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Seimo rinkimams artėjant
Šiais metais vienas didžiausių Lietuvos įvykių tur

būt bus seimo rinkimai. Šitaip kas ketveri metai, remian
tis konstitucija, ryžtamasi tvirtėjančiais žingsniais eiti de
mokratiniu keliu. Tai aiškiausias ir patikimiausias būdas.

P
ASIGIRSTA balsų, kad išeivijos spaudoje apie 
ateinančius seimo rinkimus per mažai rašoma, lyg 
tas svarbus įvykis užsieniuose gyvenantiems mažai 
rūpėtų. Iš tikrųjų taip nėra. Išeivijai tautos reikalai šian

dien nemažiau rūpi, kaip jie rūpėjo penkis dešimtmečius. 
Dar daugiau, nes yra jau įtvirtinama atgauta nepriklauso
mybė, ir j tą darbą kaip kas gali jungiasi, pergyvena dėl 
nesėkmių, džiaugiasi laimėjimais. Visa tai liečia visus 
maždaug vienodai. Priešrinkiminiu laikotarpiu išeivija ir 
tautos kamienas veikia skirtingai. Tai normalu. Ko reikia 
vieniems, nereikia kitiems; kas darytina ten, ne viskas rei
kalinga čia. Pvz. Lietuvoje didžiųjų ir smulkių politinių 
partijų įtakose žmonės arba jau apsisprendę už ką atiduos 
savo balsą, ar dar svyruoja, laukia, nori išgirsti įtikinimų, 
skelbiamus pažadus pasverti, arba ir šiaip sau lūkuriuoja; 
kai reikės, savo balsą atiduos gal dėl solidarumo kaimy
nui, darbdaviui, giminei, draugui. Ten partijos turi labai 
kruopščiai ir išsijuosusios dirbti, kad sudarytų atitinka
mas balsuotojų minias, įgalinančias siekti laimėjimo. 
Išeivijoje viso to politinio šurmulio nėra. Čia daugumos 
pažiūros pastovios, per ištisus dešimtmečius nepasikeitu- 
sios. Net ir laisvesnio mąstymo sparnas visada buvo prieš- 
komunistinis, priešdiktatūrinis, visada giliai demokratinis. 
Visus kartu sudėjus, atrodo, kad žvalgomas! naujų veidų, 
tvirtesnių asmenybių, grynesnių, ne persikrikštijusių, dar
buotojų bei politikų. Todėl išeiviškoji linkmė, nevardijant 
partijų ar kitų grupuočių, nėra abejonės, lieka aiški ir 
pakankamai vieninga. O kai nereikia įtikinėjimų - prakal
bų visada mažiau.

K
ALBAMAS rūpestis šiuo priešrinkiminiu laiko
tarpiu išeivijoje turėtų pimiausia išsiskleisti trimis 
pagrindiniais uždaviniais. Pirmasis uždavinys - 
aktyviai dalyvauti rinkimuose. Visiems, turintiems Lietu

vos pilietybę, yra garbinga, o šiuo metu itin svarbi, parei
ga atiduoti savo balsą už pasirinktą partiją ir kandidatą. 
Pilietybės dokumentų dar negavę ir galintys.juos gauti, 
turėtų tai būtinai padaryti. Antras uždavinys - finansiškai 
paremti rinkimų vajų, vykdomą grupių, kurios atstovauja 
daugelio pažiūroms arba sutampa su bendrosios linkmės 
užmojais. Nuo išeivių finansinės paramos gana daug pri
klausys tinkamas pasiruošimas rinkimams Lietuvoje toms 
partijoms, kurių iždai silpnoki. Trečia - atėjus laikui bal
suoti, jau turėti aiškų nusistatymą - už ką. Nors seimas iš
renkamas politinių partijų pagrindu, ir frakcijos atstovau
ja margajai visuomenei, vis dėlto kreiptinas dėmesys ne 
vien tik į partinį atspalvį, bet ir j asmeninį. 1992 metais 
buvo tikinama, kad valdžia turi būti sudaroma iš kvalifi
kuotų ir kompetentingų žmonių. Ką tai reiškė, šiandien 
visi mato. Užtat laikas jau kitokiam šūkiui, būtent - val
džia turi būti sudaroma pirmiausia iš sąžiningų, pasiauko
jančių, tėvynės ateitį kuriančių žmonių. Atsimintina, kad 
pastovesnę valstybės gerovę kuria ne viena kokia grupė, 
bet atitinkamo lygmens asmenybės. Ne kitaip buvo ir 
1918-20 metais. Šia prasme išeivijai nėra lengva, kai pa
žintys silpnos ir gal nepakankamos. Bet vis dėlto princi
pas turėtų būti palaikomas. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Taupymu mažins statistiką
Liepos pirmosios proga Ka

nados statistika, tą mėnesį lauk
dama trisdešimt milijoninio gy
ventojo, pranešė, kad sekančiais 
metais bus atsisakyta paslaugų, 
liečiančių jų šeimas, vaikų skai
čių, santuokas ir skyrybas, gimi
mą ir mirtį. Šie duomenys buvo 
renkami ir kasmet paskelbiami 
nuo 1921 m. Dabar jie atskirai 
nebus renkami, bet gal bus 
įjungti į kitus atliekamus tyri
mus. Priežastis - lėšų taupymas. 
Mat ligšioliniam darbui buvo 
skiriamas beveik pusės milijono 
dolerių metinis biudžetas. Da
bar jį planuojama sumažinti 
150.000.

Pakutinieji Kanados statis
tikos duomenys liudija, kad ka
nadiečių eilėse pirmoje vietoje 
vis dar išsilaiko tradicinė šeima 
su tėvu, motina ir vaikais. Ta
čiau bendroje šeimų grupėje to
kių šeimų tėra 44,5%, o dar 
1981 m. jų buvo 55%. 1961 m. 
tokioms tradicinėms šeimom su 
vaikais teko net 65% visų kana
diečių šeimų.

Šiuo metu gerokai iškilu
sios Kanadoje yra santuokų ne
turinčios sugyventinių šeimos. 
1991 m. iš dešimties kanadiečių 
šeimų tokių buvo tik viena, o 
dabar jų skaičius nuo 355.000 
padidėjo beveik trigubai iki 
997.000. Tada sugyventinių at
stovams priklausė 5,6% šeimų, 
o dabar priklauso beveik 12%. 

Pasak statistikos specialistų, su
gyventiniai tampa ne tik įvadu 
santuokon, bet ir jos galimu pa
keitimu ir gal net atnaujinimu 
po skyrybų.

Sugyventinių šeimos Kana
doje yra populiariausios Kve
beke. Ten jos nuo 9% jau spėjo 
pakilti iki 21%. Atlanto provin
cijose jų populiarumas yra 
9,6%, kitose provincijose - ma
žesnis nei 8%. Pernai Kanadoje 
buvo 430.000 šeimų, turėjusių 
patėvius ar pamotes. Pagausėjo 
skaičius ir šeimų, kuriose vaikus 
augina tik vienas tėvas ar viena 
mama. Tokiu atveju vieniša 
šeimos galva dažniausiai tampa 
vaikų motina.

Seniau jos dažniausiai lik
davo vienišomis našlėmis dėl 
vyro mirties. Nuo 1981 m. vieni
šos šeimos galva tapimo prie
žastis yra ir gerokai padažnėju
sios skyrybos. Liūdniausia, kad 
su skyrybų pagausėjimu iškilo ir 
tokių vienišų moterų su vaikais 
šeimų skaičius. Pastarųjų pen 
kiolikos metų laikotarpyje jis 
nuo 712.000 šeimų pakilo iki 
milijono ir dabar jau yra per
žengęs milijoną. Ne visi skyry
bas gavę tėvai rūpinasi pas savo 
buvusias žmonas paliktų vaikų 
išlaikymu.

Tai sudaro naują problemą 
provincijų labdaros įstaigoms. 
Vaikų turinčios vienišos žmo- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Dešimtoji lietuvių tautinių šokių šventė, įvykusi 1996 m. liepos 6 d. Čikagoje, į savųjų šokių ratelius sutraukė 
lietuvišką jaunimą iš Šiaurės bei Pietų Amerikos ir Lietuvos. Viršutinėje nuotraukoje - bendras vaizdas; 
apačioje Toronto “Gintaras”, pasiruošęs iškilmių paradui Nuotr. Z. Degučio

Dešimtoji tautinių šokių šventė
Dalyvavo beveik 2000 šokėjų iš JAV, Kanados, Argentinos, Brazilijos ir Lietuvos. Čikagos 
koliziejuje “Rosemont Horizon”, kuriame yra 18.000 vietų žiūrovams, matėsi jų tiktai 
6000. Tai nelaukta staigmena - pritrūkom ne šokėjų, o žiūrovų tokio plataus masto renginiui

G. BREICHMANIENĖ
1996 m. liepos 4-7 dienomis 

didelis modernus viešbutis 
“Hyatt Regency O’Hare” Čika
gos priemiestyje Rosemont pa
sidarė lietuviškas. Vos įėjus pro 
duris, svečius pasitiko JAV lie
tuvių bendruomenės informaci
jos stalas, o čia pat buvo išsidės
tę ir kiti informacijos centrai, 
mugė, meno paroda, suvenyrai 
ir kita. Visi erdvaus viešbučio 
kambariai buvo užimti šokėjų 
arba jų tėvų, suvažiavusių į De
šimtąją tautinių šokių šventę, 
kuri turėjo įvykti liepos 6 neto
liese esančiame “Rosemont 
Horizon” koliziejuje. Viešbutis 
yra patogioje vietoje, netoli ora- 
uosčio ir “Rosemont Horizon”. 
Net ir dalis čikagiečių, kurie ne
norėjo nuolatos keliauti iš Či
kagos, apsigyveno viešbutyje. 
Čia taip pat įvyko mokytojų pa
gerbimo vakarienė ir didysis pa
baigtuvių pokylis.

Transportacija
Šventei rengti komitetą rei

kia pagirti už tokį tvarkingą ir 
greitą šokėjų pervežimą iš vie
nos vietos į kitą. Tai sutaupė 
daug laiko ir jėgų programos 
dalyviams, o ir čikagiečiams, 
kurie tik pareiškė norą, tran
sportacija buvo parūpinta. Au
tobusai visados pasirengę laukė.

Šokių šventė
Po sunkių, ilgų ir varginan

čių repeticijų ketvirtadienį ir 
penktadienį, jau nuo ankstyvo 
ryto “Hyatt” viešbučio gyvento
jai pasipuošė tautiniais drabu
žiais, nes šventė turėjo prasidėti 
šeštadienį, 1 v.p.p., o apie 2000 
šokėjų pervežimas užėmė ne
mažai laiko.

Prieš šventės pradžią ten 
pat “Rosemont Horizon” patal
pose buvo suruoštas priėmimas 
kviestiems garbės svečiams. Ten 
buvo galima susitikti įvairių 
valstybių ambasadorius, lietuvių 
bendruomenės veikėjus, buvu
sių švenčių rengėjų komiteto 

pirmininkus, meninės dalies va
dovus ir daugelį kitų žinomų as
menų. Iš Lietuvos buvo atvykęs 
Kultūros ministeris J. Nekro
šius ir iš Otavos J. Paslauskas - 
Lietuvos respublikos laikinasis 
reikalų patikėtinis Kanadai. 
Taip pat matėsi choreografų iš 
Lietuvos, kurie domisi mūsų 
šventėmis.

Nuaidėjus dešimčiai varpo 
dūžių, prasidėjo paradas. Ilgam 
garbės svečių būriui nusitęsu
siam per visą koliziejų, įžygiavus 
ir pristačius Lietuvos krepšinio 
rinktinę, kuri dalyvaus olimpia
doje Atlantoje, prasidėjo šokėjų 
paradas. Ši šventė jubiliejinė, 
tad visi norėjo pasitemti, pasi
rodyti kuo žvaliau, kuo patrauk
liau. Čia didžiausias kliuvinys 
buvo muzika. Kartais muzikos 
visai nesigirdėjo arba labai silp
nai girdėjosi, sunku buvo pa
gauti ir išlaikyti taktą, tad ir ei
sena kartais atrodė padrika, 
nors kartais ir visai gera. Pirmą 
kartą mūsų šokių švenčių isto
rijoje buvo panaudoti muzikos 
įrašai padaryti Lietuvoje. 1994 
m. vasarą dainų šventės metu 
šokiams Lietuvoje buvo panau
dota taip pat juostose įrašyta 
muzika. Ir daina ir šokio muzi
ka buvo garsi, aiški, nors buvo 
perduota dideliame “Žalgirio” 
stadione. Tad lieka tik spėlioti: 
arba mes neturime tinkamos 
aparatūros tokiai muzikai per
duoti, arba mūsų specialistai 
nėra pakankamai patyrę. Gyvą 
muziką galima greitinti, lėtinti, 
garsinti, o su įrašu tai padaryti 
sunku arba visai neįmanoma.

Po vėliavų įnešimo, JAV, 
Kanados ir Lietuvos himnų ir 
atidarymo žodžio JAV lietuvių 
bendruomenės pirm. R. Naru- 
šienės ir šventei rengti komiteto 
pirmininkės Jūratės Budrienės, 
prasidėjo šventės programa, ku
ri vyko kaip vyriausios meninės 
dalies vadovės Violetos Fabio- 
novich buvo išplanuota, o ir 
muzika, rodos, buvo garsesnė. 
Jeigu iš vakar dienos repeticijos 

atrodė, kad programa turi ne
reikalingų pauzių, tai dabar eili
nis žiūrovas jų nematė. Prieš 
pertrauką sušoktas “Malūnas” 
išėjo gerai ir buvo gražiai išpla
nuotas. Tai pakėlė tiek žiūrovų, 
tiek šokėjų nuotaiką. Be reikalo 
buvo pridėtas ilgai ištęstas išėji
mas iš aikštės. Po gerai atlikto 
“Malūno” reikėjo greitai palikti 
aikštę. Toks išėjimas gražus, kai 
šoka tik 8 poros, bet ne beveik 
400 šokėjų.

Prieš pertrauką vaikai pašo
ko “Kanapę” ir “ Du gaideliai”, 
o antroje programos dalyje 
“Būrimus” ir patys mažiausieji 
- “Tai pievelė, tai žalia”. Vaikai 
pasirodė gerai, ir publika juos 
šiltai priėmė. Toliau sekė pro
gramoje numatyti šokiai. Vieni 
jų susilaukė šiltesnio žiūrovų 
priėmimo, kiti praėjo blankiau, 
kaip ir paprastai kiekviename 
pasirodyme. Pirmą kartą šoktas 
“Kalatinis”, kurį atliko vetera
nai (“seneliai”) su savo “vaikai
čiais”. Šiam šokiui reikėtų dau
giau erdvės, nes visame margu
myne vaikai beveik visai pra
puolė.

Programa baigta bendru 
“Suktiniu”. Kai visi programos 
dalyviai sustojo, jie padengė 
gana tirštai šokamą grindų plo
tą. Šokėjų entuziazmas buvo 
lauktas, didelis ir užtarnautas, 
kaip paprastai būna po gerai at
likto darbo. Apsižvalgiau aplin
kui - koliziejaus sėdimų vietų 
tik trečdalis tebuvo užpildytas. 
Tai kur gi Čikagos publika?.. 
Vėliau rengėjai ir neslėpė, kad 
tik apie 6000 bilietų parduota ir 
tai daugiau ne čikagiškiams, o 
juk tai sukaktuvinė šventė... (at
simenu, kad IV šventėje negalė
jome sutalpinti žiūrovų ir turė
jome 2000 stovinčių. Tada buvo 
kalbama, kad buvo 14.000 žiū
rovų).

Šokėjai stovėjo, kol Kana
dos KLB krašto valdybos pirm. 
A. Vaičiūnas tarė uždaromąjį 
žodį, apdovanojo gėlėmis šven-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Baltijos ministerių tarybai 
vadovaus Estija

Vilniuje liepos 1 d. posė
džiavo Europos sąjungos kraštų 
ir ES narystės siekiančių valsty
bių, taip pat JAV ir Norvegijos, 
Europos komisijos delegacijos 
diplomatai. Jie buvo supažin
dinti su svarbiausiais šių veiklos 
metų Baltijos kraštų bendradar
biavimo klausimais. BMT buvo 
įsteigta 1994 m., Latvijos, Lietu
vos ir Estijos vyriausybių vado
vams pasirašius sutartį dėl par
lamentų ir vyriausybių bendra
darbiavimo. Pirmininkavimu kei
čiantis kasmet nuo liepos 1 d., 
šiemet ši pareiga teks Estijai. 
Lietuvai pirmininkaujant nuo 
praėjusios vasaros, buvo pasira
šytos trišalės laisvosios preky
bos žemės ūkio produktais ir 
aplinkos apsaugos struktūrų 
bendradarbiavimo sutartys, taip 
pat dvišalės sutartys dėl sociali
nės apsaugos, investicijų skati
nimo ir abipusės jų apsaugos, 
praneša ELTA.

Lankėsi Gudijos ministeris
BNS skelbia, kad liepos 12- 

13 d.d. Lietuvoje lankėsi Gudi
jos ministeris pirmininkas Mik
hail Chyhir, kuris susitikimuose 
su Lietuvos ministerių pirmi
ninku Mindaugu Stankevičium 
aptarė bendradarbiavimą trans
porto srityje įskaitant Gudijos 
naudojimąsi Klaipėdos uostu. 
Taipgi buvo kalbėta apie preky
bos plėtotės galimybes. M. Chy
hir apgailestavo, kad nepasiek
tas šalių valiutos “interconverti- 
bility”, ir siūlė, kad Gudijai bū
tų leidžiama skolas Lietuvai už 
elektrą atmokėti prekėmis, kaip 
traktoriais, vietoje valiutos.

Naujas Vokietįjos 
ambasadorius

Kaip rašo ELTA, liepos 2 d. 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė naujojo Vo
kietijos ambasadoriaus Lietuvo
je Ulrich’o Rozengarten’o ski
riamuosius raštus, pasidžiaug
damas, kad Vokietija pirmauja 
pagal investicijų dydį Lietuvoje. 
Jis taip pat priėmė skiriamuo
sius raštus naujosios Venezue- 
los ambasadorės Lietuvai Li- 
zan’os Stredel Balliache. Liepos 
viduryje užsibaigė Ispanijos ir 
Indijos ambasadorių paskyrimai 
atstovauti savo valstybėms Lie
tuvoje.

Posėdžiavo Baltijos jūros 
valstybių taryba

Penktoji Baltijos jūros vals
tybių tarybos sesija, įvykusi Kal
mare, Švedijoje, baigėsi liepos 3 
d. Joje dalyvavo vienuolikos 
kraštų užsienio reikalų ministe
rial bei Europos komisijos ir 
Europos sąjungai pirmininkau
jančios Airijos atstovai, praneša 
BNS. Susitikimo temos buvo 
Baltijos jūros valstybių bendra
darbiavimo programų įgyvendi
nimas ir ryšiai su Europos są
junga.

Sesijoje pabėždamas BJVT 
bendradarbiavimo svarbą, Lie
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tuvos užsienio reikalų ministeris 
Povilas Gylys teigė, kad Lietu
vos tikslas yra pasirengti stoji
mui į ES iki 2000 metų. Jis taip 
pat iškėlė nelegalios migracijos 
problemą, siūlė regiono valsty
bėms parengti ir pasirašyti spe
cialias sutartis, ypač skatintinu 
vadindamas bendradarbiavimą 
su ES sienų apsaugos, neteisė
tos migracijos ir išankstinio nu
sikaltimų sulaikymo srityse. Jis 
pažymėjo, kad energetikos sri
tyje yra svarbu jungti elektros 
perdavimo tinklus į “Baltijos 
žiedą”.

Lankėsi Kinijos verslininkai
Liepos 8-10 d.d. įvyko Lie

tuvos pramonės ir prekybos mi
nisterijos atstovų bei Lietuvos 
verslininkų susitikimas su Kini
jos liaudies respublikos Šancha
jaus pramonininkais ir versli
ninkais, praneša “Atgimimas” 
(nr. 27). Pirmutiniame susitiki
me birželio pradžioje kiniečių 
delegacija žadėjo Klaipėdai pa
dovanoti du autobusus ir telefo
nų stotį visai Lietuvai. Šiame 
susitikime su Kinijos verslinin
kais buvo tartasi dėl bendros 
trikotažo linijos, kinietiškų pre
kių parduotuvės atidarymo, po
pieriaus, elektrotechnikos pre
kių bei ledų, makaronų ir sal
dainių gamybos.

Priimtas visuomenės 
informavimo įstatymas
Liepos 2 d. Lietuvos seime 

buvo priimtas daugiau kaip dve
jus metus svarstytas Visuome
nės informavimo įstatymas, val
dantis visuomenės informavimo 
priemonių (VI P) veiklą, jų savi
ninkų bei žurnalistų teises ir at
sakomybę. Įstatymo projekto 
rengėjai, darbo grupė, vadovau
jama Lietuvos periodinės spau
dos leidėjų draugijos pirminin
ko R. Šukio, buvo patenkinta, 
kad įstatymas buvo priimtas be
veik be praradimų, pavadino jį 
pažangiausiu Rytų Europoje, 
kaip rašo “Respublika”.

Šis įstatymas žurnalistus 
įpareigojo teisingai, tiksliai ir 
nešališkai pateikti informaciją, 
uždraudžia VIP cenzūrą, bet ir 
neleidžia spaudoje ir RTV 
skelbti prievartą, karą ar nesan
taiką raginančios informacijos 
arba platinti tikrovę neatitin
kančios, šmeižiančios, įžeidžian
čios žmogaus garbę ir orumą 
žeminančios informacijos. Nau
jasis įstatymas uždraudžia vals
tybei, savivaldybėms, bankams 
būti viešosios informacijos ren
gėjo savininkais ir turėti viešo
sios informacijos rengėjo akcijų. 
RTV stoties savininku negali 
būti ir partija ar politinė organi
zacija.

Nutarta, kad Lietuvos radi
jas ir televizija (LRTV) bus fi
nansuojami iš abonentinio mo
kesčio, valstybės biudžeto, paja
mų, gautų už radijo bei televizi
jos laidų pardavimą, leidybą, iš 
labdaros ir komercinių lėšų.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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IŠ ČIKAGOS

Lietuvių vaizdai ir vargai

LIETUVOS JAUNIMAS 
----------------------------------------------------—~ “Tarp idealų ir nuodų

Dr. ARVYDAS ŽYGAS apie jaunimą Lietuvoje, kur darbavosi 
ateitininkų gretose ilgesnį laiką

EDVARDAS ŠULAITIS

Jaunimo centre liepos 3 d. 
savo naują programą atliko Čika
goje jau senokai veikiantis, tačiau 
paskutiniu metu retai pasirodan
tis “Antrojo kaimo” vardu pasiva
dinęs teatrinis (humoristinio po
būdžio) kolektyvas. Šį kartą jis 
panoro dalį programos duoti 
“rimto” turinio ir suvaidino A. 
Škėmos “Kalėdų vaizdelį”. Tas jų 
sumanymas nebuvo suprastas, ir 
žiūrovai neįvertino šių vaidintojų 
pastangų. Humoristinę spektaklio 
dalį ne visi klausytojai teigiamai 
vertino dėl nelabai cenzūruotų 
žodžių vartojimo.

“GalerŲos” patalpose Stick
ney, IL, birželio 30 d. įvyko reto 
pobūdžio renginys, kurį čia atvežė 
Vilniaus “Lėlių” teatro aktorė 
Ona Pučkoriūtė, atostogų metu 
sugalvojusi atvažiuoti į JAV ir 
Kanadą. Ji čia mažiesiems parodė 
pagal H. K. Anderseno pasaką 
“Jūros karalaitė” paruoštą mono- 
spektaklį, pavadintą “Undinėlės” 
vardu. Tai 35 min. trukmės spek
taklis, kuriam parankias kilnoja
mas dekoracijas parengė dail. V. 
Vaičiūnaitė ir V. Pakalnis. Šią jau 
17 metų Vilniuje dirbančią aktorę 
pakvietė Amerikoje įsikūręs vers
lininkas, irgi buvęs “Lėlių” teatro 
darbuotojas Dainius Zalensas, 
kuris finansuoja aktorės keliones.

“Galerįjon” liepos 3 d. vaka
re buvo užsukęs ir Lietuvos kul
tūros ministeris Juozas Nekro
šius, kuris čia sutiko pasidalinti

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

A+A
VIKTORIJAI LUKOŠEVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
dukrą Saulutę Remesat, jos vyrą Joną, sūnus - Vik
torą ir Darių su Ramona nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -
D. Žemaitienė A. Žemaitytė
S. Žemaitis ir šeima K. Sinanis, Vilnius

A+A
ONAI KARALIŪNIENEI

mirus,
užuojautą reiškiame jos vyrui JONUI, sunui RIMUI 
VILBIKAIČIUI, seseriai R. RAMANAUSKIENEI, jų
giminėms bei artimiesiems -

J. P. Skeivelai J. L. J. Vyšniauskai
A. Ališauskienė P. Gabrėnas
J. J. Šarūnai Ignas Sajauka
I. P. Baronai K. K. Slankai
S. J. Sendžikai Z, Staugaitienė
A. O. Pamataičiai S. V. Gudaičiai

O. P. Polgrimai

mintimis apie Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą su savo tautiečiais, pa
bendrauti su jais ir išklausyti jų 
pageidavimus. Šis į X-ją išeivijos 
lietuvių tautinių šokių šventę at
vykęs ministeris pageidavo tarp 
išeivijos ir Lietuvos tautiečių 
glaudesnio kultūrinio bendravi
mo. Tam reikalui jis atsivežė savo 
pagalbininką buvusį pianistą Egi
dijų Mikšį, kuris tokiais ryšiais ir 
rūpinsis.

“Galerijoje” liepos 12 d. va
kare įvyko atsisveikinimas su Pa
nevėžio “Grandinėlės” jaunaisiais 
šokėjais (nuo 13 iki 19 metų am
žiaus). Čia kalbėjo pats šeimi
ninkas A. Kezys (jis įteikė visiems 
svečiams storokus vokus), grupės 
vadovė Zita Rimkuvienė, naujai 
atvykusiųjų į šį kraštą organizaci
jos “Krantas” atstovai. Nuotaika 
buvo gera, tik svečių iš Lietuvos 
sekančią dieną laukė tolima var
ginanti kelionė. “Grandinėlei” 
liepos 13 d. išvykus namo, užsi
baigė X-ji lietuvių tautinių šokių 
šventė. Apie ją rašysime bei kal
bėsime gal dar ilgokai...

Išvykus paskutinei Lietuvos 
tautinių šokių grupei, čia nusilei
do “Ainiai” iš Kauno. Tai ne 
šokėjai, o dainininkai, muzikan
tai, kurie žada linksminti ne vien 
tik Čikagos bei apylinkių, bet ir 
Kanados lietuvius.

Jie Lemonte ir Čikagoje davė 
du koncertus (liepos 21 d.), o 
prieš tai liepos 19 d. buvo vaka
ronė su šios grupės nariais. Ilges
nis jų pasirodymas - pats pagrin
dinis įvyks liepos 26-28 d.d. per 
Čikagos-Brighton Parko lietuvių 
apylinkės rengiamą tradicinį Lie
tuvių festivalį. Čia jie pasireikš 
per tris dienas iš eilės po porą 
kartų per dieną. Taigi ir vėl Či
kagos lietuviai turės progą pa
gyventi lietuviškos muzikos ir dai
nų nuotaika panašiai kaip liepos 
pradžioje jų mintys buvo su tau
tinių šokių šokėjais iš viso pa
saulio.

A. ŠMULKŠTIENĖ, Čikaga

1996 m. birželio 15-os va
kare Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos salėje, Čikago
je, kalbėjo neseniai iš Lietuvos 
grįžęs dr. A. Žygas apie jauni
mo Lietuvoje gyvenimą ir jų 
grupes bei problemas.

Esą jaunimą galima skirstyti 
pagal amžių: į mažus vaikus bei 
jaunučius (nuo V kl.), jaunuo
lius (nuo IX kl.) ir moksleivius 
(nuo X-XII kl.). Kiekviena šių 
grupių vėl skirstosi pagal gyve
namą vietovę: didmiesčių, ma
žesnių miestų, rajonų ir kaimų. 
Skirtumai tarp jų dar priklauso 
ir nuo kultūrinės aplinkos, tėvų 
išsilavinimo, mokytojų įtakos. 
Moksleivius vėl galima skirstyti 
į gimnazijų, vidurinių m-lų ir že
mės ūkio technikumų. Yra ir 
nebelankančių jokios m-los. Dėl 
to, ypač rajonuose ir kaimuose, 
atsiranda jaunuolių grupė, ku
riems gyvenimas yra beprasmiš
kas. Kadangi Lietuvoje yra di
delė bedarbystė, daugeliui jau
nuolių reikia pasirinkti: bėgti iš 
Lietuvos, imtis kokio verslo ar
ba jungtis į kokią nelegalią veiklą.

80% Lietuvoje yra nepasi
turinčios šeimos. Beveik nėra 
vidurinės klasės. Jei būtų, gal jai 
priklausytų apie 10%. Turtin
giausia klasė (aukštuomenė) 
yra valdininkai, nomenklatūri
ninkai ir verslininkai. Drabužių, 
maisto, automobilių kainos yra 
beveik kaip ir JAV, o vidutinė 
alga tik 200-400 litų! Dėl to Lie
tuvos žmonės nori išvažiuoti į 
JAV ar Vokietiją užsidirbti, kad 
po 4-5 metų grįžę į Lietuvą, ga
lėtų turėti normalesnį gyvenimą.

Lietuvos jaunimas mano, 
kad pasaulis nėra teisingas. Jie 
yra nusivylę, nes kiekvienas 
žmogus nori bent tiek užsidirb
ti, kad galėtų pragyventi, vaikus 
aprūpinti, šiek tiek sutaupyti. 
Dabar Lietuvoje tai beveik ne
įmanoma. >

Lietuvos jaunus žmones ga
lima suskirstyti dar į L religinio 
pasaulio jaunimą; 2. humanisti
nį jaunimą; 3. etno-kultūros 
(tautišką) jaunimą (kur tautiš
kumas yra perdėtas, pvz. krikš
čionybė laikoma svetima religi
ja, o tikroji religija jiems yra se
novės baltų); 4. labai privilegi
juotą jaunimą, kuris yra turtin
gas, politiškas, nes tai yra no
menklatūrininkų atžalos; 5. bo
hemišką ir meniškų polinkių jau
nimą, kuris, kaip ir Vakarų pa
saulyje, dievina “roko” žvaigž
des; 6. darbo vargdienius (tai 
rajonų ir kaimo žmonių vaikai, 
invalidai); 7. beprasmybės pa
saulio jaunimas (narkomanai ir 
alkoholikai); 8. nusikalstamumo 
jaunimą (“skustagalviai”, nusi
kaltėliai); 9. bėgančius iš Lietu
vos j Vakarus.

Kiekvieną išvardintą grupę 
galima skirstyti dar į kelias gru
pes. Pvz. paimkime religinį jau
nimą. Daugumas jų yra krikš

Lietuvos medicinos akademijos garbės profesorė iš Kanados IRENA 
LUKOŠEVIČIENĖ pokalbyje su tautiete Maltos ordino išlaikomoje 
senelių prieglaudoje Kaune. Ten ji aplankė visus globotinius

A+A
ALBINUI PAŠKEVIČIUI, 

ilgamečiam ir nuoširdžiai atsidavusiam Kanados lietuvių 
fondo reikalams, Otavos apylinkės įgaliotiniui mirus, 

seserį Mariją Macevičienę, gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia -

Kanados lietuvių fondo taryba

čionys. Jiems svarbi yra kon- 
templatyvi veikla. Jie praktikuo
ja gilų maldos gyvenimą. Yra ir 
charizmatinis jaunimas; yra 
krikščionys-kultūrininkai, kurie 
rūpinasi, kad būtų aukšto lygio 
krikščioniškoji kultūra. Yra jau
nuolių, kurie prižiūri senukus ir 
rūpinasi socialine veikla (“Ca
ritas” ir pan.). Yra Europoje 
bendruomenių, pvz. Taizėe, ku
rios kviečia jaunimą į masiškus 
suvažiavimus kartu melstis, šlo
vinti Dievą.

Skautai ir ateitininkai yra 
nepriklausomos Lietuvos or-jos. 
Jos sunkiai atsikuria. Jaunuolis 
klausia save, kodėl man būti 
skautu ar at-ku, jei galiu va
žiuoti į Europą ir dalyvauti ren
giniuose kartu su pasaulio jau
nimu?

Skautams ir ateitininkams 
sekasi neblogai. Pas juos ateina 
žmonės, kurių nepatraukia bliz
gučiai. Skautų ir ateitininkų jau
nimas yra gal labiausiai tautiš
kai susipratęs.

Lietuvoje yra ir daug sektų. 
Lietuvos atgimimo laikotarpyje 
buvo tuštuma, kurią užpildė 
įvairios egzotiškos grupės.

Kiekviena minėtų grupių 
reikalauja skirtingo bendravimo 
ir skirtingos pedagogikos. Su 
kiekviena grupe reikia kalbėti 
kitaip. Dabar Lietuvoje visa eilė 
šviesių kunigų bando eiti į ka
lėjimus, į kolonijas. Skautai ir 
ateitininkai bando bent dalį vai
kų j savo renginius pasiimti iš 
kolonijų, kad supažindintų juos 
su kitu, geresniu, kilnesniu pa
sauliu. Bet rūpinimasis jais rei
kalauja daug energijos ir pasi
ruošusių vadovų.

Dėl to reikia dirbti ir su 
mokytojais. Rajonuose tik da
bar prasideda mokytojų konfe
rencijos, kur kalbama apie hu
manistinį auklėjimą. Visos išei
vijos or-jos, kurios remia jauni
mo or-jų darbą Lietuvoje, prisi
deda prie skausmo bei vargo 
mažinimo ir skatinimu į dvasinį 
atgimimą.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Reklamos laikas LRTV bus ma
žinamas seimo nustatyta tvarka, 
o abonentinio mokesčio sąlygas 
tvarkys tam sukurtas įstatymas. 
LRTV valdyba bus renkama 3 
metams iš 13 asmenų, iš kurių 3 
skirs prezidentas, 4 - seimas, o 
6 narius burtais atrinks kūrybi
nės organizacijos.

Protestavo krikščionys 
demokratai

Liepos 3 d. Lietuvos krikš
čionių demokratų partija išpla
tino memorandumą, kuriame 
reikalaujama, kad būtų užkirs
tas kelias Energetikos ministeri
jos planams perleisti Lietuvos

Lietuvos jaunimas yra vei
kiamas radijo, TV, spaudos, 
draugų. O iš ten teka daug nuo
dų, kurie nuodija Lietuvos dva
sinį pasaulį. Šiandien Lietuvoje 
vyksta kova tarp gėrio ir blogio. 
Daugeliui Lietuvos jaunimo 
Vakarų pasaulis yra dievas. Dėl 
to ir Vakarų pasaulio materia
lizmas, kuris veda į nudvasėji- 
mą, yra gyvas ir Lietuvoje. Ži
noma, yra svarbu turėti spaudos 
ir žodžio laisvę, bet Lietuvoje ta 
visokia laisvė yra kitaip supran
tama. Lietuvoje pornografiją 
gali rasti daugelyje laikraščių ar 
matyti TV kanaluose. Tiesa, vi
same Vakarų pasaulyje yra ran
dama daug “drugs, sex, rock 
and roll”, bet šie dalykai Lietu
voje yra šlykštesni, nes Lietuvo
je nėra mechanizmų, kurie visa 
tai normuotų. Viešai matomi 
nepadoraus turinio plakatai. 
Yra populiari TV programa 
“Radijo Sou”, kur 4 lėlės kalba
si tarp savęs ir iš visko, kas yra 
Lietuvai šventa, šis “Radijo 
šou” šlykščiausiai šaiposi!

Ką daryti? Vienas kelias yra 
eiti į kovą ir reikalauti uždraus
ti. Tai dabar neįmanoma, nes 
nėra net įstatymo, kuris sustab
dytų pornografiją. Eiti j tiesio
ginę kovą neįmanoma, nes mū
sų per mažai, per mažai idėjinių 
bendradarbių. Antras būdas ko
voje prieš neigiamas Vakarų pa
saulio apraiškas yra pastangos 
sukurti kitą aplinką, parodyti 
jiems teigiamą, idėjinį, krikščio
niškos kultūros pasaulį, ragi
nantį siekti aukštesnių tikslų. 
Tai jau dabar Lietuvoje daroma 
akademinėse savaitėse. Jos tei
kia gražių vilčių. Dabar yra sė
jos metas. Dar matome tik žel
menis, bet ir tai stiprina viltį, 
kad Lietuva eina į atgimimą, 
nors ir lėtu žingsniu.

Dr. A. Žygas yra puikus 
kalbėtojas. Naudodamas įvai
rias vaizdines priemones ir giliai 
pats išgyvendamas reikalą padė
ti Lietuvos jaunimui, jis vaiz
džiai ir įtikinamai apžvelgė jau
nimo padėtį Lietuvoje ir reikalą 
jiems padėti pakilti dvasiškai.

kuro ir energetikos kontrolę 
Rusijos žinybai. Memorandume 
pabrėžiama, kad “vienas iš svar
biausių Lietuvos saugumo stra
teginių tikslų yra pastatyti alter
natyvaus apsirūpinimo nafta 
terminalą ir išsivaduoti nuo Ru
sijos kuro tiekimo struktūrų pri
klausomybės”.

Apgailestaujama, kad vy
riausybė neskyrė reikalingų lėšų 
šiam reikalui, net buvo didina
mas įsiskolinimas Rusijai už 
gaunamą kurą, sudaromos nely
giavertės sutartys. O dabar 
Energetikos ministerija paren
gus pasiūlymus steigti Lietuvoje 
naftos bendrovę, kurios svar
biausiais akcininkais būtų Rusi-
jos “LUKoil” atstovaujančios 
arba susijusios įmonės. Memo
randume pareikštas pasitikėji
mas, kad Lietuvos prezidentas 
“panaudos visas savo galias Lie
tuvos kuro-energetikos ūkio re
integracijos į posovietinę erdvę 
planams sustabdyti”, kaip nu
matyta konstitucijoje.

Kultūros vertybių išvežimas
ELTA skelbia (liepos 3 d.), 

kad Lietuvos vyriausybė patvir
tino kultūros vertybių išvežimo 
iš Lietuvos ir įvežimo tvarką. 
Pagal priimtą nutarimą, iš Lie
tuvos uždrausta išvežti kilnoja
mąsias kultūros vertybes ir anti
kvarinius daiktus, įrašytus į kil
nojamųjų vertybių sąrašą, taip 
pat saugomus Lietuvos muzie
juose ir bibliotekose, arba kurių 
nebuvimas nuskurdintų Lietu
vos kultūros paveldą. Sąraše ne
įrašytas, bet senesnes kaip 50- 
ties metų kilnojamąsias kultū
ros vertybes ar antikvarinius 
daiktus galima išsivežti, tik ima
mas dvidešimties nuošimčių jų 
vertės mokestis. RSJ

• BLOGA yra tik tada, jei tauta 
j visą jai daromą žalą nebereaguoja, 
jei ji, nemoralumo atrofuota, su juo 
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunku' 
belaukti ko pozityvaus.

J. ERETAS

Lietuvos sportininkai olimpiečiai prieš kelionę į olimpiadą Atlantoje 
padėjo gėles prie Dariaus-Girėno paminklo Kaune Nuotr. J. Piečaičio

Dešimtoji tautinių šokių...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tės vadovę V. Fabionovich ir 
rengėjų komiteto pirm. J. Bud
rienę. Po to sekė dvi dainos: 
“Lietuva” ir “Lietuva brangi”. 
Taip norėjosi, kad salė ir vėl su
banguotų šokiu, bet daugumas 
jau pradėjo skirstytis ir tik pas
kutinieji likusieji vedami Pane
vėžio “Grandinėlės”, spontaniš
kai pradėjo šokti kaip kam į gal
vą atėjo. Išeinantys žiūrovai dar 
sustojo ir džiaugėsi kartu su 
jaunimu. Programą gražia lietu
vių kalba pranešinėjo Audra 
Budrytė.

Šventės leidinys
Leidinys gražus, dail. Ados 

Sutkuvienės iliustruotas, spaus
dintas “Draugo” spaustuvėje. 
Redaktorius - Juozas Masilio- 
nis. Leidinys truputį kitaip su
tvarkytas. Pirmiausia išspaus
dinta šventės programa ir cho
reografų nuotraukos, o tik po to 
sveikinimai ir grupių nuotrau
kos. Kai kurių grupių nuotrau
kos ir šokėjų sąrašai sukeisti. 
Bet tai ne redaktoriaus, o grei
čiausia grupių vadovų kaltė, kad 
nuotraukos ir aprašymai pavė
luotai atsiųsti ir antroje nuo
traukos pusėje neužrašyta kam 
ji priklauso. Leidinyje yra ir ke
letas straipsnių.

Svečiai iš užjūrio
Šį kartą į mūsų būrį jungėsi 

dvi grupės iš Argentinos, iš Pa
nevėžio “Grandinėlė” ir Brazili
jos “Nemunas”, kuris pirmą 
kartą iš Sao Paulo atvyko į ket
virtąją šventę, nuo to laiko daly
vauja kiekvienoje šventėje ir dar 
vis stipriai laikosi. “Nemunui” 
vadovauja Rosana Tascheto.

Argentinai atstovavo Bue
nos Aires “Inkaras”, kuris jau 
ketvirtoje išeivijos šventėje da
lyvauja. Vadovas - Juozas Puli- 
kas. Taip pat pirmą kartą atvy
ko Argentinos Rosario jau de
šimtį metų gyvuojantis “Šalti
nis”, vadovaujamas Osvaldo Le- 
vanavičiaus.

Iš Lietuvos rengėjai laukė 
Klaipėdos “Vėtrungės” ir Pane
vėžio “Grandinėlės”. Susirgus 
prof. J. Gudavičiui, “Vėtrungė” 
neatvyko. “Grandinėlės” šokė
jai - jauni, rinktiniai jaunuoliai, 
ne vyresni kaip 20 metų, pasi
puošę specialiai jiems šiai šven
tei išaustais šviesiais vienodais 
siuviniais. “Grandinėlei” vado
vauja Zita Rimkuvienė. Visi už
jūrio svečiai labai greitai ir dar
niai įsijungė į bendrą šokių 
šventės derinį.

Šventės pokyliai
Pagrindinis didysis šventės 

pabaigtuvių pokylis buvo gausus 
dalyviais ir, jeigu norėjai ką 
nors susitikti, reikėjo gerai pa
ieškoti. Publika gražiai pasipuo
šusi, patarnavimas greitas, 
maistas skanus ir gerai paruoš
tas. Labai nustebau, kai jau vi
siems išsikalbėjus prie mikrofo
no buvo pakviestas Lietuvai ofi
cialiai atstovavęs kultūros mi
nisteris J. Nekrošius. Įsilinksmi
nusi publika negirdėjo nei kai jį 
pristatė, nei ką jis kalbėjo. Argi 
negalima buvo surasti patoges

nio laiko jam kalbėti?

Mokytojų pagerbimus
Penktadienio vakare išvar

ginti ilgos ir sunkios repeticijos 
mokytojai turėjo persirengti ir 
skubėti į vakarienę. Vieni nebe
spėjo, kitiems ir jėgų pritrūko, 
tad matėsi tuščių stalų, o ir susi
rinkusiems nebuvo laiko pasi
šnekučiuoti, pasidalinti įspū
džiais, nes pasiruošę autobusai 
laukė vežti j susipažinimo vaka
rą, kuris įvyko labai gražioje 
vietoje Union Pier ant ežero 
kranto. Dalios Dzikienės ketvir
tadienio vakare jos kambariuo
se suruoštame neoficialiame 
mokytojų susitikime buvo gali
ma daugiau pabendrauti. Čia 
buvo geras LTŠ Instituto pirmi
ninkės sumanymas, nes mokyto
jai turėjo progos jaukioje nuo
taikoje praleisti porą valandų.
Iš praeities klaidų vis mokomės

Tikrai taip turėtų būti, bet 
atrodo, kad kartais tai užmiršta
me. Jau dešimtą kartą susirin
kome švęsti šios jaunimo 
džiaugsmo šventės, pabendrau
ti, pasidžiaugti ir kartu išgyventi 
dvasinio pakilimo bei gerai at
likto darbo džiaugsmą. Kad tai 
išgyventume, kad programos 
šokius supintume į vieną gražų 
derinį, tiek vaikai, tiek jaunuo
liai, tiek ir vyresnieji ruošėmės 
beveik dvejus metus. Daug kar
tų buvo rašyta, sakyta ir vėl kar
tota: reikia viską apgalvoti, su
derinti, aprašyti ir suprantamai 
perduoti grupių vadovams iš 
anksto, kad visi į šventę vyktų 
su pasitikėjimu, o ne su begale 
neaiškumų ir klausimų, kuriems 
išspręsti nebėra laiko. Visa tai 
sudaro daug nemalonumų, nuo
vargio ir žlugdo šventės džiaugs
mą. Šventė buvo vis dėlto sėk
minga, turėjo ir gražių momen
tų, bet už tai reikia dėkoti gru
pių vadovams, kurie susigriebė 
ir sugebėjo programą perduoti 
tokią, kokia buvo numatyta. 
Šventinę nuotaiką slopino be
reikalingai ilgokos kalbos.

Rengėjų pastabos
Atrodo, kad rengėjai darė 

viską, kad pritrauktų daugiau 
žiūrovų. Jie kiekviename lietu
viškame laikraštyje skelbė, kad 
šventė bus tokia, kokios dar 
niekados nebuvo. Jie parūpino 
ir sėkmingai suorganizavo trans- 
portaciją, išnuomojo “Hyatt 
Regency” viešbutį, kad viskas 
būtų vienoje vietoje, surengė lo
teriją, pardavinėjo suvenyrus, o 
dabar abejoja ar subalansuos 
savo biudžetą. Skirstantis buvo 
girdima balsų, kad gal tai pas
kutinė šventė dėl žiūrovų sto
kos. Jeigu taip įvyktų, tai būtų 
didelis nuostolis ne tik čia au
gančiam jaunimui, bet ir mums 
visiems. Reikia stengtis, kad, 
užmiršę visus nemalonumus, 
pradėtume planuoti ir ruoštis 
sekančiai šventei, nes turime 
dar daug gausių ir gražiai dir
bančių šokių grupių, stiprių, pa
tyrusių vadovų. Jeigu kurios 
nors grupės išnyksta, jų vietoje 
atsiranda kitos. Tad ir į ateitį 
reikėtų žiūrėti su optimizmu.



Evangelizacįjos diena Panevėžyje. Viduryje - vysk. J. PREIKŠAS, jo dešinėje amerikietis kun. TOM 
FORREST ir V. KOLYČIUS, kairėje monsinjoras J. JUODELIS

Keičiasi mokyklos 
veidas Lieuvoje

Pokalbis su Trakų internatinės mokyklos vyriausiąja 
auklėtoja ELENA JANUŠKEVIČIENE

Grįžus iš kelionės po Lietuvą
VINCAS KOLYČIUS, Toronto

Jau kelinti metai iš eilės 
džiaugiuosi galėdamas švęsti 
Sekmines Lietuvoje. Šiais me
tais Sekminių laikotarpis buvo 
skirtas pasiruošimo 2000 metų 
jubiliejaus pradžiai. Įvairiuose 
susitikimuose provincijos mies
tuose, o taip pat Vilniuje ir 
Kaune, buvo kalbama apie 
evangelizaciją ir artėjantį 2000 
m. jubiliejų, kuriam ruošiasi visi 
tikintieji.

Katalikų bendruomenė “Gy
vieji akmenys” Kaune buvo pa
ruošusi 3 savaičių programą, iš
vykas į įvairias vietoves. Buvo 
pakviestas garsus pamokslinin
kas iš JAV kun. Tom Forrest, 
redemptoristas vienuolis, kuris 
6 metus vadovavo tarptautinei 
chąrizmatikų įstaigai Vatikane, 
o šiuo metu vadovauja organi
zacijai “Evangelizacija 2000” 
Vašingtone.

Buvo nuostabu su juo ke
liauti ir stebėti, kaip Lietuvos ti
kintieji, o ypač jaunimas, trokš
ta dvasinio maisto, nori burtis, 
pradėti maldos būrelius, bet 
dažnai trūksta jiems vadovų ir 
kunigų pritarimo.

Džiugu, kad kai kurie Lie
tuvos vyskupai tai pastebi ir ra
gina kunigus atkreipti dėmesį į 
jaunimą. Arkiv. S. Tamkevičius 
savo ingreso kalboje ragino ne
slopinti, bet palaikyti kiekvieną 
gerą pasauliečių iniciatyvą. Jis 
sakė: “Bažnyčia pastaruoju me
tu rodo daug dėmesio jaunimui, 
tačiau mūsų akivaizdoje jauni
mas tolsta nuo Bažnyčios. Turi
me tik nedaug sąmoningo krikš
čioniško jaunimo, susispietusio 
ateitininkijoje ir įvairiose mal
dos grupėse. Didžioji mūsų jau
nimo dalis yra masinės kultūros 
įtakoje. Pasigendama Bažnyčios 

Viena “Gyvųjų akmenų” bendruomenės šeima - ANTANAS ir RŪTA 
ŠALAŠEVIČIAI su 4 vaikais

parapiją Toronte arba per V. 
Kolyčių (86 Glenholme Avė.,

Atsinaujimo diena Kaune, surengta “Gyvųjų akmenų” bendruomenės

dialogo su jaunimu, nekons
truktyvi kritika tik atstumia jau
nimą. Kunigams reikia mąstyti, 
kad parapijose įsikurtų jauni
mo centrai. Jaunimą reikia 
įtraukti į aktyvų parapijos gyve
nimą ir dalyvavimą liturgijoje. 
Kad tai nėra utopija, puikiai liu
dija katalikiškos bendruomenės 
‘Gyvųjų akmenų’ veikla”. Tai 
labai padrąsinantys arkiv. S. 
Tamkevičiaus žodžiai. Reikia ti
kėtis, kad Lietuvos kunigai at
kreips į tai dėmesį.

Išvykos su “Gyvaisiais akmenimis”

Svečias iš Amerikos kun. 
Tom Forrest aplankė ir kalbėjo 
Kretingos pranciškonų kolegijo
je, kalbėjo Kauno kunigų semi
narijoje, Panevėžyje, kur vyko 
mokytojų, katechetų ir vyr. 
moksleivių konferencija. Kaune 
kalbėjo per Atsinaujinimo die
ną ir taip pat maldos grupių va
dovams, Vilniuje - Šv. Jono 
šventovėje turėjo pasikalbėjimą 
su arkiv. A. Bačkiu, ir buvo pa
kviestas dalyvauti Lietuvos vys
kupų konferencijoje Birštone.

Lankant .įvairias maldos 
grupes Lietuvoje ir matant jau
nimą, kuris ieško tikro Dievo, 
susidaro įspūdis, kad ne viskas 
dar taip nyku ir liūdna Lie
tuvoje. Yra nemažai šviesių ži
burėlių, kurių jokia tamsa ne
pajėgs užgožti. Lietuvoje šiuo 
metu yra apie 100 maldos gru
pių. Kai kur jos labai silpnos ir 
negausios, kituose miestuose 
jos yra gausesnės, tačiau visoms 
trūksta dvasinių vadų, kurie bū
tų suinteresuoti dirbti su jauni
mu. “Gyvieji akmenys” stengia
si padėti toms maldos grupėms, 
organizuoja evangelizacinius ren
ginius, tačiau visų aplankyti ne
įmanoma.

Atsinaujinimo dienos
Kas du mėnesiai “Gyvieji 

akmenys” rengia Atsinaujinimo 
dienas, į kurias atvyksta maldos 
grupių atstovai iš visos Lietu
vos. Nuomojama Vytauto Di
džiojo universiteto salė, kuri jau 
nebesutalpina visų dalyvių. Da
lyvauja 800-900 ir daugelis jau 
turi sėdėti takuose ir ant laiptų.

Atsinaujinimo dienoje per 
Šeštines dalyvavo 850 dalyvių. 
Tema buvo: “2000-osioms Sek
minėms artėjant”. Kalbėjo kun. 
Tom Forrest iš JAV ir veikė 5 
atskiros darbo grupės įvairiomis 
temomis. Po to įvyko eisena 
Laisvės alėja iki jėzuitų šven
tovės Rotušės aikštėje, kur die
na buvo baigta Mišiomis.

Kad parapijų klebonai žino
tų tų Atsinaujinimo dienų 
reikšmę jaunimui ir padėtų ne
pasiturintiems atvykti kas du 
mėnesiai į Kauną, tai jų para
pijose netrūktų jaunimo, kuris 
norėtų prisidėti prie parapijos 
veiklos. Gaila, kad kunigai į tai 
nekreipia dėmesio. Teko kalbė
tis su jaunimu Palangoje. Jie 
skundėsi, kad negali atvykti į 

Kauną dėl finansinių sunkumų. 
Kelionės autobusais pabrango.

Kita problema: visos kalbos 
ir mokymai per Atsinaujinimo 
dienas yra įrašomi į juosteles ir 
dalyviai norėtų parsivežti gar- 
sajuostes į savo vietoves, kad 
galėtų pasidalinti su tais, kurie 
negalėjo atvykti. Tačiau “Gyvie
ji akmenys” neturi garsajuosčių 
dauginimo aparato, kuris kai
nuoja apie $3,500 JAV. Gal at
siras rėmėjų, kurie tokiam kil
niam tikslui bent dalį tos sumos 
paaukotų?

Lietuva ruošiasi
Sugrįžus iš Lietuvos visi 

klausia apie žmonių nuotaikas, 
apie artėjančius seimo rinki
mus, tačiau mažai kas domisi 
dvasine sritimi. Iš tikrųjų Lietu
va ruošiasi ne tik seimo rinki
mams, bet ir artėjančiam 2000 
metų krikščionybės jubiliejui. 
Ruošiasi dvasiniam atgimimui, 
kuris yra pats svarbiausias. Kal
bėdamas įvairiose grupėse vis 
pabrėždavau, kad Lietuvoje pa
grindinės yra ne ekonominės ar 
politinės problemos, bet dvasi
nė krizė, ir kol žmogaus širdis 
nepasikeis, niekas nepasikeis. 
Ačiū Dievui, tas dvasinis atgi
mimas vyksta, nors apie tai 
spauda nerašo. Lietuvos vysku
pai irgi ragina ruoštis 2000 me
tų krikščionybės jubiliejui.

Jeigu kam nors Dievas pra
bils į širdį ir paskatins padėti 
tam pasiruošimui Lietuvoje bei 
paremti “Gyvųjų akmenų” evan
gelizacinę veiklą savo auka, tai 
gali padaryti per Prisikėlimo

Keliasdešimt metų išdirbusi 
mokytoja ir auklėtoja, išleidusi į 
gyvenimą kelis šimtus auklėti
nių, patyrusi pedagogė sutiko 
atsakyti į pateiktus klausimus.

- Kaip pajuto Jūsų mokykla 
visuomeninės santvarkos kaitą? 
Kokie tų pasikeitimų svarbiausi 
bruožai?

- Gyvenimas mokykloje ta
po laisvesnis, įvairiapusiškesnis, 
laisviau atsikvėpta. Tarsi neliko 
rėmų, standartų, mažiau smulk
meniškų nurodinėjimų - taip 
galima, o taip ne, mažiau var
žančios kontrolės. Mokytojai 
rodo daugiau iniciatyvos ir kū
rybiškumo. Atsirado didesnis jų 
atsakomybės jausmas už savo 
darbą ir savo auklėtinius.

- Ar pasikeitė moksleivių 
psichologija ir elgsena per pasku
tiniuosius penkerius metus?

- Taip, pasikeitė, pastebi
mai. Mūsų mokykloje mokslei
viai tapo žvalesni, savarankiš
kesni ir rodo daugiau teigiamos 
iniciatyvos. Tačiau mes baimi
namės, kad juose nepradėtų 
reikštis neigiami dalykai, ku
riuos jie dabar gali stebėti tele
vizijoje - žiaurumus, prievartą, 
narkotikų vartojimą ir pan.

- Kaip galėtumėte apibūdinti 
šį santykį: Dievas - Bažnyčia - 
mokykla?

- Pirmiausia Dievas ir Baž
nyčia mokykloje jau įprasti žo
džiai, tos sąvokos suprantamos 
teigiamai. Mūsų mokykloje visi 
mokiniai lanko tikybos pamo
kas, kurias dėsto visuomenėje 
gerbiamas kun. dekanas Vytau
tas Rūkas. Jau pats kunigo pa
sirodymas mokykloje teigiamai 
paveikia vaikus. Per pamokas 
jie daug sužino apie gerąjį Die
vą, Bažnyčią ir yra jau dabar ak
tyvūs jos lankytojai bei nariai.

- Ar galite papasakoti vieną 
kitą savo auklėtinių dorinio-mo- 
ralinio pasikeitimo atvejį?

- Prisimenu Andriuką. Jam 
12 metų. Jis - Gariūnų vaikas. 
(Gariūnai - vienas didžiausių 
Rytų Europos turgų, kur knibž- 
da kasdien visokiausio plauko 
prekiautojų). Patekęs j mūsų 
mokyklą, jis labai noriai lanko 
tikybos pamokas, jos padeda
jam tarsi pažvelgti į pasaulį ir 
save per kitą langą. Jis ėmė uo
liai ruoštis pirmajai Komunijai, 
bet paaiškėjo, kad Andrius dar 
ir nekrikštytas. Krikšto ir pir
mosios Komunijos dienos jis 
nepamirš niekados, nes joms 
ruošėsi atsidėjęs. Mat Andriu
kas nemokėjo dar kaip reikiant 
skaityti, tai jis prašinėjo moky
tojus ir draugus, kad jie išmo
kytų jį skaityti reikiamas mal
das. Po to ir vadovėlyje vikriau 
raides sulesiodavo, o pajutęs 
sėkmę ir apskritai tapo stropiu 
mokiniu.

- Kokios naujos religinės tra
dicijos prasidėjo Jūsų mokykloje 
pastaraisiais metais?

- Krikšto (vis ateina į mo
kyklą nekrikštytų vaikų, krikš
tijama tėvams ar globėjams su
tikus, vaikui pageidaujant), pir
mosios Komunijos dienos, Kū
čios, Kalėdos, Velykos. Prieš 
Kalėdas ir Velykas aukojamos 
šv. Mišios specialiai mūsų auk
lėtiniams, kai jie atlieka išpažin
tį, priima šv. Komuniją. Visoms 
švendėms vaikai ruošiasi grupė
se tarsi šeimose, bet švenčiame 
jas kartu. Švenčiame ir kitas 
tradicines šventes: pirmojo ir 
paskutiniojo skambučio, šimta
dienio ir kt.

- Kuo daugiausia šiuo metu 
domisi mokytojai ir Jūsų auklė
tiniai?

- Pamokos, ruošimasis joms, 
šventės ir pasiruošimas joms,

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus) 

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

buitiniai rūpesčiai, savitvarka 
užpildo didesnę mokinių laiko 
dalį. Mokytojams ir auklėto
jams čia rūpesčių irgi per akis. 
Žaidimai, būreliai, televizija, 
knygos, išvykos paima beveik vi
są kitą likusį laiką.

- Kas Jus, kaip auklėtoją ir 
mokytoją, per savo pedagoginio 
darbo laikotarpį labiausiai pra
džiugino ir įskaudino?

- Džiugina gražūs kūnu ir 
dvasia mokyklą paliekantys 
auklėtiniai. Labai malonu 
sutikti buvusį “eilinį” auklėtinį 
ir išgirsti jį sakant: “Aš laimin
gas, kad patekau į Jūsų mo
kyklą, internatą. Už viską, ką 
pasiekiau gyvenime, dėkingas 
Jums.” Malonu, kai buvę auk
lėtiniai į mokyklą atsiveda savo 
šeimas parodyti: čia aš gyvenau 
ir mokiausi! Skaudina buvęs vis 
dar tebesitęsiantis valdžios ir vi
suomenės nepakankamas skai- 
tymasis su mokytoju. Liūdina, 
kai vienas kitas buvęs auklė
tinis, o dar blogiau, kai ir jo 
vaikai, neranda savo vietos po 
saule.

- Kaip Jūs pati įsivaizduojate 
būsimąją Lietuvos mokyklą ir 
visą švietimo sistemą?

- Mokyklos uždavinys kil
nus - kurti pilnavertį dorą savo 
tėvynės pilietį. Jau dabar jauni 
žmonės gali mokykloje pilniau 
atskleisti savo polinkius, suge
bėjimus, pasirinkdami mokymo
si kryptį. Manau, ateityje tos 
galimybės dar labiau plėsis. Lai
mės ir mokinys, ir mokytojas, ir 
visuomenė.

- Jūsų žodis mokytojams, 
auklėtiniams, jų tėvams Lietuvo
je ir svetur.

- Saugokime vaikus, jauni
mą. Padėkime jiems geriau pa
žinti pasaulį ir save, skleistis do
rovėje, ugdyti savo proto, kūno 
ir valios jėgas. Jie - mūsų ateitis.

- Linkime gėrio bei doros 
dvasia ir toliau auklėti bei mokyti 
savo auklėtinius.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, JD

Česlovui Milašiui - 85 metai
Lenkai apie jo lietuviškumą ir lenkiškumą

Š. m. birželio mėn. savait
raščio “Tygodnik Powszechny” 
literatūros priedas “Apokryf” 
visas yra paskirtas Česlovui Mi
lašiui (Milosz) - jam sukako 85 
metai. Vienas iš apie jį parašytų 
straipsnių yra pavadintas “Ar 
Česlovas Milašius turėjo rašyti 
lenkiškai?” Straipsnio autorius 
A. Romanowski rašo:

“Aišku - neturėjo. Jo visa 
karta vyresnis giminaitis Oskar 
Milosz buvo pavyzdys karjeros, 
padarytos ne ‘naminės’ kalbos 
srityje, bet taip pat ir politinės 
karjeros naujoje regioninėje tė
vynėje, t. y. dalyje jau nesančios 
istorinės tėvynės, kuri kadaise 
buvo dviejų tautų bendrija. Os
kar Milosz, žymus prancūzų 
poetas... Oskaras Milašius - 
Lietuvos respublikos diploma
tas. 1924 m. jis rašė: ‘Apsiim- 
damas Paryžiuje ginti jauną Lie
tuvos demokratiją, nutraukiau 
visus ryšius su imperialistine 
Lenkija’. Ar bent šiek tiek pa
našiai negalėjo pakrypti ir ‘len
kiško’ Milašiaus likimas? (...)

Palikime Oskaro Milašiaus 
‘lietuviško pasirinkimo’ proble
mą - ji jau buvo aprašyta išsa
mioje J. Bardach’o studijoje. 
Tačiau ‘Issos slėnio’ autoriaus 
‘lenkiškas pasirinkimas’^ra ne
mažiau sudėtingas. Žmogus 
nuo Nevėžio, gyvendamas pir
mus sąmoningus metus etno
grafinėje Lietuvoje, kurioje ėmė 
atgimti tautinė kalba ir papro
čiai, - kaip jis galėjo esant to
kioms sąlygoms save apibūdinti?

Iš tikrųjų reikia pastebėti, 
kad tuo metu lietuviškumas ne 
vieną turėjo vardą. XX š. pra
džioje netgi kai kurie dvarinin
kai, nors ir nemokėjo lietuviš
kai, buvo prisirišę prie Lietuvos 
- tėvynės ir apsisprendusiai ne
mėgo lenkų. (...) ‘Priešlenkiš- 
kos’ lenkų kalba literatūros fe
nomenu buvo būdingas 1908 
metais Vilniuje ‘lietuviškas laik-
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Jaunieji Jonavos ateitininkai, atlikę įžodį Nuotr. A. Garmutės

Kai saulė skubėjo į Jonines
Nuvilnijo, nubangavo Švč. 

Trejybės atlaidai. Jonavoje šią 
šventę lydėjo net keletas rengi
nių. Žeimių dekanato tikybos 
mokymo metodiniame kabinete 
veikė senamiesčio vidurinės 
mokyklos vaikų piešinių paro
da. Jonavos šventovėje šv. Mi
šios buvo aukojamos Tėvo die
nos intencija. Į ateitininkų orga
nizaciją stojantys nauji nariai 
atliko įžodį, o vėliau Tikybos 
metodiniame kabinete surengė 
humoristines “krikštynas”.

Parapijiečiai rinkosi švento
riuje susipažinti su naujomis pa
triotinėmis knygomis. Karšta 
vasaros saulė nurausvino išpra
kaitavusius skruostus, todėl eks
kursija į vėsius šventovės rūsius 
buvo pačiu laiku. Ekskursijai į 
čia įrengtą grafų Kosakovskių 
mauzoliejų vadovavo trečios vi
durinės mokyklos tikybos mo
kytoja Felicija Lankelicnė. Kar
tu buvo apžiūrėtas ir šventovės 
muziejus.

Tikybos mokymo metodi
niame kabinete dažnai rengiami 
susitikimai su įdomiais žmonė
mis, vyksta metodiniai užsiėmi
mai, platinama katalikiškoji 
spauda. Čia lankėsi seselė Igne 
Marijošiūtė iš Putnamo, o sese
lė Onutė Mikailaitė vadovavo 
įdomiam seminarui tikybos mo
kytojams, padovanojo savo kny
gų. Dvasinis kabineto globėjas 
ir patarėjas yra mons. Vincas 
Pranckietis, atlikęs Sibiro trem
tį tolimoje Usolėje, netoli Bai
kalo ežero. (Minėtą vietovę, de
ja, tenka prisiminti ir šių eilučių 
autorei). Visus materialinius

Poetas ČESLOVAS MILAŠIUS

raštis, leidžiamas lenkų kalba’ 
‘Litwa’, buriantis lenkakalbius 
tautinės Lietuvos šalininkus. 
Šio mėnesinio laikraščio leidėju 
buvo Mečislovas Davainis-Sil
vestravičius 1849-1919, kuris 
Lietuvos bylai ginti bandė pa
lenkti visus istorinės Didžiosios 
kunigaikštystės gyventojus. Laik
raščio ‘Litwa’ skiltyse buvo ra
šoma: ‘Katalikai, kalbantys lie
tuviškai, lenkiškai ar gudiškai, 
yra viena tauta, kalbanti trimis 
kalbomis. (...) Nepaisant to, kad 
jie kalba lenkiškai, labai skiriasi 
nuo lenkų savo būdu, galvosena 
ir pan.’ Pagrindinė laikraščio 
‘Litwa’ poetė buvo Elena Ce- 
prinskaitė, kilusi, kas įdomu, ne 
iš etnografinės Lietuvos, bet iš 
Gudijos, panašiai kaip nedaug 
už ją vyresnis Oskaras Milašius. 
Išgarsinta kaip ‘tautinė atsime- 
tėlė’ ji neatsisakė rašyti lenkų 
kalba eilėraščius. Taip pat žino
mas Lietuvos dramaturgas Ga
brielius Landsbergis-Žemkalnis 
(1852-1923, nota bene - senelis 
prezidento Vytauto Landsber
gio) laiške Davainiui-Silvestra- 
vičiui lenkiškai rašė: ‘Kodėl rei

Monsiųjoras VINCAS PRANC
KIETIS, buvęs Sibiro tremtinys, 
darbuojasi Jonavoje kaip altaristas

Nuotr. A. Garmutės

klausimus tikybos kabinetui pa
deda išspręsti Jonavos parapijos 
klebonas Žeimių dekanas kun. 
Kęstutis Grabauskas.

Prasmingų renginių diena 
Jonavoje baigėsi tremtinių va
karone kultūros rūmuose. Čia 
išklausėme Edmundo Simanai
čio pranešimą apie savivaldybės 
nuveiktus darbus. (Šis žmogus - 
bene vienintelis Lietuvoje me
ras - buvęs partizanas).

Kalbėtojus netrukus pakei
tė jungtinio Jonavos ir Ukmer
gės tremtinių choro koncertas. 
Škambėjo eilės ir dainos apie 
tremtį ir laisvės kovas. Artėjo 
vakaras. Ir saulė Jonų mieste 
birželyje skubėjo į Jonines.

Antanina Garmutė

kia minėti lietuvių-lenkų broly
bę, kurios niekad nebuvo? Bu
vo ponas ir buvo tarnas’. Taip 
pat buvo lenkiškai raginama: 
‘Lietuviai! Nepasiduokite len
kams kaip avinai, vedami į 
skerdyklą!’ (...)

Tuo tarpu Milašiaus vaikys
tėje įvyko dar vienas procesas, 
kuris šalia lietuvių tautinio atgi
mimo pasirodė esąs lemiantis jo 
‘namų tėvynei’. 1905 m. taip pat 
įvyko lenkų kalbos ir kultūros 
atgimimas, ir tai visoje ligi pa
dalinimų buvusioje respublikos 
teritorijoje. Prieš tai per 40 me
tų po sukilimų lenkiškumas Di
džiojoje kunigaikštystėje buvo 
draudžiamas. (...)

Būtų interpretacijos pikt
naudžiavimas sieti tuometinį 
lenkiškumo atgimimą Lietuvoje 
su vėlesne Milašiaus ištikimybe 
lenkų kalbai, nes būsimas poe
tas buvo dar tik priešmokyk
linio amžiaus. Tačiau panašūs 
procesai lieka visumos atmin
tyje - šeimos, giminių, artimų
jų... Lenkų kultūros atgimimas, 
įvykęs visoje iki padalinimų bu
vusioje teritorijoje ir peržengęs 
baltas dvarų kolonas, liudijo 
apie dar vis besitęsiančias XX š. 
tradicijas. Be to, dar lenkų kal
ba, kuri atsispyrė neseniems 
persekiojimams, galėjo tenykš- 
tiems žmonėms atrodyti šventiš
ka ir ori. Jeigu tikrai taip buvo, 
ar neatsidūrėme prie pačių Če
slovo Milašiaus kūrybos šalti
nių?” ♦ * *

Kai Česlovas Milašius gavo 
Nobelio premiją, prie jo namo 
durų suėjo daug spaudos ir TV 
korespondentų, kurie jį pa
klausė, kokios jis yra tautybės. 
Jis atsakė esąs iš Lietuvos. Mi
lašius dažnai garsiai pasisako 
esąs lenkų poetas, tačiau daug 
tyliau ir rečiau pasisako esąs 
lenkas. Tam yra priežasčių.

. (Nukelta į 4-tę psl.)
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DIENRAŠTIS LIETUVAI

“Kauno diena”, lig šiol leista 
tik šiam miestui, pasiskelbė dien
raščiu visai Lietuvai. Jos dabarti
nis tiražas - 56.000 egzempliorių. 
Skaitytojų skaičiumi "Kauno die
na” dabar užima II vietą Lietu
voje.

MOKYTOJA IR PREZIDENTAS
Įdomų rašytojos ir mokytojos 

Dainos Pranckietytės atvirą laišką 
Lietuvos prez. Algirdui Brazaus
kui birželio 15 d. laidoje paskelbė 
“Literatūra ir menas”, Lietuvos 
rašytojų sąjungos savaitraštis: 
“Gerbiamas Prezidente, rašau 
Jums nuvogusi šiek tiek laisvo lai
ko, nes nebeturiu 75 centų auto
buso bilietui, kad galėčiau šian
dien nuvykti į darbą, kur manęs 
laukia šimtas mokinių. Pavargau 
vogti iš Lietuvos, pavargau važi
nėti ‘zuikiu’, ypač po egzaminų. 
Tikriausiai supratote, jog esu mo
kytoja. Geriau būtų, kad kuo ma
žiau dalykų primintų sovietinius 
laikus, nes gali atsitikti, kad ir in
teligentai ims jų ilgėtis. Apsau
gok, Viešpatie! Per mėnesį už 
vieno vaiko mokymą skaityti, ra
šyti, mąstyti Lietuvos valstybė 
man moka apie 36 centus, pas
taruoju metu ir tų laiku nebegau- 
nu, nes tuščias valstybės iždas. 
Mokiniai, o ypač jų tėvai, labai 
nerimauja, jeigu neužduodi namų 
darbų. Nes gali prasidėti griūtis: 
vaikai nežinos, ką veikti su savimi 
ir savo laisve, tėvai - su vaikais ir 
savo nelaimėm. Pastaraisiais mė
nesiais mes, mokytojai, verčiami 
tapti Jūsų valdomos valstybės va
gių įkaitais, t. y. taip pat pradėti 
rūpintis, kur, ką ir kaip pavogti, 
kad pavalgydintume, aprengtume 
ir išsaugotume vaikus, nepraras
tume pusiausvyros ir baigtume 
mokslo metus. Jums tikriausiai 
sunku suvokti, kad ir taip gy
vendami dar neišmirė ir neišsižu- 
dė Lietuvos vaikai, taip pat jų 
mokytojai, kuriems pinigų už dar
bą nebeturite...”

NAMŲ DARBAS PREZIDENTUI
Mokytoja Daina Pranckietytė 

neužmiršta, kad namų darbo ne
užtenka tik vaikams, jo reikia ir 
Lietuvos prezidentui: “Labai no
rėtųsi, Jūsų Ekscelencija, ir Jums 
užduoti namų darbą. Vaikai labai 
mėgsta klausimus. Pasijuskite vai
ku, įsivaizduokit, jog esat papras
tos mokytojos mokinys literatūros 
pamokoje, kad ir toje griūvančio
je mokykloje, kuri matyti pro pre
zidentūros langus. Tad prašyčiau 
atsakyti į šiuos klausimus: L Kiek 
centų šiandien gali paaukoti mo
kytojas mirusio kolegos laidotu
vėms? 2. Ką jaučia aukos ir jų

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda"

Lougheed’s Limited
šeima ir tarnautojai <

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums 
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau 
kaip $2,000.00 plius pristatymas.

* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogran.ą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........ tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj.-Algis ir MildaTrumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe —Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.V. raj. Danguolė ir Don French  tel. 905 871-1799 
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E-5AP.

tėvai nesugaunamiems bude
liams, kurie žudo kasdien? 3. Ar 
Jūs tikite, kad Lietuvoje dar yra 
nors vienas žmogus, kuris nesu
prastų mūsų valstybės bėdų ir ne
laimių priežasčių? 4. Ką patartu
mėte vogti Lietuvos paprastam 
mokytojui, kad jis išgyventų dar ir 
kitus mokslo metus? 5. Euro
piečiai nuolat kartoja: ‘Savo širdį 
atiduodu vaikams’. Kaip Jūs tai 
vertinate, mus vesdamamas į Eu
ropą?”

IŠNIEKINO KOPLVr.STULPĮ
Raudondvario-Baptų kelyje, 

Kauno rajone, ties autobuso sto
tele, Nevėžio upės šlaite pagalbos 
laukia išniekintas koplytstulpis, 
kuriuo buvo paženklinta Lietuvos 
laisvės armijos įkūrėjo Kazio Ve- 
verskio žūties vieta. Nuo koplyt
stulpio nudaužta šventojo statulė
lė su trimitu rankoje. Padarytas 
nuostolis - 800 litų.

SENELIŲ GLOBOS NAMAI
Modernūs Gudkaimio sene

lių globos namai yra atidaryti 
Vilkaviškio rajono žemės ūkio 
bendrabutyje. Dviviečiuose kam
bariuose galės apsigyventi beveik 
šimtas vienišų žmonių, už išlai
kymą mokėsiančių 70% gauna
mos pensijos. Lovas parūpino 
Vokietijoje gyvenantis kybartie- 
tis Kazimieras Noreika. Mėsos ir 
pieno gaminių tiekimu pažadėjo 
rūpintis Gudkaimio žemės ūkio 
bendrovė.
DZŪKŲ BARAVYKO KONKURSAS

Aldonos Zinkevičiūtės praneši
mu “Lietuvos ryte”, Alytaus ap
skričiai skirtas laikraštis “Alytaus 
naujienos” paskelbė konkursą 
“Baravykas 96”. Konkurso atsa
kinguoju sekretoriumi sutiko būti 
“Alytaus naujienų” koresponden
tas Jurgis Kochanskas, pamatęs 
redakcijon atneštą baravyką, svė- 
rusį 494 gramus. Jį Alytaus ra
jono Šilaičių miške birželio 5 d. 
rado Staniūnų kaimo gyventojai 
A. Kašėta ir J. Palionis. Didelių 
grybų dzūkai redakcijon atnešda
vo ir anksčiau. Jie betgi nebuvo 
sveriami ir fotografuojami. Pa
skelbus konkursą “Baravykas 96”, 
dabar bus registruojami ir sveria
mi tik baravykai. Konkurso inicia
torius J. Kochanskas vertintojų 
komisijos vadovu žada pakviesti 
Alytaus apskrities valdytoją Vydą 
Barvyką. Esą iš pavardės atrodo, 
kad jis turėtų būti baravykų spe
cialistas. Kandidatu komisijon lai
komas ir Vaidotas Lepeška, de
mokratų partijos vadovas Alytuje.

VAGIA DIEVDIRBIŲ DARBĄ
Irena Vitkauskienė, pasipik

tinusi šventvagystėmis Žemaitijo
je, “Lietuvos aido” skaitytojams 
praneša: “Nutirpus sniegui, Plun
gės rajone vagys įsisuko į kaimo 
žmonių sodybas. Iš koplytėlių 
plėšiamos senųjų dievdirbių 
skulptūrėlės, žemaičių vadina
mos šventuoliukais. Visvainių ir 
Skirpčių kaimuose, taip pat Ša
teikiuose pavogtos aštuonios 
skulptūrėlės...” Esą paminklus 
tvarkanti savivaldybės atstovė V. 
Šidlauskienė, susitikdama su se
niūnais, ragina juos perspėti gy
ventojus, kad jie vertingiausius 
senųjų dievdirbių kūrinius ati
duotų Žemaičių dailės muziejaus 
istorijos skyriui. Mažiau vertin
gus paminklotvarkininke V. Šid
lauskienė pataria išimti iš koplyt
stulpių ir saugoti namie. Jos 
nuomone, mokytojus ir mokinius 
reikėtų kviesti kultūros paminklų 
ir senųjų kapaviečių priežiūros 
pagalbon. y. Kst.

Tel..................................... Tel............................................................

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

“Gintaro” dieninėje stovykloje Hamiltone: Zuzana Crook, Simonas 
Grigėnas, Daina Cers, Daiva Tirilytė ' Nuotr. O. Stanevičiūtės

Naujieji šokiai - irgi tautiniai?
Autoriniai šokiai yra išriedėję iš liaudies šokių ir todėl laikytini 
tautiniais. Tai kategorijai priklauso ir naujai sukurtieji šokiai 
Lietuvoje. Jie rodo, kad tautinių šokių srityje galima ir būtina pažanga.

Tuo klausimu pasisako Kanadoje viešėjusi tautinių šokių renginių 
vadovė LAIMA KISIELIENĖ, gyvenanti Vilniuje

Ne visiems priimtini ir au
toriniai šokiai, šokami Lietuvo
je. Vyrauja nuomonė, kad jie 
nelietuviški, dirbtinai sukurti. 
Tai dabar pažiūrėkime į tuos 
šokius, kutie yra priimtini ir šo
kami išeivijoje. Juk jie visi turi 
autorius! Tačiau tai kažkodėl 
niekam nerūpi. Jie vadinami 
liaudies šokiais ir tiek!

Na, kad ir visiems gerai ži
nomas “Suktinis”. Nedaugelis 
žino, kad šį šokį sukūrė Mikas 
Petrauskas, Kipro Petrausko 
brolis, 1903 m. Petrapilyje. Pats 
M. Petrauskas pasakojo, kad 
sukomponavo jį prisiminęs pla
čiai Lietuvoje šoktą “Sukamą
jį”. Tas šokis buvo šokamas be 
jokios tvarkos: sukdavosi kas 
sau ir kaip patinka. Štai šis va
riantas ir buvo liaudiškas. “...Aš 
parašiau tautiniu motyvu net 
dvi muzikas originalias, ir iš jų 
viena likosi įsprausta ‘kamin- 
krėtin’, kita šiaip plačiai paskli
do po platųjį svietelį... Parašęs 
muziką, sutvarkiau ir patį šokį - 
pirmas aštuonias spragas pašo
kome bėgant, o antras aštuo
nias - sukantis. Tuo būdu su
tvarkytas šokis ir eina lig šių 
dienų Lietuvoje ir Amerikoje”. 
(“Viltis”, 1914 sausio 10/23).

Carinės priespaudos laikais, 
kovojant už lietuvišką žodį, na
cionalines teises, liaudies ratelis 
ir šokis turėjo pakilti į sceną, 
nes iš ten jis daug stipriau veikė 
žmonių jausmus.

Ir išeivija, norėdama palai
kyti tautinę savimonę, pasirinko 
ne buitinę, o sceninę šokio for
mą. Bet scena turi savo tai
sykles,.savus reikalavimus.

Pamiršę šokių autorius ir 
traktuodami visus šokamus sce
noje šokius kaip liaudies, metų 
metais apsiribodami tuo pačiu 
repertuaro bagažu, užsienio lie
tuviai priprato prie standarto, 
tai tapo įprasta, tradiciška ir... 
tautiška!

Lietuvoje choreografijos me
nas nestovėjo vietoje. Atsidarė 
specialioji ir aukštoji šokio mo
kyklos, kuriose buvo ugdomi 
specialistai. Jų mokymo progra
moje didelė dalis skiriama folk
loriniam šokiui. Šalia to, stu
dentai susipažįsta su dramatur
gijos dėsniais, šokio išvystymo 
galimybėmis ir principais, ban
do patys kurti, naudodami liau
dies choreografiją, papročius, 
apeiginius momentus.

Be to, norėdami pažinti sa
vo tautos šokius, studentai stu
dijuoja kitų tautų šokius, siek-

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠVISO

Siuntėjas:................. 

AMER. DOL.
$..........................

.................  $12.00
$..................... 00

Gavėjas:

darni suprasti savo tautos cho
reografijos unikalumą, vieno ar 
kito judesio (sakysim, polkos, 
kuri prieš 100 m. gimė Čekijoj) 
transformaciją įvairiose tautose. 
Arba plačiai paplitęs judesys 
“pa debask”, kurį šoka ne tik 
ispanai, portugalai, bulgarai, 
ukrainiečiai, gudai, vengrai, bet 
ir lietuviai.

O kaip jis šokamas Lietu
voje? Čia jis turi savo pavadi
nimą kaip siūbuojamasis žings
nis. Todėl žinodami, kaip tas 
žingsnis kitų tautų šokiuose at
liekamas, niekada to nepanau- 
dosim lietuviško šokio kompo
zicijoje.

Išeivijoje ne kartą teko ma
tyti grupes šokant tikrąjį ukrai- 
nietišką ar gudišką “padebas- 
ką”. Tai mane stebina (juolab, 
kad išeivija didžiuojasi lietuviš
ko šokio išlaikymu), bet kartu 
įrodo, kad mes gyvename ne re
zervate ir dėl to negalime atsiri
boti nuo mus supančio pasaulio 
įtakos, bet privalome gilintis ir 
išlaikyti lietuviško šokio savitumą.

Ne kartą patyriau nuoskau
dą, girdėdama sakant Lietuvos 
šokėjų adresu. Kas nematyta, 
neįprasta, apibūdinama drastiš
ka fraze - “rusiška”! Labiausiai 
stebina nenoras pažinti, įsigilin
ti, suprasti, atrasti!

Be abejonės, ir mūsų ieško
jimo kelyje buvo klaidų, kom
promisų. Klystam ir dabar! Bet 
mokomės! Todėl gyvenam, to
bulėjam, todėl liaudies šokis 
skinasi sau kelią greta kitų me
nų. Todėl šiandien liaudies šo
kiu galime pasakyti ir pasakome 
daugiau nei kaip “aguonėlę 
sėjo...”

Baigdama noriu padėkoti 
visiems, kurių dėka Kanadoje 
man buvo gera, kaip namuose, 
ir Jums, kad leidot išlieti susi
kaupusius įspūdžius “TŽ” skai
tytojams. Atleiskit, jei nesutin- 
kat.

Red. pastaba. Dėkojame 
autorei už pasisakymą ir anks
čiau spausdintą pokalbį “TŽ”. 
Iš jų aiškėja skirtingi Lietuvos 
keliai tautinių šokių srityje nuo 
išeivijos. O reikėtų rasti bendrą 
kelią - išsiaiškinti ir ieškoti san
taros. Tuo klausimu turėtų pasi
sakyti ir išeivijos tautinių šokių 
žinovės bei žinovai. Lietuvoje 
kažkodėl vengiama tuos šokius 
vadinti tautiniais. Pvz. “Pasau
lio lietuvių dainų ir šokių šven
tė” (1994). Dažnuose tekstuose 
kalbama tik apie “šokių šven
tę”. Išeivijoje aiškiai skelbiama: 
“Dešimtoji tautinių šokių šven
tė”. Ar tai nerodo skirtingų pa
žiūrų toje srityje?

KAN. DOL.
$..........................

................. $15.00
$..................... 00

Hamilton, Ontario
ŠEŠTOJI STOVYKLA ‘GIN

TARAS” pradėjo savo dienas su 
šypsena. Pirmos savaitės tema - šo
kis ir daina, antros savaitės - lite
ratūra, trečios - technologija, o 
paskutinė - olimpiadinis sportas. 
Ekskursijos suplanuotos į Aušros 
Vartų šventovę, Hamiltono biblio
teką, “Children’s Museum”, ir 
“Wild Waterworks”. Vaikučiai nuo 
trejų iki trylikos metų dar yra pri
imami atskiroms dienoms ar savai
tėms. Laukiame lietuviškai kalban
čių ir dar besimokančių ir vaikų ne
lietuvių kilmės! Stovykla vyksta Šv. 
Juozapo mokykloje nuo 9 v.r. iki 12 
v.p.p. pirmadieniais-penktadieniais 
iki rugpjūčio 2 d. Mokestis - $15 sa
vaitei, o nuo vienuolikos metų - ne
mokamai. Informacija - pas Onutę 
Stanevičiūte 905 627-0624. Inf.

A. a. PRANO VINDAŠIAUS 
atminimui su užuojauta seseriai 
Zitai Sakalienei vietoj gėlių 
“Pagalba Lietuvos vaikams” $25 
aukojo Sofija Rakštienė.

A. a. V. LUKOŠEVIČIENĖS 
atminimui užjaučiant dukrą Saulę 
$20 aukojo A. Deksnienė ir E. 
Jasevičienė.

A. a. JURGIO MAŽULAIČIO 
atminimui užjaučiant žmoną Eleną 
$10 aukojo K. J. Blekaičiai.

Už aukas dėkojame.
PLV komitetas

A.a. kunigo Alfonso Riškaus 
atminimui sesuo Aniceta Deksnie
nė su šeima Kanados lietuvių fon
dui aukojo $50. Fondas dėkoja už 
auką.KLF

Vancouver, B.C.
JONAS PASLAUSKAS, Lietu

vos respublikos laikinasis reikalų 
patikėtinis Kanadoje, praneša, kad 
nuo rugpjūčio 1 d. Vankuveryje ati
daromas Lietuvos konsulatas. Suite 
700, 555 West Hastings St., Van
couver, B.C. V6B 4N5, tel. 604 
893-7003. Garbės konsulu paskirtas 
lietuvių kilmės Kanados pilietis 
Christopher Juras. Jo veiklos apim
tis bus Britų Kolumbijos ir Albertos 
provincijos. Inf.

London, Ontario
PRISIMINDAMA a.a. ONĄ 

PETRAŠIUNIENĘ ir reikšdama 
užuojautą visiems artimiesiems, 
A. Deksnienė Kanados lietuvių 
fondui aukojo $30.

Kanados lietuvių fondas 
dėkoja už auką.

Česlovui Milašiui...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

Tarpkario metais jis buvo pa
šalintas iš Vilniaus radijo, nes 
buvo tolerantiškas tautinėms 
mažumoms, jo vedamoje pro
gramoje dainavo gudų choras, 
ir kitatikiams - religinę valan
dėlę vedė protestantų dvasiškis. 
Ekumeninės nuotaikos tada 
Vilniaus lenkų dvasiškiuose ne
buvo. Vyskupas Jalbžykovskis 
viename savo laiškų apšaukė 
gudų katalikų laikraštuką “Kry- 
nica” esant bolševikišku (ne visi 
klebonai sutiko jį skaityti), ir 
turėjo Vatikanui teisintis dėl jo 
daromo unitams - graikų katali
kams spaudimo. Be to, C.M. bi
čiulis ir bendradarbis poetas T. 
Buinicki buvo lenkų “Armia 
Krajowa”nužudytas už lenkams 
nepriimtinus eilėraščius.

Pasitraukęs į Vakarus, Č. 
Milašius buvo lenkų emigrantų 
apšauktas sovietų kolaborantu, 
nors jis parašė prieš komunistus 
nukreiptą knygą “Pavergtas 
protas”.

Kai Č.M. gavo Nobelio pre
miją, jo priešai pritilo ir daugu
ma lenkų džiaugėsi turėdama 
savo tarpe tokį žymų žmogų. 
Lietuvą jis kritišku jai metu pri
minė pasauliui knyga “Issos slė
nis” ir Vilnių - knyga “Gimtoji 
Europa”, eilėraščiu “Miestas be 
vardo” ir daugeliu straipsnių. 
Reta knyga, kurioje jis Lietuvos 
ir savo jaunystės miesto neprisi
mintų.

Česlovo Milašiaus pavardę 
lietuviai įvairiai rašo: Milosz, 
Miloszas, Milošas, tačiau pats 
pavardės savininkas knygoje 
“Pasaulio keliautojas” (Ewa 
Czarnecka “Podrožny Swiata” 
psl. 177) sako, kad Milosz lie
tuviškai yra Milašius. J.B.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas" zA
atstovas) SfiK

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos policija birželio 23 
d. suėmė Vilių Rimkų, Lietuvos 
pilietį iš Klaipėdos. Jis buvo su
imtas prie Čikagos vandens sto
ties, mėgindamas pabėgti iš Či
kagos savivaldybės pavogtu auto
mobiliu. Spėjama, kad ten galėjo 
būti ir daugiau automobilių va
gių, priklausančių tokiai grupei.

Niujorko lietuvių gydytojų ir 
dantų gydytojų draugijos narių 
metinis susirinkimas įvyko š. m. 
balandžio 28 d. Bruklyne, Kultū
ros židinyje. Jis buvo pradėtas 
kun. Pr. Giedgaudo, OFM, už 
mirusius narius atnašautomis Mi- 
šiomis Tėvų pranciškonų koply
čioje. Po pamaldų draugijos pirm, 
dr. Konstancija Paprockaitė-Ši- 
maitienė visus pakvietė priešpie
čiams. Susirinkimas posėdžių sa
lėje buvo pradėtas amžiaus aštuo
niasdešimtmetį švenčiančio dr. 
Juozo Dičpinigaičio pasveikini
mu, išgėrus taurę šampano ir su
giedojus “Ilgiausių metų". Susi- 
rinkiman įsijungė svečiai iš Lie
tuvos dr. Danutė Goblytė-Gasiū- 
nienė, Kauno akademinės klini
kos anestetike, kardiologijos in
stituto širdies ritmo sutrikimų gy
dytoja, kaunietė vaistininkė Jūra
tė Varnienė ir inž. Arvydas Lu
koševičius. Dr. Ramunė Pliūrienė 
skaitė paskaitą “Išeminis smege
nų insultas”. Įdomi paskaita buvo 
iliustruota skaidrėmis. Draugijos 
valdybos pirm. dr. K. Paprockai- 
tė-Simaitienė pranešė, kad šiais 
metais yra numatomas Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungos suva
žiavimas. Jo data bus paskelbta 
vėliau.

Pirm. K. Paprockaitė-Šimai- 
tienė nusiskundė nuolat mažėjan
čiu narių skaičiumi. Jų gretas re
tina senatvė ir mirtis, o jaunoji 
lietuvių karta Niujorke studijoms 
retai tepasirenka mediciną. 1996- 
97 m. veiklai vadovaus ligšiolinė 
valdyba, kurią sudaro pirm. dr. K. 
Paprockaitė-Šimaitienė, vicepirm. 
dr. Petras Dičpinigaitis, sekr. dr. 
Regina Saldaitienė-Čiurlienė, ižd. 
dr. Leonida Giedraitienė. Kon
trolės komisijoje pasiliko pirm, 
dr. Jolita Trojanienė, nariai dr. 
Filomena Ignaitienė ir dr. Paulius 
Švitra.

Floridos Palm Beach LB apy
linkės metiniame narių susirinki
me balandžio 9 d. buvo aptarti 
šios lietuvių kolonijos reikalai. 
Buvo nutarta šios JAV LB apy
linkės veiklon stengtis įjungti at
vykstančiuosius iš Lietuvos ir čia 
dabar persikeliančius Lietuvos vy
čius. Palikta ta pati valdyba, pa
pildyta nauja nare Alicija Soliene. 
Persitvarkiusią valdybą dabar su
daro pirm. Alicija Solienė, vice
pirmininkai Marius Sodonis ir 
Vincas Šalčiūnas, sekr. Ona ŠaL 
čiūnienė, ižd. Jonas Štaras, nariai 
Vladas Barius ir Jonas Garla.

Australija
Naują tautinių šokių grupę 

organizuoja Adelaidės lietuviai. 
Jai sutiko vadovauti iš Lietuvos 
atvykusi mokytoja ir kvalifikuota 
tautinių šokių vadovė Remigija 
Kubaitienė. Sutelkti jaunesnio 
amžiaus šokėjai naująją grupę 
pavadino senuoju “Žilvino” var
du.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

anpAT K"A” lietuvių kredito1 rVL/rVrk kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

90 dienų indėlius......................... 3.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................... 3.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius......................4.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius......................5.25% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius......................5.75% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius......................6.00% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius......................6.50% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable)..................................... 3.00% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind......................................... 4.25% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind........................................... 5.25% valdžios iki $60,000
3 m. ind........................................... 5.75% sumos draudimu
4 m. ind..........................................6.00%
5 m. ind.......................................... 6.50%

MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 3.50% Asmenines nuo.............8.00%
.... 3.00% nekiln. turto 1 m........... 6.50%

kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.50%
INDĖLIAI:

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Adelaidės lietuvių katalikių 
draugija birželio 2 d. Lietuvių ka
talikų centre surengė jau trisde
šimt šeštąjį tradicinį šiupinį. Pro
gramą paruošė ir režisavo E. Var
nienė. Jos atlikėjus sujungė V. 
Vencius ir V. Opulskio dekora
cijos. Šiupinio dalyvius linksmino 
vokalinė “Nemuno dukrų” grupė, 
V. Baltučio parašyta “Radijo va
landėlė”, paskaityta E. Lomsar- 
gienės.

Lenkija
Anykščių rajono savivaldybės 

delegacija viešėjo Lenkijoje, pa
kviesta Seinų miesto valdžios. 
Delegacijos nariai dalyvavo iškil
mingame Seinų tarybos posėdyje, 
kuriame buvo paliestos ir vysku
po poeto Antano Baranausko di
nastijos ištakos. Anykščių rajono 
burmistras Saulius Nefas priminė 
Seinų lenkams: “Šiai dinastijai 
daugiau kaip 200 metų, o jos pa
likuonys vis dar veda mus iš pra
eities į ateitį”. Svečiams iš Anykščių 
Mišias Seinų katedroje atnašavo 
klebonas kun. S. Krumplauskas.

Anykščių savivaldybės dele
gaciją, pakviestą į Seinus, atlydė
jo J. Vidackis, Lenkijos ambasa
dorius Lietuvoje, dvi vizito dienas 
praleidęs su atlydėtais anykštė
nais. Su jais Lenkijos ambasado
rius J. Vidackis (Wydatski) netgi 
lankėsi ir Seinuose statomame 
Lietuvių centre. Delegacija, pa
kviesta Lietuvos konsulo V. Pa
vilionio, lankėsi ir Lietuvos kon
sulate Seinuose. Į Anykščius ruo
šiasi atvykti ir Lenkijos Seinų de
legacija. Tada su ja bus pasirašyta 
Seinų ir Anykščių bendradarbia
vimo sutartis.

Vygriuose, Suvalkų vaivadi
joje, birželio 23 d. baigėsi porą 
dienų trukęs Lietuvos ir Lenkijos 
tarpvyriausybinės bendradarbiavi
mo per sieną komisijos pirmasis 
posėdis. Jame buvo nutarta antra
jame 1997 m. pusmetyje įsteigti 
Lietuvos ir Lenkijos saugojamo 
pasienio zonas Augustavo-Drus- 
kininkų bei Suvalkų-Vištyčio ruo
žuose. Ten būtų ieškoma abiem 
pusėm priimamų bendrų turizmo 
programų, geresnių sąlygų vers
lui, sienos punktų perėjimo to
bulinimui, naujų kelio juostų pra
laidumui. Šiuose pokalbiuose 
Lietuvos komisijai vadovavo re
formų ir savivaldybės reikalų mi
nisterijos sekr. Algirdas Karalius, 
Lenkijos komisijai - tokios mi
nisterijos sekr. Andžejus Ankle- 
vičius.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St.,
Collingwood, Ontario LOY 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 
ir Gollingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428



Įspūdingi “Ainių” koncertai
ILONA DAMAŠILHĖ- 
BERESNEVK IENE

Mūsų visų šaknys Lietuvoje, 
todėl tradicijų ir papročių iš
saugojimas yra mūsų visų dar
bas, rūpestis, pareiga. Vienas 
tokių lietuviškos muzikos puo
selėtojų yra “Ainiai”.

Visi tos grupės atlikėjai yra 
muzikai profesionalai, mylintys 
liaudies dainų, muziką, tautosa
ką. Kiekvienas jų groja mažiau
siai trimis instrumentais. Jie 
groja ne tik armonikomis, smui
kais, akordeonais, bet ir ožra
giais, rageliais, skambalais, ta
balais, skrabalais, skudučiais. 
Jie kartu dainuoja, deklamuoja.

Grupei vadovauja aktorius 
Petras Venslovas ir muzikas Jo
nas Urbonas. Šiuo metu grupei 
priklauso dainininkai - Violeta 
Sagaitytė, Valentinas Cepkus, 
muzikantai - Daina Kimtytė, 
Edmundas Gumuliauskas, Da
lius Ivanauskas ir Vytautas Iva
nauskas.

Grupės repertuare - kon- 
certai-spektakliai, sukurti pagal 
lietuvių muzikų, mitologijų ir 
šiuolaikinių lietuvių kompozito
rių kūrybą. Grupės savitumas - 
muzikos ir teatro meno jungi
nys. Ji puoselėja liaudišką mu
ziką, tautosaką, atveria senolių 
išminties ir liaudies dainų 
skrynią.

Penkioliktasis - neeilinis
Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbų 
leidinys, kuriame atsispindi didelės organizacinės pastangos 

kunigo profesoriaus Antano Liuimos, SJ

KUN. KAZIMIERAS J. 
AMBRASAS, S,Į

Kad jūs matytumėte, koks 
nedidelis tas Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos buvusio 
prezidento prof. Antano Liui
mos, SJ, kambarėlis Romoje, 
Grigaliaus universitete, ir kartu 
koks talpus! Pasieniais spintos, 
iš kurių vienos išsitraukia lova, 
kad mažiau užimtų vietos, len
tynos, kartotekų dėželės, kny
gos, laiškai, susiuvai, atspaudai, 
korektūros, išrašų, pastabų 
pluošteliai ir kiti mokslininko 
darbui reikalingi daikčiukai. 
Čionai šitiek metų buvo lietu
viškos reprezentacinės mokslo 
įstaigos širdis. Tos storos uni
versiteto sienos, tylūs koridoriai 
ir šventa darbo nuotaika.

Laikau rankoje storulį, ką 
tik iš Vilniaus LKMA atsiųstą 
813 psl. “Suvažiavimo darbų” 
tomą, o vis akyse matau tą ne
didelį Romos universiteto kam
barėlį, o jame nuolat rašomąja 
mašinėle barškinantį, prie viso
kiomis kalbomis išmargintų 
puslapių palinkusį, dažnai į tave 
linksmomis, atlaidžiomis akimis 
žiūrintį akademiką, nuostabiai 
geros širdies žmogų, pavyzdingą 
jėzuitą, didžių darbų Lietuvai ir 
visai lietuviškai išeivijai nusi
pelniusį mokslininką.

Kodėl šis storulis tomas ne
eilinis? Vilniuje 1991 m. birže
lio 9-16 d.d. buvo surengtas 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos XV suvažiavimas. Iš 
eilės - penkioliktasis, bet Lie
tuvoje po penkiasdešimt su vir
šum metų pertraukos (1939- 
1991) - pirmasis.

Šio leidinio pratarmėje ra
šoma: “Vos iš sovietų jungo iš
sivadavusiems mokslininkams 
katalikams nelengvas buvo už
mojis - organizuoti ne tik Lie
tuvoje, bet ir išeivijoje esančių 
LKMA narių tradicinį (kas treji 
metai) suvažiavimą. Lietuvos 
mokslininkai, pusšimtį metų 
kentę ateistinio režimo gniauž
tuose, nedrąsiai kėlė galvas, tar
si apsižvalgydami, - ar jau tikrai 
nebegrįš priespauda?! Iš išeivi
jos sulaukti atvykstančių moks
lininkų nedaug tegalima buvo 
tikėtis - ryšiams su užsieniu 
Lietuva dar neturėjo laisvų 
rankų...”

Tačiau nuogąstavimai ne
pasitvirtino: atvažiavo ir užsie
niečių, netrūko nei vietinių. 
Posėdžiuose, salėse ir tuo metu 
surengtuose koncertuose gau
siai dalyvavo ne tik mokslinin
kų, bet ir Įvairių sričių žiūrovų, 
dalyvių, klausytojų. Vienas to
mis dienomis iš Romos apsilan
kęs užsienietis radijo žurnalis
tas T. Eberhard’as von Gem- 
mingen’as taip palankiai įverti
no ne tik suvažiavimo, bet ir 
matytus LKMA renginius: “Ne
tikėjau, kad Lietuva gali turėti

Tarp įvairių kūrinių yra pvz. 
A. Baranausko “Anykščių šile
lis”. Tai aukštaičių tarme skai
tomas aktoriaus P. Venslovos 
klasikinis kūrinys, kurį palydi 
čiulbėjimas, traškėjimnas, gene
lio kalenimas - miško garsų 
simfonija.

Kita “Ainių” programa yra 
paruošta pagal S. Daukanto su
rinktų tautosaką. Tai žemaičių 
humoras, išmintis. “Ainiai” ne
užmiršo ir mažųjų klausytojų. 
Kiekviena mokykla jų laukia su 
koneertu-spektakliu “Piemenė
lių dienos”.

“Ainiai” - gerai žinoma 
grupė ir Vakarų pasaulyje. Pir
moji jos išvyka - į tarptautinį 
meno festivalį “Diagilevo sezo
nai” Petrapilyje 1981 m. Daug 
koncertų buvo surengta Vokie
tijoje. Hamburge Tarptautinėje 
amatų mugėje jiems buvo pati
kėta atidaryti šventę. Didžiulio 
pasisekimo susilaukė lietuviškos 
sakralinės muzikos koncertas 
Beverly katedroje (Anglija). 
Anglijoje įvyko 14 koncertų.

1994 m. tarptautiniame 
teatrų festivalyje “Printemps 
des comedies” (Prancūzija) 
“Ainiai” surengė 26 koncertus. 
Apie visus jų pasirodymus gau
siai rašė spauda.

Mes taip pat galėsime pa
matyti “Ainių” pasirodymą ir 
Kanadoje. Laukiame jų koncerto!

tokį gerai organizuotą didelį ka
talikų mokslininkų būrį ir gali 
įtraukti į savo programą tokių 
stebinančių tiek aukšta atlikimo 
technika, tiek savita kultūra, 
tiek ir pačių kūrinių meniškumu 
dalykų”.

XV “SD” tomo turinys iš 
tikrųjų vertas dėmesio ir nuo
stabos. Čia ne tik darbo progra
mos, pratarmė, Popiežiškos 
kultūros tarybos pirmininko 
kard. P. Pupard’o sveikinimas, 
akademijos pirmininko prof. A. 
Liuimos, SJ, žodis ir akademi
jos veiklos apžvalga, bet ir itin 
apstu teologijos, filosofijos, Lie
tuvos istorijos, literatūros, ar
chitektūros ir menotyros, lietu
vių kalbos, gamtos, teisės, pe
dagogikos, psichologijos, eko
nomikos, politinių, socialinių, 
medicinos, fizikos ir matema
tikos mokslų sekcijose perskai
tyti pranešimai, kurių pabaigoje 
prof. mons. V. Kazlausko bai
giamasis pranešimas “Encikli
kai ‘Rerum novarum’ 100 me
tų”, pasiaukojimas Kristui Ka
raliui, kuriame įrašyti tokie įsi
mintini žodžiai:

“Šventoji Dvasia... padėk 
sąžiningu, pareigingu darbu, iš
tverme, neblėstančiu ryžtu ir 
toliau su Bažnyčia bei Tautos 
vadovais, visais pasišventusiais 
mūsų broliais ir seserimis - Ma
rijos, Tavo Motinos, globoje - 
kuo uoliausiai vykdyti mums 
pavestąją čia žemėje misiją!”

Pačioje tomo pabaigoje - 
LKMA XV suvažiavimo darbų 
eigos apžvalga ir labai praktiš
kos asmenvardžių rodyklės.

Be reikalo redaktorių kole
gija, taip susirūpinusi pratarmė
je atsiprašinėja už galimus trū
kumus ir klaidas. Galbūt atitin
kamų sričių specialistai, ypač 
patys autoriai, ką ne ką peiktina 
suras, bet šiaip jau redaktorių 
Jadvygos Kardelytės ir Liudos 
Sidarienės darbas atliktas pa
vyzdingai ir rūpestingai, spau
dos kokybė visiškai gera, ma
ketavimo ir kitų leidybos rei
kalavimų ištikimai laikytasi.

Tiek viso suvažiavimo, tiek 
šio storulio tomo parengimu ir 
leidyba nepaprastai daug rūpi
nosi prof. A. Liuima, kuris, kaip 
paprastai, atliko didelį organi
zacinį darbą - perkėlė visą LK
MA centrą ir vadovybę Lietu
von, telkė “SD” medžiagą ir 
bendromis jėgomis ją išleido. 
Turiningas, dalykiškai pareng
tas, sistemingas ii leidybiniu po
žiūriu sąžiningai sutvarkytas 
XV LKMA “SD” tomas - dar 
vienas akivaizdus atgimusios 
katalikiškos Lietuvos įvairiausių 
sričių mokslininkų bendro dar
bo vaisius, parodąs gyvybingus, 
kūrybiškus mūsų mąstančios 
inteligentijos sugebėjimus tar
nauti Dievui ir Tėvynei.

Europoje pagarsėjęs kauniečių ansamblis "Ainiai”, šiuo metu koncertuojantis Amerikoje ir Kanadoje

“Imk, saulele, už rankos”
DANUTĖS ŽILAITYTĖS eilėraščiai ikimokyklinio ir jaunesnio 

mokyklinio amžiaus vaikams
VILMA TAMULIONYTĖ- 

BUDĖNIENĖ, Vilnius

Daug gražių pasakaičių, 
skambių dainelių, kvapnių gėle
lių, žydinčių medelių ir skar
džiabalsių paukštelių - visko, 
kas dar gyvena senojo lietuvio 
sodybėlėje ir jo trobelėje, rasi
me spalvingoje Danutės Žilaity- 
tės eilėraščių knygelėje “Imk, 
saulele, už rankos”.

Joje tu rasi
pievas gėlėtas, 
bičių dūzgimą 
ir ryto rasą 
Joje senelio 
žodžiai skausmingi 
Motulės dainos, 
Seselių juokas... (p.30) 
Aštuonerius metus išgulėju

sią leidykloje knygelę pagaliau 
išleido “Vyturys”. Eilėraštukus 
aprengė, jiems drabužėlius kūrė 
dailininkė Dalia Pilkauskienė.

“Imk, saulele, už rankos” - 
trečioji Danutės Žilaitytės eilė
raščių knyga (“Pabudėk su ma
nimi”, 1989, “Neužmirštuolė ir 
dulkės, 1994). Iš viso yra išleista 
jau 7 knygos (prozos - “Mėlyna 
upė su geltonom salom”, 1987, 
“Sulinių krašte”, 1989, “Chri
zantemų šviesa”, 1994, “Atne
šiu leliją”, 1993).

Danutė dar prieš 30 metų 
yra parašiusi pasakų knygą 
“Balta gėlė”, bet ji vis dar lau
kia savo eilės (pasakos buvo 
skaitomos per Lietuvos valstybi
nį radiją). Daug jos knygų “ne
norom” išvydo pasaulį. Priežas-

Kaip gera
“...ar tu apsėjai aušromis 

gyvenimo laukus?”
(Kazimieras Račiūnas)

Kaip gera širdžiai, kada aplanko 
jaunystės sodų sapnas šviesus: 
gera matyti, kai tavo rankom 
sodintas medis veda vaisius.

Gera stebėti, kai kyla daigas, 
(Tu net pamiršęs sėklą buvai!), 
kaip jis į Saulę veržiasi staigiai - 
su juo pakyla kiti javai.
Pajusti gera, kad tavo takas 
nebus bevaisis gimtoj šaly... 
Esi varpelis, o gal tik žvakė - 
patsai atgimdams - kitus keli...

Bus gera viešnią sutikt nelauktą, 
kai lauknešėlis - su kaupu jau. 
Jeigu “aušrom tu apsėjai lauką"- 
kelionės prasmę siela pajaus.

Teofilija Žemaitytė, 
Marijampolė

Atsiųsta paminėti
KARDAS, nr. 3-4, 1996 m. tri- 

mėnesinis Lietuvos karininkų žur
nalas, 40 psl. ir viršeliai; vyr. redak
torius Ant. Martinionis, Box 1847, 
2043 Vilnius-43, Lietuva. Spaus
dina “Spauda". Atskiro nr. kaina 
3.50 Lt.

LIETUVIS KO. JI SKAUTEI A 
1945-1985, lietuvių skautų-čių veik
los išeivijoje apžvalginis gausiai 
iliustruotas leidinys, 684 psl. ir kieti 
viršeliai. Medžiagą knygai sutelkė 
ir paruošė vyr. skautininkai-kės 
(vs): A. Namikienė, O. Gešventas, 
S. Jelionienė. A. Samušis, kun. A. 
Saulaitis. SJ. Č. Senkevičius, J. To
liušis. Br. Žalys. Techninė redakci
ja: vs l'il. dr. J. Gimbutas, vs Vyt. 
Dilba, s. fil. J. Špakevičius. Išleido 
Lietuviškosios skautybės fondas, 

tis labai paprasta - brolis buvo 
lageryje. Danutei buvo 19-ka, 
kai ji sužinojo, jog jos brolį su
šaudė. Abu tėvai neteko sveika
tos. Žurnalistiką Danutė studi
javo pusbadžiu. Grupė tuos ket
verius metus su ja net kalbėti 
nedrįso. Baigusi žurnalistiką, 
aišku, darbo negavo. Dirbdavo 
korektore. Kūrybai padrąsino 
poetas Paulius Širvys.

Danutė Žilaitytė - garsaus 
poeto Jono Juškaičio žmona. 
Gyvena Vilniuje, dviese. Poetė 
jau kelinti metai sunkiai serga. 
Ją slaugo ir globoja vyras. O už 
lango - nesibaigiantis troleibu
sų gaudesys, dulkės, triukšmas... 
Slegia ir skurdaus butuko sie
nos, apkrautos knygomis. O čia 
pat, visai šalia - kūryba, Dievas, 
transcendentinis pasaulis... Vis
kas kartu.

Iš kur tiek akinančiai skau
džios šviesos, tiek daug žydėji
mo Danutės kūryboje? “Iš vai
kystės”, - šypsosi jos lūpos. Pas
kutiniojoje eilėraščių knygelėje 
- arti šimto eilių, sudėliotų į tris 
skyrelius - “Pavasario daina”, 
“Rugio grūdas turi širdelę” ir 
“Ateis sekmadienis šviesus”. Ei
lėraštukai rašyti vaikams, bet 
juos mielai paskaitinės ir tėve
liai, ir seneliai - mat dauguma 
jų yra dialogas, pokalbis tarp 
mažo ir didelio, tarp sūnelio ir 
mamytės, vaikaičio ir senelio...

Eilėraščiuose vaikas kalba 
su lietumi, su vėjeliu, lineliu, 
varnele, karosėliu, su mėnesėliu

GAILĖ JONYTĖ, M.Eng., P. Eng. 
šį pavasarį baigė Toronto univer
sitetą elektros inžinerijos magist
rės (Master of Engineering) laips
niu. Specializavosi ryšių technolo
gijos (communications enginee
ring) srityje. Akademinius reika
lavimus atliko pilnu laiku dirb
dama NORTEL bendrovėje. Pri
klauso Ontario profesionalų inži
nierių sąjungai (Professional En
gineers Ontario). Šiuo metu Gai- 
lė dirba Vankuveryje, BC

spausdino Courier Press. Westford. 
MA, USA. Tiražas 1500 egz. Kana
doje knygą galima gauti kreipiantis 
į LS fondo įgaliotinį V. Skrinską, 
116 Wincott Dr., Weston, Ont., tel. 
416 249-4591. Kaina $30.

KLAUSIMŲ KRAITELĖ. Žo
dyno dalykai. Klausimai ir atsaky
mai apie lietuvių kalbos žodžių var
toseną. Rinkinį sudarė Aldonas 
Pupkis, parengė Inga Mataitytė, 
konsultavo Jonas Klimavičius, Ger
trūda Naktinienė. Išleido “Gimtoji 
kalba”, Vilnius, 1996 m., 228 psl.

MARIJA - KRIKŠČIONIŲ 
PAGALBA. Parengė kun. Pranas 
Gavėnas ir Lacrima. Don Bosco 
saleziečių leidykla. Alytus, 1996 m.. 
22 psl. Tiražas - 3000 egz. 

ir saulele... Jam nėra ribų tarp 
gyvo ir mirusio, tarp žmogaus ir 
daikto. Jo pasaulis - pilnas ste
buklų, spalvų, netikėtų įvykių, 
nematytų ir nesuprantamų gam
tos reiškinių. Vaikui į pagalbą 
dažniausiai ateina mama - nu
ramina, bando paaiškinti tą ne
suprantamą, nesuvokiamą ryšį - 
kur gera, o kur bloga, kas yra 
kas, kodėl viskas vyksta taip, o 
ne kitaip.

Kartais vaikui nereikia 
konkretaus, tiesaus, aiškaus at
sakymo. Svarbu, kad mama bū
tų šalia, kad neleistų jam pa
klysti, kad paglostytų, kai labai 
labai sopa.

- O kur mano vieta, mama?
- Mano širdy, vaikeli.

Ir šią stebuklingą akimirką 
vaikui to pakanka. Bet kitą sykį 
jis būtinai paklaus, ar mamos 
širdelėje jis visas telpa - ir jo 
namelis, ir lovelė...

Danutės knygose yra tam 
tikros kertys, iš kurių jau galima 
pažinti pačią jos kūrybą: karto

jasi spalvos (ypač balta), pava
saris, baltos chrizantemos, mir
ties motyvas, žydinti vyšnia, va
karas, mažas berniukas, pie
nės... Autorė - pavasario vai
kas. “Pavasaris - vaikščiojanti 
gyvybė juodose medžių šakose, 
- sako rašytoja, - o žiema su sa
vo siautėjančiom pūgom man 
primena pragarą”.

Vaizduojamas pasaulis - la
bai subtilus, skambantis, jaut
rus. Nemažai asmeninių išgyve
nimų, skaudžios tikrovės (kar
tojasi ligoninės motyvai). Ta
čiau autorė nuteikia gan opti
mistiškai, šviesiai - mat apstu ti
kėjimo į Dievą, tikėjimo amžinu 
gyvenimu.

Kur mano senelis?
Gal vandenėly 
tarp žuvelių miega? 
O gal su žvaigždelėm 
daineles dainuoja ? (p.37)

Arba:
Ateis sekmadienis,
Šventas, šviesus,
...kvepės knygom ir duona.
Motulė žiūrės linksmai, (p.36)

“Imk, saulele, už rankos” 
eilėraščiai labai primena liau
dies dainas. Daug motyvų paim
ta iš jų, vietomis pakartojamos 
net kelios eilutės:

Maža obelėle, 
ko nusigandai? 
Ko nusigandai, 
ko sudrebėjai, 
ko viršūnėlę nulenkei? (p.9)
Mūsų mažiesiems tai puikus 

senelių, prosenelių pasaulio 
vaizdas. Išmokęs eilėraštuką - 
jis ir dainelę greičiau pramoks, 
o išgirdęs dainelę močiutės lū
pose - jau žinos, apie ką dai
nuojama. Štai toks - paprastas 
ir kartu toks sudėtingas vaiko 
pasaulis Danutės Žilaitytės nau
joje eilėraštukų knygelėje. Ro
dos, niekad nesibaigiantis vaiko 
“kodėl”, mamos lūpose tampa 
“štai taip”.

Danutė Žilaitytė, IMK. SAU
LELE. UŽ RANKOS. Eilėraš
čiai ikimokykliniam ir jaunes
niam mokykliniam amžiui. Re
daktorius - J. Mečkauskas, me
ninė redaktorė - L. Trulytė, 
techninė redaktorė - E. Rum- 
bavičienė. Viršelis ir iliustraci
jos - D. Pilkauskienės. Išleido 
“Vyturys”. Vilnius, 1996 m., 48 
psl. Tiražas - 1500 egz.
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d KULTURliUEJE VEIKLOJE
Niujorkietis prel. Antanas Rub- 

šys, Šv. Rašto ir jo senųjų kalbų spe
cialistas, Manhaltano kolegijos pro
fesorius, gegužės 21 - birželio 20 d. 
d. lankėsi Lietuvoje. Kaune ir Vil
niuje jis tarėsi su leidėjais dėl Šv. 
Rašto (Naujojo ir Senojo Testamen
tų) išleidimo lietuvių kalba viena 
knyga.

Čikagietis Leonas Kriauče- 
liūnas, šį pavasarį viešėjęs Kaune, 
lapo septintuoju Lietuvos veteri
narijos akademijos garbės dakta
ru. Jis yra šios akademijos auk
lėtinis, pokaryje tobulinęsis Ha
noverio aukštojoje veterinarijos 
mokykloje ir ją baigęs veterina
rijos daktaro laipsniu. Lietuvos 
veterinarijos akademijai svečias iš 
Čikagos padovanojo jau įrengtą 
smulkių gyvulių kliniką. "Lietu
vos ryto" korespondentė Vida Sa
vičiūnaitė praneša: "L. Kriauče- 
liūnas savo fondo vardu ir rekto
rius V. Bižokas Lietuvos veteri
narijos akademijos vardu pasirašė 
dovanojimo raštą. Juo teigiama, 
kad klinika neatlygintinai ir visam 
laikui dovanojama akademijai, 
kuri nuo rašto pasirašymo mo
mento perima visą šios įstaigos iš
laikymą. Klinika negali būti par
duodama, privatizuojama, negali 
būti keičiamas jos pavadinimas...”

Keturiasdešimt trečioji “San
taros-Šviesos” konferencija savo 
šiemetinę pirmąją dalį birželio 
20-23 d.d. jau ketvirtą kartą 
turėjo Lietuvoje. Konferenciją 
Vilniaus universiteto gamtos fa
kulteto salėje įvadiniu žodžiu pra
dėjo JAV gamtosaugininkas bei 
ilgametis šių konferencijų dalyvis 
Valdas Adamkus, dalyvius pa
sveikino universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis. Atidarymui 
buvo skirtas pagrindinis pirmo
sios dienos pranešimas “Lietuva, 
Vidurio Europa, Vakarai: kaitos 
tapatumai ir skirtumai". Sekan
čias dienas konferencija buvo 
tęsiama Anykščiuose, “Šilelio” 
poilsio namuose. Dalyvių laukė 
pranešimai ir diskusijos kitomis 
temomis - “Spauda ir visuome
nė”, “Šiuolaikinė dokumentinė 
lietuvių fotografija”, “Kas gyva ir 
kas negyva lietuvių humanistiko- 
je?”, “Šiuolaikinė lietuvių litera
tūra ir jos kaitos pagrindinės 
tendencijos”, “Ūkio reformos ir 
visuomenės raidos modeliai ūky
je, politikoje ir visuomenėje”, 
“Lietuvos visuomenės tamsiosios 
pusės”. Literatūros vakaro pro
gramą atliko savo eilėraščius 
skaitę jaunieji Lietuvos poetai. 
Salėje buvo ir JAV lietuvių poetė 
Vitalija Bogutaitė-Keblienė. Ji 
betgi poezijos skaityman neįsijun
gė. Ritos Baltušytės pranešimu 
“Lietuvos ryte”, “Santaros-Švie
sos” konferencija Anykščiuose tu
rėjo apie 70 dalyvių. Tačiau tik 
dešimt jų buvo atvykusių iš JAV. 
Liūdniausia, kad šį tikrai nedidelį 
“Santaros-Šviesos” veteranų skai
čių, įsteigusių šią organizaciją 
JAV ir dabar perkėlusių Lietu
von, sumažino konferencijos pa
baigoje staiga miręs žymusis so
ciologas, kultūrinės antropologi
jos prof. dr. Vytautas Martynas 
Kavolis.

Velionį, gimusį Kaune 1930 
m. rugsėjo 8 d., Vilniuje birželio 
24 d. vakarą nuskynė staigus šir
dies smūgis. Jis buvo baigęs lie
tuvių gimnaziją Hanau DP sto
vykloje, sociologiją ir antropolo
giją studijavęs trijuose JAV uni
versitetuose - Čikagos, Wiscon- 
sino ir Harvardo. Pradžioje dirbo 
dėstytoju Harvarde, vėliau profe
soriavo Dickinsono koledže ir dir
bo sociologijos bei antropologijos 
skyriaus vedėju. Ilgus metus prof, 
dr. Vytautas Kavolis Čikagoje lei
do ir redagavo “Metmenų” žur
nalą, beveik ištisus puslapius pats 
prirašydamas. Tai buvo liberalių 
pažiūrų lietuviams skirta veikla. 
Jai daug įtakos turėjo prof. dr. V. 
Kavolio knyga “Nužemintųjų ge
neracija” (1968). Žurnalistė Rita 
Baltušytė “Lietuvos ryto” atstovė, 
konferencijoje turėjusi paskutinį 
pokalbį su velk pasakoja: 
“Užklaustas, ar tiltų statymas te
bėra aktualus ‘Santarai-Šviesai’, 
neoficialus federacijos vadovas, 
‘Metmenų’ redaktorius prof. Vy
tautas Kavolis ‘Lietuvos Rytui’ 
sakė, jog dabar svarbiausi pakan
tumo tiltai ne tarp išeivijos ir Lie
tuvos, o tarp skirtingo mąstymo 
žmonių Lietuvoje...” Antroji 
“Santaros-Šviesos” šiemetinės 
konferencijos dalis rugsėjo mėne
sį jau be prof. dr. V. Kavolio įvyks 
JAV Lcmonte, Pasaulio lietuvių 
centre.

Penktoji tradicinė Jurginių 
šventė šiemet įvyko Kretingos 
kultūros rūmuose. Ten buvo su
važiavusios geriausios kaimiškos 
kapelos iš visos Lietuvos. Atvyko 
muzikantų net ir iš Latvijos. Pa
grindinio šios šventės dirigento 
pareigos teko Jurkiui Gaižauskui.

Nepriklausomos Lietuvos Kau
no radįjo septyniasdešimtmečio 
sukakčiai buvo skirtas radijo pje
sių konkursas. Jam buvo gauta 20 
pjesių. Vertintojų komisiją sudarė 
literatūros, teatro ir filmų kritikai 
Dana Rutkutė, Dovydas Judelevi- 
čius, Rasa Paukštytė ir Vaidotas 
Jauniškis. Pirmąją 1.000 litų pre
miją laimėjo Renata Šerclytė už 
pjesę “Skenduolė”, antrąją 700 li
tų - Doloresa Kazragytė už pjesę 
“Rokenrolas rytdienai”, trečiąją 
500 litų - Eugenijus Ignatavičius 
už pjesę “Obelys ant stogų”. Pa
statyti Lietuvos radijo teatre buvo 
pasiūlytos ir šios nepremijuotos 
pjesės: S. Parulskio - “Nenoriu 
susipažinti”, H. Kunčiaus - “Sau
lės smūgiai”, N. Kepcnienės - 
“Iškilmingai pranešame, kad...”, 
A. Juozaičio - "Moters žings
niai”, B. Vilimaitės - "Nuotykis”, 
A. Manvydo - “Alvatory Cage”. 
G. Mareckaitės - “Auksinė Pijaus 
moneta”, A. Daškaus - "Nepraeis 
nė šimtas metų”, K. Česnaičio 
“Užmirštoji siela”.

Du dailės lavinimo šimtme
čius atspindi šiuolaikinio meno 
centre vilniečiams surengta paro
da “Vilniaus meno mokykla ir jos 
tradicijos”. Ją surengė Lietuvos ir 
Lenkijos dailėtyrininkai, muzieji
ninkai ir dailės pedagogai. Atida
rytoji paroda apima Vilniaus me
no mokyklos istoriją nuo 1797 m. 
Pranciškaus Smuglevičiaus Vil
niaus universitete įsteigtos tapy
bos ir piešimo katedros iki da
bartinės Vilniaus dailės akade
mijos. Septynios šios apžvalginės 
parodos dalys buvo skirtos: “Ta
pybos ir piešimo katedrai Vil
niaus universitete (1797-1831)", 
“Dailės studijoms Vilniuje (1831- 
1863)”, “Vilniaus piešimo mokyk
lai (1866-1915)", “Stepono Bato
ro universiteto dailės fakultetui 
(1919-1939)”, “Kauno meno mo
kyklai (1922-1940)”, “Vilniaus 
dailės akademijai nuo 1944 m iki 
šių dienų”. Paroda baigiama 
“1945 m. įkurto Toninės Mikalo
jaus Koperniko universiteto dai
lės fakulteto dėstytojų kūrybos 
apžvalga”. Parodą surengė Vil
niaus dailės akademija, Šiuolai
kinio meno centras, Tortinės 
srities muziejus ir Torūnės M. 
Koperniko universitetas. Kovo 15 
- gegužės 5 d.d. ši paroda veikė 
Tortinėje, o Vilniuje ji truks iki 
liepos 12 d.

Tarptautinis žydų muzikos 
festivalis “Šalom - 96” pirmąją 
birželio savaitę įvyko Vilniaus 
profsąjungų rūmuose ir Lietuvos 
filharmonijos salėje. Festivalį su
rengė Lietuvos žydų bendruome
nė ir Lietuvos muzikų draugija. į 
visus festivalio “Šalom - 96” ren
ginius įėjimas visiems buvo ne
mokamas. Esą tai buvo Lietuvos 
žydų bendruomenės dovana Lie
tuvos muzikos mėgėjams. Festiva
lyje dalyvavo Lietuvos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas prof. 
Sauliaus Sondeckio, sparčiai gar
sėjantis Lietuvos pianistas L. Liv- 
šinas, neseniai susiorganizavęs 
Vilniaus mušamųjų instrumentų 
orkestras, lietuvių vaikų choras 
“Simcha”, vaikų choras iš Vo
kietijos “Olberg”, merginų kvar
tetas iš Rusijos “Ester”, muzikan
tai iš Latvijos, Estijos, Ukrainos ir 
Izraelio. Vilniečiams ir jų sve
čiams dainavo estė sol. L. Klei
ner, sopranas, Latvijos solistai 
sopranas S. Papazova ir baritonas 
J. Rymarjus. Spaudos konferen
cijoje buvo pranešta, kad šis tarp
tautinis žydų “Šalom” festivalis 
Lietuvoje jau buvo rengiamas tre
čią kartą. Apie pasiruošimo pla
nus konferencijoje kalbėjo Lietu
vos muzikų draugijos pirm. prof. 
R. Žigaitis, Lietuvos žydų bend
ruomenės kultūros komisijos va
dovė M. Gradnikicnė ir festivalio 
direktorius B. Borisovas. Nuo 
1995 m. muzikantų atranka fes
tivaliui gerokai sustiprėjo, • bet 
gerų muzikantų nepritrūko. Dėl 
jų atrankos pastebimai pagerėjo 
meninis šio tarptautinio festivalio 
lygis. Kitose šalyse “Šalom” festi
valio renginiams susilaukiama tik 
apie tris dešimtis dalyvių. Lietu
voje jie visada užpildo filharmoni
jos salę Vilniuje. “Šalom” festiva
lio direktorius B. Borisovas jį lai
ko geriausiu tokiu renginiu pa
saulyje. V. Kst.
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RISI KĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas
—“ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 Ir 532-3414
X Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

SPORTAS

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
MOKA UZ:
90-179 d. term, ind................... 4.00%
180-364 d. term.ind.................. 4.00%
1 metų term, indėlius.............. 4.00%
2 metų term, indėlius.............. 4.75%
3 metų term, indėlius.............. 5.50%
4 metų term, indėlius.............. 5.75%
5 metų term, indėlius.............. 6.25%
1 metų GIG-mėn.palūk.............3.75%
1 metų GlC-met. palūk.............4.25%
2 metų GiC-met. palūk.............5.00%
3 metų GlC-met. palūk.............5.75%
4 metų GlC-met. palūk.............6.00%
5 metų GlC-met. palūk.............6.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP............ 3.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 6.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 6.50%
Taupomąją sąskaitą.................3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........3.75%
Kasd. pal. čeikių sąsk.iki.........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 3.00%

IMA UZ:
Asmenines
paskolas

nuo......................7.75%
Sutarties
paskolas

nuo......................7.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................ 6.25%
2 metų................ 6.75%
3 metų................ 7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų.......6.40%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
kių ir taupymo sąskaitas

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.

Kiti patarnavimai INTERAC kOftGlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS —• ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

Lt:i)AS 1{1AKI(;IAI\TI()\
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) . indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui 

tel. 416-370-3539Toronte 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

-

Gyvybės - verslo - namų — automobilių - sveikatos — 
kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI ESMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

INSURANCE BROKERS LIMITED CHOLKAN —-----------------------------------------------------------
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

«is'*F TED STANDUS
____769-1618West Ratty Ik.

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

BLOOR-ISLINGTON rajone skubiai parduodamas vienaaukštis dviejų 
miegamųjų namas (bungalow).

RE/MAX West Realty Inc. 1678 Bloor Street West, 
Toronto , Ontario M6P 1A9 (2 blokai Į vakarus nuo Lietuvių namų) 

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
nešiojamas tel. 416 802-1029 FAX 416 769-1524

Treneriai ir vadovai (antras iš kairės vyr. treneris V. Garastas), 
pasiruošę vykti į Atlantos olimpiadą ir grįžti su laimėjimų medaliais. 
Iškilmingos jų išleistuvės įvyko Kaune 1996 m. liepos 1 d.

Nuotr. J. Piečaičio

Kauniečių išleistuvės 
į olimpiadą

Liepos 1 d. prie Dariaus ir Gi
rėno paminklo susirinko į olimpia
dą vykstantys Kauno sportininkai. 
Įvykusiose trumpose iškilmėse juos 
gražiu žodžiu pasveikino sporto 
muziejaus vadovas S. Gečas. Po su
sikaupimo valandėlės olimpiečiai 
prie paminklo padėjo gėlių ir kartu 
su dideliu būriu kauniečių nužygia
vo į Sporto halę. Ten visus pasitiko 
skambias melodijas grojantis pučia
mųjų instrumentų orkestras ir Šv. 
Mykolo Arkg. p-jos choras. Olim- 
piadon vykstantiems sportininkams 
ir jų treneriams nuoširdžius linkėji
mus trumpu žodžiu pareiškė Kauno 
burmistras V. Katkevičius, LTOK 
pirm. A. Poviliūnas, kun. Mikutavi
čius ir kiti. Olimpiečiai atsakinėjo į 
gausius kauniečių klausimus, pasi
rašinėjo autografus.

Linksmai grojant kaimo kape
lai, išleistuvės baigėsi vaišėmis ir 
šokiais. J. Piečaitis

SALJ'ASS-gos rengiamos 
varžybos (1996)

“Softbolo” žaidynės, įvyks 
1996 m. rugpjūčio 24-25 d.d. Wa- 
sagoje, Ont. Tai jau vienuoliktos 
klubo “Jungtis” organizuojamos 
varžybos - ŠALFASS-gos pirmeny
bės. Ryšiai: Brad Stephenson, 558 
Mississauga Valley Blvd., Missis
sauga. Ont. L5A 1Z1, tel. 905 279- 
1851.

Lauko teniso pirmenybės - 
rugpjūčio 31-rugsėjo 1 ir 2 d.d. Wi
ckertree Tennis Club, Columbus, 
Ohio. Ryšiai: dr. Algis Barauskas, 
3018 Patch Dr., Bloomfield Hills, 
MI 48304, tel. 810 258-6535.

Lengvosios atletikos pirmeny
bės kartu su latviais ir estais įvyks 
rugsėjo 7-8 d.d. Aidershot High 
School, Burlington, Ont. Talkinin
kauja Toronto “Aušros” ir “Vyčio”, 
Hamiltono “Kovo” klubai. Ryšiai: 
Irena Wilkinson, 2783 Kinnerton 
Cres., Mississauga, Ont. L5K 2B3, 
tel. 905 822-0302.

Sportinio šaudymo varžybos 
vyks rugsėjo 7, 14, ir 21 dienomis, 
šeštadieniais, Giedraičio klubo šau
dykloje netoli Hamiltono, Ont. 
Rengia lietuviai ir estai. Visais šio 
sporto reikalais kreiptis į Balį Sa
vicką, 340 Dixon Rd., Apt. 2004, 
Weston, Ont. M9R 1T1, tel. 416 
244-2267,

Golfo pirmenybės, globojamos 
Detroito “Kovo”, bus rugpjūčio 31 
- rugsėjo 1 d.d. Bay Valley Golf 
Club, Bay City, MI. Ryšiai: Alg. 
Rugienius, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302-1511, 
tel. ir faksas 810-258-6535.

Plaukimo pirmenybės numato
mos lapkričio 3 ar 10 d. Toronte, 
Ont. Ryšiai: Ilona Smalenskienė, 
248 Keele St., Toronto, Ont. M6P 
2K3, tel 416 769-7040.

Visais varžybų reikalais galima 
kreiptis j ŠALFASS-gos gen. sekr. 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, Ohio 4417-2122, tel. 216 
486-0889, faksas 216 943-4485.

ŠALFASS centro valdyba

Kas naujo Europoje?
Norvegijos sostinėje lengvosios 

atletikos rungtynėse disko metime 
Alekna užėmė trečią vietą, nusvie
dęs įrankį 66,32 m. Pirmas buvo vo
kietis Riedel Washington - 68,20 
m. Penktas buvo taip pat lietuvis 
Kidikas - 63,72 m. Vokiečių spau
dos teigimu trys pirmieji yra me
dalių kandidatai Atlanto olim
pinėse žaidynėse.

Šveicarijoje įvykusias vyrų 
rankinio žaidynes laimėjo Prancū
zija, prieš Vokietiją, Šveicariją ir 
Gudiją. Vokietijos rinktinėje žai
džia to krašto pilietybę priėmęs V. 
Petkevičius. Trijuose susitikimuose 
jis pelnė 9 įvarčius. Moterų rinkti
nėje žaidžia M. Riškevičienė. Vo
kietijos moterys dalyvauja olimpi
nėse žaidynėse. K. B.

A. a. Alfonsą Vietriną 
prisimenant

Š.m. birželio 19 d. Lietuvoje, 
po širdies priepuolio neilgai sirgęs, 
mirė iškilus sportininkas ir pedago
gas a.a. Alfonsas Vietrinas. Velio
nis sausio 15 d. atšventė 81-mąjį 
gimtadienį.

1939 m. Kaune baigęs “Pava
sario” gimnaziją, įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą. Studijavo 
ekonomiką. Vėliau ten pat lankė 
fizinio lavinimo fakultetą. Pokario 
metais Lietuvos kūno kultūros ins
titute įsigijo lengvosios atletikos 
trenerio specialybę. 1945 m. buvo 
Kauno kūno kultūros k-to pirmi
ninku. Ligi 1950 m. dirbo Lietuvos 
kūno kultūros institute ir vadovavo 
lengvosios atletikos ir slidinėjimo 
katedrai. Po to velionis 63 metus 
mokytojavo vidurinėje mokykloje, 
o beveik 20 metų dar dirbo ir 
Kauno medicinos akademijoje, 
kurioje jam buvo suteiktas docento 
vardas. 1976 m. grįžo į Lietuvos 
kūno kultūros institutą, kur dirbo 
docentu. Mėgstamą pedagogo 
darbą nutraukė, sulaukęs jau 72 m. 
amžiaus.

Išeiviai velionį prisimena kaip 
talentingą prieškarinės Lietuvos 
sportininką, žaidusį fubolą ir krep
šinį, iškilų Lietuvos slidinėtoją ir 
nuolatinį ilgųjų nuotolių bėgimo 
čempioną. Karo metu jis varžėsi ir 
su Kauno sportininkų “estafete”. 
Dešimt futbolininkų bėgo po 1 km, 
o Vietrinas - dešimtį.

Prisimenama ir jo draugiška 
laikysena sporto aikštėse, pasižy
minti paslaugumu ir patariamuoju 
žodžiu pradedančiajam. A.a. Alfon
sas Vietrinas, ilgametis Lietuvos 
lengvosios atletikos rinktinės daly
vis, ilgųjų nuotolių bėgimuose vis 
gerindavo savo pasekmes. Jam pri
klausė 22 Lietuvos bėgimų rekor
dai, 25 kartus jis buvo ir Lietuvos 
čempionas.

Alfonso Vietrino sportinė 
veikla pokarinėje Lietuvoje buvo 
pakartotinai įvertinta suteikiant 
jam įvairius garbės vardus (“sporto 
meistro” “nusipelniusio trenerio”, 
“kūno kultūros ir sporto darbuo
tojo” bei “sporto žymūno”). 1995 
m. Lietuvos kūno kultūros insti
tutui švenčiant 50 m. sukaktį, Lie
tuvos respublikos prezidentas Al
girdas Brazauskas velionį apdova
nojo Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino 4-to laipsnio ordinu.

Birželio 21 d. gausus velionies 
kolegų ir studentų būrys palydėjo jį 
į Panemunės kapines - paskutinę jo 
poilsio vietą. JKB

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term, indėlius
4.00% už 90-179 dienų term, indėlius
4.00% už 180-364 dienų term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.75% už 2 m. term, indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.75% už 4 m. term, indėlius
6.25% už 5 m. term, indėlius
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.25% už OHOSP (variable rate)
3.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
3.75% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.50% už Amerkos dol. 1 m. GIC
3.00% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

(fixed rate)

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.... . ..7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................ ..6.25%
2 metų................ ..6.75%
3 metų................ ..7.25%
4 metų................ ..7.50%
5 metų................ ..7.75%

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......6.40%

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

Kiti patarnavimai

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS

• Pirm., 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 416 532-1149
‘’'•v

u s
Skautų veikla

• Skautų-čių stovykla “Romu
voje” prasideda šeštadienį, rugpjū
čio 3 d. Visi atsiveža daiktus, kurie 
stovykloje būtini. Jei oras lietingas, 
pasiimti daugiau drabužių ir batų 
pasikeitimui. Vilkiukai ir paukš
tytės gyvens nameliuose, o visi vy
resnieji palapinėse. Turintieji savo 
palapines, pasiima kartu. Stovyklos 
vadovai-vės pasiruošę visus priimti, 
gerai prižiūrėti, skaniai maitinti. 
Nespėję užsiregistruoti, galės re
gistruotis prie vartų. Mokestis $200.

• LSS rašinių konkursą tema 
“Mano tėvų kelionė iš Lietuvos į 
užsienį” laimėjo Toronto R. Kalan
tos skautų-vyčių būrelio narys V. 
Mockus. Jam paskirta pirmoji 
premija. Sveikiname. M.

Hamiltono “Kovo” jaunių E krepšinio komanda, laimėjusi I vietą ŠAL
FASS-gos rengtose žaidynėse Toronte gegužės 25-26 d.d. Sėdi iš kairės: 
P. Stukas, S. Labodici, P. Šniuolis, S. Mclntash, A. Dirso. Stovi: S. 
Trumpickas, D. Baronas, A. Hopkins, A. Ruslys. Vadovai: R. Šniuolis ir 
V. Stukas Nuotr. A. Grajausko

Ateitininkų žinios
Hamiltono moksleivių ateiti

ninkų žiemos veiklos metai prasi
dėjo praeitą rugsėjo mėnesį. Mes 
buvome trys nariai: pirmininkas 
Lukas Gudinskas, iždininkė-kores- 
pondentė Austė Vaičiūnaitė ir aš, 
sekretorė, Vanesa Trumpickaitė. ' 
Mūsų globėja p. Vaičiūnienė gerai 
mus globojo ir rengė įdomius susi
rinkimus. Metus pradėjome su Mi- 1 
šiomis ir paskui į darbą. Daug įdo
mių darbelių darėme per metus, iš
kylavome ir daug ko išmokome. Su
sirinkimai vykdavo kiekvieną antrą 
antradienį ir užtrukdavo pusantros 
valandos. Kiekvieną susirinkimą 
pradėdavome malda, o paskui dis
kutuodavome to susirinkimo temą. 
Rašėm, dirbom rankdarbius, ginčy- 
jomės, kalbėjom ir laiko vis pritrūk
davo. Baigdavome malda ir vėl • 
laukdavome kito susirinkimo. Daly
vavome Toronto ateitininkų Kūčio- 
se, ruošėme rudens bazarą ir sma
giai stovyklavome “Kretingos” 
moksleivių kursuose.

V. Trumpickaitė, sekretorė

DAIVA 
DALINDA, 

BBA, Broker
Exnect Tel. 416 231-5000 
Vbesf FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo Įvertinimas. 

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Out. M8X 1BS

COLDUJC1X 
BANKCR □

S—A 

yY/Ay/a/ž/y/žž c<.
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. 416 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto, OnL 
Savininkas Jurgis Kuliešius

psAMocnu- 'j Knygų rišykla
ĮĮEįįy “SAMOGITIA”

' meniškai (riša
knygas bei žurnalus.

XX.. FMenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
- pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

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

Tel. 1-905-436-9903 FAX 1-905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

KELIONĖS Į LIETUVĄ DAR VIS GERIAUSIOMIS KAINOMIS IR 
SĄLYGOMIS. PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS!

IŠSKRENDANTIEMS LIEPOS MĖNESĮ:
- IŠ TORONTO, MONTREALIO IR OTTAWOS - TIK $1,200.00,
- IŠ VANCOUVERIO, CALGARY IR EDMONTONO - TIK $1,350.00.

Skrendam per Londoną su AIR CANADA ir LIETUVOS AEROLINIJA 
(LAL) specialiai sudaryta sutartimi.

Per Paryžių - TIK 12 DOLERIŲ DAUGIAU!
Ieškantiems kelionių į kitus (ar per kitus) Europos miestus visomis Oro 
Linijomis - GALIMYBĖS NERIBOTOS.

Rekomenduojam skrydžius per AMSTERDAMĄ IR HELSINKĮ.

133 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, Ont. M6R 2L2 TEL. 416 531-4800

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 ir 18 
vai (11 AM - 6 PM). Kitomis dienomis - užsitikrinti mano 
asmenišką dėmesį Jūsų reikalams, - paskambinę palikit 
savo telefono numerį ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu 
laiku, atskambinsiu.



Šimtas metų olimpinėms
žaidynėms

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Septintąsias olimpines žaidy

nes rengti buvo patikėta labiausiai 
nuo karo nukentėjusiai Belgijai. 
1920 metų žaidynės vyko Ant
verpeno mieste tarp griuvėsių. Ne
buvo pakankamai laiko pasiruošti, 
trūko dalyvių ir žiūrovų. Karą pra
laimėjusios šalys - Vokietija, Aust
rija, Bulgarija, Vengrija ir Turkija - 
į žaidynes nebuvo pakviestos. Žai
dynėse pirmą kartą dalyvavo “skrai
dantis suomis" Paovo Nurmi, kuris 
laimėjo 1 sidabro ir 3 aukso meda
lius. Kanada laimėjo ledo ritulio 
varžybas baigmėje įveikusi Švediją 
12:1 . Moterys žaidynėse dalyvavo 
ir anksčiau, tačiau platesniu mastu 
jos pasirodė tik Antverpene - 64.

Baron de Coubertin siūlymu 
VHI-tosios žaidynės vėl buvo su
rengtos Paryžiuje 1924 m. Tai buvo 
geriausios žaidynės, iki to laiko bu
vusios. Jos dar buvo vadinamos 
suomio Nurmi žaidynėmis. Šiose 
žaidynėse jis laimėjo 5 aukso meda
lius. Amerikietis Johnny Weiss- 
mueller’is plaukime laimėjo 3 auk
so medalius ir vėliau tapo filmų 
Tarzanu. Pirmą kartą žaidynėse da
lyvavo ir Lietuvos sportininkai - 
futbolo komanda ir du dviratinin

stadione. Pirmą kartą jame buvo 
įžiebta olimpinė liepsna ir oficialiai 
buvo priimtas 400 m ilgio bėgimo 
takas. Žaidynėse dalyvavo 2724 vy
rai ir 290 moterų. Moterys pirmą 
kartą galėjo dalyvauti lengvosios at
letikos varžybose. Vėliau 800 m bė
gimas iš varžybų buvo išimtas kaip 
netinkamas moterims. P. Nurmi 
laimėjo 9-tą aukso metalį ir J. 
Weismueller’is laimėjo dar du auk
so medalius plaukime. Amerikos 
lietuvaitė Albina Osipavičiūtė plau
kime laimėjo du aukso medalius. 
Šiose žaidynėse dalyvavo 12 Lie
tuvos sportininkų, kurie varžėsi 
lengvojoj atletikoj, bokse, sunkumų 
kilnojime ir dviračių lenktynėse. Iš 
jų geriausiai pasirodė boksininkas 
J. Vinča.

X-tosios olimpinės žaidynės 
Los Angeles 1932 m. turėjo daug 
naujovių, kurios buvo kartojamos 
vėlyvesnėse žaidynėse. Pirmą kartą 
dalyviams buvo pastatytas olimpinis 
kaimelis. Bėgimuose buvo naudo
jami elektros įrengimai. Suomių 
bėgikas P. Nurmi buvo suspenduo
tas, ir maratono bėgimą laimėjo ba
sas argentinietis J. C. Zabala. Ame
rikietei M. Didrikson, iškiliausiai 
pasaulio sportininkei, buvo leista

Žymusis Lietuvos krepšinio žaidėjas Arvydas Sabonis Kauno sporto 
halėje prieš kelionę į olimpiadą Atlantos mieste, JAV Ntr. J. Piečaičio

SKAITYTOJAI PASISAKO
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kai. Futbolininkai pralaimėjo si
dabro medalio laimėtojui, Šveica
rijai 9:0. Abu dviratininkai lenkty
nių neužbaigė. Baron de Coubertin 
pasitraukė iš TOK prezidento pa
reigų ir daugiau olimpinėse žai
dynėse nepasirodė. Mirė 1937 m.

IX-tosios žaidynės 1928 m. įvy
ko Amsterdame naujai įrengtame

Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES

tel. 416 763-5161
( 24 vai, pager)

dalyvauti tik 3 varžybose. Ji laimėjo 
aukso medalius ieties metime ir 80 
m bėgime su kliūtimis. Šuolyje į 
aukštį jai buvo įteiktas sidabro me
dalis, nes jos šuolių technika neati
tiko esamų taisyklių.

Grasinantys politiniai debesys 
slankiojo virš XI-tųjų olimpinių žai
dynių. Kai kurios šalys galvojo 1936 
m. žaidynes Berlyne boikotuoti, 
Rusija ir Ispanija ruošėsi organi
zuoti atskiras žaidynes Barcelonoje. 
Pilietinis Ispanijos karas sutrukdė. 
Tačiau Berlyne prie stadiono buvo 
įkeltas 14 tonų varpas, kurio skam
bėjimas turėjo kviesti pasaulio jau
nimą į olimpines žaidynes. Pirmą 
kartą eilės bėgikų iš graikų Olim
pijos į stadioną atnešė olimpinę 
ugnį. Tai buvo amerikiečio J. 
Owen’s žaidynės. Lengvojoje atleti
koje jis laimėjo 4 aukso medalius. 
Vokietaitės paruošiamuose 4x100 
bėgimuose pasiekė pasaulio rekor
dą. Tačiau baigmėje pametė laz
delę ir liko be medalių.

Sekančios olimpinės žaidynės 
1940 m., numatytos Japonijoj ir vė
liau Suomijoj, neįvyko dėl prasidė
jusio Antrojo pasaulinio karo. A.S.

& CRUISE WORLD
Musų biure Jus galite užsakyti:

♦ Geriausias keliones į Lietuvą.
♦ Skridimus j įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiltuose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorijas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ Iškvietimus bei vizas.
Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai kalbantiems agentams papildomi numeriai (ext.#):

Onai - 103, arba - 104, 
Audronei (dėl kelionių laivais) — 102.

Fax 416 769-6753 
E-Mail: audra@pathcom.com 

256A Durie St. (Bloor West Village), 
Toronto, Ont. M6S 3G3

MALONUS APLANKYMAS
Nuoširdžiai dėkojame profeso

rei Irenai Lukoševičienei iš Kana
dos už atsilankymą Kauno Maltos 
ordino senelių namuose. Tai sutei
kė mums daug džiaugsmo. Visus 
mus sužavėjo mielos profesorės to
lerancija ir paprastumas. Buvo ap
lankytas kiekvienas gyventojas, 
kiekvienam tartas meilus žodis. 
Darbuotojams išsakytas mintis ir 
patarimus iki šiol atsimename. Die
vas yra tiek stipriųjų, tiek silpnųjų 
Viešpats, stipriuosius jis paskyrė 
pagelbėti silpniesiems. Profesorė 
Irena Lukoševičienė savo turininga 
veikla, sutelkdama Lietuvos sociali
nius darbuotojus, suteikia jiems 
naujų jėgų tikėjimui, meilei, vilčiai 
bei naujiems prasmingiems dar
bams. Tūkstantį kartų ačiū Jums, 
miela profesore, už didelę meilę, 
kurią Jūs skleidžiate Lietuvos žmo
nėms. Tegul ir toliau jus globoja 
Dievas. Aldona Krinickienė, 

Kauno Maltos ordino senelių namų 
direktorė ir Kauno katalikių moterų 

draugijos pirmininkė

KLAIDINGA PAŽIŪRA
Mano vilnietiškas ačiū Živilei 

Makauskienei už tokį puikų ir iš
samų straipsnį - reportažą iš lenkų 
demonstracijos Varšuvoje. Spėju, 
kad autorė turi daug kantrybės, nes 
aš po kelių St. Krukovskio atsaky
mų būčiau atsisveikinęs, kartu pa
klausdamas, kuriame un-te jis gavo 
profesoriaus vardą, gal slaptai vei
kiančiame Vilniaus sulenkėjusių 
lietuvių?

Šia proga pateikiu istoriko Jur
gio Ochmanskio ištrauką: “XI-XII 
š. lietuviai taip pat susidūrė su Len
kija, kurios valdovai Kazimieras 
Atstatytojas 1048 m. (jis valdė Len
kiją 1015-58 m. - K.B.), Boleslovas

Kreivaburnis (1102-1113) ir po to 
Kazimieras Teisingasis 1192 m. ve
dė kovą su prūsais ir jotvingiais. 
Prie pirmų lietuvių-lenkų mūšių 
prieita greičiausia valdant Boleslo
vui Narsiajam (1058-1079 m.). Ta
čiau praėjo daug metų, kada vėl 
ginkluoti lietuviai pasirodė lenkiš
kose žemėse, užpuldami (“najecha- 
li”) Lenkiją tarp XII ir XIII š.”(Jcr- 
zy Ochmianski, Historia Litwy, 
Vroclav, Varszava, Krakov, 1990 
m., psl. 42). Tad, “profesoriau” - ir 
tai dar Varšuvos un-to, kada gi “at
sidaro” lietuvių tauta - ar tik XIX 
š., ar ji jau buvo žinoma Europoje 
X š.? Patarčiau “profesoriui” pasi
skaityti taip pat Poznanės un-to iš
leistą Juliaus Bardacho studiją” O 
dawnej i niedawnej Litwie” - “Apie 
seną ir neseną Lietuvą”, Poznanė, 
1988 m. Baronas, Vokietija

- 1996 metų svarbios datos: 
spalio 11, 12 ir 13 - Lietuvių die
nos, Mississauga, Ont., spalio 20 
- Lietuvos seimo rinkimai, spalio 
30 - “Baltic Evening” Otavoje, 
lapkričio 27, 28 ir 29 - Baltijos 
kraštų paroda “The Baltic Con
nection" BCE Place Toronte, lap
kričio 30 - KLB tarybos suvažia
vimas.

- Kanados .jaunimo studijos 
Lietuvoje. Pradedant jau šį rudenį 
Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) Dailės institutas Kaune 
priima keturis studentus studi
juoti nemokamai. Institutas ap
mokės bendrabutį; studentui kai
nuos tik maistas (apie 5 ar 6 ka- 
nadiškus dolerius dienai). Dau
gelį reikiamos medžiagos studi
jom gaus nemokamai, bet kai ką 
reikės ir nusipirkti. Dailės insti
tuto specialybės - architektūra, 
kraštovaizdis (landšaftas), komer
cinis menas, grafika, reklama, 
tekstilė, keramika ir stiklas. Ga
lima studijuoti vieną semestrą ar 
daugiau. Per pilnus 4 metus gali
ma gauti bakalauro laipsnį, per 5 
metus magistro. Datos - rudens 
semestras: rugsėjo 2 iki gruodžio 
24; pavasario: sausio 13 iki gegu
žės 10. Principiniai yra susitarta 
su Ontario meno kolegija (On
tario College of Art - OCA), kad 
VDU dailės institutas susiporuos 
su OCA, ir abu fakultetai pripa
žins vienas kito kursus ir diplo
mus. Taigi studentas galės studi
juoti viename ar kitame- meno fa
kultete neprarasdamas laiko, ir 
gauti atitinkamą diplomą. Dėl ar
chitektūros ir kraštovaizdžio stu
dijų panašaus susitarimo nėra. 
KLB priima prašymus ir ragina 
jaunimą, turintį meninių gabumų, 
pasinaudoti šia galimybe, pasilik
dama teisę rekomenduoti studen
tus. Rašyti:- Kanados lietuvių 
bendruomenė, 1011 College St., 
Toronto M6H 1A8. Prie prašymo 
pridėti meno darbų pavyzdžius. Inf.

Kanados įvykiai

rufŲ

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy")

Priima pasienius pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) T©l . 4-Įg 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

1448 Lawrence Avenue East, Suite 210, 
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nos, netekusios vyro, negali 
dirbti dėl vaikams reikalingos 
nuolatinės priežiūros. Jo$ krei
piasi į savivaldybių ir provincijų 
labdaros įstaigas prašydamos 
paramos. Šiuo ihetu globa yra 
gerokai sumažinta ir suvaržyta. 
Ontario provincija tik dabar 
parlamente yra priėmusi įstaty
mą. Šis įstatymas atsiskyrusius 
tėvus turėtų priversti mokėti 
pašalpas paliktiems vaikams. 
Nemaža dalis tėvų tokių įsaky
mų nevykdydavo. Tokiems da
bar ieškoma sėkmingų būdų, 
kurie juos priverstų atiduoti pa
liktiems vaikams jų išlaikymui 
paskirtas sumas.

Šia proga negalima užmirš
ti ir kai kurių Kanadon nelega
liai besiveržiančių ateivių mo
terų. Jas čia labiausiai vilioja lig 
šiol gerai veikusi labdara. Jos 
dažniausiai yra Kanadoje ryš
kiai matomos rasinės mažumos

atstovės, prisigimdančios vaikų 
ir, jų mastu matuojant, gaunan
čios gerą pragyvenimą iš valdi
nės labdaros. Ta labdara kartais 
pasipildoma pagalba narkotikų 
platintojams bei jų globa.

Labdara kartais gaunama 
pasinaudojant suklastotais do
kumentais bei kitomis sukčiavi
mo priemonėmis. Metropolinio 
Toronto labdaros įstaiga turbūt 
taps pirmąja savivaldybės insti
tucija Kanadoje, labdaros gavė
jams kompiuterio pagalba įsive
dančia jų piršto nuospaudų 
kontrolę. Ši kompiuterinė siste
ma taipgi palengvins ir atsiskai
tymo sistemą. Metropolinio To
ronto labdara šiuo metu naudo
jasi 104.000 torontiečiai. Smul
kesnių pažeidimų buvo rasta 
apie 10.000. Klaidų padaro ir 
Metropolinio Toronto labdaros 
administracija. Pernai tos admi
nistracinės klaidos atnešė 14 mi
lijonų dolerių nuostolį. V.Kst.

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

2.7 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

(arti Lawrence ir Weston Rd.) Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo 
bei daugiau kaip 20 metų statybos ir re
monto patirtį. Mielai atsakysiu į namų pir
kimo, pardavimo ar remonto klausimus.<’

West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio)
Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

DRESHER
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

Į Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu 

Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
1650 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8 
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
traukinio Keele stoties)
nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Nordland Express

Darbo valandos:

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais 
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais 

Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

JAV ir Kanados dolerių perdavimas
4% plius $20 pristatymas iki $4,999 

3% nuo $5,000
Siuntiniai su kanadiškais produktais 

Lietuvoje mūsų sandėlyje:

Skyrius: North York

London

Montreal

Town Press
164 Willowdale Ave, North York, Ont.
416 222-4021
Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine
514 637-9102

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius į 
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos 
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą, 
sąskaita bus jums pasiųsta.

Dėl patogumo, pastovumo, išvaizdos ir 
ekonomijos turime įvairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 
kubinių pėdų. Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio 
knygyne, sekmadieniais ir kredito kooperatyve “Talka”, 
830 Main St. E. Hamiltone

SKAMBINKITE Toronto 416 535-

Siuntinys nr. 1
Siuntinys nr. 2
Siuntinys nr. 3
Siuntinys nr. 4

Siuntinys nr. 6

Siuntinys nr. 7
Siuntinys nr. 8
Siuntinys nr. 9

10 kg miltų. 10 kg cukraus. 10 kg ryžių
12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
4.5 kg vištienos buljonas
6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 gr)

20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 gr)
31 įvairūs kanadiški produktai (20 kg)
17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg) 
220 v elektrinis šaldytuvas

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)

$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)

Už Toronto ribų 1-800-561-3113______ FAX 416 535-5001________

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis (Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
- INSURANCE

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:audra@pathcom.com
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TO RON T O
Anapilio žinios

- Liepos 14, sekmadienį, pa
krikštytas Aušros (Lešinskaitės) ir 
Henry Trussow sūnus Andrius- 
Henrikas.

- Liepos 17 d. Oakvilėje mirė 
a.a. Vytautas Pulkauninkas, 72 m. 
amžiaus. Gedulinės Mišios buvo at
našaujamos mūsų šventovėje šešta
dienį, liepos 20 d.

- Rugpjūčio 26-29 d.d. organi
zuojama vaikų chorinės muzikos 
stovykla. Registracija ir smulkesnė 
informacija yra teikiama parapijos 
raštinėje tel. 905 277-1270.

- Panevėžio K. Paltaroko vidu
rinei mokyklai vajus tęsiamas to
liau. Prašome aukoti per parapiją. 
Aukos bus įteikiamos KL katalikų 
centrui ir persiunčiamos Panevėžio 
vyskupijai.

- Mišios liepos 28, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Bronių Znotiną, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 10 v.r. už 
Monkevičių šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Nuo liepos mėnesio pakei

čiamas pamaldų laikas. Pamaldos 
bus pradedamos 9.30 vai. ryto.

- Liepos 28 d. pamaldas laikys 
kun. Hilda Lorenz.

- Pamaldas rugpjūčio 11d. (su 
Šv. Vakariene] ir rugpjūčio 25 d. 
laikys kun. A. Žilinksas.

- Rugsėjo 8 d. pamaldas (su 
Šv. Vakariene) ir rugsėjo 22 d. lai
kys kun. A. Žilinskas.

- Parapija reiškia užuojautą 
visai Kybrancų šeimai bei gimi
nėms, iškeliavus į amžinybę jų ma
mytei. E.J.ST.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, liepos 21 d. po

pietėje dalyvavo 175 asmenys.
- Svečių knygoje pasirašė Irma 

ir Oswald Krause iš Brunnemkamp 
Vokietijos, P. Murinas iš Panevė
žio, E. Tribinevičienė iš Wasagos. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narė L. Po
cienė.

- LN valdybos posėdis - rug
pjūčio 8, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Toronto Lietuvių Namų poil
sio stovykla Wasagos “Kretingoje” 
įvyks rugpjūčio 10-18 d.d. Užbaigi
mo gegužinė - rugpjūčio 17, šešta
dienį, 7 v.v. Stovyklos reikalais 
skambinti Augustinui Sukauskui, 
416 614-7739.

- Kauno “Ainiai” čia koncer
tuos rugpjūčio 6, antradienį, 7 v.v. 
Jie yra paruošę įvairių autorių kūri
nius. Šio ansamblio vadovas Jonas 
Urbonas klausytojus supažindins su 
savo kūriniais. Programon įtraukti 
žymūs poetai kaip K. Bradūnas, J. 
Marcinkevičius, S. Geda ir kt.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - J. Intas ir A. 
Vaupšas.

A. a. Antaninos Pliūrienės 
2-jų metų mirties prisiminimui, 
duktė dr. Diana Pliūra-Granger 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Juozo Birgelio antrųjų 
mirties metinių (rugpjūčio 1 d.) pri
siminimui, Janina Birgelienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Petro Januškos dešim
ties metų mirties prisiminimui, 
jo žmona Birutė ir vaikai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

“Tėviškės žiburių” redak
cija gavo pirmąjį “Draugo” 
numerį, išleistą anglų kalba. Tai 
šešių puslapių įprasto šiam 
dienraščiui formato leidinys, 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis, skiriamas pirmiausia lietu
vių bičiuliams bei lietuvių kil
mės asmenims, kaip adminis
tracijos pranešime sakoma. Nu
matyta leisti kiekvieną šešta
dienį. Atkarpoje nurodoma pre
numeratos kaina: pusmečiui 
$40 (JAV), metams $60 (JAV). 
Vyr. redaktorė D. Bindokienė 
vedamajame primena, kad lie
pos 25 d. “Draugas” švenčia sa
vo 87-tąjį gimtadienį, ir tiki, kad 
jau. pribrendęs laikas naujiems 
sumanymams.

CANDLELIGHT CATERING 
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš- 

■ tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Dar yra vietų autobuse kelio

nei į Midland’o kankinių šventovę 
rugpjūčio 4 d. Registruotis parapijos 
raštinėje. Kelionės kaina $17.

- Pakrikštytas Danielius-Mark- 
Charles, Laimos (Krivaitės) ir Mark 
Heintzman sūnus.

- Palaidoti: a.a. Augustinas Sen
kus, 83 m. Paliko Lietuvoje žmoną 
Eugeniją ir dukrą Reginą Kačeraus- 
kienę; a.a. Ona Plenienė, 64 m. 
Paliko vyrą Aleksą; a.a. Salomėja 
Pundžiuvienė, 84 m. Paliko dukrą 
Aldoną Talio su šeima, seseris Liuciją 
Strumilienę ir Anelę Žėkicnę su šei
momis Toronte ir brolį Vytą Blažaitį 
su šeima Lietuvoje.

- Praeitą sekmadienį, liepos 21, 
“Kretingos” stovyklavietėje prasidėjo 
antroji stovykla, skirta lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vaikams. 
Stovykla baigsis rugpjūčio 3 d. Didysis 
laužas, į kurį kviečia visus, bus liepos 
27 d., 7.30 v.v.

- Sekmadieniais ir vasaros metu 
giedama per 10.15 v.r. Mišias. Praeitą 
sekmadienį, liepos 21, Rita Radžiū
naitė, parapijos tarybos religinės sek
cijos pirmininkė, vadovavo giedoji
mui.

- Mišios sekmadienį, liepos 28:
8.15 v.r. už a.a. Ingridą Builovaitę;
9.15 v.r. už a.a. Joną Baltrušaitį, 10.15 
v.r. už Bušinskų ir Pranskevičių šeimų 
mirusius, už a.a. Agotą ir Juozą Vai
nas ir M. Gertus padėkos intencija;
11.30 v.r. už parapijiečius.

A. a. Kun. Cukuras
Telefonu gauta žinia, kad iš 

JAV nuvykęs į Lietuvą su kuni
gų grupe, 1996 m. liepos 17 d.,
1.30 v.p.p. mirė kun. Valdema
ras Cukuras. Buvo pašarvotas 
Vilniaus arkikatedroje-baziliko- 
je ir palaidotas liepos 19 d. An
takalnio kapinėse.

Velionis yra gimęs 1915 m. 
balandžio 11 d., kunigu įšven
tintas Kaune 1938 m. Mokslus 
gilino pokaryje Romos univer
sitetuose ir gavo filosofijos bei 
teologijos daktaro laipsnius. Il
giausiai darbavosi JAV-se kaip 
N. Pr. Marijos seserų vienuoli
jos kapelionas Putname. Veik
liai reiškėsi sielovadoje visuo
meninėje, kultūrinėje ir peda
goginėje veikloje, bendradarbia
vo spaudoje. Su jo mirtimi sese
lių vienuolija neteko kapeliono, 
Ateitininkų federacija - dvasios 
vado, Kunigų vienybė - sekreto
riaus, “TŽ” - bendradarbio, iš
eivija - įžvalgaus veikėjo, Lietu
va - iškilaus patrioto.

Žymioji išeivijos tautinių 
šokių puoselėtoja Genovaitė 
Dumčiūtė-Breichmanienė, grį
žusi iš Dešimtosios tautinių 
šokių šventės Čikagoje, lankėsi 
“TŽ” redakcijoje ir paliko ma
lonią dovaną - savo atsiminimų 
knygą, išleistą Lietuvoje “Lietu
vą mylėjom iš tolo...” Joje auto
rė įdomiai aprašo savo šeimos 
odisėją: išvietintų asmenų die
nas Vokietijoje, sunkią pradžią 
Kanadoje, veiklą tautinių šokių 
srityje, įspūdingas “Gyvataro” 
keliones po pasaulį, kultūrinę 
bei visuomeninę lietuvių veiklą 
Kanadoje. Visa tai ji susieja su 
savo dalyvavimu bei patirtimi. 
Knygą gražiai išleido “Lietuvos 
liaudies kultūros centras”. Tai 
geras informacinis šaltinis Lie
tuvos žmonėms, besidomin
tiems išeivijos veikla. Išspaus
dinta tiktai 500 egz. ir pagailėta 
vietos nuotraukoms. Didžiojo 
formato puslapiuose įdėtos ma
žytės nuotraukėlės juose beveik 
dingsta.

: n

Toronto “Atžalynas”, dalyvavęs X-joje lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje 1996 m. liepos 6 d. Ntr. Z. Degučio

atžalynasjį 
» TDRŪNTD

® MONTREAL

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 

ttel. 416 760-7181.

PATYS PRISIRINKITE

AVIEČIŲ
jfii»r*WHITTAMORE'S

FARM
Adresas: 8100 Steeles Ave. E.,

4 mylios į rytus nuo Markham Road (Highway 48)

905 294-3275
Taipgi: ŽIRNIAI, PUPOS, JUODIEJI IR RAUDONIEJI SERBENTAI

1996 metų Toronto Lietuvių Namų
po i i r o stovykla

rengiama Tėvų pranciškonų
Atidaroma - rugpjūčio 10,

Stovyklos užbaigimo GEGUŽINĖ 
su įdomia programa įvyks 

rugpjūčio 17, šeštadienį, 7 valandą 
vakaro.

šeštadienį, 12 v.r.

vasarvietėje “Kretinga” Wasagoje
Uždaroma - rugpjūčio 18, sekmadienį.

Stovyklos kaina - $115 vienai šeimai 
savaitei; $70-vienam asmeniui;
$20 - dienai vienam asmeniui.
Komendandas - A. Sukauskas.

Juozas Šiaučiulis liepos pabai
goje grįžta nuolatiniam gyvenimui j 
Lietuvą. LK Mindaugo šaulių kuo
pos vadas Antanas Žiūkas su talki
ninkais liepos 13 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje surengė puikias iš
leistuves. Susirinko gera šimtinė 
dalyvių iš Lietuvos, Detroito, To
ronto ir daugiausia iš Montrealio.

Oficialią dalį pradėjo A. Žiū
kas ir pakvietė šiam vakarui vado
vauti Bronių Staškevičių. Jis su
glaustai paminėjo J. Šiaučiulio pla
čią visuomeninę veiklą, apėmusią 
ne vien Montrealj. Po to gražius 
linkėjimus išvykstančiam pareiškė: 
Lietuvos šaulių s-gos išeivijoje va
das Mykolas Abarius, Vilniaus šau
lių rinktinės vadas Balys Savickas, 
rinktinės iždininkas Juozas Rovas, 
Vlado Pūtvio šaulių kuopos vado 
pavaduotojas Petras Jonikas, Jūros 
šaulių kuopos “Neringa” vardu Al
dona Vaičekauskienė, KLB Mont
realio apylinkės valdybos pirm. 
Arūnas Staškevičius, “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorė Birutė 
Nagienė, Žvejotojų-medžiotojų klu
bo “Nida” vardu Edis Vaičekaus
kas, Liudas Stankevičius palinkėjo 
įsteigti Lietuvoje kanadiečių orga

nizaciją. Albinas Urbonas užbaigė 
atsisveikinimo linkėjimus. Kai ku
rie kalbėtojai įteikė savo organiza
cijų paruoštas plaketes ar padėkos 
lapus. O visų šio vakaro dalyvių 
vardu įteiktas porti'elis-lagaminas. 
Perskaityta brolio sūnaus Raimun
do Šiaučiulio šeimos iš Toronto te
legrama ir Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje garbės teismo pirm. St. 
Jokūbaičio laiškas.

J. Šiaučiulis visiems kalbėto
jams nuoširdžiai padėkojo už gra
žius linkėjimus. Baigdamas kalbą, 
pakvietė A. Staškevičių ir su M. 
Abarium ir B. Savicku prisegė “The 
Baltic veterans league in Canada” 
medalį ir įteikė diplomą už ilgą 
darbuotę lietuvių bendruomenėje.

Kun. Kazimierui Ambrasui, SJ, 
palaiminus valgius, visi vaišinosi 
Danos Urbonavičienės su talkinin
kais paruošta vakariene. Dar ilgai 
buvo kalbėtasi su svečiais ir bičiu
liais. O viešnia iš Lietuvos visus pa
sveikino lakiu žodžiu. Mėgėjai turė
jo progos ir pasišokti.

Dr. Audra-Marija Juraitė gavo 
medicinos gydytojos diplomą ir spe
cializuosis psichiatrijos srityje. B.S.

Informacija ir registracija - A. Sukauskas 416 614-7739 arba Z. Rėvas - 416 251-9635.
Rengia - Toronto Lietuvių Namų vyrų būrelis

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pas
kutinis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 30 d., o poatosto- 
ginis numeris - rugpjūčio 20 d. 
Atostogų metu neveiks redakci
ja ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija ir spaustuvė po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 13 d.

Lietuvių pamaldos Kana
dos kankinių šventovėje Mid- 
lande, rengiamos Kanados lie
tuvių katalikų centro, įvyks rug
pjūčio 4, sekmadienį. Pamaldos 
prasidės 2.30 v.p.p. Kryžiaus ke
liais (susirinkti prie lietuvių kry
žiaus). Esant blogam orui, šven
tovėje bus kalbamas Rožinis. 
Mišios - 3 v.p.p., pamokslą sa
kys kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, giedos Lietuvos kanki
nių šventovės choras. Žada da
lyvauti “Ainių” ansamblis iš 
Lietuvos. Taipogi pamaldose 
dalyvaus lietuvių organizacijos 
su vėliavomis. Maldų paskirtis - 
prisiminti ir paminėti lietuvių 
tautos priespaudą ir kančias, 
prasidėjusias prieš 55 metus.

Maldininkų autobusas išvyks 
12 v. nuo Prisikėlimo parapijos 
šventovės ir grįš apie 7 v.v. Re
gistruotis Prisikėlimo parapijos 
raštinėje. Kelionės kaina - $17 
asmeniui.

Meno paroda įvyks Simcoe 
Day (pirmąjį rugpjūčio pirma
dienį) St. Lawrence Market pa
talpose, Front ir Jarvis g-vių 
sankryžoje. Rengėjai (Toronto 
savivaldybė) kviečia menininkus 
nemokamai išstatyti savo kūri
nius. Reikia atsivežti savo stalus 
ir įrengimus. Paroda vyks nuo 9 
v.r. iki 2 v.p.p. Registruotis gali
ma skambinant Angela Li, tele
fonu 416 392-7120.

Tautinių grupių spaudos 
taryba Kanadoje, šiuo metu va
dovaujama dr. M. C. Varano, 
Darbo dienos savaitgalį rengia 
19-tąjį tautybių spaudos festiva
lį, kuris bus baigiamas sekma
dienį, rugsėjo 1 d. Kanados tau
tinės parodos (CNE) aikštėje 
(Community Corner Stage) tri
jų valandų įvairių tautybių me
niniais pasirodymais.

Tėvynės sąjungos Toronto 
židinio gegužinė, rengta pra
ėjusį sekmadienį, liepos 21 d. 
sutraukė gausų būrį tautiečių iš 
įvairių vietovių. Veikė užkan
džių ir gėrimų bufetas, vyko 
loterija, grojo gintariečių “kai
mo kapela”. Smagiai visi pa
bendravo. O svarbiausia - gau
tos aukos ir renginio pelnas pa
skirtas priešrinkiminiam vajui 
paremti. Aukas galima siųsti 
adresu: Tėvynės sąjunga, Box 
212, Station D, Etobicoke, Ont. 
M9A 4X2. Čekius rašyti “Tėvy
nės s-gos seimo vajus” vardu. Dl.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVE 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio' 
darbus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

LABDAROS KAZINO
1573 Bloor St. West (Bloor - Dundas West) 

Programoje: laimės ratas, kortų žaidimai 
(Blackjack, Hold’Em Poker), 

Liepos 25, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
Liepos 26, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Liepos 27, šeštadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.

PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų 
rezervacijos skambinti tel. 416 532-8217

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.766-5827 FAX: 766-1349
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Valdo - Georgian Gaming Services

Leidimo nr.
P964304

i Rengiama naujų ateivių

susipažinimo gegužine
1996 m. rugpjūčio 3, šeštadienį, 12 vai.

Humber Bay Park-East (Area A)
(Park Lawn Rd. ir Lakeshore Blvd. West sankryžoje)

Dalyvauja ansamblis “Ainiai”
Parkas atidaromas 10 vai., yra aikštelė automobiliams. Važiuojant 
T.T.C. lengviausia pasiekti tramvajumi N r. 501 Queen St. West..
Kviečiami visi nauji ateiviai dalyvauti, susipažinti ir 
pabendrauti Ontario ežero pakrantėje.
■ Naujų ateivių sambūris

Kauno miesto muzikos ansamblio “AINIAI”

KONCERTAI:
WASAGOJE Oakview Community Centre, Mosley gatvėje,

1996 m. rugpjūčio 4, sekmadienį, 7 v.v.
TORONTO LIETUVIU NAMUOSE

1996 m. rugpjūčio 6, antradienį, 7 v.v.
Ansamblį “AINIAI” sudaro 8 Kauno filharmonijos muzikai- 
instrumentalistai, dainininkai, aktoriai, Lietuvos Atgimimo 
dvasios menininkai.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ir išgirsti šį šaunų aukšto 
meninio lygio ansamblį. įėjimas - $10 asmeniui.

Rengia Toronto LN kultūros komisija

XXXIV KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ

įš^min^as
įvyks Anapilio salėje, Mississaugoje, 

1996 m. spaCio 12, šeštadienį, 7 v.v. 
Stalus prašome iš anksto užsisakyti skambinant 

Vytautui Taseckui telefonu 905 824-4461.
Bilietų kaina - $30 asmeniui.

Čekius rašyti KLB-KLD, siųsti 3221 Trelawney Cr., 
Mississauga, Ont. L5N 5G7.

KLD Renginio komitetas

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų ; 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku tel. 503-1687.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B. DONNA SVRAKA, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 514 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas nsĮparelgoJa apsidrausti.

skatinimus; Kanados lietuvių 
bendruomenė kviečia visus lietuvius greičiausiai įsigyti 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PASĄ, 
suteikiantį teisę balsuoti seimo rinkimuose, kurie įvyks 

1996 m. spalio 20 d.
Paso gavimo reikalu kreiptis:
Otavoje: Embasy of Republic of Lithuania, 130 Albert 
Street, Suite 204, tel. 613 567-5458, fax 613 567-5315 

Toronte į KLB raštinę: 1011 College St.,Toronto, Ont. M6H 
1A8. Darbo dienomis 10 v.r. - 3v.p.p., ir sekmadienias po Mišių, 
kur budintis asmuo padės užpildyti reikalingus blankus, patars ir 
tarpininkaus paso gavime. Prieš atvykstant paskambinti tel. 
416 533-3292.
Hamiltone informacijos reikalais skambinti tel. 905 332-6006.

Būtina atsinešti: originalius dokumentus, įrodančius: 
Lietuvos pilietybę, kilmę, vedybinius dokumentus, teisinius 
pavardės ar vardo pakeitimus, Kanados pasą, gimimo metrikas, 
Kanados imigracijos vizas, senus pasus ir kt.

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.
3101 Bloor Street West, Suite 308, 
Toronto, Ontario M8X 2W2 
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

ONTARIO PAŠALPOS VAISTAMS 
(ONTARIO DRUG BENEFITS) 

SVARBIOS žinios pensininkams bei 
kitiems, šalpas gaunantiems

Per ateinančius dvejus metus federacinė valdžia sumažins sveikatos 
finansinę paramą provincijoms $2.1 bilijonais dol. Todėl Ontario 
vyriausybė turi greitai veikti, kad tvarka, apmokanti vaistus, būtų 
išsaugota.
Nuo liepos 15 d., gaunantys Ontario pašalpas vaistams, turės 
minimaline suma prisidėti prie prirašytų vaistų apmokėjimo. Ontario yra 
paskutinė provincija, įvedanti šią tvarką.
Kiek primokėsite, priklausys nuo Jūsų pajamų. Reikės mokėti iki $2 už 
kiekvieną receptą, jeigu esate:

• nevedęs (usi), sulaukęs (usi) 65 m. amžiaus, ir pajamos 
žemesnės kaip $16,018 per metus;

• vedusių pora, abu jau 65 m. amžiaus, gaunantys kartu 
sudėjus mažiau kaip $24,175 per metus, arba

• gyvenate slaugos namuose, senelių namuose ar 
specialių paslaugų institucijoje;

• gaunate socialines arba šeimines pašalpas;
• paslaugos Jums teikiamos namuose.

Ar esate 65 m. amžiaus ir turite djdesnes pajamas? Tada mokėsite 
pirmuosius $100 dolerių už Jums reikalingus vaistus kasmet. Virš 
tos sumos reikės sumokėti tik išrašymo mokestį, iki $6.11 už 
receptą.
Ar turite sveikatos draudimą su privačia firma? Paskambinkite 
pasiteirauti, gal priemokos bus padengtos.
Skambinkite Sveikatos ministerijai telefonu 1-888-405-0405, jeigu 
turite dar klausimų, arba vaistinėse rasite informacinių lapelių.
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