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Lietuva - ne lobių sala
Pokalbiuose jau tenka išgirsti pareiškimų: nieko apie 

Lietuvą nebenorėčiau žinoti bent keletą metų. Šiandien 
dažna žinia jaudina, stebina, net pykina.

TAI JAU šiek tiek apibūdina tam tikros išeivijos da
lies nuotaikas. Nejauku, kad toji dalis ima didėti, 
kad pakilęs džiaugsmas taip greitai smunka žemyn.

Ir visiems akivaizdu, kad dėl to kalta ne tauta, bet Lietu
vos viršūnės, kurios siūbuoja, linksta ir braška. Skaudu, 
kad nepriklausomybę atgavusi tėvynė taip greitai ėmė ir 
įklimpo nesantaikos liūne. Dar skaudžiau, kai iš šalies 
pasišaipoma, kad patys lietuviai tvarkytis nesugeba, nes 
tai baudžiauninkų tauta. Tuo užkabinama dar ligi šiolei 
mažai liesta giluma, verčianti kitaip pamąstyti. Įprasta 
visas negerovių kaltes tuoj suversti sovietinei okupaci
jai, išaugintam sovietiniam žmogui, kurio pašalinimu tu
rėtų kas nors rūpintis. O kas rūpinsis, jei augintiniai visi 
panašūs? Teigiama, kad kol tas “homo sovieticus” nebus 
pašalintas, nieko gero negalima tikėtis. Galima su tuo su
tikti, bet tokie pareiškimai lyg ir pateisina esamą padėtį. 
Taigi: jeigu jos negalima pakeisti, tai ar verta dėl jos per 
daug ir jaudintis. Imama ramintis ir kažko laukti. Žmo
gaus keitimo (arba savęs pakeitimo) klausimas, jei kar
tais ir iškyla, atidedamas į šalį, nes sunkūs ir kartais ne
bepakeliami krūviai kitų klausimų negailestingai spau
džia visus pradžiamokslius valstybės vadovus, išrinktuo
sius tautos patikėtinius — visą tą nemažą aparatūrą, nuo 
kurios veikimo priklauso kaip gyvensim. O nuo to jau ir 
prasideda nesutarimai, nes tasai “kaip gyvensim” dar vis | 
matuojamas sovietinėmis matuoklėmis. Visa tai stebint, 
dėl viršūnių nesutarimų jaudinantis, kyla noras pasiūly
mams. Pradžiai gal užtektų ne vienam deputatui, ne vie
nam ministeriui, ranką ant širdies padėjus, save paklaus
ti: kodėl aš noriu, kad Lietuva būtų nepriklausoma? Tylus 
ir tik sau pačiam, ne parlamentui, ištartas atsakymas gali 
padėti lengviau orientuotis, kai iškyla diskusijos valsty
bės kūrimo klausimais. O antra vertus, gal jau čia ir būtų 
pradžia sovietinio žmogaus nušalinimui?

IŠ KOKIOS pusės į tą sunkųjį klausimą bežiūrėtum, vis 
norisi grįžti prie įsitikinimo, kad asmeninio prasi- 
kišimo įgeidžiai turėtų tolydžio užleisti vietą grynes- 
niam idėjiniam nusiteikimui, nes Lietuva juk nėra kokia 

lobių sala, kurioje reikėtų kautis dėl paslėptų turtų. Ne 
vienas šiandien dar pats prisimena ar girdėjęs tėvus pasa
kojant, kaip Lietuva kėlėsi 1918-1919 metais, kai valstybės 
tarnautojai turėdavo žaisti ostmarkėmis, o šeimos išmaiti- 
nimui produktų ieškodavo kaimuose. Ir tų sunkiųjų metų 
užrašuose mes skaitome: jei esame laisvi, bus ir rytojus. 
Ar ne iš tokių nuotaikų reikėtų semtis stiprybės atstatant 
šių dienų Lietuvą? Nėra abejonės, kad dėl tokios pastabos 
gali šyptelti ne vienas dabarnykštis: kas buvo - buvo; da
bar kiti laikai ir kiti žmonės. Tai tiesa - kitaip ir būti ne
gali. Bet tie kiti žmonės, tai ne anų laikų keli šviesuoliai. 
Tie kiti žmonės, šių dienų avangardas, tai tūkstančiai aukš
tuosius mokslus baigusių, mokslo laipsnius įsigijusių, vie
nokio ar kitokio patyrimo neišvengusi grupė. Rodos belik
tų tik džiaugtis tokios apšvietos susilaukus. Pasirodo, ji 
turi ir tam tikrų neigiamų savybių: niekas nebenori būti 
eiliniu. Ieškant nesutarimo priežasčių viršūnėse, pride
dama ir tokia prielaida. Kaip ten bebūtų — sunkumai pra
sideda pačiuose žmonėse. Ir nesutarimų laipsnis daž
nai priklauso ne nuo objekto, bet nuo žmonių, kalban
čių apie jį. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Išteisino blokados indėnus
Visame pasaulyje plačiai nu

skambėjo Kanados mohawk 
genties indėnų ginkluota ke
lio blokada Okos miestelyje 
prie Kanesatako rezervato. 
Šia blokada Kvebeko provinci
jos indėnai norėjo sustabdy
ti Okos burmistro J. Ouelleto 
suplanuotą golfo aikštės pra
tęsimą. Jam jis buvo pasirink
tas pakelės miškelį, kurį indė
nai laikė rezervato dalimi, sa
vo protėvių laidotuvių vieta. 
Ką tik pradėtą blokadą 1990 m. 
liepos 11 d. bandė pašalinti 
Kvebeko provincinė policija. 
Įvykusiame susišaudyme žuvo 
policininkas Marcelis Lemay. 
Ar jį nušovė indėnai, ar galbūt 
patys policininkai, įsikarščia
vę nesėkmingam puolime, ir 
šiandien tebėra nenustatyta.

Susišaudymas suerzino mo
hawk indėnus ir prie Montrea- 
lio esančiame Kahnawako re
zervate. Gelbėdami savo bro
lius Okoje, jie užblokavo Mer
cier tiltą, svarbų ryšiams su 
pietine Montrealio dalimi. 
Kvebeko premjeras R. Bouras
sa tada pagalbon pasikvietė 
Kanados kariuomenę. Atsiųsti 
daliniai pasirinko taikų bū
dą tvarkai atstatyti. Blokadon 
įsivėlę indėnai po 77 dienų 
įtampos kapituliavo ir karių 
buvo suimti 1990 m. rugsėjo 26 
d. be kraujo praliejimo.

Trisdešimt keturių blokados 

dalyvių byla aukštesniajame 
Kvebeko teisme Montrealyje 
buvo pradėta tik š.m. gegužės 
11 d. Teisėjas Louis Tannen
baum turėjo daug darbo, kol iš 
2.500 kandidatų buvo sudaryta 
ir kaltintojams, ir kaltinamie
siems priimtina dvylikos pri
siekusiųjų taryba. Visi teisia
mi indėnai buvo kaltinami įsi
jungimu į riaušes, trukdžiusias 
policijos ir kariuomenės dar
bą. Trys buvo apkaltinti fizi
niu pasipriešinimu suėmimo 
metu, aštuoniolika - šaunamo 
ginklo turėjimu neaiškiam 
tikslui.

Byla truko penkiasdešimt tris 
dienas ir buvo baigta liepos 
3 d. Prisiekusiųjų taryba, iš
teisinusi blokadoje dalyvavu
sius 34 indėnus, vienbalsį 
sprendimą padarė'per penkias 
dienas. Dėl širdies sutrikimo 
vienas tarybos narys buvo iš
jungtas ir. išvežtas ligoninėn. 
Tad iš tikrųjų indėnus nekal
tais pripažino tik vienuolika 
prisiekusiųjų tarybos narių, 
gavusių teisėjo L. Tanenbau- 
mo įsakymą sprendimą pada
ryti be susirgusio nario.

Ne visi kvebekiečiai buvo pa
tenkinti tokiu sprendimu. Mat 
jų eilėse yra ir tokių, kuriuos 
teismas pripažino kaltais dėl 
susikirtimo su indėnais. Jiems 
visiems betgi buvo suspenduo-

(Nukelta į 9-tą psl.)

“Skamba skamba kankliai” šventės vaizdai iš Vilniaus senamiesčio aikščių, gatvių ir kiemų 1992 m. gegužėje
Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuvos problemos vakariečių akimis
Prancūzų ir anglosaksų žurnalistų pranešimai apie referendumų, didelius kiekius 

pavojingų chemikalų Baltijos jūroje ir kaimynės Latvijos rūpesčius
Referendumas dėl rusų ka

riuomenės išvedimo iš Lietu
vos susilaukė nemažo dėmesio 
vakariečių spaudoje. Prancū
zijos dienraščiai gana gausiai 
komentavo tą įvykį, pabrėž
dami didelį balsavusių nuo
šimtį pasisakiusių už nedel
siamą rusų kariuomenės išve
dimą ir jos padarytos žalos at
lyginimą. Esą 90,76% balsavo 
“taip”. Tai esąs masinis gyven
tojų pasisakymas, kurį turėtų 
respektuoti Maskva.

Pažymėtina, kad Vakaruose 
demokratiniuose balsavimuo
se remiamasi tiktai balsavu
sių skaičiumi, nekreipiamas 
dėmesys į turinčių teisę bal
suoti skaičių. Pvz. kai kuriuo
se rinkimuose balsuoja tiktai 
30% turinčių teisę balsuoti. 
Rinkimai laikomi galiojančiais. 
Taip pat nesilaikoma Lietuvo
je praktikuojamos taisyklės, 
kad kandidatas į parlamentą 
savo apylinkėje turi surinkti 
daugiau kaip pusę turinčių tei
sę balsuoti asmenų balsų. Ne
būna jokių perbalsavimų. Ma
noma taip: jei kas nepasinau
dojo savo teise balsuoti, sutin
ka su balsavusiųjų sprendimu. 
Dėl to skelbiant Lietuvos rin
kimų bei referendumų duome
nis, užtenka minėti tiktai bal
savusiųjų skaičių.

Nekontroliuojama jėga
Vieni prancūzų laikraščiai 

apie referendumą Lietuvoje 
pranešė trumpomis žiniomis, 
kiti plačiai komentavo. Bene 
išsamiausiai apie tai rašė “Le 
Figaro” 1992.VI.16 laidoje - iš
spausdino ilgoką savo kores
pondento Matthias Luefkens’o 
Vilniuje pranešimą: “Lietuviai 
balsuoja už buvusios Raudono
sios armijos iškeliavimą”.

Pasak korespondento, Lietu
voje esą 35.000 rusų karių. Už 
jų išvedimą pasisakė daugiau 
kaip trys ketvirdaliai turinčių 
teisę balsuoti gyventojų. AT 
pirm. V. Landsbergis palygi
nęs rusų kariuomenės grėsmę 
su nežinia kam priklausančiu 
kūju: “Niekad nežinai į ką jisai 
trenks. Mes nemanome, kad to
ji armija, dabar rusų žinioje, 
yra pilnai Maskvos kontroliuo
jama”. Esą kareivių batai ma
žoje respublikoje ėmė trinksė
ti, kai Klaipėdoje buvo Lietu
vos policijos suimtas rusų pul
kininkas Černych. Jo draugai 
grasino “žygiuoti į Vilnių”; 
jeigu jis nebus paleistas.

Rusų karių elgsena
Lietuvius taipgi neramina 

Šiaurės vakarų rusų armijos 
vado pareiškimas, esą netru
kus Lietuvoje pasikeisianti 

valdžia, ir nauja vyriausybė 
leisianti rusų kariuomenei 
pasilikti visam laikui.

Lietuvos vyriausybė ketinan
ti pravesti apklausą rusų ka
rininkų gretpse ir tuo būdu 
sužinoti kur jie nori būti apgy
vendinti Nepriklausomų vals
tybių sandraugos teritorijose 
ir kiek jų norėtų pasilikti Lie
tuvoje. Pasak vicepremjero 
Aleksandro Abišalos (jis yra 
ministeris be portfelio, G.), ma
žiausiai 2000 jų norės pasilik
ti Lietuvoje, tačiau jų įjungi
mas Lietuvos kariuomenėn ga
lįs būti pavojingas.

Nuostoliai
Rusų kariuomenė Lietuvai 

padariusi 825 milijonus fran
kų nuostolių per 50 metų. Tie 
nuostoliai numatomi išlygin
ti derybose su Rusija už jos 
tiekiamas žaliavas Lietuvai. 
Nežinia, ar tai pavyks, nes Ru
sija atsisako tuos nuostolius 
atlyginti.

Visų trijų Baltijos valsty
bių prezidentai, dalyvavę gam
tosaugos konferencijoje Rio- 
dežaneire, kėlė reikalavimą 
vakariečiams teikti Rusijai 
pagalbą, tiktai siejant ją su 
rusų kariuomenės išvedimu iš 
Baltijos valstybių. Kitaip Bal
tijos valstybių atstovai nesu
tiksią pasirašyti visų Helsin
kio konferencijos dokumentų, 
tuo būdu pareikšdami protes
tą prieš rusų kariuomenės lai
kymą Baltijos valstybėse.

Menininkai-bulviakasiai
“Le Figaro” korespondentas 

Michel Nuridsany, aplankęs 
Rygą, paskelbė savo įspūdžius 
1992.VI.9 laidoje. Jis domėjo
si daugiausia menininkų gyve
nimu bei darbais.

Sekmadienį Ryga atrodė ne
tekusi meno žmonių. Mat jie iš
važiavę į kaimus bulvių sodin

Rusų kareivis Vilniuje atsisveikina su savo draugais, nes jo dalinys išvyks- 
tąs iš Lietuvos. Ši nuotrauka buvo įdėta “Le Figaro” dienraštyje

ti. Tai esanti džiugi tradicija, 
ir tai ne dėl to, kad valdžia 
verstų, o dėl to, kad menininkai 
suartėtų su kaimu ir turėtų 
maisto. Bulvių sodinimą trans
liavo televizija net trimis ka
nalais. Vienas jų skirtas lat
viams, kitas - rusams, trečias 
- visiems (transliacijos iš 
Maskvos).

Latvija nežinoma
Kaip ir kituose buvusiuose 

sovietų kraštuose, Rygos par
duotuvės atrodo senos, dulkė
tos, liūdnos ir tuščios. Tiktai 
turguje prie upės, kur yra ke
turios salės, viskas atrodo ge
riau.

Dailininkai skundžiasi me
džiagų stoka, žurnalo “Maksla” 
sustabdymu, tačiau gyvena ne
blogai, turi erdvias darbo pa
talpas, tapo paveikslus, ku
riuos stengiasi parduoti už
sienyje. Už gautą sumą gali gy
venti ištisus metus. Daugiau
sia paveikslų perka Vokieti
ja, Švedija, Suomija, Danija. 
“Nei Kanada, nei Prancūzija 
jiems neegzistuoja. Lygiai 
taip Latvija neegzistuoja Pran
cūzijai, kuriai Baltijos šalys 
yra tiktai Lietuva”.

Įdomi dailė
Korespondentas apgailestau

ja, kad taip yra, nes Latvija 
meniniu požiūriu esanti tiek 
pat įdomi, kiek ir Rusija, Veng
rija, Čekoslovakija. Latvijoje 
netrūksta žymių figūrų, kaip 
pvz. dail. Boris Berzins, to
kio pat lygio kaip Bak Vengri
joje, Kolibal Čekoslovakijo
je, Chabakov Rusijoje.

Rygoje - daugybė meno gale
rijų, rengiančių vis naujas dai
lės parodas. Latvijoje kasmet 
rengiama meno šventė, kuri 
buvo populiari ir sovietinės 
okupacijos laikais. Ta proga 

(Nukelta į 2-rą psl.)

JAV nepriklausomybės die
ną Vilniuje pirmą kartą mūsų 
istorijoje liepos 4-osios šventė 
buvo paminėta oficialiai. Ją 
organizavo JAV ambasadorius 
D. Johnson’as su žmona Keth- 
lin. Priėmimas vyko šalia am
basados, Akmenų gatvėje, lau
ke, iš tikrųjų labai gražioje 
aplinkoje — ant Tauro kalno, 
apdainuoto dar XVI š. M. K. 
Sarbievijaus. Į priėmimą bu
vo pakviesta apie 290 svečių: 
V. ir G. Landsbergiai, AT de
putatai, vyriausybės nariai 
(Č. Stankevičius, A. Saudar
gas), užsienio valstybių diplo
matai, departamentų vadovai, 
mokslo, kultūros žmonės, įvai
rių konfesijų dvasininkai, 
verslininkai, žurnalistai. Pri
ėmime kalbėjo D. Johnson’as 
ir V. Landsbergis. JAV amba
sadorius pasidžiaugė, kad lie
pos 4-osios šventė švenčiama 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
padėkojo buv. rektoriui J. Ku
biliui už šventės minėjimą 
praeityje, pakėlė tostą už Lie
tuvą, V. Landsbergį. O V. 
Landsbergis, sveikindamas 
ambasadorių su švente, pasa
kė, kad JAV visuomet mums 
buvo “laisvės ir demokratijos 
simbolis, ne tik simbolis, bet 
ir jėga”, padėjusi siekti šių 
simbolių. Vertindamas JAV 
paramą Lietuvai, jis iškėlė 
lietuvių, lietuvių kilmės ame
rikiečių veiklą, jungiančią 
mūsų valstybes. Svečiai vai
šinti lietuviškos gamybos šam
panu, gaivinančiais gėrimais, 
Utenos alumi, sumuštiniais, o 
nuoširdžiam priėmimui foną 
sudarė netrankios džiazo me
lodijos, Beje, jos skambėjo 
ir vakare dramos teatre prie 
fontano, nes džiazo muzika 
“tai laisvės muzika”.

“Karūna buvo padaryta ir 
karalienei” — mūsų valstybės 
(Lietuvos) kilimas neatskiria
mas nuo karalienės Mortos, 
“netipiškos asmenybės” vardo. 
(Abi karūnos, labai puošnios,' 
buvo Rygos meistrų darybos). 
Istorikams išaiškinus karū
navimo dieną, liepos 6-ąją, 
ji jau antrus metus švenčiama 
kaip valstybės diena. Šiemet 
valstybės diena paminėta ir 
Medininkuose, ir Vilniuje. 
Katedroje per Mišias, laiko
mas vysk. J. Tunaičio, sakyda
mas pamokslą, kun. Vaclovas 
Aliulis priminė: prašykime 
“kantrybės ir jėgų, mylėti tė
vynę tokią, kokia ji yra”. O 
aikštėje — kilnių idėjų vėlia
vų eisena (nedidelė), tremti
nių ir politinių kalinių, Min
daugų rikiuotė. V. Ciplijaus
ko nutapytas karaliaus Min
daugo portretas (tik valstybės 
dieną rodomas), “Trimito” or
kestras, daugybė vilniečių. 
Kalbėjo deputatė, “Tautos 
duktė” Rasa Rastauskienė, 
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Vilniaus vysk. J. Tunaitis, Vil
niaus miesto tarybos pirminin
kas Arūnas Grumadas, papra
šęs dar turėti kantrybės, AT 
pirmininkas V. Landsbergis; 
buvo renkamos aukos Mindau
go paminklo statybai. Įvyko 
ir savarankiškos krašto ap
saugos rikiuočių varžybos, 
jų pasirodymai Kalnų parke 
(čia išrinktas ir Lietuvos 
galiūnas, kuriuo tapo pane
vėžietis Egidijus Zaldokas), 
televizijos filmo “Valdžia” 
pastatymas.

Į Helsinkį dalyvauti pasita
rime išvyko AT pirmininkas 
V. Landsbergis, užsienio rei
kalų ministeris A. Saudargas, 
ambasadorius V. Katkus, AT 
atstovas spaudai A. Ažubalis, 
vertėjas, patarėjai. Pasitari
mo išvakarėse įvykusioje spau
dos konferencijoje A. Saudar
gas susiejo Helsinkį 1-ąjį (1975 
m.) su Helsinkiu 2-uoju, iškel
damas buv. TSRS ir dab. Rusi
jos strategijos tapatumą. 
Anuomet TSRS, vadovaujama 
L. Brežnevo, siekė įteisinti 
Baltijos okupavimą, o dabar 
Rusija — įamžinti savo kariuo
menės buvimą.

Įsteigtas nuolat veikiantis 
pasitarimas. Tai AT pirminin
ko V. Landsbergio atliepis į 
pramonininkų, verslininkų 
kreipimąsi dėl katastrofiškas 
Lietuvos ekonomikos. Su pra
monininkais, verslininkais V. 
Landsbergis susitiko po vals
tybės dienos iškilmių. Gilinta
si į kreipimesi nurodytas vy
riausybės klaidas, priminta, 
kad dar kovo mėn. parengta 
ekonominės programos kon
cepcija nesusilaukė premje
ro dėmesio.

Tiesioginis susisiekimas 
Šeštokai — Suvalkai. Per pusę 
šimto metų apmirusiame gele
žinkelio ruože prasidėjo judė
jimas, nustatytas sutartimi, 
pasirašyta Lietuvos susisie
kimo ministerio J. Biržiškio 
ir Lenkijos transporto bei jū
rų ūkio ministerio E. Valigors- 
kio. Mes “neturime kito kelio į 
Europą”, o, lenkų teigimu, ge
ležinkelis Sankt-Peterburgas 
— Varšuva, einantis per Vil
nių, perspektyvesnis. Geležin
kelio atidarymo proga Šešto
kuose vokiečių koncernas su
organizavo vagonų parodą, ku
ri traukė akį kaip saldainis, 
ypač lyginant nualintą mūsų 
geležinkelio ūkį. Bilieto kai
na iš Vilniaus į Suvalkus — 
74 rb. (2dol.).

Pirmieji pakrančių apsaugos 
laivai. Klaipėdoje, Kopgalio 
pusiasalyje aidint 21 salvei, 
trijų laivų — gelbėjimo laivo 
“Vėtra”, dviejų sargybinių 
katerių — stiebais pakilo ka
rinių jūrų pajėgų vėliavos (žyd-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Dvasinė jaunimo mažakraujystė 
Didelė dauguma Lietuvos jaunuolių yra dvasiniai skurdžiai - nusivylę, 
apatiški, nemato gyvenimo prasmės • Taip tvirtino buvęs Sibiro misijo- 
nierius kun. Saulius Bytautas, OFM, kalbėdamas per Vatikano radiją

Iš Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto iškilmingo posėdžio 1992 m. gegužės 31 d. Vilniuje. VLIKo pirm, 
dr. K. BOBELIS įteikia garbės raštų AT pirmininkui VYTAUTUI LANDSBERGIUI Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuvos problemos vakariečių akimis

Pagvildenus mūsų jaunimo 
problemas, su siaubu tenka 
konstatuoti, kad mūsų tautos 
dvasinis skurdas lenkia net 
skurdžiausius kraštus. Mūsų 
vaikai ir jaunimas serga dva
sine mažakraujyste. Su kuo 
pakalbėsi: su tėvais, vaikais 
ar mokytojais, visi tvirtina 
tą patį — padėtis nepakenčia
ma ar net beviltiška. Didelė 
dauguma vaikų ir jaunuolių 
nusivylę, apatiški, nemato 
gyvenimo prasmės. Taip. Gy
venimas — labirintas, kuriame 
labai lengva paklysti. Tikrai 
dažnai būna taip, kad širdyje 
grumiasi prieštaringi jausmai, 
galvoje ūžia įvairiausios min
tys. Todėl ne visi sugeba to
kias kovas išlaikyti. Jie taip 
išvargsta ir nusivilia, jog ryž
tasi palikti šį pasaulį. Jiems 
mirtis — vienintelė išeitis iš 
chaoso.

Ne paslaptis, kad kiekvie
nam iš mūsų būna dienų, kai 
žmonės, pasaulis — visa tampa 
svetima. Niekur negali rasti 
paguodos, nusiraminimo.

Sunkią valandą tikintieji 
gali kreiptis į Viešpatį ir 
Jame rasti paguodą. O ką da
ryti tam, jei neturi į ką kreip
tis!?

Todėl šiandien pirmoji ir 
būtina sąlyga — visiems atsi
gręžti į Viešpatį: ne tik jaus
mais ar protu, bet svarbiausia 
— praktiniu gyvenimu. Neap- 
gaudinėkim savęs tvirtindami, 
jog yra kitų kelių pakelti jau
nimo dvasią. Visi bandymai 
siūlyti jaunimui į nieką neat
remtą, ore pakibusį dvasingu
mą būtų juokingi, jei ne per 
graudūs. Juk tikroji meilė yra 
gebėjimas save atiduoti kitam. 
O vardan ko žmogus savęs išsi
žadės, jei neturės didžiojo 
Meilės idealo Dievo? Gal to
dėl, kad taip reikia, kad taip 
gražu? O jei mums atkirs, jog 
taip visai negražu ir visai ne
reikia?

Šiandien labai populiarūs 
bandymai tarpusavio nemeilę 
ir nusivylimą gydyti psicho
terapiniu ar psichologiniu 
būdu taip pat tėra savęs ap
gaudinėjimas. Nesvarbu, kad 
mums lengva ranka išrašo ža
lių tablečių, kad ramiai mie
gotume, ar rausvų — rytui, kad 
visą dieną linksmi ir laimin
gi vaikščiotume, — vis tiek tai 
mūsų sielų nekeičia. Nekeičia 
mūsų požiūrio į gyvenimą, į 
artimą. Nei tabletės, nei geri 
patarimai į mūsų sielas neįdės 
gyvenimo prasmės.

Kaip atlaikyti tokią dvasinę 
griūtį? Juk sielojamės dėl 
jos . . . Labai paprastai, ir tur
būt todėl taip nelengva. Rei
kia prakalbinti asmenį ir pa

“LE PALAZZO PIO” rūmai Romoje. Juose yra įsikūrusios Vatikano radijo 
studijos, įskaitant ir lietuvių skyrių. Rūmus pastatydino Šv. Tėvas Pijus 
XII 1950 metais

dėti jam užmegzti asmenišką 
ryšį su Dievu. O čia svarbiau
sia — pagarba sąžinės laisvei 
ir net laisvei suklysti, nes 
tai yra autentiška Tiesos ieš
kojimo sąlyga.

Krikščionybė yra individua
lios sąmonės religija. O indi
viduali sąmonė neįmanoma be 
laisvo pasirinkimo galimybių. 
Todėl mums turėtų labiau rū
pėti ne vadinamojo praktikuo
jančio kataliko ugdymas, o 
egzistencinio kataliko, kuris 
neatsiejamas nuo tikėjimo, 
maldos, bendruomenės ir veik
los. Katalikiškos religijos for
mos yra sudėtingos ir gali virs
ti lukštu, o jų išpažinimas — 
stabmeldyste.

Išgyvenant gilią visuomenės 
sekuliarizaciją, teigti, kad 
prasidėjo jos religinis atgi
mimas, galima tik tada, kai 
prasideda, Jono Pauliaus II 
žodžiais, — naujoji evangeliza
cija: kuriasi kunigų ir pasau
liečių Evangelijos studijų bei 
diskusijų grupės, gilinamas 
savas tikėjimas, dalijamasi 
patirtimi, palaikoma gyvoji 
dvasia. Kol kas mūsų Bažnyčia 
dar ne bendruomenė tikrąja 
prasme. Ji, pasak kardinolo 
Leo Jozef Suenens, sueinanti 
į pamaldas anoniminė tikin
čiųjų minia, deja, neišgyve
nama kaip tarpusavy bendrau
jantis sambūris, nors ir telkia
si apie Eucharistiją.

Žodžiui praradus vertę, rei
kia ne tik skelbti, bet ir liudyti 
evangelines tiesas. Bet to dar 
nėra. Pirmieji charizminio ju
dėjimo daigeliai dar silpni 
(kai kurie maitinami net ne
krikščioniškų syvų) ir turbūt 
neišvengs visų sunkių ligų, 
guriomis mums teks persirgti 
visose srityse. Tad labai sun
ku susiorientuoti šiandien 
jaunam žmogui, kai savo veik
lą plečia įvairios bendruome
nės: vienos jų ekumeninės, ki
tos tik katalikiškos, Taize, 
Emmanuel, Studentų misija, 
įvairios evangelizacijos mo
kyklos, austrų krikščionių 
demokratų jaunimas, švedų, 
lenkų, čekų, vokiečių katali
kų jaunimo sąjungos ir daugy
bė kitokių. Dabartiniu metu 
Lietuvoje bene labiausiai po
puliari charizminio atsinau
jinimo grupė “Gyvieji akme
nys”.

Plečiantis ekonominiams ry
šiams, būtų keista, jei kata
likai nebendrautų, nesidalytų 
Dievo dovanomis su kitais. Ta
čiau čia ir reikia būti atsar
gesniais. Nesitikėkim, kad at
vyks katalikai, reformatai, liu
teronai. Plis sektantai ir nau
jieji pagonys. Kor.

Pranešimas iš Paryžiaus

Lietuvos diplomatiją atkuriant
Iš pokalbio su Lietuvos užsienio reikalų ministerijos konsulinio skyriaus vedėju 

RIMANTU ŠIDLAUSKU Paryžiuje
DARIUS ALEKNA, Paryžius

Lietuvoje dar daug ką reikia 
atkurti bei atstatyti. Ne išim
tis ir okupacijos suskaldyta 
bei didžiąja dalimi sunaikinta 
Lietuvos valstybės atstovavi
mo užsieniuose sistema — už
sienio reikalų ministerijos 
vadovaujamas ambasadų ir 
konsulatų tinklas. Šiandien 
jis jau turėtų veikti visu pa
jėgumu. Šiai atsikūrusiai in
stitucijai reikia nuveikti dar 
daug darbų, dar daug mokytis.

Diplomatiniame seminare
“Konsulatas ir konsuliniai 

skyriai yra valstybės institu
cijų tąsa užsienyje” — sako 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos konsulinio depar
tamento skyriaus vedėjas Ri
mantas Šidlauskas. Prancūzi
joje jis 3 savaites dalyvavo 
Tarptautinio viešojo adminis
travimo instituto (Institut 
International d’Administra- 
tion Publique) pirmą kartą 
surengtame konsulinės bei 
diplomatinės teisės ir prakti
kos seminare. Jis džiaugiasi, 
kad nauda buvusi labai nema
ža, kad, be teorinės dalies — 
paskaitų, jiems taip pat paro
dė prancūzų geriausiu laiko
mą jų konsulatą Briuselyje. 
Tad teko susipažinti ne tik 
su tuo, kaip praktiškai doro
jamas! su užsienyje gyvenan

PADĖKA
A.a. agr. DOMUI ŠIURNAI

mirus, nuoširdžiai dėkoju kunigams - Kl. L. Kemešiui, Fr. X. 
Paul už maldas laidotuvių namuose, šventovėje ir palydė
jimą į amžino poilsio vietą. Ypač esu dėkinga giminaitei dr. 
Janinai Pocienei ir jos šeimai už velionies slaugymą pasku
tinėmis valandomis ir talką laidotuvių metu.

Padėka visiems giminėms, draugams, kaimynams už 
Mišių aukas, gėles, užuojautas žodžiu bei raštu, KLKM dr- 
jos narėms už puikius pusryčius parapijos salėje, chorui 
už giedojimą, visiems patarnavusiems šventovėje ir karsto 
nešėjams.

Didelė padėka gausiai aukojusiems KL fondui ir ligo
ninėms. Ačiū A. Ratavičienei ir dr. D. Vindašienei už pasa
kytus atsisveikinimo žodžius.

Ačiū! _ a.- •Ona Siurmene

PADĖKA
Broliui ir dėdei

JURGIUI GUDINSKUI
staiga mirus 1992 m. birželio 4 d.,

nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui K. Butkui, OFM, už mal
das laidotuvių namuose, kunigams - Lietuvos kankinių para
pijos klebonui J. Staškui, Angelų karalienės klebonui K. But
kui, OFM, ir Aušros Vartų klebonui Juv. baubai, OFM, už 
gedulines Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. Dėko
jame Mišių tarnautojams, karsto nešėjams ir A. V. Paulio- 
niams už giedojimą pamaldų metu.

Ačiū visiems, kurie atėjote atsisveikinti laidotuvių na
muose ir krikšto sūnui už atsisveikinimą koplyčioje.

Dėkojame visiems už užprašytas Mišias, aukas Lietu
vos vaikams, atsiuntusiems gėles ir visiems dalyvavusiems 
pamaldose ir palydėjusiems į kapines bei pareikštas užuo
jautas spaudoj ir žodžiu; laidotuvių namams ir visiems arti
miesiems bei giminėms.

Ačiū p.p. Mačiams už puikius pusryčius ir ponioms 
už pyragus.

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

Liūdintys visi artimieji

čių Prancūzijos piliečių pro
blemomis, bet taip pat ir su 
konsulato valdymo struktūra.

Kursų klausytojams taip pat 
teko pamatyti centralizuotą 
užsieniuose gyvenančių Pran
cūzijos piliečių civilinės būk
lės įrašų archyvą. R. Šidlaus
kas mano, kad tai labai vertin
gi pavyzdžiai, daug ką būsią 
galima panaudoti ir Lietuvoje. 
“Pavyzdžiui, mes jau seniai 
galvojame apie savanorišką 
užsienyje gyvenančių piliečių 
registraciją, kad jiems, iškilus 
reikalui, būtų galima padėti, 
ir kad jie, jeigu tik nori, galė
tų pilnai dalyvauti valstybės 
gyvenime”. Konsulinio depar
tamento skyriaus vedėjas tiki
si, kad gautos žinios įgalins 
šį darbą pastūmėti į priekį. 
Labai naudinga buvę pasikal
bėti ir su 20 iš įvairiausių 
šalių atvykusių klausytojų, 
kaip tvarkomasi kitur.

Prisimenant dabartines Lie
tuvos finansines galimybes, 
galvojama apie tai, kad su vis 
augančiu konsulinio darbo 
srautu padėtų dorotis garbės 
konsulai. Apie šios instituci
jos veiklą R. Šidlauskas daug 
sužinojęs iš kitų kraštų kolegų.

Dabartiniai sunkumai
O kas šiandien kelia dau

giausia sunkumų praktiniame 
konsulinių ambasados skyrių 
ir konsulatų darbe? “Matot,

— sako R. Šidlauskas, — kon
sulatai ir konsuliniai skyriai 
yra savotiška valstybės insti
tucijų tąsa užsienyje, ir šian
dien jie dirba taip, kaip ir vi
sos kitos Lietuvos valstybinės 
įstaigos. Labiausiai trukdo 
tai, kad Lietuvoje dar nėra 
net įpusėtas pasų išdavimo 
darbas, dar ne visai normali 
sienų situacija. Šiandien 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija nėra vienalytė in
stitucija. Lietuvoje esanti 
šios ministerijos dalis ėmė 
kurtis iškart po 1990 kovo 11- 
osios. Kai kuriose valstybėse
— pirmiausia JAV ir Vatikane
— Lietuvos diplomatinės atsto
vybės veikia dar nuo pirmo
sios nepriklausomybės laikų, 
kai kuriose jos atsikūrė ir 
pradėjo veikti tik prieš gerą 
pusmetį. Kai kur dirba jau se
niai su diplomatija susipažinę 
žmonės, kai kur jie dar tik dip
lomatinio darbo mokiniai”.

Trūksta patirties
O ar darniai darbuojasi šios 

trys Lietuvos atstovavimo už
sienyje dalys. “Žinoma, sako 
mano pašnekovas, aš galiu kal
bėti tik pasiremdamas savo 
tiesioginio darbo patirtimi. 
Man atrodo, kad glaudesnio 
visų šių trijų dalių bendra
darbiavimo šiek tiek trūksta.” 
R. Šidlauskas mano, kad reikė
tų dažniau pasitarti, daugiau 
pasinaudoti išlikusiąja patir
timi. Praktikoje dar pasitai
ko, kad gerai nepasvarsčius ir 
neaptarus nusprendžiama vie
naip arba kitaip, o paskui ten
ka tokį nutarimą atšaukti. Tai 
negerai, nes liečia oficialų 
mūsų atstovavimą užsienyje.

Paklaustas, kas trukdo glau
džiai šios vienos sferos insti
tucijų veiklai, R. Šidlauskas 
sako, kad ne geranoriškumo 
trūksta, o patirties. Žiūrint 
iš šalies, gali pasirodyti, kad 
viskas vyksta daug paprasčiau 
nei tikrovėje. Šiandien reikia 
pripažinti, kad viskas vyksta 
daug sunkiau. Lietuvos valsty
bei viską reikia padaryti du 
kartus greičiau ir du kartus 
geriau, kad valstybių bendri
joje būtų laikoma lygia. Kita 
vertus, visi matome, kad labai 
dažnai susiduriame su nekom- 
petencija. Šiandien vykstanti 
užsienio reikalų ministerijos 
reforma irgi kol kas truputį 
jaukia jos darbą.

Konsulinio departamento 
skyriaus vedėjas R. Šidlaus
kas mano, kad išsamesnis pa
sikeitimas patirtimi su nuo 
seno veikiančiomis Lietuvos 
atstovybėmis užsieniuose ir 
joms turėtų labai daug nau
dos, nes ten dažnai netiksliai 
įsivaizduojama esamoji padė
tis Lietuvoje. Tačiau kaip 
ten bebūtų, laikui bėgant vis
kas susigulės: tam yra visos 
teisinės prielaidos, viskas 
vienos institucijos — Lietu
vos Užsienio reikalų ministe
rijos — rankose.

’SAMOGmA’ Knygų rišykla
WjMf “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
būdavo galima išstatyti ir re
zistencinio meno kūrinius kaip 
dekoratyvinį meną. Toji šven
tė rengiama ir dabar.

Baigdamas savo reportažą, 
korespondentas pastebi užba
rikaduoto parlamento rūmus 
su angliškais įrašais: “Red 
Army go home”, “Freedom for 
Baltic”. Esą Latvija tebejau
čia svetimą žvilgsnį.

Užnuodyta jūra
Baltijos jūros likimu susi

domėjo ir angliškoji spauda. 
Montrealio “The Gazette” 
dienraštis paskelbė Reuterio 
agentūros išsiuntinėtą pra
nešimą 1992.VI.15 laidoje. Jo 
autorius Anthony Barker iš 
Petrapilio rašo gavęs žinią, 
kad jau 50 metų Baltijos dug
ne guli tūkstančiai tonų mir
tinųjų nuodų. Tie nuodai bu
vo pagaminti vokiečių ir sta
tinėse slaptai suleisti jūron 
sovietinės kariuomenės po II 
D. karo.

Šia grėsme pradėjo rūpin
tis Rusijos žaliųjų partija. 
Jos vicepirmininkas Ivan Blo- 
kov pokalbyje pareiškęs: nie
kas iki šiol nežino kokiame 
stovyje yra tos dujų statinės; 
jeigu jos prakiurs visos iš kar
to, visi jūros gyviai nugaiš.
Karinių žinovų nuomone, jeigu 

minėtos statinės prakiurs ir 
nuodai pradės sunktis, skys
tieji ar tirštieji nuodai nusės 
į dugną 90 metrų gylyje ir sklei
sis palengva. Negilioje ir už
terštoje Baltijos jūroje pasek
mės gali būti nepramatomai di
delės.

Petrapiliečių nuomonės
Petrapilyje įvyko gamtosau

gos konferencija, kurioje bu- 
jvęs jūros karininkas dabarti
nis Petrapilio vicemeras Via- 
česlav Ščerbakov rėmė suma
nymą moksliškai ištirti minė
tą grėsmę Baltijos jūroje. Blo- 
kovas betgi pareiškė, kad kol 
kas nieko nedaroma dėl biuro
kratijos nerangumo, karinių 
paslapčių saugojimo .ir lėšų 
stokos. Be to, prisibijoma: jei
gu moksliniai tyrimai ras, kad 
reikia minėtus nuodus pašalin
ti, iškils daug galvosūkių. Gal
būt ten šalia nuodų yra ir 
sprogmenų. Keliant visa tai į 

PRISIMINIMAS

1967 m. rugpjūčio 2 d. tragiškai žuvo 
mūsų mylimas tėvelis agronomas

AfA 
JUOZAS RICKUS.

25-rių metų mirties sukakties proga prašo
me draugus, pažįstamus, gimines pasimelsti už 
jo vėlę.

Liūdesyje likę -

sūnus Juozas, dukros - Janina Narušienė 
ir Alina Žilvytienė su šeimomis

Jei mes prikelti galėtume,
Tu būtum šiandien su mumis.
Parskrido paukščiai, sužydo gėlės,
O Tu Jau niekad negrįši pas mus.

PADĖKA

AfA 
JONAS TUNAITIS

tragiškai žuvo 1992 m. sausio 15 d., palaidotas 
sausio 20 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdi padėka Tėvams pranciškonams už Rožinį ir 
maldas laidotuvių namuose, atnašautas gedulines Mišias 
šventovėje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame D. Viskontienei už vargonavimą ir giesmių 
pravedimą laidotuvių namuose, D. Rotkienei už jautrų gie
dojimą šventovėje Mišių metu.

Esame dėkingi visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, 
ir velionies atminimui pagerbti aukojusiems Lietuvių slau
gos namams, “Tėviškės žiburiams”; ačiū už atsiųstas gėles, 
užprašytas Mišias, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei 
raštu.

Gili padėka karsto nešėjams, B. Stanulienei už pusry
čių paruošimą ir ponioms bei panelėms už suneštus pyragus.

Liekame visiems nuoširdžiai dėkingi.

Liūdintys -žmona Ona, sūnus Vidmantas, 
dukros - Žibutė ir Dalia

paviršių, gali įvykti tragedija. 
“Ir ką darysime su ištrauktom 
statinėm nuodų? Kas sutiks jas 
priimti į savo teritoriją? Gal 
tai skamba šventvagiškai, bet, 
mano nuomone, Baltijos dug
nas yra geriausia vieta nuodin
gom medžiagom” - pareiškė 
Ščerbakovas.

Žaliųjų veikėjas Blokovas 
savo įstaigoje paaiškino Reu
terio korespondentui, kaip tos 
nuodingos medžiagos atsirado 
Baltijos jūroje. Mat 1945 m. są- 
junigininkai, laimėję karą 
prieš hitlerinę Vokietiją, su
darė komisiją, kuri turėjo nu
spręsti vokiečių paliktų nuo
dingų chemikalų likimą. Vaka
rų valstybės savo dalį palaido
jo kitur, o Sov. Sąjunga pasi
rinko Baltijos jūrą.

Pasak rusų žaliųjų partijos, 
minėtų chemikalų iš viso rasta 
200,000-350,000 tonų. Iš jų 50,- 
000 suversta į Baltijos jūrą. 
Taip sako vakariečių ir rytie
čių informacijos šaltiniai. 
Švedijos žalieji mano, kad vė
liau tas nuodingų medžiagų 
kiekis buvo padidintas Sov. 
Sąjungos ir Rytų Vokietijos 
nuodingomis atliekomis. Tarp 
jų minimos nervų dujos 
“Sarin” ir “Tabun”, taip pat 
fosgenai, difogenai ir garsty- 
činės dujos, nuo kurių žiau
riai kentėjo kareiviai I D. karo 
frontuose.

Esą žinių, kad 200 Baltijos 
pakrančių gyventojų buvo ap
nuodyti. Kai kurie mirė. Tai 
įvyko tinklais ištraukus nuo
dingų chemikalų kiautus bei 
būgnelius arba bangomis iš
metus juos į krantą.

Imperialistų veikla
“Le Figaro” 1992.VI. 15 pa

skelbė žinutę iš Maskvos, kur 
įvykęs pirmasis rusų naciona
listų suvažiavimas. Pagrindi
nis jų siekis - atgaivinti “di
džiąją rusų imperiją”. Vienas 
pagrindinių jų veikėjų Stanis
lovas Karpov pareiškęs, esą 
reikia imtis skubių priemonių 
ta linkme. Dabar būtina steig
ti gerai organizuotas slavų bei 
rusų bendruomenes buvusiose 
Sov. Sąjungos respublikose. 
Tos bendruomenės būsiančios 
bazės naujajai rusų imperi
jai. G.



“Tarnavau altoriui ir plunksnai”
Prelato JUOZO PRUNSKIO žodis, pasakytas savo tautiečiams 

Lietuvoje per Vatikano radiją

Pro kiemo langą
Gausu lankytojų Lietuvoje • Spaudoje daug kelionės aprašymų 
• Jie rašo apie didelius dalykus, o aš - apie mažus, kasdieniškus

Ačiū labai Vatikano lietu
viškosios radijo valandėlės 
vadovui, kad mane pakvietė 
prabilti į savo brolius Lie
tuvoje. Galbūt proga ta dėl to, 
kad aš šiemet baigiu 85-us me
tus. Gegužės mėnesį suėjo 60 
metŲ kunigystės. Džiaugiuosi 
savo ilgu amžiumi ir manau 
čia daug nulėmė, kad būdamas 
labai jaunas įsijungiau į atei
tininkų ir skautų sąjūdį. Tada 
nusprendžiau laikytis pilnos 
abstinencijos — nevartoti jo
kio alkoholio, ir be tų nuodų 
mano organizmas galėjo ilgiau 
laikytis.

Aš taip pat džiaugiuosi, kad 
tapau kunigu. Kai baigiau Ro
kiškio gimnaziją 1925-aisiais 
metais, buvau dvejus metus 
mokytoju pradžios mokykloje, 
ir buvo vilties paveldėti di
delį tėvo ūkį, nes buvau vy
riausias sūnus, tačiau pradė
jau galvoti, kad krikščionybės 
idealai yra taip svarbūs, Kris
taus mokslas taip brangus, kad 
verta tam aukoti savo gyveni
mą, ir dėl to nutariau stoti į 
kunigų seminariją Kaune. Te
nai drauge baigiau ir Vytauto 
Didžiojo universitetą, paskui 
dar išėjau papildomas studi
jas Teisių fakultete ir gavau 
licenciato laipsnį.

Prelatas JUOZAS PRUNSKIS

Didžiausias mano darbas 
Lietuvoje buvo su plunksna 
— tarnavau altoriui ir plunks
nai,. Mes drauge su rašytoju 
Juozu Grušu redagavome po
puliarų, plačiai skaitomą “Mū
sų laikraštį”, o paskiau man 
teko būti redaktoriumi “XX- 
ojo amžiaus” dienraščio. Te
ko dirbti su tokiais dideliais 
idealistais, kaip dr. Jonas Gri
nius, Juozas Ambrazevičius- 
Brazaitis, kun. prof. Stasys 
Yla, dr. Pranas Dielininkai- 
tis, Zenonas Ivinskis, dr. An
tanas Maceina, dr. Ignas 
Skrupskelis ir kiti mūsų drau
gai, kurie buvo Vakarų univer
sitetuose baigę studijas, susi
pažinę su Vakarų pasaulio 
progresyvia kultūra. Jie norė
jo Lietuvoje įskiepyti pažan
gią krikščionybę.

Dirbti su jais buvo malonu
mas ir kartu mokslas, stebint 
jų didelį pasišventimą. Visi 
jie buvo ateitininkai. Deja, 
okupantai komunistai “Mūsų 
laikraštį” atėmė ir pradėjo 
areštuoti mūsų žmones — visų 
pirmą Skrupskelį, paskui ir 
kai kuriuos kitus. Tada aš nu
važiavau į tėviškę pabūti, ma
nydamas, kad tai gal mano 
paskutinės dienos. Mano drau
gai atsiuntė žinią iš Kauno, 
kad paskutinės jau valandos: 
“Tavo vardas sąraše areštuo- 
tinų ir bėk!” Aš tada per sie
ną, kuri buvo saugoma rusų 
karių su šunimis, su didžiau
siu pavojum gyvybei pabėgau 
į Vokietiją. Tenai dar buvau 
uždarytas 10-čiai dienų kon
centracijos lageryje, o paskui 
pasiekiau Čikagą ir čia išgy
venau 50 metų.

Būdamas išeivijoje, dirbau 
taip pat spaudoje — man teko 
redaguoti žurnalą “Laivas”. 

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Buvau per keliolika metų dien
raščio “Draugas” redakcijos 
narys. Bet svarbiausia, aš įsi
tikinau, kad mūsų tautos stip
rybė yra tvirtas ryšys su krikš
čionybe, kad Kristaus Evange
lija gali duoti moralinės ir 
dvasinės jėgos nugalėti visus 
sunkumus. Dėl to aš pašven
čiau savo gyvenimą rinkti me
džiagą apie konvertitus, ku
rie iš kitų tikybų perėjo į ka
talikybę, ir rašyti knygas apie 
religiją.

Mane giliai skaudino oku
pantų komunistų žiaurumai 
Lietuvoje. Mano tėvas mirė 
Sibire, motina buvo ištremta į 
Sibirą. Kai į Ameriką atvažia
vo Čhruščiovas, paprašiau, 
kad leistų jai iš Lietuvos 
atvykti į Ameriką, ir tokį 
leidimą gavau. Mačiau dide
lę komunistų tironiją ir nu
tariau pašvęsti savo jėgas 
registracijai jų kruvinų dar
bų, kad jie žinotų, jog tai pa
silieka istorijoje. Tai turėtų 
būti jiems savotiškas perspė
jimas sustabdyti terorą. Pa
rašiau 37 knygas ir brošiūras. 
Keletą jų redagavau kartu su 
kitais. Jų tematika daugiau
sia lietė religines tiesas ir 
komunizmo žiaurumus. Džiau
giuosi, kad galėjau tam savo 
gyvenimą skirti.

Dabar su didžiausiu dėme
siu seku gyvenimą Lietuvoje, 
nes tenai lietuviai, mūsų bro
liai. Jie mums labai brangūs. 
Džiaugiuosi, kad Lietuva at
gavo nepriklausomybę. Taip 
pat labai svarbu, kad mūsų 
broliai Lietuvoje būtų ne
priklausomi nuo savo grupi
nių aistrų ir galėtų veikti 
bendradarbiaudami sutartinai 
su kitomis grupėmis. Tai la
bai svarbu. Šiuo metu Lietu
va garsėja Vakarų pasaulyje, 
bet vis dėlto svetima kariuo
menė tebėra Lietuvoje. Mums 
reikia laikytis didelės vie
nybės, kad galėtume pilną ne
priklausomybę pasiekti.

Sveikindamas mielus bro
lius Lietuvoje, visų pirma ska
tinu laikytis gilių, svarbių 
krikščionybės principų. Tai 
mūsų moralinė jėga, kuri pa
dės mums tapti taip pat ir dva
siškai nepriklausomais, pa
dės ištverti visuose gyvenimo 
sunkumuose. Taip pat trokštu, 
kad mūsų broliai Lietuvoje 
gyventų blaivybėje ar absti
nencijoje. Iš savęs patyriau, 
kaip tai svarbu žmogaus svei
katai ir visam žmogaus gyveni
mui. Norėčiau maldauti Lietu
vos brolius, kad šiose svar
biose valandose būtų ištver
mingi, kad siekimas ir noras 
pasiekti pilną nepriklausomy
bę Lietuvai padėtų nugalėti 
visus tuos ekonominius sunku
mus, kuriuos tauta kenčia. Pa- 
siduokime vieni kitiems ran
kas — vienybėje, sutarime mes 
galėsime daug laimėti ir daug 
pasiekti. Svarbiausia, kad ša
lia laisvės ir nepriklausomy
bės atgimimo, atgimtų mūsų 
dvasia, kad neskęstume por
nografijoje ar kitose blogybė
se, bet kad sutelktume visas 
jėgas Lietuvos laisvei ir ne
priklausomybei.

Mes galime stiprybės semtis 
iš mūsų didžiųjų švytinčių 
žvaigždžių, kurios savo cha
rakteriu duoda mums įkvėpi
mą. Šv. Kazimieras buvo įkvė
pimas Lietuvos pulkams, kovo
jantiems prieš Maskvos užpuo
limus, jis taip pat yra mums 
pavyzdys ir įkvėpimas dabar 
gyventi krikščionišką, nuošir
dų gyvenimą. Jo nei karališkie
ji rūmai nesugadino, jis pa
siliko skaisčios dvasios.

Kitas mums pavyzdys — pa
laimintasis Jurgis Matulaitis, 
kuris tiek daug pasišventimo 
parodė mylėdamas Lietuvą ir 
pašvęsdamas gyvenimą Lietu
vos laisvei. Kor.
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Iškilmingajame VLIKo posėdyje 1992 m. gegužės 31 d. Vilniuje mons. 
K. Vasiliauskas skaito invokaciją bei maldą už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės Nuotr. Alf. Laučkos

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Pažadėjo išvesti

Rusijos prezidentas B. Jel
cinas, kaip skelbė didžioji spau
da, septyniųjų susitikime 
Miunchene pažadėjo šiais ir ki
tais metais išvesti iš Baltijos 
kraštų 100,000 Rusijos karei
vių. Išvedimas bus vykdomas 
palaipsniui kas mėnesį, kai tik 
bus pastatytos kareiviams pa
talpos. Pasak Jelcino, negali
ma tokį skaičių kariuomenės 
išvesti ir paleisti į laukus. Jel
cinas davė tokį pažadą, kai va
kariečiai jam užtikrino finan
sinius kreditus.

Pasaulinio banko narė
Š.m. liepos 6 d. Lietuva, įsi

jungė į Pasaulinį banką, ir bu
vo pasirašyta prekybos bei in
vesticijų sutartis su JAV-mis. 
Susitarimus Vašingtone, Vals
tybės departamente, pasirašė 
Lietuvos ministeris pirminin
kas G. Vagnorius. Lietuva tre
čioji iš buvusių sovietinių res
publikų tapo pasaulinės insti
tucijos nare. Bankui reikėjo 
įmokėti 6.29 mil. dolerių.

G. Vagnorius, buvodamas 
JAV-se, susitiko su JAV ban
kų tarybų nariais, žinomais 
verslininkais, diplomatinių 
tarnybų žmonėmis. Prekybos ir 
investicijų sutartį pasirašė 
kartu su JAV viceprezidentu 
D. Quayle.

Iš Pasaulinio banko Lietuvos 
atstovai nuvyko į viceprezi-
dento D. Quayle įstaigą. Pasta
rasis su keliais savo patarėjais 
susitiko dvidešimt minučių po
kalbiui su ministerio pirminin
ko delegacija. Daugiausia lai
ko buvo skirta Rusijos kariuo
menės išvedimui. Po pokalbio 
viceprezidento įstaiga patei
kė spaudai pareiškimą, kuria
me pažymima, kad viceprezi
dentas ir premjeras sutarė, jog 
svetima kariuomenės iš Balti
jos valstybių turi būti išvesta 
kaip galima greičiau. (Iš Lietu
vos konsulato Kanadoje pranešimo).

Įteikė įgaliojimus
Ilgiausiai išbuvęs diploma

tas Britanijoje Vincas Balickas 
liepos 8 d. įteikė šio krašto ka
ralienei savo vyriausybės įga
liojimus. V. Balickas diploma
tinę tarnybą Lietuvos pasiunti
nybėje pradėjo 1938 m. Jis per 
54-rius metus palaikė Lietu
vos nepriklausomybės atmini
mą Britanijoje.

Pagelbėjo žydams
Buvusio Japonijos konsu

lo Lietuvoje Chyune Sugihara 
našlė liepos 10 d. lankėsi Lie
tuvoje. Ji buvo lydima Japoni
jos televizijos tarnautojų, ku
rių tikslas - sukurti filmą apie 
konsulą Sugihjarą. Pastarasis 
išdavė daugiau kaip600vizų žy
dams išvažiuoti iš Lietuvos, su
darydamas jiems sąlygas pa
bėgti nuo nacių. Jis tai darė 
prieštaraudamas tuometinei ja
ponų valdžios politikai. Valsty
biniame žydų muziejuje Vil
niuje bus įrengta žymaus japo
nų skulptoriaus Goichi Kiti- 
gawa konsulo biustas.

Nauja išnaudojimo politika?
Leidinyje “Economics” 1992.- 

V.8 rašoma, kad Tarptautinis 
valiutos fondas (IMF) visu sa
vo svoriu yra už pobolševiki- 
nės Rusijos kolonijinę politi
ką, kuo suinteresuoti ir Mask
vos imperialistiniai sluoksniai.

Rusija esanti susitarusi su 
Tarptautiniu valiutos fondu, 
kur pastarajam padariusi nuo
laidų, o šis savo ruožtu (fon
das) suteikęs Rusijai galimy
bę prižiūrėti visas kitas bu
vusias sovietines respublikas. 
Susitarta sudaryti “rublio zo
ną”, kurion be Sandraugos 
valstybių įjungiami ir Balti
jos kraštai.

Taipogi atgaivinama sena 
kitų kraštų apiplėšimo forma. 
Rusijos nafta, natūralios du
jos ir metalai bus eksportuo
jami į kaimynines respublikas 
aukštomis kainomis, o pasta
rųjų gaminiai Rusiją pasieks 
dirbtinai žemesnėmis kaino
mis.

Rusijos vyriausybė paskel
bė nusistatymą savo krašto ža
liavas pardavinėti pasaulinės 
rinkos kainomis. Ji jau esan
ti pakėlusi šešis kartus naftos 
kainas ir nustačiusi dvejopas 
kainas natūraliom dujom: ke
turgubai pakeltos kainos kai
mynams, o Rusijoje palieka
mos vyriausybės primokomos 
kainos. J.A.

Savo 125tajl gimtadienį mes esame pasaulio viršūnėje
1992 metų pranešimu apie žmogaus vystymosi klasifikaciją pasaulyje 

geriausiojo gyvenimo pirmąją vietą užima Kanada.
Sis Jungtinių Tautų tyrimo programos paskelbtas pranešimas yra paremtas sudaryta 

160 kraštų statistika apie gyvenimo siekius, išsilavinimo lygį ir perkamąją galią.

Canada
125-tąją sukaktį minint

lagaminų .. . laukia 
O darbininkai, pusę 
atvežę, nuėjo pava-

Lėktuvo sparnas palinksta 
posūkiui, atsiveria plati Vil
niaus miesto panorama. Kaip 
ant delno. Žemė artėja, ir ra
tų trinktelėjimas sako, kad 
mes - Lietuvoje.

Už stiklo durų minia žmonių 
su gėlėmis rankose. Laukia 
kantriai, nes čia dar veikia 
sovietinė tvarka: keleiviai lau
kia savo 
ir laukia, 
krovinio 
karių.

Po valandos pamatau ant ju
dančios juostos savo antrąjį la
gaminą. Galiu jau eiti per mui
tinę. Vaikystės draugai puola į 
glėbį. Pusę amžiaus nesimatę, 
atpažįstame viens kitą iš nuo
traukų.

Spaudoje gausu kelionių ap
rašymų. Dažniausiai apie dide
lius dalykus. Šis rašinys keti
na duoti tik kasdienybės at
spalvius, papildant bendrą 
Lietuvos vaizdą.

Pienės, kurmiai, vilos
Iš Vilniaus greitkelis veda 

į Klaipėdą. Už Kauno imame 
nuošalesnį kelią, vedantį į 
Kelmę. Pirmas įspūdis: visas 
kraštas paskendęs pienėse. 
Joms žydint gal ir gražu, bet 
gegužės gale visur vien pūkų 
galvutės. Miesto sodai, pake
lės, namų kiemai-pienės, pie
nės. Pievose daug kmynų, vied- 
rynų ir kitokių gėlių.

Tėviškės pievoje, prie kelio 
iš Šiluvos į Tytuvėnus, kur be- 
kelsi koją, visur kurmių kups
teliai. O, kad tai būtų tik že
mės kurmiai! Deja, jų daug vi
joje šalyje: užmiesčiuose vyks
ta statybos. Visi, kas tik buvo 
arti lovio ar dabar dar yra, kol
chozų pareigūnai (sukrovę tur
tą ne savo prakaitu), Gariūnų 
stambieji vaizbūnai statosi 
puikias dviaukštes vilas: vario 
stogai, balti stulpai, gražūs 
riesti takai į garažą. Naujoji 
grietinėlė (upper-class)!

O man viešint, eiliniam dar
bo žmogui pakilo benzino kai
na 40% per vieną naktį. Lietu
vis kantrus, eis pėsčias, kaip 
ir anais laikais. Ištvers. Ta
čiau slaptas pavydas, kaip ug
nikalnio lava, veržiasi iš lėto. 
Advokatas Žumbakis, kalbėda
mas Lietuvos televizijoje, la
bai taikliai dūrė į šią skaudan
čią vietą .. . Gal bus surasta 
išeitis. _ ........Teviskeje

Kelionės tikslas - peržengti 
tėviškės namų slenkstį, aplan
kyti tėvų kapus, pamatyti Mer
gaitę, išgirsti gegutę kukuo
jant. Nepažįstamu laukų keliu
ku pasiekiu tėviškę. Namas lyg 
sulindęs į žemę; suaugusiam 
atrodo perpus mažesnis. Dar
žinė ir tvartas nugriauti. Eže
ras nebe tas. Vandens lygiui 
nusmukus pasikeitė krantai, 
apžėlė alksniais.

Lankau tėvų kapus. Kokią sa
vaitės dieną beateisi, kapinė
se vyrai ir moterys triūsia prie 

savo artimųjų kapų. Beržinė
mis šluotelėmis apšluoja, gė
les palaisto, sunėrę rankas pa
stovi. Lietuvoje ryšiai su iške
liavusiais gilesni - tęsiasi iš 
kartos į kartą.

Mergaitę su anūkėliu ant ran
kų sutikau. Tik akys to pačios 
- jaunos ir žvalios. O gegutės 
taip ir neteko išgirsti. Pasige
dau ir gandro kalenimo, ir vie
versio virš arimų. O buvo jie 
mano vaikystės neatskiriama 
dalis. Varnos, varnos! Jūs li
kote ištikimos palydovės ir 
kaimo, ir miesto gyventojui. 
Jūsų triukšmingas šeimyniš
kas bendravimas prasideda 
prieš saulėtekį ir tęsiasi sau
lei nusileidus. Tikros lietu
viškos varnos, su pilkais papil- 
viais, blizgančiai juodos.

Žemaitijos miestelyje
Apsistojau Kelmėje. Čia ka

ro pasekmių nublokšti gyvena 
mano draugai. Naujoji pokario 
statyba - gelsvų plytų name
liai, paskendę vaismedžiuo
se. Vienur kitur išsikiša me
dinis - anų laikų. Beveik vi
suose kiemuose yra stiklo ar 
plastikos šiltnamiai. Kiekvie
na pėda apsodinta. Gėlės tik 
prie namo.

Dažnas miesto gyventojas tu
ri sklypelį kolektyviniame so
de. Nelengva juos pasiekti, nes 
jie būna atokiau užmiestyje. 
Nuo jų priklauso, ar šeima tu
rės pakankamai maisto. Ir taip 
yra, kad beveik visi lietuviai 
yra “ūkininkai”. Vieni gabesni, 
kiti mažiau patyrę.

Šis ruduo gal nebus pelnin
gas: pavasaris buvo šaltas ir 
lietingas, o man viešint - saulė 
nuo ryto ligi vakaro. Nuo saus
ros vaismedžius apniko kirmi
nai, o juos naikinti nėra prie
monių. Net miškuose beržai 
stovi visai nuogi.

Keliuosi rytais vos prašvitus. 
Prikelia varnos, šunų lojimas 
ir lietuviški žadintuvai - gai
džiai. Nuo vieno gatvės galo 
lig kito. Praeina senukas, vedi
nas žalmargę į ganyklą. Kelios 
moterys su kibirėliais. Vėl ra
mu. Oras kaip skysta sveikata 
veržiasi į plaučius. Skirtingai 
nei namuose.

Rusai, rubliai, Maskva...
Laisvas kraštas. Laisva kvė

puoti! Bet dabar suprantu, ko
dėl dr. K. Bobelis su visu VLI
Ko aparatu taip ilgai nenorėjo 
pripažinti Landsbergio vyriau
sybės. Net ir tuomet, kai visas 
pasaulis pripažino, VLIKas vis 
dar buvo “vyriausias” laisvin- 
tojas. Priežastys šios: sovietų 
kariniai daliniai krašte, rub
liai su Lenino atvaizdu įmo
nių rankose, automobilių re
gistracijos numeriai su rusiš
kom raidėm. Taip jau yra, kad 
vakare gyvenimas lyg pristoja, 
nes televizijoje rodoma rusiš
kai įkalbėta filmų serija “Ma
rijaną”. Kažkas panašaus į“Dy
nasty”. Lietuviška televizija 

tik simbolinė - vakare vos po
ra valandų. Visą dieną tik ru
siškai iš Maskvos ...

Miestuose
Klaipėdos, Telšių, Šiaulių 

ir kiti miestai užgožti 4-5 aukš
tų apartamentais. Vienas kitas 
išsiskiria savo originalumu, o 
kiti standarinės išvaizdos. Vi
sų įėjimų laipteliai išdaužyti, 
ištrupėję. Aišku, kas nors vogė 
cementą savo statybai. Tas pats 
ir su šaligatviais: išdaužytos, 
atšokę plytelės, daug kur gilios 
duobės. Esant girtam, reikia 
turėt gerą angelą sargą arba 
kitą globėją, kuris pagalvėlę 
pakištų... O išgeriame kaip 
ir visur kitur pasaulyje. Tik 
autovežimių vairuotojai šven
tai laikosi blaivystės, jei tą 
dieną reikia kur nors važiuo
ti. Baudos už girtą važiavimą 
didelės.

Klaipėdą buvau įsivaizdavęs 
sovietų nuniokotą, nulietuvin- 
tą. Apsirikau. Tai labai lietu
viškas miestas - gyvybe alsuo
jantis ateities didmiestis. 
Klaipėdos krašto pažiba - pu
šys raudonai rudais kamienais. 
Jie simbolizuoja lietuvio verž
lumą išsilaikyti savo žemėje, 
nors ta žemė būtų smiltynai. 
Skulptorių parkas praeiviui 
teikia ne tik pavėsį, bet ir 
akiai mielą atgaivą.

Kopiant į Birutės kalną Pa
langoje matyti raganiai ir ki
tokios girių paslaptingos bū
tybės, įkūnytos medžio skulp
tūrose. Pasilipę ant smėlio ko
pų, nuleidome saulę į jūrą. 
Kažkoks paslaptingas reiški
nys ...

Vienas ryškiausių dabarti
nės Lietuvos ekonomijos ro
dyklių yra turgūs. Jei anais lai
kais ūkininkai suveždavo savo 
gaminius, tai šiandien miestų 
turgus labiau panašus į JAV 
“blusų turgų” - nuo 45 kapeikų 
sraigtelio ligi 11,000 rublių 
elektrinio grąžto (Vakarų ga
mybos).

Šiaulių turgus išdėstytas pla
ningai: atskirai mašinų varto
tos dalys, drabužiai, batai, 
maistas, akvariumo žuvelės su 
žalumynais, gėlės. Pakraščiuo
se - laisvi prekėjai: keli rytie
čiai siūlo kvepalų, mergaitė 
pasidėjusi ant skarelės penkis 
rubarbarus, pintinėlė su obuo
liais. Vienas obuolys - 30 rb. 
Kiek atokiau automobilyje pa
togiai sėdi pinigų vertelga. 1 
JAV doleris - 129 rb.

Netrūksta ginčų
Dviejų savaičių viešnagė 

Žemaitijoje negali duoti pil
no Lietuvos vaizdo. Bet turė
jau progos bendrauti su politiš
kai nesireiškiančiais, su karš
tais sąjūdininkais ir su buvu
siu partiečiu. Užvirė karšta žo
dinė kova. Pastarasis veikęs 
partijoje, kad palaikytų lietu
višką reikalą rusų antplūdyje. 
Aš jam tikiu, nes jis nesusikro
vė jokių turtų. Jis ir jo artimie
ji gyvena kaip ir kiti - vos su
duria galą su galu. Politiniuo
se pokalbiuose neretai links
niuojamas Valdo Adamkaus 
asmuo. Tai lietuviškasis Ma
rio Cuomo. O gal?! V. A-tis
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@ LAISVOJE TĖVYNĖJE
LIETUVOS UKRAINIEČIAI

Lietuvos ukrainiečių kultū
ros draugija jungia apie 45.000 
Lietuvoj gyvenančių ukrainie
čių. Jos centras yra Vilniuje, 
skyriai — Mažeikiuose, Klaipė
doje, Kaune, Jonavoje. Savo 
gimtosios kalbos ir vaikai, ir 
suaugusieji mokosi sekmadie
ninėse mokyklose. 1990 m. drau
gija pradėjo leisti laikraštį uk
rainiečių kalba. Vilniaus radi
jas ir televizija jiems trans
liuoja ukrainietiškas laidas. 
Ukrainiečių religiniams graikų 
katalikų apeigų reikalams yra 
atiduota Šv. Trejybės šventovė. 
Vilniuje ukrainiečiai nori 
įsteigti savo centrą, atidaryti 
T. Ševčenkos muziejų.

UŽMIRŠTI LIETUVIAI
Vytautas Kaltenis praneša 

“Tiesos” skaitytojams, kad šią 
vasarą Karaliaučiaus žemėje vėl 
dirba kompleksinė kraštotyros 
ekspedicija. Grupė iš Marijam
polės atvykusių lituanistų, so
ciologų, muziejininkų bei kitų 
kultūrininkų Gusevu pavadinto
je Gumbinėje pildo apklausos 
anketas, registruodami lietu
viškosios kultūros pėdsakus. 
V. Kaltenis atskleidžia ir to
kio darbo metu užtinkamus 
skaudulius: “Jaudina susitiki
mai su tautiečiais, po tremties 
gyvenančiais anapus Nemuno, 
bet kilusiais iš įvairių Lietu
vos vietų. Žiūri jie į mus su di
deliu priekaištu — ir kad iš gim
tinės išvaryti, ir kad jų vaikai 
tarsi ne po ta pačia saule gimę. 
Lietuvos katalikų kunigai atva
žiuoja lyg ir slapta krikštyti, 
sutuokti, laidoti. Nejaugi vie
tines katalikų parapijas čia tu
rėtų steigti lenkai, kadangi Po
piežius paliko priskyręs šią že
mę Varmijos arkivyskupijai?”

RAITOJI POLICIJA
Vilniuje darbą pradėjo rai

toji policija — dvylika jos patru
lių jau budi Vingio ir Sereikiš
kių parkuose, Markučiuose, Va
lakampiuose. Viešosios polici
jos valdybos viršininko Vytauto 
Navicko pranešimu, Lietuvos vy
riausybė raitajai policijai su
organizuoti pernai paskyrė mili
joną rublių. Tada buvo įsigyti 
29 žirgai ir reikiama amunicija. 
Vilniaus viešosios policijos pat
rulinės tarnybos raitasis būrys 
yra įsikūręs jojimo ir dabartinės 
penkiakovės sporto mokyklos 
bazėje. Specialiai ištreniruoti 
žirgai nesibaido šūvių, automo
bilių sirenų, signalinių eismo 
švyturių. Didžiąją raitųjų po
licininkų dalį sudaro buvusieji 
jojikai. Raitasis Vilniaus po
licijos būrys turi specialias 
automobilių priekabas pervežti 
žirgams. Tad jis gali būti panau
dotas ir kitose Lietuvos vieto
vėse. Raitosios policijos pat
ruliniai būriai jau steigiami 
Kaune ir Klaipėdoje.

VAMZDŽIAI NAFTAI
Algirdo Skrebiškio praneši

mu “Lietuvos ryte”, birželio mė
nesį Lietuvoje lankėsi iš Lon
dono atvykę tarptautinės inžine
rinės firmos IMEG (Internatio
nal Management and Engi
neering Group Limited) vado
vai. Su jais buvo pasirašyta su
tartis, įsteigusi bendrą Lietu- 
vos-Britanijos įmonę “Litimeg”, 
kuri rūpinsis naftos tiekimo

vamzdynų nutiesimu iš Mažei
kiuose esančios valyklos į vi
sus pagrindinius jos gaminių 
paskirstymo centrus. Apskai
čiuota, kad tokiam vamzdynui 
nutiesti reikės tūkstančio ki
lometrų vamzdžių. Tokio pro
jekto įgyvendinimas kainuos 
apie 180 milijonų JAV dolerių, 
bet jis sutaupys 5% naftos ga
minių, kurie prarandami juos 
gabenant cisternomis. Tarptau
tinė IMEG firma naftos gami
nių tiekimo sistemas projek
tuoja ir stato įvairiose pasau
lio šalyse nuo 1964 m. Jos įsteig- 
toj bendroj Lietuvos-Britanijos 
“Litimeg” įmonėj dirbs 60-100 
specialistų ir apie 300 statybi
ninkų. Remiantis sutartimi, 95% 
darbo jėgos sudarys Lietuvos 
piliečiai. A. Skrebiškis, infor
muodamas “LR” skaitytojus, pa
sakoja: “Lietuvos specialistams 
atrasti IMEG padėjo jo finansi
nis direktorius, direktorių val
dybos narys mūsų tautietis Jo
nas Masiulis (šiuo metu gyve
nantis Šveicarijoje). Be to, IMEG 
kviečia jo sūnų Lauryną Nari
mantą Masiulį (gimusį 1944 m., 
dirbantį Kanadoje), kaip garsų 
administravimo srities specia
listą, tapti generaliniu bend
ros įmonės direktoriumi”.

SOVIETU KARIAI LIETUVOJ
Lietuvos ELTA ir spauda bir

želio pradžioj pateikė žinių 
apie Lietuvoje pasilikusius bu
vusios Sovietų Sąjungos karius. 
1992 m. pradžioje, remiantis 
Šiaurės Vakarų kariuomenės 
grupės štabo pranešimu, Lie
tuvoj buvo 34.582 karininkai, 
puskarininkiai ir kariai. Šis 
skaičius nedaug tepasikeitęs 
ir dabar, nes nedidelę dalį iš- 
vykusiųjų pakeitė iš Rusijos 
atsiųsti naujokai. Artėjant re
ferendumui ir prez. B. Jelcino 
kelionei į JAV, iš Jonavos ra
jono Ruklos gyvenvietės išsi
kraustė parašiutininkų mokymo 
centras, o iš Pabradės buvo iš
gabenta dalis tankų, šarvuočių 
ir amunicijos. Galimas dalykas, 
baigę mokslo metus, iš Vilniaus 
išsikraustys aukštosios radio
elektronikos mokyklos kursan
tai. Pagrindiniai daliniai Lie
tuvos miestuose sutelkti: Vil
niuje — 107-toji motorizuota 
šaulių divizija, Kaune — 7-toji 
parašiutininkų divizija, Klaipė
doje — pakrančių apsaugos divi
zija (buvusios 3-sios motorizuo
tos šaulių divizijos kariai, ap
rengti jūrininkų uniformomis), 
Šiauliuose — aviacijos pulkas 
su dideliu kariniu aerodromu. 
Panevėžyje — transportinės 
aviacijos divizijos štabas su 
lėktuvais ir aerodromo tarny
bomis, Alytuje — 7-sios para
šiutininkų divizijos pulkas, 
Marijampolėje — kitas tos divi
zijos pulkas, Kėdainiuose — 
transporto aviacijos dalis, Uk
mergėje — du 109-sįos motori
zuotos šaulių divizijos pulkai, 
Plungėje — sunkiosios artileri
jos brigados likučiai. Kiti bu
vusios sovietinės kariuomenės 
daliniai yra išmėtyti kariniuo
se miesteliuose, kurių Lietuvoje 
yra apie 180, užimančių 68.000 
hektarų plotą. Okupacinė buvu
sios Sovietų Sąjungos kariuome
nė nuo 1940 m. Lietuvos ūkiui, 
gamtai ir gyventojams yra pada
riusi 140,1 bilijono JAV dole
rių žalos. v. Kst.

Venezueloje surengtoje tarptautinėje prekybos mugėje dalyvavo ir Rusija su savo gaminiais atskirame paviljone 
1992.IV.5-12. Jį aplankė ir lietuviai su savo draugais venezueliečiais. Iš kairės: UNDA DAMBRAVIENĖ, amba
sadorius VYTAUTAS DAMBRAVA, Valencijos miesto burmistras OMAR SANOJA

Už nužudytą partizaną - 500 rublių
Taip uždarbiavo pokario stribai Lietuvoje

Vasarodamas Dzūkijoje prie 
gražaus miško ežerėlio, pava
dinto Glyno vardu, sutikome 
Merkinės vidurinės mokyklos 
mokytoją Juozą Kaupinį, atve
dusį čia iškylauti moksleivius. 
Šis žmogus neabejingas Lietu
vos praeičiai, patriotas ir kraš
totyrininkas. Jis pirmasis pra
dėjo statyti kryžius Merkinės 
kryžių kalne, kur pokario lai
kais buvo užkasta apie 600-800 
partizanų. Tada jam skambin
davo nežinomi asmenys (aišku, 
stribai ir grasindavo: “Geriau 
pagailėtum savo šeimos, o ne 
banditų. Būsi pakartas ant kry
žiaus”.

Tuo nereikėjo stebėtis, nes 
Merkinėje buvo didelis stribų 
lizdas - net 69. O dabar jų pė-

domis eina vaikai ir vaikaičiai.
Mokytojas susirūpinęs, kad 

per referendumą dėl rusų ka
riuomenės išvedimo 60 žmo
nių pareiškė norą, kad okupan
tai liktų mūsų žemėje. O tai, 
ką mokytojas papasakojo, teko 
girdėti pirmą kartą, nors po
kario istorija domiuosi jau ne 
pirmus metus.

Už kiekvieną nušautą parti
zaną okupacinė valdžia mokė
davo premiją - 500 rb. ir duo
davo 4 laisvas dienas, už vadą 
- 1000 rb. ir laisvą savaitę. No
rėdami gauti daugiau pinigų, 
stribai prekiaudavo ir speku
liuodavo partizanų lavonais, 
juos vežiodavo iš vieno mieste

lio į kitą ir guldydavo aikštė
se. Pavyzdžiui, kai buvo nušau
tas Merkinės gimnazijos direk
torius Pečionaitis, jo kūnas bu
vo nuvežtas į Ratnyčią, o pas
kui-į Merkinę.

Klonį, kuriame užkasdavo 
partizanų kūnus, saugodavo 
sargybiniai. Iš jų už degtinę 
stribai pirkdavo lavonus. Mer
kinėje gyvenantis stribas Lu
koševičius pasakojo, kaip kar
tą buvo sutarę parduoti dviejų 
banditų kūnus už trijų litrų 
stiklainį samagono. Gavę už
mokestį sargybiniai ant kalne
lio taip pasigėrė, kad neatsi
mena, kaip iš ten išėjo palikę 
ir kulkosvaidį. Sugrįžę nerado 
kulkosvaidžio ir rado aštuo- 
nias tuščias duobes. Taigi, pra
rado dar tris stiklainius sama
gono. Birutė Jonelienė

® LIETUVIAI PASAULYJE

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 namu įvertinimas.

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

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

PRISTATOM 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.
Už mažą užmokesti paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

“JUOZAITIS” - EDVARDAS JUK- 
NAITIS, gimęs 1910 m. Biržų aps., 
Latvygalos k., žuvęs 1947(8) m. per 
rugiapjūtę Druskininkų apylinkėse

Edmonton, Alberta
LIETUVĄ BEI KITUS EURO

POS KRAŠTUS aplankyti yra išvy
kę arba žada išvykti nemaža dalis 
Edmontono lietuvių. Kai kurie iš 
ten parsiveža bent keletą vaizda
juosčių iš įvairių vietovių bei ap
lankytų asmenų.

PALIKIMO DIENŲ FESTIVA
LYJE (Heritage Days) rugpjūčio 
1-3 d.d. dėl susidėjusių aplinkybių 
šiemet lietuvių paviljono nebus.

Dobilas

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 pačiu su
darytus siuntinius j 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

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).

AMBER

GIOBIS

Latvių įstaiga 
PATARNAVIMAI 
l BALTIJOS 
VALSTYBES

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. M4L 1H2. 
Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

• SIUNTINIAI LAIVU - sekantis išsiuntimas liepos 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: liepos 4 ir 18 d.d.
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STERLING LITHUANIAN AIR LINES

Kelionių suplanavimo specialistai - 
į Baltijos kraštus ir iš jų

Geriausios galimos kainos 
[vairūs maršrutai

KALĖDOS LIETUVOJE?
Specialios kelionės

Skambinti: Mr. J. A. Jansons -416-698-3563 
Bilietai - INTRA the Travel Source

LUFTHANSA AIR CANADA FINNAIR
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JA Valstybės
Amerikos lietuvių tautinės 

sąjungos Detroito skyrius me
tiniame narių susirinkime tą pa
čią valdybą paliko dar viene- 
riems metams. Dėl kandidatų 
trūkumo pirm. Edvardas Milkus 
sutiko būti ir sekretoriumi. Sa
vo ligšiolines pareigas tęs vi- 
cepirm. Eugenija Bulotienė, 
ižd. Romas Macionis, atstovas 
kultūriniams reikalams Algir
das Vaitiekaitis ir narys Vla
das Jomantas.

JAV LB St. Petersburgo apy
linkės pareigomis pasiskirsčiu
sią naują 1992 m. valdybą Flo
ridoje sudarė: pirm. V. Budrio
ms, vicepirm. B. Bartkus, ižd. 
E. Jasaitienė, sekr. A. L. Robert
son, renginių vadovė A. Baukie- 
nė ir atstovas socialiniams rei
kalams A. Armalis.

Vašingtono lietuviai liko be 
kapeliono, 1990 m. Velykų die
ną mirus domininkonui kun. dr. 
T. Žiūraičiui. Jį netrukus pa
keitė JAV sostinėn atvykęs jau
nas lietuvių marijonų kun. Kas
tytis Ramanauskas. Kunigystės 
studijas jis privačiai baigė 
prieš trejus metus Lietuvoje ir 
ten buvo įšventintas kunigu jau 
baigęs Kauno politechnikos in
stitutą ir nuo 1971 m. dirbęs in
žinieriumi. Lietuviai marijonai 
jį atsiuntė Vašingtono katalikų 
universitetan studijuoti anglų 
kalbos. Kun. K. Ramanauskas, 
MIC, apsigyvenęs amerikiečių 
marijonų vienuolyne, Mišias 
Vašingtono lietuviams sekma
dieniais laikydavo Trijų kara
lių parapijos šventovėje George- 
towne. Pernai mirus Šv. Alfonso 
lietuvių parapijos klebonui a.a. 
kun. A. Dranginiu! Baltimorėje, 
kun. K. Ramanauskui, MIC, lie
tuviškas Mišias sekmadieniais 
tekdavo laikyti ir tos kolonijos 
lietuviams. Kai Vilniuje prasi
dėjo skaudieji įvykiai, kun. K. 
Ramanauskas, MIC, Mišias at
našavo Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventovės Šiluvos koply
čioje, o metinių proga ir Lietu
vos ambasadoje Vašingtone. 
Ten jas pirmą kartą 1988 m. va
sario 7 d. buvo laikęs velionis 
kun. T. Žiūraitis. Gegužės pra
džioje kun. K. Ramanauskas, 
MIC, turėjo grįžti Lietuvon. Va
šingtono ir Baltimorės lietuviai 
vėl buvo likę be lietuvio kunigo. 
Šį kartą problemą išsprendė 
Lietuvių religinės šalpos vadovo 
kun. K. Pugevičiaus išėjimas 
pensijon ir sugrįžimas gimto- 
jon parapijon Baltimorėje. Iš 
ten jis sekmadieniais gali at
vykti ir Vašingtonan, kur sek
madienio Mišiose dalyvauja tik 
apie 100 lietuvių.

Argentina
A. a. Jurgis Brizgys, SDB, iš

tiktas širdies smūgio, mirė Ro
sario mieste. Velionis buvo už 
jį mėnesiu anksčiau mirusio 
vysk. Vincento Brizgio brolis, 
1936 m. įstojęs saleziečių vie
nuolijom Pirmuosius įžadus bu
vo padaręs 1939 m. Romoje ad
ministravo ir redagavo “Sale
ziečių žinias”, studijuodamas 
fotografiją ir litografiją Tori- 
ne, Milane. Argentinon buvo at
siųstas 1951 m. didelėn Šv. Juo
zapo saleziečių kolegijos spaus
tuvėm Jai vadovavo ilgus me
tus ir 1989 m. rugsėjo 8 d. at
šventė vienuoliško gyvenimo 
auksinę sukaktį. Su Rosario LB 
valdybos pirm. Jonu Papečkiu 
paruošė ir 1963 m. išleido gau
siai iliustruotą knygą “Lietu
viai Argentinoje”, papildytos 
laidos susilaukusią 1968 m. A. 
a. J. Brizgys, SDB, buvo pašar
votas saleziečių Marijos Pagal

bos parapijos šventovėje. Gedu
lines Mišias atnašavo keturi 
saleziečiai kunigai. Pamoksle 
buvo pabrėžtas velionies dide
lis darbas saleziečių spaustu
vėje, jos sumoderninimas iš Ita
lijos ir Vokietijos atvežtomis 
naujausiomis spausdinimo ma
šinomis. Velionis palaidotas 
Rosario Piedad kapinių Don 
Bosco saleziečių panteone.

Australija
Lietuviškos šeimos židinį Sid

nyje sukūrė Vytautas Lėveris 
su ten atvykusia melburniete 
Jūrate Aurelija Mieldažyte. Jų 
santuoką Šv. Jokimo šventovėje 
gegužės 2 d. palaimino prel. P. 
Butkus. Vestuvinės vaišės įvyko 
Lietuvių namuose. Jaunoji turi 
dvynę seserį Onutę, o jaunasis 
— dvynį brolį Romą. Vytautą ir 
Jūratę Lėverius pasveikino Aus
tralijos lietuvių fizinio auklė
jimo sąjungos valdybos pirm. 
Antanas Laukaitis. Mat V. Lėve
ris nuo jaunystės dienų yra ak
tyvus Sidnio lietuvių sporto klu
bo “Kovas” narys.

Britanija
A. a. P. Remėza, sulaukęs 74 

metų, mirė St. Charles ligoni
nėje Londone. Velionis gyveno 
Lietuvių namuose. Informacijų 
apie jo praeitį nepateikia trum
pas pranešimas “Europos lietu
vyje”.

A. a. Juozas Navickas, mančes- 
terietis, mirė kaulų vėžiu savo 
namuose balandžio 8 d. Velionis 
buvo gimęs 1922 m. gruodžio 19 
d. Užuežerių kaimo stambaus 
ūkininko šeimoje Anykščių vals
čiuje, lankęs amatų mokyklą. 
Anglijon iš Vokietijos atvyko 
1974 m. Dirbo įvairiose įmonė
se ir pagaliau dažų gamykloje, 
matyt, turėjusiose neigiamos 
įtakos jo sveikatai. Buvo vedęs, 
išauginęs du sūnus ir dukrą, su
silaukęs vaikaičių. Visuomeni
nėje lietuvių veikloje nedaly
vavo. Palaidotas balandžio 15 
d. Peel Green-Eccles savo šei
mos kape. Laidotuvių apeigas at
liko ir gedulines Mišias St. Ma
ry’s šventovėje atnašavo lietu
vių kapelionas kan. V. Kamaitis.

Vokietija
A. a. Veronika Jasinauskaitė- 

Sutkienė mirė Bad Kreuznache 
kovo 11 d., rūpestingai slaugo
ma iš Vilniaus atvykusios dr. 
Dalios Balevičiūtės. Palaidota 
kovo 16 d. Hiutenfeldo kapinai
tėse šalia savo vyro savanorio 
kūrėjo pik. Itn. Viktoro Sutkaus. 
Pastatytame antkapyje buvo iš
kaltas ir velionės vardas. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. Ri
čardas Repšys, MIC. Laidotuvė
se dalyvavo visi Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai ir mokyto
jai. Mišias nedidelėje katalikų 
šventovėje koncelebravd kun. 
Jonas Dėdinas ir estas kun. Ei
nar Laigna. Pastarasis yra bu
vęs evangelikų pastorius, su 
kun. R. Repšiu, MIC, lankęs ka
talikų kunigų pogrindžio semi
nariją Lietuvoje. Ten jis įšven
tintas katalikų kunigu. Prie ve
lionės karsto stovėjo keturi tau
tiniais drabužiais apsirengę 
Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai. Į velionės laidotuves bu
vo įsijungusių ir iš Lietuvos 
atvykusių tautiečių. Tarp jų bu
vo ir žodį kapinėse tarusi velio
nės krikšto dukra dr. V. Saba
liauskienė. Atsisveikinimo žo
dyje Vasario 16 gimnazijos di
rektorius Andrius Šmitas pabrė
žė didelę a.a. Veronikos ir a.a. 
Viktoro Sutkų paramą šiai lie
tuviško švietimo institucijai, 
jų norą būti palaidotiems ne
toli nuo jos.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A j <2- A į) LIETUVIU KREDITO 

JL KOOPERATYVAS
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 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami 

ClEDERSEN world tours
savaitiniais skrydžiais iš TORONTO l 

VILNIUJ, LIETUVĄ- 
centriną Baltijos kraštų dali, jungiančią
Taliną, Rygą, Lvovą/lvano-Frankovską.

Ypatinga pasiūla
Naujovė — B 757 tiesioginis skrydis
Kaina nuo $1 1 49 + mokesčiai 

l šią kainą įeina vienos nakties nakvynė bei pusryčiai
Kopenhagoje ir nemokamas įėjimas į pasaulinio garso Tl VOLį

kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.5% 
santaupas........................... 3.5%
kasd.pal.taupymo s-ta....... 3%
90 dienų indėlius .......... 5.25%
1 m. term, indėlius ........ £.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. t>.75% 
3 m. term.indėlius ......... 7.25%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.5% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 6.25%
RRSP ind. 3 m.................. 7.25%

asmenines paskolas........ 13%
nekiln. turto pask. 1 m. ... 7.5% 
nekil.turto pask. 3 m...........9%
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”

STERLING AIRWAYS I LITHUANIAN AIRLINES 
Vasaros metu savaitiniai skrydžiai - 

iš Kalgario ir Vankuverio.
Informacijų reikalu skambinti 
tel. (416) 882-5470. 

Dėl rezervacijų kreipkitės į savo kelionių agentūras.



Vilniaus arkivyskupas A. BAČKIS atvyksta atšventinti Šv. Jokūbo ir Pilypo šventovės, apgriautos ir apnaikintos 
sovietinės okupacijos metu. Šventove bei jos atnaujinimu rūpinasi domininkonų vienuolija Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuvių fondas ir milijonai
JAV Lietuvių fondas švietimą ir kultūrą parėmė 250,795 dolerių

ANTANAS JUODVALKIS

JAV Lietuvių fondas kiek
vienais metais padalina lietu
vybei išlaikyti numatomą me
tinį derlių. Iš 1992 m. numa
tomo pelno LF taryba leido pa
skirstyti 250,795 dol. Dėl ne
pastovios ekonomijos ne visa
da pavyksta tiksliai apskai
čiuoti gausimą pelną.

1990 m. paskirstyta 250,000 
dol., o metų gale gauta pelno 
273,982 dol. Pelno skirtumas 
perkeltas ateinantiems me
tams. 1991 m. paskirstyta 300,- 
000 dol., o metai užbaigti su 
232,798 dol. pelno. Dėl ekono
minės stagnacijos, bankams 
mažinant palūkanas už indė
lius ir kitas investicijas, ne
sulaukta projektuoto pelno, ir 
paskirstymas viršijo pajamas 
67,202 dol., kurie sumažino ir 
1992 m. pelną. LF taryba pada
rė pakeitimų investavime ir 
atsargiau skaičiavo numato
mą pelną, bet nenorėjo per 
daug mažinti paramos lietuvy
bės išlaikymui. Kai Ameriko
je ir visame pasaulyje siau
čia ekonominė depresija ir 
tūkstančiai žmonių bankro- 
tuoja, o didžiosios b-vės pa
tiria bilijoninius nuostolius, 
pramatyti ir tiksliai apskai
čiuoti pajamas, suprantama, 
ne visada pavyksta.

LF valdyba š.m. birželio 24 d. 
Seklyčioje sušaukė spaudos 
ir radijo bendradarbius į kon
ferenciją ir painformavo apie 
LF pelno paskirstymą. Spau
dos konferencijai vadovavo 
naujasis informacijos komi
sijos pirm. dr. Kazys Ambro- 
zaitis. Susirinkusius pasvei
kino tarybos pirm. Povilas Ki
lius, o ilgesnį pranešimą pa
darė pelno skirstymo komisi
jos pirm. Marija Remienė.

Kaip LF įstatai numato, LF 
pelnui skirstyti sudaroma ko
misija iš 6 narių, po lygiai 
skirtų LF tarybos ir JAV LB 
krašto valdybos. 1992 m. pelno 
skirstymo komisiją sudarė: LF 
skirti - Marija Remienė (pirm.), 
Stasys Baras, Daina Kojelytė ir 
antrininkas Vaclovas Momkus; 
JAV LB krašto v-bos - Kęstu
tis Sušinskas, Vytautas Kaman- 
tas, Vytas Narutis (sekr.) ir 
antrininkė Ramunė Kubiliūtė. 
Antrininkai dalyvauja apklau
sinėjimuose ir posėdžiuose,

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

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

išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS

su STEKUI PV CT AIRWAYS ir 
LIETUVOS AERO LINIJA 
DĖMESIO, VAKARŲ KANADA!

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

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

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

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

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

bet neturi balsavimo teisės. 
Jie reikalingi tais atvejais, 
kai vienas komisijos narių ne
gali dalyvauti posėdyje.

Studentų stipendijoms at
rinkti sudaryta pakomisė: Ma
rija Remienė (pirm.), Daina 
Kojelytė, Jolita Narutienė, Ro
bertas Vitas, Ofelija Barškė- 
tytė ir Ramona Steponavičiū
tė. Ši pakomisė tik rekomen
duoja kandidatus stipendi
joms, bet galutinį sprendimą 
daro pelno skirstymo komisi
ja, kuri pakomisės rekomen
dacijas patvirtina.

Pelno skirstymo komisija tu
rėjo tris posėdžius. Pirmaja
me komisijos nariai, supažin
dinti su pelno skirstymo tai
syklėmis, išsirinko pirminin
kę ir sekretorių. Į šį posėdį 
buvo pakviesti paramos pra
šantieji - organizacijų vado
vai, pavieniai asmenys ir svars
tomas projektų reikalingumas 
bei pirmumas. Antras posėdis 
buvo skirtas studentų stipen
dijoms, o trečias - galutiniam 
paskirstymui. Stebėtojais į po
sėdžius kviečiami: LF tarybos, 
valdybos ir garbės komiteto 
pirmininkai, JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas, bet jie 
neturi balsavimo teisės.

Buvo gauta 238 prašymai, ku
rie komisijos buvo apspręsti 
beveik vienbalsiai. Komisijai 
sprendimus daryti nėra lengva, 
kai paramai prašomos sumos 
viršija milijoną dol., o paskirs
tymui leidžiama tik ketvirta
dalis milijono.

Kam paskirta parama
LF pelno skirstymo komi

sija didžiausią dėmesį skyrė 
lituanistiniam švietimui (45,200 
- 18%) ir stipendijoms (70,825 - 
28%) iš viso $116,025 - 46%. Di
džiausia dalis stipendijų teko 
absolventams iš Lietuvos - 32 
stud. 39,825 dol., Pietų Ameri- 
kos-6jaunuoliams lankyti Va
sario 16 gimnaziją 21,000 dol. 
ir vietos 10 studentų - 10,000 
dol.

Kultūrinei veiklai paskirta 
25,350 - 10%, o visuomeniniams 
reikalams - 114,420 - 44%. Pa
remtos lietuvių kultūros insti
tucijos: lietuvių centras Le- 
monte - $10,000, Jaunimo cent
ras Čikagoje - $5,000, Seklyčia 
Čikagoje - $5,000, Kultūros ži
dinys NY-$1,000, Balzeko kul

tūros muziejus - $1,000, Lietu
vių dailės muziejus Lemonte 
$5,000, Pasaulio liet, archyvas 
$5,000, Liet. dail. meno insti
tutas $3,000, Čiurlionio gale
rija $1,000, Lietuvių opera 
$4,000, Los Angeles dramos 
sambūris $1,000, Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centras Čika
goje $8,250, LKR Šalpa $2,450 ir 
kiti mažesnėmis sumomis. Vien 
tik studentų vasaros darbams 
įvairiose institucijose paskir
ta $27,000, lietuviškai spaudai 
teko $25,000, ir lietuviškoms 
radijo laidoms $6,000. Lietuvos 
kultūrinė veikla, įskaitant ir 
atvykusius pasitobulinti sa^ 
vose specialybėse, paremta 
$45,895 -18%.

Detalizuotame LF pelno pa
skirstyme šiais metais pasigen
dame premijoms skirtų sumų. 
Iki šiol per JAV LB krašto val
dybos kultūros tarybą LF pelno 
skirstymo komisija skirdavo 
po 1,000 dol. šioms premijoms: 
muzikai, dailei, teatrui, žur
nalistikai ir radijui. Ateity
je atrodo, šių premijų nebebus. 
Ar jau išeivijos kultūrinė veik
la taip susilpnėjo, kad nebe
liko ką premijuoti? O juk yra 
nemažas prieauglis kai kurio
se kultūrinės veiklos srityse. 
Premijos buvo skiriamos ne 
tik ilgamečių darbuotojų veik
lai įvertinti, bet ir paskatin
ti jaunuosius į kūrybinį darbą.

Pajudėjo Lietuvos milijonas
Toje pačioje spaudos kon

ferencijoje LF patikėtinių ta
rybos pirm. dr. Antanas Razma 
painformavo, kad beveik metus 
trukęs susirašinėjimas ir aiš
kinimasis dėl LF narių vieno 
milijono dol. dovanos Lietu
vos švietimo ir kultūros insti
tucijoms iš Kultūros ir švieti
mo ministerio Dariaus Kuolio 
atėjo pirmieji paskyrimai.

LF patikėtinių taryba 1992.- 
VI. 18 posėdyje patvirtino iš 
Lietuvai dovanoto milijono 
dol. remti šiuos projektus:

1. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui Čikagoje kny
goms persiųsti į Lįetuvą $6,000;

2. Onai Krėvaitei-Mošins- 
kienei Vinco Krėvės palaikų, 
archyvų ir kitų daiktų perkė
limui į Lietuvą $10,000;

3. Dviejų lituanistų moky
tojų kelionėms į Argentiną ir 
Urugvajų $5,500;

4. APPLE — Amerikos moky
tojų kelionėms į Lietuvą $11,000 
ir švietimo programoms $19,000. 
Iš viso bus išmokėta $51,500 
Lietuvos Kultūros ir švietimo 
ministerijos žinioje dar lieka 
$948,500.

Užsklandai
JAV LF parama lietuvių 

švietimo ir kultūrinei veiklai 
yra didelė ir aprėpia daugelį 
kitų veiklos barų. Per savo 30 
metų veiklą LF lietuvybės iš
laikymui yra paskyręs 3,338,- 
000 dol., palikęs pagrindinį 
kapitalą nepaliestą, kuris šian
dien siekia daugiau kaip 6 mi
lijonus dol., įskaitant ir Lie
tuvai skirtą milijoną.

Sveikintina pelno skirsty
mo komisija, kad didesnį dė
mesį pradėjo skirti informa
cijos reikalams - spaudai ir ra
dijo laidoms. Be lietuviškos 
spaudos visas išeivijos kultū
rinis ir visuomeninis gyveni
mas labai susilpnės ar ir visai 
išnyks. Vargiai pateisinamas 
premijų nubraukimas, nes tai 
buvo tam tikra paskata kultū
ros darbuotojams.

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

“TŽ" leidėjai

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 1992. 
VI. 27 priėmė privačiose audien
cijose Vilniaus arkivyskupą Aud
rį Bačkį ir nuncijų Baltijos vals
tybėm arkivyskupą Justo Mullor 
Garcia.

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 1992. 
VI. 28 aplankė lenkų Šv. Stanis
lavo šventovę Romoje. Dalyvau
jant Romos lenkų bendruomenei 
ir maldininkams iš Lenkijos, au
kojo šv. Mišias. Šioje šventovėje 
lenkų maldininkų sielovada rūpi
namasi jau daugiau kaip 400 metų. 
1578 m. kardinolo Hozijaus pra
šymu, popiežius Grigalius XIII 
šventovę Bottghe Oscure gatvėje 
pavedė lenkams. Po kelerių metų 
atnaujintą šventovę ir prie još 
pastatytus maldininkų namus pa
šventino Vilniaus, vėliau Kroku
vos, vyskupas kardinolas Jurgis 
Radvila. Per ištisus keturis šimt
mečius čia apsistodavo į Romą 
atvykstantys lenkai, lietuviai, 
ir kitų tautų maldininkai. Nuo 
1912 m. šios šventovės rektorium 
buvo kan. Kazimieras Prapuole
nis, buvęs neoficialiu 1918 m. 
atsikuriančios nepriklausomos 
Lietuvos atstovu prie Apaštalų 
Sosto.

Padėkos laiškas iš Lietuvos
Kardiologijos instituto vadovybė Kaune, gavusi žinią, kad Toronto 

lietuvių kredito kooperatyvas “Parama” perka jiems modernišką apa
ratūrą, atsiuntė šį padėkos laišką.

Pasiekus žiniai, jog jūsų valdyba paskyrė lėšų sustiprinti kardio- 
ginės reabilitacijos bazę, įsigyjant pačią reikalingiausią medicininę 
techniką, mus, Kauno kardiologus, labai nudžiugino.

Šiandieniniai mūsų pasiekimai atstatant sergančiųjų sveikatą po 
miokardo infarkto, yra eilės gydytojų ir vidurinio personalo pasiauko
jančio darbo rezultatas. Tačiau techninė bazė, atliekanti ankstyvą diag
nostiką, gydymą ir reabilitaciją, yra labai atsilikusi nuo šiuolaikinių 
centrų.

Modernizavus kardiologinės reabilitacijos centrą, jūsų dėka mes 
galėsime suteikti pagalbą Ugioniams aukštesniu profesiniu lygiu, ga
lėsime plačiau tęsti mokslinius tyrimus, įkursime šiuolaikinę bazę 
paruošti aukštos kvalifikacijos gydytojus.

Mes, Kauno kardiologai, nuoširdžiai dėkodami užtikriname, jog, 
esant reikalui, teiksime nemokamą medicininę pagalbą, gydymą ir 
reabilitaciją "Paramos” valdybai ir jos nariams. ■

G. Sakalnikas, 
kardiologijos instituto direktorius

D. Vasiliauskas, 
kardiologinės reabilitacijos 

laboratorijos vedėjas
R. Babarskienė, 

klinikinės laboratorijos vedėja
E. Vaiciekavičius, 

hemodinamikos laboratorijos 
vedėjas

L. Kundrotas, 
Kauno akademinių klinikų 

direktorius

Profesiniais bei visuomeniniais reikalais šį pavasarį Lietuvą vėl aplankė 
dr. P. LUKOŠEVIČIUS (kairėje) ir I. LUKOŠEVIČIENĖ. Nuotraukoje - 
susitikę su Lietuvos socialinės apsaugos ministeriu ir min. pirmininko 
pavaduotoju ALGIU DOBRAVOLSKU

Mieli tautiečiai
šviežiausias politikos, ekonomikos, kultūros, sporto 

žinias iš Lietuvos, informaciją apie j ūsų biznio ir 
poilsio galimybes Lietuvoje, jums svarbius Lietuvos 

respublikos įsfatymus bei vyriausybės nutarimus 
gausite kaš savaitę, užsiprenumeravę vienintelį anglų 

kalba Vilniuje specialiai jums leidžiamą laikraštį

12 mėnesių prenumeratos kaina (įskaitant ir pristatymų oro paštu) - 
$36 JA V. $42 kan. Čekius arba pašto perlaida (money order) siuskite 

P.O. Box 533,2024, Vilnius. Lithuania.
Lithuanian Weekly - tai galimybė jūsų dažnai jau 
angliškai mieliau skaitantiems vaikams bei vaikaičiams 

nenutolti nuo Tėvynės Lietuvos!

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) 827-64S4 
Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616

REfllKK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

Kun. K. J. Ambrasas, SJ, besi
darbuojantis Vatikano radijo 
lietuvių skyriuje, kuriam laikui 
buvo išvykęs į Filipinų salas, 
lankėsi Indijoje, kur darbuojasi 
kaip misijonierius kun. Donatas 
Slapšys, SJ. Apie jo darbus jis 
parašė keletą straipsnių, kurie 
buvo transliuojami per Vatikano 
radiją. Viename jų autorius ra
šė: “Kun. D. Slapšys taip įaugo 
į šią išdegintą žemę, taip apsi
prato su tais kasdienos nepritek
lių, skurdo ir vargo naštą tempian
čiais čiabuviais, kad nejučiomis, 
vienąkart stabtelėjus nuo kaitros 
po medžio pavėsiu prie teliūškuo
jančios užtvankos, jis tarsi pasa
kė savo testamentą: ‘Nevežkite 
manęs į Lietuvą, kai numirsiu. 
Čionai mano kalnai ir tarpekliai 
išvaikščioti. Mano akyse vaikai 
užaugę, pakrikštyti ir mano ap
vesdinti. Mano akyse jau net dau
gelis susenę’. Ir dar lukterėjęs 
minutėlę kitą, prisimerkęs nuo 
raibuliuojančių vandens atšvai
tuose saulės blyksnių, gailiai šyp
telėjęs pridūrė: ‘Lietuvoje mano . 
kaulams bus per šalta. Pripratau 
prie šios kaitros, saulės. Prie ši
tos suskirdusios žemės . .Inf.

prof. P. Zabiela, 
kardiologinės klinikos 

vedėjas
A. Mickevičienė, 

kardiologinės reanimacijos 
skyriaus vedėja

A. Statkevičienė, 
kardiologinio skyriaus 

vedėja
D. Zikarienė, 

kardiologinės poliklinikos vedėja
R. Dragunevičienė, 

kardiologinio centro vedėja

Tėviškės žiburiai • 1992. VII, 14 - Nr, 29 (2212) e psi. 5

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo šventovė, kurioje šiuo metu rengiami reli
giniai koncertai ir meno parodos

Gelbėkime S v. Jono šventovę!
Zapiškio Sv. Jono Krikštytoj’o šventovė, grąžinta tikintiesiems, 

reikalinga skubaus remonto
Tai unikalus, nepaprastai 

brangus Lietuvai architektū
ros paminklas. Vietiniai gyven
tojai paprastai ją vadina Vytau
to bažnyčia, siedami jos atsira
dimo istoriją su Lietuvos Didžio
jo kunigaikščio Vytauto bandy
mu krikštyti Lietuvą. Jeigu tikė
ti legenda, šioje vietoje ant Ne
muno kranto stovėjusi pagoniš
ka šventykla. Būtent jos vietoje 
Vytautas ir pastatęs bažnyčią. 
Paprastą medinę bažnytėlę. Na 
o dabartinis gotikos stiliaus 
pastatas buvęs pastatytas Lie
tuvos didiko Povilo Sapiegos 
rūpesčiu 1578 metais. Su kai 
kuriais patvarkymais ir dali- 
nais perstatymais pastatas tar
navo bažnyčios reikalams iki 
1903 metų. Per ilgą savo gyve
nimą daug ko matė senoji Za
pyškio bažnytėlė: ir karus, ma
rus ir paprastus Lietuvos didvy
rius — knygnešius. Tai jų dėka 
Lietuva, iškentėjusi amžių tam
sybę, nepamiršo kas esanti, o 
ir visą pasaulį privertė sekun
dei suklusti, tardama paprastus 
ir be galo brangius kiekvienam 
lietuviui žodžius: “Lietuva, Tė
vyne mūsų, tu didvyrių žeme .. 
Zapyškiečiai nuoširdžiai tiki, 
kad šie žodžiai buvo kuriami 
čia, nuo aukšto Nemuno šlaito 
žvelgiant į šią kuklią bažnytė
lę. Iš tiesų, Tautiškos giesmės 
autorius Vincas Kudirka atosto
gaudavo pas čia klebonavusį sa
vo dėdę kunigą Kolytą, žinomą 
lietuvybės propaguotoją, kurio 
įtaka poetui neabejotina.

Nuo 1903 metų, pastačius ki
tą bažnyčią ant kalno, šis pasta
tas liko stovėti vienišas ant 
Nemuno kranto. Paskutinius de
šimtmečius “globojamas” vals
tybės, pastatas gerokai sunyko: 
pro nekokybiškai uždengtą sto
gą žiemą pustomas sniegas, sie
nomis tekantis vanduo ardo ply
tas. Kiekvieną dieną šis archi
tektūros paminklas neatitaiso
mai ardomas. Būtina kuo grei
čiau sustabdyti šį procesą, at
likti pastato konservavimo dar
bus!

1990 m. iniciatorių grupė, 
(dauguma jų dalyvavo įsteigiant 
mūsų fondą) siekdama atkreipti 
visuomenės dėmesį į šį užmirš
tą architektūros paminklą, pra
dėjo čia rengti vasaros sezono 
metu sekmadieninius labdaros 
koncertus. Į šią iniciatyvą 
atsiliepė žymiausi Lietuvos 
muzikantai, dailininkai suren

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) .................................................. $5I0(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!

gė savo darbų parodą. Gal ir 
neįprastai atrodė spalvingi 
paveikslai, papuošę šias apiru
sias, drėgmės plėmais išmar
gintas sienas. Šio kontrasto 
dėka tapo akivaizdu, kokioje 
neleistinoje užmaršty liko šis 
unikalus pastatas. Netikėtai 
maloniai nustebino bažnyčios 
akustika — daugelis koncerta
vusių prisipažino nežiną kitos 
salės su tokia nepaprasta akus
tika.

1992 metais pastatas grąžin
tas teisėtiems šeimininkams 
— Bažnyčiai. Kadangi parapija 
naudojasi ir ateityje planuoja 
tenkintis bažnyčia, stovinčia 
ant kalno, ši istorinė Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčia, atlikus 
konservavimo bei restauravimo 
darbus, galėtų tapti unikaliu 
bažnytinio meno parodų bei 
koncertų sale. Sutvarkius kaž
kada buvusią Zapyškyje prie
plauką, būtų galima iš Kauno 
šią bažnytėlę pasiekti laivu. 
Būtų puiki iškyla kauniečiams 
bei Kauno svečiams Nemunu 
nuo Kauno Vytauto bažnyčios 
iki Zapyškio. Išklausius kon
certą, apžiūrėjus garsiąją Za
pyškio koplyčią, senąsias ka
pines, stebuklingąjį šaltinį, 
pasigrožėjus nuostabiomis Za
pyškio apylinkėmis, kelionė 
laivu atgal.

Vyriausybė, perduodama pa
statą Bažnyčiai, kartu skyrė 
300 t.. rb. remonto reikalams. 
Bet, žinant, koks šiandien yra 
nuvertintas rublis, supranta
me, kad realiai šių pinigų gali 
užtekti tik stogo pertvarkymui. 
Daugiau tikėtis pinigų iš vy
riausybės negalime, taigi, visa 
viltis susilaukti Jūsų pagalbos. 
Neatidėliotinai būtina: kuo sku
biausiai sustabdyti irimo pro
cesą, t. y. atlikti konservavimo 
darbus. Tai kainuotų apie 2 mln. 
rublių arba 16 tūkst. JAV dol.

Prašome visus, kas neabejin
gas krašto praeičiai ir mano 
esą tikslinga paremti šiuos mū
sų planus, padėkite. Tai būtų 
prasminga ir labai savalaikė 
dovana mūsų kultūrai, istori
jai, Lietuvai.

Su viltimi lauksime kiekvie
nos, kad ir mažiausios Jūsų 
aukos.

Fondo vardu prezidentas —
Virgilijus Matula

The Fund of Christian Art 
in Lithuania, P/D 375, 
3000 Kaunas, Lithuania.
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Pasaulinio garso teatre 
įspūdžiai iš Stratfordo 40-to festivalio

Mums “Smėlio klavyrai” kitaip skambėjo

ALFONSAS NAKAS

Pasaulinio garso sulaukęs 
kanadiškis Stratfordo Šekspy
ro festivalis (Stratford Shake
spearean Festival) 1992 m. ge
gužės mėnesį pradėjo 40-tą 
veiklos sezoną, kuris tęsis iki 
lapkričio vidurio. Trijuose 
teatruose (Festivalio, Avon’o 
ir Tom Peterson’o) bus pasta
tyta 12 veikalų ir įvyks kele
tas šimtų jų spektaklių.

Man teko viešėti anksti, bir
želio 19-21 dienomis, kai re
pertuare tebuvo dar tik septy
ni vaidinimai. Mačiau keturis 
spektaklius. Apie kiekvieną 
(iš eilės) turiu šį tą pasakyti.

“Romeo and Juliet”
Vaidintas Festivalio teatre. 

Matėme vakarinį birželio 19 
spektaklį. Tai X Williamo 
Shakespeare scenos veikalas, 
bene populiariausias ir daž
niausiai vaidinamas visame 
pasauly. Jame daug šmaikščių 
ir kandžių dialogų, jaunuolių 
kovų Veronos gatvėse, neapy
kantos, meilės, kančių iki vi
siško tragizmo.

Nesudėtingoj fabuloj vien
turtis Montegų (Montague) sū
nus, bene 17-metis Romeo, 
pamilsta irgi vienturtę Kapu- 
letų (Capulet), keturioliktus 
metus bebaigiančią dukrelę 
Julietą. Dėl šeimų nesantai
kos jų užsiliepsnojusi meilė 
baigiasi abiejų mirtimi: jis 
išgeria nuodus, ji nusižudo 
durklu.

Kartais sunku suprasti, ko
dėl Šekspyras savo aukomis 
parinko tokius jaunus žmones, 
beveik vaikus. Nejauku klau
syti, kad šių laikų mastu ma
tuojant progimnazijos moks
leivė Julieta kalba kaip Ph.D., 
arba po balkonu stovinčiam 
mylimajam saldžiai suokia, 
prie krūtinės glausdama lėlę.

Pirmoji veikalo pusė, nepai
sant žiaurių gatvės kovų ir po
ros lavonų, dažnai publiką juo
kina. Tragiškoji dalis praside
da su Tybalto nužudymu ir Ro
meo ištrėmimu.

Veikalo režisierius — Ri- 
chard’as Monette. Prieš kelio
lika metų mačiau jį Romeo 
vaidmeny. Dabar Festivalio 
tarybos jis išrinktas vyr. re
žisierium — meno vadovu, tai
gi visų trijų teatrų direkto
rium. Kelerių metų kadenciją 
pradės su 41-mu sezonu. Tai 
aukščiausias įvertinimas, gar
bingiausias postas!

Romeo ir Julietos pastatymo 
visi pagrindiniai aktoriai — 
patys tinkamiausi. Visų pir
ma, tiek Antoni Cimolino (Ro
meo), tiek Megan Porter Fol
lows (Julieta) labai jauni ar 
tokiais atrodą, į vaidmenis 
įsigilinę. Colm Feore sukur
tas Merkutijus (Mercutio) 
žaismingas pokštininkas, ku
ris ir miršta juokaudamas. Lor- 
ne Kennedy tapo neapykantos 

Šekspyro veikale "Romeo ir Julieta” pagrindiniai veikėjai ANTONI CIMO
LINO ir MEGAN PORTER Stratfordo festivalyje 1992 m. sezone

Nuotr. I). Cooper’io

persunktu niekšeliu Tybal- 
tu. Barbara Bryne, vaidinanti 
Julietos Auklę, žiūrovą trau
kia it magnetas. Tik Bernar- 
d’as Hopkins, turėjęs labai 
svarbų vienuolio Lorenso 
(Lawrence) vaidmenį, buvo 
kiek nuobodokas.

Vaizduojamas laikas — 1930- 
40 metai. Tybaltas ir jo pase
kėjai dėvi fašistų uniformas. 
Dailiai kariškai aprengtas ir 
Veronos princas Eskalas (Es- 
calus). To pat meto aristokra
tų ir jų tarnų apranga, prirei
kus atnešami baldai. Nors gat
vių kovose naudojami durklai, 
špagos ir peiliai, įsimaišo ir 
ant diržų nešiojamų pistoletų 
šūviai. Beje, kautynės labai 
realistiškos, bauginančios; at
sidūsti, kai jos baigiasi.

Vaidinamas veikalas labai 
įdomus. Jo daug spektaklių 
bus iki lapkričio 15-tos.

“Audra”
Originale The Tempest, yra 

36-tas, tad priešpaskutinis 
Šekspyro scenos veikalas. 
Prasminga filosofinio atspal
vio pasaka. Vaidinamas rečiau 
(Stratforde mačiau tik trečią 
kartą per 27-rius metus) gal 
todėl, kad reikia pradėti bai
sia jūros audra. Režisieriai 
laužo galvas, kaip audrą pada
ryti kuo baisesnę, kuo origina
lesnę. Šio pastatymo režisie
rius, dabartinis Festivalio me
no vadovas David’aš William, 
panaudojo fantastiškas švie
sas, garsus, laivo denio įran
gas ir butaforiją taip, kad žiū
rovas ėjo iš proto, laukdamas 
apie penkias minutes užtruku
sio chaoso pabaigos. Po to pli
ka, tuščia scena tapo nežino
ma sala, kurioje vystėsi vei
kalo intriga.

Kodėl audra įvyko, greit su
žinome iš Prospero (jį, iškil
mingą, griežtą, bet teisingą 
vaizdavo Alan’as Scarfe), pa
sakojančio dukrai Mirandai 
(Claire Rankin) savo gyvenimo 
istoriją. Jis, Milano kunigaikš
tis, savo brolio Antonio ir suo
kalbininkų Neapolio karaliaus 
Alonso bei jo brolio Sebastia
no nušalintas nuo valdžios, su 
trejų metų dukrele Miranda 
įsodintas į sukiužusį laiviūkš- 
tį ir išplukdytas į audringą 
Viduržemio jūrą mirčiai. Jam 
pasiseka išsigelbėti, kartu iš- 
gelbstint ir būtiną mantą, 
įskaitant daugybę knygų, ku
rias į laivą įdėjo gailestingas 
didikas Gonzalo. Nežinomoj 
saloj gyvendamas, knygas skai
tydamas, Prosperas išmoksta 
savo tarnybai pajungti dva
sias, o salą tyrinėdamas su
randa vienintelę deformuotą 
žmogystą Kalibaną (Caliban), 
kuris jam atlieka fizinius 
darbus. Per galingą gerąją 
dvasią Arielį (Ariel) sužino
jęs, jog pro salą plaukia lai
vas su visais jo priešais, Arte
lio sukeltos audros pagalba

(Nukelta į 7-tą psl.)

Religinio meno paroda Vilniuje
“Nuo Salantų iki Paryžiaus“ — sakė jos rengėjas

G. GUSTAITĖ, Vilnius

Antraštėlės žodžiais paro
dos sumanytojas dail. Vaido
tas Žukas nusakė plotus, ku
riuose jis (kaip apaštalas ...) 
8 mėn. “žvejojo” — mąstė, ieš
kojo, svarstė, tarėsi, nešė, kro
vė, vežė. O parodą lankyti bu
vo galima tris savaites (IV. 20 
— V. 14).

Kitą dieną (IV. 21) prasidėjo 
konferencija, skirta šiuolaiki
niam religiniam menui. Joje 
šeši autoriai gvildeno temas: 
“Bažnytinė dailė bei jos per
spektyvos Lietuvoje” (M. Ma- 
tuškaitė), “Krikščioniškos kul
tūros paveldas ir nūdiena” 
(D. Juozėnas), “Vytauto Šerio 
bažnytinė skulptūra” (A. Dap
kutė), “Krikščioniško meno 
kryžkelės” (A. Uždavinys), 
“Krikščioniškųjų kanonų ir 
religinio simbolizmo meta
morfozės šiuolaikinėje tapy
boje” (A. Andrijauskas), “Spin
desys ir skurdas bažnyčių puo
šyboje” (V. Žukas).

Per konferencijos temas 
nuvingiavo dvi ryškios, liūd
nos gijos: neišmatuojami kul
tūros vertybių nuostoliai bei 
kaip įveikti prarają tarp re
ligijos ir kūrėjų.

Su nerimu, skauduliu V. Žu
kas pripažino, kad šiuolaiki
nės religinės dailės padėtis 
“yra bloga, netgi gėdinga”. 
Jautresnis žmogus “mato ir 
jaučia mūsų šventovėse gau* 
sybę pigios, akį ir širdį rė
žiančios meninės imitacijos, 
šablonų ar kokios kitos be- 
skonybės”. Vyskupai privalo 
rūpintis neįsileisti “menka
vertiškumo, pigios imitacijos”, 
turi budėti, kad šventi ir 
vertingi kūriniai nesunyktų. 
Neįsileidžia, budi, rūpinasi 
pagal savo išmanymą. Neleng
va pradėti tartis, paklausyti 
kitų, kai turi galią neklau
syti, spręsti pats, spręsti 
apie viską . . . Kaip spaudo
je pastebėta, rodos, ir metas 
parinktas patogus, ir pakvie
timai išsiuntinėti, o “tikra
sis bažnytinio meno šeiminin
kas” — klebonai — į konferen
ciją “neatvyko nė vienas”.

Kultūros gyvenimo įvykį — 
parodą, jos atidarymą — pa
gerbė apaštalinis nuncijus 
arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia (padėjęs gauti iš Va
tikano modernaus religinio 
meno nuotraukų), Vilniaus 
arkivyskupas A. J. Bačkis, 
Amerikos ambasadorius D. 
Johnson, Šiaurės šalių minis- 
terių tarybos informacinio 
biuro direktorius A. Kreuger, 
tautiečiai iš užsienio (A. Sau- 
laitis iš JAV), vilniečiai, 
nevilniečiai.

Apie parodą skelbė ir J. Zo- 
vės plakatas su A. Kmieliaus
ko grafikos darbo nuotrauka. 
Vykusiai, organiškai jungėsi 
trapios, kuklios skulptūrėlės 
(šventojo, žemdirbio?) didelių 
plaštakų simbolika su įrašyta 
mintim iš Luko Evangelijos: 
“Argi mūsų širdys nebuvo užsi
degusios?” Rankos, širdis - 
mūsų jausenos, mąstymo, mū
sų būties, buities pamatas, ne
išmuštas praeities dešimtme
čių. Ar ne juo vadovaujantis 
atrinkti parodos rodiniai?

Anot V. Žuko, lėmė trys kri
terijai: sugestyvumas, origi
nalumas ir svarbiausia-dvasi- 

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

nė potencija. Toliau paaiški
no: “Rinkdamas eksponatus, 
norėjau šiuolaikinių kūrėjų 
kelyje paieškoti to, ko raudo
noji santvarka intuityviai ne
kentė ir ypatingai niekino - ty
laus Dievo-Asmenybės ilge
sio”. Pagal tai atrinkta 358 ro
diniai (didžioji dalis - apie 
150 - iš dailininkų dirbtuvių, 
102 - muziejų nuosavybė, kiti 
atnešti žinomų, nežinomų au
torių). Premijas gavo M. Sku
dutis už “Stacijų” tapybos cik
lą, K. Jaroševaitė už bronzi
nes skulptūras “Šv. Juozapas”, 
“Prisikėlęs Kristus”, “Šv. Pran
ciškus”, K. Valaitis už juvelyri
nius dirbinius, A. Skačkauskas 
- piešinius, A. Pakalaitė - pie
šinius ir lipdybą. (Ji - silpna
regių ir aklųjų A. Jonyno var
do mokyklos mokinė, devinto
kė, mokoma mokytojo R. Saka
lausko. Druskininkų vaikų pie
šinių galerija gyvuoti pradėjo 
nuo jos piešinių eksponavimo).

Premijų fondą skyrė, paro
dą rėmė vysk. Antanas Deksnys 
(Vokietija), Lietuvos pranciš
konai, JAV ambasados Lietu
voje kultūros skyrius, Šiaurės 
šalių ministerių tarybos in
formacijos biuras, valstybinė 
akcinė bendrovė “Aukšta”, 
Lietuvos ir Norvegijos UAB 
“Frigo line”, tarptautinė įmo
nė “Baltia-union”.

Šalia premijuotų, nepremi
juotų - silpnaregių ir aklųjų 
vaikų lipdiniai Betliejaus, žu
vų, kitokia tematika. Dėl jų 
spaudoje iškelta patraukli 
mintis: nupirkti, įmontuoti į 
miesto sieną, kad “grožis visą 
laiką būtų su mumis ...”

Grožis, įtaiga, sąsaja su liau
dies menu, dainų, sakmių dva
sia dvelkia iš R. Jasudytės ki
limo “Angelas”, tokio artimo 
kitiem jos kilimam tautosaki
ne, istorine tematika, padova
notų universitetui jo jubilie
jaus proga. Ramių, taurių spal
vų, švelnaus, plaukiančio ju
desio jis kupinas palankumo, 
įsiklausymo (juoskitės, neški
te savo vargus, skausmus, ne- 
apykantas), meilės, globos. 
Tarsi persmelktas Vydūno 
minties: ne kova, o globa —žmo
nijos gyvenimo pamatas. Duo
ta mums skristi, kilti, globoti, 
glausti. Taip gera stovėti, žiū
rėti, jausti angelą ...

Traukė dėmesį keramikos 
meistrų darbai - A. Ličkutės 
“Angeliukai” (archaiški, gyvus, 
linksmi), T. Jankauskaitės juo
dosios keramikos vazelės, pri

Religinio meno parodos plakatas ant skelbimų stulpo Vilniuje
Nuotr. Alf. Laučkos

menančios pajuodavusį sidab
rą, S. Lukšto ir kitų darbai. O 
šalia jų “ganosi” keli “Gyvūnė
liai”, margučiams, saldainiams, 
žvakelėms. Gyvūnėliai kupini 
ganyklų ilgesio (velykinio gai
vumo . ..), pasirengę šokti, lai- 
gyti, bėgti, kaip ir jų autorius 
Simonas Jakimavičius, ku
riam . .. beveik šešeri (gimęs 
1986 m ).

Be mūsų autorių, parodoje 
buvo A. Elskaus (JAV) eskizai 
mozaikoms bibline tematika: 
“Šv. Petras”, “Šv. Povilas”, A. 
Mončio (Paryžiaus) darbai “Po
ilsis” I, II, “Reljefas”, K. Var
nelio (JAV) “Optinė iliuzija”, 
Ž. Mikšio (Paryžius) grafika 
ir kt.

, Kaip minėta, parodą papil
dė Vatikano modernaus religi
nio meno kūrinių nuotraukos. 
Spaudoje V. Žukas labai ap
gailestavo, kad nesugebėjo pa
rodai “parsiųsdinti iš Berlyno 
jau atrinktų J. Kvedaravičiaus 
keramikinių augalų”, Prancū
zijoje gyvenančio P. Gailiaus 
lietuviškos religinės temati
kos darbų”. “Neparsiųsdinti”, 
matyt, dėl techniškų kliuvi
nių, bet parodoj nesimatė nė 
V. K. Jonyno, V. Kašubos, A. 
Švėgždos, kitų darbų, veikiau
siai neatitikusių trijų krite
rijų .. . Nesimatė taip pat di
džiojo XX a. kompozitoriaus, 
neseniai mirusio O. Mesiano 
“Šv. Pranciškaus Asyžiečio” 
operos dekoracijų fragmen
to, kur scenos vidury stovi an
gelas lenktais sparnais, at
ėjęs per žydinčią pievą, at
ėjęs iš M. K. Čiurlionio “Au
kos”. Gal kitą kartą kitoje pa
rodoje jis jau bus? Kitoje paro
doje, kitoje konferencijoje, į 
kurią suplauks ir klebonai. ..

Įsikūrusią dailės parodų rū
muose didelę parodą simpatin
gai papildė, teminiu ryšiu su 
ja jungėsi paroda “Vartų” ga
lerijoje. Tai J. ir V. Kvašių - 
sesers ir brolio - keramikinės 
skulptūros ir grafikos darbai 
Kalvarijų tema. Spaudos verti
nimu, skulptūrėlės, stebinan
čios dėl neįprastų krikščioniš
koje ikonografijoje aspektų 
(grotesko, autoironijos), yra 
“nuostabaus grožio meno kūri
nys”, o grafikos darbai - “poe
tinė Vilniaus Kalvarijų vizija”.

Skristi pakilusiam, lyg į du 
sparnus atsirėmusiam, kai 
ko nepamačiusiam palinkėki
me lygaus, dailaus skrydžio 
ir padrąsindami šūktelkim: 
“Osana!”

ONA JURĖNAITĖ ir 
LAIMUTĖ GAIŽUTIENĖ

Sunku sutikti su Laimos B. 
Kurpienės išvada, kad “Smėlio 
klavyrai” Toronte dusliai nu
skambėjo. Žiūrovams, atėjusiems 
į “Harbourfront” teatrų festiva
lio Kauno dramos spektaklį su 
atvira širdimi ir protu, lakia vaiz
duote, spektaklis kitaip atrodė.

Juk pjesė “Smėlio klavyrai” 
yra ne apie Donelaitį, bet apie 
lietuvių tautos kovą išlikti lie
tuviais, kalbėti savo gimtąja kal
ba, gyventi tėvų žemėje, dainuoti 
iš močiučių išmoktas, širdžiai 
mielas dainas.

“Harbourfront” - modernaus 
meno buveinė. Ten nerodo tradi
cinių vaidinimų “Amerika pirty
je” tipo. Jie stengiasi žmonėms 
pateikti naujoviškus, intelek
tualius, gal ir ne kiekvienam iš
kart suprantamus veikalus. Bet 
jie teikia peno dvasiai, verčia 
giliau susimąstyti apie gyveni
mo prasmę, tikrąsias vertybes.

Reikia ruoštis, mokytis su
prasti modernųjį meną, kelti 
savo kultūrinį lygį. Daugelis 
angliškai kalbančių žiūrovų ne
mokėjo lietuvių kalbos, nežino
jo mūsų tautos istorijos, tačiau 
tai jiems nebuvo kliūtis supras
ti, kas vyksta scenoje, pajusti 
spektaklio dvasią (žiūr. teatrų 
festivalio apžvalgą 1992 m. bir
želio 6 d. “The Toronto Star” lai
kraštyje).

Gal kartais neužtenka tik vie
ną kartą pažiūrėti tokį spektak
lį. Žiūrėdamas antrą ir trečią 
kartą, supranti ir suvoki daug 
daugiau. Mes vaidinimą žiūrė
jome net tris kartus. Kaskart 
radome daug naujų, prasmingų 
ir įdomių momentų, kurių ne
pastebėjome žiūrėdamos pirmą 
ir antrą kartą.

Profesionalus aktorių ansamb
lis, vadovaujamas puikaus re
žisieriaus Jono Jurašo, sukūrė 
nuostabų vientisą vaidinimą. 
Viskas spektaklyje buvo vien
tisa, atitiko veikalo dvasią: ir 
scenografija, ir apranga, ir mu
zika, ir vaidyba.

Pjesė - apie 1936 m. Mažosios 
Lietuvos žmonių jausmus, nuo
taikas, rūpesčius ir problemas. 
Vaidinime kiekvienas judesys, 
žodis, net jo ištarimo maniera, 
turi prasmę, kuria spektaklio 
nuotaiką. Labai daug simboli
kos, paimtos iš lietuvių tauto
sakos ir mitologijos. Simboliš
ka ir tai, kad viskas vyksta Jo
ninių naktį, kai būna visokių 
stebuklų, išsipildo svajonės. Ši 
naktis šventa, todėl ir visa, kas 
vyksta, yra labai svarbu, turi gi
lią prasmę. Raudonas gaidys - 
meilės, gėrio, šilumos simbo
lis. Spektaklyje simboliška ir 
tai, kad gaidys gyvas. Nužudy
ti gaidį - kaip žmogų užmušti 
didelės nelaimės pranašystė. 
Povų klyksmas naktį - irgi pra
našauja nelaimes.

Šiaip povas - tai kaip didžiau
sia, gražiausia viso gyvenimo 
svajonė. Juk Poška mirdamas 
duoda Tūtai povą, lyg sakyda

Nemokamas 
siuntinių paėmimas 

iš jūsų namų
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mas: “Aš tau atiduodu viską, kas 
pasaulyje geriausia, gražiau
sia, brangiausia. Imk ir nešk į 
žmones visa, ką aš surinkau ir 
išsaugojau (lietuviškas dainas ir 
pasakas)”.

Smėlis - visko pradžia ir pa
baiga, begalybės, laiko ir gam
tos kūrybingumo metafora. Vis
kas gimsta ir miršta smėlyje. 
Smėlis vaidinime viską sujun
gia į visumą.

Apleisto geležinkelio bėgiai - 
kaip fortepijono klavišai. Vir
vė, ištempta spektaklio gale, - 
lyg penklinė surašyti lietuvių 
liaudies dainoms, kuriose ap
dainuota mūsų krašto istorija ir 
per jas perduodama iš kartos į 
kartą. Sunku viską aprašyti ir 
paaiškinti, be to, kiekvienas ga
li įsivaizduoti kitaip. Spektak
lio autoriai nesiekia istorinio 
autentiškumo. Apie Donelaitį 
vaidinime yra tiek, kiek tai pa
deda atskleisti pjesės idėją.

Donelaitis savo poema “Me
tai” parodė, kad lietuvių kalba 
tinka ne tik buityje, kad ja ga
lima kurti ir poemas. Lietuviš
kai meldžiantis Dievas žmones 
išklauso ir supranta, kaip ir 
kreipiantis į Jį vokiškai, len
kiškai ar kitomis kalbomis. Do
nelaitis žadino meilę gimtajai 
kalbai, skatino neatsisakyti jos, 
nors okupantai ir niekino ją. Tas 
veikėjų persikūnijimas (Poškos 
į Donelaitį, Tūtos į Arną-Reginą 
ir kt.) simbolizuoja ilgą lietuvių 
kovą prieš nutautinimą, siekian
čią ir XVIII ir net XII šimtme
čius. Ir tik Lietuvos nepriklau
somybė leidžia laisvai gyven
ti tautai, vystytis menams ir 
mokslui.

Spektaklyje yra visi teatriniai 
elementai. Konfliktas vyksta 
tarp lietuvininkų ir nutautu
sių lietuvių ar vokiečių, fašis- 
tuojančių, Mažosios Lietuvos gy
ventojų. Kulminacija - kaitriau
sia vaidinimo įtampa - kai “nu
žudo” gaidį. Po to vienas po ki
to pasipila fašistukų siautėji
mai (nužudo Juozapotą, tada ir 
Poška tampa lyg ne visai realiu 
žmogumi, kol ir jį nužudo). At
likę savo juodus darbus, smurti
ninkai “persikūnija” į Donelai
čio “Metų” personažus - būrus. 
Tęsiasi kasdieniniai darbai. 
Lietuviams nuo seno prasmin: 
giausias darbas buvo dirbti že
mę, auginti duoną. ■ v

Spektaklio pabaigoje gausiai 
byrantys grūdai simbolizuoja 
visų nelaimių galą, siejasi su 
Lietuvos nepriklausomybės at
kovojimu.

Birželio 5 d. spektaklyje bu
vo ir kita simbolika: turėjo gau
siai byrėti grūdai, bet tik pra
dėję birti sustojo. Tai galima 
susieti su dabartine padėtimi 
Lietuvoje. Lietuva nepriklau
soma, viskas turi būti gerai, bet, 
deja, ne - grūdai dar nebyra iš 
dangaus.

Spektaklio tikslas - kiekvieną 
mūsų padaryti “archeologu”. Pa- 
sikapstykime kiekvienas savo 
sieloje. Iškeikime į saulę savo 
dvasinius turtus ir sekime vai
singus grūdus.



Oskaro Milašiaus pranašysčių narpliava
VYTAUTAS A. JONYNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Fantastiškas lobis
Česlovo Milašiaus protėviai 

prisilaikę KėdainiŲ apskri
tyje, tuo tarpu Oskaro gimtinė 
Čerėjoj. Česlovas Milašius vi
suomet domėjęsis anų atsira
dimu Gudijoje ir aiškino tuo. 
kad lietuviai stumęsi į rytus. 
“Mūsų minėtas emigrantas, 
princų Sapiehų ‘klientas’ ir jų 
turtų administratorius gavo 
30.000 ha miško valdos, kuri, 
tai medžiagai tolydžio brangs
tant, tapo fantastišku lobiu (...) 
Padnieprio pusbroliai (...) tu
rėjo galynėtis su nuobodžiu, 
kurį gimdo turtas. Vienam jų 
mirus, žmonės rado pas jį pen
kis kambarius, prigrūstus iki 
lubų visokių skrybėlių ir ka
liošų . ..”

Įdomiausias pasakojimas 
apie O. Milašiaus tėvus. 1949 
m. nacių užimtoj Varšuvoj vie
ną dieną pas Č. Milašių užėjęs 
senukas, vertęsis “lazurkos” 
(mėlyno akmenėlio) pardavi
nėjimu. Tas keistas svečias pri
siminęs, kad čia kadaise bu
vęs dviračių lenktynių takas ir 
kad jis 1889 m. laimėjęs lenk
tynes. Tada pokalbis pakrypęs 
į sostinės praeitį. “Ar tik jūs 
nebūsite giminė Vladislovui 
Milošui”, - pasiteiravęs senu
kas ir ėmęs pasakoti apie Vla
dislovą. Ak, koks vyras šis bu
vęs! Moterys alpdavo jį pama- 
čiusios. Buvęs italų daininin
kės ir Dniepro girių didžiūno 
sūnus. Medžiojęs Afrikoj, bu
vęs bedievis, tyčiojęsis iš vi
sų valdžių. Paryžiuje pramušt
galvių padedamas užpuolęs 
vienuolyną ir pagrobęs vienuo
lę, kurią buvo įsimylėjęs; sa
vo dvare turėjo prisijaukinęs 
porą meškų savo apsaugai. 
Varšuvoj fotografo vitrinoj 
jis pamatęs merginos paveiks
lą ir pasakęs: va, toji. Nuomo
nės nepakeitęs - mergina Mi
riam Rozental, hebrajų kal
bos mokytojo duktė, tapusi jo 
žmona.

Dvasinė tėvynė
Oskaras Milašius vaikystę 

praleidęs tėvo dvare, įsikūru- 
sįąųie vidury miškų Čerėjoje. 
Tai jo dvasinė tėvynė. Tačiau 
vienuolikos metų vaikiukas jau 
buvęs uždarytas Jeanson-de- 
Sailley licėjaus bendrabuty
je Paryžiuje. Nors gerai kal
bėjęs lenkiškai, nuo lenkų to- 
lęs. Prancūzija formavo jo as
menybę. Pasisakęs net nebeži-

Pasaulinio garso...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

visus į salą išlaipina, prie 
savo būsto atveda ir “nubau
džia” gerumu. Visi grįš kas į 
Neapolį, kas į Milaną, o Miran
da jau gauna vyrą, Neapolio 
karalaitį Ferdinandą.

Čia vienas iš tų Šekspyro 
veikalų, kuriuose nėra lavo
nų. Nors niekšų tarp Audros 
pagrindinių veikėjų netrūks
ta, kiti pasiryžę žudyti net 
jiems nežinomoj saloj, bet nuo 
makbetų ir Otelų pavargęs 
Šekspyras Arielio pagalba 
nuo kraujo praliejimo čia ap
sisaugo. O kai nėra kraujo, tai 
nėra ir įtampos. Arteliui vi
sur tvarką dabojant, žiūrovas 
iš anksto žino, kad nei Mila
no ir Neapolio didžiūnai vie
nas kito nežudys, nei girtas 
Kalibanas Prospero nenudobs.

Po majestotiško, lėtai kal
bančio Alan’o Scarfe antrą 
svarbiausią vaidmenį turi at
letiškų, elastiškų judesių jau
nas aktorius Ted Dykstra 
(Ariel), o trečią, irgi lankstus, 
it akrobatas, Wayne Best (Cali
ban), daug šokinėjęs visom ke
turiom. Vietą laikrašty tau
pant kitų aktorių nebereiktų 
minėti. Bet kaip gi nutylėsi 
Edvvard’ą Atienza (klounas 
Trinculo) ir Nicholą Pennell 
(girtas jūreivis Stephano). Tai 
du Festivalio veteranai akto
riai, superžvaigždės, kurie 
ir mažesniuose vaidmenyse 
spektaklį nuostabiai pratur
tina.

Spektaklis paįvairintas dai
nomis, vienu kitu šokiu, mote
riškų dvasių — fėjų pasirody
mais, maišytų stilių tai iškil
mingais, tamsių spalvų (Mila
no ir Neapolio didikų), tai 
lengvais, šviesiais drabužiais 
(projektuotoja Susan Benson). 
Apstu švelnios, “pasakiškos” 
muzikos (Stanley Silverman).

Šį vaidinimą matėme Festi
valio teatre birželio 20, die
niniam spektakly. Repertuare 
liks iki lapkričio 14-tos. 

nąs, kokiai tėvynei save pri
skirti ir Č. Milašių perspėjęs: 
“Prisimink, kad nieko nėra Eu
ropoje kvailesnio, pasimetu
sio smulkiose rietenose, kaip 
lenkų bajorija”. Kiek tai bu
vę tiesos, “aš turėjau vėliau, 
savo nelaimei, progos įsiti
kinti”. Lenkų smulkioji bajo
rija mėgdavusi visur įžiūrėti 
išdavystę. Nelygi santuoka - 
išdavystė; paveldėtų turtų iš
pardavimas - išdavystė.

Oskaras Milašius, vieninte
lis Čerėjos palikuonis, buvęs 
“išdavikas”, nes išpardavęs 
turtus rusų pirkliams. Kalbė
damas apie savo šeimą, Oska
ras Milašius turėjęs galvoje 
pusbrolius Drujoj. Čerėjos ir 
Drujos Milašių santykiai buvę 
nelbai geri.

Kad įvairiausi gandai sklido 
apie įvykius Čerėjoje, prisi
dėję Drujos pusbroliai. Oska
ro motina, šelpianti katalikų 
šventoves, “turėjusi įprotį už
sidegti žvakes penktadienių 
vakarais”. Jos vyras visa tai 
toleravęs. Drujos priešišku
mas Čerėjai, net iki bylos kė
limo gobšei žydei labai sustip
rėjęs, kai Marija Milašienė 
“ėmėsi žygių teismuose, kad jos 
vyras būtu pripažintas proti
niu ligoniu”.

Šiandien esą neįmanoma nu
statyti, kada Vladislovas Mi
lašius sunegalavęs. Tačiau esą 
tikra, kad jis buvęs ligonis ir 
paskutiniaisiais savo gyveni
mo metais, jau net kirpėjų ne- 
prisileisdavęs - bijojo, kad 
nebūtų pasikėsinta į jo gyvybę.

Čerėja parduota 1906 m., kai 
O. Milašiui buvę 29 m. amžiaus. 
Teigiama, kad Milašius matęs 
1905 m. revoliuciją. Esanti 
prielaida, kad nuo to laiko 
ėmęs kitaip žiūrėti į žemval- 
dystę “toje Rytų Europos da
lyje”. Svarbu pabrėžti jo ry
šius su praeitimi, kurioje “vie
niša vaikystė, praleista mil
žiniško parko gūdumoje, yra vi
sos jo kūrybos šerdis. Jisai nie
kur nebesurado savęs, niekur, 
pilna to žodžio prasme ...”

Kelionės ir puotos
Č. Milašius neturįs žinių, kur 

nusikėlusi Oskaro motina, kai 
reikėję palikti Čerėją. Pri
leidžiama, kad į Varšuvą, nes 
ten ji gyvenusi po I D. karo. 
Vilniaus pagrobimas ir Lietu
vos-Lenkijos diplomatinių san
tykių neturėjimas Milašiui 
kliudęs net nuvažiuoti Varšu
von ir aplankyti mirties pata
le gulėjusią motiną (1926 m.). 
Č. Milašius betgi manąs, kad 
Oskaras “laikė dėl tam tikrų 
sumetimų parankiu sau daly
ku, kad motina negyveno Pran
cūzijoje, bet aš manau, kad jį 
neabejotinai yra slėgęs kaltu
mo jausmas dėl savo laikyse
nos jos atžvilgiu”.

Prieš I D. karą O. Milašius 
klajojęs po visą pasaulį. Skai
tęs literatūrą vienodai lengvai 
vokiečių, anglų, prancūzų ir 
hebrajų kalbomis (biblinius 
tekstus). “Tuo metu prancūzų 
poetai rinkdavosi “Closerie 
des Lilas” kavinėje, ir O. Mi
lašius savo kūryba buvo prie 
jų pritapęs. O pjesė ‘Miguel 
Manara’ ir romanas “Amoreu- 
se initiation” priskyrė Mila
šių prie šių poetų mokyklos”. 
Dailiai nuaugęs jaunikaitis O. 
Milašius buvo labai turtingas 
ir švaistė savo turtus “visokiom 
savo užgaidom patenkinti”. Lė
bavimai yra išlikę ten dalyva
vusių žmonių atmintyse.

Pagaliau buvę praūžti visi 
turtai, ir “tada šis kosmopo
litas pajuto tėvynės ilgesį”. 
Viską, ką jis buvo parašęs 
“švietėsi iš peizažo, kuris ne
buvo Prancūzijos peizažas”. 
Jam reikėję “pasirinkti tarp 
lietuvių ir lenkų (...). Aristo
kratiškas Milašiaus polėkis ir 
patirtos praeityje nuoskaudos 
bloškė jį į lėtų, užsispyrusių, 
sistemingai triūsiančių ūkinin

AABS konferencijoje susitikę baitiečių istorikai. Iš kairės Romas Misiū
nas ir estai - Toivo Raun, Anatoli Lieven ir Rein Taagepera Nuotr. U. Oja

kų, kurie kadaise buvo tikrai
siais Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės kūrėjai, pusę ...” 
Jis lietuvius nuoširdžiai my
lėjęs ir dėl išlikusių vertybių, 
kurios kitose tautose jau buvo 
išnykusios, jis juos vadino “Eu
ropos raudonodžiais ..

Požiūris į lenkus
Paryžiaus lenkai į O. Mila

šių žiūrėję su nepasitikėjimu, 
gal net panieka. Č. Milašius 
prisimena, kad “pretenduojan
tis į rašytojus Xavery Glinka 
savo knygoje ‘Mano jaunystės 
dienų Paryžius’ Milašiui nepa- 
skiria nė vienos eilutės. O Mi
lašius iš savo pusės irgi len
kų per daug negerbęs: “Aš pa
žįstu tik du protingus lenkus 
- jėzuitų generolą Ledochows- 
kį ir O.W.M.” Tie inicialai reiš
kė jį patį. Č. Milašius mano, 
kad Oskaro gili meilė lietu
viams, tas “pasirinktas artimu
mas” atkeliavęs vėliau, ir tau
tinis apsisprendimas buvęs pa
grįstas “negatyviu lenkiškos 
laikysenos, pasireiškiančios 
realizmo stoka, įvertinimu”. 
Politiniuose raštuose O. Mila
šius atskleidžiąs pragaištin
gų galių Vidurio ir Rytų Euro
poje vyksmą. “Nenuostabu, jei 
Milašius nemato skirtumo tarp 
lenkiško liguisto polinkio ci
vilizuoti pasaulį ir slaviško 
komunizmo”.

Lėtas provežis
P. Klimo ir Č. Milašiaus pri

siminimuose Oskaras Milašius 
esąs labai panašus: išsilavi
nęs, plačių pažiūrų, reiklus 
sau, bet jokiu būdu ne pamoks
laujantis moralistas. Net ne
atrodo, kad O. Milašius būtų 
kada prasitaręs Česlovui Mi
lašiui apie savo vizijas. Pr. 
Mikalauskas išreiškęs pasipik
tinimą, kad Lietuvos teatrai 
nestatą “Sauliaus iš Taršo” ar 
“Miguel Manaros”, kuri pirmą 
kartą pasirodžiusi 1912 m. 
žurnale “La Nouvelle Revue 
Francaise” ir po metų atskiru 
leidiniu. Nors kai kurie len
kai pjese buvo susižavėję, bet 
teatruose ji likusi nevaidin
ta. Kaip radiofoninis spektak
lis 1930-jų dekadoje buvęs 
transliuotas iš Vilniaus, vė
liau iš Varšuvos.

Lenkijos literatai O. Mila
šiumi nesidomėję dėl “pažan
giųjų” priešiškumo misticiz
mui, klerikalinės, nacionalis
tinės, “centristinės” spaudos 
siauraregystės. Lietuvoje stu
diją apie O. Milašių parašęs 
dr. Jonas Grinius. Aplamai ir 
Lietuvoje Milašiaus kūryba bu
vusi ignoruojama. Pamažu kiek 
vėliau ėmė rodytis vertimai 
spaudoje, o Šiaulių teatras 
suvaidinęs jo pjesę “Mephi- 
boseth”, kuri, kai kurių kriti
kų nuomone, esanti scenai dė
kingesnė už “Miguel Manarą”.

Studijų apie Milašių yra pa
rašiusios G. I. Žiedonytė, A. 
Šlepetytė. Lietuvos gyvento
jai su Milašiumi galėję dau
giau susipažinti V. Kubiliaus 
knygoje “Lietuvių literatūra 
ir pasaulinės literatūros pro
cesas” (Vilnius, “Vaga”, 1983 
m.). Apie Milašiaus regėjimus 
betgi V. Kubilius pasisako 
skeptiškai. Pr. Mikalausko nuo
mone, jo pasisakymas nesąs 
laisvas nuo sovietinio laiko
tarpio įtakos. (Pabaiga)

VYTA UTAS KASTYTIS

Granito kalnai
Pilkieji granito kalnai,
Debesin atsirėmę:
Iš kur akmenų šitiek ėmėsi 
Lig dangaus jų viršūnėm nueit?

Skurdi ir be laiko pageltus žolė, 
Liūdesy ant akmens apatiškos pušys 
Kaip seserys dvynės čia mušėsi 
Užu prigimtą teisę gyvent ir drebėt.

Trondheimas, Norvegija 
1945 m. rugsėjo 18 d.

Nobelio laureatas poetas ČESLOVAS MILAŠIUS-MILOSZ, gavęs garbės 
daktaro laipsnį Kauno Vytauto Didžiojo universitete, pasirašo jo kūryba 
besidomintiems 1992.VI.2 Nuotr. Alf. Laučkos

“TERRA BALTICA"

Baltistikos studijų dienos Toronte III
AABS konferencija - istorijos sesijos

RASA MAŽEIKAITĖ

Reta tauta taip myli istoriją, 
kaip lietuviai — net mūsų him
nas ją primena kaip stiprybės 
šaltinį. Taip ir kiti baltiečiai. 
Todėl nenuostabu, kad 1992 m. 
birželio 10-13 d.d. įvykusiame 
“Terra Baltica” (Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies) studijų dienų istori
jos sesijose buvo daug klausy
tojų. Tik nuostabu, kad mes, 
lietuviai, turime tiek mažai 
istorikų, ypač išeivijoje — mi
nėtame renginyje buvome tik 
trys (iš 130 paskaitininkų), o 
iš Lietuvos nė vienas istorikas 
negalėjo kelionės išlaidų pa
dengti. Gerai, kad bent kita
taučiai susidomėjo mūsų isto
rija.

Pirmoje istorijos sesijoje 
Cambridge universiteto Ste
phen Rowell, anglas, rašęs 
disertaciją apie DLK Gedimi
ną ir išmokęs lietuviškai 
skaityti, nagrinėjo ligi šiol 
neliestą temą — lietuvių ku
nigaikštyčių vedybos ir jų di
delė įtaka Lenkijoje bei Rusi
joje. Torontiškė Rasa Mažei
kaitė atskleidė kryžiaus karų 
Baltijos kraštuose pateisini
mus, minimus popiežių laiš
kuose bei privilegijose.

Klausytojams nuotaiką suga
dino prof. W. Urban’o prane
šimas “Ar baltų istorja jau 
žinoma?” Kalbėtojas, ameri
kietis, teigė, kad “iki šiol šimt
mečio nebuvo daug gerų isto
rikų”, visi prieškariniai ir 
dabartiniai istorikai Lietu
voje prasti — “nacionalistai” 
arba komunistai (kalbėtojas 
lietuviškai neskaito) ir t.t. Tai 
tik parodo rimtą mūsų pareigą 
lietuvių istoriją bei istorikus 
pristatyti platesniam mokslo 
pasauliui.

Tuo pačiu metu vyko antra 
istorijos sesija, kurioje prof. 
Julius Slavėnas kalbėjo apie 
baltistikos pristatymą Ameri
kos universitetų studentų nau
dojamuose vadovėliuose. Pa
plitusių klaidų atitaisymas 
pareikalaus daug darbo.

Sukauptus dienos rūpesčius 
ir nuovargį prasklaidė įdomi 
bei linksma paskaita apie lie
tuvių kongresą Niujorke 1918 
m. Paskaitininkas kun. W. Val- 
kavičius (Wolkovitch), Šv. Jur
gio (Mass., JAV) parapijos kle
bonas, senųjų ateivių sūnus, 
“Lithuanian Religious Life in 
America” knygos autorius. 
Juokinga buvo girdėti, kaip 
Lietuvos nepriklausomybės iš
vakarėse išeivijos susirinki
me vyravo labai mums pažįsta
mi elementai — nuobodžios 
kalbos bei sveikinimai, bar
niai, kivirčai, tam laikotarpiui 
būdingas karščiavimasis. Kilo 
riksmas, stumdymasis, beveik 

susimušta dėl maldos įtrauki
mo į iškilmes.

Ketvirtos istorijos sesijos 
paskaitos gvildeno 1918 m. be- 
atsikuriančios Lietuvos sunku
mus, kurie vis dėlto buvo sėk
mingai nugalėti. Janet Stone 
apibūdino Baltijos kraštų 
klausimą Versalio taikos kon
ferencijoje, o Douglas Unfung 
aptarė vokiečių pastangas pa
veikti taikos sutartis.

Sekančios dvi sesijos lietė 
tik estus ir latvius, bet mums 
įdomios kaip gairės kur reikė
tų tyrinėjimų. Steven Duke (ne 
estų kilmės) tyrinėja studentų 
draugijas Estijoje tarpkario 
metais. Ypač įdomios buvo de
talės apie jų vaidmenį karuose 
dėl Estijos nepriklausomybės. 
Pvz. studentai turėjo savo kuo
pas, kurios gynė miesto elekt
ros jėgainę. Reikėtų rinkti do
kumentaciją bei rekorduoti at
siminimus iš Lietuvos studen
tų veiklos — tai būtų labai tin
kamas projektas pvz. skautams/ 
ėms akademikams.

Skandinavijoje irgi didėja 
susidomėjimas Baltijos kraš
tų istorija. Suomis M. Lappa- 
lainen skaitė paskaitą “San
tykiai tarp Suomijos ir Esti
jos 1920-39 m.” Švedas Anders 
Johansson (Stockholmo univ.) 
kalbėjo apie savo projektą ir 
kvietė į Švedijoje rengiamą 
simpoziumą tyrinėti Skandi
navijos kraštų ekonominius 
ryšius su Baltijos sritimi 
1918-1940 m.

Paskutinėje istorijos sesi
joje vėl matėme jauną kitatau
tį mokslininką, susidomėjusį 
baitiečių istorija. Timothy 
Brennan (Kansas univ.) nuste
bino klausytojus keista, bet 
įdomia tema — “Vilkžmogių 
(žmonių neva tampančių vil
kais) teismai Latvijoje XVI 
š.” Jie rodo senojo pagoniško 
tikėjimo liekanas net kryžiuo
čių nukariautuose kraštuose.

Peter Rebane, Amerikos 
estas, užbaigė studijų dienas, 
pateikdamas naujus tyrinėji
mus remiantis XVI š. Estijos 
“Geleitsbuch”, kurioje sura
šyti suteikti imunitetai pirk
liams žmogžudžiams ir vokie
čių bajorų atstovams. Paskai
ta parodė, kiek daug žinių apie 
viduramžių socialinius santy
kius dar galima rasti net ir 
XIX š. išspausdintuose šalti
niuose.

AABS konferencijos istori
jos sesijos buvo įdomios ir 
mokslui naudingos. Malonu 
matyti, kaip kitataučiai do
misi mūsų istorija. Gal jų 
pavyzdžiu ir mes turėtume 
sekti!

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS
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O KULTMEJE VEIKLOJE
Čikagos lietuvių opera XXXVI- 

jį sezoną šiemet užbaigė su $25.- 
290,54 nuostoliu. Jį atnešė su Lie
tuvos operos atstovais paruoštas 
ir balandžio 26 d. atliktas tik 
vienas G. Verdžio “Otelio” spek
taklis. Sekantį sezoną bus stato
ma V. Bellinio “Norma”, jeigu pa
vyks išspręsti finansines Čikagos 
lietuvių operos problemas.

Lietuvių tautodailės instituto 
Filadelfijos skyrius Lietuvių na
muose Atvelykio savaitgalį suren
gė Cape Code gyvenančios dail. 
Eugenijos Baužinskaitės-Rasto- 
nienės gobelenų ir kaunietės me
nininkės Onos Bakanauskienės 
miniatiūrinių lėlių parodą. Jos 
lėlių rinkinių yra įsigijęs Saulės 
Šatienės vadovaujamas Lietuvių 
tautodailės instituto Bostono 
skyrius. Dabar ir Filadelfijos 
lietuviai galėjo pasidžiaugti O. 
Bakanauskienės lėlėmis, vaizduo
jančiomis kupiškėnų vestuves, 
aukštaičių vakaronę, kaimo mu
zikantus, besilinksminantį jau
nimą, pasipuošusį įvairių Lietu
vos vietovių tautiniais drabu
žiais, ir mūsų liaudies pasaką 
“Eglė žalčių karalienė”.

Oficialioji VLIKo veikla bu
vo baigta iškilmingu seimu Vil
niuje gegužės 30-31 d.d. Lietuvos 
spauda dabar rašo apie kitokius 
VLIKo darbus, susietus su nepri
klausomybę atgavusia Lietuva. 
Pranešama, kad jau pasirašyta 
sutartis, VLIKo archyvą perduo
danti Vilniaus universitetui ir 
jame įsteigianti tarptautinių 
santykių katedrą. Ateityje ji 
galės tapti atskirai veikiančiu 
platesnio masto tarptautinių san
tykių institutu. Siam tikslui 
VLIKas jau paskyrė 100.000 do
lerių. Su Vilniaus universiteto 
senatu pasirašyta sutartis VLI- 
Ką įpareigoja globoti šią kated
rą, rūpintis žymių užsienio po
litikų kvietimu dėstytojais ir 
paskaitininkais, kad ji galėtų 
augti ir stiprėti. Naujajai ka
tedrai vadovaus trys jauni docen
tai — sociologė R. Ališauskienė, 
filosofas A. Dobryninas ir teisi
ninkas E. Kūris. Darbas bus pra
dėtas rugsėjo mėnesį. Vilniaus 
universitetas didžiąją filosofijos 
fakulteto auditoriją pavadino 
VLIKo vardu. Šia proga taipgi pri
menama, kad Tautos fondas Vil
niaus universiteto bei kitų Lie
tuvos aukštųjų mokyklų studen
tams paskyrė 50 stipendijų po 
$200.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagos lietuviams ir gau
siems svečiams, liepos pradžioje 
atvykusioms į IX-ją išeivijos lie
tuvių tautinių šokių šventę ir VIII- 
jį PLB seimą, surengė dokumenti
nę parodą “Nepriklausomybės ke
lias”. Pirmoji jos dalis buvo skir
ta atgimusios Lietuvos pašto ženk
lams, vokams ir antspaudams, liu
dijantiems atgautą nepriklauso
mybę. Antroji dalis supažindino 
su Lietuvos ir jos sportininkų 
grįžimu pasaulinėn sporto arenon. 
Parodos lankytojų laukė vaizdai 
iš Vilniuje 1991 m. liepos 26 — 
rugpjūčio 4 d.d. surengtų pasau
lio lietuvių sporto žaidynių, Pran
cūzijos Albertvillėje olimpinių 
žiemos žaidynių, pasiruošimo 
olimpinėms vasaros žaidynėms 
Barcelonoje. Trečioji parodos 
dalis lankytojus supažindino su 
1988-91 m. įvykiais, Lietuvai nu- 
tiesusiais kelią nepriklausomy
bėm Didelį įspūdį visiems pali
ko Kruvinasis 1991 m. sausio sek
madienis Vilniuje, žuvusių didvy
rių laidotuvės Antakalnio kapi
nėse, demonstracijos Lietuvoje 
ir išeivijoje.

Lietuvių istorijos draugijos 
Čikagoje veikla susilpnėjo po 
Alicijos Rūgytės mirties 1985 m. 
birželio 20 d. Rečiau dabar sušau
kiami ir narių susirinkimai. Bir
želio 11d. “Seklyčioje” įvykusia
me susirinkime tai patvirtino ir 
dabartinis valdybos pirm. Juozas 
Masilionis. Jis taipgi pabrėžė, 
kad jau yra užbaigti velionės pra
dėti darbai —■ išleistas pilnas “Var
po” žurnalo komplektas ir T. Na
vicko “Alytus”. Draugijos valdy
bos ilgametis pirm. dr. Juozas 
Jakštas mirė Klivlande 1989 m. 
liepos 31 d. Neseniai Lietuvoje 
draugijos lėšomis buvo išleista 
šio žymaus išeivijos istoriko dr. 
Juozo Jakšto autobiografija. Su
sirinkimo dalyviams Apolinaras 
Bagdonas skaitė paskaitą “Du šim
tai metų nuo Simono Daukanto gi
mimo”, plačiai aptardamas didžio
jo žemaičio atliktus darbus ir pa
liktus raštus. Simonas Daukantas 
gimė 1793 m. spalio 28 d. Kalviuo
se, dabartiniame Skuodo rajone, 
o mirė Papilėje 1864 m. gruodžio 
6 d. Jo dviejų šimtų metų gimimo 
sukaktis Lietuvoje bus paminėta 
1993 m. spalio 28 d.

Tautodailininko Jono Ignoto 
medžio drožinių ir tapybos dar
bų parodą surengė parduotuvės 
tipo “Klumpės” salonas Telšiuo
se. Dalį šio liaudies meistro kūri
nių įsigijo Žemaičių draugijos mu
ziejus “Alka”.

Lėšas Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus paminklui Varėnos rajono 
kultūros namai telkia labdaros 
koncertais ir jų metu renkamomis 
aukomis. Paminklą tikimasi pasta
tyti ir atidengti š. m. spalio 19 d., 
kai Lietuvoje bus minima šio mūsų 
literatūros klasiko 110 metų gi
mimo sukaktis. V. Krėvė mirė 
1954 m. liepos 7 d. Pensilvanijos 
Springfielde.

Lietuvos operos ir baleto teat
ras sezono užbaigai vilniečius 
pakvietė į G. Verdžio “Nabucco” 
premjerą. Tai buvo pirmoji šios 
operos premjera Lietuvoje. Ją 
paruošė dirigentai Gintaras Rin
kevičius ir Rimas Geniušas su 
chormeisteriu Česlovu Radžiū
nu, režisieriumi Jonu Vaitkumi, 
dailininke Dalia Mataitiene. Pa
grindinius vaidmenis atlieka žy
mieji solistai: lyriniai sopranai 
Irena Milkevičiūtė, Sigutė Sto
nytė, mezzo-sopranas Nijolė 
Ambrazaitytė, baritonai Eduar
das Kaniava, Eugenijus Vasilevs
kis, bosas Vladas Prudnikovas. 
Šv. Rašto senojo testamento siu
žetu “Nabucco” opera yra susieta 
su žydų šventyklos sugriovimu, 
Babilonijos vergija, kova už lais
vę. Tačiau ta kova ši opera ir dau
geliui kitų tautų primena jų lais
vės siekius. Su “Nabucco” ir “Don 
Carlo” operomis Lietuvos teatro 
atstovai šią vasarą dalyvaus G. 
Verdžio operų festivalyje jo gim
tajame Busete.

Urną su Vytauto Alanto (1902- 
1990), rašytojo, dramaturgo ir 
žurnalisto, palaikais atgimusion 
Lietuvon nuvežė jo našlė Irena 
Alantienė. Laidotuvėmis kaunie
čiams skirtose Petrašiūnų kapi
nėse rūpinosi Lietuvos žurnalistų 
sąjunga. Atsisveikinimas su ve
lioniu buvo pradėtas Įgulos šven
tovės naujojo rektoriaus kun. Ri
čardo Mikutavičiaus senojoje Vy
tauto Didžiojo šventovėje atna
šautomis Mišiomis. Laidotuvės 
Petrašiūnų kapinėse įvyko birže
lio 15 d. Atsisveikinimui prie 
kapo duobės vadovavo Lietuvos 
rašytojų sąjungos Kauno skyriaus 
pirm. P. Palilionis. Su velioniu 
atsisveikino Kauno tarybos pirm. 
V. Grinis, išeivijos rašytoja Alė 
Rūta, Lietuvos rašytojų^ sąjungos 
pirm. V. Martinkus, Žurnalistų 
sąjungos pirm. R. Eilunavičius 
ir kun. R. Mikutavičius. V. Alan
to (Jakševičiaus) eilėraščius skai
tė jo giminaitė aktorė D. Jakše- 
vičiūtė. Kapan nuleidžiamą urną 
lydėjo birbynės melodija. “Amži
nojo lietuvio” autorius grįžo po
ilsiui pasirinkton Lietuvos žemėn. 
Smėlio kauburėlį papuošė kūrybi
nių sąjungų, visuomeninių orga
nizacijų, politinių partijų padėti 
vainikai, gėlių puokštės ir žalu
mynai. Užuojautos buvo pareikš
tos V. Alanto gyvenimo bendrake
leivėms Elenai Alantienei, Irenai 
Alantienei, kitiems jo artimie
siems ir giminėms.

Vilniaus Verkių kryžiaus ke
lio sunaikintoms stotims buvo 
skirta “Vartų” galerijoje vilnie
čiams surengta keramikės Jolan
tos Kvašytės ir jos brolio grafiko 
Vaidoto Kvašio darbų paroda. 
Vilniaus Kalvarijomis vadintos 
Kristaus kryžiaus kelio stočių 
koplytėlės vysk. Jurgio Bielazaro 
ir jo įpėdinio vysk. Aleksandro 
Sapiegos pastangų dėka buvo 
įrengtos antrojoje XVII š. pusė
je tarp Neries ir Trinapolio, Balt
upio ir Jeruzalės priemiesčio ši
lų prie Verkių, apie septynis ki
lometrus nuo Vilniaus. Stotys pra
sidėjo ties Baltupiu ir baigėsi ant 
aukščiausio Kalvarijos kalno pa
statytoje Šv. Kryžiaus šventovė
je. Tris šimtus metų išstovėjusios 
koplytėlės buvo susprogdintos 
1962-63 m. Okupacinė sovietų 
kariuomenė ten jau 1941 m. pa
vasarį buvo įsirengusi Vilniaus 
priešlėktuvinės apsaugos zoną, 
tikinčiųjų neįsileisdama prie 
koplytėlių, bet tada dar nespėjo 
jų sunaikinti. “Vartų” galerijoje 
surengta keramikės J. Kvašytės 
ir grafiko V. Kvašio darbų paro
da atkūrė senuosius Kristaus kry
žiaus kelio ir koplytėlių vaizdus. 
Kalvarijų atstatymo projektą, 
dar Lietuvai neatgavus nepriklau
somybės, paruošė architektė Bri
gita Radavičiūtė ir istorikė Ari- 
meta Vojevodskaitė, talkinamos 
Verkių parapijos narių. Kalvarijų 
atstatymu rūpinasi Šv. Kryžiaus 
šventovės klebonas kun. Julius 
Baltušis. Ten dabar atnaujinamas 
Domininkonų vienuolynas ir bus 
atstatytos visos Kalvarijos, y. KSt.
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)R I S I K E I. I M O
Parapijos kredito kooperatyvas

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 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.

Futbolo žaidynių baigmės dalyviai Viernheime. Čekai tamsiais marškinėliais. Ketvirtas iš dešinės Panevėžio 
“Olimpija” futbolo vienuolikės treneris Vidmantas Kuncė

T/Mv* LIETUVIŲ T T T T KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.00%
180-364 d. term, ind........... 5.00%
1 metų term, indėlius....... 5.50%
2 metų term, indėlius....... 6.00%
3 metų term. Indėlius....... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 5.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.00% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 7.50% 
Taupomąją sąskaitą ........ 4.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.50%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo ................ 9.75%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 9.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.00%
2 metų ................ 8.50%
3 metų ................ 9.00%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ..... 7.50%

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

TV.

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

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

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Protetilonals Ine.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

“AH THE
CHOICE Xi IN THE</

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Panevėžys Vokietijoje
Dideliu įvykiu mažuose Vokietjos 

miesteliuose yra laikomos tarptau
tinės futbolo rungtynės, ypač da
lyvaujant dar mažai Vakarų pasau
liui pažįstamiems Lietuvos futboli
ninkams, juo labiau, kad mūsų tėvy
nės vardas Europoje garsėja kaip 
visų pavergtų tautų laisvės žiburio 
nešėjos.

Į mano gyvenamo Viernheimo 
miestelio (32 tūkst. gyventojų) fut
bolo žaidynes birželio 14 d. be šešių 
vokiečių klubų, atvyko čekai ir Pa
nevėžio “Olimpija” jaunių vienuoli
kės. Spauda plačiai garsino žaidy
nes, tad rungtynes stebėjo apie 400 
žiūrovų.

Panevėžiečiai į varžybas atvyko iš 
Danijos, kur lietuviai laimėjo pir
mų vietų, dalyvaujant vokiečių ir 
Danijos klubams. Nežiūrint ilgos ke
lionės (lietuviai važiavo senu auto
busu) mūsiškiai draugiškame susiti
kime šeštadienio popietę sužaidė ly
giomis 0:0 su “Spartako" vienuolike. 
Viernheimo sporto klubo pirminin
kas, stebėdams šias rungtynes, jūsų 
laikraščio bendradarbiui (teko ver
tėjauti lietuviams) pareiškė, kad 
sekmadienio baigmėje susitiks lie
tuviai ir čekai. Taip ir įvyko. Pane
vėžiečiai, įveikę du vokiečių klu
bus ir su mano miestelio “Amitia” 
klubu sužaidę 1:1, pateko su 5:1 tšk. 
į baigmę su jau pažįstamu “Sparta
ko” klubu. Aštri kova (2 x 15 min.) 
baigėsi lygiomis 0:0, tad laimėto
jas buvo sprendžiamas iš vienuoli
kos metrų baudinių. Sėkmė lydėjo 
čekus. įkirtę keturius įvarčius (lie
tuviai tik 2), jie gavo be gražios tau
rės, 300 markių premijų. Lietuviams 
taip pat buvo įteikta taurė ir 100 
markių dovana (apie 75 dol.), kurios 
neužteko benzinui į Lietuvų . . .

Artimo miestelio Weinheimo klu
bas pasirinko du lietuvius žaidė
jus, kviesdamas juos atstovauti TSV 
Weinheim klubui. Vokiečiai parū
pins darbų, butų, o jeigu mūsiškiai 
norės mokytis lietuvių gimnazijoje 
(tik 15 km), taip pat apmokės visas 
bendrabučio išlaidas ir Lietuvos 
futbolo sųjungai už du jaunius žai
dėjus, reikalaujančius 2 tūkst. mar
kių (apie 1.500 dol.).

Panevėžiui atstovavo: G. Padi- 
mauskas, S. Vilniškis, A. Strebeika, 
Š. Kuncė, Ž. Rineša, A. Marcinkevi
čius, T. Abromavičius, D. Bartkaus- 
kas, S. Kaminskas, V. Gedvilas, T. 
Janulis, D. Petrauskas, D. Gurklys, 
A. Fomenko. Treneriai — V. Kuncė 
ir A. Radeckas.

Savo draugus aplankė VfB Epin- 
gen (netoli Heilbrono) vienuolikės 
žaidėjai Ž. Sinkevičius, K. Sadaus
kas, V. Lukšas. Lietuviai patenkinti 
gyvenimu Vokietijoje, buvo iškvietę 
savo tėvus, brolius, juos remia pi
nigais, siuntiniais. Po dvejų metų 
gerai kalba vokiškai, turi nuosavus 
butus, automobilį.

Vykdami į medikų futbolo pirme
nybes Italijoje, Vasario 16 gimna
zijoje trumpam poilsiui buvo su
stoję Lietuvos gydytojai.

K. Baronas

Lietuva Europoje pirmoji
Po 53 metų Lietuva vėl Europos 

meisteris. Tai neoficialus titulas, 
nes šių 26-šių Europos valstybių 
atrankinės varžybos į Barcelonos 
olimpiadų turėjo tikslų išaiškinti 
keturias primųsias komandas, ku
rios turėjo išsikovoti dalyvio tei
sę. Šios varžybos nebuvo tituluo
tos Europos pirmenybių vardu.

Lietuva, 1937 ir 1939 metų Euro
pos meisteris, po ilgų sovietų oku
pacijos metų, tik atsikūrus nepri
klausomybei, didžiajame Europos 
tautų turnyre laimėjo pirmųjų vie
tų. Šios varžybos prasidėjo birže
lio 22 d. ir tęsėsi iki liepos 5 d. Is
panijoje. Lietuvai be pralaimėjimo 
užbaigus pirmąjį rūtų (apie tai ra
šyta pereitame “TŽ” numeryje), 
baigminiame rate vėl laimėjus 
prieš visus varžovus: Kroatijų 99:89, 
Izraelį 89:79, Vokietijų 100:84, Slo- 
vėnijų 90:73, Čekoslovakiją 80:73 ir 
pagaliau Italiją 100:87, Europos 
pirmųja komanda pateko olimpia
dom Kitos trys Europos šalys yra: 
NVS (buvusi Sov. S-ga), Kroatija 
ir Vokietija.

Beveik tuo pačiu metu vykusiame 
Portlande, JAV-se, Amerikos zonų 
atrankiniame turnyre į Barcelonų 
išsikovojo teisę: JAV-bės, Brazi
lija, Puerto Rico ir Venezuela. Is
panija dalyvauja šeimininkų tei-

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Everesto papėdėje. Apžvalginis pasiruošimo žygis sėkmingai atliktas 
spalio-lapkričio mėn. 1991 m. Nuotraukoje - Aleksas Bertulis, antras iš 
dešinės, su trimis alpinistais iš Lietuvos

sėmis. Azijai atstovauja Kinija, 
Okeanijai — Australija ir Afrikai 
— Angola.

Krepšinio varžybos olimpiadoje 
vyks dviejose A ir B grupėse. Į 
A grupę burtų keliu pateko Kroa
tija, Brazilija, JAV-bės, Angola, 
Vokietija ir Ispanija, B grupėn — 
Venezuela, NVS (buv. Sov. S-ga), 
Kinija, Lietuva, Puerto Rico ir 
Australija. Pirmas rungtynes Lie
tuva žaidžia prieš Kinijų liepos 
26 d. Liepos 27 d. Lietuva — Vene
zuela. Liepos 29 d. Lietuva — Puer
to Rico. Liepos 31 d. Lietuva — NVS 
ir rugpjūčio 2 d. Lietuva — Austra
lija. Ketvirtfinaliai prasidės rug
pjūčio 4 d., pusfinaliai — rugpjū
čio 6 d. ir baigmė dviejų geriausių 
bus žaidžiama rugpjūčio 8 d. Sig. K.

Į Everestą...
Gerbiami tautiečiai, Lietuva yra 

žinoma ir vertinama pasaulyje dėl 
jos kovų už laisę ir nepriklauso
mybę. Ji taip pat gerbiama ir už jos 
sūnų puikius pasiekimus sporte.

Šiomis dienomis Lietuvos krepši
ninkai sėkmingai varžėsi Europos 
šalių atrankiniame turnyre Ispa
nijoje ir išsikovojo teisę į Barce
lonos olimpiadų. Daug yra nomi
nuotų sportininkų iš Lietuvos, o 
taip pat keli iš išeivijos.

Greta šių įvykių vyksta kitas 
pasiruošimas, kuris neš garbę ir 
tarptautinį prestižų Lietuvai. Tai 
Lietuvos ir išeivijos alpinistų 
ruošimasis dar šių vasarų įkopti 
į pasaulio aukščiausių viršūnę 
Everestu. Ekspedicijai vadovauja 
prityręs alpinistas, architektas 
Aleksas Bertulis iš Seattle JAV- 
bių. Jo vadovaujami vyrai yra pa
siekę daugelio pasaulio viršukal
nių ir šiuo metu jie ryžtasi kopti 
į aukščiausiųjų viršukalnę. Šiuose 
žygiuose yra žuvusių. Paskutinis 
1990 m. nebegrįžęs iš kalnų buvo 
kaunietis Dainius Makauskas. Jį 
ištiko nelaimė Nepalo Dhaulagiri 
vietovėje, besiekiant 8,167 metrų 
aukšti.

Esu įgaliotas pravesti aukų va
jų, paremti šias pastangas. Būkite 
malonūs, neatsisakykite. Jūsų pa
rama įgalins pasiekti dar vienų ne- 
beeilinį tikslų. Sigitas Krašauskas, 
32 Pasadena Gardens, Toronto, On
tario, M6S 4R5, tel. (416) 766-5367.

Atitaisymas. Sporto skyriuje, “TŽ” 
1992. VI. 30 laidoje, Prano Bernecko 
padėkoje tautiečiams yra išleistos 
ir sumaišytos geradarių pavardės. 
Parašyta: “Kazimierui ir Danilai 
Duliūnams, Eduardui ir Ramūnei 
Stravinskams ir t.t.” Turėjo būti: 
“Kazimierui ir Verai Stirbiams, 
Ignui Bumeliui, Natalijai Uogin- 
tienei,... Ričardui ir Danilai 
Duliūnams...” Toliau — Eduardui 
ir Ramūnei Stravinskams ir t.t. (At
siprašome. Red.).

Skautų veikla
• Iki skautų-čių stovyklos liko 

tik dvi savaitės. Nors skautas vi
suomet pasiruošęs, tačiau nuva
žiavęs į stovyklų ras didesnius ar 
mažesnius darbus, reikės jausti 
atsakomybę, ypač tai pajus vado
vai. Jų pareiga visus per žiemų 
paruoštus teoretinius darbus at
likti praktiškai. Ši stovykla skai
čiumi bus didelė. Suvažiuos lietu
viai skautai iš Kanados ir Ameri
kos. Pirmų kartų jų dalyvaus iš 
Montrealio su atstovu s. R. Otto. 
Dauguma vadovybėje bus tėvai, o 
kita dalis - pilni skautiškos ener
gijos jauni vadovai-vės. Tad visų 
pareiga registruotis. Kurie ne
spės, bus registruojama prie var
tų. Stovykla vyks rugpjūčio 1-15 
d.d. “Romuvoje" M.

MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.00% už 6 mėnesių term, indėlius
5.50% už 1 m. term, indėlius
6.00% už 2 m. term, indėlius
6.50% už 3 m. term, indėlius
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.50% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.50% už OHOSP (variable rate)
4.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

4.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 9.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

7.75%
8.50%
8.75%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 7.50%
(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 95 milijonus dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

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

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

LEDAS REFRIGERA TION
Nelikit karštyje šią vasarą!

Remontuoju, išvalau, aptarnauju visų rūšių
— Namų vėsinimo sistemas
— Languose įstatomus 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)

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

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

“VAp CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION
Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA.
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 7’66-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

T 
EURi

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

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ I
I

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai (vairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

• Ar jau parėmei Kanados lietu
viu kultūros muziejų?

“Dievus teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

PARCEL SERVICE
614 The Queensway 

Etobicoke, Ontario M8Y 1K2
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
į namus.
Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.
Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.
Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.
Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

Mūsų atstovai Hamiltone: 
517 Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ontario. Tel. (416) 643-3334, 
Vytas ir Genė Kairiai
Mūsų atstovas Montrealyje 
Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881

1.27 uz svarą
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Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tos teismo paskirtos nedidelės 
baudos. Indėnų išteisinimo 
kritiką atmeta Kvebeko viešo
jo saugumo reikalų ministeris 
Claude Ryan, pabrėždamas 
teismo objektyvumu užtikrin
tas indėnų teises. Mohawk gen
ties indėnai džiaugiasi Kve
beko teismo prisiekusiųjų ta
rybos sprendimu. Esą dabar vi
siems bus aišku, kad ginčus 
dėl žemės su indėnais reikia 
spręsti ne kriminaliniame teis
me, o tiesioginėse abiejų susi
ginčijusių pušų derybose.

Teismą stebėjo tarptautinės 
amnestijos atstovai, nepaten
kinti ligšioliniu indėnų trak
tavimu Kanadoje. Galimas da
lykas, įtakos Kvebeko teismo 
sprendimui turėjo šios provin
cijos reikalaujamos Kanados 
konstitucijos reformos. Kve
beko prancūzams jos pripa
žįsta savitumą, o indėnams - 
savivaldos teises.

Kanados žvejybos ministe
ris John Crosbie liepos pra
džioje paskelbė Niufaundlan- 
dijai skaudų nutarimą, sustab
dantį menkių (cods) gaudymą 
dvejiems metams šiauriniame 
Atlante prie šios provincijos.

278A MAIN ST. 
STAYNER, Ontario

Tel. 428-0779
Lietuviai savininkai

IRENA ir ALGIS VITKAI
* pristatome valgius į namus

LIETUVOS-KANADOS KOMERCINĖ-GAMYBINĖ

PASLAUGŲ ĮMONĖ

GREIČIAUSIAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS Į JŪSŲ TĖVYNĘ
RETA PROGA

Bendrauk tik su patikimu patarnavimu 
bendrovės, kuria galite pasitikėti.

►Standartiniai maisto siuntiniai

► Nemokamas siuntinių paėmimas *Tik‘Į£onte
► Pinigų pervedimas

►Nauji siuntinių draudos blankai
► Siuntiniai paruošiami klientų (lėktuvais ar laivais)

► Sveikatos drauda lankytojams (tik Kanadoje)

Sezoninė nuolaida 12% visiems gaminiams, parodytiems “Torvil” 92 kataloge.
SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210

JAVKANADOJE Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami

LIETUVA
LATVIJA
ESTIJA 

UKRAINA ' .
GUDIJA

ST. PETERSBURGAS
MASKVA
RUSIJA

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

1605 Bloor St. I/I4, Toronto, Ont. M6P1A6.
Tel. 533-8443 FAX 533-6279
************************************************************

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

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

SMULKESNĖ INFORMACIJA VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS TEIKIAMA: 

pirmadieniais-penktadieniais: 9.30- 17.00 vai. 
šeštadieniais - pagal išankstinį, susitarimą.

2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500 FAX (416) 763-6279

Menkių atsargas buvo bando
ma išsaugoti 1977 m. Kanados 
įvesta pakrančių teritorinių 
vandenų 100 km pločio zona. 
Normali žvejyba šioje zonoje 
buvo leidžiama tik Kanados 
laivams, o kitų šalių laivai tu
rėjo laikytis nustatytos žuvies 
kvotos. Tarptautiniuose van
denyse už Kanados zonos už
sienio laivai žvejodavo be kvo
tos. Besaikiu žuvies gaudymu 
Atlanto vandenyne prie Niu- 
faundlandijos ypač pasižymėjo 
Ispanijos ir Portugalijos žve
jybos laivai. Nuo jų nedaug 
atsiliko ir kitų šalių žvejai. 
Netenka stebėtis, kad tokiose 
aplinkybėse žiauriai sumažė
jo menkių ir kitokios žuvies 
išteklius.

Žvejybos ministeris J. Cros
bie, kilęs iš Niufaundlandijos, 
menkių atsargas tikisi padi
dinti žvejybos sustabdymu šios 
provincijos laivams ir žuvies 
paruošimo įmonės uždarymu. 
Neturtinga Niufaundlandijos 
provincija susilauks darbus 
porai metų prarandančių apie 
20.000 žvejų ir žuvies paruo- 
šėjų vartotojams. J. Crosbie 
jiems parūpino specialią Ka
nados vyriausybės savaitinę 
$225 pašalpą dešimčiai savai
čių. Tada jie galės naudotis 
Kanados nedarbo drauda.

Staiga 20.000 bedarbių padi
dėjusį nedarbą Niufaundlan- 
dijoje nebus lengva išspręsti 
didesnę paramą planuojančiam 
paruošti žvejybos ministeriui 
J. Crosbiui. Pati provincija be
darbiams neturi kitų darbų pa
siūlos. Niufaundlandijos žve
jai žvejybos sustabdymo nėra 
turėjęs jau kelis šimtmečius. 
Jie dabar grasina tęsti Kana
dos vyriausybės uždraustą žve
jybą, kurios nėra sustabdžiu- 
sios kitos valstybės už Niu
faundlandijos teritorinių van
denų zonos. V. Kst.

Head Office
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5258 
FAX: (312) 278-0875
Branch
R&RINTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway.
Buffalo. NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

DĖMESIO!
Nuo š.m. liepos 2 d. 
mūsų kelionių 
biuras persikėlė 
į naujas patalpas 
netoli Lietuvių 
namų. Adresas:

Dr. ARŪNAS G. ŠLEKYS, 
augęs Toronte, baigęs inžine
riją Kalifornijos un-te, kurį lai
ką dirbęs Kalgaryje, kur buvęs 
KLB apylinkės pirmininku. 
Šiuo metu eina atsakingas vi
ceprezidento pareigas “Digi
tal Cellular Networks” firmo
je, esančioje netoli Vašingto
no. Šią vasarą jau ketvirtą kar
tą aplankė Lietuvą. Pasikalbė
jimą su juo O. Aleksa paskelbė 
žurnale “Ekspresas” birželio 
12-18 laidoje, pridėdamas ir A. 
Kairio darytą nuotrauką.

Ilgokame pokalbyje dr. A. G. 
Šlekys papasakojo, kad jo fir
ma priklausanti “Hughes Air
craft” bendrovei, gaminančiai 
aviacijos techniką. Nori, kad ir 
Lietuva neatsiliktų aukščiau
sioje technologijoje, nes “be to 
neišoksit į XXI amžių”. Siūlo 
perversmą ryšiuose pvz. bevie
lius telefonus. Jų 20 bazinių 
stočių aptarnautų visą Lietu
vą. Privatizacija einanti teisin
gu keliu, nors esama pasiprie
šinimo. Lietuva pati galėtų ga
minti bevielius telefonus. Nu
rodė pavyzdį kaip Indijoje jų 
buvo įsteigtas programavimo 
biuras. Palinkėjo kuo daugiau 
pačių lietuvių iniciatyvos.

• Nebūtą lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

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

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki- 
tės t . ,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

“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 Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ĮiM»lWIBiiMWII*H«l»»L»lirMii|
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Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rais brūkšniais sukryžiuotas 
baltas audeklas su trispalvės 
spalvomis viršutiniame stačia
kampyje). Pašventinimo iškil
mėse dalyvavo AT pirmininkas 
V. Landsbergis, krašto apsau
gos ministeris A. Butkevičius, 
Telšių vyskupas A. Vaičius, 
kariuomenės kapelionas A. 
Svarinskas, kanadietis pre
latas J. Bertašius. Apsaugos 
kariai prisiekė, kad jie sau
gos vėliavą, “visada bus ne
priklausomybės, piliečių do
ros, garbės ir teisės gynėjų 
gretose”.

Lietuvos tautinių mažumų 
išsilavinimas. Iš 1000 baigusių 
aukštąjį mokslą: žydų — 385, 
ukrainiečių — 207, rusų 172, 
gudų —118, lenkų — 50. Beveik 
trečdaliu sumažėjo stojančių 
į aukštąsias mokyklas.

“Šviesa ir stiprybė iš Žemai
tijos kalnelių”. Tai šūkis Že
maičių Kalvarijos atlaidų, 
anuomet draustų, smerktų, 
baustų. O kitame Lietuvos kraš
te — Marijampolėje — sąskry
dis palaimintojo arkivyskupo 
J. Matulaičio prieglobstyje. 
Didelė sąskrydžio programa 
apėmė daugelį renginių, iš jų 
ir J. Matulaičio tėviškės (Lo
ginių k.) aplankymą, tikrą liau
dies vakaronę sporto rūmuose 
ir kt. Prof. Arvydas Žygas kvie
tė visą Lietuvos jaunimą: at
eikite, pabūkite idealizmo dva
sioje ne vieni sau, savo elitiš-

®f SKAITYTOJAI PASISAKO ALGIS S. PACEVICIUS, b.sc.. ll.b.

KARALIŠKI PALIKUONYS
Atgavus Lietuvos nepriklauso

mybę, Liepos 6-toji tapo valstybi
nė šventė. Tai karaliaus Mindaugo 
karūnavimo diena. Ta proga “Vo
rutos” klubo informacijoje Vytau
tas Baškys primena: “Lietuva ger
bia ir didžiuojasi karališka vals
tybine kilme - pačiu didžiausiu 
tautos laimėjimu”. Informaciją 
skaičiusių komentaras: karališ
kos kilmės palikuonys valstybės 
atstatymo reikalus parlamente 
turėtų gražiau diskutuoti. B.S.

KANADOJE PABUVOJUS
Malonu, kad Kanados vyriausy

bė supranta visų tautų siekius. 
Tai tikrai demokratiška šalis, ku
rioje rūpinamasi žmogumi, suda
romos sąlygos naujai atvykusioms 
mokytis kalbos, teikiama mate
rialinė parama. Didžiuojuosi Ka
nados parlamentarais, kurie do
mėjosi mano Lietuvos problemom 
- jų atstovai dalyvavo Lietuvos 
rinkimuose į AT. Aš tikiu, kad jie 
ir dabar yra mūsų patarėjai, pa
deda žengti demokratijos keliu.

Mane su Kanada sieja šilti pri
siminimai. Iš čia gaudavau nuo
širdžius laiškus bei materialinę 
paramą iš J. Sakalausko, kuris gy
veno 1947-1963 m. Sovietinė siste
ma buvo žiauri, buvome izoliuoti 
nuo pasaulio, ir su šiuo žmogumi 
neteko pasimatyti: prisiminimai 
šviesūs liko praeity, o čia radau 
tik šaltą žemės kauburėlį.

Kanadoje aš neturiu jokių gi
minių, mane ir mano sūnų globoja 
Tėvai pranciškonai, kuriems esu 
be galo dėkinga.

Laiminga, kad čia patekau. Pa
tikėkite, aš čia atsidūriau ne pra
turtėti ar nuskriausti ką nors, bet 
paprasčiausiai pabėgau nuo savo 
skausmo. Iki kaulo įsigėlė tos sis
temos padariniai, esu dvasiškai 
palūžusi. Jūsų visų nuoširdžiame 
apsupime bandau pradėti gyventi, 
žinodama, kad laikas padės pa
bėgti nuo savo skaudžių netekčių.

Jūsų parapijose, šeimose prisi
glaudęs ne vienas lietuvis iš Lie
tuvos buvo pamaitintas ir apdo
vanotas. Labai skaudu girdėti, kad 
kartais lietuviai, atvykę iš Lietu
vos, įskaudina savo brolius išeivi
joje, padaro net nusikaltimus. Dėl 
to kai kurie išeiviai labai nusivi
lia Lietuva, galvodami, kad mes 
esame visi nužmogėję. Patikėkite 
manim, ne visi lietuviai blogi, juk 
visose valstybėse bei tautose yra 
tautos atplaišų, kurios savo elge
siu daro gėdą. 

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...$ll 10 įskaitant mokesčius 
LOT CHARTER-

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

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

• 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

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

kuose būreliuose. “Kelkimės, 
kelkime ir kelkime”.

Mūsų krepšininkams para
dinę uniformą projektuoja pa
saulinio garso japonų specia
listas, o dovanoja ją Japoni
jos madų karalius. Ant marški
nėlių ryškės 7 raidės — Lietu
va. “Tiesiog fantastiška” — 
pasakė V. Garastas, nusilei
dus lėktuvui iš Miuncheno, 
kuriuo atskrido krepšininkai. 
Iš vienuolikos žaistų rungty
nių, visos laimėtos. Atgal į 
Ispaniją, į Barceloną, krepši
ninkai išskrenda liepos 20 d. 
Pirmos rungtynės su Kinija — 
liepos 25 d. Iki tol parungty
niaus su Puerto Riko, Brazili
jos komandomis, mūsiškiams 
nežinomomis.

“Mes nuo bado ginsimės, bet 
kaip miestas?” dalijasi min
timis ūkininkas, pristatęs pie
ną į supirkimo punktą. Ne tik 
sausra grėsmingai veikia — 
veikia ir kainų politika, pa
žiūra į kaimo žmogaus darbą: 
alus, limonadas brangesnis 
už pieną, kurio pristatymas 
labai sumažėjo. Žemės ūkio 
ministerio duomenys vyriau
sybei dėl šių metų derliaus, 
lyginant su praėjusiais me
tais: javų bus — 55%, cukrinių 
runkelių — 76%, linų — 42%, 
rapso — 38%, bulvių — 67%, 
daržovių — 55%, kukurūzų — 
45%, kitų silosinių kultūrų 
— 53%, šieno — 90%. Neužteks 
sėklinių javų, nebus kuo šerti 
gyvulių. G.G.
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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.

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

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

Šiuo metu Lietuva atsidūrusi 
svarbioje kryžkelėje, kurios kiek
vienas posūkis yra labai svarbus. 
Girdisi, kad parlamente vyksta 
dideli ginčai, atsiranda tokių, ku
rie sąmoningai trukdo vykdyti nu
matytus uždavinius. Suprantu, 
kad nėra demokratinių valdymo 
metodų, žinau, kad Lietuvos žmo
nės be galo pavargę, kai kurie ne
galvoja apie ateitį, o tik apie šią 
vienutę. Mano širdyje rusena bai
mė dėl to, kad mūsų šalis vėl ne
atsidurtų svetimšalių rankose, 
kad vėl negrįžtų baisūs laikai. 
Svarbu, kad ginčai neišsiplėstų 
iki tokio lygio, kuriuo pasinau
dotų buvę “didieji” vadai.

Tautoje pagrindinis uždavinys - 
atgimti dvasiškai, pasitikėti tau
tos šviesuliais, kurių yra išeivi
joje bei Lietuvoje. Mūsų AT pir
mininkas V. Landsbergis patiki
mas tautoje, tikrai nori geresnės 
ateities savo kraštui, tik aplink 
jį reiktų susiburti kitiems žmo
nėms ir siekti gėrio kartu.

Jūs, išeivija, tarytum švyturiai, 
šviečiate visuose pasaulio kraš
tuose. Jūsų mokyklos, ansamb
liai, institucijos, pavadintos mū
sų tautos šviesuolių vardais, ku
rie išliko mūsų tautoje savo dar
bais. Tai vyresniosios kartos nuo
pelnas.

Malonus Toronto lietuvių jau
nimas. Ypač dėkinga visiems skau
tams, ateitininkų vadovėms, ku
rie kūrybiškai dirba su savo jau
nesniais draugais. Malonų įspū
dį paliko stovyklos Wasagoje, 
Romuvoje.

Domiuosi visa jūsų veikla, jūsų 
leidiniais, skaitau “Tėviškės ži
burius”, “Draugą”. Perskaičiusi jų 
nenoriu išmesti, atrodo, kad juos 
reikės skaityti dar ir dar. Randu 
juose įdomių straipsnių, kuriuo
se sprendžiamos visos problemos, 
aktualios žmogui. Sūduvė

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

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

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

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šaipai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

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

Nemokamas namų įvertinimas.

An independent member broker

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)

QrIuik— dresher lw- 
rOl Real Estate

■'fr-fn Aril 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.

RDI7CIJI7D INSURANCE O IV ILjJ 11 IL I V 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
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TORO NT B MONTREAL®
Anapilio žinios

— Gerojo Ganytojo misijoje pra
dėti koplyčios atnaujinimo ir žie
mos naudojimui įrengimo darbai. 
Juos vykdo ir savo darbą misijai 
aukojo Wasagos apylinkės lietu
viai, vadovaujami inž. Vytauto 
Senkaus. Nuoširdi visiems jiems 
padėka. Remontui bei visiems 
įrengimams lėšos skiriamos iš 
praeitais metais surinktų ir da
bar sekmadieniais misijoje su
renkamų aukų.

— Liepos 15, trečiadienį, lai
dojama a.a. Nijolė Šiurnienė, 54 
m. amžiaus.

— Anapilis turi atliekamų me
dinių kėdžių su metaliniais rė
mais. Nutarta jas parduoti lie
tuviams po $3 už kėdę. Kas norite 
jų įsigyti, prašome atvažiuoti, 
pasižiūrėti ir nusipirkti.

— Mišios liepos 19, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Jurgį Demikį, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 10 v.r. 
už Monkevičių šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Liepos 19, sekmadienį, pa

maldos šventovėje 9.30 v.r. su Šv. 
Vakariene.

— Liepos 18, šeštadienį, švento
vėje 4.30 v.p.p. bus vedybiniam 
gyvenimui palaiminti Petras 
Meiklejohn su Solveiga Karvelytė.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 140 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: B. Grinienė, B. Baltru
šaitienė iš Kauno; R. Baliūnienė 
iš Vilniaus; A. Bučienė iš Šilu
tės; A. J. Gaigalai iš Vašingtono; 
K. D. Ječiai iš Villa Park, Ill., JAV; 
G. Avižonienė iš Kalifornijos; P. 
Lapinskas iš Floridos; V. I. Povi
laitis iš Oakvilės; W. Hasum iš 
St. Thomas; I. Kaliukevičienė, J. 
Balčiūnas iš Port Severn, Ont. 
Svečius supažindino ir praneši
mus padarė LN revizijos komisi
jos pirm. H. Sukauskas.

— LN valdybos posėdis — liepos 
16, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Dar galima gauti kėdžių, sta
lai jau išparduoti, bet tikimės 
turėti daugiau stalų kitą mėne
sį. Kėdės nuo $3 iki $5 . Skam
binti LN vedėjui arba LN admi
nistratorei Danutei Sysak-Simo- 
naitytei tel. 532-3311.

— Norintys užsiregistruoti į 
LN poilsio stovyklą, prašomi 
skambinti stovyklos komendan
tui A. Sukauskui tel. 244-2790.

— “Lietuvos aidas” ir “Lithua
nian Weekly” yra gaunami oro 
paštu ir juos galima peržiūrėti 
LN skaitykloje tarp 1-3 v.p.p., iš
skyrus šeštadienius.

IŠNUOMOJI) tris butus: vieno mie
gamojo butą rūsyje, dviejų miega
mųjų butą pirmame aukšte ir trijų 
miegamųjų antrame ir trečiame 
aukšte. Skambinti Tadui Freimanui 
tel. 766-8146 Toronte.

KETURIŲ ASMENŲ ŠEIMA (ber
niukai 12 ir 14 m.) atvykusi gyventi 
į Kanadą nori globoti senyvus žmo
nes už suteiktą gyvenamą vietą. 
Skambinti Vytauti Tikuišiui tel. 
(705) 429-5358.

ERINDALE UNIVERSITETO stu
dentė iš Lietuvos, ipško kambario 
išsinuomoti. Mokestį už kambarį ga
li dalinai atidirbti. Siūlyti Audrai 
tel. 855-1129 Mississauga.

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

LN verbavimo komitetas

NORDLAND EXPRESS 
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

Free Public
Parking
%

Subway __

Road N

Nordland
/J Express

1650 Bloor Street West

Bloor Street West

Nordland Express bendrovė
įsikūrusi 1650 Bloor St. W., Toronte, šalia Keele 

požeminės stoties (Indian Road exit).
Patogi automobiliams pastatyti aikštė.

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

TELEFONAS: 535-5000

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. B. 
Danis.

— Liepos 9 d. buvo palaidotas 
a.a. Juozas Grigaitis, 80 m.

— Susituokė Laima Beržinytė ir 
Algis Šeškus.

— Pakrikštytos: Aleksandra-Da- 
nya, Ritos (Naikauskaitės) ir Pau
liaus Šarūnų dukrelė; Jamie- 
Leigh-Mary Ann, Dione ir Remo 
Latorre dukrelė.
. — Jau įpusėjo “Kretingos” lie
tuviškai kalbančių vaikų stovyk
la, kurioje dalyvauja per 100 vai
kų. Stovyklos komendantas-dr. R. 
Zabieliauskas, kapelions - kun. E. 
Putrimas, jo padėjėjas - diakonas 
V. Volertas, slaugė - I. Turczyn, 
stovyklos šeimininkės - B. Wilkin
son, S. Freimanienė, R. Giniotie- 
nė, L. Kongats, N. Bates, Z. Igna
tavičienė, D. Enskaitienė; ūkve
džiai -J. Kaleininkas, R. Smalens- 
kas; vadovai - R. Poškočimienė, 
M. Stanevičius, D. Viskontas, M. 
Šileika, J. Putrimas, D. Valiulis, 
R. Pečiulis, A. Karasiejūtė, J. Wil
kinson, D. Puterienė, K. Yanni, D. 
Batraks, D. Batūraitė, A. Paulio- 
nytė, A. Karkaitė, J. Freimanas. 
Stovyklos tel. (705) 429-2788.

— Mišios liepos 19, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Danielių Simin- 
kevičių, 9.20 v.r. - už a.a. Adomą 
Kaliukevičių, 10.15 v.r. - už Br. Ka- 
rasevičienę, už a.a. Vyt. Šadrei- 
ką, 11.30- už parapiją.

A. a. Aleksandros Grincevi- 
čienės atminimui H. Kairienė, 
Hamilton, Ont, “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Onos Skukauskienės dve
jų metų mirties atminimui jos 
vyras Viktoras ir duktė Danutė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Jono Gudelio prisimini
mui vietoje gėlių Aldona ir Al
fonsas Erštikaičiai iš Stoney 
Creek, Ont, “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

A. a. Jadvygos Gabrėnienės 
vienerių metų mirties prisimini
mui vyras Pranas “Tėviškės ži
buriams" aukojo $50.

Lietuvos sambūriui “Caritas” 
aukojo: $50 — J. Staškevičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — A. Langas.

“Parama” lietuvių kredito ko
operatyvas praneša, kad yra įves
tas naujas patarnavimas — pa
rūpinama nariams nekilnoja
mo turto (mortgage) drauda. 
(Cumis & The Co-operator).

Raseiniečių dėmesiui. Š.m. 
rugsėjo 5 d. yra organizuojamas 
Raseinių gimnazijos 1944 m. lai
dos abiturientų susitikimas. Jo 
pradžia 11 v.r. Raseinių I-je vi
durinėje mokykloje. Ketinantys 
dalyvauti prašomi pranešti apie 
savo dalyvavimą: vienas ar dau
giau, reikia nakvynės, turima pa
siūlymų. Atsakyti iki š.m. liepos 
30 d. šiuo adresu: L. Bakutis, Du
bysos 14-2, Raseiniai, Lithuania.

JAUNA MOTERIS iš Lietuvos su 
aukštuoju muzikiniu išsilavinimu, 
kalbanti angliškai, ieško bet ko
kio darbo. 766-3886.

Toronto Lietuvių namų moterų būrelio, šiemet atšventusio veiklos dvidešimtmetį, valdyba ir revizijos komisija. 
Pirmoje eilėje iš kairės: A. Jankaitienė, A. Kilinskienė, pirm. B. Abromaitienė, Gr. Butkienė, V. Grybienė; ant
roje eilėje: E. Prielgauskienė, D. Zakarevičienė, D. Dargienė, L. Matulevičienė, S. Pacevičienė, B. Norkienė, J. 
Pacevičienė. Nuotraukoje trūksta S. Ciplijauskienės ir R. Žukienės Nuotr. D. Pranaitienės

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis lie
pos 28 d., o poatostoginis nu
meris — rugpjūčio 18 d. Atosto
gų metu neveiks redakcija 
ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija, administracija ir spaus
tuvė po atostogų pradės dirbti 
rugpjūčio 12 d.

Laima Beržinytė ir Algis Šeš
kus, torontiečiai, kurį laiką ak
tyviai reiškęsi Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungoje, skautuose, 
neatitrūkę nė dabar nuo lietu
viškos veiklos (Laima “Volun
gės” choristė, KLB švietimo k- 
jos narė), liepos 11 d. susituo
kė Šv. Kazimiero lietuvių šven
tovėje Delhi, Ont. Mišias atna
šavo, vedybinį jų gyvenimą pa
laimino ir pasveikino Prisikė
limo parapijos klebonas kun. A. 
Simanavičius, OFM. D. Rodtkie- 
nei vargonais palydint, aukštuo
se šventovės skliautuose įspū
dingai skambėjo D. Viskontie- 
nės — L. Dambrauskaitės gies
mių duetai.

Iškilmingi vestuviniai pietūs 
vyko puošnioje Elmhurst Inn po
kylių salėje Ingersol, Ont. Pra
dėta humoristiniu jaunųjų stalo 
užėmimu, kuriam vadovavo P. 
Kuras, įjungęs jaunųjų draugus. 
Po kun. A. Simanavičiaus, OFM, 
sukalbėtos maldos viešbučio 
patarnautojai prižiūrėjo, kad 
ant stalų nieko nestigtų. Poky
liui vadovaujanti G. Ignaitytė 
taikliu humoru apibūdino su
tuoktinius ir jų palydą. Per
skaitė kai kuriuos raštu gautus 
sveikinimus. Jaunosios sesuo 
Audra Senkuvienė sveikino lie
tuvių ir anglų kalba, lietuviš
kai nesuprantantiems svečiams 
paaiškindama kai kurių lietuviš
kų vardų reikšmę. Jaunosios tė
vas St. Beržinis, palinkėjęs lai
mingo gyvenimo, visus pakvietė 
į savo ūkį. Dievo, tėvynės ir 
artimo reikšmę savo sveikinime 
priminė Algio mama Aid. Šešku- 
vienė. Pabroliui A. Jasinevičiui 
nuotaikingai užsklendus visus 
sveikinimus, jaunikis padėkojo 
visiems svečiams už atsilanky
mą, linkėjimus ir dovanas.

Pietums pasibaigus, dauguma 
svečių patraukė į Stasio ir Re
ginos Beržinių ūkį Vienna, Ont. 
Ten po atviru dangumi buvo tę
siama vestuvinė puota “be pa
baigos” su dainomis ir šokiais.

Naujoji lietuviška pora apsi
gyveno nuosavuose namuose. Po 
trumpų atostogų įsijungs į sa
vo tiesoginius darbus — jis in
žinierius, ji prancūzų kalbos 
mokytoja. S.

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 ~~ vartotas lengvas 
mašinas. Gal 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.

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

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamųjų su 
visais patogumais butas Wasaga 
Beach lietuvių rajone vasaros sezo
nui ar metams. Arti ežeras ir krautu
vės. Skambinti tel. (416) 769-5390 To
ronte arba (705) 429-5644 Wasagoje.

PARDUODAMAS butas Vilniaus 
miesto centre Ill-me aukšte. Du 
kambariai 35 m2, virtuvė 12 m2. Ap
šildomas mūrinis garažas. Didelis 
sodas su namu užmiestyje. Skam
binti tel. 398-3788.

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

“Lietuvos aidas” 1992. VI. 27 
išspausdino pokalbį su toron- 
tiečiais — Irena ir dr. Petru Lu
koševičiais ir jų nuotrauką. Jie
du ilgesnį laiką buvojo Lietuvo
je — p. Irena dėstė specialų kur
są Medicinos akademijoje Kau
ne, o dr. Petras rūpinosi Pasau
lio lietuvių bendruomenės būs
tinės steigimu Vilniuje. Pokal
byje jisai pasakoja apie nesėk
mingas pradines pastangas rasti 
tinkamas patalpas. Jas pavyko 
gauti tiktai po ilgokų pastan
gų. Pradžia jau padaryta PLB 
valdybos pavedimu. Naujoje 
būstinėje Vilniuje PLB atsto
vas rūpinsis Lietuvos ir jos iš
eivijos bendradarbiavimu. P. 
Irena išreiškė susirūpinimą 
socialinės globos reikalin
gais žmonėmis Lietuvoje. Šios 
srities kursą ji skaitysianti 
studentams ateinantį rudenį. 
Dr. P. Lukoševičius yra “Lie
tuvos aido” atstovas Kanadoje.

Apie “Smėlio klavyrų” spek
taklį Toronte išspausdino “Lie
tuvos aidas” 1992.VI.26 laidoje 
pasikalbėjimą su aktoriumi Vik
toru Valašinu. Pasak jo, Lietu
vos aktoriai, vaidinę “Smėlio 
klavyruose” grįžo patenkinti. 
Spektakliai buvę gausiai lanko
mi, išskyrus du, žiūrovai supra
tę veikalą. Esą dabar nebereikia 
aiškinti kur yra Lietuva: “Ne. 
Mus su pasididžiavimu pristati- 
nėdavo - jie iš Lietuvos. Visi 
mus maloniai sutikdavo, visi ži
nojo, kas yra Lietuva, kokios jos 
problemos. Be to, ir pati Toronto 
lietuvių bendruomenė yra gana 
didelė, apie 15 tūkstančių žmo
nių. Yra kelios lietuvių parapi
jos, ypač mus sužavėjo Anapi
lis, puikiai sutvarkytos lietuvių 
kapinės, paminklas žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, nauja, labai 
moderniška bažnyčia. Norėčiau 
padėkoti visiems mūsų globoto
jams - Toronto ir Hamiltono lie
tuviams - neminėdamas pavar
džių, nes jų būtų labai daug. Gal 
tik norėčiau išskirti mūsų globo
tojų koordinatarę Oną Jurėnai
tę, kuri su tokia meile mumis 
rūpinosi”.

D\/| ELECTRICAL 
dVL engineering

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

GALITE PRISISKINTI PATYS

Whittamores ūkyje
nuo pirmadienio iki penktadienio 6 v.r.-9 v.v., 

šeštadienį ir sekmadienį 6 v.r.-2 v.p.p.
Whittamores ūkis yra prie Steeles Avenue, 4 mylios į rytus nuo
Markham Road, (Highway 48). Dėl informacijos skambinkite

tel. 294-3275.
Taip pat galima gauti žirnių, pupelių, serbentų ir agrastų.

EUROPARCEL ---------------------------------- ►
Aptarnaujame Lietuvą, Latvija Estiją,
Ukrainą, Rusiją’, Moldaviją, Gudiją

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

DABAR SIŪLOME
AIR CARGO
PATARNAVIMĄ -

(LAIVU - S4.40 uz kg)
Siuntiniai pristatomi tiesiog i namus. 
Nėra nei maksimumo, nei minimumo 
svorio. Neskaitome už C.O.D. ASF

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r -4 v.p.p.A A “y AAA4 skambinkite iNFOR- 
XlL /■ I MX1 MACUOS IR APTARN- WTI UUU I AVIMO reikalais

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS
Ic^Į

Nauja bendruomenės 
valdyba

Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimas! įvykęs 1992 m. 
liepos 1-4 d.d. Lemonte, IL, iš
rinko naują valdybą - pirmi
ninkas Bronius Nainys, nariai 
- dr. Petras Kisielius, Vytau
tas Kamantas, Rimas Česonis, 
Baniutė Kronienė, Vitalija Va- 
saitienė, Vacys Garbonkus. 
Revizijos komisija: Eugenijus 
Čuplinskas, dr. Vacys Šaulys, 
Rūta Juškienė, Linas Norušis, 
Antanas Rašymas. Garbės teis
mas: dr. Adolfas Damušis, adv. 
Daina Kojelytė, dr. Vytautas 
Bieliauskas, dr. Antanas Raz
ma, dr. Zigmas Brinkis.

Seime dalyvavo 94 lietuvių 
atstovai iš 24 kraštų. Pirmą 
kartą dalyvavo 9 atstovai iš 
buvusios Sov. Sąjungos (dabar
tinės Sandraugos) respublikų 
ir jos satelitų. Iš Lietuvos da
lyvavo premjeras Gediminas 
Vagnorius ir švietimo bei kul
tūros ministeris Darius Kuo
lys, lydimas Audrio Antanai
čio - ryšiams su užsienio lie
tuviais pareigūno. Iš viso da
lyvių seime buvo apie 200.

Nutarta rengti bendrą Lietu
vos ir išeivijos dainų šventę 
Vilniuje 1994 m. Į rengėjų ko
mitetą buvo deleguotos - muz. 
Dalia Viskontienė ir mokytoja 
Rita Karasiejienė, abi iš To
ronto. Taipgi nutarta steigti 
PLB būstinę Vilniuje palaiky
ti ryšiams tarp PLB ir Lietu
vos.

PLB seimo aprašymas - se
kančiame “TŽ” nr. Inf.

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.

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ į VISAS VIETOVES
■ GARANTUOTAI 
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Penkių dailininkų tapybos pa
roda atidaryta liepos 3 d. Kirkland 
miesto bibliotekoje, 17000 Hymus 
Blvd. Paveikslai gražiai sukabinti 
dviejose salėse. Kiekvienas dai
lininkas yra išstatęs po dešimtį 
savo darbų. Viena iš šių dailinin
kų yra Atvyra Povilaitienė. Paro
dą, kuri tęsis iki liepos 29 d., ga
lima lankyti nuo pirmadienio iki 
penktadienio tarp 1 v.p.p. ir 9 v.v. 
Dalis paveikslų yra parduodama.

Kanados 125 metų sukakties 
proga Montrealio priemiestyje 
Lachine vyko didžiulis tautinių 
grupių ir kai kurių vietos orga
nizacijų festivalis, trukęs nuo 
liepos 1 d. iki liepos 5 d. Pastaty
tose didelėse palapinėse buvo at
liekami įvairūs koncertai, paruo
šiami tautybių valgiai, išstatyti 
rankdarbiai. Lietuviams atstovavo 
Tautodailės grupė “Vaivorykštė” 
savo gražiais darbais: gobelenais, 
juostomis, Vilniaus verbomis, 
kraičio skrynelėmis, lėlėmis, gin
tarais, rankšluostinėmis, A. ir A. 
Tamošaičių knygomis. Susidomė
jimas buvo gana didelis. Šią pa
rodą suorganizavo B. Nagienė, 
bet, jai išvykus į IX-ąją išeivijos 
lietuvių tautinių šokių šventę Či
kagoje, toliau viskuo rūpinosi R. 
P. Brikiai, G. Montvilienė, J. Pie- 
čaitis, D. Staškevičienė, A. Mylė 
ir jo giminaitė iš Lietuvos.

Vasario 16-tos gimnazijai iš 
Montrealio pasiųsta $3.400. Aukų 
rinkėjai — Albertas Jonelis ir 
Jonas Dalmotas visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Kazimiera (Mikalauskai
tė) Keršienė, 86 m. amžiaus, mi
rė liepos 3 d. Palaidota liepos 6 d. 
Mount Royal kapinėse. Liūdi duk
tė ir sūnus su šeimomis bei kiti 
giminės. B.S.

A. a. Stepas Paulauskas, 82 m., 
mirė 1992 m. birželio 18 d. Cicero 
mieste, JAV-se. Palaidotas iš Šv. 
Antano parapijos šventovės birže
lio 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje. Jo liūdi žmona Stasė 
Glebavičiūtė, sūnūs — Stasys ir 
Kęstutis, marti Virginija, šeši 
vaikaičiai, sesuo Julija Narke- 
vičienė su šeima Lietuvoje.

Velionis yra gimęs Liepojos 
mieste, Latvijoje. Užaugo ir mo
kėsi Lietuvoje. Dėl sovietinės 
okupacijos pasitraukė su šeima 
į Vokietiją 1944 m. Kurį laiką 
gyveno ir darbavosi anglių ka
syklose Belgijoje, Tilleur prie
miestyje. Apie 1951-52 m. imigravo 
su šeima Kanadon ir apsigyveno 
Montrealyje. Negalėdamas čia 
gauti tinkamo darbo, persikėlė 
į JAV-bes ir apsigyveno Cicero 
mieste.

Velionis buvo uolus visuomenės 
veikėjas. Jau Lietuvoje reiškėsi 
šaulių sąjungos veikloje. Gy
vendamas Belgijoje, vadovavo 
lietuvių veiklai Liežo apylinkė
je, rūpindamasis visų tautiečių 
gerove. Atvykęs į JAV-bes, taip

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

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

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

..........7’/z% Taupymo - su gyv. dr............ 31/4%
1 metų .......... .......  6'/4% Taupymo-kasdienines....... 3'/2%
180 d. -364 d. .......  6 % Einamos sąsk................... ..... 2 %
120 d. - 179 d. .......  5'/2% RRIF-RRSP - 1 m.term. .. 7 %
60d. - 119d. ....... 5’/*% RRIF-RRSP - 2 m.term........ 71/2%
30 d.- 59 d. .......  4 % RRIF — RRSP — taup............. 33/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 8’/4%, asmenines - nuo 9’/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

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

VITAS GRABAUSKAS 
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416-847-9187, 
Oakville. Ontario.
PER PASLAUGŲ IŠTAIGĄ “ŽE
MAITIJA" jūs galite: labai greitai 
(per 3 dienas) pasiųsti dolerius į 
Lietuvą; perduoti faksu Lietuvon 
skubią žinią, laišką, dokumentą; už
sisakyti bet kurį Lietuvoje leidžia
mą laikraštį; skubiai pasiųsti užuo
jautą į laikraštį Lietuvoje, mirus 
giminaičiui. Kreiptis į R. Mačiuką 
tel. (416) 385-3453 Hamiltone bet 
kuriuo laiku.

AUDRA-MARIJA JURAITĖ, 
22 metų amžiaus, Bernardo Juro 
(jau mirusio) ir Violetos Rickevi- 
čiūtės-Jurienės dukra, baigusi ana
tomijos mokslus McGill universi
tete 1992 metais labai geru pažymiu 
(magna cum Įaudė). Šį rudenį tame 
pačiame universitete ji pradės me
dicinos studijas. Ketina speciali
zuotis vaikų onkologijos (vėžio) 
srityje arba chirurgijoje 

pat reiškėsi visuomeninėje veik
loje, ypač Jūrų šaulių sąjungoje.

Mokėjo velionis valdyti ir 
plunksną. Belgijoje bendradar
biavo dvisavaitraštyje “Gimtoji 
šalis”, kurį redagavo kun. Pr. 
Gaida. JAV-se rašė informacinius 
straipsnius “Drauge” ir šaulių 
leidiniuose. Jam labai rūpėjo Lie
tuva, kuriai jis daug dirbo ir dėl 
jos daug kentėjo. Išaugino lietu
višką šeimą, kuri tęsia jo veiklą. 
Visi jo artimieji linki jam amži
nos ramybės, kurios nusipelnė 
savo veikla, savo kančia ir savo 
malda. Pr. G.

Dr. Alenui Pavilaniui š. m. gegu
žės mėnesį Vankuverio mieste, 
Britų Kolumbijoje, buvo įteikta 
Fellowship of the College of Fa
mily Physicians of Canada pažy
ma. Tai dr. A. Pavilanio darbų 
įvertinimas Kanados šeimos gydy
tojų kolegijos labui.

Kvebeko lietuvių gydytojų są
jungos valdyba, pirmininkauja
ma dr. Aleno Pavilanio, š. m. kovo 
26 d. surengė vakarienę Montrea
lio senamiestyje, Gibby’s resto
rane. Dalyvavo 17 asmenų, iš ku
rių 10 buvo gydytojai. Prisidėjo 
ir sveikatos srities profesiona
lai. Dr. Jūratė Uleckaitė perėmė 
vicepirmininkės pareigas iš dr. 
Jono Mališkos. R.P.

PARDUODAMI 2 butai Vilniuje 
— 2-jų ir 3-jų kambarių. Skambinti 
tel. 250-8088.

KZR ROOFING
Dengiu ir taisau stogus.
Skambinti tel. 604-3992.

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.


