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Savaitė Lietuvoje
Kasmet mokslo metų pabaiga nuvilnija plačiu 

atodūsiu: pagaliau... Mokiniai - vieni uoliau, kiti silpniau 
- plušo prie savo gyvenimo statybos: vis pirmyn, vis aukš
tyn. Stebėjo ir džiaugėsi tėvai, mokytojai, visuomenė. 
LIETUVIŠKAME išeivijos gyvenime, kiekvieną pa

vasarį išleidžiant vis po naują šeštadieninės mo
kyklos baigusiųjų laidą, vien tik sveikinimų neuž

tenka. Tikslas - ne abiturientų iškilmės. Tikslas - didė
jančios lietuviško jaunimo gretos, kraunamas svarbus 
kraitis. Mokyklų administracijos suskaičiuoja kiek kasmet 
gyveniman išleidžia jaunuolių, gražiai atsisveikinančių su 
mokytojais ir tėvais, nešančių lituanistinių žinių bagažus, 
išeinančių būreliais su mokykloje įsigytais draugais. Tai 
gražus ir reikšmingas vaizdas, kurio nesukurtų jokia kita 
visuomeninė institucija. Tą padaro tik savoji lietuviška 
mokykla. Tačiau pasigirsta balsų, klausiančių, kur visas 
tas gražusis jaunimas dingsta? Neskaitant negausių išim
čių. dauguma tų iškilmingai palydėtų į lietuvišką gyveni
mą abiturientų kažkur išsisklaido. Klausimas įdomus. Gal 
net vertėtų pasekti tų dingstančių pėdsakus ir bent apy
tikriai nustatyti, kaip toli jie yra pasitraukę nuo visko kas 
lietuviška. Būtų gal naudinga žinoti,kodėl jie kažkur 
kitur, o ne savųjų tarpe? Nors įdomu, bet sunku būtų ti
kėtis, kad kas nors užsiimtų tokia statistika. O jei ji ir bū
tų kaip nors sudaryta, vargu ar kas praktiškai pasikeistų. 
Mat išsisklaidymas yra normalus reiškinys. O be to, ne vi
si nori ir gali būti veikėjai, kuriuos kiekvienas mato.

A
TMINTINA viena - kas savoje mokykloje įdiegta, 
lieka visam gyvenimui. Tad visai nenuostabu, kad 
dėl tų savųjų mokyklų kovoja visos tautinės mažu
mos kiekviename krašte. Turime ryškių pavyzdžių ir Lie

tuvoje. O kaip išeivijoje? Kovoti dėl jų su valdžia nerei
kia. Atvirkščiai - joms sudaromos sąlygos veikti. Savoji 
kalba bendroje Kanados ir Australijos švietimo sistemoje 
užskaitoma kaip dėstomasis dalykas, atskirų tautų kultū
rinis įnašas giriamas ir skatinamas, kvalifikuotų mokyto
jų, dirbančių savo tautinėse grupėse, darbas visapusiškai 
vertinamas. Tačiau mūsų šeštadieninės mokyklos susidu
ria su kitomis problemomis - tėvų nerangumu ir nuolati
ne kritika dėl smunkančio mokslo lygio. Tėvų nerangu
mas - dalykas paprastas. Kai kurie nenori šeštadieniais 
anksčiau keltis, savo vaikus vežti į mokyklą, gaišti laiką, 
įsipareigoti kas savaitę pirmyn - atgal važinėti visą žiemą, 
dargi praradus vieną kitą šimtinę mokslui ir knygoms ap
mokėti. Tokie ir panašūs savanaudiški išskaičiavimai daž
nai yra ir to menkai pagrįsto kritikavimo slaptos ištakos. 
Rimtesni svarstymai dėl mokslo lygio vargu ar paveiktų 
tuos nerangiuosius, jau iš anksto nusistačiusius nesiklau
syti, jei kas kitaip kalba, negu jie. Tai apgailėtinas reiški
nys, drumsčiantis pozityvią nuotaiką. Mūsų mokyklos, ko
kio dydžio ar lygio jos bebūtų, yra mūsų pačių. O tai jau 
daug reiškia. Ir už mus pačius niekas kitas nedirbs, kad 
mūsų augantys vaikai įprastų reikštis lietuviškoj aplinkoj. 
Todėl tik pagarba ir dėkingumas priklauso lituanistinių 
mokyklų darbuotojams. Č.S.

Nutrauktos derybos
Kanados ir JAV derybos dėl 

lašišų žvejybos Ramiajame van
denyne prie Britų Kolumbijos 
nutrūko gegužės 20 d. Po ketve- 
rių metų pertraukos tęsiamose 
derybose buvo stengiamasi apri
boti JAV žvejojamą žuvų kiekį. 
Kanada laikosi “Pacific Salmon 
Treaty” sutarties nuostatų, nu
matančių žvejybos ribas, tačiau 
JAV nuo 1985 m. kasmet su
gaudo 4 milijonus žuvų daugiau 
negu leidžiama, Kanados lašišų 
žvejybos pramonei sudarant $60 
mln. nuostolio per metus. Dery
bas nutraukė Kanados specia
lusis ambasadorius Yves For
tier, sužinojęs, kad JAV delega
cija nebuvo įgaliota svarstyti 
konkrečių skaičių, o Kanados 
siūlymus norėta pateikti dviejų 
mėnesių peržiūrai.

Kanadai nebeleidus JAV 
laivynui naudotis Nanoose Bay 
ginklų bandymo zona, JAV bu
vo sutikusios vėl tęsti derybas, 
tačiau jas atšaukė, kai Kanada 
sustabdė ir nubaudė keturis 
JAV žvejybos laivus, anksčiau 
nevykdžiusius teisėtų tikrinimo 
taisyklių. Žvejybos “karas” vėl 
atsidūrė aklavietėje.

Kanados aplinkosauga su
sirūpinusios institucįjos ruošia
si pareikšti skundą aplinkosau
gos bendradarbiavimo komisijai 
(Commission for Environmental 
Cooperation). Ši komisija buvo 
įsteigta pagal Šiaurės Amerikos 
laisvosios prekybos sutartį (NAF

TA). Teigiama, kad Kanada ne
vykdo savo įsipareigojimų, nu
matytų “Biodiversity” sutartyje, 
pasirašytoje Rio de Žaneire 
1992 m.

Sutartis įpareigojo kiekvie
ną pasirašančią valstybę išlaikyti 
arba įvesti įstatymus, apsaugo- 
jančius išnykimo pavojuje esan
čius gyvūnus. Valdžia patvirtino 
sutartį 1992 m., todėl ji dabar 
privalo tokius įstatymus pareng
ti. Įstatymo projektas C-65 (Ca
nadian Endangered Species Pro
tection Act) buvo paruoštas, 
bet jo svarstymą sustabdė rinki
mų paskelbimas.

Saskatchewan provincijos 
buvusiam konservatorių teisin
gumo ministeriui Bob Andrew 
buvo priteista $5,500 bauda dėl 
sukčiavimo. Jis gegužės mėn. 
buvo atleistas iš pareigų “Na
tional Energy Board” dėl šios 
bylos, kurioje jis prisipažino pa
sisavinęs $4,500 prieš pasitrauk
damas iš politinės veiklos 1989 
m. Vienu tarpu B. Andrew taip 
pat buvo finansų ministeris. Ka
nados raitoji policija išaiškino 
jo nusižengimą tyrinėdama bu
vusio premjero Grant Devine 
frakcijos finansus. Iš viso 19 bu
vusių politikų, frakcijos ir štabo 
narių buvo apkaltinti sukčiavi 
mu ir pasitikėjimo išnaudojimu 
(breach of trust).

Kanadoje mirtingumas nuo 
AIDS yra sumažėjęs 30% nuo

(Nukelta į 8-tą psl.)

Sibiro tremtinių atminimą ženklinantys akmenys Kupiškio šventoriuje. Detalė iš paminko Ntr. H. Paulausko

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Nauji vyskupai Lietuvoje
Paskirti trys nauji vyskupai ir įsteigta nauja vyskupija - šeštoji su centru Šiauliuose

Apaštalinė nunciatūra Lie
tuvoje pranešė, kad Šventasis 
Tėvas Jonas-Paulius II įsteigė 
Lietuvoje naują Šiaulių vyskupi
ją ir paskyrė pirmuoju jos vys
kupu kun. Eugenijų Bartulį, 
Kauno Tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos rektorių.

Šv. Tėvas paskyrė dar du ki
tus vyskupus: Vilniaus akivysku- 
po pagalbininku ir tituliniu Vul- 
turaros vyskupu kun. Joną Bo
rutą, SJ, Jėzaus draugijos pro
vincijolą Lietuvoje; Kauno arki
vyskupo pagalbininku ir tituli
niu Kastro vyskupu - kun. Ri
mantą Norvilą, buvusį šios vys
kupijos kanclerį.

Kun. dr. Jonas Boruta, SJ
Jis gimė 1944 m. spalio 11 

d. Kaune. Tėvas prof. Jonas Bo-' 
rūta, veiklus ateitininkas, dėstė 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete. Sovietų suimtas 1948 
m. ir nuteistas 25 m. laisvės atė
mimo. Į Lietuvą grįžo 1957 m.

Sūnus J. Boruta 1962 m. 
baigė Kauno XIII-tąją vidurinę 
mokyklą. Mėgino stoti į Kauno 
kunigų seminariją, bet nebuvo 
priimtas. Vilniaus universitete 
studijavo fiziką ir matematiką. 
1970 m. baigęs studijas, dirbo 
Lietuvos mokslų akademijos Fi
zikos institute. 1982 m. apgynė 
disertaciją, bet tik Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, 1991 
m. Vilniaus universiteto moksli
nė taryba išdavė jam pažymėji
mą, rodantį, kad fizikos-mate
matikos mokslų kandidato laips
nis J. Borutai suteiktas 1982 m. 
kovo 9 d. O gamtos mokslų dak
taro laipsnį Lietuvos mokslų ta
ryba jam suteikė 1992 m. spalio 
19 d.

Teologijos studijas J. Boru
ta pradėjo 1975 m. slaptoje ku
nigų seminarijoje, o į Lietuvos 
jėzuitų provincijos pogrindžio 
naujokyną įstojo 1981 m. liepos 
26 d. Vyskupas Julijonas Stepo
navičius kunigu Joną Borutą 
slaptai įšventino Skaistgirio pa
rapijos mažytėje šventovėje. 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikų” kūrėją ir pirmąjį re
daktorių kunigą Sigitą Tamke- 
vičių 1983 m. suėmus, kun. Jo
nas Boruta tęsė jo darbą. 1983- 
1989 m. laikotarpiu buvo sure
daguotas ir išleistas 21 šio svar
baus leidinio numeris. Šalia to 
kun. J. Boruta su kun. V. Aliu
liu, MIC, ir kun. A. Deltuva va
dovavo slaptiems seserų vienuo
lių katechetikos kursams. Tą 
darbą tęsė ir nepriklausomybę 
atgavus. Nuo 1989 m. - Vil
niaus arkivyskupijos katecheti
nės komisijos narys, Neakivaiz
dinės katechetų mokyklos prie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakulteto Vilniaus 

skyriaus dėstytojas ir globėjas, 
nuo 1996 m. šio skyriaus direk
torius.

Jėzuitų ordino generalinis 
vyresnysis kun. H. P. Kolvenba- 
chas, SJ, 1989 m. kun. Joną Bo
rutą paskyrė Lietuvos ir Latvi
jos jėzuitų provincijos vyres- 
niuoju-provinciUlu. Pasibaigus 
šešeriu merų „.dovavimo ka
dencijai, ji dar buvo jam pratęs
ta trejiems metams. Nuo 1992 
m. kun. Jonas Boruta dirba do
centu Vilniaus universiteto Is
torijos fakultete. Jis yra Lietu
vos katalikų mokslo akademijos 
centro valdybos vicepirmininkas 
mokslo sričiai.

Kun. Rimantas Norvilą
Gimė 1957 m. gruodžio 2 d. 

Babtų parapijoje, Šinkūnų kai
me. Baigęs vidurinę mokyklą, 
1975 m. įstojo į Kauno Politech
nikos institutą. Po metų buvo 
pašauktas į kariuomenę. Atlikęs 
šią prievolę, 12 m. dirbo įvairio
se žinybose. Į Kauno kunigų se
minariją įstojo 1986 m. ir 1991 
m. vasario 24 d. įšventintas ku
nigu. Vikaravo Kauno katedro
je, Vilijampolės ir Prisikėlimo 
šventovėse. Kardinolas V. Slad
kevičius 1993 m. paskyrė jį Kau
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Taip atrodo paminklas Sibiro tremtiniams, 
akmenų su pavardžių įrašais Kupiškyje

sumūrytas iš paskirų
Nuotr. H. Paulausko

no arkivyskupijos kurijos kanc
leriu. Kun. R. Norvilą labai ak
tyviai reiškėsi ruošiantis Šv. Tė
vo sutikimui Lietuvoje. 1994 m. 
buvo paskirtas Kauno arkivys
kupijos Evangelizacijos centro 
vadovu, sėkmingai plėtė šio 
centro veiklą. Buvo išvykęs į 
Romą gilinti teologijos studijų, 
kurias šį pavasarį baigia. Kun. 
R. Norvilą pasižymi dideliu uo
lumu atliekant visas pareigas.

Kun.Eugenijus Bartulis
Gimė Kaune, Šančių para

pijoje 1949 m. gruodžio 7 d. Vi
durinę mokykla baigė 1968 m. 
Kauno kunigų seminarijoje mo
kėsi 1971-1976 m. Vikaravo 
Kelmėje, Radviliškyje, Petrašiū
nuose ir Kauno katedroje. Nuo 
1986 m. buvo Deltuvos ir Buko
nių klebonu. 1989 m. paskirtas 
kurijos kancleriu, vėliau Kauno 
Prisikėlimo parapijos klebonas. 
Dirbo Kauno kunigų seminari
jos dėstytoju, buvo dvasios tėvu. 
Nuo 1996 m. birželio 1 d. - se
minarijos rektorius, sėkmingai 
vykdęs reformas. Visą laiką bu
vo renkamas Kunigų tarybos 
nariu. Tikintieji kun. Eugenijų 
Bartulį labai gerbė kaip gerą 
dvasios vadą. (Nukelta į 2-rą psl.)

Susitiko prezidentai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

prezidentai gegužės 26 d. susiti
kime Estijoje pasirašė bendrą 
kreipimąsi į ŠAS (NATO) vals
tybių ir vyriausybių vadovus, pa
raginantį skelbti, kurios valsty
bės bus pirmosios naujos narės. 
Taip pat pageidauta, kad Ma
drido susitikime ŠAS aiškiai api
brėžtų priėmimo sąlygas ir datą. 
Pasveikintas ŠAS bendradar
biavimas su Rusija ir Ukraina.

Susitikime taip pat buvo 
svarstomos Baltijos kraštų ben
dradarbiavimo ir Europon jun
gimosi problemos. Pareikšta vil
tis, kad derybos su visomis kan
didatėmis į Europos sąjungą 
prasidės po šešių mėnesių, pasi
baigus ES tarpvyriausybinei kon
ferencijai.

Taline gegužės 27 d. Balti
jos kraštų prezidentai susitiko 
su Ukrainos prezidentu Leoni
du Kučma ir Lenkijos Aleksan
dru Kvąsnevskiu. Visi pareiškė 
pasitenkinimą Paryžiuje pasira
šytu Rusijos ir ŠAS tarpusavio 
santykių pagrindiniu aktu. Buvo 
pabrėžta būtinybė, kad per ŠAS 
viršūnių susitikimą Madride bū
tų pasirašytas ŠAŠ ir Ukrainos 
bendradarbiavimo susitarimas.

Kaip praneša BNS, prezi
dentai patvirtino bendrus jų 
valstybių tikslus jungtis į Euro
pos institucijas ir siekius plėtoti 
politikos ir ūkio jyšius su Euro
pos sąjunga, siekiant jos narys
tės. Pirmasis tokio pobūdžio šių 
kraštų prezidentų susitikimas bu
vo surengtas Estijos iniciatyva.

Lankėsi Lenkuos seimo 
pirmininkas

Kaip praneša ELTA, gegu
žės 27 d. Lietuvoje lankėsi Len
kijos seimo pirmininkas Juzefas 
Zychas. Su Lietuvos seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu 
buvo pasirašytas pareiškimas, nu
matantis įsteigti tarpparlamen
tinę asamblėją (visuotinį susi
rinkimą), kurioje dalyvautų po 
20 kiekvienos valstybės seimo 
atstovų. Ši grupė pradėtų veikti 
šią vasarą, susitiktų du kartus 
per metus. Jos tikslas - padėti 
spręsti svarbiąsias politines 
problemas, teikti siūlymus abie
jų kraštų seimams ir kitoms Eu
ropos institucijoms.

Reikia regioninės politikos
BNS skelbimu, gegužės 27 

d. Lietuvos Europos reikalų mi- 
nisterė Laima Andrikienė lan
kėsi Briuselyje su delegacija su
sitikti su Europos sąjungos vyk
domojo organo - Europos komi
sijos (EK) aukštais pareigūnais. 
Pasak EK įgaliotinės Monikos 
Wulf-Mathies, sprendžiant iš pa
teiktų atsakymų į klausimus, 
“Lietuva neturi regioninės poli
tikos, kuri garantuotų tolygią 
Lietuvos apskričių ir rajonų rai
dą”. Neužteko delegacijos pa
aiškinimų apie Lietuvoje vykdo
mus laisvos prekybos zonų, pa

Šiame numeryje
Už mus kiti nedirbs

Pagarba ir dėkingumas - lituanistinių mokyklų darbuotojams
Nauji vyskupai Lietuvoje

Šiaulių vyskupijos įsteigimas - geresnės sąlygos sielovadai
Laisvės ąžuoliuką teišdaigina pelenai...

Ilgi Romo Kalantos plaukai buvo laikomi neleistinu iššūkiu 
Ką sako skaičiai apie Lietuvą?

Knygoje nutylėta “emigracija” gyvuliniuose vagonuose į Sibirą 
Esame vienos tautos vaikai

PLB seime bus ieškoma realių būdų išlaikyti lietuvybę išeivijoje 
“Vaiko tėviškės namai” jau įrengti 

Pašventinimo iškilmės įvyks 1997 m. birželio 21 d.
Lietuviškajai muzikai skirtas gyvenimas

A. a. muz. Stasys Gailevičius paliko daug sukurtų dainų 
Skleidė Lietuvą savo kūryba 

Nejauku buvo veide matyti mirties ženklus

sienio rajonų ir kaimo rėmimo 
projektus. Pasakyta, jog “turi 
būti suformuluota aiški regioni
nės plėtros strategija bei pateik
ta atskirų šalies dalių lyginamoji 
statistika”.

Reikiamą informaciją Lie
tuva gali pateikti iki liepos mė
nesio, kai EK baigs rengti pra
nešimus apie valstybes, kandi
datuojančias j ES nares.

Seimo pirmininkas su ERPB
Gegužės 26 d. Lietuvos sei

mo pirmininkas Vytautas Lands
bergis susitiko su Europos re
konstrukcijos ir plėtros banko 
(ERPB) delegacija. Buvo aptar
tos Ignalinos atominės elektri
nės problemos.

V. Landsbergis tvirtino, kad 
Ignalinos AE yra visos Europos 
problema, kaip rašo ELTA. To
dėl Lietuva tikisi tarptautinės 
paramos ir pagalbos. Lietuva 
pati pasiryžusi surasti saugumo 
tyrimo grupės siūlymų įgyvendi
nimui reikalingus $30 mln. 
(JAV), tačiau reikia ERPB ir 
kitų tarptautinių finansinių ins
titucijų paramos, kad saugumo 
programa būtų įgyvendinta iki 
žiemos

ERPB viceprezidentas Jo
achim Jahnke teigiamai įvertino 
Lietuvos vyriausybės paskelbtą 
privatizavimo programą. Jis sei
mo pirmininkui siūlė, kad birže
lio 28 d. Denveryje vyksiančioje 
G-7 konferencijoje, kurioje bus 
gvildenami pasaulinės atominės 
energetikos klausimai, Lietuva 
turėtų iškelti Ignalinos AE 
problemą.

LEZ veikla
ELTA skelbia, kad tarptau

tinį konkursą laimėjusi bendra 
Lietuvos ir JAV uždaroji akcinė 
bendrovė “Šiaulių skrydis” žada 
per pirmuosius 20 metų inves
tuoti 523 mln. litų į Šiaulių lais
vąją ekonominę zoną (LEZ). 
Tačiau bendrovė negali pradėti 
įgyvendinti Šiaulių LEZ verslo 
plano, nes vyriausybė nepriima 
sprendimo pripažinti ją zonos 
valdytoja, laukia detalios sutar
ties. O “Šiaulių skrydis” be vy
riausybės patvirtinimo neturi 
įgaliojimų daryti susitarimų, 
kaip rašo “Lietuvos rytas”. In
vestuotojai “Baltic Fund”, “The 
Service Group” ir “Phillips” 
gali prarasti kantrybę ilgiau be
laukdami. Rugpjūčio mėnesį tu
ri pradėti veikti remontuotas 
Šiaulių oro uostas, tačiau be 
LEZ, “Jis nieko nedomins”, sa
kė meras A. Lankauskas, “o 26 
milijonų JAV dolerių paskolą 
teks grąžinti iš biudžeto”.

Klaipėdos LEZ valdytoja 
tapo Lietuvos ir JAV bendra 
įmonė “Klaipėdos vystymo gru
pė”, praneša ELTA. Investicijo
mis šioje zonoje domisi “Sie
mens” firma ir “Penninoxs”, 
viena didžiausių JAV metalų 
perdirbėjų, ketinanti Klaipėdo
je statyti gamyklą. RSJ
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Ką sako skaičiai 
apie Lietuvą?

Europos valstybių taryba, kurią sudaro 12 narių, išleido didžiulę 
knygą 23x30 cm. dydžio, 150 kg. svorio ir 415 psl. Šioje knygoje 
39 Europos valstybės ir septynios ne Europos pavaizduotos 
daugiausia skaičiais, jų tarpe ir Lietuva. Šią knygą parašyti buvo 

pakviestas estas Kalev Katus

Nuo Velykų iki Atvelykio 
Kauno Švč. Trejybės šventovėje 
vyko vargonų koncertai minint 
Vilniaus vargonų dirbtuvės 25- 
erių metų sukaktį. Dirbtuvės 
įsteigėjas muzikologas ir vargonų 
restauratorius Rimantas Gučas 
pasakė, kad Kauno kunigų semi
narijos vargonai buvo pirmieji, 
kurie pagaminti Vilniuje. Vėliau 
ta dirbtuvė pagamino vargonus 
Nidos, Kauno Vytauto, Kernavės 
bei kitoms šventovėms, restaura
vo daugiau kaip 10 istorinių var
gonų. Siame koncerte vargonavo 
Gediminas Kviklys, estas R. Uus- 
vali, koncertų ciklą užbaigė D. 
Jatautaitė.

Lietuvos seimo Šeimos ir vai
kų komisuos posėdis įvyko balan
džio 15 d. Iškeltas rūpestis dėl 
moralinio nuosmukio, alkoholiz
mo ir narkomanijos, tų pagrindi
nių priežasčių, kurios ardo šei
mas, mažina vaikų priežiūrą. Vai
kai tampa suaugusiųjų smurto bei 
seksualinio išnaudojimo aukomis. 
Komisija pageidavo, kad spren
džiant tuos opiuosius klausimus 
dalyvautų ne tik valdžios įstaigos, 
bet ir Kat. Bendrija bei kitos or
ganizacijos. Vyskupų konferenci
jos gen. sekretorius kun. G. Gru
šas pabrėžė, kad vienas pagrindi
nių šeimos sukūrimo tikslų yra 
dorovinis vaikų auklėjimas.

Seminaras “Etiniai politikos 
ir ekonomikos klausimai” įvyko 
balandžio 23-27 d.d. Kauno arki
vyskupijos evangelizacijos centre 
ir “A.C. Patria” jaunimo namuo
se Kulautuvoje. Dalyvavo apie 40 
katalikiškų bei visuomeninių or
ganizacijų atstovų - jaunimo ir 
studentų. Seminarą suorganizavo 
Vokietijos jėzuitai, kurių sociali
nio ugdymo centro darbuotojas 
kun. Tobias Karcher, SJ, sakė, 
kad taj jau trečiasis toks semina
ras, kuriame supažindinama su 
Kat. Bendrijos socialiniu mokymu 
bei aptariamas jo pritaikymas 
Lietuvai. Paskaitas skaitė Vienos 
Kat. Socialinės akademijos atsto
vas W. Felber. Tokių seminarų 
ciklai rengiami visame pasaulyje. 
Kun. T. Karcher, SJ, pabrėžė, kad 
nėra paruoštų atsakymų, kaip su
burti Lietuvoje Kat. Bendrijos 
principais pagrįstą visuomenę. 
Esą svarbu įsijungti į svarstybas. 

PADĖKA
AtA

MIKAS PETRULIS
sulaukęs gilios senatvės, eidamas 95-tuosius metus, 

iškeliavo amžinybėn 1997 m. kovo mėn. 22 d.

Reiškiame gilią padėką Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pijui Šarp- 
nickui, OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, ir kun. Liu
dui Januškai, OFM, už atnašautas Mišias, maldas prie kars
to laidotuvių namuose ir prie amžino poilsio vietos kapinė
se. Esame dėkingi Danguolei Radtke ir Algiui Simanavičiui 
už giesmes Mišių metu. Dėkojame Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos pirmininkui Vytautui Pečiuliui ir kuopos na
riams už garbės sargybą. Dėkojame karsto nešėjams Euge
nijui Čuplinskui, Vaclovui Liačui, Vincui Piečaičiui ir ve- 
lionies vaikaičiams Arui, Mariui ir Aidui Petruliams.

Tariame nuoširdų padėkos žodį visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už užuojautas, už gėles, už gausų 
dalyvavimą laidotuvių apeigose, už užprašytas Mišias ir už 
gausias aukas Prisikėlimo parapijos perkėlimo vajui ir 
Tremtinių grįžimo fondui. Reiškiame padėką Monikai Povi- 
laitienei už aukų rinkimą. Didelę padėką reiškiame Eugeni
jai ir Augustinui Underiams už rūpestį velioniui ir jo šeimai 
ypatingai paskutiniųjų kelerių metų laikotarpyje. Dėkojame 
Birutei Stanulienei už vaišių surengimą ir visoms ponioms 
už atneštus pyragus.

Žmona Stasė, duktė Birutė 
ir sūnus Vytautas su šeimomis

Kaip bus formuojama mokesčių 
bei socialinės apsaugos sistema, 
nuo to priklausys Lietuvos gyve
nimas ateinančiais dešimtmečiais.

Kužių parapijos klebonas 
kun. Vladas Požėla (1913-1997) 
mirė balandžio 10 d. Velionis ku
nigu įšventintas 1937 m. gegužės 
22 d. Dirbo vikaru Vilkijos ir 
Šiaulių Šv. Jurgio parapijose. 
Nuo 1938 m. - kapelionas įvairio
se mokyklose, dėstė tikybą. Nuo 
1942 m. kapelionas Šiaulių kalėji
me ir ligoninėje. 1946 m. sovietų 
ištremtas. Grįžo 1956 m. Iki mir
ties dirbo parapijose. Gedulines 
laidotuvių Mišias vysk. V. Miche- 
levičius koncelebravo su 28 kuni
gais. Palaidotas Šiaulių Ginkūnų 
kapinėse.

Jaunųjų Lietuvos maltiečių 
konferencija įvyko balandžio 5-6 
d.d. Bukonyse, Jonavos raj. Daly
vavo Vilniaus, Kauno, Kaišiado
rių, Ignalinos, Rokiškio, Vilkaviš
kio, Akmenės, Marijampolės ir 
Bukonių nariai. Jaunimas bei jų 
vadovai aptarė veiklos pasekmes, 
principus, vasaros stovyklų Vo
kietijoje ir Lietuvoje organizavi
mo klausimus. Pirmąją dieną vy
ko įdomios diskusijos, antrąją 
dieną užsiėmimai pradėti Mišio- 
mis. Susitikimas baigėsi Atvelykio 
švente vaikams. Šiuo metu Lietu
voje veikia devyniolika jaunųjų 
maltiečių grupių.

Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis Lenkijos Elko vyskupo 
W. Ziemba kvietimu gegužės 7 d. 
lankėsi Seinuose, katedroje bazi
likoje aukojo Mišias ir 20 lietuvių 
suteikė Sutvirtinimo sakramentą 
lietuvių kalba.Tai pirmas čia toks 
atvejis. Prieš pamaldas vysk. J. 
Žemaitį pasveikino Seinų parapi
jos lietuviai ir klebonas kan. mag. 
Kazimieras Gacki. Per Mišias gie
dojo Seinų parapijos lietuvių cho
ras. Pamoksle vyskupas priminė, 
kad šie metai Vilkaviškio ir Elko 
vyskupijoms yra sukaktuviniai - 
prieš 200 metų buvo įsteigta Vyg
rių (Seinų) vyskupija. Jaunuolius 
Sutvirtinimo sakramentui paruo
šė Seinų parapijos vikaras kun. 
dr. Romualdas Zdanys. Pamaldo
se dalyvavo ir Punsko parapijos 
klebonas kun. J. J. Macek ir Vil
kaviškio kurijos kancleris kan. J. 
Pečiukonis.

1991-jų metų lietuvių ekspedicija, kurią surengė Lietuvos valstybės muziejus, pirmą kartą aplankė politinių 
kalinių kapus Ekibastuze, Kazachijoje. Čia žuvo daug lietuvių Nuotr. H. Paulausko

Laisvės ąžuoliuką teišdaigina pelenai... 
Tragiška jaunuolio ROMO KALANTOS mirtis prieš 25-rius metus sovietų pavergtoje 
Lietuvoje buvo liepsningas žingsnis į būsimą laisvę. Apie tai rašo Aniuta Vitkauskaitė - 
Laukų Žolė 1996 m. išleistoje knygoje "Akimirka dienorašty". Čia pateikiama ištrauka apie 

autorės apsilankymą Kalantų šeimoje Kaune. Antraštės - "TŽ" redakcijos

Žiema. Skaudus vėjas žnai
bo šalčiu ne tik veidą, lediniu 
liežuviu lyžteli pečius, ir virpu
lys perbėga visą kūną. Pasilen
kę, grumdamiesi su galingais 
gūsiais, aš ir mano palydovas 
iriamės vakaro tamsoje nejau
kia Panerių gatve (Kaune). Su
stojame prie seno ir tokio žemo 
medinio namelio, kad mano 
ranka be vargo brūkšteli stogo 
kraštą.

Kalantų namelis
Duris atidaro pagyvenęs vy

riškis. Jo akys ir smalsiai, ir dar 
kažkaip neperprantamai žvelgia 
į mus. Kai pasakiau, kad aš tik
tai paprasčiausia moteris, tiktai 
norinti kaip motina pabendrau
ti su šiuose namuose gyvenančia 
motina, kad nepriklausau jokiai 
organizacijai ir nesu niekieno 
siųsta, žmogus praleidįią į vidų.

Per slenkstį žengiant, reikia 
pasilenkti, kitaip - pokštelėsi 
galva į lubas. Iš kambarėlio iš
eina žemaūgė moteris. Jos vei
das iš karto rodo patirtus skau
džius išgyvenimus. Elena Kalan- 
tienė, 1972 m. gegužės 14 d. su
sideginusio devyniolikmečio Ro
mo Kalantos mama. Net jeigu 
nieko, labiau išsiskiriančio iš 
kasdienybės nebūtų nuveikusi ši 
moteris, aš lenkiuosi prieš jos - 
Motinos - kančią. Nesustingusi 
šaltyje raudona gėlė, kurią atne
šiau Motinai, žėri tartum di
džiulė kraujo ašara. Tada lyg ir 
suvokiu, kodėl mus pasitikusio 
Kalantos (tėvo) akių tokia iš
raiška: taip žiūri nuolat perse
kiojami. Kiekvieną kartą atida
rius duris, nežinai, kas ir ko at
ėjo. Gal vėl ir vėl raustis knygo
se, Romo sąsiuviniuose, kaman
tinėti, kas lankė juos, kas lankė 
Romo kapą? Tiktai naujų ir 
naujų kvotimų tikisi žmonės, 
per ilgus metus taip ir neįpratę 
prie sunkaus svetimųjų režimo.

Mama vaišingai priima. Su
sėdame visi drauge su gausia 
Kalantų šeimyna, su sūnumis, 
marčia, anūkais ir lyg meiliausi 
giminės atsargiai nuiminėjame 
tvarsčius nuo neužgyjančios 
žaizdos. Bijau ko nors klausti. 
Paprašau moters, kad pasakotų 
tai, kas ne taip skaudina. Ji nori 
išsikalbėti. Tiek metų bijojusi 
net pravirkti kaimynams ma
tant. Dabar liejasi draudimų ir 
baimės užtvanką pralaužusios 
ašaros, plauna ir plauna kre
šulius iš atviro skaudulio.

Romas šeimoje
Jis, jos Romas, nebuvo reik

lus nei drabužiui, nei maistui. 
Valgė, ką turėjo šeima, rengėsi 
tuo, ką išgalėjo įsigyti iš labai 
jau kuklaus šeimos biudžeto. 
Pamaniau, kad tėvas Kalanta, 
praeityje - partinis darbuotojas, 
savo padėtimi tikrai nesinaudo
jo: jo šeimos gyvenimo nieku 
gyvu negalėjai lyginti su gyveni
mais jo buvusių “bendražygių”. 
Tai žmonės, gyvenę iš savo už
darbio.

Prisimena mama, kaip jos 
Romas labai norėjo įsigyti vel
veto kelnes, bet vis nebuvo pini
gų. Jis įkyriai neprašė ir jokiu 
būdu nereikalavo. Tik mama 
jautė, kaip jos vaikas to drabu-

A.a. ROMAS KALANTA 
(1953-1972)

žio nori. Pagaliau tėtei gavus at
lyginimą, namus pasiekė lauk
tasis pirkinys.

- Taip ir nespėjo jomis pa
sidžiaugti...

Septyniolika metų po Ro
mo tragiškos žūties į jų namelio 
duris belsdavosi pagyvenęs vy
riškis. Kartą per pusmetį ar per 
metus, tiksliai neprisimenu. 
Niekada nepasisakė savo vardo, 
pavardės. Atrodė - darbininkas 
besąs. Padėdavo ant stalo 
pluoštelį banknotų, pažiūrėda
vo į šeimyną ir ištardavo ne
linksmai vis tuos pačius žodžius:

- Tai viskas, ką galėjau su
taupyti iš premijų. Žinau, kad 
jums sunku.

Nelengva buvo šeimynykš
čiams nieko nepaklausti apie jį 
patį, bet žinojimas kėlė pavojų 
gerajam žmogui. Taip ir liko Ka
lantoms nežinomas geradaris.

- Kuris laikas jau nepasiro
do mūsų namuose gerasis žmo
gus. Nežinome, koks jo likimas.

Pasakoja mama
Mamos žodžiais tariant, 

Romas buvo vaikas kaip vaikas. 
Gal paauglystėje skyrėsi iš kitų 
savo vienmečių didesniu užda
rumu. Neskubėjo guostis. Kai 
būdavo susijaudinęs, ieškojo 
vienumos. Nelabai traukė jį 
mokslai, nelabai kaip ir mokėsi. 
Su draugais vis eidavo į parką 
prie muzikinio teatro. Jų pa
mėgtoji vieta buvo trykštantis 
fontanas. Juos ir vadindavo fon
tano vaikais. Taip vieną kartą 
tenai susitikę, jie ir nusprendė 
rinkti aukas badaujantiems 
Bangladešo vaikams. Kiek jiems 
pavyko surinkti į metalines 
skardinėles, niekas be jų taip ir 
neskaičiavo. Nė vienas Kauno 
bankas nepriėmė iš vaikinų pi

nigų, nes tokio nurodymo - per
vesti lėšas Bangladešo vaikų la
bui - nebuvo gauta. Varė juos, 
neleistinai ilgaplaukius, iš visur, 
kur tik jie kreipėsi. Apmaudu 
suliepsnojo jaunos širdys: už vi
sus surinktus pinigus jie nupir
ko gvazdikų ir dalijo gėles kiek
vienam, ką sutiko Laisvės alė
joje.

Norėjo būti kunigu
Ne kartą motiną kvietė į 

mokyklą: savo rašinyje Romas 
išsakė norą būti kunigu! Tais 
gūdžiais metais, kai Dievo var
dą garsiai tarti reiškė pasmerkti 

save nuolatiniam persekiojimui, 
nuolatiniam įtarinėjimui. Ro
dos, kam nuo to blogiau - tiki 
ar netiki žmogus? Kuo jis blo
gesnis, jei tiki? Kuo geresnis, jei 
- ne? Manau, kad tikrai tikintis 
žmogus yra įstabaus gerumo ap
raiška žemėje. Gal todėl taip 
tikrai tikintį žmogų nėra pa
prasta sutikti mūsų gyvenime? 
Ir kaip dažnai tikrieji reiškiniai 
susilaukia agresyvaus puolimo. 
Už ką? Kodėl? Ir vėl - be at
sako.

Jaunoje Romo širdy, reikia 
manyti, būta prieštaringų jaus-, 
mų. Jauna širdis kažin ar iš viso 
būna rami? O jam, ne visai 
standartiniam, ko gero, buvo be 
galo sunku talpinti savą mintį ir 
žodį savo paties tylėjime. Aš ne
žinau, ką nutylėjo ir kiek išsakė 
Romas. Gal ne viena jo mintis 
neturėjo ypatingesnės reikšmės, 
bet jau tada, jo jaunystėje, tai 
buvo išgyvenimai. Ir nelengvi. 
Žmogus kartais ir brandaus am
žiaus sulaukęs nelabai žinai, 
kaip laimingas būti, kur save 
pritaikyti, kad pajėgtum gyven
ti. O čia - neramuolė jaunystė! 
Rengtis - vienodu stiliumi! 
Plaukus kirpti - vienodai! Kal
bėti - vienodai! Tikėti - vieno
dai!

Ilgi plaukai
Vieni iš ilgiausių visame 

Kaune Romo plaukai buvo lai
komi neleistinu iššūkiu. Mažutis 
vaikino protestas prieš skaudų 
nivelyrą. Rodos, kas gi tie plau
kai? Šiaip jau - asmeniškiausią 
žmogaus detalė. Asmeniškiau
sią nuosavybė. Rodos, kaip ir 
kas susigalvojo draudimą vyrui 
ilgus plaukus nešioti? Kaip ir 
kas iš ilgų plaukų norėjo pada
ryti politiką?! Viešą chuliganiz
mą? Kodėl gaudė juos ir kirpo? 
Priverstinai. Kodėl ligi šiolei ne
laikomos nesiskaitymu su visuo
mene didelės akys? Kokiu būdu 
dabar pakeisti plikagalvių iš
vaizdą, juk negirdėti, kad jie bū
tų verčiami nešioti perukus? 
Vieni mes tyliau gyvename, ty
liau paklūstame absurdiškiau- 
siems draudimams: nešokti tvis
to, nenešioti siaurų, o vėliau 
platėjančių kelnių.

(Bus daugiau)

• Niekas nežino kas yra mirtis — 
galbūt ji yra didžiausia geradarybė 
žmogui. Tačiau visi jos bijo, tary
tum žinodami, kad ji yra didžiausia 
blogybė. Platonas

AtA
VYTUI CIRUŠIUI

Suvalkų trikampyje mirus,
artimuosius Kanadoje, dukras - IRENĄ MAKSI-
MAVIČIENĘ ir TERESĘ CIRUŠYTĘ, brolį 
KOSTĄ ir seseris - JULIJĄ LIUTKIENĘ bei ONĄ 

POLGRIMIENĘ nuoširdžiai užjaučiame -

J. S. Andruliui V. S. Aušrotai
V. I. Pečiuliai K. B. Pečiuliai
V. O. Naručiai J. K. Rugiai
A. A. Stunguriai V. T. Spuduliai

J. P. KEDYS

Lietuvos gyventojai
1996 m. Lietuvoje buvo 

3,711,900 gyventojų, iš kurių 32% 
gyveno kaimuose ir 68% miestuose. 
Didžiausias gyventojų prieaugis po
kariniam laikotarpy buvo 1970 de
šimtmetyje, kai vidutinis prieaugis 
per metus buvo 46,000 (1.2 - 1.3%). 
Prasidedant 1980 dešimtmečiui, šis 
prieaugis sustojo tarp 0.8 - 0.9% 
per metus. Nuo 1990 dešimtmečio 
gyventojų prieaugis pradėjo žymiai 
keistis. 1992 m. pirmą kartą taikos 
metu Lietuvos gyventojai sumažėjo 
10,400, 1993 - 12,500, 1994 - 6,300, 
1995 - 5,879. Po ilgo laikotarpio 
kaimo gyventojų skaičius 1992- 
1995 pakilo 14,800.

Vedybos-skyrybos
Vedybų skaičius pastoviai kilo 

ilgą laikotarpį ir 1990 pasiekė 
36,310. Pastaraisiais metais šis skai
čius mažėjo, o 1993 jų skaičius nu
krito iki 23,709 santuokų. 1995 su
situokė 22,150 porų. Skaičiuojant 
vedybas tūkstančiui gyventojų 1990 
tas santykis buvo 9.8, o 1995 tik 
6.00. Tai buvo mažiausias santykis, 
bet kada registruotas.

Ankstyvos vedybos yra dažnos. 
Vidurkis - 22.5 metų moterims, 
24.05 vyrams. Sutuoktinių 54% vy
rų ir 68% moterų buvo žemiau 25 
metų. Skyrybų skaičius su mažais 
svyravimais buvo pastovus: 31-33 
skyrybos teko 1000 gyventojų 1980 
dešimtmetyje. Nuo 1990 skyrybų 
skaičius pradėjo kilti ir 1991 jis pa
siekė 41 skyrybą 1000 gyventojų. 
1992 skyrybų skaičius krito 8.3% ir 
pasiliko pastovus iki 1993. 1995 
skyrybų skaičius nukrito 2.8% tūks
tančiui gyventojų. Skyrybų skaičius 
iš 100 vedybų buvo 46 (1990 jų bu
vo tik 34).

Gimimai
Aukščiausias ir pastovus gimi

mų skaičius buvo 1950-1960: 23 gi
mimai 1000 gyventojų. Po šio laiko
tarpio gimimų skaičius pastoviai 
mažėjo du dešimtmečius ir gale 
1970 nukrito iki 15.3 gimimų 1000 
gyventojų. Nuo 1983 pakilo, nes 
buvo suteikta jų priežiūra dirban
čioms ir studijuojančioms moti
noms, bet tai truko tik keletą metų, 
- nuo 1989 gimimų skaičius vėl grį
žo į žemesnį lygį.

Nuo 1990 gimimai palaipsniui 
mažėjo ir staigus sumažėjimas įvy
ko 1993, nes gyvų kūdikių skaičius 
buvo 46,727, t.y. 13% mažiau kaip 
prieš metus ir net 18% mažiau kaip 
1990. Šis nepaprastas gimimų su
mažėjimas įvyko dėl pasikeitusių 
sąlygų ir dėl bendro ūkinio lygio 
kritimo Lietuvoje, kuris turėjo įta
kos į gimimus.

Visoje Lietuvoje gimimų skai
čius nukrito iki 1.49 tūkstančiui gy
ventojų. 1995 jų skaičius pasiekė 
sumažėjimo rekordą - 11.1 kūdikių 
1000 gyventojų.

Gimimų skaičius šalia vedybų 
padidėjo nuo 7% 1990 iki 12% 
1995.

Mirtys
Mažiausiai mirčių pokaryje bu

vo 1960-siais. Po to jos gausėjo ir 
1985 pasiekė 11.1 1000-čiui gyven
tojų. Vidury 1980-jų pastangos su
mažinti girtuokliavimą laikinai su
mažino mirčių skaičių, bet vėliau 
vėl pakilo. 1989-1994 m. mirtys pa
kilo iki 21 (4%) ir staigiausias paki
limas buvo 1993 m. - 12%. 1989- 
1994 bendras moterų mirtingumas 
padidėjo 13.7%, vyrų - net 25%. 
Bendras mirtingumo skaičius 1995 
buvo 45,306, t.y. žemesnis kaip 
1994, kai mirtingumas buvo 12.2 
1000 gyventojų.

Vyrų amžiaus vidurkis 1995 
siekė 63.4, moterų 74.2 metų. Lygi
nant su 1990, vyrų amžiaus vidurkis 
sumažėjo trejais metais, moterų pa
kilo vieneriais metais. Vidurkis pa

ilgėjo 1995 m. - vyrų 0.8, moterų - 
0.3. Vyraujanti mirties priežastis 
širdies ligos, nuo kurių 1995 mirė 
43.8% vyrų ir 65% moterų. Antroji 
priežastis - nelaimingi atsitikimai: 
17.7% vyrų ir 15.4% moterų.

Didžiausią rūpestį kelia mirtys 
dėl sužeidimų, apsinuodijimų ir ki
tų nelaimingų atsitikimų. Nuo jų 
mirė 21.3% vyrų ir 6.5% moterų. 
Vyrai šioje srityje pralenkė moteris 
beveik 4 kartus.

Emigracija
1960-1980 emigracija iš Lietu

vos vyko pastoviai (čia autorius ne
pastebi, kad ši emigracija į Vakarus 
liečia tik žydus, lietuvių į Vakarus 
buvo išleista tik keletas). Autorius 
pažymi, kad dėl sovietų blogų san
tykių su Vakarais didelio gyventojų 
išvykimo iš Lietuvos nebuvo, bet 
nemažai jų atvyko iš kitų respubli
kų j Lietuvą. Tų atvykėlių buvo 
apie 7,500, 1990 jų buvo dar 6,000. 
Nuo 1990 padėtis pasikeitė ir dau
giau žmonių išvykdavo nei atvykda
vo į Lietuvą. Didžiausias išvykėlių 
skaičius buvo 1992, būtent 27,324. 
Dauguma jų išvyko į Rusiją, Ukrai
ną, Gudiją ir kitas sovietų respub
likas.

Paskutiniaisiais metais tas 
skaičius nusistovėjo ir 1995 į įvai
rias buvusias sovietų respublikas iš
vyko 2,916 žmonės. Kartu pažy
mima, kad netvirta Lietuvos ūkinė 
ir socialinė padėtis skatino žmonių 
išvykimą į Vakarus. 1989-1992 iš 
Lietuvos emigravo į Vakarus 10, 
112 žmonių, apie pusę jų sudarė žy
dai. 1990 emigrantų iš Lietuvos į 
Vakarus buvo tris kartus daugiau 
kaip 1989. Vėliau ši emigracija ma
žėjo nuo 3,765 - 1990, iki 857 - 
1995.

Pastabos
Skirsnelyje “Gyventojai” kal

bama apie prieš ir po 1990 metų, 
bet “pamiršta” paminėti, kad 1940- 
1990 Lietuva buvo okupuota.

Skirsnelyje “Emigracija” nuty
lėta, kad apie 250,000 lietuvių 
“emigravo” gyvuliniuose vagonuo
se, žiauriausiose sąlygose į Sibirą ir 
kitus Sov. Sąjungos kraštus.

Kai kalbama apie “emigraciją” 
į Vakarus iki 1990, tai ja naudojosi 
daugiausia žydai ir tik keliolika lie
tuvių.

Paskelbti platūs skaičiai 1960- 
1995 rodo, kad nuo 1990 m., t.y. 
nuo Valstybės atstatymo tiek ūkis, 
tiek pavienių žmonių gerovė pablo
gėjo. Be to, vedybos mažėjo, skyry
bos didėjo, gimimai krito, mirimai 
kilo, daugėjo žmonių norinčių 
emigruoti.

Šiaipjau leidinys duoda gana 
daug svarbios medžiagos, kuri iki 
šiol mažai buvo žinoma.

Nauji 
vyskupai...

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Šiaulių vyskupijos įsteigimas

Siekdami geresnių sąlygų 
sielovadai ir gavę Vyskupų kon
ferencijos pritarimą, 1996 m. 
gruodžio 3 d. susirinkę Kauno 
arkivyskupas S. Tamkevičius, 
Telšių vysk. A. Vaičius ir Pane
vėžio vysk. J. Preikšas, apsvars
tė galimybę įsteigti Šiaulių vys
kupiją, kuri apima visą dabarti
nę Šiaulių apskritį, išskyrus N. 
Akmenės rajoną, kuris palieka
mas Telšių vyskupijai. Pagrindi
nę naujos vyskupijos dalį suda
ro šiaurinė Kauno arkivyskupi
jos sritis. Telšių vyskupijos pa
rapijos, įeinančios į Šiaulių ir 
Kelmės rajonus, ir Panevėžio 
vyskupijos parapijos, įeinančios 
į dabartinių Pakruojo ir Radvi
liškio rajonus.

Naująją Šiaulių vyskupiją 
sudaro iš viso 63 parapijos. Jos 
ribose gyvena apie 270,000 
krikštytų katalikų ir apie 180, 
000 praktikuojančių katalikų. 
Tikinčiųjų sielovada rūpinsis 57 
kunigai. Naujosios vyskupijos 
ribose yra Kryžių kalnas. Inf.

Dr. Gitui J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 
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mieste, kurio gimnazija susidraugavo su Vilniaus moksleiviais

Esame vienos tautos vaikai
Devintasis Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas Vilniuje 1997 metų 
liepos 1-6 dienomis ir pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje. Bus svarstomi 

likiminiai išeivijos klausimai bei nustatomos būsimos veiklos gairės

IRENA LUKOŠEVIČIENĖ, 
Torontas

Šis seimas daugumos kraštų 
bendruomenių nutarimu vyks 
Vilniuje pirmąją liepos savaitę. 
Bus pradedama oficialia įžanga 
ir tam pritaikyta programa. Po 
to prasidės darbinė programos 
dalis: PLB valdybos, komisijų, 
institucijų ir 30-ties pasaulio 
kraštų bendruomenių praneši
mai bei iš to kylančios disku
sijos.

Pora dienų skirta ateities 
veiklos klausimų svarstyboms. 
Dabar jaučiamas mažesnis lie
tuvių įsijungimas į bendruome
ninį darbą ypač jaunesniosios 
kartos.

Beveik visos pasaulio lietu
vių bendruomenės gyvena dau
giau ar mažiau materialistinėje 
aplinkoje. Vyrauja materialinių 
vertybių siekimas, o pastangos 
išlikti lietuviais, išlaikyti savo 
kalbą, tradicijas, dalyvauti visuo
meniniame ir kultūriniame lie
tuvių gyvenime sunkiai įmanoma 
be idealistinio nusiteikimo.

Todėl nenuostabu, kad dau
gelyje vietovių lietuvių veikla 
silpnėja, tautinė, kultūrinė, reli
ginė ateitis kelia didelį susirū
pinimą.

Senesnioji ir vidurinė karta 
pradeda pavargti, išsisemti, iš
keliauti iš šio pasaulio. Jaunes
nioji karta ne visur aktyviai ir 
gausiai įsijungia. Atitolusių nuo 
Lietuvių bendruomenės skai
čius didėja. Lietuvių kalbos var
tojimas ir bendravimas lietuvių 
kalba silpnėja.

Kultūriniai vienetai, jauni
mo organizacijos dažnai pasi
junta be ateities, neįvertinti, lyg 
dirbtų tik sau ir savo malonu
mui. Jų finansiniai ištekliai gana 
riboti.

Naujosios imigracijos ap
raiškos ir integravimas į Lietu
vių bendruomenės gyvenimą 
kol kas dar ateities rūpesčiuose. 
Todėl labai realiai “TZ” 1997 m. 
gegužės 13 d. vedamajame kelia
mas labai reikšmingas klausimas: 
“Ar kelsime baltas vėliavas?”

Veiklos klausimai
Devintajame PLB seime at

eities veiklos klausimų nagrinė
jime bus kaip tik ieškoma realių 
būdų ir priemonių lietuvybės iš
laikymui išeivijoje, teigiamų 
santykių su Lietuva plėtotei, to
kių santykių, kurie padėtų rea
liai įgyvendinti mūsų nuolatinį 
šūkį “Esame vienos tautos vai
kai”. Bus atkreiptas dėmesys į 
bendravimo ir informacijos iš
plėtimą tarp atskirų kraštų 
bendruomenių, kad vienos kitas 
papildydamos gyvintų veiklą ir 
stiprėtų.

Esu pakviesta PLB valdy
bos seimo programai paruošti 
ateities veiklos svarstybas. Su
dariau aktyvių bendruomeni- 
ninkų komisiją, su ja paruošėm 

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

atitinkamą medžiagą, kuria no
rime pasidalinti su “TŽ” skaity
tojais.

Nutarėm šios programos 
klausimus nagrinėti septyniose 
sekcijose. Taigi bus: visuomeni- 
nė-organizacinė, švietimo, šei
mos, kultūros, religijos, jauni
mo, sporto sekcijos.

Veiklos klausimai bus na
grinėjami atskirų sekcijų rė
muose, kuriuose dalyvaus visi 
seimo atstovai visumos sesijose. 
Sekcijose pateikiama pagrindi
nė tema: trumpai pasisako kraš
tų parinkti atstovai simpoziumo 
forma, iškeldami specifinius po
reikius. Po to seimo atstovai 
darbo grupėse per nustatytą lai
ką apsvarsto iškeltus klausimus, 
daro konkrečias išvadas ir siūly
mus seimo nutarimams. Pagrin
dinis pageidavimas: visi klausi
mai turėtų būti taip nagrinė
jami, kad vestų prie realių ir 
konkrečių bendruomenės veik
los būdų.

Numatytos sekcijos
Ši programos dalis prasidės 

įvadine paskaita: “PLB tikslai, 
prioritetai ir veikla”.

Visuomeninė ir organizaci
nė sekcija (V. Bireta, A. Samo- 
nis - Toronto; V. Kamantas - 
Grand Rapids, H. Žibąs - Cin- 
cinati):

- Lietuviškos tapatybės ug
dymas ir lietuvybės išlaikymo 
pagrindai.

- Būdai įjungti jaunąją kar
tą ir apskritai lietuvišką visuo
menę į PLB veiklą.

- Su Lietuva bendravimo 
pagrindai ir vieni kitiems pagal
bos teikimas.

- Lietuviškai nekalbančių 
įjungimas į PLB veiklą.

- Ryšiai ir bendravimas su 
naujausios imigracijos karta.

- Rytų kraštų naujesnių 
bendruomenių specifiniai po
reikiai ir veikla.

Švietimas (Milda Lenkaus
kienė - PLB vicepirm. švietimo 
reikalams):

- Šešt. mokyklos - organi
zavimas, lankymas, programos.

- Mokytojų paruošimas, 
bendradarbiavimas su tėvais ir 
visuomene.

- Papildomi užsiėmimai, 
pasirodymai, šventės ir kita.

- Tolimų kraštų specifiniai 
poreikiai ir pasidalinimas patir
timi.

Šeima (Rasa L. Kurienė - 
London; Irena Ross - Toronto):

- Lietuviška išeivijos šeima 
- jos poreikiai, dvasia, vertybės; 
jos vieta Lietuvių bendruome
nėje, ar šeima ir bendruomenė 
tebėra lietuvybės išlaikymo šal
tiniai.

- Mišrios šeimos su lietuvių 
ir be lietuvių kalbos: naujos 
emigracijos iš Lietuvos šeimos.

Kultūra (Irena Lukoševi
čienė - Toronto; J. Polikaitis - 
Čikaga):

- Pagrindinių idealistinių 
vertybių ugdymas.

- Periodinė spauda, knygos, 
meno vienetai, tradicijos, orga
nizacijos ir jų reikšmė lietuvy
bės išlaikyme.

Religija (Indrė Čuplinskai- 
tė, kun. E. Putrimas, kun. A. 
Žilinskas - Toronto):

- Religinės bendrijos per ti
kėjimą ir dvasinį bendravimą 
stiprina lietuviškumą.

Jaunimas (Rita Sakutė - 
Toronto; A. Mickus - Wash
ington):

- Jaunimo įsijungimas į 
Bendruomenės veiklą.

- Pagrindinis rūpestis - lie
tuvių kalbos tobulinimas ir šioje 
srityje bendravimo galimybės su 
Lietuvos jaunimu.

Sportas (A. Šileika - To
ronto):

- Šios veiklos reikšmė PLB 
gyvenime.

Visos šios programos eigoje 
po atskirų sekcijų svarstybų 
įvyks visumos sesija, kurioje bus 
priimami nutarimai, iškelti 
kiekvienos sekcijos diskusijose.

Pagrindiniai principai
Baigdama noriu priminti 

Lietuvių chartos kai kuriuos 
principus, nes lietuvių charta ir 
dabar atsako į mūsų lietuviškos 
veiklos poreikius ir yra pripa
žinta Lietuvių bendruomenės 
pagrindu.

Lietuvių tauta, užsigrūdinu
si amžių kovose dėl teisės lais
vai ir nepriklausomai gyventi 
tėvų žemėje, vieninga valia sie
kia savo gyvybę, kalbą, tautines 
bei valstybines tradicijas išlaiky
ti, kurti ir ugdyti.

Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė. Niekas negali 
būti prievartaujamas savo ryšį 
su tautine bendruomene nu
traukti. Pasaulyje pasklidę lie
tuviai sudaro vieningą Pasaulio 
lietuvių bendruomenę, aktyvią 
lietuvių tautos dalį.

Lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visada. Savo tėvų išlaikytą lie
tuvių tautos gyvybę lietuvis per
duoda ateities kartoms, kad 
amžinai gyventume.

Kalba yra stipriausias tauti
nės bendruomenės ryšys. Lietu
vių kalba yra lietuviui tautinė 
garbė.

Šeima yra tautos gyvybė. 
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

Kultūra yra kelias į tarptau
tinį pripažinimą ir bendravimą. 
Kiekvieno lietuvio priedermė su
daryti sąlygas tautinei kultūrai.

Tautinis solidarumas yra 
aukščiausioji tautinė dorybė. 
Lietuvis ugdo tautinį solidaru
mą. Visi lietuviai yra lygūs tos 
pačios tautos vaikai, tarp savęs 
broliai ir seserys.

Apmąstę ir išnagrinėję šiuos 
principus, turėtume atrasti bū
dus, kad mūsų kultūrinės, tau
tinės, dvasinės vertybės taptų 
mūsų kasdieninio gyvenimo da
limi ir nebūtų vien scenos ar 
švenčių švystelėjimai.

Svarbiausia, kad šio seimo 
diskusijose nenueitume į klyst
kelius, į Bendruomenės veiklos 
pagrindų griovimą, asmeniškas 
intrigas ir sankirčius. Stenkimės 
pozityviai ir konstruktyviai pa
liesti esminius klausimus ir pa
daryti praktines išvadas, nutie
siančias kelius lietuviškai išeivi
jos ateičiai, žvelgdami į lietuvių 
tautos visumą, kurioje kiekvie
na jos dalis yra lemtingai reikš
minga.

K. BARONAS, Vokietija

Mano gyvenamo miestelio 
Albertus Magnus katalikų gim
nazija užmezgė draugystės ry
šius su Vilniaus M. K. Čiurlio
nio menų gimnazija. 1997 m. 
balandžio mėn. pabaigoje 14 
mokinių su mokytojais atvyko j 
Viernheimą, apsigyveno vokie
čių šeimose, praktiškai panau
dodami vokiečių kalbą, kuri 
kartu su anglų kalba yra dėsto
ma Vilniaus lietuvių gimnazijoje.

Autobusu jie keliavo po 
gražesnes Vokietijos vietoves, 
surengė koncertus Mannheime, 
Lampertheime, Ladenburge, Viem- 
heime, Hiutenfelde. Smuikų 
klasės 13-16 metų moksleiviai 
atliko klasikinius kūrinius 
(Bach, Mozart, Brahms, B. 
Dvarionas) bei lengvesnio žan
ro - lietuviškas polkutes, čarda- 
šus. Spauda gražiai atsiliepė 
apie jų atliktą programą, o 
klausytojai (visur būta per 300) 
net atsistojimu pagerbdavo jau
nus muzikus.

Lietuvos aklųjų veikėjo raštai
Lietuvos katalikiškasis fon

das akliesiems remti, pasivadi
nęs Prano Daunio vardu, išlei
do šio Lietuvos kariuomenės 
savanorio, aklųjų sąjūdžio pra
dininko, visuomenės veikėjo, 
rašytojo “Raštus”.

Pranas Daunys (1900-1962) 
neteko regėjimo kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Jis 
parengė lietuviškąją Brailio raš
to abėcėlę ir yra vienas iš Kau
no Aklųjų instituto steigėjų. 
Aklasis rašytojas yra parašęs 
tris knygas (tarpukario nepri
klausomoje Lietuvoje geriausiai 
žinoma “Benius Vanagas arba 
taip augo Lietuvos savanoris”), 
pluoštą eilėraščių, straipsnių; 
laisvalaikiu bandė versti. Lietu
vos respublikos prezidento 1928 
m. gegužės 15 d. aktu Pranas 
Daunys buvo apdovanotas Vy
čio kryžiaus ordinu, taip pat 
dviem Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų-savanorių ir Lietuvos ne
priklausomybės medaliais.

Katalikiškasis Prano Dau
nio fondas, kurio pirmininkas 
yra mons. Juozapas Antana
vičius, buria akluosius ir silpna
regius iš visos Lietuvos. Šis fon
das priklauso tarptautinei Fl- 
DAKA organizacijai. Kiekvie
nais metais šio fondo nariai su
siburia Maldos dienoje, kurios 
kaskart vyksta vis kitose krašto 
vietose: Vilniaus arkikatedroje, 
Kauno arkikatedroje-bazilikoje, 
Kryžių kalne prie Šiaulių. Iš

Dabartinis ALT-os pirmininkas prof. dr. JONAS RAČKAUSKAS- dažnas svečias gimtinėje - Švėkšnoje. 
Nuotraukoje - po Mišių Švėkšnos šventoriuje su dekanu kun. PETRU STUKU (kairėje pirmas) ir giminėmis. 
Prof. J. Račkauskas - antras iš kairės Nuotr. H. Paulausko

Vilniaus M. K. Čiurlionio 
menų gimnazijos paskirtis - 
rengti jaunuolius studijoms 
aukštosiose meno mokyklose ir 
duoti bendrąjį vidurinio mokslo 
išsilavinimą. Baigusieji gali stu
dijuoti atitinkamas muzikos ir 
dailės specialybes ne tik Lietu
voje, bet ir užsienio aukštosiose 
meno mokyklose.

Ši menui gabių vaikų mo
kykla buvo įsteigta 1945 m. 
Kukliai pradėjusi savo kelią, pa
laipsniui augo ir stiprėjo. Dabar 
joje mokosi per 600 mokinių iš 
visos Lietuvos. Juos moko pus
antro šimto pedagogų, žymių 
Lietuvos menininkų.

Pasikalbėjau su vokiečių ka
talikų gimnazijos direktorium 
(dukra joje gavo brandos pažy
mėjimą). Jis džiaugėsi pažintimi 
su Lietuvos mokiniais, tačiau 
kartu apgailestavo, kad pa
kviesti vokiečiai bijo 24 valandų 
autobusu kelionės į Lietuvą. 
Lėktuvo bilietai brangoki, ta
čiau jis tikisi vokiečių muzikų 
grupę nuvežti į Lietuvą.

Jaunieji menininkai yra ver
ti platesnio JAV ir Kanados lie
tuvių dėmesio. Reikėtų parody
ti laisvos Lietuvos priaugančios 
kartos meninius sugebėjimus, 
vertus ne tik jaunimo, bet ir su
augusių dėmesio. Kvietimą pra
šoma rašyti: K. Baronas, Fran- 
convillestr. 16, 68319, Viern
heim, Germany.

klausę šv. Mišias, aklieji ir silp
naregiai kartu aplanko muziejų, 
pietauja, linksminasi. Apie 
fondą ir mons. Juozapo Anta
navičiaus veiklą su aklaisiais FI- 
DAKA sukūrė filmą, kuriame 
pasakojama apie Rytų Europos 
šalių aklųjų gyvenimą (režisie
rius J. Miseroni).

Ir štai dar vienas svarbus 
žingsnis fondo veikloje: išleisti 
Prano Daunio “Raštai”, kurių 
sutiktuvės jau įvyko Vilniuje, o 
netrukus bus ir Kaune, Panevė- 
žvie. Knveos sutiktuvės Vilniuje 
vyko iškilmingoje miesto savi
valdybės salėje, kurias pradėjo 
fondo pirmininkas mons. Juo
zapas Antanavičius. Apie Prano 
Daunio kūrybą kalbėjo ir ją ver
tino literatūros kritikė Janina 
Riškutė, apie rašytojo gyvenimą 
ir veiklą kalbėjo socialinių 
mokslų daktaras Valentinas Vy
tautas Toločka, prisiminimais 
dalijosi jį pažinoję giminės. Kai 
kurie Pr. Daunio eilėraščiai yra 
virtę dainoms. Jas tą vakarą dai
navo Lietuvos aklųjų choras 
“Vilnius” (meno vad. ir vyr. di
rigentas Jurijus Kalcas).

Katalikiškojo fondo taryba 
siekia, kad Prano Daunio var
das ir darbai grįžtų iš praeities 
ir būtų žinomi ne tik Lietuvos 
akliesiems, bet ir plačiajai vi
suomenei, todėl surinko visą jo 
kūrybą ir išleido atskiru lei
diniu. RomuaĮ(ja Gasparaitytė
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Seinų bazilikos koplyčia. Po jos altoriumi palaidotas vyskupas 
ANTANAS BARANAUSKAS

“Vaiko tėviškės 
namai” jau įrengti

Beglobių vaikų globos sodyba prie Marijampolės jau 
baigta statyti. Joje jau gyvena 100 našlaičių. Atidarymo 
ir šventinimo iškilmės įvyks šių metų birželio 21, 

šeštadienį. Laukiama daug svečių iš užsienio kraštų

“Vaiko tėviškės namų” Ma
rijampolėje vadovybė ir gyven
tojai maloniai kviečia Kanados 
ir Amerikos lietuvius bei visus 
“Tėviškės žiburių” skaitytojus 
dalyvauti šio beglobių vaikų kai
mo atidarymo ir pašventinimo 
iškilmėse. Jos įvyks 1997 m. bir
želio 21, šeštadienį, 16 v., Aviki- 
lų kaime, kur “Vaiko tėviškės 
namai” pradėjo kurtis prieš 
penkerius metus.

Šiandien juos jau labai leng
va surasti. Važiuojant plentu iš 
Marijampolės į Kalvariją, šešta
me kilometre, kairėje pusėje, 
pravažiuojančių akis patraukia 
naujų šeimyninių namų graži 
gyvenvietė. Tai ir yra “Vaiko tė
viškės namų” kaimas. Pirmasis 
šio socialinio centro kūrimosi 
tarpsnis jau atbaigtas. Yra pa
statyta 12 šeimyninių namų naš
laičiams ir vieni didesni namai 
tarnautojams. Dviem paskuti
niam namam dar trūksta baldų, 
bet yra pagrįstų vilčių surasti 
geradarius, kurie greitu laiku 
pasirūpins jų apstatymu.

Iki minėtos iškilmės kaimo 
gyventojų skaičius pasieks šim
tą, o kiek vėliau ir paskutiniuo
se namuose galės būti apgyven
dinti dar 20 našlaičių. Birželio 
21 d. įvyks didelė “Vaiko tėviš
kės namų” iškilmė. Štai jos pro
grama: 16 v. svečių sutikimas, 
VTN atidarymas ir pašventini
mas; šventina Vilkaviškio vys
kupas J. Žemaitis ir kiti iškilmė
se dalyvaujantys vyskupai; 16.30 
v. šv. Mišios; 17.30 v. atidarymo 

aktas, sveikinimai, koncertas; 
19.00 v. namų lankymas; 20.00 
v. pasilinksminimas - dainos, 
tautiniai šokiai, žaidimai.

Į šventinimo iškilmes spe
cialiu lėktuvu iš Italijos atvyks 
pagrindinis VTN rėmėjas Do
menico Passuello su šeima, Ita
lijos vyriausybės, Vatikano ir 
Brescia arkivyskupijos “Cari
tas” atstovai, grupė verslininkų 
iš Venecijos ir Australijos - iš 
viso apie 100 asmenų. Tikimasi, 
kad dalyvaus bent kai kurie 
VTN garbės šeimininkai, rėmė
jai ir bičiuliai iš Kanados, JAV, 
Australijos, Kanados lietuvių 
katalikių draugijos atstovės, 
Lietuvos dukterys iš Čikagos ir 
Los Angeles bei kiti svečiai. 
Laukiami respublikos, rajonų ir 
miestų valdžios atstovai.

Mons. Vytautas Kazlauskas

Einamosios sąskaitos nr. 
6700 095 LVKB, valiutinės są
skaitos nr. 700070432 LVKB, 
Kauno sk. kodas 260101568; 
subsąskaitos nr. 21429 06 LV 
KB, Marijampolės sk. kodas 
260101583; biudžetinės sąskai
tos nr. 14130728 LVKB.

Šventasis Raštas 
vienoje knygoje
Lietuvių tauta, išgyvenus 

skaudžią fizinio ir dvasinio geno
cido sovietinę okupaciją, susilau
kia didžiulės dvasinės dovanos: 
Manhattano kolegijos profesorius 
mons. Antanas Rubšys užbaigė 
Senojo Testamento knygų verti
mą iš originalių graikų ir hebrajų 
kalbų; kun. Česlovas Kavaliaus
kas Lietuvoje yra išvertęs Naująjį 
Testamentą. Šios dvi knygos yra 
redaguotos į vieną Šventojo Raš
to leidinį, kurį leidėjai tikisi dar 
šiais metais atspausdinti.

Knygos spausdinimą atliks 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
Adomo Jakšto spaustuvė Kaišia
doryse. 20,000 egz. atspausdini
mas kainuos $217,000.00. Kadan
gi Lietuva šiuo metu nėra pajėgi 
finansuoti šią taip reikalingą kny
gą, kreipiamės į Jus, mieli gera
dariai. Kiekvienas prisidėkime, 
pagal savo išgales, prie šios di
džiosios dovanos tautai, siekian
čiai dvasinio, moralinio ir sociali
nio atsinaujinimo.

Paaukoję $100.00 ar daugiau 
gaus du Šv. Rašto egzempliorius: 
vieną sau, o kitas, aukotojo var
du, bus įteiktas Lietuvos bibliote
koms. Auką prašom siųsti: Li
thuanian Catholic Religious Aid, 
Inc., 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207-1910, USA, pažy
mint, kad tai Šv. Rašto spausdini- 

, mui. Inf.
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© LAISVOJE TEVYNEJE
GYVYBĖS AUKOS SUKAKTIS

Sovietų okupuotoj Lietuvoj ir 
laisvoj lietuvių išeivijoj plačiai nu
skambėjo devyniolikmečio jau
nuolio Romo Kalantos gyvybės 
auka Lietuvos prisikėlimui skau
džia susideginimo mirtimi Kauno 
muzikinio teatro sodelyje 1972 m. 
gegužės 14 d. Minėdami šio drą
saus, bet tragiško įvykio dvide- 
šimtpenkmetį, matome, kad ta 
gyvybės auka nebuvo tuščia. Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mas buvo paskelbtas 1990 m. ko
vo 11 d., gyvybės aukomis sutvir
tintas Kruvinąjį 1991 m. sausio 
sekmadienį prie Lietuvos televizi
jos bokšto Vilniuje. Kauniečiai R. 
Kalantos gyvybės aukos sukaktį 
prisiminė gegužės 17, šeštadienį, 
Sekminių išvakarėse, apsilanky
mu žūties vietoje. Gėlių puokštę 
jau 9 vai. ryto atnešė Lietuvos 
seimo pirm. V. Landsbergis su sa
vo patarėju L. Šimučiu ir padėjo 
prie memorialinės plokštės - 
“Romas Kalanta, 1972. V. 14.”. 
Kauniečių iškilmė buvo pradėta 
viceburmistro A. Andriuškevi
čiaus, kultūros ir švietimo komi
teto pirm. L. Naginevičienės bei 
kitų Kauno apskrities vadovų gė
lių padėjimu. Pasak “Lietuvos ry
to” atstovės Jadvygos Pekarskai
tės, dalyvavo keli šimtai daugiau
sia vyresnio amžiaus kauniečių. 
Niekas iš Kauno miesto vadovų 
nekalbėjo. Apie R. Kalantos at
minimo įamžinimą prabilo A. 
Rapkevičius, prisistatęs kaip atgi
mimo ir patriotinių dainų au
torius bei jų atlikėjas. Esą jis pik
tinosi, kad pagerbti R. Kalantos 
atminimo neatėjo skautai, jauna
lietuviai, moksleiviai ir pedago
gai. Praėjus pusvalandžiui, kau
niečiai, sugiedoję Tautos himną, 
pradėjo skirstytis, palikę tarp gė
lių plevenančias žvakių ugneles. 
Pastatyti R. Kalantos paminklui 
Kaunas vis dar neturi lėšų. Tarp 
gėlių ir degančių žvakių nesimatė 
net ir centų, skirtų jo paminklui.

SENOJI DOVANA
“Valstiečių laikraščio” bend

radarbis Stasys Kutavičius prane
ša skaitytojams Panevėžio rajono 
savivaldybės seną dovaną Pane
vėžio Kristaus Karaliaus katedrai. 
Ta dovana - už penkiolikos kilo
metrų nuo Panevėžio prie Uliūnų 
kaimo esantys senojo Bistrampo- 
lio dvaro pastatai. Savivaldybė 
juos laiko XIX šimtmečio vidurio 
istoriniu bei archeologiniu pa
minklu. Deja, tai jau yra baigian
tis griūti paminklas. Panevėžio sa
vivaldybė jį net penkis kartus bu
vo įtraukusi į leidžiamų supriva- 
tinti pastatų sąrašą, bet nesurado 
nė vieno pirkėjo. Neatsirado ir 
norinčiųjų nuomoti. Panevėžio 
katedros klebonas mons. J. Anta
navičius, iš savivaldybės priimda
mas šią seną dovaną, įsipareigojo 
statinius saugoti nuo tolesnio nio
kojimo ir pamažu juos atnaujinti.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

> KULNO SKAUSMAI
> PĖDOS SKAUSMAI
»- PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
> NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
> ĮAUGĘ NAGAI
> VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
> SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
U ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
Si HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
Si HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

PREMIJOS ŽURNALISTAMS
Lietuvos žurnalistų draugijos 

vertintojų komisija jas gegužės 7 
d. paskyrė:-“Lietuvos aido” atsto
vei Linai Pečeliūnienei - už žur
nalistinius tyrimus, “Dienovidžio” 
vyr. red. Aldonai Žemaitytei - už 
publicistiką, “Valstiečių laikraš
čio” atstovui - Bernardui Šakniui 
- už rašinių ciklą: “Senoji Lie
tuva: ‘Aš čia - gyva...” Premijos 
įteiktos Vilniuje, “Lietuvos aido” 
galerijoje. Šiomis konkursinėmis 
premijomis prisiminta Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos diena 
Lietuvoje.

VOKIETIJOS KARIŲ KAPAI
Kelias savaites Klaipėdoje 

dirbo Vokietijos karių kapų tvar
kymo draugijos delegacija. Ji 
Klaipėdos parko teritorijoje rado 
dar du plotus, kuriuose yra apie 
tris šimtus palaidotų nežinomų 
karių. Pagal senus planus parke 
buvo rastos ir I D. karo vokiečių 
karių kapinės. Kadaise ten būta 
paminklo, nugriauto prieš kelis 
dešimtmečius. Dabar ši kapinių 
vieta sutvarkyta ir apjuosta tvora. 
Iš viso Klaipėdos parke palaidota 
apie 1.400 Vokietijos karių. Su
tvarkytose kapinėse planuojama 
įrengti lentelę su žuvusių karių 
pavardėmis. Jas išsaugojo ant 
kaklo nešiotos metalinės registra
cinės kortelės. Rastas karių ka
pines į dvi dalis perskyrė Meln
ragės plentas.

DVIEJŲ TARAILŲ IŠDAIGOS
Atrodo, abu Tarailos - tėvas 

Rytis ir sūnus Darius atgimusios 
Lietuvos istorijon įeis kaip laik
raščių laidotuvių direktoriai. Ry
tis Taraila, susilaukęs bankroto 
bylos ir turto sulaikymo, jau pa
laidojo buvusią “Tiesą”, paverstą 
“Diena” ir puslapių skaičiumi di
džiausiu bei sunkiausiu dienraš
čiu Lietuvoje, o svoris labai pa
brangina pašto paslaugas. Jos ta
po finansiškai nepakeliamos ir 
“Dienos” leidėjui Ryčiui Tarailai, 
ir prenumeratoriams. Švaistytis 
popieriumi Ryčiui Tarailai padė
jo tapimas generaliniu direktoriu
mi uždaroje akcinėje spaustuvės 
“Vilspa” bendrovėje. Jis taipgi 
perėmė ir “Gimtojo krašto” lei
dybą, ją perdavęs sūnui Dariui 
Tarailai. Šį kartą buvo užsimota 
įsigytą “Gimtąjį kraštą” paversti 
spalvotu žurnalu, matyt, tikintis 
dolerių antplūdžio už “Gimtojo 
krašto” puslapių spalvas iš JAV 
lietuvių. Pasirodo, tos spalvos jų 
nesugundė. “Gimtojo krašto” lei
dyba staiga sustojo. Algų negavu
sius redakcijos darbuotojus iš pa
talpų jau iškraustė Dariaus Ta
railos iškviesta Vilniaus policija. 
Finansinės pagalbos iš tėvo Ryčio 
Tarailos nebus susilaukta, nes šį
kart didelių nuostolių turėjo ir 
“Vilspa” spaustuvė. Iš jos nakties 
metu pro II aukšto langus sunk- 
vežimin buvo išsinešta 324.000 li
tų vertės kompiuterių. Įtariama, 
kad tai buvo vietinė vagystė, ne
palikusi įsilaužymo žymių. Įvykį 
tiria policija. Ji ir žurnalistai ne
randa kažkur dingusio Ryčio Ta
railos. Paskelbtose varžytinėse 
neatsirado “Dienos” pirkėjų. Tur
būt niekas nesusigundys įsigyti ir 
“Gimtojo krašto”, kurį Lietuvos 
atgimimo pradžioje ir be spalvin
gų spaustuvės dažų ant tvirtų ko
jų buvo pastatęs žurnalistas Algi
mantas Čekuolis. y. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus T*

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Čia, Kauno muzikinio teatro sodelyje, prieš dvidešimt penkerius metus 
už Lietuvos laisvę degė Romas Kalanta, o dabar žvakes tarp gėlių jo 
atminimui uždega tada dar negimęs jaunosios kartos atstovas

L. Brunzos nuotrauka “Lietuvos ryte”

Hamilton, Ontario
KLKM DR-JOS HAMILTO

NO SKYRIAUS V-BOS POSĖDIS 
įvyko gegužės 14 d. B. Skvereckie- 
nės namuose. Aptarėme kas pada
ryta ir numatėme darbus ateičiai. 
Gegužės 31 d. organizuojama išvy
ka autobusu j Cullen Gardens.

Atsiliepdamos į priešvelykinių 
rekolekcijų vedėjo kun. Sigito Jur- 
čio, OFM, laišką nutarėme birželio 
8 d. po abiejų Mišių Jaunimo cent
re suruošti labdaros pietus. Visas 
pelnas skiriamas Vilniuje, prie Ber
nardinų šventovės steigiamai vaikų 
choro mokyklai. Atsilankiusius vai
šinsime karštais patiekalais, pyra
gais, kava. Laimė bus bandoma lo
terijoje. Kas neturės galimybės da
lyvauti, o norės auka prisidėti prie 
šio renginio, gali kreiptis į R. Cho- 
romanskytę, 525-6073. Tikimės, kad 
mūsų bendromis pastangomis bus 
pasėtas dar vienas gėrio grūdas tė
vynėje.

R. Choromanskytė papasakojo 
savo įspūdžius apie Montrealio sky
riaus sukaktuvinį renginį. Darbo 
tvarkai pasibaigus, dar ilgokai nesi- 
skirstėme. Jaukioje aplinkoje dali
jomės mintimis ir dėkojome šeimi
ninkei už malonų priėmimą. D.V.

A. a. JUSTINO KRIAUČIŪ
NO ATMINIMUI Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $300 - žmona Lai
ma Kriaučiūnienė ir dukros Rūta ir 
Karolina; $100 - Sofija Rakštienė; 
$50 - Liudvika Morkūnienė; $40 - 
Liucija ir Kostas Meškauskai; $30 - 
Z. A. Stanaičiai; $25 - V. J. Pil
kauskai, Regina Geidukytė; $20 - 
P. Z. Sakalai, J. K. Blekaičiai, S. N. 
Aleksos, J. G. Krištolaičiai, A. Eriš- 
tikaitienė, K. Meškauskienė, G. A. 
Skaisčiai, J. R. Pleiniai; $10 - A. 
Didžbalienė.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas. J. P.

Ontario Londono lietuvių choro kvintetas, vadovaujamas muziko Jono 
Petrausko, atlikęs meninę programą sibirinių trėmimų minėjime 
viešojoje bibliotekoje 1954 m. birželio 14 d. Iš kairės: sopranas Danutė 
Švilpaitė, tenoras Edmundas Petrauskas, altas Jadvyga Šeputienė, 
bosas Eduardas Daniliūnas, altas p. Balaišienė

Advokatas
VIDAS J. AUGAITIS 

persikėlė į naują įstaigą
Baulke, Augaitis & Wright 

150 Hurontario Street, P.O. Box 100 
Collingwood, Ontario, L9Y 3Z4

Tel. 705 445-4930 Fax: 705 445-1871

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 FONDA !

A. a. STASIO RZEVUCKO at
minimui, "Tėvynės sąjungai” auko
jo: $20 - M. L. Paškai, V. P. Šid
lauskai; $10 - E. Šopys.

Windsor, Ont.
PARAPIJOS KAVINĖS ŠEI

MININKĖ Al. Eidukienė Motinos 
dienos proga visų nustebimui pa
ruošė puikius, skanius pietus. Už 
šią gražią iniciatyvą, tam skirtą lai
ką ir darbą, visi nuoširdžiai dėkoja
me. Taipgi džiaugiamės, kad A. Ei
dukienė kiekvieną sekmadienį vai
šina mus savo keptais pyragais ir 
kava. Linkime jai ir toliau sėkmin
gai darbuotis.

ŠALPOS SIUNTOS Į LIETU
VĄ (daiktais ir pinigais) sumažėjo, 
tačiau tebesitęsia. Retai naudoja
mės šalpos organizacijų patarnavi
mais, siunčiame tiesiog, pirmiausia 
kiekvienas savo artimiesiems. Pas
taruoju metu ypač daug siuntinių 
pasiunčia J. Kizienė. Ji ne tik šelpia 
savuosius, bet ir nepažįstamus se
nelius bei daugiavaikes šeimas. 
Daugiausia siunčiam per “Nord- 
land Express Inc. Toronto”. Siunti
niai visada pasiekia nurodytus ad
resatus. Šiai įstaigai, tuo pačiu ir 
mums, daug talkina mūsiškė, jų at
stovė Em. Kairienė.

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN mū
sų šv. Kazimiero, o vėliau ir šv. An
tano Detroite parapijų chorų ilga
metė narė a.a. B. Januškienė. Ve
lionė turėjo gražų, švelnų balsą, 
mylėjo dainą. Prašoma neatsisaky
davo ir solo padainuoti. Mirusios 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. Palaidota Šv. Jono lietu
vių kapinėse, Missisaugoje, Ont.

Emilija Barisienė
J »■■!> ■ ■Jin ■kJLIL*. ILZJLw .LU .

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

London, Ont.
TIKSLUMAI IR NETIKSLU

MAI. Mano korespondencijoje, iš
spausdintoje “TŽ” 1997 m. 18 nr., 
G. Petrauskienė rado keletą netiks
lumų (“TŽ” 1997 m. 20 nr., “Cho
ras ir parapija”). Dėl to norėčiau 
paaiškinti.

Visų pirma dar kartą pabrėžiu, 
kad Šiluvos Marijos parapijos tary
ba suruošė vaišes “Pašvaistės” cho
rui pagerbti. Klebonas kun. K. Kak
nevičius pasveikino susirinkusius 
choristus ir padėkojo už dainas bei 
giesmes. Vaišių pabaigoje keletą 
žodžių tarė “Pašvaistės” choro so
cialinių reikalų vedėja Olga Švilpie- 
nė ir padėkojo rengėjoms visos 
“Pašvaistės” vardu. Pagal sąrašą 
vaišėse dalyvavo beveik visi choris
tai, išskyrus G. ir E. Petrauskus.

Neaišku, kodėl “TŽ” 1997 m. 
20 nr. korespondencijoje įtariai ra
šoma apie parapijos kleboną kun. 
K. Kaknevičių, kuris visada buvo ir 
tebėra palankus visiems chorams, 
ar tai būtų “Pašvaistė”, ar šeštadie
ninės mokyklos choras (vadovė R. 
Kurienė). “Pašvaistės” chorą dos
niai remia parapija ir katalikių mo
terų būrelis.

Mano pareiga choro veikloje - 
tvarkyti bei parinkti giesmes. Tai 
daryti pavedė man pati G. Petraus
kienė. Kai ji su savo vyru pasitrau
kė iš lietuviškos parapijos, klebonas 
kun. K. Kaknevičius paprašė mane 
tęsti tą darbą. Tai aš ir tebedarau. 
Nuopelnai dėl “Pašvaistės” choro 
išleistos garsajuostės “Širdies dai
na” tenka ypač muzikui A. Petra- 
šiūnui. Jisai surinko dainas, viską 
koordinavo, akompanavo, net ir 
patalpas surado rekordavimui. 
Choristai mielai dalyvauja visuose 
renginiuose bei koncertuose, išsky
rus Toronto Lietuvių Namų 45 me
tų sukakties minėjimą: dėl kai ku
rių choro vadovybės žmonių nepri
imtino elgesio 40% choristų atsisa
kė dalyvauti.

Netikslu sakyti, kad “Pašvais
tė” nuo 1996 m. vasario 25 d. tapo 
vien dainos choru - jis ir dabar dai
nuoja, ir gieda. Tai matyti ir iš po 
minėtos datos rašytų koresponden
cijų “TŽ” (1996 m. spalio 22 d.). 
“Pašvaistės” choro giedojimas per 
parapijos pamaldas neatima jos 
vardo. Tai rodo ir surinktos aukos 
už giedojimą - jos tenka “Pašvais
tei” per jos pareigūnus. “Vilties” 
kasos niekad nevaldžiau ir neval
dau. Po penkerių metų veiklos bei 
tos pačios valdybos kadencijos jau 
laikas sukviesti “Pašvaistės” susirin
kimą, viską išsiaiškinti ir nutarti, kur 
keliaujame.

Viktorija Staškūnienė
Red. pastaba. Ši koresponden

cija dėl vietos stokos yra nežymiai 
sutrumpinta. Gavome ir kitų atsi
liepimų bei dokumentacijos, lie
čiančios “Pašvaistės” chorą ir lietu
vių Šiluvos Marijos parapiją Onta
rio Londone. Iš jos matyti, kad mi
nėtasis “Pašvaistės” choras yra sa
varankiškas meninis vienetas, su 
parapija susijęs tiktai tiek, kad at
lieka giedojimus per pamaldas. Nė
ra atskiro parapijos choro. Dėl to 
“Pašvaistės” gerove rūpinasi ir pa
rapijos klebonas kun. K. Kaknevi
čius, ir taryba. Apgailestaujame, 
kad “TŽ” 1997 m. 20 nr. išspaus
dintoje korespondencijoje kunigo 
klebono laikysena nepagrįstai pa
minėta su tam tikru įtarumu, lyg ir 
nepalankumu “Pašvaistei”. Iš turi
mų duomenų matyti, kad jam rūpi 
ne tiktai “Pašvaistės”, ne tiktai pa
rapijos, bet ir visos lietuvių apylin
kės, įskaitant West Lome, gerovė 
bei vienybė. Dėkojame korespon
dentams, informuojantiems “TŽ” 
skaitytojus, ir laukiame objektyvios 
informacijos apie lietuviškąją veik
lą. Vietinio pobūdžio ginčai neturė
tų būti perkeliami į laikraščio pus
lapius. “Pašvaistės” choro būklė, 
atrodo, yra pakankamai paaiškėju
si. Daugiau korespondencijų šiuo 
reikalu nespausdinsime. “Pašvais
tei” linkime geriausios sėkmės ir 
sutarimo.

Laisvės kovų archyvas I iš
platino lankstinuką “Jie gynė 
tėvynę”, kuriame aprašytas Lie
tuvos partizanų ryšininkės Zo
fijos Danutės Venskutės-Bal- 
čiūnienės (1926-1990) gyveni
mas ir jos veikla Žibutės sla
pyvardžiu partizanų judėjime. 
Talkinusi Kęstučio apygardos 
Šalnos rinktinei, partizanų dali
nius aprūpinusi vaistais bei 
tvarstomąja medžiaga, gabenusi 
žinias iš vieno būrio į kitą. 1950 
m. buvo suimta, tardyta, kan
kinta. Teisme pareiškusi, kad 
sąmoningai kovojusi už Lietu
vos nepriklausomybę, pasigailė
jimo neprašiusi. Nuteista 25 
metams lagerio, 5 tremties ir 5 
be teisių. Išleista iš lagerio, 
tremtyje ištekėjo už to paties li
kimo buvusio mokytojo Kęstu
čio Balčiūno. Mirė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo išva
karėse - 1990 m. vasario 9 d. 
Palaidota Vilniuje, Karveliškių 
kapinėse. Inf.

■ ■ I z3 LIETIMAI PASAULYJE
JA Valstybės

Inž. Stepas Smalinskas, Ka
nados Toronte gyvenęs 1948-54 
m., o JAV dirbęs Fordo auto
mobilių gamyklos pavarų projek
tavimo skyriuje, po sunkios ligos 
balandžio 10 d. mirė savo na
muose Livonijoje, Mičigane. Ve
lionis buvo Kauno jėzuitų gim
nazijos 1939 m. laidos auklėtinis, 
sukūręs lietuviškos šeimos židinį 
su taipgi Toronte gyvenusia ir 
dailininke tapusia Stase Vaitie- 
kaityte, su ja išauginęs dukras 
Aidą ir Viliją, sūnus - Audrių ir 
Kęstutį. Velionis, gimęs 1918 m. 
vasario 16 d. Praudliuose prie Jo
navos, dirbo ir su JAV augančiu 
lietuviškuoju jaunimu, tris de
šimtmečius eidamas “Dainavos” 
stovyklavietės iždininko pareigas. 
Jis buvo Dievo Apvaizdos parapi
jos tarybos narys, po kun. Viktoro 
Kriščiunevičiaus ir kun. Alfonso 
Babono atnašautų gedulinių Mi
šių, balandžio 14 d. palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse.

Balzeko lietuvų kultūros mu
ziejus Čikagoje gyvenančių šeimų 
vaikams parūpino baleto pamo
kas. Matyt, norima, kad Čikagos 
lietuvių opera turėtų ne tik savo 
chorą, bet ir grupę išsiaugintų 
baleto šokėjų. Baleto pamokoms 
nuo jų pradžios kovo mėnesį va
dovauja iš Lietuvos atvykusi ba
lerina Eglė Kliknaitė. Šeštadienio 
pamokoms vaikai registruojami 
nuo trejų metukų amžiaus: 11 vai. 
ryto pamoka pravedama lietu
viškai, o 2 vai. p.p. - angliškai. 
Vienintelė pamoka ketvirtadie
niais 6.30-7.30 vai. vakaro skiria
ma vyresniems kaip šešerių me
tukų vaikams.

Vokietija
Pagrindinis Vasario šešiolik

tosios minėjimas Vokietijoje įvy
ko Hiutenfelde vasario 22 d. Jį 
Vasario šešioliktosios gimnazijos 
patalpose surengė VLB krašto 
valdyba su savo pirm. Arminu 
Lipšiu. Mišias katalikų šventovėje 
Hiutenfelde atnašavo prel. Anta
nas Bunga. Pamaldas evangeli
kams jų Hiutenfeldo šventovėje 
laikė jų kunige Tamara Šmitienė. 
Oficialiajai minėjimo daliai buvo 
persikelta Hiutenfeldo rotušėn. 
Minėjimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
VLB krašto valdybos pirm. Armi
nas Lipšys.

Po jo kalbėjo Lietuvos amba
sadorius dr. Z. Namavičius, Bun
destago narys prof. Gerdas Weiss- 
kirchenas, priklausantis Vokieti
jos ir Baltijos parlamentarų gru
pei, Lampertheimo burmistras dr. 
J. Dieteris ir Hiutenfeldo seniū
nas E. Maulas. Paskaitininkas bu
vo Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministeris prof. Zigmas Zinkevi
čius, pagrindinį dėmesį skyręs 
Lietuvos mokyklos 600 metų su
kakčiai. Jis taipgi prisiminė ir Va
sario šešioliktosios gimnaziją bei 
jos nuopelnus lietuviams. Už jai 
teiktą paramą padėkojo Vokieti
jos vyriausybei. Programą atliko 
gimnazijos choras, tautinių šokių 
grupės, juos šokusios su vyresnių
jų ir jaunesniųjų moksleivių or
kestrėlių palyda. Vaišėms grojo iš 
Lietuvos atvykęs ansamblis “Var
sa”. Minėjimu džiaugėsi ir jin 
atvykusi grupė Lenkijos lietuvių.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
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. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas....................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........................2.50%
180 dienų indėlius..................... 2.75%
1 m. term, indėlius.................. 3.25%
2 m. term, indėlius.................. 4.00%
3 m. term, indėlius.................. 4.50%
4 m. term, indėlius.................. 5.00%
5 m. term, indėlius.................. 5.50%
RRSP Ir RRIF
(Variable)..................................... 2.50%
1 m. ind......................................... 3.25%
2 m. ind......................................... 4.00%
3 m. ind......................................... 4.50%
4 m. ind......................................... 5.00%
5 m. ind......................................... 5.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

Gudija
Vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 

pastangų dėka lietuviškoms Gu
dijos Pelesos ir Rimdžiūnų mo
kykloms iš JAV buvo gauta lab
daros siunta su įrangomis dan
tims gydyti ir net šiek tiek plom
bų. Šias brangias dovanas parū
pino Lietuvos vyčių atstovas Bob 
Boris.

Brazilija
Kun. Benediktą Sugintą (1895- 

1972) Sao Paulo lietuviai mirties 
dvidešimtpenkmečio proga prisi
minė balandžio 25 d. Jam teko 
būti lietuvių kapelionu, įsteigusiu 
Šv. Juozapo bendruomenę ir Sao 
Paulo Zelinos priemiestyje pasta
čiusiu lietuvių Šv. Juozapo para
pijos šventovę. Ji buvo pašventin
ta 1936 m. vasario 16 d. Kun. B. 
Sugintas yra miręs 1972 m. ba
landžio 20 d. Čikagoje. Velionies 
mirties sukakčiai skirtas Mišias jo 
pastatytoje Šv. Juozapo šventovė
je atnašavo dabartinis labai su- 
mažėjusios lietuvių parapijos kle
bonas kun. Petras Rukšys, SDB. 
Šventovės prieangyje po memo
rialine klebono kun. B. Suginto 
bronzine lenta buvo atneštas ir 
padėtas kun. B. Suginto paveiks
las. Pamoksle kun. P. Rukšys, 
SDB, kalbėjo apie velionies vado
vautos šventovės statybos ir stei
giamos lietuvių parapijos vargus.

Buvo gyventa viltimi, kad vis
kas pagerės ateityje. Pamoksle 
kun. P. Rukšys, SDB, priminė, 
kad tada turėtos problemos nesu
mažėjo. Esą su parapijos įsteigi
mu ir šventovės pastatymu buvo 
atliktas didelis darbas, bet proble
mos tik padidėjo. Jis ragino Sao 
Paulo lietuvius neužmiršti savo 
parapijos. Dabar jau turbūt vi
siems aišku, kad lietuvių eiles ge
rokai praretino mirtis. Jiems be
lieka džiaugtis “Lituanikos” sto
vyklaviete su senelių namais, bet 
lietuviškai parapijai jau nepa
kanka lietuvių parapijiečių. Dėl 
jų trūkumo Šv. Juozapo mišrios 
parapijos klebonu jau yra paskir
tas brazilas kunigas, o kun. P. 
Rukšys, SDB, tik laikinai paliktas 
mažumą turinčių lietuvių klebo
nu. Jis religines paslaugas lietu
viams teikia jų pačių ar tik jų tėvų 
gimtąja kalba. Pamoksle kun. P. 
Rukšys, SDB, priminė silpnėjan
čias ir net užsidarinėti pradedan
čias lietuvių parapijas JAV, kur 
yra gerokai daugiau lietuvių nei 
Brazilijoje. Esą trūksta ne tik pa- 
rapiečių, bet ir lietuvių kunigų 
lietuviškoms parapijoms, v. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 
ir Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PASKOLAS
Asmenines nuo.............6.25%
nekiln. turto 1 m............5.40%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydĮ 
Iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



Lietuviškajai muzikai skirtas gyvenimas
Toli nuo tėvynės atsigulė į Kanados žemelę amžinam poilsiui dar vienas iš 

muzikų Gailevičių šeimos
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ii KULTQKINEJE VEIKLOJE
SLAVA ŽIEMELYJE

Muz. Stasys Gailevičius gi
mė 1904 m. lapkričio 28 d. Lie
tuvoje. Jo tėvas muz. Emerikas 
Gailevičius buvo kapelmeisteris 
Lietuvos karių orkestro, kontra- 
baso virtuozas, pedagogas, mar
šų kūrėjas. Daugumas jo su
kurtų maršų yra įrašyti plokš
telėse, chorų dainuojami kon
certuose. Emerikas Gailevičius 
baigė savo gyvenimo kelionę 
1949 m. Hamburge, Vokietijoje.

Jo sūnus Stasys, baigęs mu
zikos studijas Lietuvoje, gilino 
jas Prancūzijoje. Sugrįžęs Lietu
von bendradarbiavo su solistais, 
stipriai reiškėsi kūryboje, 1942 
m. Vilniuje dirigavo “Rigolet- 
to” operą ir nuo 1930 m. iki pa
sitraukimo iš Lietuvos, dirbo 
koncertmeisteriu Valstybės teat
re. Atvykęs į Vokietiją rašė dai
nas ir giesmes, mokė vyrų kvar
tetą, akompanavo daininin
kams.

Karui pasibaigus prasidėjo 
nauja emigracija. Dauguma at
bėgusių į Vokietiją tautiečių 
stengėsi patekti į Ameriką ar 
Kanadą. Mūsų stovyklos lietu
vių būrelis naujam gyvenimui 
vykome į Kanados Montrealį. 
Tuo laiku Montrealyje veikė se
nųjų ateivių įsteigtas lietuvių 
klubas. Po darbo ar savaitgaliais 
rinkomės ten susitikti ir vienas 
kitam pasiguosti. Klasikinės ar 
bet kokios muzikos koncertai 
nebuvo rengiami, nes nebuvo 
atlikėjų. Senųjų ateivių eiles pa
pildė pokariniai ateiviai - ope
ros solistas A. Sprindys ir jo 
žmona balerina, sol. Elzbieta 
Kardelienė ir jos vyras Jonas 
Kardelis (“Nepriklausomos Lie
tuvos” redaktorius), pianistas
K. Smilgevičius, muz. Stasys 
Gailevičius (1951 m.).

Muz. St. Gailevičius, dirbęs 
kurį laiką fabrike, pradėjo 
reikštis ir muzikoje - akom
panavo operos solistėms - Elz
bietai Kardelienei, Vincei Jo- 
nuškaitei-Zaunienei, Pranei Ra
dzevičiūtei, Alei Kalvaitytei. Jos 
keliavo su koncertais į Kanados 
ir JAV lietuvių telkinius.

Pirmą kartą sutikau muz.

A. a. muziko STASIO GAILEVIČIAUS laidotuvės Šv. Jono lietuvių kapinėse Ontario Mississaugoje 1997 m. 
gegužės 8 d. Prie karsto - klebonas prel. J. STAŠKUS, atsisveikinimo žodį buvusių varpiečių vardu skaito P. 
SAPLIENĖ Nuotr. G. Paulionienės

Pažvelk į kvietį
Kodėl pakilus ir vėl užsnūdai? 
Padngėj virva jau vieversys. 
O žemė laukia arklo ir grūdo. 
Iš rūko kelias diena šviesi.

Bus ir audrų dar, perkūno smūgių, 
bus tiršto rūko, klaikių naktų - 
pilnatvėn veržkis, net nepabūgus 
žiauriausių kėslų, žodžių suktų!

Dangus šią šventė mums dovanojo, 
kodėl nunėrei akis žemyn?
Ko aimanuoji? Ko nedėkoji? 
Kodėl tik purvą saujom semi?

Ne blogiui laisvė, bet gėrio sėjai, 
nors ir dirvonai labai kieti, 
nors daug piktasis raugių prisėjo, 
bet galvą kelia Saulėn kvietys.

Kol nenuvysta gėlės
Kol matome saulę, 
kol gėlės pražysta,

pakol židiniuos dar 
ugnelė karšta, 
apjuoskime širdis 
lanku bičiulystės - 
lengviau bus pakelti 
kelionės naštas!

Gailevičių Elzbietos Kardelie
nės dainavimo studijoje. Po me
tų studijų įvyko jos mokinių 
koncertas didelėje Montrealio 
Plateau salėje. Dainininkams 
akompanavo muz. S. Gailevi
čius. Nepamirštamas momentas 
- pirmas į sceną išėjimas ir solo 
dainavimas, akompanuojant muz. 
Gailevičiui. E. Kardelienė saky
davo: geras akompaniatorius tai 
jau pusė koncerto. Pati tai pa
tyriau vėliau studijų metu To
ronte. Kai lietuviams reikėdavo 
dainuoti, ateidavau pasiruošusi 
ir dėl laiko stokos eidavome į 
sceną su muz. Gailevičiumi be 
repeticijos. Jis tik pasižiūrėdavo 
į kompozitorių gaidas, ir viskas 
jam buvo aišku - stilius, inter
pretacija, tempas.

Toronto lietuvių radijo pro
gramos vedėjo Jono-Roberto Si
manavičiaus pastangomis, muz. 
St. Gailevičius 1952 m. persikė
lė gyventi į Torontą vadovauti 
steigiamam chorui, nes prieš tai 
veikęs “Aušros” choras nutilo, 
o Toronto lietuvių telkinys vis 
augo. Norinčių dainuoti susida
rė didelis būrys. Po metų darbo 
su pirmuoju koncertu, diriguo
jant muz. St. Gailevičiui, įvyko 
taip pat choro krikštynos “Var
po” vardu. Kuriam laikui jun
gėsi bendram darbui ir tautiniai 
šokiai, vadovaujant Juozui Ka- 
rasiejui. Jo šokėjai pasivadino 
“Varpo tautinių šokių grupe”.

“Varpas” dalyvaudavo įvai
riuose renginiuose - Vasario 
16-tosios, Kariuomenės šventės, 
sibirinių trėmimų minėjimuo
se... Dalyvaudavo įvairiuose 
tautybių pasirodymuose, laimė
dami pirmąsias vietas. Dainuo
davo CBC ir CFRB radiofo
nuose, labdaros koncertuose. 
Dalyvavo visose JAV ir Kana
dos dainų šventėse, kasmet ren
giamose Lietuvių dienose, kon
certavo Amerikos ir Kanados 
didesniuose lietuvių telkiniuose. 
Žodžiu, “Varpas” buvo puikus 
reprezentacinis vienetas ir tuo 
laiku labai reikalingas.

“Varpo” choras buvo suda
rytas iš jaunatve žydinčiais vei
dais tautiečių. Jo repertuaras 
buvo turtingas lietuvių ir kitų

Juk viskas čia žemėj 
ir keičias, ir baigias: 
ir užmojai platūs, 
kilniausi jausmai. 
Išnyksim su metais 
kaip tirpstančios snaigės - 
ne čia mūs tėvynė, 
ne čia mūs namai.

Kiek liko dar kelio, 
kiek meilės dar liko, 
skubėsim darbuotis, 
skubėsim mylėt: 
barstysim gerumą 
būties mūs vainiko, 
pakol nenuvys 
paskutinė gėlė.

Tu - Lietuva
Tu iš nakties į naktį 
ėjai ir nepaklydai: 
nešeisi žvakę, raktą - 
Vilties tvirčiausią skydą.

Smūtkeliais prabudėjai, 
Sveikamarijom lijo, 
kol Atbudimo vėjai 
nulauš grandis vergijos.

Atgijo vėl šaltiniai, 
ir vyturiai sugrįžo 
parnešę džiugią žinią: 
nulaužti stiebias kryžiai. 

kompozitorių kuriniais. Jis buvo 
mūsų visų pasididžiavimas. Cho
ro gražaus dainavimo liudinin
kės yra dvi įrekorduotos plokš
telės.

St. Gailevičius akompanavo 
ir koncertavo su torontiškiais 
solistais V. Verikaičiu, B. Ma- 
rijošiumi, A. Ščepavičiene, A. 
Simanavičiumi, J. Sriubiškiene,
L. Marcinkute, R. Strimaičiu.

Apsigyvenęs Toronte, muz. 
St. Gailevičius atidarė savo stu
diją ir mokė lietuviukus skam
binti pianinu. Tarp jų buvo ir 
berniukas Jonas Govėdas, kuris 
vėliau įstojo į Toronto universi
teto muzikos fakultetą ir iškilo 
kaip talentingas muzikas.

Be jau minėtos veiklos muz. 
St. Gailevičius vadovavo Toron
to lietuvių Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos chorui. Vėliau kun. 
Petro Ažubalio pastangomis, ši 
parapija buvo perkelta į Missis- 
saugą ir pavadinta Lietuvos 
kankinių vardu. Parapijos per
kėlimo proga parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Gailevi- 
čiaus, išleido giesmių plokštelę 
(akompanavo muz. Jonas Go
vėdas).

Muz. St. Gailevičius, diriga
vęs “Varpo” chorui 14 metų, 
buvo reikalingas poilsio. Po 
kiek laiko uždarė ir savo mu
zikos studiją. Palengva perleido 
ir parapijos choro vadovavimą 
savo mokiniui muz. Jonui Go- 
vėdui.

Velionis gyveno ir ilsėjosi 
gražiame bute, žmonos Hertos 
globojamas. Jai susirgus, abiejų 
gerove rūpinosi sol. Rimas ir 
Giedrė Paulioniai. Su dideliu 
rūpesčiu ir meile prižiūrėjo juos 
taip pat jo seserėčia Birutė Ma
tulaitienė ir duktė Lialė Lauru- 
šaitienė.

Muz. St. Gailevičius lietuvių 
visuomenės buvo labai vertina
mas. Paliko daug parašytų dai
nų ir giesmių. Jo mirtis sutapo 
su “Varpo” krikštynų koncerto 
sukaktimi.

Velionis baigė šios žemės 
kelionę senelių prieglaudoje 
Toronte 1997 m. gegužės 4 .

Ir uolos sudrebėjo, 
lyg tą Velykų rytą, 
kai kėlės Atpirkėjas - 
Tėvynė išgnyta!

Pasauly išryškėjo, 
ištrintas mūsų kraštas, 
bet liko mums idėja: 
patiems save surasti.

Ramunė Pakalnytė,
Marijampolė

Dailininkas STEPONAS ŠETKUS iš St. Catharines, Ont., surengęs 
savo kūrybos parodą Mississaugos Anapilyje 1997.V.11, prie a.a. Jono
Matui iono portreto Nuotr. R. Paulionio

A. a. muzikas STASYS GAILEVIČIUS, 92 metų amžiaus, miręs Toron
te 1997 m. gegužės 4 d. Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje. Nuotraukoje velionis su savo žmona HERTA GAILEVIČIENE, 
švenčiantis savo amžiaus 85 m. sukaktį

Skleidė Lietuvą savo kūryba
Prisimenant aktorių, kūrėją ir ansamblių vadovą GASPARĄ 

VELIČKĄ, gimusį prieš 90 metų, mirusį prieš 35 metus

ANDRIUS MIRONAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mirtinas smūgis
Ansamblio pabaiga prasidė

jo sykiu su emigracine karštlige. 
Pirmosios kregždės buvo kelios 
merginos, išvykusios į Kanadą, 
po to prasidėjo emigracija 
Australijon ir kitur. 1949 m. 
sausio 12 d. ansamblis išgyveno 
paskutinį ir tai mirtiną smūgį. 
Išvilioti buvusio administrato
riaus į Hanau stovyklą išsikėlė 
svarbieji vadovai - Gasparas 
Velička ir muz. Stepas Sodeika. 
Su jais išvyko keli kiti nariai. Be 
režisieriaus, tarsi plakančios šir
dies, nebegalėjome vaidinti vei
kalų, o koncertuoti - be muz. 
Sodeikos.

Ansamblyje Gasparas buvo 
ne tik aktorius ir režisierius - 
sunkiu laiku jis visada padrąsin
davo mus, kviesdamas likti an
samblio eilėse patriotiniais mo
tyvais, o dabar pats paliko visą 
kolektyvą, su kuriuo tiek dirbo 
ir išgyveno!

Bet antra vertus, “savi 
marškiniai arčiau kūno”. Kiek
vienam tada rūpėjo ištrūkti iš 
stovyklinės rutinos ir pradėti 
normalų gyvenimą, jei ne tėvy
nėje, tai kurioje kitoje šalyje. 
Abiem vadovam išvykimo į 
Ameriką dokumentus sudarė 
žymūs Amerikos lietuviai ir 
abudu jie įsikūrė lietuvių “sosti
nėje” Čikagoje. O mums, pasili- 
kusiems nežinioje, buvo skaudu 
ir ilgam laikui širdyse pasiliko 
apmaudus kartėlis.

Su “Dainava”
Hanau stovyklos ansamblis 

“Dainava” taip pat gavo beveik 
visus dokumentus į Ameriką, o 
Gasparas, Sodeika ir Miklaševi- 
čius Čikagoje vadovavo šiam 
kolektyvui. Gasparas pastatė sa
vo “Nemunas žydi” veikalą ir
M. Petrausko - J. Sarpaliaus 
“Šienapjūtė”.

Po poros metų prie šio an
samblio prisidėjo ir B. Pakštas 
bei V. Vaitkevičius. Gasparas 
ėmė režisuoti atskirai ir pats 
vaidinti savo paties scenos vei
kalus, o persikeldamas vis kitur 
gyventi kartojo veikalą “Nemu
nas žydi”. Iš Čikagos buvo per
sikėlęs į Omahos miestą (Neb- 
raskoj) ir ten surežisavo kelis 
savo veikalus su vietos lietuviais 

vaidintojais. Jis mokėjo panau
doti atskiro aktoriaus būdo ar 
išorės ypatumus parinktiems 
vaidmenims. Masiniuose veika
luose įvairiai sugrupuodavo vai
dintojus, visada vengdamas sta
tiškumo ir išsirikiavimo.

Amerikoje
Čikagoje ir vėl teko su Gas

paru dirbti scenoje, kai pakvietė 
mane vaidinti “Consilium facul- 
tatis” operetėje (kitu pavadini
mu). St. Pilkai režisuojant, mu
du abu dalyvavome P. Vaičiūno 
veikale “Naujieji žmonės”. Bet 
artimiau bendrauti neteko. Los 
Angeles mieste apsigyvenę daž
nai susitikdavome, tačiau man 
scenoje tik vieną kartą teko vai
dinti (su kitu režisierium), o vė
liau dirbdamas spaustuvėje va
karais, turėjau atsisakyti ne tik 
vaidybos, bet ir kitos visuome
ninės veiklos.

Los Angeles mieste jau kurį 
laiką nuo nuolatinio rūkymo ir 
bohemiško gyvenimo būdo 
Gasparo balsas ėmė kimti. Jis 
dažnai kosėjo, skundėsi gerklės 
skausmu. Giliai išgyveno myli
mojo krašto ilgesį, nes buvo la
bai jautrus, niekad neužmiršda
vo tėviškės vaizdo. Visa tai jo 
sveikatą aiškiai veikė. Tačiau 
kreiptis į gydytojus jis vengė, 
nes kone visą gyvenimą jų nebu
vo matęs. Parašytųjų scenos vei
kalų jis netvarkė ir nesaugojo. 
Vaidmenų perrašinėtojai iš 
rankraščių su pataisymais ant 
atskirų lapelių ir net mažų raš
telių turėjo iššifruoti.

Gasparas parašė apie tuziną 
dramų ir komedijų. Be to, rašė 
ir prozos, kuri buvo išspausdin
ta “Lietuvių dienų” žurnale. Jis 
nesirūpino ir savo finansais ar 
algos čekiais. Ilgesio kamuoja
mas raminosi alkoholiu, bet vi
sada ieškojo kitų žmonių drau
gystės. Gyveno paprastai, vis su 
kuo nors nuomodamas butus ar 
kambarius, nes jis pats iš savo 
algos neįstengdavo mokėti nuo
mos. Iš viso jis mažai kur uždar
biaudavo.

Paskutinės dienos
Paskutinieji jo gyvenimo 

žingsniai Los Angeles mieste 
praėjo bute gyvenant su baleto 
šokėju Jaunučiu Puodžiūnu. 
Man su žmona teko jį aplankyti 
šiame bute, nes žinojome apie 
jo gerklės ligą, o prieš atostogas 
jautėme, kad jis ilgai neištvers. 
Radome jį sulysusį, pageltusį ir 
silpną. Bet jis didvyriškai pakilo 
iš sofos ir stengėsi žengti leng
vai, laikytis tiesiai, kad neatro
dytų ligoniu. Visada buvęs vai
šingas ir dabar atkimšo vyno 
butelį ir pylė vyną į taures, ku
rios virpėjo jo rankose. Nejauku 
buvo matyti jo veide jau mirties 
ženklus...

Grįžę iš kelionės sužinojo
me, kad Gasparas mirė 1962 m. 
rugpjūčio 6 d., išgyvenęs 55 me
tus. Dalyvavome jo laidotuvėse 
Šv. Kryžiaus kapinėse, kur atsi
sveikinau ansamblio vadovų ir 
visų dalyvių vardu. Tik keliolika 
asmenų nulenkė galvas prie jo 
kapo duobės. Po laidotuvių tik 
vieną kartą teko mums atsidurti 
prie apleistos ir žole apžėlusios 
jo kapo žalvarinės lentelės.

(Pabaiga)

JAV LB švietimo taryba iš Rai
mondo Grigaliūno fondo yra įstei
gusi premijas Karaliaučiaus kraš
to, Punsko ir Pietryčių Lietuvos 
mokiniam, įsijungiantiem į jos pa
skelbtus rašinių konkursus tautiš
kos sąmonės išlaikymo ir dalyva
vimo lietuviškoje veikloje temo
mis. Konkursų dalyviai yra su
skirstomi į dvi grupes: 12-14 ir 
14-18 metų amžiaus. Temas daly
viams išsiuntinėja konkursų ren
gėjai. Koordinatorius Punsko apy
linkėse yra Antanas Šliaužys, 
Karaliaučiaus krašte - Marijam
polėje gyvenantis Gintaras Ska- 
maročius. Pietryčių Lietuvoje - 
Virginija Grybaitė.

Rašytojui Pulgiui Andriušiui 
(1907-1970) teko turbūt labiau
siai suvėlintas grįžimas Lietuvon 
savaisiais kūriniais. Abu žymiau
sieji išeivijos humoristai poetas 
Antanas Gustaitis (1907-1990) ir 
proza rašęs Pulgis Andriušis buvo 
prisiminti kovo mėnesį Vilniuje, 
M. Mažvydo bibliotekoje, sureng
ta paroda, skirta abiejų devynias
dešimtajam gimtadieniui. Mat jie
du yra gimę tų pačių metų, tais 
pačiais mėnesiais, tik skirtingomis 
dienomis. Daugiau vietos šioje 
parodoje užėmė Australijos Ade
laidėje mirusio P. Andriušio po
mirtinis palikimas, visas išleistas 
išeivijoje. Geriau sekėsi A. Gus
taičiui. Mat jam jau atstovavo ir 
1987 m. dar sovietinamoje Lietu
voje išleista satyros ir humoro 
rinktinė “Pasiglostymo palaima”. 
Atrodo, atsargiems kompartijos 
cenzoriams buvo lengviau priimti
A. Gustaičio satyras, pasišaipan
čias iš išeivijos gyvenimo. Neuž
mirština, kad P. Andriušis yra ir 
profesinio lygio žurnalistas, ne
vengęs politinių temų. Nenuosta
bu, kad jo kūrybinis palikimas bu
vo ignoruojamas Lietuvos ilgame 
sovietmetyje.

Parodos lankytojai šiltai su
tiko juos iš užsienio pasiekusias 
Pulgio Andriušio knygas. Ilgoką 
sąrašą pradėjo Miguel Cervantes 
de Savedra (1547-1619) bei jo 
“Don Kichotas”, išverstas ispanų 
kalbą išmokusio P. Andriušio ir 
išleistas dar Lietuvoje 1942 m. 
Parodos lankytojams nebuvo ma
tytos ir kitos P. Andriušio išei
vijoje parašytos bei išleistos kny
gos: lyrinių apysakų rinkiniai 
“Anoj pusėj ežero” (1947), lai
mėjęs Lietuvos raudonojo kry
žiaus premiją, “Sudiev, kvietkeli” 
(1951) - Lietuvių rašytojų drau
gijos premiją, apysaka “Rojaus 
vartai” (1960), satyrinis romanas 
“Tipelis” (1954), novelių rinkinys 
“Purienos po vandeniu” (1963), 
feljetonų rinkiniai “Ir vis dėlto - 
juokimės!” (1946), “Siuntinėlis iš 
Amerikos” (1947), “Daina iš kito 
galo” (1962), “Rinktinių raštų” I 
tomas (1968). Atskiro dėmesio 
yra verta apysaka “Rojaus var
tai”, keturių vaikų akimis vaiz
duojanti pasaulį, susietą su senų
jų okupacinių caro laikų ir da
bartinės Lietuvos kaimo buities 
įvykiais.

Pulgio Andriušio archyvinis 
palikimas jau yra Lietuvoje, at
vežtas prieš porą metų ir Lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekos 
rankraščių skyriui perduotas ve
lionės dukros Rasos Andriuševi- 
čiūtės-Beattie. Apie archyvo su
grįžimą “Gimtojo krašto” skaity
tojus 1995 m. sausio 25 d. laidoje 
painformavo Danutė Labanaus
kienė. Tas jau sutvarkytas paliki
mas turi 282 vienetus rankraščių, 
mašinraščių, spaudinių, fotonuo
traukų ir vieną garsinio įrašo 
plokštelę iš literatūros vakaro 
JAV. Jame P. Andriušis skaito iš
trauką iš apysakos “Sudiev, kviet
keli”, o savo eilėraščius - poetai
B. Brazdžionis, S. Santvaras ir A. 
Gustaitis su muzikiniu kompozi
toriaus J. Gaidelio intarpu. Rank
raštinis palikimas apima P. And
riušio grožinę kūrybą, straipsnius, 
recenzijas, ikonografinę medžia
gą. Laiškų skyriuje yra tik du, ra
šyti paties P. Andriušio, bet 
pluoštas laiškų, kuriuos jam rašė 
Juozas Tysliava, Antanas Škėma, 
Antanas Vaičiulaitis, Henrikas 
Radauskas, Stasys Santvaras, Ze
nonas Ivinskis. Pasak D. Laba
nauskienės pranešimo “Gimtaja
me krašte”, Pulgio Andriušio ar
chyvui trūksta išsamesnio jo kū
rybos įvertinimo. Esą atskirais 
straipsniais apie tai išeivijoje rašė 
Danutė Bindokienė, Jurgis Šle
kaitis, Julius Kaupas, Vytautas 
Kazakevičius, Vincas Kazokas, 
Bronys Raila, Rimvydas Šilbajo
ris, bet jų mintys liko išsklaidytos 
periodikoje, nepatekusios archyvam

Kultūros rėmimo fondas Ma
žeikiuose penkių šimtų egzem
pliorių tiražu išleido knygą “Ma
žeikiai. Praeitis, dabartis ir per
spektyvos”. Leidinys sudarytas iš 
1996 m. surengtos konferencijos 
apie Mažeikių istoriją skaitytų 
pranešimų.

Juozas Urbšys, Lietuvos di
plomatas, paskutinis 1918 m. ne
priklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir Sibiro trem
tinys, kovo 15 d. buvo prisimintas 
šimtųjų Juozinių proga. Joms 
skirtas Mišias Krekenavos šven
tovėje atnašavo Panevėžio vysk. 
Juozas Preikšas. Po pamaldų ve- 
lionies Juozo Urbšio sodyboje 
Zaosės vienkiemyje buvo pa
šventinta paminklinė lenta. Iš 
Zaosės apsilankyta Vadaktėlių 
kapinėse pagerbti ten palaidotų 
jo tėvų. Tada visi prisiminimo da
lyviai buvo pakviesti į kilnoja
mosios parodos “Juozui Urbšiui - 
100” atidarymą ir kultūrinę po
pietę Krekenavos kultūros na
muose.

Jaunoji estrados sol. Aistė 
Pilvelytė, Balio Dvariono dešimt
metės muzikos mokyklos Vilniuje 
auklėtinė, laimėjo ketvirtą vietą 
prestižiniame Airijos CAVAN 
dainos tarptautiniame konkurse. 
Jame šįkart dalyvavo septyniolika 
estrados dainininkų iš Anglijos, 
Prancūzijos, Airijos, Australijos, 
Lietuvos, Turkijos bei kitų valsty
bių. Septyniolikmetė A. Pilvelytė, 
kuriai teko mokytis pas Nijolę 
Maceikaitę, šiemetinian CAVAN 
konkursan įsijungė kompozito
riaus Laimio Vilkončiaus specia
liai sukurta daina, kurios teksto 
autorė yra turkų poetė Figen 
Čakmak. Lietuviai džiaugiasi A. 
Pilvęlytės užimta ketvirtąja vieta. 
Mat lig šiol prestižiniame Airijos 
CAVAN konkurse net ir tokio 
laimėjimo nebuvo susilaukęs nė 
vienas lietuviškosios estrados dai
nininkas.

Knygotyrininko prof. Domo 
Kauno biografinio žanro mono
grafiją “Aušrininkas” išleido 
“Kultūros” leidykla Vilniuje. Šio 
leidinio sutiktuvės įvyko Lietuvos 
kultūros ministerijoje. “Aušrinin
ko” biografinė monografija yra 
skirta XIX š. pabaigos tautinio at
gimimo veikėjui Jurgiui Mikšui 
(1862-1903) turėjusiam spaustuvę 
Tilžėje. Joje buvo spausdinama 
Lietuvos atgimimui skirta “Auš
ra”. Pasak prof. D. Kauno, jos 
pradininku reikia laikyti ne dr. 
Joną Basanavičių ar Martyną Jan
kų, o Tilžėje gyvenusį, lietuviš
kuosius leidinius ne tik spausdi
nusį, bet ir juos redagavusį Jurgį 
Mikšą. Monografijoje aptariamos 
“Aušros” užsidarymo priežastys ir 
J. Mikšo spaustuvės pardavimas 
varžytinėse.

Sol. Irenai Milkevičiūtei, Kau
ne gimusiam pagrindiniam Lie
tuvos operos sopranui, amžiaus 
penkiasdešimtmečio proga Lietu
vos vyriausybė paskyrė 20.000 litų 
premiją už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai. Ji yra Lietuvos konser
vatorijos Vilniuje Zenono Pau
lausko klasės auklėtinė, dainavi
mo studijas gilinusi Milano teatre 
“La Scala”. Lietuvos operos pri
madona Irena Milkevičiūtė jau 
du dešimtmečius atlieka balsiniu 
požiūriu sunkiausius pagrindinius 
soprano vaidmenis. Tad nenuo
stabu, kad ją talkon kviečia ir už
sienio operų teatrai. Ten savo ta
lento pripažinimą ji yra išsikovo
jusi pergalėmis keturiuose tarp
tautiniuose konkursuose.

Merkinės kraštotyros muzie
jus, vienas seniausių Varėnos ra
jone, yra įkurtas buvusioje Mer
kinės rotušėje ir cerkvėje Mer
kinės vidurinės mokyklos moky
tojo Juozo Vitkaus, žymaus dzū
kų krašto liaudies tradicijų puo
selėtojo. Jį dabar jau yra pakeitęs 
Juozas Kaupinis, kitas Merkinės 
vidurinės mokyklos mokytojas, tę
siantis J. Vitkaus pradėtą darbą. 
Muziejus, pradėjęs ketvirtąjį de
šimtmetį, dabar jau turi senovi
nius dzūkų žemdirbystės padar
gus, audimo stakles, dzūkiškų au
dinių, rankdarbių bei istorinių do
kumentų. Česlovo Skaržinsko 
pranešimu “Lietuvos aido” skai
tytojams, dabartinis vadovas Mer
kinės kraštotyros muziejų pratur
tino Kryžių kalneliu vidurinės 
mokyklos stadione, kuriame po II 
D. karo perlaidota apie 600-700 
Dainavos apygardos partizanų. 
Kryžių kalnelyje J. Kaupinio ini
ciatyva yra pastatyta ir Partizanų 
koplyčia, o Merkinės kraštotyros 
muziejuje sutelkta daug partizanų 
nuotraukų ir dokumentų. V. Kst.
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pRISIKELIMO
DaRAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

PORTAS
999 College St., Toronto, Ontario M6II I AS 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816 

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. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
y.r, .IKI. 3,30 y.p.p,; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v-p.p. IKI 9 v,v.___

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....................2.25%
180-364 d. term.lnd...................2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term. Indėlius................3.75%
3 metų term. Indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term. Indėlius................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.50%
Taupomąją sąskaitą..................2.0'0%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.Iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................... 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

5.25%
6.25%
6.75%
7.00%
7.50%

4.95%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

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

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL Licence

ENGINEERING E2392
Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS REFIUGERATIOA 
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. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROYAL LePAGE 
■■■■■MIIMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DRAU I>yX
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos — 

kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN 1NSURĄNCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

RATHFORD/WEST MAT nai parduodamas 
5 kambarių butas 9. rietų-vakarų vaizdas.

v : aso tik $79,900.

TEODORĄ STĄNLĮLj
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Po rungtynių Buffalo mieste gegužės pradžioje. Iš k. į d. Filadelfijos 
“Flyers” žaidėjas DAINIUS ZUBRUS, REGINA CHOROMANSKYTĖ 
(Hamiltono lietuvių veikėja) ir ERIC LINDROS, “Flyers” kapitonas

Pranas Mažeika - vienintelis iš dvylikos
EDVARDAS ŠULAITIS

Lygiai prieš 60 metų - 1937 m. 
gegužės 7 d. - Lietuvos krepšinio 
rinktinė, Rygoje įveikusi Italiją 
24:23 jau pirmą kartą tapo Europos 
nugalėtoja. Šią sukaktuvinę dieną, 
po 60 metų, kaip tik teko kalbėtis 
su vieninteliu dar tebegyvu šios 
rinktinės nariu dr. Pranu Mažeika, 
gyvenančiu Lake Zurich miestelyje, 
Ilinois valstijoje, apie valandą kelio 
automobiliu važiuojant iš Čikagos. 
Jis čia 1955 m. atidarė savo kabine
tą ir dar visai neseniai išėjo į pensi
ją. Dabar turi laiko dažniau prisi
minti praeitį, pagalvoti apie tą gar
bingą įvykį Lietuvos krepšinio 
istorijoje.

Šiandien dr. P. Mažeikai jau 
79-neri, tačiau kartais dar pažaidžia 
tenisą, na ir golfą. Krepšiniu ma
žiau besidomi. Įstojus į medicinos 
fakultetą Kaune, jo ryšys su akty
viuoju žaidimu nutrūko, nes nebe
buvo laiko. Jo neužteko ir atsidūrus 
Vakaruose, o taip pat atvykus į 
JAV, kai čia reikėjo iš naujo mo
kytis, laikyti egzaminus ir pan.

Jis prisimena 1957 metus, kai 
Čikagoje buvo surengtas 20-mečio 
nuo laimėjimo Rygoje minėjimas. 
Jis tada čia žaidė su kitais Lietuvos 
krepšinio veteranais pasidalinus į 
dvi komandas. P. Mažeika taip pat 
gerai prisimena ir 1989-sius metus, 
kai Kaune buvo pagerbti Lietuvos 
krepšinio veteranai. Tuomet buvo 
jo ketvirtasis vizitas į savo kraštą 
(pirmą kartą jis ten lankėsi 1969, 
vėliau 1975 ir 1985 metais).

Šis krepšinio veteranas pasako
jo apie savo buvusįjį rinktinės drau
gą Artūrą Andrulį (vieną iš trijų 
brolių), kuris tada irgi norėjo į 
Kauną važiuoti, tačiau prieš tai su
sirgo. Jis kaip gydytojas nepatarė 
jam leistis į tolimą kelionę. Artūras 
netrukus po to mirė. Amžinybėn 
iškeliavo ir kiti šios rinktinės nariai, 
iš kurių vienas - Zenonas Puzi- 
nauskas - dar netaip seniai, 1995-jų 
vasarą.

P. Mažeika daug atsimena ir 
noriai kalba apie tas dienas. Sako, 
kad anksčiau, dirbdamas vien tik 
tarp kitataučių savo kabinete ar li
goninėse, buvo net šiek tiek primir
šęs lietuvių kalbą. Tačiau dabar, iš
ėjus į pensiją ir turint laiko bend-

rauti su lietuviais, vėl pagerėjo jo 
lietuvių kalba.

Jis šiandien labiausiai vertina 
JAV lietuvius krepšininkus, kurie 
ne vien tik gerai žaidė, bet buvo ir 
puikūs, draugiški vyrai, netroškę 
vien tik asmeniškos garbės, bet sa
vo žinias, laiką ir pastangas aukoję 
Lietuvai. Jis prisiminė J. Žuką ir 
1937 m. balandžio 2 d. atvykusius: 
F. Kriaučiūną ir P. Talzūną. F. 
Kriaučiūnas, kuriam buvo patikėtos 
trenerio pareigos, turėjo per 3 sa
vaites paruošti rinktinę. Tas jam 
pasisekė, nes rinktinė jau buvo su
daryta, ir jis padarė tik porą pakei
timų.

Apie F. Kriaučiūną Lietuvoje 
niekas nežinojo ir jo pavardė Lie
tuvos krepšinio mėgėjams nieko 
nesakė. Tačiau P. Mažeika ir kiti 
suprato, kad šis vyras yra geras 
krepšinio žinovas ir pakluso jo nu
rodymams. Ir tai atnešė beveik ne
tikėtus rezultatus. F. Kriaučiūnas 
nuo 1977 m. lapkričio 3 d. jau ilsisi 
Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse, o 
daugelio atmintyje išliko gyvas jo 
pasakymas, pareikštas Kauno gele
žinkelio stotyje, rinktinei grįžus iš 
Rygos: “Mes padarėme, ką galėjo
me ir tai, ko jūs norėjote”.

Dr. P. Mažeika šiandien gerai 
atsimena didžiulį džiaugsmą, kurį 
pergyveno visa Lietuva ir užsienio 
lietuviai, kai buvo laimėtas Euro
pos krepšinio čempionatas. Jam net 
sunku išpasakoti visa tai, kas tomis 
dienomis dėjosi... Jis dar ir šiandien 
saugoja ir labai vertina laikrodį, 
gautą iš Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos, kai pergalingoji Lie
tuvos krepšinio rinktinė grįžo iš Ry
gos. Šios pergalės negali užmiršti 
tos rinktinės dalyvis dr. Pranas Ma
žeika; jos niekada nepamirš lietu
viai, ypatingai sporto mėgėjai, nė 
po šimto metų!

Dainius Zubrus 
tarp žymūnų

Neseniai angliškoje spaudoje 
pasirodė net keletas straipsnių apie 
Dainių Zubrų, lietuviuką, žaidžian
tį ledo ritulį Filadelfijos “Flyers” 
komandoje, kuri yra patekusi į pro
fesionalų ledo ritulio (NHL) baig
mines pirmenybes dėl “Stanley 
Cup” taurės.

Dainius gimė Elekrėnuose ir 
augo Gintaro ir Irenos Zubrų šei
moje kartu su broliu Audrium ir se
sute Gintare. Jau nuo šešerių metų 
amžiaus jis nutarė būti ledo ritulio 
žaidėju. Kadangi Lietuvoje šis žai
dimas dar nebuvo pasiekęs aukštes
nio lygio, tai Dainius gavo pasiūly
mą žaisti geresnėje lygoje Ukraino
je. Būdamas 11 metų amžiaus išva
žiavo į Ukrainą, kur apsigyveno 
vietinėje šeimoje. Į Lietuvą grįžda
vo tik per atostogas. Su savo Char
kovo miesto komanda dažnai daly
vavo turnyruose Amerikoje' ir Ka
nadoje. 1992 m. jų komanda laimė
jo Kvebeko surengtą turnyrą.

Būdamas septyniolikos metų, 
atvyko į Kanadą ir praeitais metais 
žaidė antro rango (Tier 2) jaunių 
komandose Pembroke ir vėliau Ca
ledon miesteliuose. Filadelfijos ko
mandos atstovai matė jį žaidžiant ir 
parinko •
Jie galvojo, kad po poros metų jis 
gal bus tinkamas jų rinktinei. Buvo 
rudenį pakviestas į jų stovyklą, ir 
taip gerai pasirodė, kad pradėjo se
zoną su “Flyers” komanda būda
mas tik 18 metų amžiaus. Per sezo
ną jis pelnė 8 įvarčius ir pagelbėjo 
13, per 68 rungtynes žaisdamas tik 
ribotą laiką, nes treneris Terry 
Murray norėjo, kad jis palengva 
priprastų prie šios lygos įtemptų 
rungtynių. Prasidėjus “Stanley 
Cup” pirmenybėms, jam buvo skir
ta daugiau laiko, ir per turnyrą su 
Buffalo “Sabres” jis pelnė 4 įvar
čius. Kai prasidėjo rungtynės su 
Niujorko “Rangers”, vienas iš pa
grindinio puolėjų trejetuko - Mi
chael Renberg - susižeidė. Teko 
Dainiui jį pakeisti ir žaisti kartu su 
žymiuoju Eric Lindros ir John Le 
Clair. Po sėkmingų pasirodymų 
rungtynėse su “Rangers” komanda, 
kurioje žaidė garsieji Wayne 
Gretzky ir Mark Messier, Dainiaus 
vardas išgarsėjo visame žemyne.

Žymus Filadelfijos gynėjas 
Paul Čoffey sako, kad Dainius pa
našiai žaidžia kaip garsusis Pitts- 
burgo Jaromir Jagr. Eric Lindros 
sako, kad Dainiaus pajėgumas yra 
labai didelis. Dainius žiemą buvo 
atsikvietęs kelioms savaitėms tėvelį 
iš Lietuvos. Po baigminių rungtynių 
žada grįžt į Lietuvą atostogom. V.S.

lietuviu
KREDITO H l T
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term, indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000 
3.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

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

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......4.95%

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

.....5.25%

.....6.00%
3 metų.............. .....6.50%
4 metų.............. .....7.00%
5 metų.............. .....7.25%

(fixed rate)

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičlus Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

[MasterCard] ^PLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8

Telefonas: 416 207-9239

RĮJjĮUĮJElEįlJElTSkazammmĮ
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

j Knygų rišykla 
f “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

9
HomeLIfe/Realty 

One Ltd.
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)

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).

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai ruošiasi 35 m. sukaktuvinei sto
vyklai “Romuvoje”. Jau išsiuntinėti 
registracijos lapai ir kita informaci
ja. Kurie už-siregistruos iki liepos 1 
- vienam, vienai savaitei $200, 
dviem iš šeimos $370, trims - $480. 
Giliukams ir liepsnelėms po $50. 
Užsiregistravusiems po liepos 1 d. 
reikės primokėti po $50. Stovyklau
jantiems dvi savaites - kaina dvigu
ba. Virtuvės šeimininkės, vadovai- 
vės, medicinos sesuo stovyklauja 
nemokamai ir nemoka už vieną sto
vyklaujantį vaiką. Visi stovyklauto
jai turi užpildyti registracijos lapus. 
Čekius rašyti “Camp Romuva” 
vardu ir siųsti registratorei Ilonai 
Tarvydienei, 5 Bowness Court, Eto
bicoke, Ont. M9B 5Z8, tel. 416 
234-1088. Prašoma ir auka $25 
($20 JAV) nuo šeimos stovyklavi
mo priemonių pagerinimui. Šiuos 
čekius rašyti “Romuva Ine.” vardu. 
Už juos bus išduodami kvitai dėl 
pajamų mokesčių. Negavę registra
cijos lapų prašomi skambinti regist
ratorei.

• Birželio 24 d., 6.30 v. vak. 
Lietuvių Namų seklyčioje bus su
renkami registracijos lapai. Ten bus 
galima ir registruotis. F.M.

a® Stitts#
—GROUP IGROUP!

jn

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

ANTANAS 
GENYS 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

Į Lietuvą su Nordland Express

ALGIS 
MEDELIS

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

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės į visus kraštus, visomis oro linijomis

Į Lietuvą: su AIR CANADA ir LAL - iš Toronto, Halifakso,
Otavos, Montrealio, Kalgario, Edmontono ir Vankuverio -

GARANTUOTAI GERIAUSIOS KAINOS
Iš Toronto, Montrealio, Otavos - su FINNAIR
Iš Toronto - su LUTHANSA, KLM, LOT 

Skambinkite arba asmeniškai susitikite su manimi 
trečiadieniais tarp 11 vai.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

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

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordlond Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 v.r. iki 6 v.v._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York 164 Willowdole Ave., North York, Ont. 

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

Montreal Andrejs Vitols 
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



■
Kelionės į Lietuvą 1997!|

Kainos priklauso nuo oro linijos bei 
kelionės trukmės. Teiraukitės apie mūsų SUPER SAVING kainas] 

***Sutvarkome iškvietimus ir parūpiname draudas*** 
***Organizuojame grupines ir individualias keliones laivais*** I

Skambinti Audronei tel. 416 255-J3473,
Faksas 416 252-8854 ’

Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker |
27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man.

T Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa
tel. 41(1 769-1616

E-mail: gintast@interlog.com
_____ Nemokamas namų įvertinimas

Dr/AAK^ West Realty Inc., realtor®
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

stra Travel
& Services Ine.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus)
Ontario, Canada, M6P 1A7

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390
LIETUVIŠKAS kelionių biuras

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais
♦ Ypatingai geros kainos visomis 

oro linijomis
♦ Nebrangūs ir patikimi draudimai
♦ Įdomūs maršrutai Lietuvoje
♦ Skubūs iškvietimai
♦ Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

♦ Nemokamas bilietų pristatymas į namus
♦ Toronto miesto ribose keleiviams, 

negaliotiems apsilankyti mūsų 
įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

Birželio 8 dieną važiuokite su grupe, papigintos kainos, skrydis be 
nakvynės, patogus persėdimas. Sveikiname loterijos laimėtoją 

A. Ctvinską. Garantuojame sąžiningą patarnavimą!

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(4/6) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Juozas (Josepk)

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.
- 25 metai namų remonto patyrimas.
- Daugiau kaip 12 metų pardavimo- 

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

West Realty Inc.

1678 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos tel. 
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

Daugiau kaip 15 metų kelionių patarnavimo praktika
SKUBU! /KUBU! 1997 M. VA/ARO/JKRYDŽIAI 

Į VILNIŲ NUO $699 - NEĮTIKIMA KAINA!
• Geriausios kainos visame mieste • Didelis skrydžių ir draudos 
papiginimas pensininkams • Visi skrydžiai geromis ir patikimomis 
linijomis - Finnair, LAL, KLM, BA, AC ir Lufthansa • Taip pat mes 
patarnaujame iškvietimų ir vizų gavimo reikaluose • Nemokamas 
bilietų pristatymas • Specialios kainos verslininkų (Business) 
kelionėms į Europą, Aziją, Australiją ir Šiaurės Ameriką.

SKAMBINKITE RTT TEL. 416 2374767
Livia pasiruošusi Jums kuo geriausiai patarnauti

4204B Dundas St. W., Main Floor, Etobicoke, 
Ontario M8X 1Y6, FAX 416 237-9191

SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE KAZOKŲ IŠDAVIMĄ
Leonas Baltušis “TŽ” paskelbė 

seriją vertingų straipsnių apie ka
zokų išdavimą. Bet paskutinysis jo 
straipsnis “Kazokų prašymai nebu
vo išklausyti” (“TŽ”, 1997, nr. 17) 
vertinantiems jo straipsnius yra 
keista mįslė. Jis rašo: “Knygoje 
‘Ministers and the Massacres’ N. 
Tolstojus įrodo, kad už tą visą tra
gediją daugiausia atsakingas buvęs 
Anglijos ministeris pirmininkas 
1945 m. Harold Macmillan”.

Bet gi D. Britanijos ministeris 
pirmininkas nuo 1940 ligi 1945 m. 
liepos 27 d. buvo Winston Chur
chill, o nuo to paties mėnesio 28 d. 
- Clement Attlee. 1951 m. darbie- 
čiams pralaimėjus - vėl W. Chur
chill ir Anthony Eden, kuris po Su- 
ez’o krizės, 1957 m. sausio 9 d., at
sistatydino, o sausio 10 d. ministe- 
riu pirmininku tapo Harold Mac
millan.

Kaip N. Tolstojus, anot Baltu
šio, “parašęs bene 10 knygų” galėjo 
taip supainioti gerai žinomas istori
nes datas ir suversti kaltę ministe- 
riui pirmininkui Macmillan? Ži
nant šias datas, nesunku apskai
čiuoti, kas daugiausia kaltas už ka
zokų išdavimą.

Todėl Baltušio sakinys “Neži
nia, kokia Churchill’io reakcija bū
tų buvusi, nes 1958 m. (iš tikrųjų 
1957 m.) į Downing Street 10 nr. 
atsikraustė naujasis ministeris pir
mininkas Harold Macmillan, kuris 
lygiai tas pačias pareigas turėjo 
1945 m.” neturi jokio pagrindo.

Antanas Rukšėnas, 
Cleveland, Ohio

ATSILIEPIANT Į PASTABĄ
Prieš rašydamas šį laiškelį, atsi

liepiantį į A. Rukšėno pastabą, pa
skambinau N. Tolstojaus giminai
čiui William V. A. Lohmus von Be- 
Uinhausen. N. Tolstojus yra parašęs 
10 knygų ir yra bebaigiąs 11-tą. 
Anglijoje jos nebespausdinamos. 
Knygos nr. 10 ir nr. 11 bus išspaus
dintos Lenkijoje arba JAV. Patar
čiau perskaityti visas N. Tolstojaus 
knygas. Tada turėsite šiokį tokį su
pratimą apie šį pasaulinio masto 
rašytoją.

Harold Macmillan nuo 1942 
m. gruodžio 30 d. buvo britų minis
teris sąjungininkų vyr. būstinėje, o 
1945 m. gegužės ir liepos mėnesiais 
valstybės sekretorius (Secretary of 
State) W. Churchill vyriausybėje. 
N. Tolstojus niekur nekaltino W. 
Churchill’io. Išdavimas buvo atlik
tas H. Macmillan’o, susitarus su so
vietais ir maršalu Tito. Vėliau jis

dar bandė kaltę primesti britų mar
šalui Alexander, bet buvo įrodyta, 
kad tai yra melas. (The Minister 
and the Massacres”, psi. 327 ir 
399).

Leonas Baltušis, Minocqua, WI
Red. pastaba. Iš šio paaiškini

mo matyti, kad Harold Macmillan 
buvo britų ministeris vyriausioje so
vietų būstinėje, vėliau valstybės 
sekretorius, bet ne ministeris pirmi
ninkas, kaip “TŽ” 1997 m. 17 nr. 
pažymėta. L. Baltušio atsiųstoje 
knygos ištraukoje matyti H. Mac
millan’ nuotrauka ir prierašas: 
“Harold Macmillan, Minister Resi
dent in the Mediferranean, in Ro
me on 25 May 1945”. Dėl to ir ka
zokų išdavimo tiesioginė atsako
mybė priskiriama H. Macmillan’ui.

KODĖL KALTINAMA MŪSŲ 
TAUTA?

Bėga metai, apipustydami pra
eities dulkėmis praėjusius įvykius 
mūsų gražiame Žemės rutulyje...

Grįžkime į Lietuvos istorijos 
puslapius ir kartu pažvelkime kai
myninių tautų tą patį istorijos 
tarpsnį. Pamatysime, kad kaimyni
nėse tautose vyko prieš žydus iš
puoliai (pogromai). Manau, kad 
žmogus, kokios jis bebūtų tautybės, 
turi susimąstyti prieš puldamas tau
tą, kuri su žydų tauta amžių amžius 
gyveno taikiai mūsų protėvių že
mėje, nes šioje žemėje nebuvo vyk
domi išpuoliai (pogromai).

1940 m. pagrindiniai lietuvių 
tautos kaltintojai buvo žydai, Rau
donajai armijai okupavus mūsų tė
vynę, sutrypus jos laisvę. Jie išdavi
nėjo savo bendraklasius gimnazis
tus, bendrakursius studentus, pa
smerkdami juos kančioms kalėji
muose, žūčiai koncentracijos sto
vyklose nuo bado, nepakeliamo 
darbo sąlygų.

Aš esu 1941 metų 14 birželio 
tremtinys. Mūsų šeima, kaip tūks
tančiai šeimų, patyrė kančias, ku
rias sunku apsakyti. Už tų šeimų iš
trėmimą pasirašė daugybė žydų, gy
venusių Lietuvoje. Gerai, jeigu visa 
šeima buvo ištremta, bet juk buvo 
daug šeimų, kurių artimiesiems pa
sisekė išvengti tremties. Jos ėmė 
keršyti tiems, kurių parašai bylojo, 
kad jie pasmerkė jų artimuosius 
kančiai ir žūčiai...

Kyla klausimas - kas pradėjo šį 
mūsų tautų supriešinimą? Juk am
žių amžius jos gyveno taikiai. Tad 
jeigu atsirado vienas kitas keršy
tojas už savo giminių ištrėmimą, tai 
kaltas tas, kas pagimdė šį suprieši
nimą tarp mūsų tautų. Bet tai ne

reiškia, kad reikia kaltinti visą tautą 
ir vadinti žydšaudžių tauta, kaip 
įpratę pravardžiuoti “Vyzentalio 
centro” atstovai.

“Būkime neturtingi, bet teisin
gi” - byloja mūsų tautos išmintis.

Prisiminkime visą mūsų tautos 
genocidą nuo 1940 iki 1941 m. bir
želio 22 d. Juk prie šių mūsų tautai 
žiaurių dienų prisidėjo dauguma 
žydų, gyvenusių Lietuvoje. Kodėl 
šiandien nematome mūsų ir užsie
nio spaudos puslapiuose apie kita
taučių nusikaltimus, tame tarpe ir 
žydų? Juk naciai visur vykdė tokius 
pačius veiksmus, ir tai ne tik žydų 
atžvilgiu, bet ir kitų žmonių.

Jeigu reikia pavardžių, jų yra. 
Pvz. Rainių miškelyje buvo nužudy
ti 73 lietuviai, tarp kurių buvo Bal
sevičius. Jo broliai, išsikasę lavoną 
ir pamatę išniekintą brolį, prisiekė 
neatleisti nė vienam žydui, nes už 
brolio suėmimą pasirašė žydai Jo- 
fės. Rainių miškelio nusikaltimą 
vykdė Raslanas, kuris dabar gyvena 
Maskvoje, Došanskis, kuris ramiai 
leidžia dienas Izraelyje.

Tad jeigu žydai ieško mūsų 
tautoje nusikaltėlių, kodėl mes ne
galime ieškoti nusikaltėlių prieš 
mūsų tautą žyduose? Sustatykime 
greta žydų ir lietuvių nusikaltėlius 
ir gal tada mūsų tautos galės vėl 
taikiai gyventi, kaip iki karo. Aš esu 
įsitikinęs, kad tarp žydų bus dau
giau nusikaltėlių, vykdžiusių prieš 
mūsų tautą nusikaltimus negu lie
tuvių. Norėtųsi, kad ir apie juos iš
girstų pasaulis, o ne vien tik apie 
mūsų tautos nusikaltėlius. Kodėl 
žydų nusikaltėliai gali ramiai gyven
ti Izraelyje, Rusijoje, Amerikoje ir 
kitose pasaulio šalyse?

Norėtųsi, kad tai suprastų dori, 
paprasti žydai, tarp kurių ir aš turiu 
draugų.

O išsigalvojimas, kad Lietuvoje 
buvo sukurti nacių SS daliniai, ku
rie užsiėmė žydų naikinimu, yra 
melas. Naciai Lietuvoje nepajėgė 
sukurti SS dalinių. Mūsų tauta tuo 
didžiuojasi.

Mane įskaudino “TŽ” straips
nis “Vėl kaltinami lietuviai”. Tad 
sustatykime greta visus tuos, kurie 
vykdė nusikaltimus prieš žmoniją: 
lenkus, rusus, vokiečius, rumunus, 
vengrus, prancūzus, žydus ir kt. Ta
da turėsime tikslesnį vaizdą.

M. Babonas, Garliava

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 416 
979-8822 arba 1-800-267-1177. 
Palikti adresų su pašto kodu. 
Kuo daugiau bus užregistruota 
adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus at
kreiptas didesnis dėmesys.

FrOm$995"1Don’t you miss

Lithuania?
Fly from Toronto via Helsinki 

to Vilnius, on the left bank of the 

Neris river in Lithuania.

See the breathtaking Gothic 

and Baroque architecture 

which abounds everywhere here, 

then enjoy the cafe society, the 

quaint little shops and lively 

nightlife. With a great rate like 

this, why miss it? Call now.

GKVEWW TO THE WORLD N«rvista
NON-STOP TORONTO - HELSINKI FLIGHTS OPERATE ON WEDNESDAYS AND SATURDAYS BETWEEN 

THE PERIOD OF MAY 17 AND SEPTEMBER 6, 1997. Finnair flights from Toronto with Air Canada connections from 
Montreal and Ottawa. PLEASE CALL US FOR YOUR COPY OF THE NORVISTA SUMMER BROCHURE! 

Finnair is a partner in Aeroplan’ Some restrictions do apply. Applicable airport taxes not included. Children’s fares available.

Contact your travel agent or call Norvista Tours at 
416’222*0203 or 1*8OO*461»8651
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pacientus 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)

Tel.: 416 530-1070

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

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 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 PACE, b.Sc.,llb.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 278

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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 *

DRAUDA - 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:gintast@interlog.com
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Anapilio žinios
- Praėjusį sekmadienį, birželio

I, Pirmąją Komuniją priėmė: 
Aleksandras Fentum, Karolis Fen- 
tum, Cory Horner, Onutė Kulie- 
šiūtė, Darius Paznėkas, Viktorija 
Pečiulytė, Asta Raginskaitė ir Man
tas Stasiulevičius. Sveikiname!

- A. a. dr. Stefanija Meškaus
kienė, 83 m. amžiaus, palaidota bir
želio 2 d.

- Gegužės 24 d. pakrikštytas 
Romano ir Marcela (Klimsa) Mari- 
jošių sūnus Tomas.

- Gegužės 24 d. susituokė Vio
leta Juodelytė su Kenneth Halis.

- Birželio 6 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Mišios birželio 8, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už J. Rinkūnienės šei
mos mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 11 v.r. už Jokūbaičių ir Jonaičių 
šeimų mirusius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, birželio 1, po

pietėje dalyvavo 158 asmenys.
- LN valdybos posėdis - birže

lio 26, ketvirtadienį, 7 v.v.
- Pavasarinis bazaras (Side

walk Sale) įvyks birželio 7 d. Visi 
prašomi parinkti pardavimui įvairių 
daiktų. Organizacijos ar pavienios 
šeimos gali išsinuomoti stalus savo 
asmeniškam pardavimui. Kreiptis į 
LN raštinę 416 532-3311.

- Birželio 15 yra Tėvo diena. 
Ta proga LN moterų būrelis įteiks 
tėvams po gėlytę ir pavaišins.

- Liepos 6, sekmadienį, “Boyd 
Conservation” parke įvyks Lietuvių 
Namų vyrų būrelio ir “Atžalyno” 
gegužinė. Programoje - muzika, 
dainos, šokiai, sportas ir turtinga 
loterija. Veiks bufetas. Autobusas 
išvyks nuo LN ir “Vilniaus” rūmų 
12.45 v.p.p. Kelionė nemokama, 
reikia užsiregistruoti LN raštinėje. 
Tel. 416 532-3311.

- Primename “Lokio” svetai
nės lankytojams, kad naudotųsi pa
siūlymų bei pageidavimų dėžute. 
Nauji sumanymai visada pagyvina 
veiklą.

- Birželio 4, trečiadienį, 1 
v.p.p. “Vilniaus” rūmuose yra šau
kiamas LN vyrų būrelio valdybos 
posėdis. Bus aptariami gegužinės ir 
stovyklos reikalai. Negalintys daly
vauti, prašomi pranešti Teodorui 
Stanuliui tel. 769-1616.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto ON, M6P 1A6.

Anapilio keltuvo vąjui aukojo: 
$50 - P. E. Kripai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $150 - E. Kronienė; $100 - G. 
O. Melnykai, F. Juzėnas, A. Ma- 
čiulaitienė, B. Vaišnoras, B. Petiy- 
lienė, V. Kubilienė, dr. A. A. Va- 
ladkos, Z. P. Augaičiai, M. Vaške
vičienė; $75 - J. Dovidaitienė; $60 -
J. V. Rupniak; $50 - P. B. Kalpo
kai, A. Kirvaitienė, L. Morkūnienė, 
V. Jasinevičienė, A. L Zalagėnai, L. 
Einikienė, O. Dementavičienė, E. 
Valeška, J. Kutka, O. Skėrius, A. 
Aleliūnienė, A. Lesčius, S. Kuz
mickas, A. Pakamienė, P. E. Kri
pai, O. R. Berentai, D. Žemaitienė, 
I. Vaičeliūnienė, A. Lukošienė, B. 
G. Čižikai, A. Ledienė; $40 - E. 
Šiopys; $30 - J. Žakevičius, A. Pet
kevičienė, O. Ražanauskas; $25 - 
A. Dobienė, M. Žemeckienė, G. 
Šutienė, A. Vaišvilienė; $20 - E. M. 
Kazakevičiai, R. Šakalys, H. Vai- 
čeliūnas, A. B. Samsonai, P. Ba- 
lasevičius, P. Šimkus, Z. Dobilas, L. 
Stukas; $10 - P. Daržinskas, E. 
Juodvalkienė; $5 - V. Gudaitis, I. 
Kaliukevičienė.

Vaikų dienos centrams Kaune 
aukojo: $500 - G. Lemieux (savo 
mamos a.a. Mortos Norkienės at
minimui); $50 - V. Jasinevičienė, J. 
Staškevičius, A. Augaitienė; $20 - 
V. E. Grabauskai, J. Dzemionienė, 
M. Putrimas, Z. Linkevičienė, L 
Petkuvienė, P. B. Kalpokai, P. T. 
Pargauskai, J. Pargauskas, I. Punk- 
rienė; $10 - A. V. Ramanauskai, P. 
Balasevičius, S. Aušrotienė.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, birželio

l, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
je, per 10.15 v. Mišias, palydimas 
gitarų, giedojo parapijos jaunimo 
choras, solo dalis atliko Eugenija 
Ambrozaitytė.

- Birželio mėnuo yra skirtas 
Jėzaus Širdies garbinimui. Mūsų 
šventovėje Jėzaus Širdies litanija 
bus kalbama šiokiadieniais po 8 v. 
Mišių, šeštadieniais po 9 v., o sek
madieniais po kiekvienų Mišių.

- Pakrikštyti: Romas-Marty- 
nas, Audrius, Astos (Šernaitės) ir 
Viktoro Šimkų sūnus; Lukas-Juo- 
zas, Juditos (Melnykaitės) ir Min
daugo Gabrių sūnus; Lorelei- 
Catherine, Silvijos (Klibingaitytės) 
ir Peter J. Shields sūnus.

- Parapijos perkėlimo vajaus 
komiteto kioskas veikia kiekvieną 
sekmadienį parapijos salėje. Ten 
galima gauti informacijų apie para
pijos perkėlimo vajaus eigą ar pa
likti tam reikalui auką.

- Sibirinių trėmimų minėjimas 
mūsų šventovėje bus birželio 15 d. 
per 11.30 v. Mišias.

- Parapijos bibliotekos vedėjas 
Petras Jurėnas po 27 metų tarnybos 
pasitraukia iš pareigų. Dėkojam P. 
Jurėnui už tokią ilgą, sąžiningą ir 
ištikimą tarnybą parapijai. Jo vietą 
užims, 10 metų buvęs jo padėjėjas, 
Romualdas Žiogarys, kuriam ieško
me padėjėjo/jos, kad galėtų pasi
keisdami dirbti kas antrą sekmadie
nį. Biblioteka uždaroma vasaros 
atostogom birželio 15 d.

- Mezgimo siūlų ir najaugi- 
miams reikalingų drabužėlių bei 
patalynės vajų per visą birželio mė
nesį vykdo parapijos tarybos labda
ros sekcija ir prašo siūlus ir drabu
žius atnešti sekmadieniais ir įdėti į 
tam tikslui paruoštą dėžę priean
gyje-

- Mišios birželio 8, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Anelę ir Praną 
Vaserius; 9.15 v.r. už a.a. Givevra 
Riccardo; 10.15 v.r. už a.a. Ireną 
Jurkienę, a.a. Kazimierą ir Kons
tanciją Laikūnus, a.a. Antaną Štui- 
kį; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

A. a. Miko Petrulio atmi
nimui pagerbti Toronto Prisikėli
mo parapijos perkėlimo vajui su
rinktos aukos: $100 - D. W. Kli- 
mow, A. Pakamienė; $75 - T. B. 
Stanuliai; $60 - dr. B. R. Jonienės 
bendradarbiai; $50 - dr. J. E. Ču- 
plinskai, H. V. Kiukiai, D. G. Sa
kai; $30 - G. H. Lapai, I. J. Ross; 
$25 - G. D. Stonkai; $20 - J. M. 
Astrauskai, D. Baziliauskienė, J.
L. Baziliauskai, dr. S. E. Čepai, 
A. M. Empakeriai, V. K. Gapu- 
čiai, T. V. Gražuliai, V. Kecorie- 
nė, dr. A. Matulionienė, dr. E. 
Mocarski, S. V. Paulioniai, A. Pu- 
terienė, P. B. Sapliai, R. A. Si
manavičiai dr. J. A. Sungailos, dr.
M. J. Uleckai, B. D. Vaidilos, A. 
Valienė, L Vibrienė; $15 - Z. P. 
Augaičiai, U. Bleizgienė, R. A. 
Kalendros; $10 - D. Gagne, dr. 
O. J. Gustainiai, B. Jonynienė, E. 
Senkuvienė, E. Simonavičienė. 
“Tremtinių grįžimo fondui” au
kojo: $ 20 - O. Dalindaitė, V. P. 
Dalindos, D. K. Manglicai, N. 
Liačienė, J. Bakis; $10 - S. Prans- 
kevičius.

Iš Vatikano radijo lietuvių 
skyriaus gaunamų žinių matyti, 
kad Romoje gana dažnai lanko
si įvairios grupės iš Lietuvos ir 
valdžios atstovai. Apie tai trum
pai parašo Vatikano laikraštis 
“L’ Osservatore Romano”. Š.
m. 21 nr. šio savaitraščio 11 psl. 
įdėta nuotrauka Vilniaus “Auš
ros” moterų choro su Šv. Tėvu 
Jonu-Pauliumi II. Choristės pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais, šalia jų - palydovės bei 
palydovai.

IEŠKAU darbo prižiūrėti vaikus, 
tvarkyti namus ar pan. Tel. 416 
769-1266.

MOTERIS iš Lietuvos ieško bet 
kokio darbo. Gali gyventi šeimoje. 
Skambinti tel. 416 769-1987 po 6 
v.v. arba palikti žinutę.

CANDLELIGHT CATERING 
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega- 
mųjų butas daugiabučiame pastate 
“Estorada”, 228 Galloway Road, 
Scarborough, Ont. Graži upelio 
dauba, susijungianti su sklypu, pa
togus susisiekimas ir apsipirkimas, 
patrauklus 5 aukštų geros kokybės 
60 butų pastatas, dviejų erdvių 
miegamųjų butas, privatus balko
nas, požeminė autoaikštė, šaldytu
vas, virimo krosnis. Skambinti: 416 
287-0025 8 v.r. - 3 v.p.p. nuo pir
madienio iki penktadienio.

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, vadovaujamas tnuz. L. TURUTAITĖS ir akompanuojamas muz. V. 
PAULAUSKAITĖS, atlieka meninę programą JAV LB Detroito apylinkės surengtoje gegužinėje po stogu 
Dievo Apvaizdos kultūros centro salėje 1997.V.18 Nuotr. J. Urbono

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame

MINĖJIME
birželio 12, ketvirtadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
Toronto Šv. Andriejaus latvių-estų šventovėje (Carlton-Jarvis gatvių sankryžoje). 

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

Kanados baltiečių federacija
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Dail. Snaigės Šileikienės 
kūrybos paroda vyksta birželio 
5-21 d.d. Toronto Del Bello ga
lerijoje, 788 King St. W., į vaka
rus nuo Bathurst St. Lankymo 
valandos nuo antradienio iki 
šeštadienio (imtinai) 12 vai. - 5 
v.p.p. Galerijos telefonas 416 
504-2422. Inf.

Kamerinės muzikos kon
certas bus birželio 8, sekmadie
nį, 6 v.v. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Programoje: J. S. Bach, 
G. Faure, R. Schumann, F. 
Chopin, F. Liszt ir M. K. Čiur
lionio kūriniai. Programą atlie
ka Vilniaus muzikos akademi
jos diplomantės pianistės: Ilona 
Damašiūtė-Beresnevičienė, Edi
ta Morkūnienė, Vilija Valiuš- 
kienė ir smuikininkė Audra 
Šarpytė. Taipgi dalyvauja daini
ninkės Linda Marcinkutė ir Ad
riana Karkaitė.

Sibirinių trėmimų minėji
mas - ekumeninės pamaldos, 
rengiamos Kanados baltiečių 
federacijos, įvyks birželio 12, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. latvių-es
tų Šv. Andriejaus šventovėje 
(Čarlton-Jarvis). Šiuo kasmeti
niu renginiu pabrėžiama, kad 
tautžudystės aukos niekada ne
bus pamirštos. Rengėjai tikisi 
gausesnio visų dalyvavimo.

Genius Procuta, prieš šeše
rius metus persikėlęs iš Otavos į 
Torontą, palaiko glaudžius ry
šius su Lietuva. Jos bibliote
koms jis yra parūpinęs bei pa
siuntęs daug knygų anglų ir 
prancūzų kalba. Nemažai tokių 
knygų yra gavusi Plungės biblio
teka. Jos kviečiamas išvyko į 
Lietuvą 2-3 savaitėm. Ta proga 
aplankys visą Žemaitiją ir kitas 
Lietuvos vietoves. Prieš išvyk
damas parašė “Tėviškės žibu
riams” straipsnį apie rašytojo 
Balio Sruogos atsiminimų kny
gos “ Dievų miškas” angliškąją 
laidą “Forest of the Gods”. Jo
je autorius aprašo savo išgyve
nimus Stutthofo koncetracijos 
stovykloje vokiečių okupacijos 
metais. Panašią knygą yra para
šęs ir kun. prof. Stasys Yla ir 
pavadinęs “Žmonės ir žvėrys 
dievų miške”. Angliškoji jos lai
da - “Priest in Stutthof”.

Iš Kauno onkologijos cent
ro gautas šis laiškas, pasirašytas, 
vyriausiojo gydytojo Felikso 
Markucko: “1997 m. balandžio 
8 d. M. Totoraitytė-Liegienė, 
gyvenanti Kanadoje, Wasaga- 
Beach, Ont., apsilankė Kauno 
onkologijos centre ir paliko do
vaną mūsų ligoninei - 700 kan. 
dolerių. Esame sujaudinti šios 
kilnios moters gerumo. Tokia 
nesavanaudiška pagalba simbo
lizuoja mūsų tvirtus ir nenu
trūkstamus ryšius tarp Lietuvos 
išeivijos ir Lietuvos žmonių. 
Ačiū Jums, gerbiama ponia, ir 
Jūsų bendradarbiams - lietuviš
ko “Spring-Gardens” restorano 
darbuotojams”.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti Hamiltono 
lietuvių dramos teatro

"AUKURAS"
Vytauto Alanto 3 v. komedijos

“Šiapus uždangos’ vaidinime

1997 m. birželio 8, sekmadienį, 3 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje

Įėjimas $8 asmeniui. Rengia “Aukuras

Vilija Valiuškienė, 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti į 
mokinio namus.

Tel. 416
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Dainuojame pavasaris atsi
nešė daug žydinčių gėlių ir šalia 
gėlių darželio gegužės mėnuo 
atnešė naująjį Anapilio vaikų 
darželį. Džiaugiamės pradžia. 
Geradarių dėka suaukota be
veik viskas ko reikia įrengti pa
talpoms. Turime tinkamų auk
lėjimui žaislų ir mokymo prie
monių. Toronto Prisikėlimo 
kredito kooperatyvas ($1,000), 
Hamiltono “Talka” ($250), Lie
tuvių fondas($500) parodė savo 
pritarimą šiam projektui atsiųs
dami finansinės paramos. Ga
lėsime svajoti įrengti lauko žai
dimų aikštelę.

Darželis veikia kasdien nuo 
7.30 v.r. iki 12.30 v.p.p. Kai ku
rie vaikučiai lanko jį kasdien, 
kiti kelias dienas per savaitę. 
Kiškių klubas ir toliau renkasi 
ketvirtadienio rytais. Antradie
niais ir penktadieniais vyksta 
muzikos-dainavimo pamokėlės 
su muzike Deimante Grigutiene.

Darželis veiks visą birželio 
mėnesį. Po vasaros atostogų 
vaikai susirinks rugsėjo 8 d. ir 
darželis veiks jau visą dieną, 
nuo 7.30 v.r. iki 5.30 v.p.p. Vai
kai gaus šiltus pietus. Bus po
ilsio valandėlė. Vaikučiai 2J6-5 
metų priimami eilės tvarka. Ru
denį tikimasi sudaryti dvi gru
pes - raginame iš anksto regis
truotis.

Mielai dar priimtume kili
mėlį, rašomąjį stalą, lauko žai
dimų, na ir aukų. Dėl platesnių 
informacijų kreiptis j Anapilio 
parapijos raštinę 905 277-1270 
arba 416 249-1305. (s. Igne)

ŠEIMAI su 3 paaugusiais vaikais 
reikalinga mergina namų ruošos 
darbams. Pageidautina, laid gyven
tų kartu. Skambinti tel. 905 848- 
4279 Mississaugoje.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323. Pager 416 
715-4783.

A. a. poeto Henriko Nagio 
vienerių mirties metinių proga 
Kanados lietuvių bendruomenė 
leidžia jo poezijos paties poeto 
įkalbėtą garsajuostę “Poetas 
Henrikas Nagys kalba”, kartu 
su Birutės Nagienės redaguota 
knygele. Kadangi poetas yra la
bai gerai žinomas ir mėgstamas 
Lietuvoje, pagamintos juostelės 
kopijos bus persiųstos Lietuvos 
radijo stotims, gimnazijoms, 
knygynams ir kt. Jei kas norėtų 
pinigine auka prisidėti prie šio 
projekto, prašoma kreiptis į to 
projekto koordinatorių Vincą 
Piečaitį, 1485 Lakeshore E., 
Apt. 716, Mississauga, Ont. 
L5E 3G2, tel. 905 891-3018. Inf.

“Varpo” žurnalo 1997 m. 
31 numeryje tarp daugelio daly
kų, paminėti ir trys Kanados 
tautiečiai - a.a. Henrikas Na
gys, a.a. Antanas Rinkūnas ir 
Genovaitė Breichmanienė. H. 
Nagys paminėtas kaip iškilus 
poetas, palikęs keletą poezijos 
rinkinių. G. Breichmanienė pa
minėta kaip atsiminimų autorė, 
žymi tautinių šokių puoselėtoja 
išeivijoje. Apie a.a. A. Rinkūną 
rašoma kaip apie žymų pedago
gą ir visuomenės veikėją, apie 
jo knygą, “Negęstanti ugnis” 
(du tomai), išleistą Toronte. 
Straipsnyje pateikta pora ištrau
kų iš minėtos knygos. Visų šių 
rašinių autorius - “Varpo” re
daktorius Antanas Kučys, gyve
nantis Ilinojaus Lemonte.

VYKSTANTIEMS VILNIŲ aplan- 
kyti ar ilgėliau pagyventi galime iš
nuomoti butą. Telefonas Vilniuje 
70-07-70.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
- ekumeninės pamaldos bus birže
lio 14, šeštadienį, 2 vai. p.p. Šv. Jo
no estų evangelikų-liuteronų šven
tovėje, 4345 Marcil, Notre Dame 
de Grace rajone. Rengia Baltiečių 
federacija. Minėjimo programoje 
lietuviams atstovaus kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ, ir Aušros Vartų 
parapijos choras. Kviečiami visi 
gausiai dalyvauti ir prisiminti žiau
rius sovietų vykdytus trėmimus.

“Baltijos” stovyklavietės prie 
Sylvere ežero žemė KLB Montrea- 
lio apylinkės buvo nuomojama iš 
Kvebeko žemės ūkio ministerijos. 
Pastaruoju metu į šią stovyklą vie
nai savaitei per metus suvažiuoda
vo apie 20 stovyklautojų. Žemės 
nuoma, mokesčiai ir elektra kai
nuodavo apie 2000 dol. metams. Be 
to, jau reikia pagrindinio remonto 
didžiajam pastatui - salei bei virtu
vei ir nameliams. Todėl buvo apsi- 
pręsta stovyklavietę likviduoti ir že
mę su dar esančiais pastatais grą
žinti Kvebeko valdžiai.

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neĮparelgoJa apsidrausti.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

--------------------------------------------------------------------------------- ------ -

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

1995 m., tačiau naujai užsikrė
tusių skaičius yra pakilęs, ypa
tingai narkotikų (leidžiant ada
tomis) vartotojų tarpe. Sveika
tos apsaugos ministerijos ŽIV 
tyrimo skyriaus vedėjas dr. D. 
Sutherland teigia, kad nuo 1994 
m. gyvavimo tikimybės laikotar
pis pailgėjo 3-7 metais (nuo 10 
iki 13-17 m.). Nors užsikrėtimų 
yra daugiau, mažesnis skaičius 
išsiplečia pilnai į AIDS. Vėliau
sieji duomenys rodo, kad nuo 
statistikos vedimo pradžios 1979 
m. yra 14,677 AIDS virusu ser
gantys suaugę ir 159 kūdikiai. Iš 
jų mirė 10,837. Apie 50,000 ka
nadiečių yra užsikrėtę ŽIV virusu.

Kanados “Association for 
HIV Research” pirmininko dr. 
M. Wainberg nuomone, ŽIV ir 
AIDS virusai dar laikomi epide
mija. Pasak jo, valdžia per ma
žai remia AIDS tyrimą, nes ge
riausi Kanados tyrinėtojai yra 
išvykę į JAV, kur gaunama 
didesnė valdžios parama. Otava 
praneša, kad pradiniais apskai
čiavimais AIDS Kanados eko
nomijai jau kainavo arti $30 bin.

Naujas nuosavybių mokes
čių įstatymas (Ontario Fair Mu
nicipal Finance Act) buvo pri
imtas Ontario parlamente ir įsi
galiojo 1998 m. sausio 1 d. Na
mai bus įvertinami pagal rinkos 
vertę arba nuomojimo pajamas. 
Didžiausius skirtumus pajus da
bartiniame Toronto mieste tu
rintys nuosavybes, nes ten dau
guma įvertinimų mokesčiams bu
vo įvykdyti prieš 40 metų.

Savivaldybės įgyvendins mo
kesčių pakėlimus arba juos su
mažins kai kuriuose priemies
čiuose per ateinančius 8 metus. 
Iki 2005 m. nuosavybės bus ver
tinamos kasmet ir mokesčiai ap
skaičiuojami naudojant pasku
tinių trejų metų vidurkį ir pagal 
nustatytas nuosavybių katego
rijas. Panašia nuosavybių mo
kesčių tvarka jau naudojamasi 
Vankuveryje.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

Tarptautiniame teatro festiva
lyje gegužės pabaigoje Lietuva bu
vo atstovaujama Eimunto Nekro
šiaus režisuota A. Čechovo drama 
“Trys seserys”, kuri buvo rodoma 
“Montreal Monument National” 
teatre. Beveik tuo pačiu metu “Pa
rallel” kino teatre buvo rodomi du 
lietuviški filmai - “Koridorius” ir 
“Trys dienos”. Pirmasis filmas be 
žodžių, antrasis - rusų kalba.

Kun. Janusz Lipski, kuris yra 
pramokęs lietuvių kalbos ir dažnai 
padeda Aušros Vartų parapijai, po
rai savaičių su ekskursija išvyko į 
Lenkiją. Ten aplankys tėviškę ir 
kitas vietas. Viena Verduno pran
cūzų parapija apmokėjo jam ke
lionę.

Andrėjos (Celtoriūtės) ir My
kolo Beniušių dukrelė pakrikštyta 
Aleksos-Marijos vardais. Andriu- 
kas-Paulius džiaugiasi sesute.

Elenos (Jankutės) ir Robert 
Mimeault sūnelis pakrikštytas Eric- 
Robert vardais. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

Ontario Hydro pripažino, 
kad iš Pickering jėgainės vario 
išspinduliavimas teršia Ontario 
ežerą nuo 1989 m. “The Toron
to Star” dienraštyje gegužės 17 
d. buvo atspausdintas žurnalis
to Paul McKay išsamus straips
nis apie ilgalaikę sunkiųjų me
talų taršą iš Pickering ir kitų 
jėgainių, į kurią Ontario Hydro 
pareigūnai nekreipė dėmesio. 
Surinkti tarnautojų pranešimai 
rodo, kad jau 1981 m. buvo pa
stebėta, jog dėl rūdijančių vario 
vamzdžių labai dideli vario kie
kiai liejosi į ežerą. Atėjus laikui 
juos pakeisti, vėl buvo naudoja
mi variniai, o ne kitokios me
džiagos vamzdžiai. Dabar siūlo
ma tirti visas jėgaines Lake On
tario apylinkėje. Apskaičiuota, 
kad per 25 metus iš Pickering 
jėgainės vario ir cinko išleidi
mas siekė 1,000 tonų, ir užtruks 
100 metų kol ežeras išsivalys. 
RSJ

LIETUVĖ, turinti “landed immi
grant” statusą ir dirbusi medicinos 
seserimi, gali prižiūrėti pagyvenu
sius žmones. Gali dirbti pilną arba 
nepilną darbo savaitę. Skambinti 
tel. 905 525-2049 Hamiltone.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE


