liau
dies instrumentų grupę; nepa
tinka tai, įsijunk į tėvų komi
tetą. Šiame sambūryje visos 
šios grupės veikia pilnu pajė
gumu, vadovaujamos prityru
sių, gabių ir talentingų vado
vų. Tokiu būdu būtų išlaikomas 
naujas prieauglis šokio, muzi
kos ir dainos vienetuose.

SAMOCmA' Knygų rišykla 
fcįj “SAMOGITIA” 

meniškai (riša
knygas bei žurnalus.
Plėnys

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



Pakeliauti ir pagrybauti
Dailininkų - Rimo Paulionio ir Stepono Šetkaus parodą aplankius

Anapilio moterų būrelis, tęs
damas kasmetinę kultūrinę tra
diciją, pavasarinio kapinių lan
kymo dieną (gegužės 31) sudarė 
progą aplankyti ir įdomią paro
dą, kurioje su savo tapybos bei 
akvarelės darbais šiemet pasi
rodė Rimas Paulionis ir Stepo
nas Šetkus.

Pirmas įspūdis — nieko prasi
kišančio ar “trenkiančio”. Vis
kas ramu, vienoda; paveikslai 
nedideli, o kai kurie net kaip 
trupinėliai plačioje Anapilio 
parodų salės sienoje. Eini ap
linkui vieną kartą. Eini antrą. 
Sustoji prie kiekvieno darbo — 
stebi, ieškai, mąstai kodėl taip, 
o ne kitaip. Prie kai kurių lauki, 
kad linijos ir spalvos aiškiau 
prakalbėtų, nuoširdžiau paaiš
kintų, padėtų suprasti abstrak
tais vadinamą spalvų mišinį. Bet 
tokių darbų žiūrovų džiaugsmui 
nebuvo daug.

Rimas Paulionis užimtoje sa
vo sienoje išskleidė mišką su

VYTAUTAS KASTYTIS

Akmeninis krantas
Tarp akmenų
Širdis neturi vietos 
Gyventi ir mylėti.
Tyriausieji ja usmai 
Į akmenis atbunka...

Naktis fiorde
Tiek žiburių
Iš žemės, iš dangaus ir jūros 
Į mūsų laivų žiūri:
Pakrantės akmenys, 
Vidurnaktį staiga atgiję, 
Sušvito degančiom žarijom...
Kristiansandas, Norvegija 
1945 m. spalio 28 d.

“Smėlio kla vyrai” dusliai nuskambėjo...
LAIMA B. KURPIENĖ

“Harbourfront” — Toronto 
kvartalas miesto centre, On
tario ežero pakrantėje, mėgs
tamas ir vietinių gyventojų, 
ir turistų. Čia gražus pasi
vaikščiojimas prie ežero, aikš
telės su suoliukais poilsiui, 
gausu meno galerijų, restora
nų, krautuvėlių, pardavinėjan
čių rankdarbius, antikinius 
daiktus. Čia yra ir keli nedi
deli teatrai. Per ištisus me
tus “Harbourfront’e” daug kul
tūrinės veiklos. Pasirodo eks
perimentiniai šokio vienetai, 
avangardinio teatro spektak
liai. Skaito iš savo kūrybos 
gerai ir mažiau žinomi rašyto
jai bei poetai. Veikla ypač pa
gyvėja atšilus orui. Šiemet va
sarinis sezonas pradėtas tarp
tautiniu teatro festivaliu “Fes
tival of Theater for the New 
World” birželio 5-20 d.d. Da
lyvauja 8 tautos, tarp jų ir Lie
tuva.

Lietuvai atstovavo Kauno 
valstybinis dramos teatras 
— gan didelė jo artistų grupė. 
Pjesę “Smėlio klavyrai”, pa
rašytą Aušros-Marijos J. Sluc- 
kaitės, remiantis J. Bobrovs- 
kio romanu “Lietuviški forte
pijonai”, režisavo Jonas Jura
šas. Pagrindinius vaidmenis 
atliko Jūratė Onaitytė, Rūta 
Staliliūnaitė, Liubomiras Lau
cevičius, Viktoras Valašinas, 
Petras Venslovas.

Pjesės turinys sukosi apie 
muziko ir libretisto pastan
gas parašyti operą apie poeto 
Donelaičio gyvenimą. Kelionė
je per Mažąją Lietuvą (progra
moje išverstą Small Lithuania) 
1936 m. jie susiduria ne tik su 
įvairiais to laiko žmonėmis, 
bet ir su pačiu Donelaičiu ir 
jo žmona Anna-Regina. Idėja 
visai panaši į kelių siužetų 
bei epochų pynę Vlado Kukulo 
ir Rimo Tumino pjesėje “Čia 
nebus mirties”, prieš dvejus 
metus Toronto “Harbourfron- 
t’an” atvežtą Mažojo Vilniaus 
teatro.

Ilgoje scenoje pripilta smė
lio, už jo — eilė langų. Įeinant 
publikai į teatrą, smėlis jau 
kasinėjamas “archeologų”. Pa
gal paaiškinimą programoje, 
smėlis “simbolizuoja laiką, 
begalybę, nuolatinius gamtos 
elementus”. Bėgančio smėlio 
garsas dažnai girdimas ir sce
nom besikeičiant. Veikėjų ap
ranga niūrių spalvų, labai pa
prasta. Protarpiais pasigirsta 
“New Age” tipo muzika, liau
dies dainų, giesmių motyvai.

Pats veikalas tai eilė trum
pų vinječių, vykstančių įvai
riose ilgos scenos vietose. Dvi 
valandas trukusiam spektakly 
(be pertraukos) lauki kokios 
nors tos sceninės veiklos kris- 

grybais. Sakytum, sukarpė vie
ną didžiulį paveikslą į 17 atskirų 
gabalų ir gabalėlių, įrėmino ir 
pakabino. Nedažnas toks rodi- 
nių vientisumas, neatskiriama 
giminystė. Bet apžiūri ne visu
mą, o kiekvieną atskirai. Linijų 
grakštumas, lengvumas. Šviesu, 
linksma. Net ir šešėliai plony
čiai kaip voratinklio driekenos. 
Kruopštus, stačiai filatelisti- 
nės kantrybės padarinys — tas 
linijų ir spalvų išrankiojimas 
miniatiūrose. Žiūrovą verčia 
galvoti apie kūrėją, kuris suge
ba nesiblaškyti ir bando save 
išsakyti labai ribotoje terito
rijoje. Šitas savaimingumas 
Paulionį išskiria iš kitų pana
šios tematikos dailininkų.

Kitą sieną užėmęs Steponas 
Šetkus. Kontrastinga Paulio
nio grybams. Čia jau, rodos, mi
ni sunkų Lietuvos molį, keliau
damas vieškeliu į Panevėžį. Vi
sur Lietuva, ne dabartinė, bu
vusi, palikta ir per pusšimtį me
tų sapnuota. “Prie Panevėžio”, 
“Nuo Džiugo kalno”, į kaimo 
“ulyčią” įsirėmusi šviesiom lan
ginėm trobelė. Visi paveikslai 
(jų 20) vienodo dydžio. Spalvos 
iš po platesnio teptuko sunkios, 
sodrios, tamsokos. Bet jos gyvos, 
kaip gyvas gilaus šulinio van
duo. Įdomiausia, kad ir negimi- 
ningos artimai glaudžiasi, o kai 
susilieja, atsiskleidžia nelauk
tas niuansas. Peizažo “fotografi
nį” perteikimą užgožia laisvi 
spalvų pluoštai, lyg tam, kad 
reginio atskleidimas “eitų su gy
venimu”, apsivilktų kūrybiniu 
drabužėliu.

Parodą aplankė nemažai žmo
nių. Kai kurie įsigijo šių daili
ninkų darbų, kurių kainos ne
buvo aukštos.

Č. Senkevičius

talizacijos. Deja, nesulauki. 
Vientisumo nėra, nors dažnai 
kas nors dedasi net keliose 
scenos vietose. Pagrindiniai 
aktoriai vaidina po kelis vaid
menis — nevisad aišku, kada 
jie pasikeičia į kokį “įsikūni
jimą”. Trūksta dramatinės 
įtampos, įjungiančios žiūro
vą į spektaklį. Labai daug 
scenoje judėjimo — aktoriai 
įeina ir išeina pro langus, vo
liojami po smėlį, “iškasami” 
iš smėlio, barstomi smėliu, 
pavožiami po lenta, karts nuo 
karto visi deklamuoja lyg kla
siškos graikų dramos choras, 
bet visa tai neišryškina Do
nelaičio šakotos asmenybės, 
jo itin produktingo gyvenimo, 
neapšviečia operos kūrybos 
proceso, nepaliečia žiūrovo 
jausmų bei širdies. Blogai 
nuteikia gyvo gaidžio terori
zavimas scenoje. Kanadoje tai 
nepriimtina. (Jei viskas vei
kale simbolika, kam kankinti 
gyvą būtybę? Ar neužtektų 
.simbolinio ir gaidžio?).

Turbūt per daug yra norėti 
moderniame veikale rasti už
uomazgą, intrigą, kulminaci
jos tašką, atomazgą, bet vis 
dėlto būtų gera jame matyti 
kokią nors prasmę. Parafra
zuojant Šekspyrą, geras vei
kalas yra svarbiausias teat
ro elementas. Ta tiesa galio
ja ir šiandien!

Vaizdas iš pjesės “SMĖLIO KLAVYRAI”, vaidintos Kauno dramos teatro 
aktorių Harbourfront’o teatre Toronte

Gulbės ramiuose Lietuvos vandenyse, kurie dabar nesiderina su neramiais politiniais vandenimis
Nuotr. Alf. Laučkos

Kodėl tu. keliauji?
Šventojo Rašto žinovo kelionės, ieškojusios apaštalo Pauliaus veiklos pėdsakų

Antanas Rubšys, kunigas ir 
profesorius, ėjo ir tebeina per 
Šventraščio pasaulį, žinoda
mas, skaitydamas ir jausda
mas.

Ir šioje knygoje “Šventojo 
Rašto kraštuose” jis mus tuo 
pačiu savu būdu veda šv. Pau
liaus pėdsakais Italijoje, Kip
re, Kretoje ir Maltoje. Jo laivui 
vingiuojant per Kikladų saly
ną, skaitytojas gali vaizdžiai 
pergyventi graikų kultūros iš
takas ir šios kultūros žuvimą 
gamtos katastrofoje.

Mes turime savo kalboje ai
bę knygų apie mūsiškių profe
sorių bei rašytojų keliones dar 
prieš bolševikų tvaną. Kiek aš 
prisimenu, nė vienas anų auto
rių nekėlė klausimo, kodėl jis 
keliauja. Ypatingai “Švento
sios žemės” ir “šventųjų” mies
tų lankytojams buvo savaime 
suprantama: šalia natūralaus 
smalsumo, jie norėjo sau ir 
skaitytojui “įrodyti”, kad tai, 
ką tikime, yra tikrovė.

Šioje Antano Rubšio ir kito
se jo knygose jaučiamas kitas 
rūpestis. Šis rūpestis girdisi 
Romoje, Švento Kazimiero ko
legijoje pokalbyje pusryčių me
tu. “Kodėl tu keliauji?” klausia 
jį draugai. Autorius atsakyda
mas barido įvesti į Šventąjį 
Raštą žmogiškąjį pradą. Šį 
žmogiškąjį pradą jis norįs pa
žinti keliaudamas. Pokalbyje 
apie santykį tarp istorijos, kul
tūros, gamtovaizdžio ir Dievo 
Žodžio autorius jaučia, kad jo 
pokalbio dalyviai bijo ir ven
gia žmogiškojo prado Šv. Rašte 
— įkvėptoje Dievo knygoje (psl. 
178.) Tai suprantama. Ypač da
bar jaučiama įtampa tarp “pa-

Pasigėrėtinai vaidino visas 
Kauno valstybinio dramos 
teatro ansamblis. Daugumai 
aktorių teko būti ant scenos 
ištisas dvi valandas daug ir 
fizinių jėgų reikalaujančiuo
se vaidmenyse. Jie ištesėjo, 
nepraradę šviežumo ir entu
ziazmo. Būtų įdomu pamatyti 
šią talentingą grupę “senoviš
kame” vaidinime.

Kun. prof. ANTANAS RUBŠYS, 
autorius leidinio “Šventojo Rašto 
kraštuose” Nuotr. A. Žižiūno

prastų” tikinčiųjų ir tarp Švent
raščio žinovų. Šventojo Rašto 
žinovai bent iš dalies yra šian
dien, panašiai kaip ir kiti moks
lininkai, akinami jų metodo. 
Jų “krautuvės” yra pilnos žino
jimo ir tyrimo “prekių”. Jų 
mokslinis metodas betgi kliudo 
šį žinojimą “parduoti”, t.y. pa
naudoti tikėjimui. Mokslinin
kai atsisako žmogų drąsinti, da
ryti “šuolį į kitą plotmę”. Žino
ma, šis “šuolis” visada buvo, 
yra ir liks kiekvieno tikinčio
jo paslaptis. Bet Šventojo Raš
to sumokslinimas gali šią pa
slaptį prigirdyti pavienių nau
jovių bei žinių klane. Vienas 
iš “Šventosios žemės” keliauto
jų taip pasakė: “Po to, kai aš 
patyriau, koks ankštas kultū
rinis užkampis yra ta Palesti
na ir kokį siaurą kultūros aki
ratį turėjo žydai, man Nauja
sis Testamentas tapo stebuklų 
stebuklu. Šv. Rašto išmintis 
neturi nieko bendro (išskyrus 
nuogą kalbos priemonę) su ko
kia nors istorija ar kultūra. 
Dievo Žodis yra Dievo žaibas! 
Dabar suprantu, kodėl šv. Pau
lius, nusvilęs su “moksliniu” 
pamokslu Atėnuose, nuspren
dė toliau skelbti tik “kryžiaus 
nesąmonę”.

Tik perskaitęs šią A. Rubšio 
knygą ir turėdamas galvoje ki
tas panašias jo knygas supran
ti, kad jis tik “bando” atsakyti 
į klausimą “kodėl tu keliauji?” 
Šavo atsakyme autorius ne tik 
vertina tuos santūriai kuklius 
draugus, kurie savo žinojimu 
kito neužgožia (psl. 75), bet ir 
pats skaitytojo savomis žinio
mis neaptvindo.

“Laiptai”, “raktai”, “keliai” 
— tai A. Rubšio metodas. “Įsi
kūnijimas” tai jo “Ariadnės 
siūlas” per visus pavienių ži
nių labirintus. Visa tai atran
dame šioje jo knygoje.

Kiekvienas, kuris turėjo lai
mės pakeliauti, žino, kad lan
kydamas miestus, vietoves ir 
net kraštus beveik nieko nema
tai ir nieko nesupranti, jeigu 
apie juos nieko nežinai (“ark
lys, jeigu ir visą pasaulį apke
liauja, grįžta atgal kaip ark
lys”). A. Rubšys mindo kelius, 
lipa laiptais, bando raktus į 
skaitytojo protą ir širdį. Tai 
daro su daugybe žinių galvoje, 
su graikišku Naujuoju Testa
mentu rankoje ir su savo mums, 
lietuviams, dar savitu religi
niu instinktu. Dėl to jam pa
vyksta bet kokią Šventraštyje 
minimą vietovę ar įvykį matyti

KUN. JONAS JURAITIS, 
Šveicarija

didesniame istorijos ir kultū
ros fone. Skaitytojas pradeda 
pats jausti ir suprasti, kodėl 
apaštalas Paulius kaip tik to
kiu, o ne kitokiu būdu, tokiais 
tik jam būdingais žodžiais krei
piasi į savo “parapijiečius”.

A. Rubšys bando išryškinti 
tas tiesas, su kuriomis kiekvie
nas sielovadininkas susitinka 
ir šiandien. Šios tiesos yra ne
kintamos. Dėl to reikia žmogų 
sudominti ir jį prakalbinti ten, 
kur jis nekinta. Gi žmogus ne
kinta pirmiausia kaip religinis 
gyvūnas. Jis niekad nesustos 
ieškojęs laimės ir prasmės. 
Žmogus nekinta ir savo trūku
muose bei ydose. Šie nekinta
mumai reiškiasi įvairiausiais 
būdais istorijoje ir kultūrose. 
Nekintamas ir Dievo Žodis, ku
ris žmogui siūlosi ir yra siūlo
mas. Kaip šv. Paulius anuomet, 
taip ir mes šiandien esame įpa
reigoti Kristų kasdien įkūnyti 
savo kultūroje ir istorijoje. 
Dėl to reikia žinoti, kaip šv. 
Paulius tada tikėjimo tiesas 
skleidė jų nepakeisdamas, ne
susiaurindamas ir nesužaloda
mas. Tą patį uždavinį turime 
šiandien ir mes: nekintamu 
Apreiškimu perkeisti ir įpras
minti savo kintamumą.

Ypač jaunimo sielovadoje 
dirbantiems patartina permąs
tyti A. Rubšio knygoje tarp psl. 
35-72 duotą puikią žmonijos is
torinę bei kultūrinę apybraižą.

A. Rubšiui šioje knygoje pa
vyko be jokių polemikų apibū
dinti padavimų, mitų ir pasa
kų pradą Dievo Žodžio supra
timui ir perdavimui. Žmonės 
susiburia ir kuria ne nuogų 
įvykių verčiami. Jie stengiasi 
įvykius įprasminti, juos inter
pretuoti. Čia žmogui į pagalbą 
ateina Apreiškimas (plg. psl. 
426).

A. Rubšys keliauja, kad mes, 
“paprasti” tikintieji, patys sa
ve, t.y. belaikius poreikius ge
riau suprastume ir karščiau 
geistume Dievo Žodžio šiems 
poreikiams patenkinti.

Savo knygą baigdamas auto
rius į aną, jam pateiktą klausi
mą taip atsako: “... man me
nasi Romoje girdėtas klausi
mas: “Kodėl keliauji?” “Pažin
ti apaštalo Pauliaus žmogišką
jį pradą ir kultūrinę aplinką” 
buvo mano atsakymas.

Klausiu pats save, ar tai svar
bu tiems, kurie skaito Apašta
lo laiškus? Be to, žmogiškasis 
Dievo Žodžio pradas ir kultūri
nė aplinka ne vienam kelia bai
mę. Kur kas lengviau suprasti 
įkvėptąjį Žodį kaip plytą iš 
aukštybių, o ne kaip raštu per
duotą per gyvus žmones duo
bėtame gyvenimo kelyje.

Visuotinis žmonijos religin
gumas liudija žmogaus atviry
bę Dievui. Apaštalas Paulius 
prašnekino šį žmogaus porei
kį su žinia apie Kristų, “kuris 
yra Dievo galybė ir Dievo iš
mintis” (2 Kor 1,24). Kelionė, 
ieškant apaštalų pėdsakų, pa
deda suprasti ir žmogaus reli
gingumą ir Žinią apie Kristų” 
(psl. 354).

Antanas Rubšys, ŠVENTOJO 
RAŠTO KRAŠTUOSE. II dalis. 
Apaštalo Pauliaus pėdsakais. 
Išleido “Krikščionis gyveni
me" 1990 m., 477 psl.

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo ...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Dail. Juozas Bagdonas, am

žiaus aštuoniasdešimtmečio su
laukęs tapytojas, pasižymėjęs 
abstraktiniais darbais, vadovau
ja Niujorko lietuvių dailininkų 
sąjungos valdybai. Sąjungos na
rius jis laiškais kviečia įsijungti 
rudeninėn parodon spalio 12-13 
d.d. Kultūros židinyje. Didžiąją 
savo kūrinių dalį dail. J. Bagdo
nas ruošiasi išsiųsti Lietuvon, 
kur bus surengta jų paroda. Geri
mantas Penikas yra pagaminęs po
kalbio su dail. J. Bagdonu ir jo 
kūrinių vaizdajuostę 1990 m.

Fotomenininkas Algimantas 
Kezys M. K. Čiurlionio galerijo
je Jaunimo centre Čikagoje kovo 
6-15 d.d. surengė keturiolikos 
dailininkų pirmąją parodą (“Ma
no pirmoji paroda”). Jai buvo su
telkti įvairaus amžiaus, įvairių 
studijų atstovai — Tauras Baub
lys, Sofija Stankūnaitė-Butkienė, 
Olga Juknienė, Mėta Kikutienė, 
Jonas Kulikauskas, Margarita Ku
lys, Rita Markelytė-Dagienė, Dai
na Skruodytė-Pakalniškienė, Ko
vas Palubinskas, Neris Pupiūtė- 
Palūnienė, Izabelė Stončienė, 
Laima Švabaitė-Petrulienė, Au
relija Vaičekauskaitė ir Joana 
Paltarokaitė-Valaitienė.

Bostono etnografinis ansamb
lis “Sodauto” su savo vadove Gitą 
Kupčinskiene birželio 30 d. pra
dės ilgokai lauktą kelionę Lietu
von. Jau 1990 m. ansambliečiai 
norėjo įsijungti XHI-jon tauti- 
nėn Lietuvos dainų šventėn Vil
niuje liepos 5-8 d.d., bet išvykos 
planus sugriovė sovietinė Lietuvos 
blokada, Maskvos sustabdytas vi
zų išdavimas. Jau tada buvo pa
ruošta etnografinė Pensilvanijos 
lietuvių angliakasių senųjų dainų 
programa. Etnografinę medžiagą 
ten surinko tautosakos tyrinėto
ja Elena Bradūnaitė-Aglinskienė 
ir patys “Sodauto” ansamblio na
riai. Šiai kelionei angliakasių 
dainos yra papildytos kita etno
grafine jų buities medžiaga. Dvi 
savaites truksiančioje viešnagė
je “Sodauto” koncertai numatyti 
Kaune, Marijampolėje, Alytuje, 
Panevėžyje ir Utenoje.

Los Angeles dramos sambū
rio 1990 m. rudenį paskelbtame 
konkurse buvo premijuoti trys 
iš Lietuvos gauti veikalai. Trijų 
tūkstančių dolerių premiją teko 
padalinti į tris dalis, negavus 
nė vieno saviveikliniams išeivi
jos teatrams pilnai tinkamo kū
rinio. Tūkstančio dolerių premi
jas laimėjo: Edvardo Uldukio 
“Klajojanti pėda”, Vinco Pranc- 
kūno “Karšta vasara”, Izabelės 
Lukošienės “Karalius vagis”. Šia 
simboline keturių veiksmų pjese, 
pastatyta rež. Algimanto Žemai
taičio, Los Angeles dramos sam
būris savo repertuarą papildė 
dviem spektakliais balandžio 25 
ir 26 d.d. Pjesė, vaizduojanti 
valdžios išnaudojamo ūkininko 
sodybą ir puošnius karaliaus rū
mus, atrodo, yra parodija, su
sieta su Lietuvą užgriuvusia so
vietine sistema iš Maskvos. Pa
grindinius vaidmenis atliko sam
būrio aktoriai Amandas Ragaus
kas, Ema Dovydaitienė, Juozas 
Pupius, Ramunė Vitkienė, Fredas 
Prišmantas, Sigutė Mikutaitytė, 
Viltis Jatulienė, Daina Žemaitai- 
tytė, Veronika Ragauskienė ir 
susirgusį Antaną Kiškį pakeitęs 
Aloyzas Pečiulis. Scenovaizdžius 
sukūrė Virginija Barauskienė, 
talkinama Dalios Jasiukonienės 
ir Juriaus Narbuto, drabužius — 
Ema Dovydaitienė.

Saviveiklinė teatro grupė “Vai
dilutė” Čikagos lietuvius gegužės 
17 d. pakvietė Jaunimo centran į 
dramaturgo Petro Vaičiūno (1890- 
1959) komedijos “Patriotai” prem
jerą Šiaurės Amerikoje. Lietuvoje 
ši komedija pirmą kartą buvo su
vaidinta Kauno dramos teatre 
1926 m. spalio 3d. P. Vaičiūnas 
tada dar ką tik nepriklausomybės 
susilaukusioje Lietuvoje kandžiai 
pasišaipė iš jos valdininkų gob
šumo bei kitų ydų. Kažin ar ver
tėjo jas prikelti iš tolimos pra
eities archyvų, kai dabar jau yra 
naujų vėl nepriklausomybę atga
vusioje Lietuvoje? Premjerinį 
spektaklį Čikagos lietuviams pa
ruošė Klaipėdos dramos teatro 
vyr. rež. Povilas Gaidys, Ilinojaus 
universiteto lituanistikos kated
roje dėstęs specialų kursą apie 
dabartinį Lietuvos teatrą. “Patrio
tų” komedijos vaidmenis atliko 
“Vaidilutės” aktoriai: Sereikos 
— Arūnas Šatkus, Šereikienės — 
Laima Šulaitytė, Liucijos — Re
gina Kiudulaitė, Veličkos — Vi
das Dumašius, Labutienės — Al
dona Pankienė, Leberzono — Si
gitas Gudis, Rimvydo — Vladas 
Stankevičius. Onos — Giedrė 
Griškėnaitė.

Ismenos Šližienės tekstilės 
darbų parodą surengė Vilniaus 
tautodailės salonas Vytenio gat
vėje. Ši liaudies meistrė jau 20 
metų audžia kaišytines lino juos
tas, takelius, sijonus ir prijuos
tes tautiniams drabužiams. Jos 
audiniai pernai buvo išstatyti 
Leipcigo mugėje, o šiemet su kitų 
Lietuvos tautodailininkų darbais 
buvo nusiųsti velykinėn mugėn 
Norvegijoje.

Grupė Londono karališkojo 
teatro studijos narių balandžio 
24 — gegužės 2 d.d. viešėjo Vil
niuje, pakviesti Lietuvos teatro 
sąjungos ir jos pirm. Juozo Bud
raičio. Jų pakvietimu rūpinosi 
Londone režisiere pradėjusi dirbti 
jauna vilnietė aktorė Dalia Ibel- 
hauptaitė. Menininkų rūmuose 
Vilniuje svečiai iš Londono skai
tė paskaitas Lietuvos teatralams, 
juos supažindinusias su dabarti
niu Anglijos teatru, jo darbu, pa
siektais laimėjimais. Menininkų 
rūmuose buvo surengta bendra D. 
Britanijos ir Lietuvos teatro se
sija, kurios grupiniuose bei in
dividualiuose užsiėmimuose daly
vavo 45 Lietuvos aktoriai. Su lie
tuviais susitiko du žymieji Lon
dono karališkojo ir Šekspyro teat
rų aktoriai Juliet Stevenson ir 
Anthony Sher. Pastarasis yra pa
rašęs lietuviams įdomią knygą 
apie Plungėje gimusių savo sene
lių kelionę Pietų Afrikon. Žydų 
kilmės seneliai iš Plungės išva
žiavo dėl prasidedančių pogromų 
grėsmės, kai carinės Rusijos oku
puota Lietuva buvo tik jos guber
nija. Aktoriai Anthony Sher ir 
Juliet Stevenson ekspromtu su
vaidino vieną sceną Šekspyro dra
mos “Akis į akį”.

Pasaulinio garso pianistas Vla
dimiras Aškenazis po labdaros 
koncertų Rusijoje balandžio pa
baigoje lankėsi Vilniuje, kur jam 
1962 m. teko turėti sėkmingą kon
certą su Baliu Dvarionu. Šį kartą 
jo labdaros koncertas balandžio 
24 d. buvo surengtas Lietuvos ope
ros ir baleto teatre Vilniuje. Ba
landžio 25 d. jis dalyvavo Muzi
kos akademijos surengtose atviro
se meistriškumo pamokose, Ver
kių rūmuose klausėsi jaunųjų Lie
tuvos talentų koncerto. Mat jis 
renka talentingiausius jaunuo
sius Europos muzikantus Londone 
įvyksiančiam koncertui, kurin gal 
bus pakviesti ir Lietuvos atstovai. 
Vilniuj surengto V. Aškenazio 
labdaros koncerto pajamos pra
turtino Lietuvos kultūros fondą. 
Jos bus panaudotos ne tik muzikų, 
bet ir kitų jaunų menininkų para
mai. Pianistas V. Aškenazis, gi
męs Rusijos Gorkyje, dabar yra 
Islandijos pilietis, gyvenantis 
Šveicarijoje, koncertuojantis vi
same pasaulyje. Jis taipgi garsė
ja ir kaip talentingas dirigentas, 
vadovaujantis Londono karališko
sios filharmonijos ir Berlyno ra
dijo simfoniniams orkestrams. 
Lietuvon žada vėl atvykti 1994 
m. su Europos jaunimo jungtiniu 
orkestru.

Muzikologas Vytautas Povilas 
Jurkštas, vykdamas Romon, stai
ga mirė Venecijoje balandžio 21 
d. Velionis, gimęs 1928 m. spa
lio 30 d. kultūringoje šeimoje Kau
ne, nuo mažens bendravo su Lietu
vos menininkais ir dvasininkais. 
Mokydamasis muzikos mokykloje 
ir studijuodamas konservatori
joje, susidomėjo Lietuvos didžio
sios kunigaikštystės muzikiniu 
gyvenimu. Rinko medžiagą įvai
riuose archyvuose, tapdamas žy
miu lietuvių kultūros tyrinėtoju, 
gerai susipažinusiu su praėjusių 
šimtmečių muzikiniu Lietuvos 
gyvenimu. Muzikologas V. P. 
Jurkštas parašė šimtus straips
nių, skaitė daug pranešimų. 1977 
m. jis paruošė ir išleido jėzuito 
Zigmanto Liauksmino (1597- 
1670) veikalą “Arts et praxis rnusi- 
cae”. Velionis taipgi buvo susi
pažinęs su Lietuvos aviacijos is
torija, turėjo sutelkęs vertingą 
archyvą. V. P. Jurkštas priklau
sė Lietuvos kompozitorių sąjun
gos muzikos kritikų sekcijai, Lie
tuvos mokslų akademijos prezi
diumo mokslo ir technikos istori
jos koordinacinei tarybai. Jam 
teko būti ir Lietuvos aviacijos 
sporto federacijos istorijos ko
miteto pirmininku. Popiežius Jo
nas Paulius II 1991 m. balandžio 
15 d. V. P. Jurkštui buvo sutei
kęs apaštališkąjį palaiminimą už 
religinės muzikos tyrinėjimus. 
Tad jis su dideliu džiaugsmu ruo
šėsi kelionei į Romą, bet jon ne
suskubo nuvykti. Velionies pa
laikai iš Venecijos buvo atvežti 
Vilniun ir pašarvoti Lietuvos 
kompozitorių sąjungoje. Ten su 
velioniu atsisveikinta gegužės 
20 d. Palaidotas Rokantiškių ka
pinėse. v. Kst.
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)R ĮSI KILIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

• 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

' Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
T.V.

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

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

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.

Olimpinės žaidynės - ne labdara
Taip kalbėjo Lietuvos sporto departamento generalinis direktorius 

Argirdas Raslanas apie Albertvilio žiemos žaidynes

MOKA 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 GlC-met. palūk.... 7.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 7.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...3.50%

IMA UŽ:

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

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

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

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

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

CHOICES IN THE</
All THE

MASKELL INSURANCE
vvorld-

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)

E NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

— Tai istorinis momentas — po 
68 metų pertraukos Olimpinių žai
dynių iškilmingame atidaryme vėl 
matėme Lietuvos sportininkus, žy
giuojančius su savo trispalve. Šian
dien dar nesuvokiame, koks tai svar
bus sportinio gyvenimo atgimimo 
momentas. Mūsų sugrįžimas į olim
pinę šeimų - politinio pobūdžio ak
tas, parodantis pasauliui pilnų mū
sų valstybingumų, kuris buvo pasiek
tas sunkia kaina, įrodant sporto 
struktūros svarbų. Džiaugiamės Al- 
bertvilyje matydami gražiai pasi
puošusius Estijos, Latvijos bei Lie
tuvos sportininkus ir graudu buvo 
žiūrėti į NVS delegacijų, kurios vie
nas narys net neturėjo paradinės 
aprangos ir, kaip pajuokos objektas, 
pateko į laikraščių pirmuosius pus
lapius. Mūsų sportininkai ypač di
džiavosi tuo, kad jie atstovauja savo 
valstybei, kad ant jų treniruočių kos
tiumų užrašytas Lietuvos vardas.

Prancūzijoje mūsų sportininkai 
turėjo pasisekimų, tačiau tolesnis 
jų populiarumas priklausys nuo to, 
kokiais rezultatais jie džiugins. 
Olimpinėse žaidynėse teturėjome 
vienų spaudos atstovų, kai latviai - 
šešis, o estai net nupirko visų TV ka
nalų ir tiesiogiai transliavo varžybas. 
Laikraščiai, agentūros turėtų būti 
labiau suinteresuotos, kad jų žmo
nės nuvyktų į tokį renginį kaip Olim
piada. Laikotarpis dabar, žinoma, 
nėra lengvas, bet, kooperuojantis 
lėšomis ar ieškant kitų variantų, iš
eitį galima surasti.

Žinant sudėtingų mūsų sporto si
tuacijų, Lietuvos olimpiečių pasiro
dymų Albertvilyje reikėtų vertinti 
teigiamai. Tačiau tai nereiškia, kad 
sportininkas, dabar užėmęs vietų 
ketvirtame ar penktame dešimtu
kuose, važiuos ir į kitų Olimpiadų, 
į Lilehamerį. Jokiu būdu ne. Olim
pinės žaidynės - sportininko užsi
dirbtas momentas, o ne jokia labda
ra - ateityje reikės rimtai pagalvoti, 
ar verta vidutinio meistriškumo 
sportininkus deleguoti į Olimpines 
žaidynes. Iškilo aštrus klausimas 
dėl M. Drobiazko ir P. Vanago daly
vavimo Olimpiadoje. Iki Europos 
čempionato nežinojome jų rezulta
tų, meistriškumo, sunku buvo spręs
ti: komandiruoti juos į Albertvilį 
ar ne. Abu sportininkai simpatiški, 
bet jų šešiolikta vieta vargu ar gali
ma džiaugtis. Aistrų buvo daug, ta
čiau jų debiutas Olimpiadoje to ne
atspindi.

ŠARŪNAS MARČIULIONIS, kreip
damasis į Amerikos lietuvius dėl fi
nansinės paramos Lietuvos olimpi
nei krepšinio rinktinei, rašo:

“Brangūs tautiečiai,
Visų mūsų širdyse šventė. Išsipil

dė ilgai kentusios tautos svajonės 
ir lūkesčiai. Tačiau triumfuoti nė
ra kada. Tolimesnis tautos likimas 
priklauso tiesiogiai nuo mūsų, išsi
sklaidžiusių tolimiausiuose pasau
lio kampeliuose.

Nieko nėra amžino, mes neamžini 
taip pat. Tad padėkime išsaugoti 
kas yra šventa ir nemaru. Paaukoki
me dalelę savo širdies kilniausiai 
misijai žemėje — laisvos tėviškės 
klestėjimui. Didžiuokimės, kad esa
me lietuviai, tegu visas pasaulis ma
to mūsų pakilusios tautos valių. Bū
kim kartu, triūskim kartu, nes laimė 
ir pergalė ateina tik per prakaitų ir 
vargų. Galimybė pagarsinti Lietuvų 
atsirado mums, krepšininkams, šių 
vasarų olimpinėse žaidynėse. Su Jū
sų visokeriopa pagalba darysime 
viskų, kad Lietuvos vardas su pa
garba skambėtų viso pasaulio sta
dionuose— tai mūsų šventa pareiga”.

Lietuvos olimpiečiams, vykstan
tiems į Barcelonų, Kanadoje suda
rytas rėmimo komitetas, kuriam va-

ALGIRDAS RASLANAS, Lietuvos 
kūno kulūros ir sporto departamen
to generalinis direktorius

dovauja Jonas Gustainis. Pinigų tel
kimo vajus tęsiamas. Tautiečiai, ku
rie norėtų šių sportininkų misijų 
paremti, prašomi kreiptis adresu: 
J. Gustainis, 179 Cassandra Blvd., 
Don Mills, Ont. M3A 1T4. Tel. (416)- 
445-4521. (Red).

10 milijonų. Su “Golden State War
riors” atnaujinta Šarūno Marčiulio
nio sutartis. Ji pasirašyta 5 metų lai
kotarpiui. Apie tai plačiau infor
muosime vėliau. (Red.)

Didysis mėginimas artėja...
Kaip buvo rašyta anksčiau, krep

šinio rinktinių atrankos žaidynės 
Ispanijoje vyks 1992 m. birželio 22- 
28 d.d. Iš daugiau kaip dvidešimt 
Europos komandų bus renkamos ke
turios, turinčios teisę dalyvauti 
olimpiadoje. Birželio 22 d. Lietuva 
žais prieš Olandijų. Šioje grupėje 
dalyvauja - Vengrija, Estija, buv. 
Sov. Sųjunga ir Ispanija. Pati olim
piada prasideda liepos 25 ir tęsis iki 
rugpjūčio 9.

Birželio 8-10 d.d. Lietuva dalyva
vo varžybinėse žaidynėse Atėnuose. 
Pirmose rungtynėse rezultatu 120:97 
nugalėjo Italijų (Lietuvai daugiau
sia taškų pelnė: Marčiulionis 32, 
Kurtinaitis 26, Sabonis 23). Antrų- 
sias - 83:81 pralaimėjo graikams 
(Marčiulionis 23, Karnišovas 16, 
Sabonis 14) ir trečiųsias 109:78 lai
mėjo prieš Prancūzijų (čia dau
giausia taškų Lietuvai pelnė: Sa
bonis 28, Marčiulionis 20, Karnišo
vas 16 ir Kurtinaitis 15). Šiose žai
dynėse sudarytame penketuke buvo 
trys lietuviai: A. Sabonis, Š. Mar
čiulionis ir A. Karnišovas. Greta 
jų graikas Jonakis ir prancūzas 
Occency. Varžybinėse žaidynėse bir
želio 14-15 d.d. Ibizos saloje, Is

panijoje dalyvavo Ispanija, Bulga
rija, Lietuva ir Anglija.

Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto istorijos reikalu...

Prieš keletu metų Lietuvoje, 
valstybinės Kūno kultūros ir spor
to kolegijos nutarimu, buvo paskelb
tas leidinio “Lietuvos kūno kultūros 
ir sporto istorijos bruožai” planas, 
kurį parengė istorikų ir specialis
tų grupė. Buvo pradėta rinkti me
džiaga ir, vadovaujant istorijos 
mokslų daktarui H. Šadžiui su 15 
bendradarbių, pradėta rašyti ši is
torijos knyga. Joje numatytas sky
rius išeivijai buvo parašytas V. Ka
zakevičiaus. To rašinio kopija pa
siekė ir mus, išeivijos sporto dar
buotojus. Pokario meto laikotarpis 
nuo 1944 m. iki šių dienų aprašy
tas nepatenkinamai: neišsamus, 
daug trūkumų, informacija netiks
li ir t.t. Apie tai buvo pranešta kny
gos rengėjams.

Dabartinė ŠALFASS-gos vadovy
bė savo pirmame posėdyje 1991 m. 
lapkričio 27 d. buvo nutarus ir įga
liojus valdybos narį Sigitų Kra-

šauskų aiškintis su minimos istori
jos leidėjais Lietuvoje dėl skyriaus 
apie išeiviją. Tuo pačiu Sig. Kra- 
šaukas buvo paprašytas, pribren
dus reikalui, centro valdybos var
du kviesti išeivijos sporto žurna
listus atlikti šį darbų.

1992 m. vasario mėn. centro val
dyba gavo laiškų iš Lietuvos Kūno 
kultūros ir Sporto departamento 
generalinio direktoriaus Algirdo 
Raslano, kuriame dėl išeivijos da
lies knygoje rašoma: “Dabartiniu 
metu rengiame leidinį ‘Lietuvos kū
no kultūros ir sporto istorijos’ (nuo 
seniausių laikų iki šių dienų). Šia
me leidinyje yra skyrelis “Lietuvos 
išeivijos sportas”. Labai prašome 
Jus rasti autorių ar autorius, kurie 
galėtų per 2-3 mėnesius parašyti Š. 
Amerikos ir Kanados lietuvių sporto 
istoriją. Apimtis būtų 80-90 pusla
pių, spausdintų mašinėle per du in
tervalus. Kiek mums žinoma, šiuo 
leidiniu labai domisi ponai V. Gry
bauskas, Sig. Krašauskas ir kiti. 
Stengsimės autoriams atsilyginti”.

Gavęs šį laiškų iš gerb. A. Rasla
no, Sig. Krašauskas nedelsdamas 
kreipėsi į Praną Mickevičių ir Kęs
tutį Čerkeliūnų ir susitarė, kad 
pastarieji imasi šį darbų atlikti. 
Savo nuožiūra jie kviesis talkon ki
tus bendradarbius ir prašys sporto 
klubų bendradarbiavimo renkant ar 
patikslinant turimų medžiagų.

Centro valdyba dėkoja P. Mickevi
čiui ir K. Čerkeliūnui už sutikimą 
atlikti šį darbų pažadėdama savo 
paramų bei bendradarbiavimą. P. 
Mickevičius ir K Čerkeliūnas gy
vena Vokietijoje, bet yra Š. Ame
rikoje išgyvento sportinio laiko
tarpio gyvieji liudininkai ir daly- 
VlaL ŠALFASS-gos centro

valdyba

Lietuviai buriuotojai 
vėl Atlante

Šie metai, UNESCO nutarimu, 
paskelbti Kolumbo metais. No
rėdami paįvairinti 500 metų 
Amerikos atradimo sukaktį, is
panai suorganizavo laivų lenk
tynes maždaug Kolumbo buriuo
tu keliu.

Gegužės mėn. iš Cadiz uosto 
daugiau kaip 2000 įvairaus dy
džio burlaivių išplaukė į Niu
jorką, kur tikisi susirinkti JAV 
tautinės šventės dieną - liepos 4.

Neatsilieka ir lietuviai bu
riuotojai - lenktynėse dalyvau
ja trys jachtos: 1989 m. plaukusi 
per Atlantą LIETUVA, kita - 
ŽILVINAS ir dar Klaipėdoje ne
buvusi, Ispanijoje nupirkta, pa
ti didžiausia Lietuvos jachta, 
pavadinta vardu LAISVĖ. Su šia 
jachta planuojama buriuoti ap
link pasaulį.

Kitos buriuotojų žinios
Lietuva vėl priimta nariu į 

IYRU (International Yacht Ra
cing Union). Vietoje anksčiau 
ant burių turėto atpažinimo 
ženklo raidės “T” dabar duotos 
trys raidės “LIT”.

Barcelonos olimpiadoje nu
matoma, kad varžysis dvi jolės 
“Fin” ir “HTO” klasėse. .

Gabus buriuotojas a.a. V. Venc- 
kevičius, neseniai miręs Ha
miltone, Ont., pasistatęs nedide
lę klasikinės škunos (dviejų 
stiebų) tipo jachtą, eilę metų 
dalyvaudavo Toronte rengiamo
se škunų varžybose. Br.St.

LIETUVIŲ
-'_J_ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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 0^ mi,'ionus 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:
• Pirrnad., 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

Telefonas 532-1149

D\/i ELECTRICAL
DvL ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKUBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

Xjv, CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

CV'X Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Skausminga karjera. Sužeidimai, privertę Šarūną Marčiulionį praleisti 
40 rungtynių per trejus žaidimo NBA lygoje metus. Nuotraukoje pažymėta 
sužeidimų charakteristika. Joje matoma akimirka iš Šarūno Marčiulio
nio mėginimo prasiveržti pro garsųjį M. Jordaną Nuotr. S. Forencicho

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju Į namus

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 

birželio 7 d. iškilmingai paminėjo Šv. 
Jurgio šventę, uždarydami ir žiemos 
sezono veiklų. Lietuvos kankinių pa
rapijos šventovėje išklausytos prel. 
dr. Pr. Gaidos atnašautos Mišios. Pa
mokslų sakė ir skautus-tes sveikino 
klebonas kun. J. Staškus. Skaitinius 
skaitė L. Paulionytė ir D. Gurklytė. 
Jaunųjų choras, vad. N. Benotienės 
gražiai giedojo. Pamaldos baigtos 
“Marija, Marija” giesme.

Po Mišių tuntai ir svečiai suėjo į 
Anapilio Parodų salę. Sueigos ko
mendantas ps. dr. R. Saplys ir adj. I. 
Paškauskienė priėmė draugovių ra
portus. Kanados r. vadė v.s. A. Bal
takienė skautiškai pasveikino. 
Įneštos vėliavos, skaitomi įsaky
mai. Pakelta į sktn. laipsnį E. Simo- 
navičienė. Lelijos ordinais apdo
vanotos - v.s. P. Saplienė ir G. Tar
vydienė. Pažangumo žymeniu - 
D. Baršauskaitė, O. Šileikaitė, A. 
Skrinskaitė, L. Paulionytė; Tėvynės 
dukros - I. Balsytė, A. Karasiejūtė, 
V. Puzerienė, J. Yčienė. Gintaro žy
meniu - S. Kišonienė, D. Kalendrai- 
tė, D. Gurklytė ir D. Pargauskaitė. 
Skautininkių įžodį pravedė v.s. P. 
Saplienė. Jį atliko - v.sl. A. Puze- 
rytė, D. Grybaitė ir I. Paškauskie
nė. “Rambyno” įsakymu į psl. laipsnį 
pakelti: A. Batūra, P. Steponaitis, į 
si. D. Viskontas, R. Pečiulis, L. Naru
šis, R. Raškauskas, į v.sl. G. Karasie- 
jus. Į skautus vyčius kandidatus per
vesti - D. Viskontas ir R. Pečiulis. 
DLK Vytauto dr-vės j. skautai-J. Ba- 
liūnas, V. Ruslys įgijo I p. laipsnį; 
Il-rų - D. Puzeris, J. Wilkinson. Vi
rėjo specialybę A. Rusinas, D. Puze
ris, J. Wilkinson, dailininko S. Simo- 
navičius, G. Tirilis, A. Ruslys. Ps. R. 
Kalendrai išvykus, nauju DLK Gedi
mino dr-vės draugininku paskirtas 
sk.v.v.sl. M. Bijūnas. LSB VS įsaky
mu apdovanoti Tėvynės sūnaus žy
meniu - A. Kišonas ir A. Paškus; Vė
liavos - L. Narušis ir Pažangumo - 
A. Batūra, T. Pajaujis, R. Pečiulis, 
R. Raškauskas, P. Dailydė, P. Leknic- 
kas, G. Newmann, A. Radtke, L. Rus
lys, T. Skrinskas. Sueiga baigta va
karine skautų malda “Ateina nak
tis”. M.

LEDAS RE FRIGE RA TION 
Nelikit karštyje šią vasarą!

Remontuoju, išvalau, aptarnauju visų rūšių
— Namų vėsinimo sistemas
— Languose [statomus vėsinimo aparatus
— Automobilių vėsinimo sistemas
— Šaldytuvus, šaldymo aparatus (ledaines) ir 

drėgmės kontroliavimo aparatus (dehumidifiers)
Specialūs “Carrier” vėsinimo aparatai langams 
5000, 6000, 8000... Btu nuo $450 (su įrengimu) 

Atlieku įvairius vandentiekio sistemos (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 / 533-6310 Toronte

(Nesivaržykite palikti pavardės ir savo telefono numerio)

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.

Nei minimumu, nei maksimumu 
siuntos neribojamos.
Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.
Į kainų įeina ir persiuntimo išlaidos. 
(Gavėjas nieko neturi primokėti). 
Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.
Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont.
Tel. (416) 503-1601
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
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

S
the 

I <

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



ESANT
JONUI MACIJAUSKUI

pašauktam [Amžinybę,

reiškiame užuojautą liūdinčiai LEONARDAI 
MACIJAUSKIENEI ir visiems jo artimiesiems -

Feliksas ir Stasė Valiai 
Vincas ir Bronė Vyčinai

SKAITYTOJAI PASISAKO

Vancouver, B.C.
A.a. JONUI MACIJAUSKUI pa

likus Britų Kolumbijos lietuvišką 
bendruomenę, su širdgėla nori
me tarti atsisveikinimo žodį.

Mūsų pasiliekančiųjų gretos 
yra išretėjusios; visi esame pa
ženklinti žilu plauku ir išvagotais 
veidais. Ir visi, pakėlę aukštyn 
akis,' klausiame, kodėl Tu, Jonai, 
turėjai mus palikti, būdamas 
mums taip labai reikalingas? To 
negana! Mes klausiame toliau: ko
dėl su Tavo pasitraukimu mūsų 
lietuviški tradiciniai susirinki
mai su tautiniais papročiais, dai
nomis, vaišėmis ir pokalbiais, 
matyt, turės užsibaigti? Kodėl lie
tuviškumo gėlei tiek metų žydėju
siai čia, taip toli nuo tėvynės, bus 
lemta nuvysti?

Prieš daugelį metų įsirengda
mas čia sau sodybą, skendiančią 
tarp medžių ir apsuptą gėlėtų 
aikščių, Tu sukūrei tinkamą vietą 
lietuviškai bendruomenei rinktis. 
Tai liudija Gedimino stulpų insig
nija, įmūryta į Tavo ugniavietę. 
Dažnai mes čia rinkdavomės. Ne
pamirštini mums lieka įspūdingi 
Joninių laužai, kuriuos Tu pats 
paruošdavai ir padegdavai, tarsi

būdamas mūsų senovės krivis. Lie
tuviškos dainos, kanklių skambe
siai ir degančio laužo spragėji- 
mas sklido aplink, niekieno ne
trukdomas. Tokia erdvi ir lietu
viškos gamtos nostalgijos pilna 
buvo tavo sodyba.

Stovėdamas savo ištaigingų na
mų prieangyje, Tu sutikdavai 
kiekvieną su tikru lietuvišku kuk
lumu bei svetingumu ir lygiai 
taip išlydėdavai mus, atsisveikin
damas iškilmėms užsibaigus. Da
bar, kai Tu pasitraukei, kas gi su
tiks ir išleis mus?

Su Tavo pasitraukimu, atrodo, 
pasitraukia ir mūsų lietuviškų 
sueigų vieta. Gyvenviečių planuo
tojai ir steigėjai sukapojo Tavo 
lietuviškumu dvelkančią sodybą, 
kaip tie Eglės broliai Žilvino 
pieno putą savo dalgiais, palik
dami ją pasruvusią krauju. Jeigu 
dar ir degtų Joninių laužas da
bar jau taip ankštu tapusiame 
Tavo sodybos sklype, jo dainos, 
kanklių skambesys ir laužo pleš- 
kėjimas nebesklistų į didingos 
gamtos aplinką, o atsitrenktų į 
svetimų žmonių gyvenvietes - žmo
nių, kurie nieko nežino apie Jo
ninių prasmę ir kurie yra abejin
gi lietuviškai dvasiai.

Netekdami Tavęs, kaip mūsų 
krivio, mes drauge netenkame ir 
savo lietuviškumo šventyklos. 
Anksčiau ar vėliau viskam yra 
lemta užsibaigti. M. Bebras, 

įsijausdamas į Lietuvių 
bendruomenės nuotaikas

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario st.,

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The 
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario

Collingwood, Ontario L9Y 2L6

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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

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

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

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

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

KASDIENYBĖ LIETUVOJE
Daug lietuvių komunistų. Jie iš

vertė kailį ir jaučiasi gerai. Dide
lė dalis deputatų Lietuvos parla
mente yra komunistai, kurie pasi
sako už nepriklausomą Lietuvą, o 
veikia prieš Lietuvą. Tų pačių so
vietų valdžios komunistų nema
žai ministerijose. Lietuvos par
lamente vyksta nesutarimai, rie
tenos: atskiros frakcijos, t.y. - 
įvairių partijų deputatai, siekia 
savo tikslų, karjeros, valdžios ir 
asmeninės naudos.

Tie patys senos valdžios parei
gūnai komunistai tebėra valdžio
je ir pas mus Kupiškyje, nes lai
mėjo rinkimus. Kaime ūkių vado
vai komunistai naudojasi kolūkių 
turtu savo bei draugų interesams: 
kiek galėdami grobsto ūkio tech
niką, kuri taip brangi, stato na
mus, paima gerąsias žemes, ruo
šiasi turtingai gyventi. Juos pa
laiko ir remia aukštesnių gran
džių vadovai, tokie pat komunis
tai. Tebėra seni ryšiai. Taip ir 
sukasi užburtas ratas.

Kai dėl rusų, gyvenančių Lietu
voje, tai vieni pasisako, kad jų tė
vynė Lietuva, kiti nori būti Lietu
vos piliečiais, o dar kiti - Rusijos 
piliečiais. Tačiau išvažiuoti iš 
Lietuvos nesiruošia, nes Rusija - 
ant bado slenksčio.

Išsiplėtė prekyba, verslai, ypač 
spekuliacija. Atsirado daugybė 
parduotuvių, kurių savininkai per- 
pardavinėja prekes didelėmis kai
nomis. Atsirado biržos, aukcio
nai, kuriuose vyksta daiktų parda
vinėjimas pasakiškomis kainomis. 
Pirkėjai - tai stambūs spekulian
tai, verslininkai. Įvairios prekės, 
kurių taip trūksta Lietuvai, viso
kio plauko spekuliantų išvežamos 
už respublikos ribų, pasitaiko 
net su ministro parašais.

Ta pati spekuliacija Lietuvos 
pasienio muitinėse. Už praleidi
mą pravažiuoti spekuliantams, 
ypač į Lenkiją, lupami dideli pi
nigai.

Nebedirba, ypač jaunimas, važi
nėja, spekuliuoja, o turi pelną 
žymiai didesnį, negu dirbant bet 
kokį darbą. Tam tikra įvairių žmo
nių grupė, daugiausia buvę aukš
tose vietose prie sovietų valdžios 
žmonės su plačiais ryšiais, pelno 
tūkstančiais, lėšas skaičiuoja mi
lijonais. O dirbantiems žmonėms 
sunku, reikia galvoti, kaip rei
kės gyventi.

Neregėtą lygį pasiekė nusikal
timai: vagystės, apiplėšimai, ma
šinų nuvarymai ir net nužudymai. 
Lietuvos valdžia nebepajėgi už
kirsti kelią tokiems reiškiniams.

Daug chaoso, nevaldomos padė
ties, nes kas ką nori, tą ir daro. 
Pasigirdo balsai, reikalaujantieji 
prezidento valdžios. L.B., Lietuva

REIKIA STIPRIOS RANKOS
Lietuva pakliuvo į ypatingai 

sunkią būklę. Jei neįvesime de
mokratijos, Vakarai su mumis ne
bendraus ir nerems. Tą mes žino
me. O kaip tai padaryti? Vakarų 
politikai nesugeba suprasti, kad

tautą, išbuvusią geležinėje prie
spaudoje 50 metų, reikia palaips
niui mokyti demokratijos, įstaty
mų laikymosi ir tolerancijos ir 
tik tada, pasiekus tam tikrą įsi- 
sąvinimo lygį, atleisti demokra
tiją apribojančius varžtus. De
mokratija - tai ne anarchija, o pa
klusnus įsisąmonintas valstybės 
įstatymų vykdymas. O dabar iš 
karto Vakarai reikalauja pilnos 
demokratijos įvedimo.

Pas mus žmonės, gavę demokra
tiją, nežino kaip ją suprasti, kaip 
ja naudotis, ką ji reiškia. Gudres
ni demagogai savaip ją interpre
tuoja, žinoma, savo naudai. Pas 
mus girtuoklis, nepaklausęs poli
cijos reikalavimų ir gavęs “ba
nanu”, šaukia per spaudą, kad nė
ra demokratijos.jlr ką gi... ran
da užtarėjų. Ir dar vienas aspek
tas. Iki šiol niekas negali nutar
ti, kur Kauno miestui statyti ter
šalų valymo įrenginių. Ekspertų 
išvados yra, bet negali susitarti. 
Tai žalieji įsimaišo, tai Kauno 
valdžia, tai pavieniai įtakingi 
asmenys. Ir še tau — vežimas iki 
šiol vietoje. O kas kaltas? Atro
do nemokėjimas naudotis demo
kratija — kenčia visa Lietuva.

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sios rasės jaunuolių. Jie ten 
atsiduria nuteisti už padary
tus kriminalinius nusikalti
mus, kuriems įrodyti neužten
ka vien tik rasizmo. “The Globe 
and Mail” primena skaityto
jams, kad S. Lewis savo išva
dose nebando ieškoti kitų prie
žasčių. O jomis juk galėtų būti 
netvarka šios rasinės mažumos 
šeimose, trūkumas gerų pavyz
džių. Visų Ontario institucijų 
negalima kaltinti rasizmu, kai 
iš tikrųjų juo yra užsikrėtę tik 
individai ar jų mažos grupelės.

Daugeliui Ontario gyventojų 
atrodo, kad rasizmas nesuda
ro esminės problemos šioje 
provincijoje. Dėl jo nėra jokio 
reikalo pradėti tiek daug re
formų, kai didžioji rasinių ma
žumų dalis yra patenkinta da
bartiniu gyvenimu Kanadoje. 
Įtampos betgi gali būti susi
laukta ateityje dėl spartaus 
matomų rasinių mažumų augi
mo. Demografinės studijos liu
dija, kad prieš tris dešimtme
čius matomos rasinės mažu
mos sudarė tik 3% metropoli
nio Toronto gyventojų. Dabar 
jau daroma išvada, kad joms 
priklauso 25% visų gyventojų. 
Antroji vieta su 24% tenka Van
kuveriui. Kanada artėja prie 
30 milijonų gyventojų. Iš to 
skaičiaus jau apie 10% tenka 
rasinėms mažumoms.

Demografai, remdamiesi sa
vo spėliojimais, pranašauja,

Arba terminalo statyba Klaipė
doje ir naftotiekio iki Mažeikių. 
Nežiūrint užsieniečių ekspertų 
išvadų, statyba vilkinama — pra
randami milijonai dolerių, o at
skiros grupės nesusitaria. O Kai
šiadorių hidroakumuliacinė! Savo 
laiku žalieji užblokavo — kryžium 
gulė prieš tą statybą. O kas jie? 
Paleido antis per spaudą, sustab
dė statybą. Pasirodo, klydo ir da
bar vėl statoma. Dabar jie jau tyli, 
bet prarasti milijonai valiutos.

Ir dar! Iš Ignalinos atominės 
elektrinės elektros perdavimo li
nija eina iš pradžių į Baltarusi
jos teritoriją, o paskui į Lietuvą. 
Tai didžiausia šio šimtmečio nesą
monė. Reiškia kilus kivirčui su 
Baltarusija, jie gali blokuoti vi
są Lietuvos elektroūkį. Tik dabar 
pradėjo tiesti tiesioginę liniją 
į Lietuvą. Bet kuria kūno vieta 
galvojo Lietuvos tuometiniai va
dovai (sekretorius Griškevičius), 
leisdami taip projektuoti?

Visa tai tiesiog įpareigoja da
ryti išvadą, kad Lietuvai reika
linga stipri prezidentinė ranka, 
kad galėtų operatyviai imdamas 
atsakomybės spręsti klausimus. 
Parlamentinė atsakomybė tai 
bendra, kaip ir anksčiau kolek
tyvinė atsakomybė, kai iš esmės 
niekas neatsakingas ir kaltinin
kų nerasi. v Kairys

įvykiai
kad 2001 m. net 44% metropo
linio Toronto gyventojų suda
rys matomų rasinių mažumų 
atstovai. Jų skaičius visoj Ka
nadoj tada pakils iki 5,7 mili
jono, užimdamas 17,7% bend
roje 32 milijonų Kanados gy
ventojų statistikoje. Didžiau
sią 1,29 milijono grupę suda
rys kiniečių kilmės kanadie
čiai, antroje vietoje palikę 
kanadiečius iš pietinės Azi
jos ir tuos, kurie atstovauja 
juodajai rasei. Šios dvi grupės 
tada turės po milijoną narių į 
XXI-jį šimtmetį įžengusios Ka
nados rasinėje mozaikoje.

Tada gali prasidėti tikrai 
didelės rasinės problemos, iš
augintos dabartinės politikos, 
plačiai atvėrusios Kanados du
ris visokiems atėjūnams, ypač 
sukčiams, pasivadinusiems po
litiniais atbėgėliais. Jau da
bar yra matoma, kad tokiu lais
vu įvažiavimu Kanadon naudo
jasi net ir kriminaliniai nusi
kaltėliai. V.Kst.

Ontario min. pirm. Bob Rae pra
nešimu, valdžia skirianti papil
domai 20 milijonų dolerių pro
gramai “Job Ontario Youth”, pa
gal kurią šią vasarą galės įsi
darbinti 15-24 m. amžiaus jauni
mas. Iš viso numatoma 8500 vasa
ros darbų. Besidomintys tais 
darbais yra prašomi skambinti: 
1-800-387-5656 (TDD 1-800-387- 
0743). Inf.
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Dantų gydytoja 
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

1.588 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 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

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 (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

BALTIC CONSTRUCTION
Nanin Įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

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

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

Regina (Gina) 
Gregorian 
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse. 
Nemokamas namų įvertinimas

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

Roseland Realty Ltd., Realtor 
Independently Owned and Operated

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio į Torontą ir atgal.
• Dovanų siuntos pristatomos per mėnesį tiesiai į gavėjo 

rankas lėktuvais per Rygą. Jokio muito. Nauji ar vartoti 
drabužiai, maistas ir kt. $4.99 už 1 kg.

• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant 
STERLING AIRWAYS - 
Toronto-Kopenhaga-Vilnius...$1110 įskaitant mokesčius 
LOTCHARTER-

Toronto-Varšuva-Vilnius............$939 įskaitant mokesčius
(kaina priklauso nuo sezono, be nakvynės Varšuvoje)

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams - $1 dienai

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
• Automobilių pristatymas laivais

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

naujų automobilių “Lada” pristatymas
Mūsų adresas:

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

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

“LEDAS” 
REFRIGERATION 

Įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

QhIUIJLi dresher Ltd_ /QT Real Estate
Tti DAl ■V 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.

DDECUED INSURANCE rvĮLijIrlLrv 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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Anapilio žinios

— Birželio 18-19 d.d. Kanados 
sostinėje lankysis Rusijos prez. 
B. Jelcinas. Ta proga KLB organi
zuoja Otavoje demonstraciją bir
želio 19, penktadienį, 2 v.p.p. arti 
parlamento rūmų prie Meno gale
rijos, kurios patalpose B. Jelcinas 
pietaus. Demonstracijai autobu
sas nuo Anapilio į Otavą išvažiuo
ja penktadienį 7 v.r. Prašome norin
čius autobusu važiuoti demonstran
tus kuo skubiau registruotis mūsų 
parapijos raštinėje tel. 277-1270.

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

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sek
madieniais — nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; 
pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. iki 
10 v. v.

— Anapilio didžioji salė dažnai 
sekmadieniais yra išnuomota sve
timtaučiams. Kai pastebite, kad 
svetimi žmonės ką nors toje salėje 
ruošia, prašome per tą salę be rei
kalo nevaikščioti ir neleisti vai
kučiams ten lakstyti.

— Mišios birželio 21, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Antaną Sprainaitį 
ir Petrą Besasparį, 11 v.r. už para
piją; Wasagoje 11 v.r. už a.a. Stasį 
Jonaitį.

Išganytojo parapijos žinios
— Birželio 21 ir 28 d. pamaldos 

bus 11.15 v.r. Jas laikys kun. A. Ži
linskas.

— Liepos 5 d. kun. P. Dilys jau bus 
sugrįžęs iš Lietuvos. Pamaldų laikas 
-9.30 v.r.

— Liepos 12 d. pamaldos švento
vėje nebus laikomos. Tą sekmadie
nį - iškyla į gamtą Boyd Conserva
tion Park, Islington Avenue, 5 km į 
šiaurę nuo Woodbridge. Pamaldos 
ten bus laikomos 11 v.r. Kviečiame 
visus atsilankyti.

— Parapijos reikalais birželio mė
nesį prašoma skambinti vicepirm. 
V. Drešeriui tel. 233-3334 arba sek
retorei p. Delkienei tel. 233-8510.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 110 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: R. Lukauskas iš Raseinių, 
gyd. O. Pranevičius iš Kauno, prof. 
S. Razma iš Vilniaus ir Pr. Kraujalis 
iš St. Petersburg, FL. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos pirm. V. Kulnys.

— Birželio 28, sekmadienį, nuo 12 
v. iki 8 v.v. įvyks šauni tautinių šo
kių ansamblio “Atžalynas” ir LN vy
rų būrelio gegužinė Boyd Conserva
tion Area, Cliffside 2, Islingtono ir 
greitkelio 7 sankryžoje. Norintieji 
pasinaudoti nemokama transporta- 
cija prašomi registruotis pas LN 
vedėją T. Stanulį, tel. 533-3311. Vyks 
sportas, žaidimai, loterija veiks gai
vinančių gėrimų ir maisto bufetas.

— Rugpjūčio 8-16 d.d., įvyks LN 
poilsio sotvykla, Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje “Kretinga”, Wasa
goje. Dėl informacijų skambinti A. 
Bukauskui tel. 244-2790 arba T. Sta- 
nuliui tel. 532-3311.

— Birželio 6 d. daiktų išpardavi
mas, suorganizuotas LN talkininkių 
moterų ir vyrų būrelių kartu su tau
tinių šokių ansambliu “Atžalynas”, 
davė $748 gryno pelno. Jis paskirtas 
Slaugos namų statybai. Nuoširdi pa
dėka visiems, prisidėjusiems prie 
šio renginio pasisekimo.

Aukos slaugos namams
$748 - LN, moterų ir vyrų būreliai, 

kultūrinė komisija ir tautinių šokių 
ansamblis “Atžalynas", a.a. Jono 
Grinskio atminimui aukojo: $100 - 
Anicetas Zalagėnas, $50 - Danguolė 
Šėrienė.

Iš viso statybos fonde yra $805,273. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog šiuo adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 8.30 

ir 10.15 v.r. Mišias pamokslus sakė 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, lietuvių 
jėzuitų provincijolas. Per 11.30 v.r. 
Mišias buvo prisiminti lietuviai Sibi
ro tremtiniai bei kankiniai.
- Ruošiasi tuoktis: Rasa F. Slapšy- 

tė ir Rimas A. Kalinauskas.
— Birželio 15 d. buvo palaidotas 

a.a. Jonas Grinsky, 59 m. amžiaus.
— Susituokė: Linda Laurinavičiū- 

tė ir Algis Rugienius (iš Detroito).
— Pakrikštyti: Ariana-Janina, Jū

ratės (Biretaitės) ir Lino Kaknevičių 
dukrelė; Viktorija-Kristen, Romos 
(Sokolovaitės) ir Richardo Hoszka 
dukrelė; Clarissa-Copeland-Matil- 
da, Glorios (Nešukaitytės) ir Anice
to Pereiros dukrelė.

— Praėjusį sekmadienį parapijos 
choras paskutinį kartą giedojo prieš 
vasaros atostogas.

— Mišios birželio 21, skemadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Vladą Katelę, 9.30 
v.r. - už a.a. Joseph, 10.15 v.r. - už 
a.a. Pranciškų Kušlikį, a.a. Petrą Go
rį, a.a. Vincą Suopį, 11.30 v.r. - už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Pranešimas
apie Lietuvos respublikos dabar
tinę ekonominę padėtį ir aukš
tųjų mokyklų perorganizavimo 
eigą įvyks birželio 16, antradie
nį, 7 v.v. Toronto Lietuvių na
muose. Kalbės Lietuvos respub
likos aukščiausiosios tarybos 
deputatas, Vilniaus Pedagogi
nio instituto rektorius prof. 
Saulius Razma, Kauno Techno
logijos universiteto vyr. dėsty
toja Nina Klebanskąja, Lietuvos 
respublikos Urbanistikos mi
nisterijos vyriausias inžinie
rius Vytautas Kokarskis, Lie
tuvos respublikos valstybinės 
orgtechnikos projektavimo di
rektorius Evaldas Kirvaitis, 
akcinės bendrovės “Lituanica” 
tiekimo vedėjas Žilvinas Baraus
kas, bendros įmonės “Inta” di
rektorius Vytautas Vitkauskas. 
Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti. V.K. (Sklb.)

PARDUODAMAS gerai išlaikytas 
namas gražioje, ramioje vietovė
je, Wasagoje. Skambinti tel. (705) 
429-4030.

Karavanas, didžiausias tarp
tautinis metinis festivalis Šiau
rės Amerikoje, 24-siais savo veik
los metais birželio 19-27 d.d. To
ronte švęs Kanados 125 gimta
dienį. Visam Toronto metropo
lyje veiks 36 tarptautiniai pavil
jonai. Veiks ir “Vilniaus” pavil
jonas Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Inf.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia gegužinę liepos 
15, trečiadienį, 11 v.r.-4 v.p.p. 
High Parke, aikštės nr. 26. Pro
gramą atliks Algis Stulgys. Šilti 
pietūs bei kiti įvairumai. Prašo
me bilietus įsigyti pas T. Kobels- 
kienę tel. 760-8003; P. Jutelį tel. 
766-6019; I. Kandrotienę tel. 766- 
6437.

Šešioliktoji LN poilsio stovyk
la, rengiama vyrų būrelio, įvyks 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje 
“Kretinga” Wasagoje rugpjūčio 
6-16 d.d. Šioje stovykloje malonu 
atostogauti ne tik pensininkams, 
bet ir jaunimui, pavieniams as
menims bei jaunom porom. Čia 
kvėpuosit grynu pušyno oru, val
gysi! skoningai pagamintą lietu
višką maistą, dalyvausit rytinė
je mankštoje ir maudysitės pa
plūdimyje. Kiekvieną vakarą 
stovyklos vadovai ir patys sto
vyklautojai rengia linksmas 
programėles prie degančio lau
žo. Prašome iš anksto atkreipti 
dėmesį į stovyklos datą ir sto
vykloje dalyvauti. Dėl platesnių 
informacijų kreiptis į stovyklos 
komendantą A. Sukauską tel. 
(416)-244-2790 arba LN vyrų bū
relio pirm. T. Stanulį tel. 532- 
3311. LN vyrų būrelio valdyba.

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

LN verbavimo komitetas

Nemokamas siuntinių paėmimas 
iš jūsų namų

POLIMEX
PREKYBA • KELIONĖS • SIUNTINIAI 
į LIETUVĄ ir kitas Baltijos valstybes 

laivu ir lėktuvu - greitas pristatymas.
Mes esame patyrę siųsti ir tvarkyti siuntinius bei kargo 
i Rytų Europą, pradedant nuo mažų siuntų iki konteinerio.

Žemiausios kainos Kanadoje

$1 .34 už svarą*
141 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. M6R 2L2

Tel. (416) 537-7914
'Plius pristatymas į namus.

įl

EMTPAMČb** /□k
(airrsioe 2. J

HWY 7

Toronto Lietuvių namų ir “Atžalyno

birželio 28, sekmadienį. Pradžia 12 v. r.,
Boyd Conservation Area, Cliffside 2

Programoje: sportas, žaidimai, šokiai, loterija. 
Užkandžių ir gaivinančių gėrimų rasite vietoje. 

Autobusas nuo Lietuvių namų išeina 11 v.r., grįžta-7 v.v. Kelionė nemokama užsiregistravus LN. 
Aikštėse vietos ribotos - nevėluokite! Laukiame!

Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis ir “Atžalynas”

Lietuvos gen. konsulas Kana
dai H. Lapas praneša, kad re
ferendume birželio 14 d. dėl bu
vusios Sovietų Sąjungos kariuo
menės besąlygiško ir neatidėlio
tino išvedimo iš Lietuvos balsa
vo 577 Kanadoje gyvenančių Lie
tuvos piliečių. Už išvedimą pasi
sakė 573, prieš 1, negaliojančiais 
pripažinti 3 balsai.

Torontiškė spauda paminėjo 
referendumą Lietuvoje dėl ru
sų kariuomenės išvedimo, pažy
mėdama, kad didžoji dauguma 
pasisakė už jos išvedimą dar 
1992 m. “The Globe a. Mail” 1992. 
VI. 10 laidoje išspausdino sa
vo korespondento Maskvoje 
John Gray straipsnį apie rusų 
kariuomenę, turinčią daug pro
blemų. Esą jos vadai neketina 
atitraukti savo kariuomenės iš 
Baltijos valstybių iki 1999 m., 
nepaisant Vakarų spaudimo 
Maskvai. Korespondentas ci
tuoja Lietuvos krašto apsaugos 
ministerio A. Butkevičiaus pa
reiškimą, esą rusai iš viso ne
ketina pasitraukti iš Baltijos 
valstybių ir nori jas kontro
liuoti su savo kariuomenės 
pagalba.

Verslinės pagalbos organizaci
ja CESO — Canadian Executive 
Service Organization atsiuntė 
pranešimą apie savo veiklą Bal
tijos valstybėse. Minėdama sa
vo veiklos 25 metų sukaktį, ji 
surengė specialią konferenciją 
birželio 18-20 d. d. Geneva Park 
Conference Centre, Orillia. Iš 
Lietuvos joje dalyvauja dr. Ge
diminas Kostkevičius, Kauno 
technologijos universiteto kom
piuterių mokslo profesorius. 
Toronte jis bus birželio 18, 22-26 
d.d. Minėtos organizacijos: te
lefonas — (416) 596-2376. CESO 
organizacija įsteigta prieš 25 
metus pagelbėti verslų srityje 
įvairiuose kraštuose. Jai pri
klauso 3,600 kanadiečių įvairių 
sričių specialistų, neimančių 
profesinio atlyginimo. Savo at
stovus turi Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Lenkijoje, Rumuni
joje ir Ukrainoje. Organizaci
jos darbą Baltijos ir R. Europos 
valstybėse finansuoja Kanados 
užsienio reikalų ministerija, 
ir tuo būdu padeda atstatyti su
irusią ekonomiją.

A.a. Jurgio Gudinsko atmini
mui M. V. Miceikos “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

Adomo Jakšto spaustuvei Lie
tuvoje aukojo: $200 — V.E.K.

Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje aukojo: $200 — V.E.K.

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo: $1,600 — V.E.K.

PIGIAI PARDUODU Lietuvoje pa
siūtus tautinius drabužius 12-14 
dydžio. Skambinti tel. 451-8197 Ju
lijai Bramptone.

Tryliktoji baltistikos konferen
cija įvyko 1992 m. birželio 10- 
13 d.d. Toronto universitete. Pa
skaitas skaitė visa eilė moksli
ninkų. Dalis jų buvo atvykę iš 
Baltijos valstybių. Jie gvildeno 
istorines, kultūrines, ekonomi
nes, ekologines, literatūrines 
problemas, liečiančias praei
ties ir dabarties baltiečių gyve
nimą. Iš “TŽ” dalyvavo dr. R. 
Mažeikaitė, R. Jonaitienė ir B. 
Stundžia. Jie paruoš šio plataus 
renginio aprašymą.

Baltiečių knygų parodą, ry
šium su jų Studijų savaite, įvyku
sia birželio 10-13 d.d. Toronte, 
surengė Toronto universiteto 
Robarts vardo biblioteka. Pa
rodoje buvo išstatyti patys nau
jausi estų, latvių ir lietuvių lei
diniai.

Lietuvių skyriaus organizavi
mo naštą ir rūpestį teko pakelti 
Vidai Mockienei, besidarbuo
jančiai šioje bibliotekoje. Lie
tuviški rodiniai buvo gausūs ir 
labai patraukliai sutvarkyti. Pa
rodos oficialus atidarymas įvyko 
birželio 11 d., 5.30 v.p.p. Pradi
nį žodį tarė Mary Stevens, slavų 
ir Rytų Europos knygų sekcijos 
vedėja. Ji padėkojo visiems pri- 
šidėjusiems šią parodą surengti. 
Atidarė ją ir keletą minčių pa
liko AABS pirmininkas Tomas A. 
Venclova.

Bibliotekos pirmame aukšte 
yra įsikūrusi graži spaudos pa
roda, kurią surengė Muziejaus- 
archyvo vedėja dr. Rasa Mažei
kaitė. Jos atidaryme kviestų sve
čių tarpe dalyvavo Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai H. Lapas ir 
ponia, “Paramos” vicepirm. H. 
Stepaitis, Anapilio knygyno ve
dėjas Vyt. Aušrotas ir kiti. Po 
atidarymo svečiui buvo pavai
šinti. Paroda tęsis ligi birželio 
30 d. Verta ją aplankyti. V.A.

Dr. Petras ir Irena Lukoševi
čiai, viešėję Lietuvoje keturias 
savaites, grįžo į Torontą. Lie
tuvoje būdami rūpinosi Pasau
lio lietuvių bendruomenės būs
tinės steigimu bei patalpų su
radimu Vilniuje. Jos užduotis 
— ryšių palaikymas tarp Lietu
vos ir išeivijos. Dabar abu vi
suomenės veikėjai ruošiasi da
lyvauti PLB seime š. m. liepos 
pradžioje Lemonte prie Čikagos.

Apie ekonominę būklę Baltijos 
valstybėse paskelbė ilgoką 
straipsnį “The Globe a. Mail”, 
1992. VI. 12 laidoje. Laikraščio 
korespondentė Taline Lisa Trei 
rašo, kad 1991 ,m. atlyginimai 
Estijoje sumažėjo 40%, infliacija 
Latvijoje pasiekė 300%. Šiais 
metais infliacija visose trijose 
Baltijos valstybėse pašoko iki 
700% ir nušlavė gyventojų san
taupas, sudarytas sovietiniais 
laikais, kai baltiečiai geriau 
gyveno nei kitos respublikos. 
Lietuvoje pramonės gamyba per

pirmąjį 1992 m. ketvirtį suma
žėjo 35%. Pasak Lietuvos banko 
direktoriaus Kazio Ratkevi
čiaus, ji per antrąjį ketvirtį 
dar sumažės 20-30%, o per 5 ar 6 
mėnesius ištiks ekonominė ka
tastrofa — bus masinė bedarbys
tė ir žmonių bankrotas. Kores
pondentė betgi pastebi, kad vis 
dėlto baltiečiai nenori grįžti 
į sovietinius laikus. Baltijos 
valstybėse ekonominė būklė 
esanti sunki, bet Rusijos dar 
blogesnė.

Ar korespondentės duomenys 
yra tikri, Kanadoje neįmanoma 
patikrinti. Bet jeigu jie yra 
gauti iš nomenklatūros žmonių, 
gali būti pertempti.

Kauno valstybinis dramos 
teatras, gastroliavęs Toronto 
tarptautinio teatro festivalyje, 
susitiko su lietuviais birželio 
9 d. Lietuvių namuose. Susėdu
sius scenoje teatralus pasvei
kino LN pirm. V. Kulnys. Konsu
las H. Lapas pabrėžė, kad lie
tuvių teatrui teko garbė atida
ryti festivalio eigą su savo 
pjese “Smėlio klavyrai”. “Ait
varo” dramos būrelio narys A. 
Kynas pristatė visus aktorius, 
apžvelgė rež. Jono Jurašo kū
rybinio kelio vingius. Pats re
žisierius pasidžiaugė sėkminga 
gastrole Toronte ir papasakojo 
įdomių detalių apie gastroles 
Europoje.

Kauniečiai aktoriai atskleidė 
įvairiaspalvius savo talentus 
trumpuose pasirodymuose. Gir
dėjome tarmiškų (žemaičių, 
aukštaičių) monologų, ištrau
ką iš “Amerika pirtyje” vaidini
mo, kur neilgame pokalbyje pui
kiai išryškėjo pasiturinčio, at
sargaus ūkininko-gaspadoriaus 
ir tuščiakišenio “vėjo pamuša
lo” siūvėjėlio charakteriai. Iš
raiškingai padeklamuota V. Ma
černio nostalgiška poezija. Na, 
ir pasijuokta su “Salono Brili- 
jantino” penkių aktorių puikiai 
atlikta prieškarinio kabareto 
parodija skambant “Paskutinį 
sekmadienį” ir panašių melodi
jų garsams. Jie visus ragino 
šypsotis ir meile užvaldyti pa
saulį ... Šypsena pasipuošė 
visų gausių klausytojų veidai.

Mieliems svečiams iš Lietu
vos šiltais žodžiais KLB vardu 
padėkojo muz. D. Viskontienė, 
vakaro rengėjų — LN kultūrinės 
komisijos — dr. G. Bijūnienė. Ibk

Buvęs torontietis kun. Matas 
Jarašiūnas š.m. birželio pradžio
je lankėsi Toronte ir Anapilyje. 
Klebonauja Pensilvanijoje ir ap
tarnauja dvi parapijas - lietuvių 
ir airių. Lietuvių šventovėje lie
tuviškos pamaldos laikomos tik
tai vieną kartą per mėnesį Lietu
vos vyčiams, kurių ten yra apie 
250. Kun. M. Jarašiūnas yra nuo
latinis “TŽ” skaitytojas ir dos
nus rėmėjas.

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

Keele Street Indian Road

Free Public 
Parking

subway -Sr

Bloor Street West

B MONTREAL
Liudas Stankevičius jau seniai 

organizuoja išvykas į Lietuvą. 
Birželio 9 d. išvyko net 45 Mont- 
realio lietuviai. Vieni jų grįš po 
poros savaičių, kiti pasiliks ilges
niam laikui. Rudenop rengiama 
antroji išvyka. Nemažas skaičius 
vyksta atskirai.

Ryšium su sibiriniais trėmimais 
Kvebeko partija, pareikšdama 
solidarumą lietuviams, latviams 
ir estams, išsiuntinėjo svarbes
nėms šių tautybių organizacijoms 
laiškus, kuriuose pažymi, kad per 
žiaurius trėmimus tos tautos ne
teko 600,000 žmonių. Pasirašė par
tijos atstovė Annlaura Javicoli,

atsilankanti ir į įvairias baltie
čių šventes. ,

Giliaus ir Suzanne Bulotų sūne
lis, pakrikštytas Francis-Laurent- 
Pranciškus vardais; dr. Veronikos 
(Bulotaitės) ir Daniel Terrault 
dukrelė Marie-Laurence-Sandrine 
vardais.

A.a. Mečislovas (Matt) Paragis, 
82 m. amžiaus, mirė birželio 4 d. 
Palaidotas birželio 7 d. Liūdi žmo
na, trys dukros su šeimomis ir kiti 
artimieji.

A.a. Domininkas Gurklys mirė bir
želio 6 d. Palaidotas iš AV šven
tovės birželio 9 d. Liūdi artimie
ji. B.S.

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

Tel. 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B.

FAX 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. 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:

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

....  71/2% Taupymo - su gyv. dr............. 31/4%

1 metų ................ ....  61/4% Taupymo-kasdienines........ 31/2%
180 d. -364 d...... ....6 % Einamos sąsk.......................... 2 %
120 d. - 179 d...... .... 51/2% RRIF-RRSP-1 m.term......... 7 %
60 d. - 119 d...... .... 5’/4% RRIF-RRSP - 2 m.term........ 71/2%
30 d- 59 d............ 4 % RRIF-RRSP-taup...............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/4%, asmenines - nuo 91/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

33/4%

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

40
per kg

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 (namus. Nėra nei maksim
umo, nei minimumo svorio. Neskaitome už C.O.D.

Lengvai prieinama pakrovimui ir iškrovimui. Nemokama 
automobilių aikšte.

Valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.
QA“7 f\QQA SKAMBINKITE INFORMACIJOS OHf " UOO I IR APTARNAVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

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.

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.

Nordland
Express

1650 Bloor Street West 
(Entrance from Indian Road)

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.

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

VYRAS ir ŽMONA iš Lietuvos ieš
ko buto Toronte. Gali padėti prie 
namo ir namų ruošos darbų. Skam
binti Evaldui ar Editai Morkūnams 
tel. (416) 516-9065.

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

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.

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

PRISTATOME jūsų giminėms Lie
tuvoje Kanados arba Amerikos (JAV) 
dolerius pigiausiom kainom. Skam
binti Genei Kairienei tel. (416) 
643-3334.___________________________

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė vedusiai porai ar pavieniams 
asmenims vasaros sezonui ant eže
ro kranto Wasagoje-Springhurste. 
Skambinti vakarais tel. 416-239-7268.

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)

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

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.


