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Ištremkime, kas svetima
Kristaus Išganytojo cerkvė Maskvoje, Rusijos 

simbolis, statyta daugiau kaip 40 metų carų valdymo lai
kais, 1931 metais gruodžio 5 d. buvo iškilmingai išsprog
dinta, norint pasauliui parodyti, kad prasideda nauja era.

S
TALINAS jau buvo įsitvirtinęs. Jo sutelkta ir vis 
telkiama neapmokama darbo jėga, tuometinių už
sieniečių požiūriu, darė stebuklus. Kad vien tik 
Kolymos kasyklose žuvo šeši šimtai tūkstančių vergų, nie

kas nežinojo. To niekas ir neskaičiavo. Svarbu buvo, kad 
katorgų darbai - Stalino ekonomikos variklis. Į šitą 
sistemą, žmogų iš esmės paniekinančią, nuo “Stalino sau
lės” parvežimo dienos pateko ir mūsų tauta. Prieš pas
tarąją, nors ir savąją, visu pataikūnišku įnirtimu atsigręžė 
Paleckis, Gedvilas, Sniečkus, Guzevičius ir visi kiti tuo
metiniai komunistiniai karjeristai ir ponai. Jų pamiršti ne
valia, nes jie atsakingi už tautžudystę ir trėmimus. Jų 
ciniški aiškinimai, kad dirbdami okupantui gelbėjo tautą, 
istorikų neįtikins. Kolaboravimas niekada nėra buvęs 
nuopelnas. Taipgi jų įpėdiniai vėlesniais laikais, kai ne
daug kas tikėjo, kad Lietuva bus vėl laisva, įsakę naikinti 
laisvės kovotojus, sudarinėję tremtinių sąrašus, grobę sve
timą turtą, ardę šeimas, naudojęsi okupanto sudarytomis 
privilegijomis, - turi susilaukti užsitarnauto atpildo, kad 
tautos istorijoje nepasiliktų uždengtų ir nepasakytų dalykų.

K
LAIDINGA būtų teisingumo vykdymą vadinti 
kokiu kitu vardu arba tyčia šviesinti tamsią pra
eitį, nusikaltėlius rikiuoti kita tvarka ar eile negu 
jie anuomet stovėjo. Tiesa, brolis užmušęs brolį gali ir la

bai gailėtis. Žmogžudys gali pasikeisti, tapti visai kitu 
žmogumi, bet jis negali išvengti bausmės už padarytą nu
sikaltimą, kai kiekvienas lygiomis atsakingas prieš teisė
tvarkos įstatymus. Birželio 14-toji ir kitos tokių trėmimų 
dienos bei naktys, kai jas kasmet minime, turėtų vis pri
minti, kad organizuotas savųjų išdavimas mirčiai ir neži
niai yra tautos kūne niekada negyjanti žaizda, kuri būsi
moms kartoms nenustos sakiusi: nebendrauk su tėvynės 
okupantais. Šalia liūdesio ir vilties šitas įspėjimas turėtų 
lydėti kiekvieną tų šiurpiųjų dienų prisiminimą, šlietis 
prie ant geležinkelio dedamų gėlių ir žvakučių, atsiskleisti 
tarp eilučių istorijos vadovėliuose. Nes kai plėšrus ir go
dus priešas kenkia tėvynei, nėra taip baisu. Daug baisiau, 
kai kenkia savieji. Stalinizmo laikais įsisiūbavęs nomenk
latūrinis karjerizmas - naikink kitą, kad tau būtų geriau - 
nenurimsta dar nė šiandien. Trintis, grobstymai ir iškili 
savimeilė savo aštriais nagais dar nenustoja draskiusi vi
suomenės, kuri pakilo naujam laisvam gyvenimui. Tikrai 
laisvas žmogus nemėgsta šnairavimo ir nepasitikėjimo. Jis 
yra atviras ir iš kitų laukia atvirumo. Ta linkme reikėtų 
sukti, kad galutinai išsivaduotume iš sovietizacijos, smi- 
gusios ir tautos sąmonėn. Dabar laisvųjų žmonių eilė - iš
tremkime iš savo šalies viską, kas atnešta ir žalingai sve
tima. Č.S.

KANADOS
Valdžioje liberalų dauguma
Kanados federacinius rin

kimus laimėjo ministerio pirmi
ninko Jean Chretien liberalų 
partija. Jis paskelbė rinkimus, 
norėdamas užsitikrinti daugu
mą dar vienai kadencijai, tačiau 
gavo mažiau balsų negu tikėjo
si. Oficialioji opozicija, vietoje 
“Bloc Quebecois” bus “Re
form” partija, laimėjusi 60 vietų 
parlamente, bet nė vienas parti
jos atstovų neišrinktas Ontario 
provincijoje ir rytuose. Konser
vatorių ir NDP (Naujųjų de
mokratų partijos) pozicijos par
lamente sustiprėjo.

Liberalų vietų sumažėjimas 
gali reikšti, kad netrukus bus 
ieškoma kito partijos vadovo. 
Jean Chretien rinkiminiame va
juje stipriau nepasirodė, ir ma
noma, jog jį gali pakeisti finan
sų ministeris Paul Martin. Taip 
pat krito populiarumas ir Re
formų partijos vadovo Preston 
Manning, kuris pasižymėjo vals
tybės skaldymo politika.

Dėl rinkimų rezultatų Ka
nados doleris buvo pakilęs iki 
72.85 cento, bet rinkoje gali 
įvykti smarkių pokyčių. Rinki
muose balsavo tik du trečdaliai 
balsavimo teisę turinčių kana
diečių - dažniausiai balsuoja 
75%.

Kvebeko premjeras Lucien 
Bouchard pareiškė, kad šie bu
vo paskutinieji federaciniai rin
kimai, kuriuose Kvebekas daly
vavo. Reformų partijai laimėjus 
oficialiosios opozicijos vietą, jos 
nusistatymas bus neleisti val
džiai pažadėti ką nors Kvebe- 
kui, ko nebūtų įmanoma išpil

ĮVYKIAI

dyti. Tuo suprantama, kad tei
kimas atskiros visuomenės (dis
tinct society) statuso yra neįvyk
domas. L. Bouchard teigimu, 
liberalų partija taipgi yra nu
sistačiusi prieš Kvebeką. Kana
diečiai savo balsavimu atstūmė 
Kvebeką ir jos istorinę svarbą, 
kaip vieną iš dviejų tautų, su
kūrusių Kanadą.

Kanados čiabuviai šiais fe
deraciniais rinkimais nesidomė
jo daugiau, negu ankstyvesniais. 
Apskritai, politine veikla iš 300, 
000 indėnų, gyvenančių 2,400 re
zervatuose, dauguma nesidomi. 
Kai kurie net neįsileidžia val
džios surašinėtojų. Kanados in
dėnams pilnos balsavimo teisės 
buvo duotos tik 1960 metais 
priėmus Pilietybės įstatymą.

Indėnų nepasitikėjimas po
litikais yra istoriškai pagrįstas - 
sulaužyti pažadai jiems ne nau
jiena. Prieš šešis mėnesius “Ro
yal Commission on Aboriginal 
Peoples” išleido šešių tomų pra
nešimą, kuriame sukaupti 440 
siūlymai. Ministeris pirmininkas 
nėra nė vieno parėmęs ir net 
atsisakė aptarti pranešimą su 
“First Nations” indėnų taryba. 
Rinkiminiame vajuje visi partijų 
vadovai atsisakė dalyvauti Ota
voje surengtame pokalbyje čia
buvių klausimais.

Prince Edward Island (PEI) 
ir New Brunswick provincijas 
jungia 12.9 km. tiltas, “Confed
eration Bridge”, atidarytas ge
gužės 30 d. Užtruko 4 m. jį 
pastatyti, kainavo $1 bin. Sta
tyboje dirbo kasmet apie 1000

(Nukelta į 8 psl.)

1990 m. lietuvių ekspedicija Kazachuos respublikoje, Vid. Azįjoje, pastatė 12 metrų kryžių Kengyro lagerių 
kaliniams atminti, kurie žuvo 1954 metų sukilimo metu. Jų tarpe - daug lietuvių Nuotr. H. Paulausko

Vakariečiams slenkant į rytus
Pasirašius ŠAS valstybių sutartį su Rusija, vokiečių žiniasklaida plačiai apie ją 
kalbėjo bei rašė, neužmiršdama ir Baltijos valstybių, kurių būklė didžiųjų 

žaidime tebėra neaiški
KAZYS BARONAS, Vokietija

ŠAS plėtra į rytus bei pasi
rašymas sutarties su Rusija rado 
platų atgarsį Vokietijos žinia- 
sklaidoje. Pilnai suprantama, 
nes nustūmus vakarinę sieną iki 
pat Rusijos ribų, ši sutartis pa
lietė ir vokiečius. Mat Rytų Vo
kietijoje rasti kariniai planai pa
rodė, kad Sov. Sąjunga buvo 
įrengusi Lenkijoje karinius ora- 
uosčius, kuriuose lėktuvai buvo 
paruošti Vokietijos, D. Britani
jos, Prancūzijos ir kt. ŠAS narių 
miestų bombardavimui. Be to, 
sovietiniai šarvuočiai būtų gale-, 
ję perkirsti prie Fuldos miesto 
siaurą ruožą ir padalinti Vokie
tiją į dvi dalis. Antrą kylį būtų 
galėję įvaryti šiaurėje prie Ham
burgo, atskirti Daniją ir tokiu 
būdu 12 valandų laikotarpyje 
pasiekti Prancūziją, Olandiją, 
Belgiją.

Baltijos valstybės
Šiandieną ši baimė atkrito. 

Tad ir spauda su “good bye se
noji ŠAŠ” pavadintais vedamai
siais, džiaugiasi ateities gyveni
mu, tačiau kartu primena, kad 
Čekija ir Vengrija nėra Rusijos 
kaimynės, o tik Lenkija, kuri 
buvo vokiečių ir rusų grobis.

Beje, spauda priminė ir Bal
tijos valstybes. Štai bulvarinis 
“Bild” (jo tiražas 2,5 milj. egz.) 
savo komentare rašė: “O kaip 
su Baltijos valstybėm?” Deja 
nedavė į šį klausimą atsakymo. 
Panašiai pasisakė ir Bavarijos 
sostinės “Sueddeutsche Zei- 
tung” gegužės 16 d. Jis rašė: 
“Tos valstybės, kurioms Rusija 
yra kaip kokia slegianti juosta, 
turi likti už durų. Tai Estija, 
Latvija, Lietuva, Ukraina ir ant
roje eilėje Rumunija su Bulgari
ja. Palaptingas susitarimas? Ru
munijos spauda į tai atsakė (iš
traukos vokiečių spaudoje): jų 
paslaptis (ŠAS ir Rusijos sutar
tį) mes patirsime vėliau ant sa
vo kailio”. Taigi, vėl Europoje 
atsiranda pirmos ir antros kla
sės valstybės.

Nuskurdusi Rusija
Teisingai miuncheniškis dien

raštis rašė, kad šiuo metu Rusija 
yra silpna, ji negalinti kovoti, 
neturėdama tvirto ekonominio 
pagrindo. Gegužės 19 d. Vokie
tijos televizijos antras kanalas 
parodė Rusijos karininkų ver
kiančias žmonas, sakančias: 
“Mes neturime ko valgyti, vai
kai badauja, jau trys mėnesiai 
nemokėtos algos vyrams”. Nu
filmavo vokiečiai ir karius ka
reivinėse: jie taip pat skundžiasi 
nevalgę dvi dienas.

Dienraštis toliau rašė: rei
kia atsiminti, kad kraštas yra su
darytas iš vienuolikos laiko zo
nų, kad Rusijoje sunkiai įgyven
dinama demokratija. Prisiminus 

baltuosius ir raudonuosius ca
rus, šalia Napoleono, Vilhelmo 
ir Adolfo, grįžta mintis, kad 
Rusija yra Europos pavojus. 
Todėl esą reikia suprasti ir pri
imti ŠAS norą - nestatyti ap
saugos pylimų prie baltiečių ir 
ukrainiečių sienų.

Samprotavimai
Nesąmonė prašyti rusų lei

dimo apsaugai tų valstybių, ku
rioms ta apsauga mažiausiai rei
kalinga. Beje, jeigu ŠAS kalba 
apie demokratiją Baltijos valsty
bėse ir Ukrainoje, tai ji turi prie 
savęs jas priartinti bei kantriai 
paruošti rusus, kaip elgtis su 
naujais ŠAS nariais. Rumunija 
yra stipriai remiama Prancūzi
jos, Slovėnija - svarbi strateginė 
valstybė, remiama Italijos. Tuo 
tarpu Frankfurto dienraštis pa
žymėjo, kad šiuo metu jokių vil
čių neturi Estija, Latvija, Lietu
va, taip pat Slovėnija, Bulgarija, 
Albanija, Makedonija, tačiau 
“įdomios” esančios Kroatijos ir 
Bosnijos valstybės dėl taikos 
proceso Jugoslavijoje. Bet to
liausiai nuėjo buvęs JAV latvių 
bendruomenės pirm. Pavlovs- 
kis, kurį laiką ėjęs Latvijos kraš
to apsaugos ministerio pareigas, 
pareikšdamas “Lietuvos aide”, 
kad Baltijos valstybės niekuo
met nebus įjungtos į ŠAS. Sva

Užrašas Lietuvos kryžių kalne, primenantis ir sibirinius trėmimus, 
įeinančius į sovietinės okupacijos piramidę Nuotr. H. Paulausko

jotojas latvis, sovietmečiu brėž
damas būsimos Europos žemė
lapį, Vilnių priskirdavo Lenki
jai, taip pat savo simpatijas 
Lenkijai reiškė baltiečių posė
džiuose.

Jelcino pareiškimas
Gegužės 19 d. keturioliktas 

Vokietijos televizijos kanalas 
parodė B. Jelcino kalbos ištrau
ką, kurioje jis stipriai pabrėžda
mas pasakęs: įjungimui į ŠAS 
buvusių sovietų respublikų jis 
esąs griežtai priešingas. Taigi jis 
nesilaikys pasirašytos sutarties. 
“Be jokių abejonių, pasakė tele
vizijos komentatorė, B. Jelcinas, 
tai sakydamas galvojo apie Bal
tijos valstybes. Jo žodžius nagri
nėjo vokiečių spauda, o spaudos 
atstovas Jaščembski vokiečių 
spaudos agentūrai pasakė: Ru
sija nesijaus saistoma sutarties, 
jeigu įvykiai keis savo kryptį.

Miuncheniškis dienraštis ant
rašte “Tik ŠAS nuspręs” trum
pu komentaru kartojo JAV spau
dos atstovo N. Burns pareiški
mą Vašingtone: Baltijos valsty
bės galinčios būti ŠAS kandida
tėm, nes Estija, Latvija, Lietuva 
ir Ukraina siekia ŠAS narystės. 
O ką į B. Jelcino grėsmingus 
žodžius atsakė JAV preziden
tas? B. Clinton’o atsakymas bu-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Lankėsi Turkijos prezidentas
Birželio 2-3 d.d. oficialiu vi

zitu Lietuvoje lankėsi Turkijos 
prezidentas Suleiman Demirel. 
Abiejų vyriausybių atstovai pa
sirašė laisvosios prekybos sutar
tį, protokolą dėl užsienio reika
lų ministerijų bendradarbiavi
mo ir tarpvyriausybinį susitari
mą dėl bendradarbiavimo kovo
jant su terorizmu, organizuotu 
nusikalstamumu, neteisėta nar
kotinių priemonių apyvarta ir 
kitais sunkiais nusikaltimais. 
Prezidentai aptarė galimybę pa
sirašyti sutartis dėl investicijų 
apsaugos bei dvigubo apmo
kestinimo išvengimo.

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas pareiškė viltį, 
kad Lietuvos ir Turkijos karinės 
žinybos galėsiančios bendradar
biauti. Su prezidentu atvykusių 
trisdešimt Turkijos verslininkų 
viešnagė gali paskatinti ir pre
kybos bendradarbiavimą. Taip 
pat tikimasi pasinaudoti Turki
jos patirtimi steigiant poilsio 
zonas Baltijos jūros pakrantėje.

Steigiama nauja taryba
Kaip praneša ELTA, Lietu

vos užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas gegužės 30 
d. dalyvavo Portugalijoje su
rengtame ŠAS valstybių ir jų 
“partnerių” diplomatijos atsto
vų susitikime. Jame nuspręsta 
įsteigti Euroatlanto partnerys
tės tarybą (Euroatlantic Part
nership Council), kuri padėtų 
spręsti ŠAS narystės siekian
čioms valstybėms plėtoti santy
kius su šia organizacija. Ji pa
keis nuo 1991 m. veikusią Šiau
rės Atlanto bendradarbavimo 
tarybą.

Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių užsienio reikalų minis
terial susitiko su JAV valstybės 
sekretore Madeleine Albright. 
A. Saudargas pasakė kalbą dip
lomatijos vadovų susitikime, su
sitiko su Didžiosios Britanijos ir 
Portugalijos užsienio reikalų 
ministeriais. Birželio 1 d. jis da
lyvavo Estijoje įvykusiame susi
tikime su Latvijos ir Estijos už
sienio reikalų ministeriais.

Išmokės atkurtas santaupas
Lietuvos finansų ministeris 

Algirdas Šemeta pranešė, kad 
atkurtos gyventojų santaupos 
jiems “turėtų būti baigtos išmo
kėti per artimiausius trejus me
tus”, rašo ELTA. Jis mano, kad 
iš viso 1 mln. gyventojų santau
pų atkūrimui reikės apie 3.2 
bin. litų, pradedant išmokėti 
juos jau kitais metais. Atkuria
mo indelio suma neviršys 600 li
tų, išskyrus žmonėms, nukentė- 
jusiems per 1991 m. sausio įvy
kius, politiniams kaliniams ir 
tremtiniams. Pirmiausia bus at
mokama gyventojams, sulauku
siems 85 m. bei pirmos grupės 
invalidams.
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“Kronikos” tomas kitataučiams
Su pagrindu Lietuva vadinama katalikybės avangardu 

“Ieškojau savitos technikos”
Dail. S. Šileikienė atsako į prof. V. Palio klausimus

Prezidentas populiariausias
“Baltijos tyrimų” firmos 

naujausios apklausos rezultatai 
rodo, kad prezidentas Algirdas 
Brazauskas gegužės mėnesį išli
ko palankiausiai vertinamas vi
suomenės veikėjas iš dvylikos. Jį 
palankiai vertino 62% apklaus
tų gyventojų. Kaip skelbia 
“Respublika”, generalinis pro
kuroras Artūras Paulauskas ga
vo 57% balsų, Valdas Adamkus - 
52%, Romualdas Ozolas - 51%, 
Egidijus Bičkauskas - 47%, Gedi
minas Vagnorius - 36%, Vytau
tas Landsbergis - 34%, Kazimie
ra Prunskienė - 30%. Buvo ap
klausti 1008 gyventojai įvairiose 
Lietuvos vietovėse.

Susitiko su merais
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
gegužės 23 d. Vilniuje susitiko 
su Lietuvos miestų ir rajonų 
merais, skelbia ELTA. Taip pat 
dalyvavo finansų, sveikatos ap
saugos, socialinės apsaugos ir 
darbo, valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų bei kitų minis
terijų vadovai. Pokalbiuose 
daug dėmesio susilaukė energe
tikos kainų padidėjimas, ypač 
už šiluminę energiją. Nuo kito 
šildymo sezono pradžios taiko
mas kainas nustatys energiją ga
minančios įmonės kartu su savi
valdybėmis.

Ministeris pirmininkas pra
nešė, kad vyriausybė rengia pro
jektus, kaip kompensuoti kai
nų padidėjimo išlaidas vidutines 
arba mažesnes pajamas gau
nantiems. Jis priminė, kad per 
daugelį metų susirinkusias sko
las reikia dabar atsiskaityti. 
Ūkinė bei finansinė energetikų 
veikla bus griežtai kontroliuo
jama.

Prekybos statistika
Gegužės pradžioje ELTA 

paskelbė, kad Lietuvos užsienio 
prekybos deficitas šių metų pir
mų dviejų mėnesių laikotarpiu 
siekė 916 mln. litų - praeitais 
metais buvo 422 mln. litų tuo 
pačiu metu. Eksportai padidėjo 
13.3%, importų buvo 32% dau
giau negu pernai. Stambiausia 
užsienio prekybos dalis buvo 
vykdoma su Rusija (25.7% im
porto). Kiti prekybos partneriai 
buvo Vokietija, Gudija, Latvija 
ir Ukraina.

Lietuva importavo naftos 
(už 605 mln. litų), aparatūros ir 
mechaninių įrenginių, elektrinių 
aparatų, audiovizualinių prietai
sų, cheminių ir susijusių gami
nių, transporto priemonių, teks
tilės ir tekstilinių gaminių, ne
brangiųjų metalų, šaldyto mais
to gaminių, alkoholinių ir neal
koholinių gėrimų bei tabako ga
minių. Didžiausią eksporto dalį 
sudarė tekstilės ir tekstiliniai 
gaminiai, mineraliniai gaminiai, 
elektrinė įranga bei cheminiai 
gaminiai. RSJ
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Q RELIGINIAME GIMME

Politinės pastabos
Prezidento rinkimų belaukiant
Kandidatų j Lietuvos prezidentus netrūksta - pasiskelbė jau 
šeši, kiti dar galvoja. Krikščionių demokratų partija pakeitė 

savo valdybą. Politinės viršūnės nevengia prabangos

Tarptautinių paramos fondų 
“Communicantes” ir “Pour les 
Autres” dvasininkų ir pasauliečių 
10 asmenų delegacija balandžio 
27 d. buvo atvykusi į Lietuvą. 
Viešnagės tikslas - pamatyti, kaip 
fondo lėšomis Lietuvoje vykdomi 
projektai. Delegacija aplankė Kai
šiadoris, Kybartus, Kauną, Pane
vėžį, Rumbonis, Šiaulius, Telšius 
ir Vilnių.

Fondas “Pour les Autres”, įsi
kūręs Lichtenšteine, tarp kitų pa
ramą teikia ir laisvę atgavusioms 
Europos valstybėms. Olandų ka
talikų fondas “Communicantes” 
su Lietuva bendradarbiauja nuo 
1992 metų. Šio fondo tikslas - at- 
steigti pastoracines struktūras. 
Daugiausia paramos projektų vyk
doma Latvijoje, Lietuvoje, Ru
munijoje, Ukrainoje. Parama Eu
ropos kraštams siekia per metus 
pusę milijono guldenų. Fondas 
parėmė daugiau kaip šimtui 
žmonių iš Lietuvos kelionę į Gra
cą (Austrijoje), kur vyks Europos 
ekumeninis suvažiavimas.

Sibiro ir Maskvos lietuviai 
kreipėsi į Lietuvos regioninių 
problemų ir tautinių mažumų de
partamentą, prašydami surasti 
kunigą, galintį bent trumpai juos 
aplankyti. Alfonsas Kairys, vy
riausiasis departamento specialis
tas pranešė, kad balandžio pabai
goje Maskvos Šv. Liudviko šven
tovėje Mišias aukojo Krakių kle
bonas kun. Romas Ramašauskas. 
Pastarojo įspūdžiai buvę geri, jis 
ten radęs maldos ir dvasinių pa
tarnavimų stokojančius žmones. Į 
pirmąsias pamaldas iš ten gyve
nančių aktyvesnių 300 lietuvių su
sirinko apie 70 tikinčiųjų. Mask
vos lietuviai, atvykę gegužės 15 d. 
į Lietuvoje surengtas Maskvos lie
tuvių dienas, savo viešnagę pradė
jo Krakėse. Maskvos ir Sibiro lie
tuviams padėti pažadėjo arkivys
kupas S. Tamkevičius - bus ieško-

=>
• Šv. Bernardas iš Clairvaux rašė 

apie popiežiaus rinkimus: “Šis yra 
šventas? Tegu meldžiasi už mus. 
Anas mokytas? Tegu moko mus ir 
rašo mokslingas knygas. Trečiasis 
yra išmintingas? Tegu valdo mus. 
Rinkite jį popiežiumi”. 

Kalvarijos šventove, klasicistinio stiliaus, statyta XIX š. viduryje
Nuotr. D. Meilūno

ma jauno kunigo, kuris bent mė
nesį galėtų padirbėti Rytuose. 
Dvasinio patarnavimo reikalu į 
Departamentą kreipėsi ir Kijevo 
lietuviai.

Šv. Adalberto (Vaitiekaus), 
misijonieriaus ir kankinio 1000 
metų mirties metinės iškilmingai 
paminėtos Karaliaučiuje gegužės 
2 d. Iškilmėje dalyvavo Telšių 
vysk. Ant. Vaičius, Rusijos arki
vyskupas T. Kondrusiewicz, Gniez- 
no vyskupas pagalbininkas ir Vo
kietijos Magdeburgo liuteronų 
vyskupo atstovas, daug kunigų, ti
kinčiųjų, tarp kurių nemažai lie
tuvių. Vyko ekumeninės pamal
dos, kuriose nedalyvavo Karaliau
čiaus ortodoksų vyskupas, nors 
buvo kviestas; neatsiuntė nė vie
no atstovo. Pamaldos buvo su
rengtos prie jūros, kur buvo nu
kankintas Šventasis. Toje vietoje 
stovi didžiulis metalinis kryžius. 
Vysk. A. Vaičius savo kalboje pa
minėjo, kad būta mėginimų rengi
nį sutrukdyti iškabinant užrašus, 
kad kelias užminuotas. Šiuo metu 
Karaliaučiuje dirba devyni kuni
gai, iš kurių du lietuviai. Tilžėje 
ketinama pašventinti šventovę, 
kurios klebonu numatomas lietu
vis. Vysk. A. Vaičius apgailesta
vo, kad šiame krašte priskaičiuo
jama apie 30,000.lietuvių, kurių 
gana daug jau surusėję. Nors 
pačioje Telšių vyskupijoje trūksta 
kunigų, vyskupas pasiryžęs šiemet 
leisti bent keliems kunigams pa
dirbėti užsienio lietuvių tarpe.

Vilniaus kunigų seminarijoje 
gegužės 3 buvo surengta vadina
ma atvirų durų diena^-kuria domė
josi apie 50 asmenų. Šiemet atsi
lankė daugiau jaunuolių, besido
minčių studijomis seminarijoje. 
Du klierikai lankytojams pasako
jo, kas juos atvedė į seminariją. 
Vicerektorius kun. J. Minderis pa
reiškė, kad seminarija nesanti 
vien tik mokykla, kad tai Jėzaus 
namai, kur mokomasi gyventi 
kaip Jėzus gyveno su savo mo
kiniais. Svečiams buvo parodytos 
seminarijos patalpos, kalbėtasi su 
jaunuoliais apie pašaukimus, do
mėjosi 7 lankytojai, iš kurių tik 
vienas buvo baigęs vidurinę mo
kyklą.

Buvęs politinis kalinys IGNAS LUKŠA (kairėje) ir kunigas VIRGILIJUS LIUIMA 1991 m. ekspedicįjos į 
Kazachiją metu, Dolinkos NKVD lageriuose, surado slaptą karcerį po žeme, kur laikė bei kankino taip pat ir 
1,etuvius 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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Jau minėjau, kad gimstame 

nevienodi. Vienas, iššokęs iš 
standartų katilo, ir buvo Ro
mas. Juo daugiau draudimų, ne
reikalingų ir beprasmių, tuo 
stipresnis maištas. Juo didesnę 
prievartą vaikinas jautė, tuo ne- 
pakantesnis buvo jai. Ne viskas, 
ką protesto vardan Romas da
rė, kelia manyje pritarimą. Ma
nau, kad jis spontaniškai kai ko 
griebdavosi, kas po ranka pa
kliūdavo. Gal tablečių, gal dar 
ko. Alkoholio jis nevartojo.

Išlikę daiktai
Motina atneša nedidelę dė

žutę. Atidaro ją ir ima nenu
maldomai raudoti. Dėžutėje - 
Romo rankinis laikrodis be dir
želio ir be stiklo, keletas smul
kių monetų, saujelė apgruzdu- 
sių baltinių skiaučių ir... nu
kirpti ilgieji vaikino plaukai.

- Nebijokit, paimkit į ran
kas... Mano vaiko.... Keturiolika 
valandų jis dar buvo gyvas. Ne
galėjo kalbėti. Blakstienos nu
degusios. Vokų judesiais jis at
sakinėjo į mano klausimus re
animacijos skyriuje... Tenai ir 
plaukus nukirpau...

O man atrodo, jog neturiu 
teisės prisiliesti prie šviesios 
gniūžtelės. Virpu visa ir glostau, 
glostau raudančios Mamos pe
tį... Moteris kūkčioja ir drąsina 
mane. Ji mano, kad aš bijau. 
Ne, neleisiu Motinai papras
čiausia baime laikyti mano vi
dinės nedrąsos; Romo plaukai 
įslysta į mano delnus. Rodos, 
jau labai seniai jie neteko gy
vybės, jie gyvai ir neblizga. Tad 
kas gi mane visą krečia? O pra
virkti negaliu! Net skauda krū
tinę. Jaučiu, kaip trūkčioja man 
veido raumenys... “Romai, vai
kuti, niekada nemačiau tavęs 
gyvo. Net nežinojau, kad tu ap
skritai gyveni. O dabar štai: iš 
kito pasaulio prakalbai į mane, 
netardamas nė žodžio, ir pasa
kydamas tiek daug. Tiek daug, 
jog jaučiuosi smulki ir kalta. 
Tirtu nuo vidinio drebulio su 
tavo plaukais rankose ir net ta
vo Mamai paguosti reikiamų 
žodžių nesurandu...”

Laidotuvės
- Kitą dieną po sūnaus lai

dotuvių nuėjau į Muzikinio 
teatro sodelį, į tą vietą, kur žuvo 
Romas. Vėjas rideno veja ap- 
gruzdėjusius drabužių lopinė
lius... Jie užkliūdavo už krūmų 
šakų, už stambesnio žolės stie
bo... Lenkiausi ir rinkau, rinkau 
juos... Tai buvo viskas, kas dar 
liko iš mano vaiko, - virpančiu 
balsu pasakoja Elena Kalantie- 
nė. - Giminė buvo susitarusi dėl 
laidojimo valandos, bet dviem 
valandom anksčiau prisistatė 
griežti pareigūnai ir liepė išly
dėti nedelsiant. Ir fotografą jie 
savo atgabeno. Ir vietą kapinėse 
patys buvo paskyrę.

Per Vilijampolę į paskutinę 
atilsio vietą Romainių kapinėse 
Romo kelionė neprailgo: sunk
vežimis su karstu lėkė pernelyg 
greitai, kad tą greitį būtų galima 
laikyti deramu laidotuvių apei
goms.

O paskui... Laikas nuo laiko 
namuose pasirodydavo žmonės, 
naršydavo Romo sąsiuvinius, 
knygas, kamantinėdavo apie jo 
draugus, pažįstamus. Vis ma
žiau sūnaus daiktų liko namuo
se. Vis mažiau žmonių užeida
vo. Vis rečiau stabtelėdavo pa
žįstami pasišnekėti su Romo ar
timaisiais.

Jie gyveno vieni. Su sielvar
tu ir su nepritekliais. Ilgai. La
bai ilgai.

Paminklas
- Pasodindavau kokį medelį 

prie kapo, tai rasdavau išrautą 
ir numestą. Pasodindavau gėlių, 
- tas pats. Užsakėme iš akmens 
paminklą pas meistrą. Padarė 
žmogus. Tik statyti prie kapo 
nebuvo leista.

Ne vieną kartą Motina liejo 
ašaras, prie to akmens atvažia
vusi. Meistro sodyba buvo ant 
kalvos, ir Elena Kalantienė vie
ną dieną rado paminklą nuri
dentą į pakalnę ir paliktą taip, 
kad įrašas su sūnaus vardu buvo 
visu akmenio svoriu prispaustas 
prie žemės. Motinai nemato
mas. Gyviesiems nematomas 
dar labiau.

- Neseniai radome akmenį 
perskeltą.

Ilgą žiemos vakarą ilgai va
karojome žemučiame medinia
me namely Panerių gatvėje. Bu
vau pakerėta, buvau sužavėta: 
visą buvimo laiką iš Romo arti
mųjų lūpų ir širdžių liejosi 
skausmo skundas. Ir nė joks 
prakeikimas skriaudėjams, joks 
kerštingumo šešėlis nešmėstelė
jo nė mažiausiu žodelyčiu. Tik 
skausmas... skausmas... skaus
mas...

Suprantu...
Neretai tenka girdėti, kai 

klausytojas ištaria: “Aš tave su
prantu”. Ne kartą šitaip sakiau 
ir aš. Tą vakarą namelyje aš tik
riau nei kada anksčiau ištariau 
šituos pačius žodžius. Negalėjau 
jausti visiškai to paties, ką jautė 
Elena Kalantienė: ji jau savai
me yra kitas žmogus. Romas - 
tik jos, o ne mano sūnus. Aš tik
tai klausiausi pasakojimo apie 
tragišką sūnaus netektį, bet šitai 
ištiko ne mane. Užteko mintyse 
sukeisti vietomis ją ir save, - 
kraupu!

Aš - irgi mama, irgi mo
teris. Aš nieko neišmanau apie 
politiką, galiu tik plepėti, kaip ir 
daugelis moteriškių. Bet ne
mėgstu nei politikos, nei plepa
lų šia tema. Skaudi liepsna, pa- 
siglemžusi Romą, man rodos, 
ne kas kita, kaip tragiškas gyve
nimo reiškinys, sukeltas kitų 
reiškinių. Kokie mes bebūtume 
gyvenime žmonės - asmenybės 
ar tik gyvi vienetai žmogaus pa
vidalu skirtingai priimame, skir
tingai į tuos reiškinius reaguo
jame. Vaikino reakcija aštunto
jo dešimtmečio stingdančioje 
tyloje - sprogimas, kurio aidas 
ilgai nenuslopsta.

Liudininkės pasakojimas
Moteris, gyvenanti prie Mu

zikinio teatro, pasakojo:
- Tą dieną kepiau blynus. Į 

lauką buvau išleidusi pabėgioti 
savo mažą anūkėlį. Sunerimusi, 

kad jam kas neatsitiktų, nukė- 
liau keptuvę ir išėjau į gatvę. 
Pamačiau ant fontano krašto 
sėdintį ilgais plaukais vaikiną. 
Jis išsiėmė užrašų knygutę, kaž
ką joje parašė. Paskui nusivilko 
švarką ir padėjo ant atbrailos. Į 
rankas paėmė stiklainį, pilną 
skysčio, ir atsistojo prie medžio. 
Visą stiklainyje buvusį skystį už
sipylė ant savęs. Paskui lyg deg
damasis cigaretę, prie savęs pri
nešė liepsną. Ir staiga... visas 
užsiliepsnojo! Tris kartus sušu
ko: “Laisvę Lietuvai!” ir su
smuko prie medžio.

Ši maža užrašų knygutė, ku
rią sklaidžiau, yra vienas iš labai 
nedaugelio Romo daiktų. Joje 
tie patys žodžiai, kuriuos pakar
tojo šūksniais prieš mirtį. “Dėl 
mano mirties kalta santvarka”. 
Ir keletas poezijos posmų.
Aš nenoriu būt mažu lašu, 
Dosnų lietų aš ir pats nešu... 
Aš gyvybės medis, 
Aš - tiesa.
Mes ne tam
Į šventą kovą kilome,
Kad patręštame krauju ir kaulais 
Žemę mylimą... (A. Baltakis)

Ilsėkitės ramybėje
Romainių kapinėse suradau 

Romo Kalantos kapą. Į tūkstan
čius panašų. Ir guli jame devy
niolikmetis, į tūkstančius nepa
našus.

Romo Mamai atsisveikin
dama palikau savo mažą do
vaną, kokią gebėjo sueiliuoti 
moteris to paties krašto, kuria
me gimė ir kuriame nebuvo 
lemta išlikti jaunai gyvybei. 
Žodžius rašau
Sveiku protu, sveika siela, - 
Atleisk, kitaip nebegalėjau, 
Lietuva miela:
Kada tave tylėjimu išduoti liepė, 
Mana širdis pasivertė į liepsną - 
Kad tu baltąja lelija žydėtum! 
Kad gedulingo rūbo nedėvėtum! 
Tegu tad Laisvės ąžuoliuką jau 

nūnai
Tau išdaigina mano pelenai...

(Testamentas)
Praėjus dar keleriems me

tams, vėl vaikštau Romainių ka
pinėse. Romas ilsisi čia jau ne 
vienas. Greta jo, išgyvenusi bai
sią netektį, atkeliavo amžinojo 
poilsio Mama. Elena Kalantienė.

Ilsėkitės ramybėje, Motina 
ir sūnau.

Motina, panaši j daugybę 
žemės motinų. Sūnus, į daugybę 
vienmečių nepanašus.

Būti kitokiam, negu visi, tai 
nereiškia būti blogesniam.

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

J, P, KEDYS, Vilnius
Nors dar pusmetis iki šių 

rinkimų, bet pirmieji žingsniai 
šia kryptimi jau padaryti. Šiuo 
metu paaiškėjo šie kandidatai: 
V. Landsbergis, A. Brazauskas, 
A. Paulauskas, K. Bobelis, V. 
Žukas ir L. Baškauskaitė. Ilgai 
buvo kalbėta apie V. Adamkaus 
kandidatūrą, bet dėl konstituci
jos straipsnio, reikalaujančio 
kandidatui į prezidentus ne ma
žiau trejų metų būti nuolatiniu 
Lietuvos gyventoju, užkirto jam 
kelią kandidatuoti. Visai ne
lauktas įvykis atsitiko su Adam
kaus rėmėja Centro partija, kuri 
šį konstitucijos pakeitimą iškėlė 
seime, bet penki jos nariai sei
me nepasirodė ir prisidėjo prie 
nenorėjusių minėto konstituci
jos straipsnio pakeisti.

Minėtasis kandidatų sąrašas 
nėra galutinis, nes kandidata
vimo laikas dar nepasibaigęs ir 
gali iškilti naujų kandidatų.

Sujudimas krikščionių 
demokratų partijoje

Š. m. gegužės 17 d. buvo pa
keista LKDP valdybos sudėtis ir 
jos pirmininkas. Už pasiūlymą 
pakeisti senąją valdybą balsavo 
44 tarybos nariai, prieš - 22, su
silaikė 8. Buvęs valdybos pirmi
ninkas P. Katilius buvo pakeis
tas V. Janonių, dabartiniu sta
tybos ir urbanistikos viceminis- 
teriu. Pakeista ir žymi dalis na
rių. Nors šis pakeitimas įvyko 
tik dabar, bet jo priežastis buvo 
nesėkmingi partijai praėjusių 
metų seimo rinkimai. Valdybą 
kaltino LKDP tarybos pirminin
kas ir užsienio reikalų ministe- 
ris A. Saudargas už neveiklumą, 
o F. Palubinskas - už valdybos 
finansinę veiklą - nepateikė 
apyskaitos . Be to, buvo keletas 
priekaištų Tėvynės sąjungai, esą 
ji nesilaiko koalicijos sutarties.

Aplaidus seimo nariai
Gegužės 22 d. seimo etikos 

komisijos pirm, krikščionių de
mokratų partijos narys K. Kry
ževičius iškėlė jau seną seimo 
“ligą” - aplaidų posėdžių lan
kymą. Jis paminėjo: daugiau 
kaip ketvirtadalį seimo posė
džių praleido K. Bobelis, jung
tinės frakcijos narys R. Kar
bauskas, LDDP narys A. Pakš
tas, socialiste V. Stasiūnaitė; 
daugiau kaip 25% komitetų ir 
komisijų posėdžių praleido so
cialiste R. Dovydaitienė, krikš-

Vakariečiams slenkant...
(Atklelta iš 1-mo psl.) 

vęs trumpas: “Mes einame tei
singa kryptimi”.

Švedijos balsas
Švedijos užs. reik, ministerė 

Lena Hjelm-Wallen Miuncheno 
dienraščiui parašė straipsnį Bal
tijos erdvės klausimu. Redakci
ja jį pavadino “Švedija galvoja 
apie Baltijos valstybes”. Politikė 
rašė, kad Europos sąjungos 
plėtra į rytus, įjungiant ir Balti
jos valstybes, yra bendras Vo
kietijos ir Švedijos reikalas. Ši 
plėtra negali būti užtęsta ir 
stabdoma. Švedijos vyriausybė 
yra linkusi pasitarimus vesti ne 
atskirai, bet kartu su 11 kandi- 
dačių-valstybių atstovais. Ką 
reiškia ES narystė? Tai patvirti
nimas vidinės ir išorinės saugos, 
perėjimas į laisvą rinką, demok
ratiją. Europos s-gos narystė 
įgalina spręsti keblius klausi- 

čionis demokratas A. Patackas 
ir Tėvynės s-gos narys B. Ra
jeckas. Daugiausia posėdžių 
praleido K. Bobelis - 30, LDDP 
narys L Stankevičius - 28, A. 
Butkevičius - 25, R. Rajeckas - 24.

Atleista viceministerė
J. Balčiūnienė, švietimo ir 

mokslo viceministerė, lankyda
masi Švedijoje, pasirašė milijo
ninės vertės įgaliojimą švedų 
verslininkui L. Eko rinkti Lie
tuvai šalpą beglobių vaikų kil
nojamų namelių statybai sto
vykloms ir kt. Tai didelės finan
sinės apimties įgaliojimas įtarti
nam Švedijos piliečiui. Kai šį 
reikalą iškėlė spauda, tai J. Bal
čiūnienė pradžioje kaltino spau
dą, tai esąs šmeižtas, o vėliau 
pareiškė, kad apie tai neprisi
menanti... Ministeris pirm. G. 
Vagnorius sekančią dieną J. 
Balčiūnienę iš pareigų atleido.

Brangi prezidentūra
Nors Lietuvos prezidento 

politinė kilmė yra iš “liaudies”, 
bet nevengia prabangos. Pra
džioje prezidentavimo jis pagar
sėjo prisidėjęs prie įrengimo 
prezidentūros automobilio nu
merio plokštelės, kainavusios 
10.000 litų. Vėliau prezidentū
ros nurodymu buvo nupirktas 
prezidentinis lėktuvas už du mi
lijonus dolerių. Lėktuvas jau 
antri metai mažai tenaudoja
mas. Prieš porą metų prezi
dentas sumanė atremontuoti se
ną istorinį pastatą Vilniaus se
namiesty ir įsteigti ten prezi
dentūrą. Remonto darbai vyko 
su nepaprasta sparta daugiau 
negu metus laiko, nes norėta 
šioje prezidentūroje sutikti pir
mą Europos prezidentą iš Ita
lijos O. L. Scalfaro, kuris čia 
buvo priimtas 1997. V. 21 dar 
ne galutinai atremontuotoje 
prezidentūroje. Jos remontui iš
leista apie 3,9 milijonai litų! 
Galutinis šio pastato įrengimas 
pareikalausiąs dar apie 16 mil. 
litų.

Prabangi premija
Kultūros ministeris S. Šalte

nis paskyrė 50.000 litų valstybi
nę premiją “Foje” komercinių 
muzikantų grupei. Pasigirdo 
protestai iš muzikų, tapytojų, 
teatralų, rašytojų, dainininkų... 
Muzikologė O. Narbutienė ra
šo: “Skirti tokias premijas, 
esant sunkiai finansinei būklei, 
kai muziejai be stogų, nėra la
bai aktualu!”

LENA HJELM WALLEN, 
Švedijos užsienio reikalų 

ministerė

mus, pvz. Vokietijos-Čekijos, 
Estijos ir Latvijos sienų su Rusi
ja, mažumų problemas. Valsty
bės turi jaustis neišskirtos, bet 
įjungtos į bendruomenę. Vokie
tija nori saugių sienų rytuose. 
To paties siekia Švedija.

Vienu rankos mostu narys
tė nepasiekiama. Kandidačių 
valstybių tarpe reformos turi ei
ti toliau. Jos visos turi parodyti 
teisinės valstybės veidą, pilnai 
įgyvendinti demokratiją ir laisvą 
rinką. Taigi keliami gan dideli 
reikalavimai. Bet mes neturime 
pasirinkimo tarp plėtros hori
zontine ir vertikaline linkme. 
Mes privalome turėti ir vieną ir 
antrą - baigė savo straipsnį Šve
dijos politikė.

Kaip matome, Švedija ne
pasisako už Baltijos valstybių 
narystę ŠAS, o tik už jų įjungi
mą į Europos sąjungą.



Šaltupio aušros
Lietuvos kaimas, kurio skaidrų veidą dengia 

praeities šešėliai

ANTANINA GARMUTĖ, 
Kaunas

Brangiausia, ką žmogus turi 
- Tėvynė ir Motina. Jos amžinai 
gyvos. Širdyje. Darbuose. Ato
kvėpio minutėmis.

Sugrįžo paukščiai iš dausų. 
Debesys parnešė pavasarinį lie
tų ir gana vėsią gegužę. Motinos 
diena.

Jau trečius metus pirmąjį 
gegužės šeštadienį rinkosi Šalt
upio kaimo žmonės (Prienų ra
jonas) pagerbti mirusių motinų 
savo kaimo šventėje.

Šaltupiečių susitikimas vyko 
Išlaužo parapijos namuose. 
Prieš tai buvo atlankytos čia 
pat, liepų pavėsyje, amžinam 
poilsiui atgulusios motinos. 
Joms pamerktos kuklios pava
sarinės gėlės ir įsmeigtos 
žvakelės. Išklausytos šv. Mišios, 
kurias aukojo Išlaužo klebonas 
kun. Vladas Bobinas.

Atsigerti iš gaivių Atminties 
šaltinių, pasidžiaugti vieni kitais 
suplaukė šaltupiečiai iš įvairių 
Lietuvos kampelių: Vytautas Var- 
kala iš Vilniaus, Marija Sūnelai- 
tytė-Urbanavičienė su vyru Jo
nu - iš Alytaus, Elena Akelaity- 
tė - iš Garliavos, Anelė Šidiš- 
kienė iš Prienų ir t.t. Renginio 
organizatoriai - inžinierius Al
binas Valentavičius ir agrono
mas Vytas Kunigonis sukosi 
kaip vijurkai, sutikdami šventės 
dalyvius.

Senasis Šaltupis žinomas 
nuo baudžiavos laikų. Iš jo mo
lingų kalvų į Nemuno nuokal
nes skubėjo sraunūs, vėsūs šalti
niai, suteikę gražų vardą lietu
viškam, tarp lenkiškų dvarų pa
siklydusiam, kaimui: Šaltupis.

Apylinkėse buvo apstu mo
lio, čia veikė plytinė - “cigel- 
nia”, kurioje dirbo protėviai - 
baudžiauninkai. Aršiose Lietu
vos nepriklausomybės kovose 
dalyvavo daug kaimo vyrų. Tad 
Lietuvos valstybė apdovanojo 
savanorius išdalinta dvarų že
me. Taip prie senojo kaimo pri
sijungė naujasis - savanorių - 
Šaltupis. Nepriklausomybės me
tais kaimas užaugino Tėvynei 
ištikimą jaunąją kartą. Ištvėrė 
pusės amžiaus priespaudą. Ir 
vėl sulaukė laisvės aušros.

- Šiandien pagerbiame mi
rusias motinas ir atgimstančią 
tėvynę. Nes jos abi yra mūsų 
Motinos, - kalbėjo Albinas Va

SPAUDOS BALSAI

Politinė drumstis Vilnijoje
Autonomistų byla atnaujinta

Pastaruoju metu Vilniaus 
apygardos teismas grąžino tar
dymui Rytų Lietuvos autono
mistų bylą, kurią 1994 m. 
LDDP valdžia buvo nutraukusi. 
Apie autonomistų pastangas 
neleisti Lietuvai atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos rašo “Journal 
of Baltic Studies” 1996 m. ket
virtoje laidoje:

“Maskvos paskatintos lenkų 
apgyvendintos sritys bandė viso
kiais būdais stabdyti Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo pa
stangas ir kelis kartus nuo 1989 
m. ligi 1991 m. rugpjūčio mėn. 
paskelbė savo politinę autono
miją. Pvz. 1990 m. gegužės 23 d. 
Šalčininkų rajonas pasiskelbė 
esąs lenkų teritorinė-tautinė sri
tis, kurioje galioja LTSR konsti
tucija.

1991 m. gegužės 22 d. Vil
niaus ir Šalčininkų rajonų atsto
vų kongresas priėmė rezoliuci
ją, pagal kurią Vilniaus sritis 
buvo paskelbta autonomine te
ritorija.

Lietuvos seimas šiuos nuta

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

lentavičius. - Esame savo tėvų- 
savanorių - vaikai, tęsiame jų 
darbus. - Albinas prisiminė ir 
savo tėvo svirne slėptus partiza
nus “Juozą” bei Antaną Slavic
ką ir išėjusius amžinybėn vieti
nius sąjūdiečius - Juozą Mozū
rą ir Antaną Martusevičių, ir ar
tėjantį partizanų vado Algirdo 
Varkalos - Žaliuko, Daumanto, 
kilusio iš Šaltupio, žūties 50- 
mečio sukaktį (1998.III. 18).

Apie gaivius tėviškės šalti
nius, dainas, tradicijas jautriai 
pasakojo Alytaus mokytojas - 
poetas Jonas Urbanavičius. - Te
gul visa tai sugrąžina Tėvynės 
meilę ir gėrį į širdį pasėja! - pa
linkėjo jis.

Prasmingą eilėraštį “Viskas 
iš Tavęs”, skirtą Motinai, pa
deklamavo Šaltupio dukra Ma
rija Urbanavičienė. Ji prisiminė 
pavojų kupiną savo gimnazistiš
ką jaunystę Prienuose, kai nak
timis klijuodavo partizanų pa
liktus atsišaukimus. Rizikavo.

Kalbėjo mokytoja Elena 
Akelaitytė, - ta pati partizanų 
ryšininkė, kuri pavaizduota do- 
kumentiniame filme, kai sodino 
savo draugui - partizanų vadui 
Dzūkijoje Žaibui juodąją rožę 
jo žuvimo vietoje. Dabar ji pri
minė mūsų sumankurtėjimą, ne
geroves. Džiaugėsi suremontuo
ta šventove ir parapijos namais.

Geras, teisingas mintis išsa
kė ekonomistė Anelė Šidiškie- 
nė. O Antanas Šidiškis rūpinosi, 
kaip pritraukti jaunimą.

Išlaužo klebonas kun. Vla
das Bobinas pasakė:

- Žmogus gyvas, kol prisi
mena. Ši šventė - graži tradici
ja. Veiklūs, organizuoti žmonės. 
Bet ar ne tragedija, kai nėra 
jaunimo? Reikia raginti. Pri
minti. Kad žinotų savo šaknis. 
Perduokit estafetę vieni ki
tiems.

Renginiui baigiantis atvyko 
ūkininkas Liaudagis. Ne tuščias 
atvažiavo: atvežė medelių. Taip 
šaltupiečiai įstojo į Lietuvai pa
gražinti draugiją, kadaise įsteig
tą kanauninko J. Tumo-Vaiž
ganto. Prie parapijos namų 
žmonės pasodino 30 eglaičių, 15 
berželių ir Šaltupio ąžuolą vidu
ryje - savo kaimui atminti.

Ošk, žaliuok žemėj Lietu
vos, žalias vilties ir gyvybės me
di Ąžuole, keldamas į saulę 
Šaltupio aušras!

rimus panaikino. Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų tarybos taip 
pat leido šaukti lenkus į sovietų 
kariuomenę, kai tuo tarpu Lie
tuvos valdžia tai buvo uždrau
dusi. Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonų lenkų vadovybė 1991 m. 
kovo 17 d. leido pravesti sovie
tišką referendumą dėl Sov. Są
jungos ateities, nepaisant to, 
kad valdžia Lietuvos teritorijoje 
buvo tai uždraudusi.”

Paryžiaus “Kultūra” apie 
vadovėlius

Apie skirtumą tarp lietuviš
kų mokyklų Lenkijoje ir lenkų 
Lietuvoje rašo Paryžiaus lenkų 
žurnalo “Kultūra” redaktorius 
J. Giedroyc š.m. balandžio lai
doje:

“Dėl 130 lenkiškų mokyklų 
14,000 mokinių Lietuvoje yra iš
leidžiama apie 140 vadovėlių ne 
tik lenkų kalbos, bet ir visų dės
tomų dalykų mokymui. 1997 m. 
žadama išleisti 23 knygas. Lie
tuvoje visi mokyklų vadovėliai 
yra spausdinami švietimo minis
terijai užsakius, jos išperkami ir 
išsiuntinėjami mokykloms, ku

Šaltupio kaimo žmonės prie Išlaužo parapijos namų. Viduryje - klebonas kun. VLADAS BOBINAS
Nuotr. A. Garmutės

Lietuvos mokyklos 600 metų sukaktis
Didysis minėjimas Vilniuje, kuriame kalbėjo Lietuvos prezidentas, švietimo 

ministeris, seimo pirmininkas ir kiti

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Šie metai (1997-ji) Lietuvos 
švietimui, jos daugiatautei kul
tūrai iš tiesų įspūdingi: neseniai, 
sausyje, plačiai, su užmoju pra
ėjo pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukaktis, dabar, ge
gužės 9-ąją, atsiremta į 1397 m. 
įrašą apie Vilniaus katedros 
mokyklą ir atšvęsta jos sukaktis. 
Vasarą nuskambės totorių, ka
raimų, atkeltų į Lietuvą Vytau
to Didžiojo, 600 metų sukakties 
garsai, o rudeniop, rugsėjo 
mėn., ateis dar viena iškili data 
- Lietuva ir pasaulis minės įžy
miojo Vilniaus rabino Gaono 
Elijahu 200-ąsias mirties meti
nes. Prie šimtmečius apimančių 
datų turėtų prisiglausti, rasti 
vietos, arkiv. Jurgio Matulaičio 
paskelbimo Palaimintuoju 10- 
metis š. m. birželio 28 d.

Mokyklos sukakties Mišias 
arkikatedroje aukojo kun. Gin
taras Petronis, pasakė tinkamą 
pamokslą, palinkėjo mokyto
jams ugdyti mokinius didžiojo 
mokytojo Kristaus malonės, do
rybių ir tiesos dvasia. Prie di
džiojo altoriaus stovėjo balto 
marmoro lenta su proginiu įra-’ 
šu, papuošta baltų rožių, baltų 
irisų puokšte, spinduliuojanti 
kilnumu, santūrumu, išmintimi. 
(Lenta turėtų būti įrengta Vys
kupų koplyčioje).

rių mokiniai gauna jas nemoka
mai. Lenkijoje 1996 m. buvo iš
leistas tik vienas lietuvių kalbos 
vadovėlis. Šiuo metu Lenkijoje 
gimtosios lietuvių kalbos mo
kosi apie 1,000 mokinių.

Lietuvoje į lenkų kalbą yra 
verčiami lietuviški vadovėliai, 
kad lenkai galėtų jais naudotis. 
Vieninteliame Lenkijoje lietu
viškame licėjuje mokiniai tokios 
pagalbos negauna - mokytojai į 
lietuvių kalbą verčia lenkų va
dovėlius. Pirma ir vienintelė 
kregždė šiais metais bus Mo
kyklų ir pedagogikos leidyklos 
ruošiama lietuvių kalba Lietu
vos istorija.”

Už lenkiškas mokyklas
Lietuvos prezidentas A. 

Brazauskas š.m. balandžio mėn. 
lankėsi Vilniaus rajone ir kalbė
josi su lenkiška šio rajono vado
vybe. Daugiausia buvo kalbama 
apie nusikaltimus. Lietuvos len
kų sąjungos organas “Nasza 
Gazeta” rašo: “ Susitikime, ša
lia pagrindinės pokalbių temos, 
prezidentas A. Brazauskas pa
stebėjo, kad lenkai turi savo vai
kus siųsti į mokyklas su lenkų 
dėstomąja kalba ir kartu siekti, 
kad jie gerai išmoktų valstybinę 
kalbą”.

Šalies vadovas turėtų žinoti, 
kad lenkiškuose rajonuose tėvai 
neturi jokių kliūčių siųsti vaikus 
į lenkiškas mokyklas. Sunkumai 
atsiranda tada, kai tėvai nori 
leisti vaikus į mokyklas su vals
tybine dėstomąja kalba. Lenkiš
kos savivaldybės daro įvairiau
sius trukdymus, kad tokių mo
kyklų nebūtų. Jos atsiranda tik 
švietimo ministerijos ir priva
čios iniciatyvos dėka. J.B.

Pagrindiniame teatre
Didysis minėjimas įvyko 

operos ir baleto teatre. Scenos 
gilumoje - dail. Broniaus Leo
navičiaus spalvota emblema: 
dailus, mąslus, gyvybingas pelė
džiukas su karūna, įsikirtęs į 
atverstą knygą ir tartum svars
tantis įrašo 1397-1997 Lietuvos 
mokykla 600 prasmę. Ant grin
dų skaitmenys^ 1397, o scenos 
šonuose išbėgęs jaunučių berže
lių pulkelis, toks sekmininis, lyg 
simbolizuojantis Šventosios Dva
sios atsiuntimą. Dvasios, atei
nančios per mokyklą, knygą, 
mokslą. Šioje erdvėje sklan
džiai, išmintingai ir išmoningai 
(oi, kaip!) plaukte plaukė am
žiai, atsiskleisdami per šokį, 
dainą, eiles, tekstą, besikeičian
čius kalbėtojus. (Programos pa
rengime jautėsi profesionalo 
ranka; neatsitiktinai už patari
mus dėkota prof. Vandai Za- 
borskaitei).

Žymūnų kalbos
Sveikinimo žodį tarė Lietu

vos prezidentas A. Brazauskas. 
Jis apžvelgė mokylos reikšmę 
tautai, švietimo istorijos bėgs
mą. Sustojo prie reformacijos 
iššūkio, jėzuitų veiklos (akade
mijos, universiteto įsteigimo), 
Edukacinės komisijos - pirmo
sios pasaulietinės švietimo mi
nisterijos Europoje - įsteigimo, 
Lietuvos raštingumo lygio caro 
Rusijoje, švietimo sistemos ne
priklausomoje Lietuvoje. Kal
bėdamas apie dabartį, iškėlė 
mintį, kad mūsų atestatai ati
tiktų Europos švietimo reikala
vimus, mokykla ugdytų kūry
bingą, tolerantišką, fiziškai ir 
dvasiškai sveiką asmenybę.

Švietimo ir mokslo ministe
ris Z. Zinkevičius sustojo prie 
didelės prasmės neseniai pra
ėjusio mūsų pirmosios knygos 
minėjimo, mokyklos ir kated
ros ryšio. “Kol nebuvo kated
ros, nebuvo nė mokyklos”. Pa
svarstė katedros buvimą Min
daugo laikais, bet apie ano 
meto mokyklą “jokių žinių ne
turime”. Iškėlė Lietuvos švieti
mo apygardos, apėmusios di
džiulius plotus (su Minsku, Vi
tebsku, Mohiliovu, Kijevu, Var
šuva), reikšmę, studijų užsie
nyje, kaimo mokyklėlių svarbą 
tautos švietimui, švietimo padė
tį nepriklausomoje Lietuvoje, 
sistemos pakirtimą (1400 ge
riausių mokytojų ištremta), da
barties uždavinius - ugdyti do
rą, atvirą Lietuvos pilietį.

Seimo pirmininkas V. Lands
bergis pradėjo: “Leiskite kreip
tis, mieli mokytojai, ekscelen- 
cijos”. Gilinosi į emblemos 
dviejų žodžių - Lietuvos mo
kykla - šaknis. Aiškino: viskas

buvo Lietuvos mokykla. Tuo
met, kai mokė austi, dainuoti, 
kovoti, kai išėjo pirmoji lietu
viška knyga, ir kai tas knygas 
draudė. Čiurlionio tėvas vedėsi 
Kastuką klausytis paukščių bal
sų, juos skirti - taip pat buvo 
Lietuvos mokykla. “Tegu daug 
ką primena, pasako tie du žo
džiai - Lietuvos mokykla”.

Kalbėtojus skyrė amžiai, 
paversti spalvingu teatriniu 
veiksmu, reginiu, patraukiančiu 
kaip minėta įspūdinga, labai 
sklandžia, profesionalia kaita.

Amžių slinktyje
Pirmieji senieji, padėję pa

matus XIV-XV amžiai: du jau
nuoliai - ji kuklia pilka eilute, 
jis - juoda, abu išlieka scenoje 
iki mūsų dienų. Juk be jų nebū
tų ateities.

Po jų linksmi, gyvi kiti du: 
XVI, XVII - renesanso, baroko 
laikai. Renesanso šokių siuitos 
daleles atlieka “Puelli Vilnen- 
ses” - Vilniaus senosios muzi
kos ir šokio vaikų teatras. (Va
dovės - G. Strikulienė, V. Fil- 
manavičienė, A. Vaitkevičiūtė).

Akių atitraukti negali nuo 
vaikų, vilkinčių spalvingą laiko
tarpio aprangą: berniukų skry
bėlės su plunksnom, mergaičių 
suknelės ilgos, pūstos rankovės. 
Vedini damos, oi, kokius rate
lius suka, kokias linijas piešia! 
Perskaitomos A. A. Olizarovi- 
jaus (XVII a.) teksto eilutės: 
“Negaliu kuo labiausiai nepa
girti nuostabiausio jėzuitų ordi
no mokytojų papročio. Jis... ša
lia pamaldumo, moko jaunimą 
kuo tinkamiausiai tarnauti vals
tybei, ir ne tik rimtais (!) dar-
bais, bet ir tais, kuriais užsiima 
savo malonumui, kai į sceną iš
veda jaunuolius vaidinti visos žmo
nių giminės charakterius (...)”

Amžius pavaizduoja ir iš 
tautosakos lobių sėmęs spek
taklis “Muzikantas, velnias ir 
perkūnas”. (Muzika ir žodžiai 
R. Zurbaitės, atliko meninė vai
kų studija “Diemedis”; vadovė 
R. Zurbaitė, režisierė - D. Kli
mavičiūtė; dainavo R. Nakaitė, 
A. Stačiokaitė, U. Zdanytė, J. 
Landsbergis). Vėl pritaikyta ap
ranga, išraiškingos kaukės, vai
kai nenustygsta vietoje, dainuo
ja: “Ei, tu, laume nelaboji, mū
sų ropes išnešioji (...) nešk ku
dašių...”

Aštuonioliktasis amžius
Ateina XVIII a., su juo pir

moji Europoje pasaulietinė švie
timo ministerija, Edukacinė ko
misija (1773), nepabūgusi pa
skelbti: “Nors mokyklas savo lė
šomis išlaiko klebonai, jie ne
turi jokios valdžios mokyto
jams”. O mokytojus pamoko: 
“Jokio vaikų lepinimo! Jie turi 
priprasti prie šalčio, nepato
gumų ir prie nemalonumų, kad 
išsiugdytų jėgą ir stiprybę”.

Skamba A. Vivaldžio uver
tiūra iš operos “Armidė Egipto 
stovykloje”, atlikta M. K. Čiur
lionio menų gimnazijos styginio 
orkestro. (Vadovas ir dirigentas 
P. Stepanovas).

Labai įtaigiai, nuoširdžiai 
Just. Marcinkevičiaus poemą 
“Donelaitis” perskaitė Taura
gės M. Mažvydo vidurinės mo
kyklos mokinys Martynas Žu
tautas, 1996 m. respublikinio 
moksleivių meninio skaitymo 
konkurso laureatas (mokytoja 
D. Pukelienė). Tam Martynui 
valio, puiku! (Nukelta j 4-tą psl.)
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Dvasiniai pašaukimai - 
Europos rūpestis

Europos dvasinių pašaukimų kongresas įvyko Romoje. 
Dalyvavo apie 250 atstovų iš įvairių Europos valstybių. Iš 
Lietuvos dalyvavo arkivyskupas Audrys Bačkis, vyskupas 
Michelevičius ir sesuo vienuolė Alma Vabuolaitė. Apie šį 

kongresą informavo Vatikano radijas

1997 m. gegužės 5 dieną 
Romoje, Domus Mariae, įvyko 
Europos dvasinių pašaukimų 
kongresas. Iškilmingas kongre
so pradžios Mišias aukojo Eu
ropos vyskupų konferencijų ta
rybos pirmininkas Prahos kardi
nolas Miloslaw Vlk. Popiežiaus 
Jono-Pauliaus II kreipimąsi į 
kongreso dalyvius perskaitė Ka
talikiško auklėjimo kongregaci
jos prefektas kardinolas Pio 
Laghi.

Kreipimesi sakoma: “Pa
šaukimų sielovada yra gyvybiš
kai svarbi krikščionybės ateičiai 
Europos žemyne ir Europos 
tautų dvasinei pažangai. Daugy
bė jaunuolių, kaip tas Morkaus 
Evangelijos turtingas jaunuolis, 
jaučia išorines ir vidines kliūtis, 
trukdančias jiems atsiliepti į 
Kristaus šaukimą. Jie dažnai nu
liūdę pasišalina. Turime steng
tis, kad jaunimo gyvenimo ir pa
ieškų centru būtų Kristus ir kad 
jie sugebėtų atsiliepti, jei Kris
tus juos pašauktų”.

Į minėtą pašaukimų kong
resą atvyko 250 Europos kraštų 
vyskupų konferencijų bei vie
nuolijų vyresniųjų tarybų atsto
vų. Lietuvai atstovavo Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis, 
Kauno vyskupas pagalbininkas 
Vladas Michelevičius ir Dieviš
kosios Jėzaus širdies seserų 
pranciškonių vienuolijos narė 
sesuo Alma Vabuolaitė.

Kongreso darbai prasidėjo 
Mišiomis, kurias aukojo Popie
žiaus vikaras Romos miestui 
kardinolas Camilo Ruini. Pra
nešimą apie dvasinių pašauki
mų būklę Europoje padarė Ka
talikiško auklėjimo kongregaci
jos sekretorius arkivyskupas Sa- 
raiva Martins. Jis pastebėjo, 
kad statistika išryškina pašauki
mų disproporciją - Europos ka
talikai šiuo metu sudaro tik 
trečdalį visame pasaulyje esan
čių katalikų, o Europos diecezi
niai kunigai sudaro 60% viso 
pasaulio kunigijos. Europoje 
susitelkę 46% vienuolių kunigų, 
43% vienuolių brolių, 52% vie
nuolių seserų ir net 80% pasau
lietinių institutų narių. Taigi, 
nepaisant visų pasikeitimų, se
nasis žemynas dar labai turtin
gas dvasiniais pašaukimais.

Bet keičiasi pašaukimų 
skaičiai. 60% sumažėjo mažųjų 
seminarijų studentų skaičius, 
80% sumažėjo pašaukimų į mi
sijose dirbančias vienuolijas, už
tat 80% išaugo pašaukimai į va
dinamus pasaulietinius institu
tus, kurių nariai aktyviai apašta
lauja įvairiose gyvenimo srityse 
ir savo vidaus gyvenimą tvarko 
demokratinės savivaldos pag
rindais. Po arkivyskupo Martins 
kalbėjęs kunigas Simon Dec- 
loux apžvelgė socialinę ir kultū
rinę būklę Europoje.

Visą savaitę trukusiame 
kongrese kalbėjo kiekvienos ša
lies atstovai. Lietuvos atstovas 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Bačkis kalbėjo apie pašaukimus 
Vilniaus arkivyskupijoje. Jo pa
sisakymą paskui išspausdino 
Vatikano dienraštis “Osservato- 
re Romano”. Štai jo tekstas.

“Savo pasisakymą vadinčiau 
liudijimu, nes mūsų arkivysku
pijoje dar tik dedami sielovadi
nio plano pamatai. Lietuvos 
Bažnyčia pergyveno 50 prie
spaudos ir persekiojimo metų. 
Tai buvo savyje užsidariusi, į 

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 LIETUVIU FONDA !

apgultą tvirtovę panaši Bažny
čia, kuri atsilaikė, išsaugojo ti
kėjimą. Liaudis iš kartos į kartą 
perdavė religines tradicijas, ku
rios dėl katekezės trūkumo daž
nai yra atitrukusios nuo savo iš
takų.

Prieš penkerius metus atvy
kęs į Lietuvą radau senosios 
kartos kunigus, kurie, pakėlę 
persekiojimų ugnį, vra tikri ti
kėjimo išpažinėjai. Salia jų dir
ba jaunesnės kartos kunigai, su
formuoti vienintelėje seminari
joje, kurią kontroliavo valstybės 
Saugumas. Joje intelektualus 
teologinis ir sielovadinis paren
gimas buvo visaip slopinamas, o 
asmeninio dvasinio vadovavimo 
trūko; kaip gali pasitikėti kuo 
nors, kai ir sienos turi ausis! 
Bet, nepaisant to, pakako jaunų 
drąsuolių, kurie sekė Viešpaties 
šaukimu ir stojo į seminariją.

Jaunuomenėje išliko dvasi
nių vertybių ilgesys ir noras jų 
siekti. Po komunizmo žlugimo 
daug jaunimo atėjo į Bažnyčią 
ieškodami atsakymo į savo 
klausimus, atsiliepimo į baimes, 
gyvenimo prasmės netektį vi
suomenėje, kurią užklupo laisvė 
ir kuri jautėsi nepasirengusi at
sakingam vertybių pasirinkimui.

Dažnai jaunimas nusivilda
vo per dideliu Bažnyčios kleri
kalizmu, kulto pavidalais, pa
mokslavimo turiniu ir formom, 
nesijautė priimtas, nerasdavo 
dvasinių vadovų. Todėl jaunieji 
glaudėsi į maldos grupes, būrėsi 
pas charizmatikus, bet ne vienas 
pasuko į sektas, kur rado mie
lesnį ir broliškesnį priėmimą. 
Todėl 1993 metais, po Popie
žiaus vizito, pasiryžau atnaujinti 
1945 metais uždarytą Vilniaus 
kunigų seminariją. Tada į pir
mąjį kursą įstojo 22 jaunuoliai, 
iš kurių 2 pasirinko vienuolinį 
gyvenimą, 4 pasitraukė, o likę 
16 tęsia studijas. Šiuo metu se
minarijoje jau yra 42 studentai.

Ši seminarija yra ne tik vys
kupo, bet ir visos vyskupijos 
akies vyzdys. Visi laukiame nau
jų kunigų, kurie būtų tikri apaš
talai, Viešpaties žodžio tarnai ir 
Dievo tautos ganytojai. Semina
rijai trūksta ugdytojų. Bet ugdy
tojų ir dvasinių vadovų trūksta 
ne tik seminarijoje. Jų trūksta 
visiems - kunigams, vienuo
liams, pasauliečiams. Seminari
ja yra kunigiškų pašaukimų sie
lovados centras. Klierikai mal
dos už pašaukimus dienomis 
lankosi parapijose ir kalba apie 
savo pasirinkimą bei kelią. Se
minarijoje rengiamos atvirų du
rų dienos, kunigų rekolekcijos 
ir neseniai pašventintų kunigų 
susitikimai. Tas kunigų ryšys su 
seminarija skatina jų atsakomy
bę už pašaukimus.

Labai svarbus yra klierikų 
darbas su jaunimu, jų pamokos 
mokyklose, jų gyvenimo liudiji
mai, nes jaunimas priima tik au
tentiškus liudytojus. Sąlygos nė
ra labai palankios, priemonės 
varganos, stinga ugdytojų, bet 
Viešpats išklauso mūsų maldų 
ir laimina mus pašaukimais, ku
rie bręs ir grynės jo Dvasios 
dvelkime.

Popiežius Jonas-Paulius II 
audiencijoje priėmė Romoje 
pašaukimams skirto europinio 
kongreso dalyvius. Kartu su 250 
kongreso dalyvių audiencijoje 
dalyvavo 8,000 seminaristų, ku
nigų, dėstytojų ir ugdytojų.
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NE MIESTAI, O MIESTELIAI

Rusnė ir Žemaičių Naumies
tis neteko miestų statuso ir buvo 
priskirti miestelių grupei. Mat 
Rusnėje dabar yra tik 1.400 gy
ventojų, o Žemaičių Naumiestyje 
- 1.700. Dabartiniai įstatymai 
miesteliais laiko gyvenvietes, tu
rinčias nuo 500 iki 3.000 gyven
tojų. Nutarimą, pakeičiantį Rus
nės ir Žemaičių Naumiesčio sta
tusą, vyriausybė priėmė sausio 30 
d. Esą šis pakeitimas bus naudin
gas, nes jis vietiniams gyvento
jams sumažina mokesčius už 
elektrą ir žemę.

PAMALDOS PRISIKĖLIME
Gegužinės pamaldos šiemet 

pirmą kartą buvo laikomos atsta
tomoje paminklinėje Prisikėlimo 
šventovėje Kaune. Šią informaciją 
gegužės 20 d. laidoje paskelbė 
“Lietuvos rytas”, remdamasis sa
vo ir ELTOS turimomis žiniomis. 
Šias pamaldas suorganizavo ir lai
kė Prisikėlimo šventovės klebo
nas kun. Viktoras Brusokas. Pra
nešime taipgi rašoma, kad nuo 
1990 m. pradėtiems šios švento
vės atstatymo darbams jau pa
naudota pusantro milijono litų. 
Už juos išgriauti buvusios Radijo 
gamyklos sumontuoti perdengi
mai, iškeltas šešių metrų aukščio 
gelžbetoninis kryžius. Pirmąsias 
Mišias Prisikėlimo šventovėje, pa
statytoje pagal architekto Karolio 
Reisono projektą už tikinčiųjų su
aukotus pinigus, numatoma laiky
ti dar šių metų rudenį, surengiant 
ir iškilmingą jos atšventinimą.

SIŪLOMI DARBAI KANADOJE
Gegužės pabaigoje Lietuvos 

spaudoj pasirodė BNS (Baltic 
News Service) pranešimų apie 
melagingus skelbimus, siūlančius 
darbo Kanadoje. Lietuvos amba
sada Otavoje tuo reikalu jau 
kreipėsi į Kanados RCMP poli
ciją. Jos duomenimis, Global 
Green Network siūlo darbus prie 
naftos gręžinių, o Bright Future 
Inc. - signalizacijos sistemų su
rinkimo namuose. Abiem atvejais 
siūlomas geras atlyginimas ir iš 
norinčių dirbti reikalaujama iš
ankstinio apie 50 JAV dolerių 
mokesčio už paslaugą. Lietuvos 
imigracijos departamentas prane
šė ambasadai Otavoje, kad šiuo 
metu legaliai jokios darbininkų 
grupės iš Lietuvos Kanadon neat
vyksta. RCMP policija perspėja, 
kad ji negali užtikrinti sukčių su
sirinktų dolerių sugrąžinimo. 
Dirbti Kanadoje jos įstatymai lei
džia tik oficialiai priimtiems imi
grantams. Tiems, kurie atvyksta 
su turistinėmis vizomis, dirbti Ka
nadoje draudžiama. Tokiu atveju 
kanadiečiai netgi baudžiami ir už 
darbo parūpinimą. Tad negalima 
padėti net ir tiems tautiečiams, 
kurie laiškuose siūlosi atvykti Ka
nadon laikinai padirbėti ir su do
leriais grįžti Lietuvon. Tokiems 
slapta parūpintas apmokamas 
darbas taipgi yra nelegalus.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PĖSČIŲJŲ MARATONAS

Dvidešimt ketvirtuoju pėsčių
jų maratonu gegužės mėnesį buvo 
prisimintas ir pagerbtas vilnietis 
Pranas Žižmaras (1905-1944), 
sportininkas, kūno kultūros mo
kytojas Vilniaus lietuvių Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, vilniečių 
sportininkų vadovas Kaune 1938 
m. įvykusioje Pirmojoje tautinėje 
olimpiadoje. Velionis taipgi buvo 
okupuoto Vilniaus krašto lietuvių 
ir nepriklausomos Lietuvos gar
bės gynėjas. Lenkijos ultimatumo 
Lietuvai 1938 m. jis iššaukė fech- 
tuotės dvikovon lenką studentą ir 
karininką, kovo 17 d. tartu žodžiu 
įžeidusį Lietuvą. P. Žižmaras dvi
kovą laimėjo, jaunimui tapdamas 
lietuvių tautos didvyriu. Lietuvai 
atgavus Vilniaus kraštą, jis 1939 
m. buvo paskirtas Vilniaus apy
gardos sporto vadovu. Sovietų Są
jungai okupavus ir Lietuvą, ir Vil
niaus kraštą, Pranas Žižmaras 
1940 m. vasarą buvo suimtas 
NKVD saugumiečių, mirė 1944 
m., įkalintas Komių lageryje, 
Šiaurinėje Rusijoje. Aido Žiliuko 
pranešimu “Lietuvos aido” skai
tytojams, tradiciniais pėsčiųjų ke
liautojų maratonais gegužės mė
nesiais pradedamas turistinis se
zonas. Šiemetiniu jau XXIV-ju 
pėsčiųjų maratonu buvo pagerb
tas iš Komių lagerio nesugrįžusio 
vilniečio Prano Žižmaro atmini
mas. Dalyviams nuo Naujosios 
Vilnios geležinkelio stoties pir
mąją dieną vešliais Vilnijos miš
kais reikėjo nueiti 50 km Bez
donių link. Ištvermingiausieji se
kančią naktį ir rytą turėjo nueiti 
dar du etapus po 25 km, pradėtus 
ir užbaigtus Bezdonyse. Vyrų gru
pėje pėsčiųjų šimto kilometrų 
maratono laimėtoju tapo trakiškis 
R. Januškevičius, moterų grupėje 
- Elektrėnų komandos “Energi
ja” narė V. Jankauskaitė.

ŠUNYS DRASKĖ BERNIUKĄ
Kanados spaudoje retkarčiais 

pasirodo pranešimų apie šunis, 
užpuolančius vaikus, o kartais net 
ir suaugusius. Tokie reti įvykiai 
dažniausiai pasitaiko miestuose, 
kai miestelėnas išsiaugina plėš
rios veislės šunį, paruoštą savo 
apsaugai, ir bando įrodinėti, kad 
tas šuo nepavojingas, nes jo pa
ties niekada neužpuola. Lietuvoj 
tokie šunys savyginai dažniausiai 
laikomi kaime gyvenančių vienišų 
žmonių. “Lietuvos ryte” balan
džio pabaigoje plačiai nuskambė
jo Anos Treščinos pranešimas 
apie dvylikametį berniuką Aleksą 
Cariovą, kurį pravažiuojančio au
tobuso keleiviai pastebėjo dras
komą trijų didelių palaidų šunų 
Jonavos rajono Rimkų kaime. 
Berniuką išgelbėjo sustabdyto au
tobuso keleiviai. Jis buvo nuvež
tas universitetinėn “Raudonojo 
Kryžiaus” ligoninėn Vilniuj su vi
siškai nuo galvos nuplėštu skalpu, 
kurį chirurgams pavyko prisiūti. 
Jie taipgi užsiuvo ir šunų sudras
kytos berniuko veido odos žaiz
das. Žiauriai sukandžiotas buvo 
visas berniuko kūnas. Jis teisinosi 
tų šunų neerzinęs ir nežinąs, ko
dėl jį užpuolė ir net pargriuvu
siam neleido pabėgti. Šunys pa
siutlige nesirgo. Juos ten laikė 
kaime namelį su sklypeliu ir kar
vute turinti septyniasdešimt ket- 
verių metų amžiaus Danutė Lau
rinavičienė. ,, „V. Kst.

Iš kairės: A. TAMULIONIENĖ, muzikas ST. SLIŽYS, velionė a.a. 
BIRUTĖ JANUŠKIENĖ

Lietuvos mokyklos 600...

Advokatas
VIDAS J. AUGAITIS 

persikėlė į naują įstaiga
Baulke, Augaitis & Wright 

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

(Atkelta iš 3-čio psl.)

Atsiskleidę amžiai dingsta 
užkulisiuose, lieka scenos šo
nuose, apsupę viduryje kukliai 
tebestovinčius du jaunuolius, 
senuosius XIV-XV amžius.

Devynioliktasis
XIX-asis ateina su Murav

jovo Koriko spaudos draudimu. 
“Nuo šio laiko būtinai laikytis 
taisyklės: nepraleisti spaudai nė 
vieno lietuviško elementoriaus 
lenkiškomis raidėmis ir leisti 
juos spausdinti tik tada, kai jie 
bus perrašyti rusiškomis raidė
mis”. Kartu ateina ir didžiojo 
Motiejaus, Žemaičių vyskupo, 
knygnešių įkvėpėjo įpareigoji
mai: “Štai tau duodu elemento
rius žemaitiškomis raidėmis, iš
dalink ir išparduok vaikams, 
kad jie nepamirštų tų raidžių, 
kuriomis buvo spausdinamos jų 
tėvų knygos”. O kaip nuotaikin
gai, išraiškingai žemaičių dainų, 
šokių ir muzikos pynę atlieka 
pačių Telšių (!) vaikų folkloro 
ansamblis “Ciučiuruks” (vadovė 
R. Macijauskienė), atsivežęs 
net savo vėliavą. Iš širdies trau
kią: “Nu nesizlastikim, geriau 
padainuokim”. Iš tikrųjų!...

Dvidešimtasis
M. K. Čiurlionio “Beauš

tant! aušrelė” (atliko M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijos 
choras, kamerinis choras “Ai- 
dija”, vadovas R. Gražinis) 
skelbia XX amžių. Tumo Vaiž
ganto mintys iš 1918 m. publi
cistikos: “Sveika, laisvoji, Ne
priklausomoji”. Neilgai trukus, 
sceną užlieja raudonos liepsnos: 
karas, trėmimai. Perskaitomas 
A. Bernoto tekstas apie išvežtą 
mokytoją Vizgirdą. “Jis mums 
dėstė pasaulio istoriją...” Pa
saulio... Jo nebeliko!

Į septintąjį amžių
Lietuvos mokykla žengia j 

septintąjį amžių. Jį pasitinka J. 
Naujalio “Svajonė” (atliko M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijos 
styginių orkestras, vad. P. Ste
panovas), H.Nagio eilės “Daina 
galingesnė už naktį” (atliko ber
niukų ir jaunuolių choras 
“Ąžuoliukas”, vad. V. Miški
nis), J. Štrauso valsų montažas 
(atliko Lietuvos vaikų ir jauni
mo centro sportinių šokių stu
dija “Miražas”, vad. D. Marti
šauskienė). Iš tiesų miražas! 
Profesionalumas, jaunystė, po
lėkis. Skrieja poros, nešamos 
Vienos valso garsų. Pasakiška ir 
... graudu.

Nejau, nejau Lietuvos mo
kykla septintajame šimtmetyje 
nesugebėtų išmokyti jaunystės, 
kaip emblemos pelėdžiuko, visa 
širdimi, visu protu įsikirsti į 
knygą ir išugdyti... vertų Nobe

lio premijos?... Kaip dainavo 
telšiškiai - tik nesizlastikim!

P. S. Šis rašinys baigtas Ju- 
siuose, kaimelyje, prisiglaudu- 
siame prie Žeimenos, Labanoro 
girioje, žydint ievoms, bekukuojant 
gegutėms, beplakant lakštinga
loms, kleketuojant gandrams... 
“TŽ” skaitytojams pavasario 
nuotaikos, Sekminių dvasios!

Vilniaus arkikatedros Vyskupų 
koplyčioje numatyta įrengti mar
murinė lenta su atitinkamu įrašu, 
liudijančiu, kad čia buvo įsteigta 
pirmoji Lietuvos mokykla

Nuotr. P. Lileikio

Hamilton, Ont.
DLK ALGIRDO ŠAULIŲ 

KUOPA Hamiltone maloniai kvie
čia visus Hamiltono bei apylinkės 
lietuvius į tradicinę gegužinę-Joni- 
nes. Šiais metais gegužinė įvyks bir
želio 22 d. Hamiltono Giedraičio 
žūklautojų ir medžiotojų klubo pa
talpose prie Kaledonijos miesto. 
Pradžia 12 v.p.p. Programoje: ska
nus maistas, vaizdajuostė: “Skrydis 
per Atlantą” - filmas apie lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
žygį. Lauksime visų. K. D.

KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENEI Vasario 16-tosios 
proga aukojo: $100 - G. J. Krišto
laičiai, G. O. Melnykai, Alf. Pilipa
vičius; $50 - V. Beniušis, A. J. 
Gedrimai, V. Kazlauskas, J. R. 
Pleiniai, P. Sakalas; $40 - R. Bulo
vas; $30 - J. Bajoraitis, V. Jonynas; 
$25 - K. Gudinskai, Z. Stonkus; 
$20 - P. Girnius, J. Januškevičius, 
M. Jonikas, A. Jusys, K. Karaška, 
V. Kežinaitis, S. Kojelienė, M. Ma
cevičius, E. Mažulaitis, J. Merkevi
čius, J. Miltenis, A. Pareštis, J. Ru
daitis, V. Sakas, St. Senkus, Alb. 
Stasevičius, Br. Venclovas, P. Žu
lys; $10 - J. Kamaitis, P. Kanopa, 
T. Repečkienė.

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.,d.ch.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
IN DĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Windsor, Ont.
A. a. BIRUTĖ JANUŠKIENĖ. 

1997 m. gegužės 8 d. netikėtai 
Windsoro ligoninėje mirė Birutė 
Januškienė, savo sodriu mezosop- 
ranu turtinusi Winnipego, Windso
ro, Detroito ir St. Petersburgo cho
rus bei dainavusi solo. Sekančią 
dieną įvyko atsisveikinimas ir Roži
nis Janisse brolių laidotuvių na
muose Windsore, o gegužės 10 d. 
Šv. Gabrieliaus šventovėje buvo at
našaujamos gedulinės Mišios tos 
parapijos klebono kun. Mark Bolo- 
han ir Detroito Šv. Antano lietuvių 
parapijos klebono kun. Alfonso Ba- 
bono.

Muzikas Stasys Sližys, Šv. An
tano parapijos vargoninkas ir chor
vedys, mirusios pagarbai atliko turi
ningą muzikinį koncertą, grodamas 
vargonais ir giedodamas savo giliu 
baritono balsu. Įžangai atliko psal
mę “Miserere mei Deus”. Sekė 
“Reguiem aeternam”, “Viešpatie 
pasigailėk” (A. Mikulskio), “Aš su-
kalbėsiu Avė Maria” (S. Sližio), 
“Šventas ir garbė Jam” (C. Gou
nod), “Agnus Dei” (S. Sližio), 
“Anapus saulės” (Brock). Išlydint 
karstą iš šventovės St. Sližys grojo 
Chopino laidotuvių sonatą.

Tik prieš metus Šv. Antano 
šventovėje buvo prisimintas velio
nės vyro Petro Januškos mirties de
šimtmetis. Tada panašų turiningą 
liturginės muzikos koncertą atliko 
velionė, Stasys Sližys ir jo vadovau
jamas choras. O balandžio 18 d. St. 
Petersburge buvo šaulių surengtas 
koncertas, kuriame dar dainavo Bi
rutė Januškienė Reginos Ditkienės 
vadovaujamame vienete. Ji atsisvei
kino su visais per savo ir kitų mu
ziką.

Velionė gimė Viekšniuose. 
Stepas Sodeika nuo jaunų dienų 
pastebėjo jos gražų balsą. Ji buvo 
priimta dainuoti Lietuvos dainų 
šventėje Klaipėdoje. Tėvai Rozalija 
ir Kazimieras Kuzminskai persikėlė 
su vyresne dukterimi Izabele ir jau
nesne dukterimi Birute Kaunan ir 
ten rūpinosi pastarosios muzikiniu 
lavinimu. 1944 m. vasario 22 d. Įgu
los šventovėje Birutė susituokė su 
Petru Januška. Buvo įspūdingos 
vestuvės su karietomis. Artėjo fron
tas. Lapkričio mėnesį Nidoje palai
dojo pirmgimę dukrelę. Pasitraukė 
Vokietijon. Po karo ten vyras įstei
gė prekybos mokyklą. Jau anksčiau 
Kanadoje gyvenęs vyro brolis My
kolas iškvietė Petro Januškos šeimą 
Winnipegan. Tai buvo 1947 m. Jie 
ten nuvyko su vienmečiu sūneliu 
Arūnu. Kanadoje gimė dukterys 
Rūta ir Birutė. 1950 m. Januškų 
šeima persikėlė į Winsorą.

Gegužės 10 d. buvo apsiniau
kusi, tačiau vis prasiverždavo saulės 
spinduliai. Automobilių vilkstinė 
pasileido virš 300 km. kelionei iš 
Windsoro į Mississaugos Šv. Jono 
lietuvių kapines. Prie raudono mar
muro Januškų paminklo jau laukė 
naujai iškastas duobė. Liūdinčius 
sutiko prelatas Jonas Staškevičius 
su maldomis. Duobėn nuleistas 
karstas ir užpiltas žemėmis, o ant tų 
žemių padėtos raudonos rožės.

Kaip Stasys Sližys rytiniame 
muzikiniame koncerte mums pri
minė, mes dabar supratome jog Bi
rutė perėjo gyventi ne duobėn, ne į 
kapus, bet į mūsų širdis, kurioms 
buvo lemta ją pažinti gyvenime.

Saulius Šimoliūnas

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam .iš to nuostoliu 
nera- J. ERETAS

Po pirmosios Komunijos Klivlande prie Laisvės paminklo. Iš kairės: A. 
Stungys, G. Augytė, J. Kasperavičius, M. Hallal ir klebonas kun. G. 
Kijauskas, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos garbės konsulatas 
jau atidarytas San Francisco 
mieste. Garbės konsulu buvo pa
skirtas amerikietis Richard W. 
Bingham, didelės finansinės 
bendrovės American Industrial 
Partners prezidentas. Atidarymo 
dalyvius su juo supažindino dr. 
Alfonsas Eidintas, Lietuvos am
basadorius JAV. Naujo konsulato 
atidaryme dalyvavo generalinis 
Lietuvos konsulas Niujorke Pet
ras Anusas, Lietuvos garbės kon
sulas Los Angeles mieste Vytau
tas Čekanauskas, Lietuvos garbės 
konsule Klivlande Ingrida Bub
lienė ir San Francisco lietuvių 
veikėjai. Pasak ambasadoriaus dr. 
A. Eidinto, tai yra jau šeštoji kon
sulinė Lietuvos atstovybė. Mat 
pernai Lietuvos garbės konsulatai 
buvo atidaryti JAV Klivlande ir 
Kanados Vankuveryje. Planuoja
ma atkurti generalinį Lietuvos 
konsulatą Čikagoje. Lietuvos gar
bės konsulu pasirinktas ameri
kietis R. W. Bingham lig šiol tik 
rėmė Lietuvą, o dabar jis rūpinsis 
jos ryšių plėtimu su Kalifornija.

Rokas Zubovas, iš Lietuvos 
įsileistas į JAV, jau yra atidaręs 
fortepijono studiją Čikagoje. Me
tinis jo mokinių koncertas ba
landžio 25 d. vakarą įvyko Čika
gos priemiesčio Burr Ridge 
“Beautiful Sound” salėje. Skam
bėjo jaunųjų pianistų atliekami 
Lietuvos kompozitorių ir tarptau
tinių klasikų kūriniai.

Lenkija
Stepo Dariaus ir Stasio Gi

rėno žuvimo vietovė Soldinas, da
bar prijungtas prie Lenkijos, vadi
nasi Mislibožu, kuris yra Gožovo 
vaivadijoje. Žūties vietoje stovi 
gražus paminklas mūsų transat
lantinių lakūnų atminimui. 1983 
m. Lenkijos lietuvių draugijos pa
stangomis prie paminklo buvo 
pritvirtintas užrašas, lenkų, vokie
čių, anglų ir lietuvių kalbomis 
skelbiantis: “Čia žuvo lietuviai la
kūnai - Atlanto nugalėtojai - Ste
ponas Darius ir Stasys Girėnas”. 
Lenkų šovinizmas neturi ribos. 
Beveik kasmet buvo nuplėšiamos 
kelios šio įrašo raidės, o šiemet 
pasiektas neapykantos rekordas, 
sunaikinus net 112 paminklinio 
užrašo raidžių. Paminklas, globo
jamas Lenkijos lietuvių draugijos, 
nebuvo apdraustas. Tad lietu
viams padarytas ne tik tautinis, 
bet ir finansinis nuostolis. Tautie
čių iš Lietuvos pastatyta muzieji
nė klėtelė yra apdrausta. Ji nebu
vo paliesta vandalų.

Paryžiuje lenkų kalba lei
džiamas mėnesinis žurnalas “Kul
tūra” savo “Redaktoriaus užrašų” 
skyriuje primena Lietuvos len
kams, kad jų skundai, liečiantys 
skriaudas Lietuvos lenkų švieti
mui, nėra teisingi. Šis ir Varšu
voje skaitomas žurnalas primena 
skaitytojams, kad Lietuvoj 14.000 
lenkų moksleivių turi 130 lenkiš
kų mokyklų. Jiems yra 140 pava
dinimų turinčių lenkiškų vadovė
lių, kuriuos nemokamai gauna tie 
moksleiviai. Šiais metais Lietuvo
je lenkiškoms mokykloms vėl bus 
išleisti 23 lenkiški vadovėliai. Pa
sak lenkų “Kultūros” žurnalo, 
Lenkijoje yra apie tūkstantį lietu

vių moksleivių. Jiems pernai buvo 
išleistas tik vienas lietuvių kalbos 
vadovėlis. Net ir vienintelėje lie
tuviškoje gimnazijoje Punske lie
tuviai mokytojai lietuvius moks
leivius turi mokyti iš lenkiškų va
dovėlių.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zijos tryliktoji klasė šiemet turi 
šešiolika abiturientų, kurie tradi
ciniu šimtadienio renginiu pra
dėjo ruoštis abitūros egzaminams. 
Jiems skirtą dainą sudainavo vie
nuoliktokai, o jų tradicinį teismą 
surengė dvyliktokai. Nors trylik- 
tokai abiturientai turėjo gerus ad
vokatus, visi už praeities nusikal
timus buvo nubausti įvairiomis 
šimto dienų bausmėmis.

Kovo vienuoliktosios šventę 
Vasario šešioliktosios gimnazijos 
moksleiviai ir mokytojai pradėjo 
nepriklausomybę atgavusios Lie
tuvos trispalvės iškėlimu ir daly
vavimu Mišiose. Tos šventės die
ną pamokas pakeitė lietuvių kal
bos mokytojos Bronės Lipšienės 
bendrabučio salėje surengtas at
mintinai išmoktų eilėraščių dekla
mavimas. Vyresniųjų grupėje 
konkursą laimėjo dvyliktoke Do
vilė Masionytė, deklamacijai pasi
rinkusi Oskaro Milašiaus eilėraštį 
“Tyla”. Jaunesniųjų grupėje per
galę aštuntokei Gretai Stančaitei 
atnešė kalifornietės Alės Rūtos 
eilėraštis “Artojai svetur”. Paska
tinamąja konkurso premija buvo 
apdovanotas tryliktokas Arielis 
Kalainis iš Pietų Amerikos. Jam, 
matyt, nebuvo lengva ten išmokti 
J. Aisčio “Peisažą”.

Margučių dažymo popietę 
Vasario šešioliktosios gimnazijos 
moksleiviams kovo 14 d. surengė 
bendrabučio auklėtojos Genė 
Venckuvienė ir Elena Tesnau, o 
jas viena savaite pralenkė su ve
lykiniais rankdarbiais supažindi
nusios mokytojos Lieselotte Man
ta ir Angelė Vilčinskienė.

Šiemetiniam rašinių konkur
sui Vasario šešioliktosios gimna
zija buvo pasirinkusi jaunimui ak
tualią temą “Draugystės šviesa”. 
Slapyvardžiu pasirašytus konkur
sinius rašinius vertintojam reikėjo 
įteikti iki vasario 16 d., o konkur
so rezultatai buvo paskelbti Kovo 
vienuoliktosios šventėje. Kalifor- 
niečio mecenato Algirdo Gustai
čio šimto dolerių premiją pasida
lijo tryliktokai Tobias Šrioteris ir 
Jurga Banytė. Trečią vietą laimė
jo tryliktokė Laima Lipšytė ir dvy
liktoke Dovilė Masionytė. 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, Staynerio 
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

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAJ TT LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/rVrk kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
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%
RRSPirRRIF
(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%

Asmenines nuo........... 6.25%
neklln. turto 1 m...........5.40%

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

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

INTERAC KORTELĖ



“Aitvaro”
“Aitvaro” 25-metis buvo at

švęstas balandžio mėnesį iškil
mingu pokyliu ir vaidinimu. At
garsiai buvo labai pozityvūs, visi 
džiaugėsi renginio pasisekimu. 
Girdėjome apie “Aitvaro” 25 
metų išdaigas ir iškylas, tačiau 
norėtųsi dar sužinoti apie 
pačios režisierės, Aldonos Dar- 
gytės-Byszkiewicz nueitą kelią 
su šia teatro gupe. Ji atsako į 
“TŽ” bendradarbės klausimus.

- Kada Jūs pradėjote domė
tis teatru?

- Aš pasirodžiau scenoje 
pirmą kartą būdama 6 metų ir 
nuo pat mažens mėgau teatrą. 
Gresiant sovietinei okupacijai, 
su šeima pasitraukėm Vokieti
jon, kur Rotenburgo ir Ansba- 
cho lietuvių stovyklose, jau bū
dama 19-20 metų, įsijungiau į 
teatrinę veiklą. Ten teko dirbti 
su Jurgiu Juodžiu ir Justinu 
Pusdešriu. Atsikėlusi į Torontą, 
įstojau į “Etobicoke Little 
Theatre”, kur man teko keletą 
gan gerų vaidmenų.

- Kada pradėjote galvoti apie 
teatro įsteigimą?

ALDONA-DARGYTĖ BYSZKIEWICZ, 
Toronto lietuvių dramos teatro 
“Aitvaras” įsteigėja ir režisierė

“Kronikos”tomas kitataučiams
KUN. DR. V. SKILANDŽIUNAS

Lietuvos “Kronikos” sąjun
ga Čikagoje “Kronikos” 25 me
tų sukakties proga išleido puoš
nų, kietais viršeliais, anglų kal
ba Vl-jį tomą: “The Chronicle 
of the Catholic Church in Li
thuania, Vol. 6, Underground 
Journal, nos. 40-49, Of Human 
Rights Violations, 1979-81. Edi
ted by Nijolė Beleška Gražulis, 
p. 678. Šis angliškas tomas ski
riamas šv. Kazimiero 500 metų 
mirties paminėjimui, kai tuo 
tarpu lietuviškas tomas buvo 
skirtas “Kronikos” 10 metų su
kakčiai (1972.III. 19 - 1982.III. 
19) paminėti.

Įdomi naujybė šiame tome 
yra ta kad atsivertus pirmuosius 
puslapius dėmesys krypsta į 
kardinolo Bernardino, buvusio 
Čikagos arkivyskupo įvadą ir 
kun. prof. P. Rabikausko, SJ, 
straipsnį apie šv. Kazimierą - 
mūsų visų vilčių palaikytoją ir 
stiprintoją.

Leidėjas savo pratarmėje iš
kelia atkaklų pasipriešinimą So
vietinės Rusijos naudojamai 
prievartai ir gąsdinimui Lietu
voje, kad sulaikytų tikinčiuosius 
nuo religinės praktikos. Smul
kiai iškeliamos į viešumą slap
tos ir klastingos persekiotojų 
užmačios.

“Kronikos” paruošimas vy
ko slaptai ir gerai organizuotai, 
nors ir su primityviausiomis 
dauginimo priemonėmis. Ne
paisant visų sunkumų bei kliū
čių, “Kronika” pasirodydavo 
apie 5 kartus per metus, prade
dant 1972 m. kovo 19. Nėra jo
kios abejonės, kad tai gerai do
kumentuotas leidinys apie 4 mi
lijonų katalikų priespaudą So
vietų okupuotoje Lietuvoje.

Kardinolas Bernardinas sa
vo įvade primena pirmiausia lei
dėjų ir korespondentų atsargią 
laikysena. “Kronika” buvusi ne 
tik spausdinama slaptai, bet ir 
dalinama slaptai iš rankų į ran
kas, kol pasiekdavo Vakarų pa
saulį, ypač Vatikano radiją, 
“Amerikos balsą” ir “Laisvosios 
Europos” radiją. Kardinolas pa
brėžia, kad “Kronika” nėra tik 
sausa statistika, o gyvenimo tik
rovė - vyrai, moterys ir vaikai, 
jauni ir seni, vienuoliai ar pa
sauliečiai, kurie liudijo Kristų, 
gynė savo tikėjimą ir tėvynę. Su 
pagrindu Lietuva vadinama ka
talikybės avangardu. “Kronika”, 
anot Kardinolo, tai sielvartingas 
šauksmas į Vakarų pasaulį gel
bėti Lietuvą, kurios katalikybė

ateitį lems jaunimas
- Man ilgai sukosi mintis, 

kad reikia įsteigti lietuvių teatrą 
Toronte. Čia buvęs “Sietynas” 
iširo apie 1950 m. Jau daug me
tų buvo praėję be panašaus vie
neto. Pagaliau keleto asmenų 
paskatinta, sušaukiau susirinki
mą. Į pirmąjį kvietimą atsiliepė 
šeši asmenys - Vytautas Staške
vičius, Aldona Kairytė, Regina 
Kryžanauskaitė, Edvardas Za
biela, Antanas Zadurskis ir Lilė 
Nakrošienė. Su jais pradėjome 
rengti vaidinimą “Teodolinda”. 
Įdomus buvo momentas, kai po 
trijų mėnesių repetavimo Anta
nas Zadurskis atsisakė toliau 
vaidinti. Kodėl? Jis pasiaiškino, 
jog nesupranta, ką jis vaidina. 
Vita Balčiūnaitė apsiėmė jį “ap
mokyti”. Jis išmoko savo vaid
menį ir pramoko lietuviškai. Pa
galiau 1972 m. rudenį pastatė
me “Teodolindą” Toronto vi
suomenei, kuri mūsų pastangas 
labai šiltai priėmė. Buvome pa
prašyti vaidinimą pakartoti; po 
to sumanėm statyti “Kopūstus”, 
“Mirgą”... Per 25 metus pasta
tėme apie 20 veikalų, įvairių pa
sirodymų ir jungtinių renginių 
su mūsų kolegomis Hamiltono 
“Aukure” ir jo režisiere, ilga
mete bičiule Elena Dauguviety- 
te-Kudabiene.

- Kas Jums teikė didžiausią 
pasitenkinimą?

- Man visa “Aitvaro” veikla 
suteikė labai daug džiaugsmo. 
Įsimintinas buvo “Tėvo ir sū
naus” pasisekimas - teatro fes
tivalyje Čikagoje gavome pagy
rimų už geriausią lietuvių kalbą. 
Su malonumu visada prisimenu 
“Saulėgrąžų salą” ir tuometinį 
artistų pasišventimą bei darnų 
bendradarbiavimą.

Visos gastrolės buvo sma- 

ir laisvė atsidūrė mirtiname pa
vojuje.

Baigdamas savo įvadą, kar
dinolas rašo: “Noriu pagerbti 
tuos nežinomus leidėjus bei ra
šytojus ir padėkoti už puikiai at
liktą darbą. Noriu pagirti Lietu
vos Kronikos sąjungą, L.K. reli
ginę šalpą ir visą lietuvių visuo
menę už ‘Kronikos’ paskleidimą 
įvairiomis kalbomis. Pagaliau 
noriu rekomenduoti ‘Kroniką’ 
tiems, kurie studijuoja šiuolaiki
nę katalikybę, rūpinasi žmogaus 
teisėmis ir gal laiko religinį ti
kėjimą bei politinę laisvę savai
me suprantamu dalyku”. Taip 
užbaigia savo įvadinį rašinį bu
vęs ir neseniai miręs Čikagos 
kardinolas Bernardinas.

Kun. Paulius Rabikauskas, 
SJ, savo straipsnyje apie šv. Ka
zimierą primena vokiečių žur
nalo “Herder Korrespondenz” 
1983 m. keltą mintį, kad šių lai
kų žmogus nėra patenkintas 
vien racionaliu, teoriniu, žodi
niu šventojo pristatymu bei ap
rašymu. Jis nori pamatyti gilaus 
tikėjimo įsikūnijimą konkrečia
me asmenyje. Autorius nurodo 
kaip pavyzdį gilaus tikėjimo 
kompozitoriaus Olivier Mes
siaen sukurtą operą “Šv. Pran
ciškus”, pastatytą Paryžiaus 
teatre, kuri pažadino žiūrovų, 
ypač jaunimo, entuziazmą. Čia 
man prisimena vieno iš pirmųjų 
“Kronikos” organizatorių, pa
kėlusių balsą prieš persekioji
mus, kun. J. Zdebskio žodžiai, 
užrašyti 1996 m. jo užrašų išleis
toje “Gyvenimas mąstymuose” 
knygoje: “Šiandien reikia ne 
įrodyti Dievą, bet parodyti. O 
parodyti galima tik vykdant pa
grindinius Kristaus reikalavi
mus: 1. nė vieno žmogaus nelai
kyti priešu; 2. gera daryti ir tam, 
kuris man bloga daro; 3. būti at
sakingam už kiekvieną; 4. nuo
lat siekti pažangos. “Iš to pa
žins, kad jūs mano mokiniai”. - 
“Jei gera darysite tiems, kurie 
jums daro gera, - juk ir pagonys 
taip elgiasi”.

“Kronikoje” minimi tremti
niai ir kankiniai, subrendę dva
siniame gyvastingume, buvo 
tvirti, be jokių svyravimų, pasi
ryžę parodyti Dievą ne tik savo 
bendro likimo broliams ir se
sėms, bet ir jų kankintojams, su
keliant juose nerimą, susierzini
mą, svyravimą ir pasimetimą, 
nesusigaudymą smegenų plovi
mo užmojuose. Man rodos, to
kią tremtinių laikyseną patvirti- 

gios - aišku, išskyrus, kai dėl 
nežinomų aplinkybių kur nors 
atėjo mažai žiūrovų. Visur bu
vome gražiai priimti, turime ir 
malonių, ir juokingų prisimini
mų. Buvo nepaprastai jautrus ir 
svarbus įvykis 1990 m. vežti 
“Aitvarą” (kartu su “Aukuru”) 
gastrolėms j Lietuvą, kur gimė 
mano teatrinės svagonės. Mus 
kvietė Lietuvos kultūros minis
terija, globojo Šiaulių dramos 
teatras. Aplankėme labai daug 
vietovių - Kauną, Klaipėdą, Pa
nevėžį, Rokiškį, Šiaulius ir Vil
nių. Visi mums buvo be galo 
vaišingi ir šilti.

Kaip kiekvienoj šeimoj, bu
vo ir sunkių momentų, ypač 
staiga netenkant savo narių. Ta
čiau is rasdavau ir pagalbos ran
ką, ir atramą aitvariečių tarpe. 
Ypatingai dėkinga esu savo il
gametei draugei, vienai iš mūsų 
“steigiamojo” teatro, Lilei Nak- 
rošienei, kuri ir vaidino, ir pa
dėjo režisuoti, ir dar dabar yra 
mūsų grimuotoja.

- Kokią numatote “Aitvaro” 
ateitį?

- Sekantis mūsų teatro dvi- 
dešimtpenkmetis priklausys jau
nimui ir nuo jaunimo. Pirmąjį 
vaidinimą išjudino jaunimas, 
dalis jo net tada gerai nemokėjo 
lietuviškai. Bet juos ir visus no
rinčius vaidinti priėmėm į “Ait
varą”, kur jiems buvo proga ge
riau išmokti kalbos, pasireikšti 
ir pabendrauti. Bendromis jėgo
mis sugebėjome “apsišlifuoti”, 
visuomenę sudominti ir tokiu 
būdu prisidėjome prie lietuviš
ko darbo. Turiu vilties, kad 
“Aitvaras” ir toliau nepraras sa
vo jaunatviško entuziazmo ir 
pasiryžimo nešti lietuvišką žodį 
į scenos šviesą.

na ir šie Kristaus žodžiai: “Tai 
mano įsakymas, kad vienas kitą 
mylėtumėte, kaip aš jus kad my
liu... Jūs būsite mano draugai, 
jei darysite, ką jums įsakau” (Jn 
15,12-14).

Štai du, iš daugelio trem
tinių, Dievo parodymo liudiji
mai. Nijolė Sadūnaitė rašo: “Kas 
lieka nuo mano stalo, daliname 
visiems politiniams tremti
niams, nepaisant jų tautybės. 
Jei bėdoje būtų ir tikrai blogos 
valios žmogus, aš pasidalinčiau 
ir su juo paskutiniu duonos kąs
niu, nes taip elgtis mums įsakė 
gerasis mūsų Mokytojas - Jėzus 
Kristus” (“Kronika” VI, p.109).

Vladas Lapienis: “Jeigu bū
dami kaliniai ar tremtiniai nuo
sekliai vykdome Kristaus testa
mentą, mūsų gyvenimas ir čia 
yra prasmingas, o laikas būnant 
kaliniu ar tremtiniu ne tik ne
prarastas, bet ir gražiausiai pa
sitarnauja dvasiniam atgimimui. 
Nesvarbu, ar mes esame už gro
tų, ar spygliuotų vielų, tremtyje 
ar kur kitur. Svarbu, kad galime 
kentėti ir aukotis, todėl džiau
kimės ir būkime linksmi”. 
(“Kronika” VI, p. 105).

Visuomet prisimintini Lie
tuvos kardinolo Vincento Slad
kevičiaus žodžiai: “Ištvermin
giausias ir labiausiai mūsų tė
vynę išgarsinęs leidinys buvo ir 
lieka “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika”. Per septynio
lika metų ji tęsė ir galės tęsti sa
vo palaimingą įtaką, drąsinda
ma tinkinčiuosius, mokydama 
juos ištikimybės Kristui, Bažny
čiai ir Tėvynei”.

JAV gyvenantis VYTAUTAS BELECKAS, atvykęs į Lietuvą, Valstybės 
archyvui perdavė daug savo ir brolio dokumentinių filmų, labai 
vertingų kino juostų. Perdavimas įvyko V. Belecko gimtinėje Puožo 
kaime, Kupiškio rąjone Nuotr. H. Paulausko

Dail. SNAIGĖ ŠILEIKIENĖ, “Mėlyni debesys”; mišri technika, 
10"x28". Žemiau: “Maži kedrai”; mišri technika, 10"x22"

"Ieškojau savitos technikos"
Kauno dailės instituto rektoriaus prof. VAIDOTO PAL1O 
dialogas su dailininke SNAIGE ŠILEIKIENE, kurios darbų 
paroda vyksta Toronte "Dei Bello"galerijoje (788 King St. W.) 

š. m. birželio 5-21 dienomis
V. P. Tavo paveikslus pama

tys ir įvertins patys žiūrovai. Mu
du gi mėginkime aptarti tavąjį 
kūrybinį kelią iki šios parodos. 
Kuršio kelio pradžia?

S. Š. Gimiau Toronte prieš 
keturias dešimtis metų. Tėvai 
augino mane aplinkoje, kurioje 
tikslieji mokslai darniai pynėsi 
su menais. Galbūt todėl savo 
gyvenimo tikslu aš ir pasirinkau 
dailę. Pirmąsias studijas, pradė
jau Toronto universitete, po to 
grafiką studijavau Paryžiuje, 
Ecole des Beauc Arts.

V. P. Dailininkams būna 
svarbu save parodyti. Ar dauge
lyje parodų dalyvavai?

S. Š. Iki šiol esu surengusi 
šešias asmenines parodas Kana
doje ir Lietuvoje. Nuolat daly
vauju Ontario dailininkų grupi
nėse parodose.

V. P. Pastarieji Tavo darbai 
dvelkia gamtos gaivumu. Kaip to 
pasiekei? Kas Tau svarbu kūry
boje?

S. Š. Pirmiausia - atvaizda
vimas to, ką mačiau ir “perlei
dau” per savo jausmą. Be galo 
domina forma, kurią suvokiu ir 
galiu perteikti greita lakoniška 
linija ar apibendrintu spalviniu 
potėpiu. Apskritai kūryba man 
yra kaip kelionė, kurioje žinau 
tik pradžią. Ir niekad negaliu 
nuspėti, kur ir kaip ji baigsis.

V. P. Betgi esi grafikė. Kas 
tave pastūmėjo redukuoti tradici
nius grafinės raiškos būdus?

S. Š. Minėjau, kad mane vi
sada žavėjo laisvas mostas. 
Įprastoji grafikos technika ver
čia tą mostą kruopščiai nupiešti. 
Tačiau ar galima tai atlikti susi
kaupus ir įsitempus, jaučiant 
nepataisomumo naštą?

V. P. Tad gal tai panašu į 
vaikščiojimą virve?

S. Š. Taikliai pasakyta. 
Žmogus tikrai galėtų laisvai ir 
grakščiai eiti žolėje patiesta vir
ve. Tačiau jei ši būtų pakelta 
aukštyn? Argi žmogų, žengiantį 
ja, nekaustytų baimė suklysti?! 
Norėjau rasti tokią kūrybinę 
techniką, kuri leistų greitai ir 
drąsiai eiti pirmyn, išlaisvinti 
nuo “galimos klaidos” baimės.

V. P. Tai skamba intriguo
jančiai. Rūpi paklausti: kokia gi 
toji technika?

S. Š. Technika buvo ir vi

suomet bus menininko paslap
tis. Tad aš atsakysiu apibendrin
tai - tai pastovaus grafinio pie
šinio ir kintančio tapybinio mo
deliavimo junginys. Naudojant 
šią savitą techniką mano darbai, 
priešingai nei tradiciški daug
kartiniai vienodi atspaudai, tam
pa iš esmės kitokiais: kiekvienas 
kūrinys yra autorinis bei nepa
kartojamas. Tie žmonės, kurie 
nuspręstų įsigyti mano paveiks
lą, gautų vienintelį originalų kū
rinį. Kito tokio nebūtų ir būti 
negalėtų.

V. P. Neabejoju unikalia Ta
vo darbų verte. Betgi grįžkime 
prie Tavosios parodos. Matau 
kūrinių seriją, įvardintą “suma- 
chai” (beje, šie medžiai Lietuvoje 
yra vadinami žagreniais, - gal dėl 
savo šakelių keistų posūkių, taip 
primenančių artojo žagrės profi
lį). Kas Tave patraukė šion 
temon?

S. Š. Jau senokai užbūrė 
mane šių medžių formų papras
tumas ir grakštumas, taip gerai 
suvokiama chaotiško miško fo
ne. Tada dar negalvojau apie 
seriją - tiesiog laisvai piešiau 
juos, vėliau stebėjau ir vaizda
vau sumachų aplinką, įvesdavau 
spalvą. Visa tai išsivystė į ciklą, 
kurį kūriau apskritus metus. 
Manau, pavasario, vasaros, ru
dens ir žiemos kaitą galima 
įžvelgti mano darbuose.

V. P. Daugel menininkų bu
vo viengungiai iš principo. O tau 
šeima ar nekliudo kūrybai?

S. Š. Vienai, be šeimos, rū
pesčių gal ir būtų mažiau. Bet 
šilumos, kurią gaunu šeimoje, 
niekas negalėtų atstoti. Mūsų 
sūnūs Dainius ir Gintaras savo 
gaiviu ir tyru žvilgsniu visados 
skatina mane naujiem ieškoji
mams. Pagaliau man vaikai - 
pati aukščiausia kūryba.

V. P. Tai nuostabu! Bet vi
soms kūryboms yra rėmai: termi
nai, susitarimai... Kaip paveikė 
Tave žinia apie būsimą parodą?

S. Š. Iki tokio momento kū
ryba dažniausiai būna itin lais
va, kartais net neapibrėžta, - 
vien ieškojimai. Žinai, kad bus 
paroda, supurto, sustabdo klai
džiojimus, priverčia pasirinkti 
išeities tašką ir nuo jo viską 
tvarkyti. Chaotiškas judėjimas 
įgauna tiesią kryptį. Štai taip ir 
gimė manoji sumachų tema bei 
jos išraiška paveikslų serijoje. 
Kiekvieną darbą kūriau ne vie
ną dieną, nesistengdavau jo tuoj 
pat užbaigti. Užpiešdavau, užta
pydavau vieną sluoksnį po kito 
savęs nevaržydama. Taip atsi
rasdavo matomas ryšys tarp 
pradinio paveikslo ir jo vėlesnio 
sluoksnio. Ryšys tarp mano pra
eities ir dabarties. O gal ir atei
ties...

V. P. Ateitį įžvelgiu Tavo pa
rodos baigiamajame paveiksle. 
Tolstanti medžių eilė lyg sako: 
dar kažkas bus. Aš tikiu - bus 
Tavo kūryba, bus jos parodos, 
bus daug žiūrovų ir vertintojų. To 
ir linkiu Tau.

Pastaba. Dail. S. Šileikienės 
paroda “Del Bello” galerijoje 
pavadinta “Painted Sumacs”. 
Lankymo dienos - nuo antra
dienio iki šeštadienio 12 v. - 5 
v.p.p. Telefonu informacijai: 
416 504-2422.
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□ KU ini lilflEJ E VEIKLOJE
“Dainavos” ansamblis Čika

goje surengė Jaunimo centrui 
skirtą koncertą. Ansambliui diri
gavo jo vadovas Darius Polikaitis. 
Dvidešimt aštuonis ansambliečius 
paruošti koncertui padėjo Aud
rius Polikaitis.

Prof. dr. Marijos Gimbutie
nės atminimas pagerbtas šį pava
sarį JAV išleista antologija 
“From the Realm of the Ances
tors” (“Iš protėvių karalystės”). 
ELTOS pranešimu “Lietuvos ry
te”, šis veikalas yra skirtas pasau
linio garso mokslininkei Marijai 
Alseikaitei - Gimbutienei (1921- 
1994), naujojo archeomitologijos 
mokslo įsteigėjai. Beveik tūkstan
čio puslapių antologiją sudarė 
velionės biografe ir raštų redak
torė Joan Marler, jon įjungusi 
prof. dr. M. Gimbutienės buvusių 
kolegų ir mokinių bei jos įtaką tu
rėjusių kitų mokslininkų straips
nius ir atsiminimus, gautus net iš 
šešiolikos valstybių. Tarp jų yra ir 
atsiliepimų iš Lietuvos: prof. Gin
tauto Česnio - apie bičiulystę su 
M. Gimbutiene, dr. Adomo But
rimo - apie jos gyvenimą ir dar
bus, įnašą baltų archeologijon, 
Vilniaus universiteto doktorantės 
Indrės Antanaitytės - apie M. 
Gimbutienės sukurtą archeomito- 
logiją, naująją mokslo šaką. Pa
grindinės antologijos “Iš protėvių 
karalystės” sutiktuvės įvyks birže
lio 6-7 d.d. Vašingtono Smithso
nian institute.

Rašytojas Juozas Kralikaus- 
kas, buvęs torontietis, Lietuvon 
grįžęs prieš vienerius metus, įsi
kūręs Vilniuje, Jeruzalės globos 
namuose, įspūdžiais drąsiai dali
jasi su “Lietuvos aido” atstove 
Evelina Daciūte. Jam atrodo, kad 
daugelis toli nuo Lietuvos gyve
nančių lietuvių bijo grįžti. To
kiems jis prideda savo drąsią pa
stabą: “Jeigu širdyje saugu ir jau
ku, tai nieko ir nebijai...” O vis 
dėlto ir J. Kralikauskui atrodo, 
kad žmonės ten dabar labai pasi
keitę. Esą jam netgi buvo kilęs 
klausimas: “Ar čia kita tauta, ar 
aš ne į Lietuvą pataikiau?” Mat 
prisiminė laikai, kai jo tėviškėje, 
Kietaviškių kaime, žmonės tik pa
galiuku duris užkimšdavo, pri
mindami kaimynams, kad jų nėra 
namie. Rašytojas J. Kralikaudcas 
žurnalistei E. Daciūtei, beveik 
girdamas tuos laikus, pasakojo: 
“Niekad negirdėdavau, kad mūsų 
parapijoje ką nors užmuštų, kad 
kas nors išsiskirtų, tai tokioje Lie
tuvoje aš gyvenau. Tačiau aš nė 
vienos minutės čia nesigailėjau, 
jeigu mane ir užmuštų, tai tegul 
tik Lietuvoje...”

Europos lietuviškųjų studįjų 
keturiasdešimt ketvirtoji savaitė 
šią vasarą įvyks liepos 20-27 d.d. 
Romuvoje, Vasario šešioliktosios 
gimnazijoje, Hiutenfelde, Vokie
tijoje. Savaitė pradedama tradici
niu susipažinimo vakaru. Jos da
lyvių jau laukia šiuo metu pro- 
gramon įtraukti pranešimai ir pa
skaitos: klaipėdiečio Leonido 
Donskio - “Kultūrinis elitas ir jo 
samprata Lietuvoje”, bammenta- 
liečio Artūro Hermano - “Lietu
viškumo problema Rytų Prūsijos 
Bažnyčioje 1900-1930 m.”, kau
niečio Egidijaus Aleksandravi
čiaus - “Lietuvos universitetų 
sampratos ir raidos keliai”, frank- 
furtiečio Tomo Sudavičiaus - 
“Taikomoji biologija”, Prahoje 
gyvenančio Kęstučio Girniaus - 
“Lietuva tarp seimo ir prezidento 
rinkimų”, vilniečio Arūno Sver- 
diolo - “Filosofinis Vytauto Ka
volio projektas”, vilniečio Da
riaus Kuolio - “Mirties samprata 
senojoje Lietuvos kultūroje”, Alf
redo Bammesbergerio iš Eich- 
statto - “Etimologija, o kas to
liau?” Prie paskaitų reikėtų pri
skirti ir atviras diskusijas “Politi
niai ir kultūriniai Lietuvos pro
jektai”.

Koncertinei savaitės progra
mai bus skirtos Jolantos Donskie- 
nės ir Leonido Donskio atlieka
mos lietuvių liaudies dainos. Sa
vaitė bus uždaryta po jos apta
rimo ir sekmadienio Mišių liepos 
27 d. Jos programų vadovai stutt- 
gartietis Jonas Norkaitis, kaunie
tis Egidijus Aleksandravičius ir 
vilnietis Darius Kuolys. Pragyve
nimas savaitei kainuos: 550 DM 
(80 DM - dienai) kambaryje vie
nam asmeniui, 500 DM (72 DM - 
dienai) kambaryje dviem asme
nim. Jaunimui savaitė prastesnėse 
patalpose - 200 DM (30 DM - 
dienai). Registruotis prašoma pas 
Tomą Bartusevičių, Lorscher Str. 
1, 68623 Lampertheim, Vokietija. 
Tel. 06256-322, faksas: 06256- 
1641.

Lietuvos filharmonijoje Vil
niuje kovo 8 d. buvo atidaryta 
dailininkų Antano Kmieliausko ir 
Ramunės Kmieliauskaitės, tėvo ir 
dukros, darbų paroda. Jos atida
rymui buvo pasirinkta tapytojo, 
skulptoriaus ir grafiko A. Kmie
liausko, Lietuvos valstybinės pre
mijos laureato, šešiasdešimt 
penktoji gimimo diena. Šiai pa
rodai jis buvo pasirinkęs kelių de
šimtmečių kūrinius, rinkinį pra
dėdamas savo diplominiais akto
riaus Stepo Juknos ir dail. Ado
mo Matuliausko portretais ir 
baigdamas ką tik nutapytu advo
kato Vytauto Sviderskio portretu. 
Akvarelininkė R. Kmieliauskaitė 
parodoje buvo išstačiusi poetines 
improvizacijas, natiurmortus “Po 
gimtadienio”, “Sodas”, “Priimk 
kaip dovaną” bei kitas akvareles.

Lietuvos televizįja sukūrė do
kumentinį filmą “Monsinjoras”, 
skirtą jau emeritu tapusiam mons. 
Kazimierui Vasiliauskui, buvusiam 
Vilniaus arkikatedros rektoriui. 
Dokumentinio filmo trukmė - 25 
minutės. Filmo “Monsinjoras” 
scenarijaus autorė - Dalia Kut
raitė, režisierė - Vanda Vainorai- 
tė, operatorius - Zigmas Gru- 
žinskas, garso režisierius - Ramo
jus Skiesgilas. Jame mons. K. Va
siliauskas dalijasi savo įdomaus 
gyvenimo įspūdžiais, net ir trem
timi Sibire. Tokiose aplinkybėse 
jis tapo populiariausiu kunigu 
Lietuvoje. Vilniuje filmo “Mon
sinjoras” premjera įvyko “Skalvi- 
jos” kino teatre. Televizijos žiūro
vams jis buvo parodytas gegužės 
25, sekmadienį. Televizijos fil- 
muotojai mons. K. Vasiliauską 
palydėjo Romon ir Vatikanan, 
kur popiežius Jonas Paulius II 
buvo pakvietęs ir kitus sukaktuvi
ninkus, kunigais įšventintus prieš 
pusšimtį metų. Visiems sukaktu
vininkams buvo parodytas lietu
viškas dokumentinis filmas “Mon
sinjoras”, papildytas ir Romos bei 
Vatikano intarpais.

Laisvę atgavusi Lietuva mini 
tris labai svarbias sukaktis: pir
mosios lietuviškos mokyklos 600 
metų, pirmosios knygos 450 metų 
ir Mokslų akademijos pirmtake 
tapusios Lietuvių mokslo draugi
jos devyniasdešimtmetį. Kaune 
jos visos buvo prisimintos Gegu
žės septintąją, kuri laikoma spau
dos atgavimo, kalbos ir knygos 
diena. Kauno kultūros rūmų bi
bliotekos ir knygyno salono bei 
XXVII knygos draugijos iniciaty
va buvo surengtas minėjimas su 
šioms sukaktims skirta įdomia lie
tuviškų elementorių ir mokykli
nių vadovėlių paroda. “Lietuvos 
aido” atstovo dr. Liberto Klimkos 
pranešimu, parodoje buvo ir dai
lutis vienvietis prieškario laiko
tarpio mokyklos suolas, turintis 
kintamo aukščio patogų atlošą ir 
prailgintą atramą dešiniosios ran
kos alkūnei. Ypač įdomūs buvo 
pirmosios Lietuvių mokslo drau
gijos išleisti vadovėliai. Dr. L. 
Klimka pasakoja: “Labai rūpinta
si atgaivinti tautinę savimonę, pa
žinti gimtąjį kraštą bei tradicinę 
kultūrą. Tikėta atsikuriančia Lie
tuvos valstybe, numatyta, kad jos 
kertiniai akmenys bus ne tik ūkis, 
bet ir švietimas, mokslas, kultū
ra...” Ši įdomi paroda keliaus po 
visą Lietuvą.

Pranešimus minėjimo daly
viams padarė: istorikas A. Kuli
kauskas - apie lietuviškosios mo
kyklos kelią, Lietuvos archyvų de
partamento direktorius B. Kaluš- 
kevičius - apie įdomius knygos 
istorijos šaltinius. Tada buvo pa
gerbti tradicinio bibliofilinės kny
gos konkurso nugalėtojai. Apie 
juos dr. L. Klimka rašo: “Pirme
nybė šiemet skirta R. Adomavi
čiaus leidiniui apie Maironio au
tografus. Antrąją vietą pelnė me
niškas palangiškio V. Kuso kalen
dorius. Dvi trečiosios premijos 
įteiktos D. Teišerskytei už “Mei
lės laiškų” autorinį leidinį bei V. 
Kavaliauskui už lietuviškųjų ordi
nų parodos katalogą. Gražu, kad 
tarp Kauno verslininkų atsiranda 
suprantančių kultūrinių renginių 
reikšmę, skiriančių dovanų kon
kurso nugalėtojams. Specialia 
premija buvo pažymėta Kėdainių 
M. Daukšos viešoji biblioteka, 
parengusi seriją istorinės atmin
ties leidinukų apie savo žymius 
kraštiečius. Dar ilgai netilo šven
tinis šurmulys: prie puodelio ka
vos aptarinėti nelengvi knygų lei
dybos ir sklaidos rūpesčiai, atei
ties planai...” Knygos gerbėjų 
šventės dalyvius linksmino A. Šu- 
liokienės studentų etnografinio 
ansamblio rateliai. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

'J
999 College SI., Toronto, Ontario M6II IA8 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4X16 

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 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.___

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................2.25%
180-364 d. term.ind....................2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term. Indėlius................3.75%
3 metų term. Indėlius................4.25%

Asmenines paskolas
nuo.......................... 7.00%

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

ŠALFASS-gos šaudymo sekcijos surengtų varžybų, {vykusių 1997 m, gegužės 24 d. Giedraičio medžiotojų- 
žūklautojų klubo šaudykloje, dalyviai • Nuotr. K. Deksnio

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

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................ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.25%
2 metų......................6.25%
3 metų......................6.75%
4 metų......................7.00%
5 metų......................7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............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 mortglčius 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.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musų tikslą pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

q\/| ELECTRICAL
DvL engineering

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

LEDAS ke niiGEHATioy
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 šiųjų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

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

■■■■■■MHBMMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LeeF*ZKGE

IIIIIIBIIIIIII111II III

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

SPORTAS
Šaudymo varžybos

Gegužės 24 d. Giedraičio me- 
džiotojų-žūklautojų klubo šaudyk
loje įvyko metinė stendinio (Trap) 
šaudymo varžybos. Dalyvavo dides
nis skaičius šaulių. Varžybų rezulta
tai 16 jardų (iš 100) “A” klasė, I-ma 
vieta A. Šimkevičius (93), II-tra A. 
Svilas (92), III-čia V. Svilas (90); 
“B” klasė, I - R. Lukošius (82), II - 
E. Macijauskas (77), III - R. Pra- 
kapas (76). “Handikapas” (iš 50), I 
- A. Šimkevičius (45), II - V. Svilas 
(41), III - J. Stonkus (40). Dubletai 
(iš 50), I - Šimkevičius (39 po per- 
sišaudymo 14 iš 20), II - A. Svilas 
(39, 12 po persišaudymo), III - K. 
Deksnys. Čempionai (iš 200), “A” 
klasės - A. Svilas (170), “B” klasės 
E. Macijauskas (145). Geriausias 
naujas šaulys - E. Macijauskas. 
Bendras čempionas - A. Šimkevičius.

Varžybose dalyvavo šauliai iš 
Detroito, Port Carling, Cambridge, 
Toronto bei Hamiltono. Medalių 
įteikimo programą pradėjome su 
minute tylos, prisimindami buvusį 
ilgametį šaudymo sekcijos vadovą 
a.a. Balį Savicką. Šaudymo sekcija 
dėkoja Giedraičio klubui bei jo pir
mininkui Jonui Stankui už patalpas 
ir šaudyklos vadovui V. Svilui bei 
A. Šimkevičiui už pagalbą rengiant 
šias varžybas.

Šaudymo sekcijos vadovo pa
reigas perėmė Kazimieras Deksnys, 
1257 Royal Drive, Burlington, On
tario, L7P 2G2, tel. 905 332-6006, 
e-mail adresas deksnys@incom.ca.

Kazimieras Deksnys, 
ŠALFASS-gos šaudymo 

sekcijos vadovas

Lietuviai
beisbolininkai
Dvimėnesinis JAV leidžiamas 

žurnalas “Lithuanian Heritage” ko
vo-balandžio laidoje išspausdino 
įdomų straipsnį, parašytą Tom 
Gregg (Grigonis) apie beisbolo 
pradžią lietuvių tarpe Amerikoje.

Straipsnyje įdėta nuotrauka ro
do šv. Baltramiejaus parapijos 
(Waukegan, Illinois) beisbolo ko
mandą 1916 m. Lietuvių atvažiavu
sių į Ameriką tarp 1865 m. ir 1914 
m., vaikai ir vaikaičiai pradėjo ro
dytis profesionalinėse beisbolo ly
gose dar prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą. Nemažas skaičius lietuvių kii- 
mės žaidėjų pateko į aukščiau-'ą 
lygą - “Major Leagues”. Šioje lygo
je lietuviai metikai yra laimėję dau
giau kaip 300 rungtynių. Lietuviai

I>RALTI>A
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 insurance BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

išmušė kamuolį už tvoros (home 
run) daugiau kaip 500 sykių ir buvo 
išrinkti devynis kartus į lygos ge
riausių rinktinę.

Geriausiai prisimenami lietu
viai beisbolininkai yra trys: Johny 
Podres (Poderis), buvęs išrinktas 
geriausiu 1955 m. baigminių rung
tynių žaidėju (World Series) žai
džiant Bruklyno “Dodgers” koman
doje. Antras yra Pete Gray, kuris 
tik vienerius metus (1945) praleido 
žaisdamas aukščiausioje lygoje St. 
Louis “Browns” komandoje (da
bartiniai Baltimorės “Orioles”). Jis 
užsitarnavo vietą beisbolo istorijo
je, nes turėjo tik vieną ranką (kai
rę), su kuria pagaudavo kamuolį. 
Taip pat ir mušdavo kamuolį, vie
noje rankoje laikydamas lazdą. Tre
čias gerai žinomas - tai Eddie 
Waitkus, žaidęs 1946-1955 m. Či
kagos “Cubs” ir Filadelfijos “Phi- 
lies” komandose. Jis buvo žinomas 
kaip geras gynėjas. Žaidė 1950 m. 
čempionų “Philies” sudėtyje. Jis 
dar pagarsėjo ir tuo, kad 1949 m. 
sezono metu buvo vienos psichiškai 
nesveikos moters peršautas.

Šalia jau minėtų žaidėjų, auto
rius dar suminti ir šiuos: “Major 
Leagues”: Frank J. Thomas (1951- 
66 m.), Barney McCoskey (1939-53 
m.), Rich Gedman (1980-92 m.), 
Eddie Miksis (1946-58 m.), Johny 
Broaca (1934-39 m.), Vytautas 
(“Vito”) Casimirus Tamulis (1934- 
41 m.), Bill Sudakis (1968-75 m.), 
Bob Boken (1933-35 m.), Johny 
Dickshot (1936-39, 1944-45 m.). 
Joe Krakauskas (Kanadoje gimęs) 
(1937-46 m.), Buce Howard (1963- 
68), Nelson King (1954-57 m.), 
Walt Hriniak (1968-69 m.), Joe Bu
zas (1945 m.), Dick Rusteck (1966 
m.), Ed Cole (1938-39 m.), George 
Piktužis (1956 m.), Charles “Cot
ton” Nash (1967-70 m.) ir vieninte
lis dar šiandien žaidžiantis Dave 
Burba, metikas Cincinnati “Reds” 
komandoje.

Geriausias Europoje
Kai 1996 metų pavasarį Arvy

das Sabonis buvo išrinktas geriau
siu 1995 metų Europos krepšinin
ku, nes jis tuo metu žaidė Ameriko
je, už jį premiją priėmė Europoje 
žaidžiantis Artūras Karnišovas. FIBA 
generalinis sekretorius B. Stanoko- 
vičius jam ta proga sakė: “Galbūt ir 
tau kada nors įteiksiu panašų apdo
vanojimą”.

Šie žodžiai buvo labai prana
šingi, nes š. m. balandžio 23 d. 
FIBA išrinko Artūrą Karnišovą ge
riausiu 1996 m. Europos krepšinin
ku. Premija jam buvo įteikta Ro
moje, kur jis su savo klulju “Barce
lona” dalyvavo Europos lygos baig
minėse rungtynėse, y. S.

Kas naujo Europoje?
Lengvosios atletikos varžybose 

Jenoje Kidikas disko metime už
ėmė trečią vietą, nusviesdamas jį 
63,74 m. JAV lietuvis Pūkštys buvo 
antras ieties metime - 87,12 m.

Šie Lietuvos futbolo vienuoli
kės žaidėjai sau duoną pelnosi už
sienyje, tačiau nepriėmę tų valsty
bių pilietybės: R. Vainoras, G. Žu
tautas, V. Baltušnikas, D. Maciule
vičius, A. Preikšaitis, J. Stumbrys, 
T. Ražanauskas, E. Jankauskas (vi
si Rusijoje); G. Staučė (Turkija), 
A. Skarbalius ir A. Suika (Danija), 
V. Ivanauskas (Vokietija).

Gelsenkircheno Schalke 04 
klubui, laimėjus Europos futbolo 
taurę, jį telegramomis sveikino 
kancleris, parlamento atstovai bei 
Vestfalijos sporto ministerė Ina 
Bružis. K. B.

Skautų veikla
• V. s. Vytautas Skrinskas po 

operacijos sveiksta North York Ge
neral (Leslie - 401) ligoninėje. To
ronto skautija ir skautininkų-kių 
draugovės linki greitai pasveikti ir 
sustiprėjus įsijungti į bendrą veikla.

• Birželio 21 d. - trečioji talka 
darbams “Romuvoje”. Gegužės 31 
d. dirbo keturi tėvai, vadovaujami 
K. Pajaujo, prisidėjo ir Romo Ka
lantos sk. vyčių būrelis.

• Birželio 24 d., 6.30 v.v. Lietu
vių Namų seklyčioje vyks skautų- 
čių registracija į “Romuvos” sto
vyklą. Prašoma registracijos neati
dėlioti, nes nuo liepos 1 reikės mo
kėti $50 daugiau.

• A. a. v.s. Malvina Kanišaus- 
kaitė-Jonikienė gegužės 24 d. iške
liavo amžinybėn. Palaidota eeg. 27 
d. Šv. Kazimiero kapinėse Čikago
je. Malvina - nuo jaunystės skautė. 
1928 m. įsteigė mišrią “Eimučio” 
draugovę Siesikuose ir jai vadovavo 
iki 1938 m. Lankydama mokytojų 
seminariją Panevėžyje, nuo 1931-33 
m. vadovavo vyr. skaučių draugo
vei. Už pareigingą veiklą 1933 m. 
apdovanota ordinu “Už nuopel
nus”. Grįžtant rusams, pasitraukė į 
vakarus. Pasibaigus karui, vėl įsi
jungė į skautišką veiklą. 1946 m. 
pakelta į paskautininkės laipsnį. 
1948 m. Uchtėje šventinant “Vil
niaus” tunto vėliavą su kitais vado
vais pasirašė aktą, kad Lietuvai at
gavus nepriklausomybę vėliava bus 
parvežta į Vilnių. Atvykusi į JAV, 
įsijungė į skaučių eiles, sutikusi eiti 
1953 m. skaučių skyr. vedėjos pa
reigas, 1961 m. vadijos sekretorė. 
1964 m. išrinkta vyr. skautininkės 
pavaduotoja. 1965 m. “Romuvoje” 
buvo seserijos pastovyklės viršinin
kė. 1967-69 m. išrinkta seserijos vy
riausia skautininke. Būdama šiose 
pareigose, dalyvavo seserijos vado
vių suvažiavime St. Catharines, 
Ont., aplankė Vokietijos, Anglijos 
ir visus JAV rajonus. Baigus kaden
ciją, reiškėsi kaip aktyvi skautinin
ke. F.M.

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)

ALGIS 
MEDELIS

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

RATHFORD/WEST MAT liai parduodamas 
5 kambarių butav^^\5 9- rietų-vakarų vaizdas.

* laso tik $79,900.

Kreiptis į

TEODORA STANULĮ
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

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 val.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
248 Fairlawn Crt., Oshawa, Ont. L1J 4P9

Tel. 1-905-436-9903 Fax 1-905-436-9984

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

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

MasterCard

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.............. .....7.10%

(fixed rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortglčius iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlai.

^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 trečlad. 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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukita kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

j Knygų rišykla 
J “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

24 valandų

tel 416 236-6000
GENYS pirkimo ar pardavimo klausimais

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

PAŽADU JUMS

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

Siuntiniai laivu • Oro paštu 

Pinigų perdavimas • Prekybiniai 
pervežimai 

1650 Bloor Si. W., 
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8 
Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Nordlond Express

Darbo valandos:

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont. 
416 222-4021
Alfredas Zorkus
905 522-9966
Jonas ir Marytė Narusevičiai
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

mailto:deksnys@incom.ca


Kelionės į Lietuvą 1997h
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*** 1
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473,

Faksas 416 252-8854 '
Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre .

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD,, Broker Į

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 ? 
lįįįĮ'ffl Patikėkit šį rūpestį man.

»Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa
tel. 416 769-1616

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

DC/AAKY West Realty Inc., realtor*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P1A9

s t ra Travel_______
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j 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
♦ (domūs maršrutai Lietuvoje
♦ Skubūs iškvietimai
♦ Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

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

negalintiems apsilankyti mūsų 
įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

Rugpjūčio 9 dieną važiuokite su grupe, papigintos kainos, 
skrydis be nakvynės, patogus persėdimas.

Garantuojame sąžiningą patarnavimą!

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(416) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

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

Į VILNIŲ -TAIP PIGIAI, KAD NEGALIME NET TKELBTI! 
KELIONĖ/ | KITAJ VIETOVE/ JIĄ VAJARĄ

(kainos Kanados doleriais):

• Bostonas........ nuo $199
• Florida............nuo $149

ar mažiau
• Los Angeles.... nuo $369

• Vankūveris .... nuo $ 279
• Londonas.......nuo $ 469
• Roma............. nuo $ 899
• Australija........nuo $1,699

Taip pat turime naują kelionę laivu (7 naktys) Viduržemio jūroje 
(Mediterranean) iš Barcelonos arba Romos, įskaitant skrydį.

SKAMBINTI ROYAL TRAVEL/ & TOURJ - LIVIA, 
TEL. 416 237-1767

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

Prisikėlimo parapijos metinėje vakarienėje balandžio 26 d. meninę programą atliko Toronto “Volungė”. 
Dalis chorisčių su vadove muz. DALIA VISKONTIENE (kairėje)

SKAITYTOJAI PASISAKO
IŠEIVIJOS PARAMA

Išeivijos lietuvių parama kaip 
niekad jaučiama šiandien. Tai ir 
šelpiami našlaičiai, beglobiai vaikai 
ir vaikai iš asocialių šeimų, daugia
vaikės šeimos, grįžtantys į tėviškę 
tremtiniai. Turime būti dėkingi sa
vo tautiečiams, taip daug padedan
tiems mums.

Daug apie pagalbą rašoma ir 
išeivijos spaudoje, ko negalima pa
sakyti apie mūsų spaudą Lietuvoje. 
Tiesa, pasitaiko vienas, kitas 
straipsnis “Valstiečių laikraštyje”, 
ir “Lietuvos ryte”, bet tai ir viskas. 
Daug pagelbėti galėtų ir įvairios 
firmos ar organizacijos, kurios tei
kiasi paaukoti ne vieną litą įvai
riems renginiams, kaip pvz. nese
niai įvykusiai “mados fiestai”, “Vo
gue 97” Vilniuje. Čia viskas dvelkia 
prašmatnumu ir elegancija. Tai ne
suderinama su mūsų sunkiu gyve
nimu, kai trūksta net ir sotesnio 
kąsnio. Galbūt ir jie supras, ko 
mums labiausiai dabar trūksta. Tai 
svarbiausia.

Audrius Mykolaitis, 
Kudirkos Naumiestis

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

į

Optical Studio į

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).

valdybos pirmininko pareigose lai
kinai nėra buvęs. Jis TF valdybos 
pirmininku buvo išrinktas po 1994 
m. įvykusio metinio TF narių susi
rinkimo, tarybos posėdžio metu. Po 
paskutinio, šių metų gegužės 3 d. 
įvykusio metinio TF narių susirinki
mo, tarybos posėdžio metu Jonas 
Vilgalys tapo tarybos pirmininku, o 
Algis Vedeckas - valdybos pirmi
ninku.

Richmond Hill, NY

Red. pastaba. Ačiū už pastabą. 
Žinutė atsirado pasiskaičius netiks
lius šaltinius.

BUVO KITAIP

“TŽ” 1997 m. 22 nr. rašoma: 
“...atsistatydino ilgametis Tautos 
fondo valdybos, o pastaraisiais me
tais ir jos tarybos pirm. Juozas 
Giedraitis. Valdybos pirmininku 
buvo išrinktas šias pareigas tik lai
kinai ėjęs (mano pabraukta, P.P.) 
Jonas Vilgalys, o tarybos pirmininku 
- Algis Vedeckas (mano pabrauk
ta, P.P.).”

Tikrovėje Jonas Vilgalys TF

Įvairios žinios
Baltic Sea Tourism Com

mission (BTC) rūpinasi turiz
mo plėtojimu 10-tyje Baltijos 
jūrą apsupančių valstybių: Da
nijoje, Estijoje, Vokietijoje, 
Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje, Rusijoje 
ir Švedijoje. Reklaminiame laik
raštėlyje “Travel Weekly” ba
landžio mėn. aprašytos įdomios 
BTC rengiamos kelionės, duo
tas interneto adresas (http:// 
www.balticsea.com). Laikraščio 
viršelyje atspausdinta didelė 
Kryžiaus kalno nuotrauka, o 
pusė straipsnių - apie Lietuvą.

“Frankfurter Allgemeine” 
1997 m. balandžio 24 d. laidoje 
paskelbė žinutę, kad Antrojo 
pasaulinio karo metu sovietams 
tarnavęs KGB agentas Julius 
Slavinas, 72 m. amžiaus, jau ta
pęs Vokietijos piliečiu, nebus 
perduotas Lietuvos prokuratū
rai, kuri praeitų metų rudenį 
pareikalavusi jo išdavimo už pa
darytus nusikaltimus, susijusius

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

su tautžudyste. Už tai Lietuvoje 
jam grėstų iki 15 m. laisvės at
ėmimo. Mirties bausmė, kuri už 
tokius nusikaltimus galėjo būti 
taikoma, neseniai prezidento 
Brazausko potvarkiu praradusi 
įstatyminę galią. J. Slaviną kalti
namoji medžiaga atrasta buvu
siuose KGB archyvuose.

Lietuvos ambasada Vašing
tone pakvietė JAV-bėse gyve
nančius tautiečius dalyvauti 
1997 m. gegužės 25, mirusiųjų 
prisiminimo dieną, Arlingtono 
kapinėse vykstančiose iškilmė
se, kuriose buvo prisimintas ir 
pagerbtas čia palaidotas JAV 
kariuomenės leitenantas Sa
muel J. Harris, vienas Ameri
kiečių brigados karininkų, ko
vojusių su Lietuvos nepriklau
somybės priešais 1919-1920 m. 
Ltn. S. J. Harris žuvo 1920 m. 
vasario 23 d. slopinant ginkluo
tą maištą Kauno įguloje.

Po apeigų prie velionies ka
po Lietuvos gynybos atašė JAV 
mjr. Valdemaras Sarapinas pa
pasakojo apie šio amerikiečių 
karininko tarnybą bei kovas 
Lietuvoje, išreiškė viltį, kad šis 
Lietuvai brangus kapas bus 
tautiečių lankomas įvairiomis 
progomis. Ltn. S. J. Harrio at
minimas pagerbtas tylos minu
te. Kapas buvo papuoštas gėlė
mis. Atašė mjr. V. Sarapinas su 
žmona Vyte dalyvavo įvairiuose 
tos dienos renginiuose.

Lietuvos ambasados inf.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai
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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, (j 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-VAIDIUENĖ, 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 2T8

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 *
LJDžl - INSURANCE

' Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:gintast@interlog.com
http://www.balticsea.com
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Anapilio žinios
- Birželio 1, sekmadienį, pa

krikštyta Raimundo ir Ramonos 
(Vaičiūnaitės) Valadkų dukrelė 
Laura-Teklė.

- Birželio 7, šeštadienį, susi
tuokė Jūratė Gaižutytė su Paul G. 
Barry.

- Tuoktis ruošiasi: Saulius Va- 
ladka su Daina Gurklyte.

- Anapilio vaikučių choro 
“Angeliukai” tėvų komitetas rengia 
antrąją vaikų dainavimo stovyklą, 
kuri bus Anapilio sodyboje rug
pjūčio 25-29 dienomis. Stovyklai 
vadovaus Nijolė Benotienė.

- Mišios birželio 15, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Vincentą Staš
kevičių (XLIII mirties metinės), 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 11 v.r. už 
a.a. Agutę ir Emilį Ermanus.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, birželio 8 d. 

popietėje dalyvavo 200 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Olga ir Al
vydas Galinaičiai iš Tauragės; Do
nata Aleneikienė iš Klaipėdos; Bi
rutė Gutauskienė, Antanas, Zita, 
Mantas Urbonai iš Kauno; Vytau
tas ir Angelė Staškus iš Klivlando, 
OH. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos vice- 
pirm. Teodoras Stanulis.

- Birželio 15 - Tėvo diena. Ta 
proga LN moterų būrelis įteiks tė
vams 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 tik užsiregistruoti LN rašti
nėje. Tel. 416 532-3311.

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

- Nauji LN nariai - Regina ir 
Aleksandras Masioniai.

- 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.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - J. V. Margis; 
$100 - E. Ažubalienė, dr. M. 
Ramūnienė; $50 - A. Z. Stanči
kai; $25 - E. Girėnienė.

Nekalt. Prad. M. Marijos 
seserų įsikūrimui Kaune auko
jo: $1,000 - Anapilio parapijos 
Katalikių moterų draugijos sky
rius.

A. a. Juozo Lukoševičiaus 
atminimui Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje aukojo: $25 - A. 
Klemkienė; mažytės Kristinutės 
- epileptikės vaistams: $100 - 
N.N. KSVLL valdyba

Rengiant informaciją apie 
naujuosius Lietuvos vyskupus ir 
naująją Šiaulių vyskupija įsivėlė 
klaida: naujoji vyskupija yra ne 
šeštoji, o septintoji. Dabar Lie
tuvoje yra šios vyskupijos: Vil
niaus, Kaišiadorių, Panevėžio, 
Kauno, Vilkaviškio, Telšių ir 
Šiaulių. Turimomis žiniomis, 
buvo ir kitų projektų. Kai kurie 
dvasininkai siūlė steigti daugiau 
vyskupijų, keisti dabartines vys
kupijų ribas, bet Lietuvos vys
kupų konferencija tokiom re
formom nepritarė.

ANAPILIO KNYGYNE gauta Walt 
Disney serijos knygų vaikams: 
“Liūtas karalius”, “Miegančioji gra
žuolė”, “101 Dalmatinas” ir kitų.

Pirmąją Komuniją priėmę 1997 m. birželio 1 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje. Iš k. į d. pirmoje eilėje: Virginija Pečiulytė, Onutė Kuliešiūtė, 
Mantas Stasiulevičius, Asta Raginskaitė, Viktorija Pečiulytė; antroje eilėje: 
Artūras Ramanauskas, Karolis Fentum, Aleksandras Fentum, Corey 
Horner, Darius Paznėkas, Vytautas Vilutis. Su jais stovi iškilmės vadovas 
parapijos klebonas prel. J. Staškevičius

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, birželio 

8, Rūta Melkienė smuikavo 10.15 
v.r. Mišių metu.

- Susituokė Audra August ir 
Damon Groh.

- Sibirinių trėmimų minėjimas 
šventovėje bus šį sekmadienį, bir
želio 15, per 11.30 v.r. Mišias.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija iš vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavime gautų lėšų paskyrė 
$2,000 Lietuvos kalinių globos 
draugijai, vienintelei, kuri globoja 
nepilnamečius jaunuolius, išėjusius 
iš kalėjimų; $1,500 Rumbonių pa
rapijos našlaičių namų statybai, 
$500 asocialių šeimų vaikams.

- Mezgimui siūlus ir naujagi
miams drabužėlius parapijos labda
ros sekcija prašo atnešti ir įmesti į 
dėžę, kuri stovi šventovės priean
gyje-

- Visoms vasaros stovykloms 
“Kretingos” stovyklavietėj, Wasa- 
goj, registracijos lapus galima gauti 
parapijos raštinėje.

- Mišios birželio 15, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Joną Migliną;
9.15 v.r. už a.a. Juozą Ražauską;
10.15 v.r. už a.a. Janiną ir Mamertą 
Duliūnus, a.a. Edvardą Butkų (1 
metinės), a.a. Juozą Venslovaitį; 
11.30 v.r. už Sibire mirusius trem
tinius, žuvusius partizanus ir visus 
kentėjusius ir žuvusius lietuvius.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui Prisikė
limo parapijos kredito koopera
tyvas aukojo $2,000. Labai dė
kojame, kad padedate telkti ir 
išsaugoti mūsų visų istorijos do
kumentaciją. Vedėja

Toronto Maironio mokykla 
ir Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai dėkoja už finansinę para
mą. Aukojo: $1,500 - Prisikė
limo parapija ir $100 - KLB 
Toronto apylinkės valdyba.

Vaikų dienos centrams 
Kaune aukojo: $100 - Pirmąją 
Komuniją Lietuvos kankinių 
šventovėje priėmusių vaikučių 
tėvai; $50 - P. E. Ališauskai.

Kamerinės muzikos vaka
ras praeitą sekmadienį, birželio 
8, Prisikėlimo parapijos salėje 
parodė dar vieną, gal kiek ir re
tesni, mūsų kultūrinio gyvenimo 
atspindėlį. Programą atliko Vil
niaus muzikos akademijos auk
lėtiniai ir Kanadoje užaugusios 
muzikinės pajėgos. Koncerto 
pasiklausyti prisirinko pilna di
džioji salė. Po koncerto jo ren
gėjai svečius vaišino kava ir py
ragais. Gautas pelnas skiriamas 
Lietuvos našlaičių šalpai ir To
ronto Prisikėlimo parapijos per
kėlimo vajui. Dl.

Kanados urbanistikos ins
titucijos palaiko glaudžius ry
šius su urbanistikos institutu 
Vilniuje ir talkina jo darbuoto
jams. Kanadiečių pakviesti į Ka
nadą iš Vilniaus yra atvykę du 
pareigūnai: seimo kancleris Jur
gis Razma ir Vilniaus savivaldy
bės turizmo skyriaus vedėjas dr. 
Kęstutis Ambrazaitis. Jiedu stu
dijuoja Kanados patirtį miestų 
tvarkymo srityje, kad galėtų ja 
pasinaudoti Lietuvoje. Salia tie
sioginio savo įsipareigojimo jie
du aplankė ir lietuvių įstaigas, 
domėjosi jų darbu. Anapilyje 
jiedu, lydimi prof. Romo Vašto- 
ko, lankėsi birželio 8, sekmadie
nį, dalyvavo pamaldose, aplan
kė Kanados lietuvių muziejų, 
kapines, “Tėviškės žiburius” ir 
kleboniją. Kelionė atgal į Lietu
vą - birželio 15 d.

Naujai išrinkta Kanados Lietuvių fondo taiyba, susirinkusi pirmam posėdžiui gegužės 27 d. Pirmoje eilėje 
(iš k.): B. Saplys, P. Kuras, tarybos pirmininkė G. Ignaitytė, tarybos sekretorė J. Adamonytė, kun. V. 
Volertas, N. Liačienė; antroje eilėje: valdybos sekretorius L. Zubrickas, J. Krištolaitis, A Vaičiūnas, A. 
Kaminskas, R. Sriubiškis; trečioje eilėje: A. Juozapavičius, E. Čuplinskas, valdybos pirmininkas V. Piečaitis,
iždininkas dr. A. Pabedinskas, vicepirmininkas A. Nausėdas

“Vyčio” sporto klubo meti
nis susirinkimas įvyks 1997 m. 
birželio 26, ketvirtadienį, 7.30 
v.v. Lietuvių Namų III aukšto 
salėje. Dalyvavimas būtinas.

Valdyba
Lietuviškos knygos 450 m. 

sukakties minėjimas, rengiamas 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos sudaryto specialaus komi
teto, įvyks lapkričio 30, sek
madienį. Rengėjai iš anksto 
kviečia visus tautiečius-tes tame 
minėjime dalyvauti. Vieta, lai
kas ir programa bus skelbiama 
vėliau. Inf.

KLB Toronto apylinkės 
visuotinis susirinkimas įvyko š. 
m. gegužės 21 d. Toronto Lie
tuvių Namuose. Dalyvavo 30 
žmonių. Pirmininkavo Joana 
Kuraitė-Lasienė, sekretoriavo 
Liucija Našlėnienė. Toronto 
apylinkės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja užsimokėjusiems solida
rumo mokestį ir už aukas. Val
dyba ypatingai dėkoja lietuvių 
kredito kooperatyvui “Parama” 
už $1,500 auką.

“Tėviškės žiburių” redakci
ją pasiekė Stasės Pabricienės 
(73 Raymond Ave., Toronto, 
Ont. M6S 2B1) pranešimas, 
kviečiantis visus neseniai Kana- 
don atvykusius tautiečius į su
sirinkimą, kuris įvyks birželio 27 
d., 7 v.v. Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Bus renkamas “Nau
jakurių centras”. Pranešime ra
šoma: “Neišsisklaidykime po 
plačiąją Kanadą be pėdsakų. 
Laikykimės visi kartu vienybėje. 
Tai padės nugalėti lengviau iš
kilusius visus sunkumus”. Dau
giau informacijų teikia Regina, 
tel. 416 536-4742 arba Stasė, 
tel. 416 762-5419.

Toronto Maironio mokyk
los aštunto skyriaus ir Aukštes
niųjų lituanistinių kursų abitu
rientų iškilmingos išleistuvės ir 
pokylis įvyko birželio 6 d. Prisi
kėlimo parapijos didžiojoje sa
lėje. Dalyvavo Lietuvos genera
linis konsulas Haris Lapas, 
KLB pirmininkas A. Vaičiūnas 
ir gausus būrys mokytojų, tėve
lių bei senelių, susirinkusių pa
gerbti abiturientus. Pažymėjimų 
ir premijų įteikimas, atsisveiki
nimo kalbos, vakarienė, meninė 
programa bei kavutė vyko nuo 
6.30 v.v. iki 9 vai. (Plačiau kt. nr.)

Toronto miestas bendra
darbiaus su trimis Baltijos vals
tybių sostinėmis. “Twinning” 
programos sutartis galios iki 
1999 m. balandžio mėn. Toron
tas siųs patarėjus į Vilnių, Rygą 
ir Taliną padėti savivaldybėse 
pradedant vykdyti ekonominės 
plėtros tyrimo, miestų planavi
mo tvarkos programas. Miesto 
tarybos narys (Ward 2) Chris 
Korwin-Kuczynski ieško sava
norių, galinčių dalyvauti vieti
niuose komitetuose, kurių tiks
las būtų padėti palaikyti ryšius 
su sostinėmis. Norintys prašomi 
skambinti 416 392-0202.

Punia Construction 
Ltd,

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
(vedame 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).

Nuotr. K. Deksnio

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvui 

reikalingas tarnautojas-ja,
raštinėje dirbti nepilną laiką (part time). Turi mokėti žodžiu 

ir raštu anglų ir lietuvių kalbas.
Prašymus, kartu su darbo patirties ir išsilavinimo santrauka, 

siųsti iki 1997 m. birželio 25 d. kooperatyvo vedėjai adresu:
Resurrection Parish (Toronto) Credit Union Ltd., 

999 College Street, Toronto, Ont., M6H 1A8, Canada

Vilija Vnliuškienė, 
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. 416 531-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

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

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

Valdo - CASINO FLAMINGO

Birželio 11, trečiadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
Birželio 12, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
Birželio 13, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų 
rezervacijos skambinti tel. 416 532-8217

Leidimo nr.
P972395

Raseiniškiams
Raseinių 1944 metų laidos 

abiturientai kviečiami į susitiki
mą Raseiniuose 1997 metų lie
pos 26 d., šeštadienį, ne liepos 
2, kaip “TŽ” 20 nr. išspausdinta.

“Aukuras”, Hamiltono lie
tuvių teatras, vadovaujamas ak
torės režisierės Elenos Daugu- 
vietytės-Kudabienės, praeitą 
sekmadienį, birželio 8, Toronto 
Lietuvių Namuose vaidino Vyt. 
Alanto 3 veiksmų komediją 
“Šiapus uždangos”. Vaidinimo 
pasižiūrėti susirinko apie pus
antro šimto lietuviškojo teatro 
gerbėjų, kurie nebuvo nuvilti - 
žiūrovai išsinešė gražius įspū
džius apie gerai savo vaidmenis 
atlikusius aktorius. Vaidino: A. 
Kynas, M. Kalvaitienė, E. Ku
dabienė, V. Štuikys, J. Kisielai- 
tienė, V. Taseckas, A. Žilvytie- 
nė. Vaidinimui pasibaigus, au- 
kuriečius pasveikino ir gėlių 
jiems įteikė “Aitvaro” vadovė 
akt. rež. A. Dargytė-Bysz- 
kiewicz ir A. Karosaitė. “Auku
ras” su šia komedija vyks vasarą 
į Lietuvą, kur gastroles pradės 
Šiauliuose. “Aukuro” adminis
tratorė - Regina Choromans- 
kytė. S.

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.

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

J. Razma, Lietuvos respub
likos seimo kancleris, Kanados 
urbanistikos instituto kvietimu 
gegužės 31 - birželio 15 lankėsi 
Kanadoje ir ta proga birželio 3 
d. padarė Toronto lietuviams 
pranešimą, surengtą Tėvynės s- 
gos Toronto židinio, vad. dr. M. 
Uleckienės.

Pastaroji ir pradėjo gana 
gausų tautiečių suėjimą nedide
liame Tėvo Bernardino kamba
ryje, Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Svečias savo ilgokoje 
kalboje vaizdžiai paryškino kai 
kurias Lietuvos gyvenimo pro
blemas, nušvietė dabartinės val
džios užmojus, atsakinėjo į gau
sius dalyvių klausimus. Iš kai 
kurių atsakymų susidarė įspū
dis, kad Lietuvoje yra dar pa
kankamai taisytinų, nelengvai 
įveikiamų problemų, kurių už
uomazgų reikėtų ieškoti soviet
mečio sanklodose.

Susirinkimas baigtas vaišė
mis ir po pranešimo kylančių 
minčių pasidalinimu. S.

PARDUODU LAIVĄ, 14 pėdų ilgio 
su 40 arklio jėgos motoru geroje 
būklėje, su laivo priekaba. Susido
mėjusius prašoma skambinti Jonui 
416 766-8321.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

KLK moterų draugijos Mont- 
realio skyriaus susirinkimas įvyko 
birželio 1 d. seselių namuose. Po 
skyriaus einamųjų reikalų aptarimo 
Regina Piečaitienė kalbėjo apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. Ji, tre
jus metus ten dirbusi steigdama 
kredito unijas, daugiau ir kalbėjo 
apie savo darbą nuo pat nuvykimo į 
Lietuvą. Tarp kitko aiškiai matyti, 
kad dabartinė lietuvių galvosena 
yra kitokia negu mūsų. Bet prie to 
galima priprasti ir su tuo susigy
venti. Džiaugėsi suradusi daug nuo
širdžių draugų, kurie moraliai pa
dėjo pergyventi nesėkmes. Apskri
tai, gyvenimas eina geryn. Tą patį 
patvirtino susirinkime dalyvavęs 
Vytautas Gruodis, kuris dabar dir
ba Lietuvoje su užsienio investicijo
mis. Po to buvo atsakinėjama į įvai
rius klausimus. Susirinkimas baig
tas vaišėmis.

Eimunto Nekrošiaus režisuo
tam A. Čechovo vaidinimui “Trys 
seserys” Montrealio “Gazette”

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 neįpareigoja 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.) 

darbininkų. Tiltą užbaigus, 400 
keltų operatorių liko be darbų, 
tačiau trečdalis išėjo į ankstyvą 
pensiją, dar trečdalis įsidarbino 
tilto priežiūroje, likusiems duo
tas apmokymas kitose srityse.

Manoma, kad susisiekimo 
pramonė sutaupys apie $10 
mln., nes sunkvežimiams nerei
kės laukti keltų. Taip pat tiki
masi, kad PEI saloje 25% padi
dės turistų skaičius dėl patoges
nio pervažiavimo. Užtrunka 12 
minučių, vietoje 45 min. keltu, 
kainuos tarp $30 ir $40 vienam 
automobiliui. Tilto statyba ilgai 
buvo atidėliota, nes priešinosi 
žvejybos pramonė.

Ontario provincijos trans
porto ministeris Al Palladini 
siūlo Šiaurės Amerikos griež
čiausius automobilių vairuotojų 
blaivumo ir sunkvežimių saugu
mo įstatymus. Baudos už vaira
vimą girtiems bus sustiprintos - 
atimami leidimai 2-3 metams už 
antrą nusižengimą, 3 metams ar 
net visam amžiui - už trečią. 
Dabar keturis kartus teisiami 
praranda leidimą trejiems me-

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

KOMPIUTERIŲ PARDAVIMAS 
IR TAISYMAS. Pentium/c686-200, 
512 k, 16 greičių multimedija, 33.6 
data/faksas/garsas modemas, 1 mė
nesio nemokamas Internetas, SVGA 
14" monitorius, Windows 95 ir Mic
rosoft Office įrašytos, pristatymas 
ir prijungimas. Neįtikėtinai žema 
kaina - $1395. Tel. 416 769-4951.

NEMOKAMAS
APMOKYMAS

Ar gaunate nedarbo pašalpą?
Ar gavote ją paskutinių 3 

metų laikotarpyje?
Jei taip, galite nemokamai lan
kyti kursus. Šiuo metu veikia:
✓“Novell Netware

Administrator”
✓ Kompiuterių technologijos

pagrindai
✓ Knygvedyba.
Skambinti: 905 890-5888
Lore Associates Ine.
(Kursai vyksta Mississaugoje) 

teatro kritikas Pat Donnelly pasky
rė visą laikraščio puslapio ketvirtį. 
Atpasakojęs trumpai turinį, režisie
riaus darbą vertina teigiamai. Kai 
ką randa ir abejotina - aktorių be
galinis judėjimas, šokinėjimas pri
mena trijų arenų cirką. Vaidinimas 
vyksta lietuvių kalba, o užrašai - 
anglų, todėl keturių valandų vaidi
nimas ne lietuviams reikalauja 
daug kantrybės. Po pertraukos dalis 
žiūrovų nebegrįžo. Todėl likę susi
metė į pirmąsias vietas ir sekė vai
dinimą toliau. Pabaigoje publika 
entuziastiškai sustojusi plojo. KLB 
Montrealio apylinkė užkulisyje ar
tistus pagerbė gėlių krepšiu. Kai 
kurie lietuviai ir net svetimtaučiai 
stebėjosi, kodėl nebuvo pasirinkta 
lietuvio dramaturgo vaidinimas.

Petras ir Arvydas Paulauskai 
atidarė restoraną “Caprice”, 5001 
Queen Mary Rd., Montreal, Que., 
H3W 1X4, tel. 731-3975, prie 
Snowdon metro stoties. Kun. Juo
zas Aranauskas, SJ, atidarymo die
ną restoraną pašventino. B. S.

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

Res. 514 256-5355

tams, o pagal naują įstatymą - 
nebus galimybės leidimo at
gauti.

Įstatymai, tvarkantys sunk
vežimių saugumą, bus pagrįsti 
siūlymais, pateiktais komiteto 
“Target ‘97”. Nesaugūs sunkve
žimiai bus tuojau sustabdyti,' ne
leidžiami rodytis ant kelio nuo 
15 iki 90 dienų. Piniginės bau
dos gali siekti $50,000.

Metro Toronto taryba bus 
pirmoji Kanados savivaldybė, 
kurioje šalpos (welfare) gavėjai 
bus registruojami pirštų ant
spaudais. Tokiu būdu manoma 
sumažinti sukčiavimą ir pašalpų 
išmokėjimo popierizmą. Siūly
mui priešinosi 11 iš 30 tarybos 
narių, manančių, kad toks regis
tracijos būdas sulygina šalpos 
gavėjus su kriminalistais.

Nauja tvarka kainuos apie 
$3.32 mln. per metus, bet jos 
naudojimas gali savivaldybei su
taupyti apie $27.7 mln. per me
tus, jeigu šalpos gavėjų skaičius 
liks arti 92,000. Tikimasi, kad 
skaičius nukris 3% tik dėl to, 
kad piktnaudžiavimai bus su
mažinti. RSJ

REIKALINGA namų šeimininkė, 
kuri globotų 2 vaikus, gyventų kar
tu 6 d. per savaitę. Geras atlygini
mas. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
905 770-4337.

BANGA RENOVATIONS, nZinų 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 Mei- 
kiui, tel. 416 760-7181.


