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Nauji keliai - seni batai
Autoritetiniai, diktatūriniai režimai tarpukario 

Europoje kai kuriuos kraštus palietė visu įmanomu smar
kumu. Nors tos santvarkos jau griuvusios ir pasmerktos, 
padaryta įtaka tai vienaip, tai kitaip vis dar jaučiama.

L
IETUVA buvo viena tų nelaimingųjų kraštų, pa
tekusių penkis dešimtmečius trukusion žiaurion, 
vėliau kiek švelnesnėn komunistinėn diktatūron. 
Atgavus nepriklausomybę, sakytas, rašytas, gal ir sapnuo

tas žodis “demokratija” tapo kelrodžiu. Aiškesnio kelio 
betgi dar nebuvo matyti. Tai savaime suprantama, nes kas 
buvo susiklostę mąstyme ir gyvenimo praktikoje, negalėjo 
per naktį, nė per metus ar kitus subyrėti. Senosios san
klodos daugelyje sričių savo reikšmės neprarado. Tas kar
tais prasikiša santykiaujant su sovietmečio žmonėmis, ver
tinant ir svarstant kai kuriuos klausimus. Išeivijoje dau
geliui užkliūva ir kalbinės problemos, daugiausia nerei
kalingų svetimžodžių vartojimas spaudoje. Apie tai ne
mažai rašoma, jautriai apeliuojama. Užkliūva ir kai kurie 
akį rėžiantys pavadinimai, kurių nepriklausomoje Lietu
voje, atrodo, turėtų nebūti. Nepriklausomybę atgavus, mi
licijos pavadinimas grįžo į senąjį prieškarinį vardą “poli
cija”. Tačiau liko komisarai ir komisariatai. Kam ta mai
šatis? Ir neaišku, kodėl nenorima grįžti ir juos pavadinti 
kaip seniau buvo - viršininkai, inspektoriai, valdininkai, 
nuovados. Taipgi be reikalo prilipęs laikosi dar žodis “na
cionalinis”. Prieš karą nesunkiai buvo išsiaiškinama lietu
viškais pavadinimais valstybinis, tautinis. Nėra abejonės, 
kad Lietuvos kalbininkai rūpinasi terminologijos atlietu- 
vinimu. Ir šioje srityje “išsilaisvinimas” reikalingas. Telie
ka laukti ir linkėti sėkmės.

K
AS buvo okupacijos nutraukta 1940-taisiais, atro
do, turėtų būti tęsiama. Atstatant valstybės nepri
klausomybę bent jau pavadinimai, kiti kokie iš
oriniai ženklai ar administraciniai padalinimai turėtų tą 

tęstinumą liudyti, kiek tik įmanoma išjungiant okupacijos 
padarytas įtakas. Tai palengvintų ir orientaciją į tikrąsias 
demokratijas, kurios nuo seno įsitvirtinusios, gerą prakti
ką įgijusios, jokių vidinių perversmų ar pertvarkų nepa
liestos. Iš jų reikėtų daug ko mokytis. Tiesa, kiekvienas 
kraštas prisitaiko demokratinius principus pagal savo 
reikmes, bet vis dėlto bėgantis laikas dažnai reikalauja ir 
atitinkamo lankstumo. Štai žinant kaip Vakaruose vyksta 
rinkimai, stebina Lietuvos pasirinktas variantas, apsun
kintas balsuotojų nuošimčio (50 plius 1) reikalavimu, iš
tęstas per daugiamandatės ir vienmandatės pavidalų bal
savimus, su pavardžių viršūnėmis ir apačiomis kandidatų 
sąrašuose. Visa tai apvaldyti ir gerai atlikti reikia nema
žos biurokratinės organizacijos. Perkrautas rinkiminis ve
žimas negali būti lengvai stumiamas - gaištamas laikas, 
eikvojamos lėšos. O rezultatai galėtų būti pasiekiami pa
prastesnių būdu, kuris praktikuojamas ir seniai išmėgin
tas Vakarų demokratijose. Pirmiausia keistinas tas sovie
tinis “varymas” balsuoti. Balsuoja tie, kurie nori, kuriems 
įdomi politika, kurie jaučia pareigą tai atlikti. Pasyvieji 
neturėtų nustatinėti - balsavimas įvyko ar ne. Pasyvumas, 
kylantis dėl įvairių priežasčių, negali būti sureikšminamas, 
nulemiantis įvykį. Kiek čia betrūko, kad praėjusio rudens 
seimo rinkimai būtų įstrigę apgailėtinoje būklėje, nors 
ruoštasi stropiai. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI
Pasisekė prekybos misija

Ministerio pirmininko Jean 
Chretien ir 9 Kanados premjerų 
kelionė Azijoje pasibaigė sausio 
20 d., jiems aplankius Pietų Ko
rėją, Filipinus ir Tailandą. Pre
kybos plėtimo misija laikoma 
sėkminga, nes buvo užmegztos 
kalbos dėl $2.3 bilijonų vertės 
sutarčių, iš jų $874 milijonams 
duoti tvirti pažadai.

Misijoje dalyvaujant Kvebe
ko premjerui Lucien Bouchard 
vis dėlto pavyko išvengti Kvebe
ko atsiskyrimo klausimo, pasi
džiaugta draugiškais visų prem
jerų ir ministerio pirmininko 
santykiais.

Nors Saskatchewan premje
ras Roy Romanow siūlė, kad 
prekybos misijose būtų naudin
ga darbo unijų vadovams daly
vauti, Canadian Labour Con
gress pirmininkas Bob White ir 
Canadian Auto Workers unijos 
vadas Buzz Hargrove teigė, kad 
politikai turėtų patys iškelti 
visus svarbiuosius klausimus. Jų 
teigimu, visiems žmogaus teisių 
gynėjams turėtų rūpėti visi nusi
žengimai, kurie buvo akivaizdūs 
misijai keliaujant Azijoje, pvz., 
neteisingi darbo įstatymai, ap
linkos tarša, vaikų įdarbinimas.

Ryšių atnaujinti su Prancū- 
zija ministeris pirmininkas iš 
Azijos skrido j Paryžių, kur su
sitiko su prezidentu Jacques 
Chirac ir ministeriu pirmininku 

Alain Juppe. Prancūzijos prezi
dentas 1995 m. padarė diploma
tinį netaktą prasitardamas, kad 
Prancūzija gal ir pripažintų 
Kvebeko nepriklausomybę.

Susitikime buvo stengiama
si sustiprinti Prancūzijos ir Ka
nados ekonominius ryšius bei jų 
prekybą su Europos bendruo
mene. Pietų Korėja jau pralen
kė Prancūziją, perimdama šeštą 
vietą kraštų, prekiaujančių su 
Kanada, sąraše. Norima ben
dradarbiauti su Prancūzija vyk
dant prekybos iniciatyvas Azijo
je. Bus aptariami ŠAS (NATO) 
plėtros reikalai, Ruandos pro
blemos ir būsimas prancūzakal
bių valstybių vadovų pasitarime 
metų pabaigoje. Sausio 22 d. J. 
Chretien atidarė naujai remon
tuotą Kanados kultūrinį centrą 
Paryžiuje.

Nukrito Kanados vadovo ir 
jo vyriausybės populiarumas 
sausio mėnesį (9%). Tik 46% 
apklaustų kanadiečių sakėsi, kad 
balsuotų už liberalus, jei šian
dien vyktų rinkimai. Tai yra 
žemiausias liberalų įvertinimas 
nuo 1993 m. rinkimų. J. Chre
tien populiarumą paveikė jo pa
sirodymas “CBC Town Hall” 
diskusijų programoje, kur pub
lika rodė jam didelį nepasitikė
jimą vyriausybei neišpildžius li
beralų partijos pažado panai-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Baltiečių verslo tarybos surengtame kanadiečių verslininkų susirinkime Toronte dalyvavę veikėjai ir svečiai. 
Iš kairės: KLB pirmininkas ALGIS VAIČIŪNAS, I. STOŠKUTĖ-PEARCE, Klaipėdos meras SILVESTRAS 
ŠUKYS, Kanados parlamento narys JESSE FLISS, Lietuvos ambasados reikalų patikėtinis JONAS 
PASLAUSKAS. Jesse Fliss už nuopelnus Lietuvai yra apdovanotas Gedimino ordinu

Naujos viltys Jungtinėse Tautose
Atėjus naujam generaliniam sekretoriui, laukiama naujų vėjų bei reformų, tikimasi 
didesnio Amerikos palankumo. Buvusi Amerikos ambasadorė JT Madeleine 
Albright, manoma, stipriau rems JT pastangas, gyviau domėsis ir Lietuvos 

reikalais, apie kuriuos ji neblogai žino
SALOMĖJA NARKELIUNAITĖ, 

Niujorkas
Naujieji metai Jungtinėse 

Tautose prasidėjo viltingu ženk
lu. Pagaliau išrinktas naujas ge
neralinis sekretorius. Pastaruo
sius penkerius metus huvusis 
Afrikos regiono atstovas egip
tietis Boutros Boutros-Ghali, 
kad ir nenorom, turėjo pasi
traukti. Diplomatinis pasaulis ir 
klausia: kas gi laimėjo? Ir atsa
ko: Jungtinės Tautos paaukojo 
jį, kad laimėtų Ameriką.

Atrodo gana ironiškai. 
Amerika - šios tarptautinės or
ganizacijos pagrindinė steigėja 
ir taip jai įsiskolinusi, kad net 
suvaržiusi jos veiklą, net panau
dojusi veto teisę Saugumo tary
boje prieš antrąjį egiptiečio ter
miną, po ilgos kovos išėjo lai
mėtoja. Pagal jos norą naujuoju 
generaliniu sekretorium išrink
tas anglakalbis asmuo - Ghanos 
diplomatas Koti Allan, ilga
metis JT valdininkas, pastaruo
ju metu buvęs gen. sekretoriaus 
pavaduotoju taikos reikalams 
Bosnijoje.

Ambasadorės laimėjimas
Dar neaišku, kokią kainą 

JAV sumokėjo Prancūzijai už 
tai, kad toji atsisakė savo reika
lavimo, būtent JT gen. sekreto
rius turėtų būti asmuo prancū
ziškos kultūros, kokiu buvo 
Boutros Boutros-Ghali. Bet tai 
buvo savotiškos rūšies laimėji
mas, kurį pasiekė tuometinė 
JAV ambasadorė JT Madeleine 
Albright. Ir tai rodo, kad am
basadorė ne taip sau sėdėjo JT 
nuo 1993 m. - ji yra gerai susi
pažinusi su pasaulinės politikos 
menu. Iš keturių kandidatų, ku
riuos turėjo Afrikos valstybių 
balsavimo regionas, daugelio 
manymu, buvo parinktas pats 
geriausias. Ghanietis Allan yra 
artimiausiai susijęs su JT, čia 
dirbęs pastaruosius 30 su vir
šum metų, turįs daug draugų, ir 
nuo sausio 1-osios, kai pradėjo 
eiti savo pareigas, turi daug 
kompetentingų patarėjų.

Tai, suprantama, svarbu, 
tačiau pats svarbiausias dalykas, 
kaip dabar jam seksis paveikti 
JAV, kad jos pradėtų mokėti 
savo mokesčius, kurių nemo
kėjo dėl įvairių priežasčių, o 
svarbiausia neva dėl to, kad JT 
labai “išlaidžiai tvarkėsi”. Ir ilgą 
laiką, pirma JAV kongresas, o* 
paskui jau ir administracija dėl 
visų JT nesėkmių ėmė kaltinti 
vien tik JT gen. sekretorių, nors 
tasai jau buvo įvykdęs daugelį 
reformų, kokių reikalavo JAV. 
Be to, jis pats vienas nieko ir 

negali nuspręsti, jei nepritaria 
JT nariai.

Išeinančiojo linkėjimas
Todėl, atrodo, visiškai rim

tai skamba ir naujametinis 
Boutros Boutros-Ghali linkėji
mas Amerikai. Paskutinį kartą 
uždarydamas sitvo kabineto, 
esančio 38-ajame dangoraižio 
aukšte, duris, jisai pasakė: “Pre
zidentas Clinton turėtų laikytis 
praeitųjų metų pasižadėjimo. 
Jis buvo pažadėjęs vetuoti JT 
rezoliuciją, rekomenduojančią, 
kad būčiau perrinktas antrajai 
kadencijai, ir tai, kad sumokės 
Amerikos skolas Jungtinėms 
Tautoms. Jis jau įvykdė pirmąją 
to pasižadėjimo dalį. Dabar gi 
jis įpareigotas įvykdyti ir ant
rąją”.

Daug kas bando spėti, kaip 
naujajam gen. sekretoriui pa
vyks sulaukti tos antrosios “da
lies”. Nekantriai laukiama, ka
da gi įvyks to JT vadovo “kelio
nė į Kanosą”. O Vašingtone jau 
viliamasi, kad gal gi ir pavyks ši
tam Afrikos vyrui, gerai angliš
kai ir diplomatiškai išsilavinu
siam, suminkštinti JAV kongre
so širdį, kad pagaliau būtų su
mokėta skola. Pagal JT apskai
čiavimus ji siekia tiek pat, kiek 
visų 1996-ųjų metų JT biudže
tas - 1.3 bilijono dolerių. JAV 
tvirtina, kad jos skolingos tik ... 
$1 bilijoną.

Lėšų problema
JT statistikos knygose smul

kiai surašyta kiekvieno nario 
apmokestinimas nuošimčiais ir 
išversta JAV doleriais. Šiuo 
metu su mokesčiais yra atsilikę 

Naująją Lenkuos lietuvių žurnalo “Aušra” redaktorę IRENĄ 
GASPERAVIČIŪTĘ sveikina Lenkuos lietuvių bendruomenės 
vicepirmininkas P. ZIMNICKAS Nuotr. “Aušros”

apie 100 narių (iš bendro 185 
skaičiaus) ir yra skolingi dau
giau kip 2.9 bilijono dol.; iš tos 
sumos 2.1 bil. dol. yra įsiskolini
mas taikos palaikymo biudžetui 
ir 800 milijonų dol. reguliariam 
biudžetui. O ir toje 800 milijonų 
grupėje didžiausias skolininkas 
yra JAV. Po to eina Rusija, kuri 
skolinga 266 milijonų dol., ir 
Ukraina su 252 milijonų dol. 
skola.

Pinigų stygius JT - ne nau
jiena. Jos remiasi tik savo narių 
įnašais, nustatytais pagal krašto 
ekonominį pajėgumą, ir ta pro
blema gyva nuo pat jų įsteigimo 
1945 m. Nariai dėl įvairių prie
žasčių nesumoka kasmet visko 
ir laiku: vieni dėl savo biudže
tinių sunkumų, kiti paprasčiau
siai dėl neturėjimo. Tačiau yra 
ir tokių, kurie delsia mokėji
mus, vadindami tai spaudimo 
priemone, arba dėl kokių nors 
politinių motyvų. Dabartinė fi
nansinė krizė yra susidariusi dėl 
daugelio dalykų, bet jos mastas 
neturi sau lygaus atvejo praei
tyje. JT neturi teisės skolintis 
pinigų iš komercinių institucijų, 
dėl to skolinasi iš taikos palai
kymui skirto biudžeto, taip už- 
delsdamos atlyginimus toms 
valstybėms, kurių kariai daly
vauja taikdarių daliniuose.

Amerikai priklauso mokėti 
25% bendram biudžetui. 1996 
m. tai sudarė daugiau kaip 321 
milijonų dol, taikos palaikymo 
reikalams JT nustatė jai mokėti 
31%, ir ji sutiko, o dabar skel
bia, kad tai buvę nustatyta gen. 
sekretoriaus. (Nukelta j 2 psl.)

Svarbios sutartys
Kaip rašo ELTA, sausio 16 

d. Lietuvos seimas patvirtino 
praeitais metais pasirašytas lais
vosios prekybos sutartis su Slo
vakija, Čekija ir Slovėnija, ku
rios yra Vidurio Europos laisvo
sios prekybos draugijos (CEF- 
TA) narės. Tai svarbus žingsnis 
Lietuvai įstoti į šią organizaciją 
bei patekti į jų prekybos rinkas. 
Patvirtintose sutartyse yra nu
statyta muito mokesčių ir kieky
binių apribojimų panaikinimas. 
Sutartyse su Čekija ir Slovakija 
prekybai pramoninėmis prekė
mis numatytas vienerių metų per
einamasis laikotarpis, per kurį ji 
taps laisva. Slovėnija įsipareigo
ja per dvejus metus panaikinti 
importo muito mokesčius to
kioms prekėms iš Lietuvos.

Sausio 21 d. seimas patvirti
no 1951 m. Ženevos sutartį ir 
1967 m. Niujorko protokolą dėl 
pabėgėlių statuso. Šie dokumen
tai nustato pabėgėlių įsiparei
gojimus kraštui, kuriame jie 
prašo prieglobsčio bei jiems tei
kiamo socialinio aprūpinimo.

Prisijungus prie šios sutar
ties, Lietuva galės prisidėti prie 
tarptautinio bendradarbiavimo 
sprendžiant pabėgėlių proble
mas. Tikimasi, kad užsienio 
valstybės ne tik teiks Lietuvai 
paramą, bet ir leis sudaryti 
sutartis dėl vizų panaikinimo su 
kai kuriomis Vakarų Europos 
valstybėmis.

Krašto apsaugos ministeris 
Bosnijoje

Lietuvos krašto apsaugos mi
nisteris Česlovas Stankevičius 
išvyko į Bosniją aplankyti Lietu
vos taikdarių. Delegacija iške
liavo sausio 23 d. kartu su Dani
jos gynybos ministeriu Hans 
Hakkerup ir jo palyda. Bosnijo
je ministerial susitiko su Dani
jos taikdarių bataliono vadovy
be, aukštais taikos stabilizavimo 
karinių pajėgų vadais bei parei
gūnais, lankysis Lietuvos karių 
išsidėstymo vietoje.

LITCOY-1 yra Lietuvos 
taikdarių būrys, priklausęs Da
nijos batalionui, atliekantis tarp
tautinę taikos misiją vadovau
jant JT ir ŠAS (NATO) kari
niam štabui.

ES delegacijos vadovas
“Lietuvos aidas” (nr. 5) skel

bia, kad Lietuvos ministeris pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
paskyrė Gediminą Šerkšnį, bu
vusį užsienio reikalų viceminis- 
terį, delegacijos vadovu dery
boms dėl Lietuvos pasirengimo 
narystei Europos sąjungoje. Ti
kimasi, kad šiemet visoms ES 
valstybėms patvirtinus nepilna- 
teisės narystės sutartis, Lietuva 
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taps ES nepilnateise nare ir 
metų pabaigoje arba kitų 
pradžioje pradės derybas dėl 
tikrosios narystės. Tikimasi, kad 
derybos prasidėtų kartu su 
visomis kandidatėmis, praėjus 
pusmečiui po ES tarpvyriausy
binės konferencijos, kurioje šį 
pavasarį bus svarstoma sąjun
gos plėtros politika.

Norint sustiprinti Europos 
jungtimi besirūpinančių įstaigų 
veiklą, Lietuvoje buvo įsteigta 
Europos reikalų ministerija, ku
rios pagrindinis tikslas - su
derinti Lietuvos įstatymus pagal 
ES standartus. Delegacija pra
dės dirbti vasario mėnesį.

Pasenusios navigacijos 
sistemos

BNS žiniomis, Lietuvos ry
šių ir informatikos ministeris Ri
mantas Pleikys pranešė spau
dai, kad dalis Lietuvos oro ir 
jūros radijo navigacijos sistemų 
yra sutrikusios, apleistos, o tarp
tautiniams oro bei jūrų eismo 
navigacijos žemėlapiams patei
kiami neteisingi techniniai duo
menys. Dažniau naudojamos tik 
kaip atsarginės šios navigacijos 
sistemos (dar vadinamos radijo 
švyturiais, veikia ilgosiomis ban
gomis ir priklauso susisiekimo 
ministerijos civilinės aviacijos di
rekcijos bei vandens transporto 
departamentui) vis dėlto gali su
kelti pavojų orlaiviams ir lai
vams.

Šiuo metu neveikia Palan
gos, Nidos, Vilniaus (Salininkų) 
radijo švyturiai, sutrikęs yra 
Klaipėdos švyturio darbas. Mi
nisterio nuomone, reikia juos 
remontuoti arba pirkti naujus. 
Atsakingi pareigūnai buvo pers
pėti nedelsiant šią technologiją 
sutvarkyti.

Didinamos pensijos
BNS praneša, kad sociali

nės apsaugos ir darbo ministe
rija pasiūlė nuo vasario 1 d. 
vidutiniškai 10% padidinti bazi
nę pensiją ir kitas socialines iš
mokas. Sausio 22 d. vyriausybė 
priėmė atitinkamą nutarimą, 
kad valstybinio socialinio drau
dimo bazinė pensija pakils 11 
litų, sieks 121 litą. Minimalus 
gyvenimo lygis nuo vasario didi
namas 10 litų, bus 110 litų vie
nam gyventojui. Valstybės re
miamos pajamos nuo vasario 1 
d. prilygs 120 litų kiekvienam 
šeimos nariui. Minimali mėnesi
nė alga padidės 30 litų iki 330 
litų.

Nauji merai
“Lietuvos aidas” (nr. 6) 

praneša, kad Kauno meras prof. 
Vladas Katkevičius atsistatydi
na iš pareigų, bet liks tarybos 
nariu. Jis priėmė naujas parei-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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9 RELIGIIUIAME GTVEMME

Naujos viltys Jungtinėse...

Čekų religinės literatūros pa
roda Kaune veikė nuo 1996 m. 
lapkričio 27 iki gruodžio 27 d. 
Buvo išstatyta per pastaruosius 
dvejus metus Čekijoje išleisti 
maldynai, teologiniai veikalai, re
liginiai kalendoriai ir įvairios ki
tos knygos. Parodos atidaryme 
dalyvavo Čekijos respublikos am
basadorė J. Jeslinkova, kiti kultū
ros darbuotojai čekai ir lietuviai. 
Prieš parodos atidarymą ambasa
dorė spaudos konferencijoje pa
sakė, kad vienas parodos tikslų 
esą skatinti ekumeninį dialogą. 
1996 m. Prahoje įvyko pirmasis 
tarptautinis religinių knygų leidė
jų ir pardavėjų suvažiavimas. Če
kijos kultūrininkai, čia kalbėdami, 
pažymėjo, kad jų krašte jaunimo 
dėmesys Kat. Bendrijai esąs su
mažėjęs, daugelį patraukia įvai
rios sektos. Iš Kauno paroda bu
vo perkelta į kitus Lietuvos mies
tus. Rūdiniai paliekami Čekijos 
ambasados bibliotekoje.

Lietuvos katalikų mokslo 
akademija, VDU Katalikų teolo
gijos fakultetas ir Kauno kunigų 
seminarija 1996 m. lapkričio 30 d. 
surengė Šv. Kazimiero draugijos 
90-mečio minėjimą, kuriame pri
siminta šios plačios organizacijos 
veikla. Pastaroji ypač ryškinosi 
švįetimo ir spaųęlos,srityse. Per 36 
savo gyvavimo metus dr-ja išleido 
apie 740 įvairių žanrų knygų, iš 
kurių ketvirtadalis - grožinė lite
ratūra. Draugija turėjo savo kny
gynus Kaune, Vilniuje, Telšiuose, 
Ukmergėje, Vilkaviškyje ir kituo
se miestuose, rūpinosi švietimo 
įstaigų steigimu, aktyviai veikė 
lenkų okupuotame Vilniuje, Sei
nuose bei Suvalkuose, kur 1938 
lenkų valdžios buvo uždrausta. O 
visą dr-jos veiklą nutraukė sovie
tinė valdžia. 1940 m. Atimti leidi
niai buvo atiduoti Petrašiūnų po
pieriaus fabrikui.

Minėjimą pradėjo invokacija 
VDU dėstytojas kun. dr. L. Za
remba, SJ. Draugijos nueitą kelią 
apžvelgė kun. A. Jagelavičius. .Ar
kivyskupas S. Tamkevičius sakė, 
kad šios draugijos išleistos knygos 
turėjo įtakos pasirenkant kunigys
tę. Minėjimas baigtas Kauno vals
tybinio choro, vad. prof. P. Binge
lio, koncertu.

MIRTIES METINĖS 
AtA 

PETRAS REGINA
mirė prieš vienerius metus, 1996 m. sausio 29 d. 
Mylimą vyrą, patėvį ir senelį prašo prisiminti nuliūdę 
ir jo netekę -

Jackie, Sean, Jamie, Ed, 
Tabitha ir Ben

AtA
VAITIEKUI GATAVECKUI

mirus,
žmonai BENJAMINAI, sūnums - GEDIMINUI, 
ARŪNUI, EDMUNDUI, VYTUI; seserims - MA
RIJAI KARASIEJIENEI, URŠULEI PILIUKAI- 
TIENEI Lietuvoje; broliams - IZIDORIUI, JUO
ZUI, KLEMENSUI Lietuvoje bei jų šeimoms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą -
A. Babeckienė G. J. Petkevičiai
V. A. Baltrušaičiai E. Tribinevičienė
B. Jonaitienė M. V. Vaitkai
B. Kasperavičienė A. Vitkienė

Seminarų ciklas “Paauglio 
žvaigždė” 1996 m. gruodžio 6-7 
d.d. prasidėjo Kaišiadorių vysku
pijos Katalikiškosios veiklos cent
re. Dalyvauja tikybos ir etikos 
mokytojai, gydytojai, vaikų teisių 
apsaugos darbuotojai. Šeimos 
centro vadovė Nijolė Liobikienė 
skaitė paskaitas paauglių lytinio 
ugdymo klausimais. Seminaro da
lyviai buvo mokomi, kaip sudo
minti paauglius, kad jie geriau su
voktų jų amžiaus problemas. Da
lyviai, išklausę 30 valandų paskai
tų ciklą, gauna atitinkamus pažy
mėjimus. Programą “Paauglio 
žvaigždės” sukūrė ir pritaikė 
amerikietė prof. H. Klaus, kuri 
viešnagės Lietuvoje metu subūrė 
grupę žmonių, plėtojančių šią 
programą. Pastarosios pagrinde - 
abipusė suaugusių ir paauglių at
sakomybė.

“Gyvųjų akmenų” bend
ruomenė 1996 m. gruodžio 7 d. 
Kaune surengė dvasinio atsinauji
nimo dieną “Švenčiausioji Merge
lė Marija jubiliejaus išvakarėse”. 
Kun. G. Grušas sakė, kad Lietu
voje pamaldumo į Mariją ne
trūksta, tačiau perdėtas garbini
mas kartais iškraipo tvarką. Mari
ja turėtų rodyti kelią į Dievą. Kim 
Collins liudijo apie savo atsiverti
mą po 20 netikėjifno metų. Po to 
ji kartu su kun. G. Grušu meldė 
atsinaujinimo dienos dalyviams. 
Renginys baigėsi Mišiomis, kurias 
koncelebravo ir pamokslą pasakė 
arkivyskupas S. Tamkevičius.

Daugelyje Lietuvos parapijų 
1996 m. lapkričio mėn. lankėsi 
brolis Robas iš Taize bendruome
nės. Nuo 1992 m. jis rūpinasi į 
Taize bendruomenę Prancūzijoje 
atvykstančiais lietuviais. Lankyda
masis parapijose, svečias pabrėžė, 
kad prie parapijų veikiančios pa
sirengimo grupės turėtų rūpintis 
ne tik kelionių organizavimu, bet 
ir dvasiniu pasirengimu. Europos 
jaunimo susitikime Stuttgarte 
laukiama apie 3000 lietuvių. 
Olandų kilmės vienuolis brolis 
Robas pastebėjo, kad lietuviai 
dažnai nesaką, ką galvoja; atsako
mybė nesanti vienkartinė, svarbu 
tesėti įsipareigojimus. Kaune vei
kia pasirengimo Taize centras.

JAV ambasadorė MADELEINE ALBRIGHT sveikina Lietuvą Vasario 16-osios priėmime Jungtinėse Tautose 
1994 m. Kairėje - Lietuvos respublikos ambasadorius Anicetas Simutis Nuotr. S. Narkeliūnaitės

SPAUDOS BALSAI

Dviejų viršūnių pareiškimai
Landsbergio aiškinimai
Populiaraus Rusijos savait

raščio “Argumenty i Fakty” ko
respondentas Dmitrij Makarov 
kalbėjosi su Lietuvos preziden
tu Algirdu Brazausku ir seimo 
pirmininku Vytautu Landsber
giu. Šie pokalbiai buvo išspaus
dinti minėto savaitraščio 1996 
m. gruodžio 51-je laidoje. Štai 
kelios jų ištraukos:

D.M. - Užsienio pasaulio 
akyse dabartinė Lietuva siejama 
su trimis figūromis. Tai prezi
dentas Brazauskas, Jūs ir Kazi
miera Prunskienė. Lietuvos ne
priklausomybės “bylą” pradėjo
te jūs trys. Brazauskas tapo Jū
sų politiniu varžovu, o kuo yra 
Prunskienė?

V.L. - Mes išsiskyrėme kaip 
laivai jūroje. Norint išaiškinti 
priežastis, reikia gilintis istorijo
je. Vieną istoriją mes žinojome 
tada, o kita atsiskleidė vėliau, 
kai buvo viešai atskleisti jums 
žinomos įstaigos dokumentai.

Dabar mes jau žinome, kad 
mūsų oficialios 1990 m. politi
kos užnugaryje buvo vedama ki
ta, man nežinoma politika. Ta
po žinomi pranešimai į Maskvą 
apie tai, kad Prunskienė pasi
rodė sutikusi, jog Lietuva pasi
liktų Sov. Sąjungos sąstate, nors 
ji mums kitaip kalbėjo.

D.M. - Ar galite išvardinti 
asmenis, kurie kitų metų (1997) 
pabaigoje varžysis kovoje dėl 
Lietuvos prezidento pareigybės?

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kinti “GST” mokesčio. Taip pat 
manoma, kad jam pakenkė 
“Airbus” bylos nesklandumai.

Liberalų populiarumas la
biausiai krito Ontario ir Atlanto 
pakraščio provincijose, kur jie 
vistiek turi daugiausia rėmėjų. 
Tuo pačiu laiku 4% pakilo kon
servatorių ir naujųjų demokratų 
(NDP) įvertinimas, “Reform” 
partijos - 1%, o “Bloc Quebe
cois” krito 2% iki 9%.

Nuosavybių mokesčiai (pro
perty tax) Ontario provincijoj'e 
bus nustatomi pagal nuosavy
bės vertę rinkoje, pranešė fi
nansų ministeris Ernie Eves. 
Tai numatyta naujame įstatyme 
“Fair Municipal Finance Act”. 
Bus šešios mokesčių kategorijos 
pagal nuosavybės rūšį, o mokes
čių normas nustatys savival
dybės.

Du trečdaliai savininkų ne
matys didelių pakitimų mokes
čiuose. Manoma, kad mokesčiai 
labiausiai pakils tiems, kurių 
nuosavybės seniai nebuvo įver
tintos, daugiausia didmiesčiuo
se. Ūkininkams ligšiol teikia
mos lengvatos bus nutrauktos, 
bet jiems padės žemesnė mo
kesčių norma (tik 25% reziden
cinio tarifo) dėl dirbamos že
mės ir miško plotų.

Nauji potvarkiai įsigalios 
1998 m. mokesčių apskaičiavi
mui, pagal nuosavybių pardavi
mo vertę, nustatytą 1996 m. 
birželio 30 d.

Reformų partijos atstovas 
John Williams, MP, sausio 21 d. 
iškėlė į viešumą duomenis apie 
kai kurių valdžios pareigūnų 
gaunamas neapmokestinamas 
priemokas. Jis išskyrė Oficialių
jų kalbų komisijos pareigūną 
Victor Goldbloom, ilgameti li-

V.L. - Manau, kad norinčių 
bus daug. Veiks kažkokie “kal
kuliacijų centrai”, kurie pasiūlys 
politines figūrėles ir apskai
čiuos, kam ir kaip šturmuoti' 
prezidento kėdę.

D.M. - Tikriausiai kiekvie
nas “kalkuliacijų centras” turės 
atsižvelgti į Landsbergio pavar
dę.

V.L. - Aš manau, kad veiks 
tokie “kalkuliacijų centrai”, ku
rių tikslas bus neprileisti Lands
bergio prie prezidento pareigy
bės.

Brazausko pasisakymas
D.M. - Jums prikišama, kad 

vedate priešrusišką politiką, kai 
tuo tarpu Landsbergis pareiškė, 
kad yra būtina užsienio politi
koje atsisakyti rusofobijos.

A.B. - Dėl šio pareiškimo aš 
jį sveikinu. Tai mūsų santykių 
su kaimynais linijos tęsinys. Sov. 
Sąjungos suirimo metu ir vėliau 
šios linijos laikytis nebuvo leng
va. Pvz. rusų kariuomenės išve
dimas iš Vokietijos sudarė daug 
problemų. Per Lietuvą praėjo 
60% visos ginkluotos kariuome
nės. Rusijos ^aidžia reikalavo 
specialaus Lietuvos nekontro
liuojamo koridoriaus šiai ka
riuomenei pravesti. Aišku, aš 
tam pasipriešinau. Argi gali būti 
tokie dialogai tarp dviejų su
verenių valstybių? Mes nesuti
kome, ir kariuomenė puikiau
siai pražygiavo į Rusiją be jokio 
koridoriaus.

beralą buvusį Kvebeko kabine
to ministeriu, kuris gauna $155, 
800 algos ir dar $24,000 per me
tus antros rezidencijos išlaiky
mui. Taip pat buvo išvardinti 
“National Film Board” komisi
jos narė Sandra Macdonald, 
gaunanti neapmokestinamus 
$1,300 per mėnesį šalia algos 
(apie $115,500), “Canadian Spa
ce Agency” pirmininkas Mac 
Evans, kurio $142,400 alga pa
pildoma $2,000 mėnesine prie
moka bei Imigracijos ir pabėgė
lių tarybos nariai, kuriems pri
mokama iki $32,000 metinė 
“transitional allowance” šalia 
$86,400 algos.

J. Williams nuomone, šių 
priemokų teikimu prasižengia
ma pajamų mokesčio įstatymui. 
Pajamų ministerės Jane Stewart 
vardu buvo pranešta, kad yra 
atvejų, kada galima skirti neap
mokestinamas priemokas. Duo
ti pavyzdžiai bus “tiriami”.

Air Canada vietinių oro li
nijų firmų devyni šimtai lakūnų 
nutarė streikuoti sausio 10 d. 
Tačiau vietinės firmos kaip Air 
Ontario, Air Nova, Air BC ir 
Air Alliance nenustos skraidinti 
keleivių, nors gali įvykti tvarka
raščių sulėtinimai ar pakeitimai.

Lakūnai nesutinka su unijos 
įstatymu, kuriuo Air Canada ir 
jos padalinių, vietinių firmų, tai
syklės skiriasi darbo sąlygų sri
tyje. Pvz. lakūnams, pereinan
tiems dirbti į Air Canada iš 
mažesnio jos padalinio, neuž- 
skaitomi atidirbti metai (senio
rity), nukenčia jų karjeros. O 
Air Ontario keleivių patarnau
tojai (flight attendants) strei
kuoja nuo sausio 5 d., nepaten
kinti, kad jų kolegos Air Cana
da firmoje, atliekantys tą patį 
darbą, gauna apie $12,000 ma
žiau atlyginimo per metus. RSJ

Dabar liko teritorinė pro
blema. Jau daug metų praėjo, o 
mes dar ligi šiol negalime jos 
išspręsti... Nepaisant to, su Ka
raliaučiaus sritimi mes turime 
puikiausius santykius. Visuose 
tarptautiniuose forumuose aš 
visada pareiškiu, kad mes ne
turime Rusijos izoliuoti nuo 
tarptautinių procesų ligi pat 
ŠAS.

Seimai be rusų
- Baltijos kraštų rusai į val

džią nepatenka, - rašo Mask
vos dienraštis “Izvestia” š. m. 
sausio 5 d. laidoje. Straipsnio 
autorius N. Laškevič pastebi, 
kad tik Estijoje rusų tautinė 
mažuma sugebėjo į parlamentą 
išrinkti šešis atstovus, bet dėl 
pažiūrų skirtumų ir asmeniškų 
nesutikimų jie neįstengė suda
ryti frakcijos ir tapo nepriklau
somais atstovais. Apie Lietuvos 
rusus straipsnio autorius rašo:

“Išskyrus tris-keturis asme
nis, rusų tautinės mažumos at
stovų nėra ir naujame Lietuvos 
seime. Lietuvos rusų partija, 
Tautinių mažumų aljansas ir 
Lenkų sąjunga įjungusios į savo 
sąrašus rusakalbius kandidatus 
visais atžvilgiais pralaimėjo ru
denį seimo rinkimus. Jie nepra
vedė savo žmonių net tokiame, 
rodos, ‘rusakalbių’ Vilniaus 
krašte. Rinkėjų balsai išsiskirstė 
partijose bei sąjungose ir todėl 
Lietuvos rusai liko be savo pil
nai įgalioto atstovo aukščiau
siame krašto įstatymų leidimo 
organe. (...) Lietuvoje priskaito- 
ma daugiau kaip 20 įvairių rusų 
organizacijų, kurių vadovai ligi 
šiol nepraleidžia progos vienas 
kitam įspirti su pagrindu arba ir 
be jo. Kol kas nieko negali pa
sakyti, kada baigsis toks sunkus 
rusų rinkėjams Baltijos kraš
tuose laikotarpis”.

Vilniaus krašto rusakalbiai 
dažnai laiko save lenkais.

Lenkų mokytoja
Ponia Jadwiga Kowalewska 

yra Lietuvos lenkų sąjungos Pa
beržės skyriaus (Vilniaus raj.) 
pirmininkė ir taip pat jau 27 
metai mokytojauja šio kaimo 
mokykloje. Apie jos rūpesčius 
rašo LLS organas “Nasza Ga- 
zeta” š. m. sausio 3-8 d.d. lai
doje:

“Šiandien Paberžėje yra dvi 
mokyklos: lietuvių, kurioje mo
kosi 105 vaikai, ir ‘slaviška’ len
kų-rusų, kurioje priskaitoma 
per 340 mokinių. Poniai Kowa- 
lewskai, čia jau 27 metai dėstan
čiai pradinėse klasėse, labiau
siai rūpi švietimo reikalai gim
tąja (lenkų) kalba. Ją džiugina, 
kad kasmet mažėja lenkų vaikų 
skaičius rusiškose klasėse, bet 
jai kelia rūpestį tai, kad dabar 
po to, kai lietuvių kalba tapo 
valstybine kalba, tėvų tarpe ne
prasidėtų polinkis leisti savo 
vaikus į lietuviškas mokyklas. 
(...) Tam išvengti turi būti ve
damas aiškinimo darbas suau
gusiems, ir tai LLS skyrius, ku
riam pirmininkauja Kowalews
ka, jau vykdo”.

Tokie “aiškinimai” dažnai 
baigiasi tėvų, norinčių savo vai
kus leisti į lietuvišką mokyklą, 
iškoneveikimu. J.B.

• Jau taip gyvenime esti - jei 
žmogus negalvoja apie laimę ar ne
laimę, o tik stengiasi stropiai atlik
ti savo pareigą, laimė ateina savai
me, nors žmogui prisieina gyventi 
varge ir neturte. (Humboldt)

(Atkelta iš 1-mo psL)
Viltingai nuteikianti diplomatė

Niujorke ir Vašingtone, pa
gal politinių stebėtojų nuomo
nę, esama įsitikinimo, kad vals
tybės sekretoriaus pareigybėn 
prez. Clinton’o nominuotoji JT 
ambasadorė Albright padarys 
įtakos, ir tiek kongresas, tiek ir 
administracija pasirūpins įsisko
linimo klausimą teigiamai iš
spręsti. Ji palaiko mintį, kad 
reikia stiprinti JT, kurių forume 
galėtų plačiau reikštis Amerika 
demokratijos ir žmogaus teisių 
gynimo srityje. Ji kalba už tai, 
kad Amerika ir JT yra viena 
kitai reikalingos.

Kilusi iš Čekoslovakijos, ji 
domėjosi Vidurio ir Rytų Euro
pos saugumo klausimais. Dabar 
mananti, kad kur kas naudin
giau ieškoti būdų sukurti naują 
visos Europos saugumo siste
mą, paremtą ŠAS bei Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
sutartimi, nei rūpintis vien tik 
ŠAS plėtimu. Nors esama nuo
monių, kad ji per mažai susipa
žinusi su Tolimųjų bei Artimųjų 
Rytų problemomis, bet jos tvir
tas nusistatymas remti JT darbą 
tuos abejojimus mažina.

Apie ją amerikiečių spauda 
su pasitenkinimu cituoja buvu
sio prez. Carter’io patarėjo 
Zbigniewo Brzezinskio nuomo
nę: “Ji esanti tikras politinis 
sutvėrimas, ir tai labai sumanus, 
jos ambicijos nesiremia vien tik 
akademine karjera”.

Lietuvių nuomonė
Norėtųsi pacituoti čia ir 

Lietuvos ambasadoriaus JT Os
karo Jusio nuomonę, kurią jis 
pasakė šių eilučių autorei ry
šium su ambasadorės Albright 
paskyrimu valstybės sekretore. 
Jis tada, kaip ir ambasadorius- 
specialusis patarėjas Anicetas 
Simutis, pasidžiaugė, kad šis 
paskyrimas yra labai vykęs 
Amerikai, o taip pat ir Lietuvai, 
visiems Rytų ir Vidurio Euro
pos kraštams. Ir tai dėl to, kad 

Lietuvių Bendruomenės veikėjai ALGIMANTAS GEČYS ir VYTAUTAS 
MACIŪNAS kalbasi su JAV ambasadore MADELEINE ALBRIGHT 
Vasario 16-osios priėmime 1994 m. Nuotr. S. Narkeliūnaitės

AtA
DIONIZUI STUKUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai LAIMUTEI, 
sūnui ir dukroms su šeimomis -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

PADĖKA
AtA

DEBORAH KRIŠTOLAITIENĖ
Mykolo mylima mama, Edvardo žmona, duktė Bettys ir 
John Sawiak, sesutė Janifer ir Lindos, marti Gailės ir 
Juozo, iškeliavo amžinybėn 1996 m. gruodžio mėn. 22 d.

Nuoširdžiai dėkojame St. Margaret Mary parapi
jos klebonui už atnašautas laidotuvių Mišias, gražų atsi
sveikinimo pamokslą, įspūdingą išlydėjimą iš šventovės.

Dėkojame Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už Mišių koncelebravimą 
ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines. Nuoširdi padėka 
visiems už lankymą laidotuvių namuose, pareikštas užuo
jautas, gėles, užprašytas Mišias, aukas “Diabetes Asso
ciation”, Kanados lietuvių fondui ir kitas aukas lietuviš
kai veiklai.

Nuoširdžiai dėkojame ponioms už skanius pyra
gus, Danutei ir Bernardui Mačiams už laidotuvių pusryčius.

Giliame liūdesyje likę -
vyras Edvardas ir sūnus Mykolas, mama Betty, 

sesutės Janifer ir Linda, Gailė ir Juozas Krištolaičiai

niekas kitas taip gerai tų kraštų 
nesupras, kaip Madeleine Al
bright, kuri pati yra kilusi iš tos 
srities.

Iš savo patyrimo JT dar
buose ambasadorius Jusys apie 
Albright pasakė: ši aukštų kvali
fikacijų ir malonaus būdo am
basadorė JT forume buvusi ne
paprastai “kieta leidė”, ta pras
me, kad tuos klausimus, ku
riuos, jos manymu, reikėjo 
“stumti”, ji stūmė taip stipriai ir 
energingai, kad dar reikėtų pa
ieškoti vyrų, kurie galėtų taip 
padaryti.

(Jos vieton paskirtas amba
sadorium New Mexico valstijos 
kongresmanas Bill Richardson, 
ispanų kilmės, diplomatijoje dar 
“žalias”, bet jau pasižymėjęs ge
rom derybininko savybėm. Ne
seniai iš Šiaurės Korėjos ka
lėjimo jis išlaisvino buvusį JAV 
karį).

Domėjosi Lietuva
Ambasadorė Albright, kuri 

buvo ir JAV ministeriu kabi
neto narė bei dalyvaudavo jų 
posėdžiuose, neturėjo per daug 
laiko lankytis tradiciniuose JT 
diplomatiniuose priėmimuose, 
bet ji atsilankė Lietuvos misijos 
priėmime Vasario 16-osios šven
tės proga 1994 m. Ambasado
riaus Simučio pakviesta, ji pa
sakė ir kalbą, pasveikindama 
Lietuvą su nepriklausomybės 
atkūrimu. Ji bendravo ir su sve
čiais, kurių tarpe buvo nemažai 
lietuvių, praleido su jais geroką 
valandą.

O praėjusių metų vasarą, 
kai Niujorke Rytų-Vakarų insti
tutas surengė Baltijos valstybių 
prezidentų pagerbtuves, amba
sadorė Albright, pavaduodama 
valstybės sekretorių Warren 
Christopher, įteikė visiems 
trims prezidentams žymenis, o 
po to sėdėjo prie to paties stalo 
su Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku ir susidomėjusi klau
sėsi apie tai, kaip Lietuva gy
vuoja.



Prel. KAZIMIERAS SENKUS Kaune dėkoja AUDRUTEI ir GIEDRUTEI MUNDINAITĖMS, giedojusioms 
kalėdinę giesmę su kanklių palyda Nuotr. A. Kairio

Sugrįžęs tėvynėn sėkmingai darbuojasi
Kunigas KAZIMIERAS SENKUS, išgyvenęs Vokietijoje 56 
metus, apsigyveno Kaune, kur rado palankią dirvą savo 

apaštalavimui žodžiu ir giesme

Nepagrįstai puolamas ministeris
Išpūsti priekaištai Lietuvos švietimo ministeriui profesoriui ZIGMUI ZINKEVIČIUI

JUOZAS KOJELIS, 
Los Angeles

Naujasis Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministeris prof. Zig
mas Zinkevičius “Dienovidyje” 
(1996.XII.13) ir “Valstiečių laik
raštyje” (1996.XII.17) išsakė sa
vo principinius nusistatymus 
Lietuvos mokyklų reformų 
klausimu. Jis nori, kad Lietuvos 
mokykla atsikratytų sovietinio 
švietimo dvasios ir bolševikinių 
įpročių. Jam rūpi į mokyklą grą
žinti dorovinį auklėjimą, nesiša- 
linti nuo religijos, sudaryti sąly
gas mokslo siekti vaikams su 
negalia ir neturtingų bei aso
cialių šeimų vaikams. Jo pirma
eiliai rūpesčiai: lietuvių kalba, 
Lietuvos istorija ir kultūros ty
rimai, tarptautiniai tyrimai, pa
deda jungtis į Vakarų Europos 
mokslo sandarą. Ministeris stip
riai pabrėžė, kad visoje Lietu
voje, taip pat ir Šalčininkų bei 
Vilniaus rajonuose, “būtų mo
kyklos, kuriose tėvai savo vai
kus galėtų mokyti valstybine 
kalba”.

Ministeris stipriai pasisakė 
prieš nelegalias mokyklas, ko
munistų partinių diplomų pri
pažinimą (tai “mokslo išniekini
mas”) ir už “tautinės savimonės 
pagrindų” stiprinimą.

Prof. Z. Zinkevičius jau nuo 
seno buvo puolamas lenkiško 
elemento, kuris kritiškomis Lie
tuvos atsikūrimo dienomis sto
vėjo Lietuvos nepriklausomybės 
priešų pusėje. Apie jį nepalan
kiai viešai yra atsiliepęs ir dr. 
Tomas Venclova, paskelbęs 
Sniečkų antruoju Vytautu Di
džiuoju. Dabar skundai prieš 
prof. Zinkevičių jau pasiekė ir 
Varšuvą. Tad kuo kaltinamas 
Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nisteris prof. Zigmas Zinkevi
čius?

Kaltinimų santrauką patei
kia “Lietuvos aide” (1996. 
XII.28) “Lietuvos piliečių ali- 
janso” valdybos pirmininkas 
Mečislavas Vaškovičius. Bet 
tuose kaltinimuose, naudojant 
paties MV žodžius, “skandalin
gai” prasilenkiama su tiesa.

Pažiūrėkime, kokius kon
krečius priekaištus, remdamasis 
švietimo ministerio pareiški
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mais “Valstiečių laikraštyje”, 
jam daro “Lietuvos piliečių ali- 
janso” valdybos pirmininkas.

Kaltinimas, kad ministeris 
“kvestionuoja žmonių teisę ap- 
sipręsti dėl tautybės”, yra visiš
ka netiesa, nes jis savo pasikal
bėjime tautybės klausimo net 
užuominomis nepaliečia. MV 
teigia, kad “ministeris atvirai 
pareiškia sieksiąs likviduoti ne
lietuviškas mokyklas”, bet ir tas 
kaltinimas yra neteisingas. Tik
rieji ministerio Zinkevičiaus žo
džiai tokie: “Tikiu, Valstybės 
saugumo departamentas imsis 
priemonių išaiškinti visas nele
galias aukštąsias mokyklas, vei
kiančias Lietuvoje, ir patrauks 
jų vadovus baudžiamojon atsa
komybėn”. Kurioje valstybėje 
nelegalios mokyklos toleruo
jamos?

MV savo “pareiškime” į mi
nisterio lūpas bando įdėti tokį 
pareiškimą: “Žmonės, nepakan
kamai mokantys valstybinę kal
bą, nėra Lietuvos piliečiai”. Ži
noma, nepiliečiu gali būti mo
kančių ir nemokančių valstybi
nę kalbą. Tokių yra ir Ameri
koje. Bet prof. Zinkevičius 
kalba ne apie “žmones”, o spe
cialią žmonių kategoriją - “mo
kytojus ir mokyklų vadovus”. 
Štai jo žodžiai: “Kiekvienas mo
kytojas ir kiekvienas mokyklos 
vadovas privalo mokėti valsty
bės kalbą. Kitu atveju - jis ne 
pilietis”.

Nesu arčiau susipažinęs su 
Lietuvos švietimo ir tautinių 
mažumų įstatymais ir nežinau, 
ar ministeris savo pareiškimu su 
jais yra prasilenkęs, bet jei iš 
mokytojų ir mokyklų vadovų 
reikalaujama Lietuvos piliety
bės ir lietuvių kalbos mokėjimo, 
jokiu būdu nėra prasilenkiama 
su Tarptautine žmogaus teisių 
deklaracija. Amerikoje, jei nesi 
pilietis ir nemoki anglų kalbos, 
valstybinėje mokykloje negali 
gauti nė sargo vietos. O norint 
gauti pilietybę, reikia laikyti eg
zaminą ir įrodyti, kad žinai 
valstybinės santvarkos pagrin
dus ir pakankamai gali suprasti 
ir bent šiek tiek kalbėti angliš
kai. Tik ilgai šiame krašte išgy
venę ir nusikaltimų nepadarę

Prof. ZIGMAS ZINKEVIČIUS

nepiliečiai išimties tvarka pilie
tybę gali gauti be egzaminų.

MV stengiasi pavaizduoti, 
kad jis žino Tarptautinės žmo
gaus teisių deklaracijos nuosta
tas, bet man aišku, kad jis ne
žino. Jo kaltinimai - tik tuščių 
burbulų pūtimas nepagrįstiems 
kaltinimams pridengti. Kas su 
pagrindu kritikuoja, nefalsifi
kuoja oponento minčių.

Lietuva dėkinga Lenkijai, 
kad kritiškose atsikūrimo valan
dose 1990-91 m. politinės ir mo
ralinės paramos susilaukė iš 
Varšuvos vyriausybės. Ir šian
dien Lenkijos vyriausybė remia 
Lietuvos kandidatūrą į ŠAS 
(NATO). Išeivijoje, ypač Kali
fornijoje, visą okupacijos laiko
tarpį Amerikos baltiečiai ranka 
rankon dirbo su Amerikos len
kais. Draugiški kontaktai išsi
vystė su egzilinės Lenkijos vy
riausybės Londone atstovu Pie
tų Amerikai Felix Zubr. Minis
teris prof. Zinkevičius tikrai nė
ra kliūtis “visuomenei kurti san
tarvę”, apie kurią kalba M. Vaš
kovičius. Santarvei pirmoje eilė
je kenkia “separatistai”, “auto- 
nomistai”, “jedinstvininkai”.

Taip pat M. Vaškovičiui ne
reiktų rūpintis, kad Lietuvos 
įvaizdžiui pasaulyje galėtų pa
kenkti pasaulyje žinomas, verti
namas, kai kurių Vakarų Eu
ropos valstybių mokslų akade
mijų narys ir už nuopelnus 
mokslui ordinais apdovanotas 
lietuvis profesorius. Tik tie, ku
rie susirūpinę Lietuvos įvaiz
džiu, neturėtų skelbti netiesos, 
nefalsifikuoti jo minčių ir be pa
grindo puldinėti.

Ministerio Zigmo Zinkevi
čiaus Lietuvos mokyklų refor
mos kryptį paremdami ir nuo 
neteisingų puolimų gindami, iš
eivijoje atsiliepė kultūros žmo
nės - “Draugo” redaktorė Da
nutė Bindokienė ir JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė (“Draugas”, 
1997.1.10). Neaišku, kodėl tyli 
visuomeninių organizacijų vadai 
ir politiniai aktyvistai. Juk net 
popiežius Jonas-Paulius II, lan
kydamasis Lietuvoje, nesolida
rizavo su karštagalviais Lietu
vos lenkais ar “tuteišais”.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 

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

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

(contact lenses).

ALDONA GRICIENĖ, Kaunas

Kun. Kazimieras Senkus į 
Vokietiją išvyko iš Lietuvos 
kaip klierikas ir 1942 m. Miuns- 
teryje baigęs teologinius moks
lus įšventintas kunigu. Po karo 
Romoje, Popiežiškajame bažny
tinės muzikos institute, studija
vo grigalinį choralą ir kompozi
ciją. Magistro laipsnį gavo už 
diplominį darbą apie lietuvių 
liaudies giedojimą. Vėliau, ga
vęs Baltiečių instituto stipendi
ją, kun. ruošė studiją apie lietu
vių liaudies dainas. Ilgą laiką 
gyveno Štutgarte, dalyvavo lie
tuvių bendruomenės veikloje. 
Jo iniciatyva buvo įsteigta Vo
kietijos lietuvių kultūros draugi
ja, kurios valdyboje ilgą laiką 
dalyvavo. Ypač daug dėmesio 
skyrė Vasario 16-osios gimna
zijai.

1996 m. vasario 11-ąją kun. 
K. Senkus atsisveikino su Vo
kietija, kurioje praleido 56 me
tus, ir grįžo į tėvynę. Apsistojo 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
namuose - vienuolyne. Baltos 
sienos, ant palangių kaktusai, 
tylą drumsčią nenuoramos pa
pūgėlės... Ar suskambės šiuose 
švara tviskančiuose namuose 
dabar jau prelato Kazimiero 
Senkaus giesmės? Ar bus gali
mybė tęsti svečiose šalyse pra
dėtą darbą - jungti tikėjimą ir 
meną?

1946 m. išeivijoje buvo iš
leistas pirmasis kun. K. Senkaus 
giesmynas “Giedanti bažnyčia”, 
1960 m. - “Garbė Dievui”, 1993 
m. jau Lietuvoje - “Liturginis 
giesmynas”, 1996 m. - “Natos 
vargonams” I ir II dalis. Taigi 
jau trečia karta mokosi giedoti 
iš šio kompozitoriaus sukurtų ir 
surinktų giesmių.

Vienuolyno šventovėje mu
zika suskambo iš karto. Talen

Tilžės miesto vaikų darželio “Rodničiok” lietuvių grupė Kalėdų eglutės 
renginyje 1995.XII.24

Mokyklos Karaliaučiaus srityje
Mažosios Lietuvos fondo parama lietuviškom 

mokyklom Karaliaučiaus srityje
!r

Mažosios Lietuvos fondo 
atstovė Rūta Mačiūnienė prieš 
1996 m. Kalėdas aplankė Tilžės 
vaikų darželio lietuvių grupę 
(15 vaikų), kurią jau anksčiau 
buvo apdovanojusi. Šį kartą nu
vežė LEGO konstruktorius, sal
dainių, o mokytojoms Vydūno 
knygą “Mano tėvynė”. Būdama 
Tilžėje R. Mačiūnienė perdavė 
gautus iš MLF nario B. Snars- 
kio $50 Kristaus Prisikėlimo 
šventovės statybai, aplankė ta 
proga prie Kristaus Prisikėlimo 
parapijos veikiančią sekmadie
ninę mokyklą, kurią lanko 30 
vaikų. MLF atstovė susižavėjo 
mokytojos p. Saudargienės ga
bumais ir energija mokant vai
kučius dainavimo, tautinių šo
kių. Ji padovanojo tai mokyklė
lei magnetofoną, garsajuosčių ir 
žadėjo nupirkti medžiagos tau
tiniams drabužiams. Siuvimu 
pasirūpins tėvai.

Iš lietuvių kalbos mokytojų 
sąjungos MLF atstovė gavo jų

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

tingas kunigas patraukė vaikus, 
jaunimą, pasauliečius. Įsitraukė 
į Tautos vertybių ieškančiųjų 
klubo “Verdenė” veiklą. Birže
lio mėnesį įvykusioje konferen
cijoje “Tauta ir kalba” skaitė 
pranešimą “Vasario 16-osios 
gimnazija ir Vokietijos lietu
viai”, renginyje “Orą et labora” 
kalbėjo apie visagalę maldą.

Praėjus vos pusmečiui po 
sugrįžimo, buvo įsteigta Kauno 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
parapija, jos vadovu paskirtas 
prel. Kazimieras Senkus. Kultū
rinė veikla kūrybinguose Dievo 
namuose dar labiau pagyvėjo. 
Gruodžio mėnesį buvo surengta 
popietė “Adventas - Kristaus 
Karaliaus laukimo metas”. Joje 
dalyvavo “Rasos” vidurinės mo
kyklos mokiniai, šventovė, gies
mininkai, muzikos mokyklų 
moksleiviai. Dvasingus prelato 
žodžius pakeitė Advento gies
mės. Galingas Česlovo Rinkevi
čiaus bosas drebino langus (pri
siminiau, kaip vaikystėje, vy
rams susėdus apie stalą ir už
traukus dainą, užgesdavo lem
pa). Išsirikiavo mokytojų an
samblis “Elegija” (vadovė R. 
Burinskienė). “Žvaigždžių Kū
rėjau malonus, / Šviesa teisiųjų 
amžina...” - liejosi iš moterų 
krūtinių.

Vyresnio amžiaus klausyto
jų akyse sužvilgo ašaros, kai se
sutės Audrutė ir Giedrutė Mun- 
dinaitės, pritardamos kanklė
mis, giedojo lietuvių liaudies 
giesmę: “Dievas siuntė iš aukš
tybės / Angelą didžios galy
bės...” Mūsų vaikystės giesmė - 
tiek kartų giedota!

Ką reiškia žmogui amžius, 
kai siela jauna, o troškimai di
dūs: padėti tėvynei, kelti jauni
mo dvasią, muzikos garsais šlo
vinti Viešpatį.

numatytą programą I-mam pus
mečiui. Tarp kitko, jie numatė 
surengti kalėdinių piešinėlių pa
rodą, piešinėlius atrinkti kon
kurso būdu, įteikti mažas dova
nėles laimėtojams savo amžiaus 
grupėje (3-7; 8-11; 12-17). Rei
kiamoms priemonėms įsigyti 
MLF * atstovė paskyrė JAV 
$200. Žiemos atostogų metu są
junga numatė kviesti kurį nors 
Tauragės meno sambūrį aplan
kyti kai kurias mokyklas (reikė
tų apmokėti autobuso išlaidas).

Sausio mėnesį sąjunga su
rengs ataskaitinę konferenciją, 
kurioje bus aptarta veikla II- 
ame pusmetyje. Į konferenciją 
bus pakviesta ir MLF atstovė.

Taigi verta remti uolių mo
kytojų veiklą. MLF šiai paramai 
naudoja tik tam tikslui paskirtas 
aukotojų lėšas, kurių paskutiniu 
metu nebedaug gauna. Būtų 
gaila, jei pradėtą paramą reikė
tų nutraukti. Ligi šiol MLF yra 
tam tikslui pervedęs iš viso JAV 
$3,800, už kuriuos ligi paskuti
nio cento atsiskaityta bei gauta 
nemažai padėkos laiškų.

L Adomavičienė
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Magdeburgo vyskupas L. NOWAK Nuotr. J. Piečaičio

Kalėdinės šventės Kaune
Su meile žmonėms, gerumu 

ir gailestingumu sutiko šv. Ka
lėdas ir Naujus metus Kauno 
krikščionės demokratės ir kata
likės moterys. Kad stebuklingas 
Kūdikėlio gerumas sušildytų vai,- 
kų mažas širdeles, prie šventinio 
stalo buvo pakviesti Panemunėje 
vargingai gyvenančių šeimų vai
kai. Maloni staigmena buvo ir 
vyresniems Kauno krikščionims 
demokratams, pakviestiems at
vykti į kalėdinę popietę.

Nors buvo labai šalta diena, 
susirinko gražus būrys ir senų, ir 
jaunų. Vaikai, partijos draugai, 
svečiai susėdo prie šventinio sta
lo. Visi pasijuto tarsi vienos šei
mos nariai. Vaišių stalą pašven
tino A. Panemunės parapijos kle
bonas kun. Pranas Liutvinas. 
Lauždamas paplotėlį, palinkėjo 
visiems meilės ir atjautos arti
mam. Kad padėtume vieni ki
tiems ir kad žmogus galėtų atsi
remti į žmogų, pajustų tvirtą ar
timo petį. Deja, ne vienas vaikas, 
gyvenantis parapijoje, yra patyręs 
žiaurumą, nesantaiką ir skurdą. 
Kaip žinome, iš skurdo ir nevilties 
viena parapijietė net bandė pati 
nusižudyti ir nužudyti savo vai
kus. Tie žmonės gyvena šalia 
mūsų, mūsų gatvėje, gal net mūsų 
laiptinėje. Būkime jiems gailes
tingi. Varguoliais ir našlaičiais tu
ri rūpintis ne tik valstybė, bet ir 
bendruomenė.

Seimo narys Kazimieras Kuz
minskas gausiai susirinkusiems 
žmonėms papasakojo apie darbą 
seime, pasidalino prisiminimais 
apie praleistą vaikystę Sibire, vai
šino vaikus saldumynais. Vaikus 
su šventėmis gražiai pasveikino ir 
Panemunės XIII vid. mokyklos 
direktorė Janina Zaparackienė.

Buvo pakalbintas kiekvienas

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gas - valstybės valdymo refor
mų ir savivaldybių ministerio.

ELTOS žiniomis, nauju Vil
niaus meru išrinktas Algirdas 
Čiučelis. Nuo 1995 m. meru 
buvo Alis Vidūnas, atsistatydi
nęs dėl naujo paskyrimo Vil
niaus apskrities viršininku. A. 
Čiučelis šias pareigas eis iki 
kovo pabaigos, kai įvyks savival
dybės naujos tarybos rinkimai.

Naujas NRTV tarybos 
pirmininkas

Sausio 7 d. Valstybinio ra
dijo ir televizijos tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas muzikolo
gas Rimantas Gučas, kuris 
taryboje atstovauja Kompozito
rių sąjungai, rašo ELTA. Tary
bą sudaro trejiems metams pen
kiolika visuomeninių organiza
cijų paskirti atstovai. Pirminin
kas savo pagrindiniu uždaviniu 
laiko visų gero bendradarbiavi
mo užtikrinimą, tiki, jog tarybos 
pareiga yra “formuoti per vals
tybinę radiją ir televiziją sklei
džiamos kultūros politiką”. Jo 
manymu, dabartinė valstybinė 
televizija turi daug trūkumų, jos 

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus
Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. FAX 905 540-1705
238 Emerald Street North, 

Hamilton, Ontario L8L 5K8

ir pats mažiausias, ir pats nedrą
siausias. Gausų vaišių stalą apgu
lė ne tik vaikai, bet ir suaugę. 
Vyresniuosius sužavėjo gražus 
vaikų elgesys. Kalėdų seneliui 
vaikai varžėsi padeklamuoti, pa
šokti, padainuoti. Virpėdami ne
kantrumu, jie laukė dovanų. Savo 
draugus linksmino folklorinis an
samblis. Skambėjo muzika, žaidi
mai, šokiai, pašmaikštavimai. Ge
ra ir smagu buvo kartu pasėdėti, 
pasivaišinti, pasiklausyti prisimi
nimų. Tai buvo puikiai pavykęs 
renginys. Tikra Panemunės bend
ruomenės solidarumo šventė.

Šventės rengėjai dėkingi už 
kalėdines dovanėles: “peliukus” - 
AB “Vilkas”, už vaišių stalą - 
svečiams iš Švedijos, Norvegijos, 
kaunietei Škirpos g. gyventojai J. 
Suchackienei, AB “Lytagra”, Ra
selei Jakutytei-Lipšienei iš Aus
tralijos, prof. Irenai Lukoševičie
nei ir Wasagos katalikių moterų 
būreliui iš Kanados bei Vytautui 
Bubniui iš Vokietijos. Ypač su
graudino Kauno Maltos ordino 
Senelių namų gyventojų paskirtos 
lėšos, uždirbtos iš kalėdinių dar
bų parodos.

Esame tauta, paveldėjusi iš 
tėvų gerumą, dorumą, gailestin
gumą, ir turime tai perduoti savo 
vaikams. Mūsų visų humaniška 
krikščioniška pareiga - kad Lie
tuvoje neliktų alkanų, užmirštų 
žmonių. Prisiminkime kaimyno, 
bendradarbio vaiką, vienišą žmo
gų, atsidūrusį karčioje kasdieny
bėje. Duokime jiems sparnus, ne
leiskime palūžti. Būkime vieni ki
tiems saulėmis.

Aldona Krinickienė, 
Lietuvos krikščionių demokratų 

partijos moterų sekcijos 
Kauno sk. pirmininkė

kultūrinis lygmuo per žemas.
Pirmajame tarybos posėdy

je sausio 14 d. “dauguma tary
bos narių buvo linkę skelbti 
konkursą generalinio direkto
riaus pareigoms užimti”, skelbia 
“Lietuvos rytas” (nr. 12). Ta
čiau šiuo klausimu bus pasitarta 
su seimu. RSJ
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ČIGONO ASILAS

Šiaulių rajono Lukšių kaimo 
ūkininkė iš nepažįstamo čigono 
nusipirko pasiutlige sirgusį asilą. 
Problemą sudarė prie to asilo pri
ėję ir pasiutlige užsikrėsti galėję 
žmonės. Deja, to čigono niekas 
nesurado ir tokių informacijų ne
gavo. Pasiutlige sirgęs čigono asi
las nugaišo po kelių dienų. Įskie
pyta buvo tik tuzinas šiuo pirkiniu 
susidomėjusių žmonių.

TRYLIKOS VAIKŲ MOTINA
Aštuoniasdešimtmečio sulau

kusią klaipėdietę Eugeniją Lau- 
reckienę aplankė socialiai remti
nų šeimų bendrija “Gintarinės 
kopos”. Trumpų žinių apie aplan
kymo priežastis pateikiama “Lie
tuvos ryto” 1996 m. lapkričio 4 d. 
laidos skyrelyje “Naujienų srau
tas”. Jame rašoma: “Iš Telšių ra
jono Skaudučių kaimo kilusi že
maitė išaugino trylika vaikų, kaip 
ji pati teigia, nežinančių, kur poli
cijos ar teismo durys, tikinčių 
nuoširdaus darbo išmintimi. Su
kaktuvininkė labai kukli moteris. 
Tik sulaukusi garbingo jubilie
jaus, ji prabilo, kad karo metais 
nuo mirties išgelbėjo dvi jaunas 
žydaites iš Nevarėnų ir Alsėdžių 
gyvenviečių. Ji pamena jų vardus 
ir pavardes”.

SKURSTA JAUNOS ŠEIMOS
Šilutiškės Sonatos Šešelgie- 

nės atvirą laišką Lietuvos seimo 
nariams prieš Kalėdas paskelbė 
“Lietuvos rytas” gruodžio 17 d. 
laidoje. Esą dabar daug kalbama 
apie pensininkus invalidus ir net 
streikuoti besiruošiančius gydyto
jus. Niekas betgi neužsimena apie 
jaunas šeimas, neturinčias kur 
gyventi, negaunančias darbo, o 
pašalpa už mažą vaikutį - vos 67 
litai. S. Šešelgienė seimo narius 
klausia: “Kaip jūsų manymu, rei
kia auginti vaiką už tokius pi
nigus?...” Savo liūdnas mintis jau
na motina S. Šešelgienė baigia 
taiklia pastaba: “Dabar daug kas 
rūpinasi, kaip išsaugoti kalbą. Bet 
norint ją išsaugoti, reikia, kad bū
tų ja kalbančių žmonių. Kas da
bar nori kurti šeimas, gimdyti 
vaikus? Mažai tokių. Negi nema
tote, koks gimstamumo ir mirtin
gumo santykis Lietuvoje. Peršasi 
išvada, kad netrukus išmirs lietu
vių tauta. Susimąstykite pagaliau, 
suteikite jaunimui galimybių gy
venti, dirbti, gimdyti vaikus”.

DIDŽIAUSIAS BARAVYKAS
“Alytaus naujienos” pernai 

buvo paskelbusios grybų konkur
są “Baravykas-96”. Vertintojų ko
misijai vadovavo Alytaus apskri
ties valdytojas Vydas Baravykas. 

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg j vieną adresą.

4 Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.

•f Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.

+ Iš toliau siųsti U.P.S.
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.
Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer.).

Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai......................... tel. 514 366 8259
Hamiltono apylinkėje - Bernardas ir Danutė Mačiai.... tel. 905 632-4558
Delhi, Simcoe - Andrius ir Gertrūda Usvaltai................tel. 519 773-8007

Dėl pinigų siuntimo, maisto siuntinių kainoraščių, ar dėl platesnių 
informacijų prašom rašyti ar skambinti Vytui ar Genei Kairiams, 

517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. 905 643-3334

Konkursą laimėjo Alytaus miesto 
savivaldybės komunalinio ūkio 
skyriaus vyr. inž. A. Sirtautienė. 
Vertintojų komisijai ji atnešė vie
ną kilogramą ir 65 gramus svėrusį 
šilo baravyką. Tą baravyką ji sa
kėsi radusi pačiam miesto centre, 
rotušės kieme, prie to pastato 
durų.

BANDĖ IŠLAISVINTI VADUS
Lietuvos prez. A. Brazauskas 

buvo gavęs Rusijos socialistinės 
orientacijos mokslininkų draugi
jos daugiau kaip dvidešimt narių 
pasirašytą raštą, prašiusį nutrauk
ti Maskvai tarnavusių komparti
jos vadų M. Burokevičiaus ir J. 
Jermalavičiaus bylą ir išleisti juos 
pas šeimas. Esą jie yra geri Lie
tuvos piliečiai ir net patriotai, nu
sipelnę laisvės ir žmogaus teisių. 
Prez. A. Brazauskas sakėsi atsa
kęs jų laisvintojams, kad tie du 
lietuvių kilmės komunistai padarė 
didelių nusikaltimų, steigdami 
antivalstybines organizacijas, vyk
dydami sąmoningus nužudymus. 
Tad į jų bylą neturi teisės kištis 
nei Lietuvos prezidentas, nei kiti 
vyriausybės nariai.

KUPIŠKĖNŲ PARTIZANAI
Emilijos Urbonienės pranešimu 

“Lietuvos ryte”, kupiškėnai pagerbė 
žuvusius Vytenio rinktinės partiza
nus ir ryšininkus. Nužudytų ryšinin
kų ar žuvusių partizanų kūnai, spyg
liuota viela surišti po kelis, tada bū
davo sugrodami po Varležerio ledu 
ar užpilami žemėmis žvyrduobėse. 
Ten Lauko ir Ežerėlio gatvėse pa
statytų sodybų savininkai teberanda 
palaikų, perkeliamų į senąsias Ku
piškio kapines. Spalio pradžioje visų 
žuvusių ir nužudytų kupiškėnų, atmi
nimas buvo pagerbtas dail. M. Or
lausko skulptūrine medžio kompozi
cija, kurioje spygliuota viela aprištą 
žuvusio partizano kūną ir nukirstas 
rankas saugo angelas sargas. Ši pa
minklinė kompozicija papuošė Ku
piškio pakraštyje esančią kalvelę prie 
klampaus slėnio su Varležerio akimi.

VOKIEČIŲ KARIŲ KAPAI
Pernai buvo surankioti II D. 

karo metais Lietuvoj žuvusių vo
kiečių karių kapai. Specialius ty
rimus atliko Vokietijos karių glo
bos sąjungos atstovas ir Lietuvos 
įmonė “Palikimas”. Paieškos iš
laidas padengė Vokietijos vyriau
sybė. Daugiausia vokiečių karių 
palaikų buvo rasta Kaune, Aukš
tųjų Šančių kapinėse. Vienas jų 
sklypas buvo šalia lietuvių ir rusų 
karių, o kitas - už kapinių ribos. 
Kitose Lietuvos vietose perlaido
jimui buvo atkasti ir į Pažaislio 
vienuolyną nuvežti 566 žuvusių 
vokiečių palaikai. Prieš Kalėdas 
jų visų kaulai, sudėti į baltas dė
žutes primenančias karstelius, bu
vo perlaidoti Aukštųjų Šančių 
kapinėse. Ten juos lengvai galės 
surasti turistais atvykstantys gimi
nės.

TEIS KATERIO VAIRUOTOJĄ
Kateriu vadinamo motorinio 

laivo vairuotojas Gintautas Vijei- 
kis jau yra suimtas ir laukia teis
mo Kaune. Tardyme jis buvo pri
pažintas kaltu dėl pernai rudenį 
Kauno mariose įvykusios tragedi
jos. Ten iš apsivertusio katerio ta
da nuskendo penki Kauno jėzuitų 
gimnazijos keturiolikmečiai moks
leiviai - Inga Kavaliauskaitė, Jū
ratė Malinauskaitė, Neringa Vėb
raitė, Martynas Vareikis ir Rim
tautas Veiveris. G. Vijeikiui da
bar gresia penkeri metai kalėjimo 
už katerio vairo atidavimą vai
ruoti nemokančiai gimnazistei, 
dėl kurios nesugebėjimo ir apsi
vertė kateris, nuskandinęs penkis 
gimnazistus. V. Kst.

Brazilijos San Paulo miesto lietuvių choras, atšventęs 60 metų veiklos sukaktį 1996 metais. Viduryje - choro 
vadovė muzikė ELVYRA KILČIAUSKAITĖ-BELLUCCI

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS VALDYBOS surengti pusry
čiai 1996 m. gruodžio 1 d. Jaunimo 
centro salėje gerai pasisekė ir davė 
gražaus pelno, kuris buvo skirtas 
globos namams - “R. McDonald 
House”. Apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja D. Mačienei ir visoms, 
pagelbėjusioms šeimininkėms ga
minant pusryčius, ponioms už iš- 
kepimą pyragų, organizacijoms už 
paaukotus vertingus laimikius lote
rijai ir visiems, kurie prisidėjo prie 
šio renginio. Padėka priklauso lie
tuvių visuomenei, gausiai dalyvavu
siai pusryčiuose.

KLB HAMILTONO APYLIN
KĖS VALDYBOS surengtas Nau
jųjų metų sutikimas praėjo pakilioj 
nuotaikoj. E. Bajoraitienės ir R. 
Pakalniškienės gražiai išpuošta salė 
derinosi prie vakaro iškilmingumo. 
Svečiai vaišinosi, B. & D. Mačių, 
skoningai pagaminta vakariene. V. 
Povilonio graži muzika su lietuviš
kų dainų palyda linksmino svečius.

KELIŲ SAVAIČIŲ LAIKO
TARPIU negailestinga mirtis ap
lankė Hamiltono lietuvius, išplėš
dama iš mūsų tarpo mums brangius 
žmones. Taip staiga ir netikėtai 
mus paliko a. a. A. Mikalauskas - 
visuomeninkas, veikėjas ir taurus 
lietuvis, kurio pasigenda ir liūdi, ne 
tik jo šeima bei artimieji, bet ir 
Hamiltono visuomenė. A. a. A. 
Meškauskas (neseniai palaidojo 
žmoną), dar jaunas, liūdesy paliko 
dvi mažas dukreles. Amžinos at
minties V. Linčiauskas, R. Rimke- 
vičienė, A. Styrienė, D. Krištolai- 
tienė, dar pačiame gyvenime, pali
ko nepilnametį sūnų; nebėra A. 
Gelžinio, L. Maksimavičiaus. Tebū
na jiems visiems lengva Kanados 
žemė.

G. GIEDRAITIENĖ sausio 4 
d. atšventė savo 60 - tąjį gimtadie
nį. Vaišės - staigmena įvyko žento 
ir dukters G. Lester puošnioje rezi
dencijoje Newmarket, Ont. E. Ba
joraitienės pagalba dalyvavo gražus 
skaičius draugių hamiltoniečių. 
Joms buvo užsakytas specialus au
tobusas. Vaišės pasižymėjo valgių 
įvairumu ir stalo puošnumu. Sukak
tuvininkei buvo įteikta puokštė gė
lių ir bendra dovana. H. Kairienė 
perskaitė humoristinių kupletų, pa
rašytų A. Čerškienės. Ją sveikino 
sesutės Jane ir Regina bei E. Kuda
bienė. Jos vyras Romas, palyginda
mas ją, su senu vynu, linkėjo lai
mės. Pabaigoje prie gimtadienio

R. STEPULAIČIO sniego skulptūros prie savo namų Barrie, Ont., mieste. 
Jų nuotrauka buvo įdėta vietiniame “Barrie Examiner” laikraštyje

PĖDOS SPE C ĮAUSTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

torto sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Paskutinį žodį tarė žentas Gary, pa
dėkodamas visoms viešnioms už 
dalyvavimą. Mes linkim Gražinai il
gų metų, o jos dukrai Dianai ir žen
tui Gary už pakvietimą ir puikias 
vaišes. M. Biekšienė

PARAMA VASARIO 16 GIM
NAZIJAI. Rėmėjų būrelio nr. 13- 
14 Hamiltone vadovas St. J. Dalius 
surinko iš narių-rėmėjų įnašus už 
1997 metus. Sumokėjo už visus me
tus $12 kun. J. Liauba, OFM; po 
$15 B. Grajauskas, L Jakimavičiū- 
tė, E. Lesevičienė; po $20 J.Kaže- 
mėkas, A. Lukas, A. Mačiulaitienė, 
T. Mureika, A. Prunskus, R. Ro- 
žanskas, VI. Stabingis; po $25 A. 
Garkūnas, P. Kanopa, J. Kažemė- 
kas, J. Krištolaitis, A. Liaukus, G. 
Melnykas, A. Pilipavičius, E. Saka- 
vičienė, SLA 72 Kuopa Hamiltone, 
P. Vizbaras, P. Žulys; po $30 P. Ba
ronaitis, R. Rimkevičienė, dr. B. 
Vidugiris; po $50 J. Andrukaitis, J. 
Astas, St. Kačinskas, dr. V. Kveda
ras, S. Rakštienė, P. Sakalas, J. Va
ranavičius, F. Venckevičienė; $100 
- E. Lengnikas; $150 - E. Kronie- 
nė; $200 St. D.; $5000 sumokėjo 
Leonas Klimaitis savo motinos Pra
nės Dalienės šviesiam atminimui 
mirties metinių proga.

Iš būrelio pasitraukė amžiny
bėn pašaukti a.a. Balys Grinius, iš
buvęs rėmėju 32 metus, a.a. Petras 
Zabarauskas, išbuvęs rėmėjų 11 
metų, a.a. Pranė Dilienė - 9 metus. 
Būrelis buvo išaugęs iki trigubo, tu
rėdamas daugiau kaip 60 narių, ta
čiau dabar negailestinga mirtis ski
na ištikimus būrelio narius ir dabar 
yra likę tik 37 nariai - rėmėjai.

Surinkti pinigai iš narių - rė
mėjų įnašų $6.412. sausio mėn. 6 d. 
buvo įnešti į Vasario 16 gimnazijos 
sąskaitą “TALKOJE”, kad persiųs
tų Vokietijon.

Nuo būrelio įsteigimo (1965 
m.) per 33 metus surinkta ir išsiųsta 
Vasario 16 gimnazijai paremti 
$54.107. Nuoširdžiai dėkoju vi
siems ištikimiems būrelio nariams, 
kurie nepailsdami pastoviai remia 
mūsų lietuvių Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Stasys J. Dalius, 

būrelio vadovas

Winnnipeg, Man.
A. a. STASYS RAMANČIAUS- 

KAS po sunkios ir ilgos ligos, sulau
kęs 76 m. amžiaus, mirė 1996 m. 
gruodžio 20 d. Lietuvoje mokytoja
vo Skaudvilės ir Švėkšnos mokyklo
se. Atvykęs į Kanadą 1948 m., įsi

jungė į visuomeninę veiklą. Buvo 
Sv. Kazimiero parapijos komiteto 
narys ir mokytojavo lietuviškoje 
šeštadieninėje mokykloje. Įsteigęs 
savo verslo įmonę vandentiekio sri
tyje, dažnai talkino šventovei bei 
vasarvietei. 1982 m. pakirstas apop
leksijos (stroke), iki mirties sunkiai 
sirgo. Maldas laidotuvių koplyčioje 
skaitė ir gedulines pamaldas Šv. 
Kazimiero šventovėje atnašavo prel. 
J. Bertašius. Palaidotas Assump
tion kapinėse. Liūdi žmona Julija, 
duktė Renata, sūnūs - Algis ir Ro
mas su šeimomis bei kiti giminės ir 
draugai Kanadoje ir Lietuvoje.

A.a. EMA ŠNEIDERAITIE- 
NĖ-LIUTKUTĖ, sulaukusi 89 m. 
amžiaus, mirė 1996 m. gruodžio 22 
d. Gimusi Lietuvoje, į Kanadą atvy
ko 1952 m. Maldas laidotuvių kop
lyčioje skaitė prel. J. Bertašius. Pa
laidota Brookside kapinėse. Lūdi - 
sūnūs Albert ir Garry su šeimomis 
bei kiti giminės.

CONCORNO KOLEGIJOJE 
šiuo metu studijuoja 6 studentai iš 
Lietuvos. Apylinkės valdyba pa
kvietė juos dalyvauti Vasario 16 
minėjime.

ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JOS metinis susirinkimas ir Šv. Ka
zimiero minėjimas rengiamas sek
madienį, kovo 9 d. tuoj po pamal
dų. Parapijiečiai yra kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti. EKK

Calgary, Alberta
A. a. ONUTĖ (GRINIŪTĖ) 

MATULIONIENĖ, 96 m. amžiaus, 
mirė Kalgaryje 1996 m. lapkričio 6 
d., palikusi dukterį Gigą Schlosser, 
daug vaikaičių ir provaikaičių. Jie ir 
visi kiti giminės liūdi netekę prose
nelės, senelės, artimo bei mylimo 
žmogaus. Palaidota šalia vyro Pet
ro, mirusio 1970 m. ir mylimo sū
naus Fredo, mirusio 1985 m. 
Queen’s Park kapinėse. Velionė 
buvo gimusi Lietuvoje 1900 m. ge
gužės 18 d. Ištekėjusi už Petro Ma
tulionio 1925 m. Į Kanadą atvykusi 
1928 m. Išgyvenusi su šeima sun
kius ekonominės krizės laikus, 1970 
m. persikėlė į Kalgarj. Buvo žino
ma kaip Lietuvių bendruomenei 
priklausanti, daržininkystę mėgs
tanti našlė. Pastaruosius savo gyve
nimo metus praleido Bethamy Lod
ge senelių namusoe. Inf.

Ottawa, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ FON

DAS praneša, kad mirus ilgame
čiam fondo įgaliotiniui a.a. Albinui 
Paškevičiui, jo pareigas sutiko per
imti Vytautas Radžius, gyv. 56 
Wedgewood Cr. Gloucester, ON 
K1B 4B4. Norime tikėti, kad kaip 
ir anksčiau otaviečiai ir apylinkė 
neužmirš KL fondo ir per jį rems 
lietuvybės išlaikymo pastangas Ka
nadoje ir teiks pagalbą vargstan
tiems Lietuvoje ne vien aukomis, 
bet ir palikimais.

Kanados lietuvių fondas

Paieškojimas
Apolonija Svolkinaitė-Janule- 

vičienė ieško savo tėvo Juliaus 
Svolkino, gimusio 1920 m. sausio 
31 d. Plikainių kaime, Jonavos raj. 
Jei kas nors žinotų apie jo likimą, 
prašoma rašyti adresu: A. Janulevi- 
čienė, Ralio 1-18, 5000 Jonava, 
Lietuva.

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

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

JA Valstybės
Devintasis pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresas įvyks š. m. lie
pos 17-27 d.d. Vašingtone, Niu
jorke ir Bostone. Jo šūkis - “Lie
tuviška prigimtis atidaro pasaulio 
duris”. Kongresas atstovams kai
nuos po 1.050, dalyviams - po
l. 300 dolerių. Šis mokestis pa
dengs nakvynę, pobūvius ir visas 
ekskursijas. Kainos sumažinamos 
pora šimtų dolerių tiems, kurie 
užsimokės prieš vasario 16 d. To
kiu atveju atstovams kainuos po 
850 dolerių, dalyviams - po 1.100. 
Registracijos mokestis 200 dole
rių tik suteikia teisę dalyvauti vi
suose kongreso renginiuose. Va
šingtone yra numatytas atidarymo 
balius, organizacijų mugė, kelio
nė į muziejus ir JAV valdžios pa
status bei Lietuvos ambasadą. 
Kongreso dalyvių Niujorke lauks 
ekskursija laivu aplink Manhat- 
taną, vakaras teatre, ekskursijos į 
įdomesnes vietas. Stovyklai yra 
pasirinktas Cape Code Atlanto 
pajūrys. Užbaigos balius įvyks 
Bostone su ekskursija istorinėn 
šio miesto dalin. Jaunimo reika
lai, veikla ir rūpesčiai bus svars
tomi studijų dienose. Studijoms 
numatyta po vieną dieną Vašing
tone, Niujorke ir Cape Code.

Amerikos lietuvių taryba 
(ALTa) savo pirmajame posėdyje 
su naujuoju pirmininku pasiskirs
tė valdybos pareigomis. Dabarti
nę valdybą sudarė naujasis pirm, 
dr. Jonas Račkauskas, vykdoma
sis vicepirm. Gražvydas Lazaus
kas, keturi vicepirmininkai - Pet
ras Buchas, Kostas Burba, Vy
tautas Bildušas ir Vytautas Jokū
baitis, sekr. Stasys Dubauskas, 
ižd. Viktoras Naudžius, valdybos 
nariai - Jeronimas Gaižutis, Stan
ley Balzekas, Jr., Stasys Briedis, 
dr. Vytautas P. Dargis, dr. Bronė 
Motušienė, Saulius Kuprys, Eve- 
lyna Oželienė, Birutė Skorubs- 
kienė ir ALTos atstovas Vašing
tone dr. Jonas Genys.

“Lietuvių balsas” 1996 m. 
spalio vidurio laidoje paminėjo 
savo veiklos dešimtmetį. “Lietu
vių balsas” pakeitė socialistų Či
kagoje leistą dienraštį “Naujie
nos”. Dr. V. Šimaitis suorganiza
vo leidybą kairiojo sparno sa
vaitraščio “Lietuvių balsas”. Jo 
dvidešimt du pirmuosius nume
rius suredagavo vyr. red. Antanas 
Kučys ir inž. Edmundas Jasiūnas. 
Pastarasis gerokai ištobulino 
“Lietuvių balsą”.

Prancūzija
Prancūzuos LB tarybos posė

dyje 1996 m. lapkričio 15 d. atsi
statydino tarybos pirm. Karolina 
Paliulienė. Ją pakeitė naujuoju 
tarybos pirmininku išrinktas dail. 
Žibuntas Mikšys. Naują valdybą 
sudarė pirm. Perkūnas Liutkus, 
sekr. Jean Mončys, ižd. Žiba Kli- 
mienė, ryšininkas su Prancūzijos- 
Lietuvos draugijomis Michel Pag- 
nier ir ryšininkė su jaunimu Inga 
Lanchas.

Prancūzuos LB ruošiasi pa
minėti savo veiklos penkiasde
šimtmetį. Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas jos buvusį ilgametį 
pirm. prel. Joną Petrošių jau 1995
m. liepos 8 d. apdovanojo Lietu

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

M'T' A T lietuvių kreditoA /VL/lVzA kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. Iki.........1.75%
santaupas....................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI:

90 dienų indėlius...................... 2.25%
180 dienų indėlius....................2.25%
1 m. term, indėlius.................... 2.75%
2 m. term. Indėlius.................... 3.75%
3 m. term. Indėlius.................... 4.50%
4 m. term, indėlius.................... 4.75%
5 m. term, indėlius.................... 5.25%
RRSP Ir RRIF
(Variable)..................................... 2.50%
1 m. Ind......................................... 2.75%
2 m. Ind......................................... 3.75%
3 m. Ind.........................................4.50%
4 m. ind.........................................4.75%
5 m. Ind......................................... 5.25% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

vos didžiojo kunigaikščio Gedi
mino IV laipsnio ordinu. Minė
jimas įvyks vasario 15 d. italų mi
sijoje Paryžiuje, susietas su Va
sario šešioliktąja ir šv. Kazimiero 
švente.

Australija
“Mūsų pastogę” Sidnyje lei

džiančios LB spaudos sąjungos 
narių susirinkimas 1996 lapkričio 
17 d. įvyko Lietuvių namuose. LB 
spaudos sąjungos valdybą sudaro 
pirm. Vytautas Patašius, vice
pirm. Vytautas Doniela, sekr. Vy
tenis Šliogeris, nariai Danius Kai
raitis, Antanas Laukaitis ir Kęs
tutis Protas. Pirm. V. Patašiui pa
siūlius, pirmiausia susikaupimo 
tylos minute buvo pagerbti 57 mi
rusieji LB spaudos sąjungos na
riai. Susirinkime buvo patvirtin
tos šios organizacijos apyskaitos.

Melburno lietuvių Klubo 
naująją valdybą sudarė: Vladas 
Bosikis - pirmininkas ir iždinin
kas, Nijolė Kairaitienė - vicepir
mininkė ir sekretorė, Benediktas 
Beržanskas - ūkvedys ir reikalų 
vedėjas, Zigmas Augaitis - rengi
nių vadovas, Benediktas Kamins
kas - baro iždininkas. Kandida
tais liko Feliksas Sodaitis ir Pau
lius Kabaila.

Lenkija
Penktasis Lenkuos tautinių 

ir etninių mažumų kultūrinis fes
tivalis “Bendrija kultūroje” 1996 
m. lapkričio 17 d. įvyko Varšuvos 
traktorių gamyklos kultūros rū
muose. Jame didelį pasisekimą 
turėjo lietuvių etnografinis an
samblis “Dušnica”. Ta proga bu
vo rašyta, kad lietuviai sudaro 
vieną dainingiausių Lenkijos tau
tinių mažumų. Esą vien tik Suval
kijos vaivadijoje, kur gyvena dau
giau kaip 10.000 lietuvių, yra apie 
dvidešimti muzikinių grupių - 
liaudies dainų ir šokių ansamblių, 
vaikų ir suaugusiųjų chorų, or
kestrų, šokių ratelių bei mėgėjiš
kų dramos teatrų.

Punsko ir apylinkių lietuviai 
naujuosius 1996-97 mokslo metus 
pradėjo be naujų lietuviškų Len
kijoje išleistų vadovėlių. Pensijon 
išėjo Punsko vaikų darželio mo
kytojos N. Dambrauskienė ir E. 
Muliarčikienė bei Navininkų mo
kyklos mokytojas H. Karčiauskas. 
Ramoniškių pradinėn mokyklon 
vėl sugrįžo lietuvių kalbos pamo
kos, jų pageidaujant septyniems 
vaikams. Lietuvių kalbą jiems 
dėstys O. Zdanienė.

OFFORD 
ĮįJ REALTY LTD. 

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

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

Angelę 
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
J, mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PASKOLAS
Asmenines nuo............ 9.75%
neklln. turto 1 m........... 5.20%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
Iki $2,000 Ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos Iki $60,000 
sumos draudimu



PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Antisemitinės nuotaikos Kvebeke
Vokiečių dienraštis, susidomėjęs žiniomis apie antisemitizmą Kvebeko provincyoje, 
pasiuntė savo atstovą susipažinti su esama būkle vietoje. Savo pranešime jis iškėlė visą 

eilę antisemitinių reiškinių
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Rusijos karinių pajėgų nuosmukis
Iš buvusios sovietų kariuomenės pasaulinės galybės liko tik jos šešėlis. 
Dabartinius duomenis pateikia amerikiečių, anglų spauda, remdamasi savais 

žinių šaltiniais ir pačių rusų generolų pareiškimais
J, P, KEDYS, Australija Kariškai atsilikusi

KAZYS BARONAS
Miuncheniškis dienraštis 

“Sueddeutsche Zeitung” į Mont- 
realj pasiuntė laikraščio atstovą, 
nes Vokietiją pasiekė žinios, 
kad prancūziškoje provincijoje 
Kvebeke yra pasireiškusios anti
semitinės nuotaikos. Esą vieno
je žydų krautuvėje “košer” 
maisto gaminiai buvo pažymėti 
vien hebrajiškai ir angliškai. 
Kalbos priežiūros policininkai 
esą nubaudė didžiausią žydiško 
maisto krautuvę Kanadoje, nes 
joje maisto pavadinimai buvo 
užrašyti labai mažom prancū
ziškom raidėm.

Hovard Galganov - di
džiausios skelbimų įstaigos sa
vininkas ir kartu kovotojas prieš 
policines kalbos priemones pa
reiškęs, kad tūkstančiai žydų jau 
paliko Kvebeką, kiti ruošiasi 
išvykti. Žydas H. Galganov pa
sakęs, esą jo tautiečiai jaučiasi 
nesaugiai Kvebeke. Tuo tarpu 
separatistai apkaltinę tautines 
mažumas, nes jos balsavo prieš 
atsiskyrimą nuo Kanados. Dau
gumas prancūzų esą jaučiasi 
apgauti savame krašte, o pro
vincijos vyriausybė esanti rasis
tinė, priešinga judaizmui kaip 
prieš 50 metų.

Ar tai grįžimas į praeitį, kai 
Antrojo pasaulinio karo metu 
Kvebekas buvo Vichy vyriausy
bės priešininkas Amerikoje bei 
saugi antisemitizmo šalis?

Prieš keletą mėnesių iš savo 
pareigų turėjo pasitraukti kara
lienės vietininkas Kvebeke gu
bernatorius Jean-Louis Roux, 
nes 1942 m. jis dalyvavo vienoje 
demonstracijoje, pasibaigusioje 
išpuoliais prieš žydų krautuves.

Kvebeko žydų kongreso 
pirm. Dovydas Sultan priešta
rauja Galganovo nuomonei. 
Girdi, nedraugiškas nusistaty
mas žydams Kvebeke nėra di
desnis už kituose kraštuose ro
domą neapykantą žydams. Be 
to, Roux yra tapęs tikru de
mokratu, o žydų bėgimas iš 
Kvebeko esąs perdėtas. “Apie 
tūkstančius negali būti kalbos, 
gal šimtinė pasitraukė iš Kve
beko” - sakė advokatas D. 
Sultan. Negalima to lyginti su 
masine žydų išvyka prieš 20 me
tų, kai kas ketvirtas žydas pa
liko Kvebeką.

Šimtatūkstantinę žydų bend
ruomenę neramina augantis 
prancūzų separatistų naciona
lizmas, blogėjanti ekonominė 
padėtis ir netikra politinė Kve
beko ateitis. Pavieniai išpuoliai 
prieš žydus nesąs ypatingas an
tisemitizmo reiškinys. Blogesnis 
dalykas - bendra neapykanta 
visiems, pakenkusiems referen
dumo balsavime. Taip pat ir 
spauda prisidedanti prie antise
mitizmo, skelbdama, kad žy
dams nereikėtų taip jaudintis.

Tik paskiri nariai valdan
čios “Parti Quebecois” esą rodo 
neapykantą svetimšaliams - sa
kė Žydų kongreso pirmininkas, 
priskaitydamas prie jų J. Pari- 
zeau, min. pirm., B. Landry. 
Toks esąs ypač J. Parizeau, at
vedęs 1994 m. separatistus prie 
krašto valdymo vairo. Jisai kal
tinęs tautines mažumas dėl se
paratistų pralaimėjimo referen

Dr. Č. ŠVENČIONIS su ligoniais palatoje Kauno srities vėžio gydymo centre Nuotr. A. Švenčionio

dume, dėl turtingųjų žydų įta
kos. Mat Bronfmanai yra tur
tingiausia šeima Kvebeke, o Ka
nados žydų kongreso būstinė 
yra įsikūrusi Samuelio Bronf- 
mano namuose. (S. Bronfmano 
senelių šaknys siekia Lietuvą. 
Jis yra alkoholinių gėrimų “Sea
gram VO” ir kt. gėrimų įmonės 
savininkas. Naujųjų metų proga 
S.B. atsiųsdavo Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. J. Kubi
liui, SJ, savo gaminių, K.B.).

Laikraščio korespondentas 
pastebi, kad sankirčio centriniu 
asmeniu minimas H. Galganov, 
kuris aštriais išsireiškimais su
kėlęs nepalankias nuotaikas žy
dams. M. Gauthier, separatistų 
vadovas, pareikalavo izoliuoti 
Galganovą neperžengiama už
tvara.

Kvebeką valdančios partijos 
suvažiavime buvo garsiai mini
mi “žydo” žodžiai. Tai negirdė
ta Kvebeke nuo “revolution 
tranquille” 1960 m., kuri pasu
ko provincijos vairą liberaline 
linkme.

Radikalios “Mouvement de 
Liberation Nationale du Que
bec” partijos vadovas Raymond 
Villeneuve grasinęs Galganovui 
ir kitiems žydų veikėjams sprog
menimis ir namų padegimais. 
Tam jis turįs patirties: 1963 m. 
padėta bomba nužudė sargybi
nį, buvo nuteistas 12-kos metų 
kalėjimu. 1970 m. Villeneuve 
teroristų grupei pagrobus darbo 
ministerį ir jį nužudžius, Ka
nados min. pirm. Trudeau buvo 
priverstas paskelbti sustiprintos 
apsaugos būklę.

Daugumai kanadiečių šie 
įvykiai - praeitis. Tačiau prieš 
dvejus metus, separatistams lai
mėjus provincijos rinkimus,

Vėžio ligonių gydymas Kaune
Pietiniame Kauno pakraš

tyje, Aukštojoje Panemunėje, 
yra įsikūrusi svarbi vėžio gydy
mo įstaiga - Kauno onkologijos 
centras. Ji yra žinoma ne tik 
Kauno krašte, bet ir visoje Lie
tuvoje.

• Čia gydosi vėžio liga ser
gantieji trijų Lietuvos apskričių 
- Kauno, Alytaus ir Marijam
polės gyventojai, apie trečdalį 
visos šalies (t.y. 1,2 min.). Šie
met šiai ligoninei sukako 50 
metų. Šiuo metu yra 370 stacio
narinių lovų, o jos poliklinikoje 
per metus apsilanko ir gydosi 
apie 60.000 žmonių. Tai specia
lizuota gydymo įstaiga, pritai
kyta onkologiniams ligoniams 
tirti ir gydyti. Tokių onkologijos 
centrų ne vienas yra ir Kanado
je bei kituose vakarų ir rytų 
kraštuose.

Pacientams ištirti turime 
įvairių aparatų: endoskopus, 
echoskopus, radioizotopų labo
ratoriją, kompiuterinį tomogra- 
fą, rentgeno aparatūrą ir kt. 
Svarbiausias ir didžiausias mūsų 
turtas yra aukštos kvalifikacijos 
gydytojai ir medicinos seselės, 
kurie tobulinosi ne tik Rusijoje, 
Ukrainoje, bet ir Vokietijoje, 
JAV-se, Lenkijoje, Estijoje. 
Pas mus dirba 73 įvairių spe
cialybių gydytpjai. Iš jų 6 yra 

Kvebeko scenoje pasirodęs R. 
Villeneuve ir jo antisemitinė 
FLQ organizacija.

* * *
Antisemitizmas pasireiškia 

ir Lenkijoje. Tai pranešė iš Var
šuvos Vokietijos katalikų agen
tūra. Lenkijos vyskupų konfe
rencija esą stengiasi šiuos san
tykius gerinti, tiesti tiltus tarp 
katalikų ir žydų. Tokio siekio 
ženklas esąs vyskupų konferen
cijos sekretoriaus vysk. Tado 
Pieronek įteikta taikos premija 
Niujorko rabinui J. Rudin. Si 
premija įteikiama kiekvienais 
metais lenkų įsteigtos krikščio- 
nių-žydų tarybos. Vysk. T. 
Pieronek pasakęs, kad paskuti
niais metais ši lenkų-žydų įtam
pa aiškiai pastebima. Ta proga 
jis priminė ir Dancigo kun. H. 
Jankovskio antisemitinius pa
mokslus praeityje.

Tačiau ir iš žydų pusės ne
rodomas draugiškumas len
kams. JAV gyvenąs žydų rašyto
jas E. Wiesel 50-ties metų Kiel- 
cų pogromo sukakties proga 
(ten buvo užmušti 17 žydų, K. 
B.) pareikalavo vyskupų konfe
renciją bei Lenkijos vyriausybę 
iš Aušvico koncentracijos sto
vyklos nuimti visus kryžius.

Red. pastaba. Netrūksta 
pranešimų apie antisemitizmo 
reiškinius ir Lietuvoje. Toje sri
tyje ypač uoliai darbuojasi Lie
tuvos žydų draugija Tel Avive. 
Ji seka Lietuvos spaudą ir telkia 
visus pasisakymus žydų klausi
mu. Anglų kalba spausdina
muose leidiniuose ji iškelia lie
tuvių dalyvavimą žydų naikini
me vokiečių okupacijos metais 
ir dabarties nuotaikas, kiek jos 
pasireiškia Lietuvos žiniasklai- 
doje.

mokslų daktarai, jiems padeda 
ir ligonius slaugo 187 medicinos 
seserys, 111 slaugių ir sanitarių.

Ligonių gydymui naudojami 
visi pasaulyje pripažinti meto
dai: operacijos, radioaktyvūs 
spinduliai, chemoterapija ir jų 
kombinacijos. Atliekamos ir pa
čios sudėtingiausios skrandžio, 
plaučių, žarnyno operacijos, ku
rių per metus padarome iki 
4.600. Kiekvieno naujai susir
gusio vėžiu ligonio gydimo pro
tokolą nustato gydytojų konsi
liumas iš chirurgo, radiologo ir 
chemoterapeuto. Dažniausiai 
tikimybė pasveikti ar ilgiau gy
venti priklauso nuo to, kaip pa
čioje pradžioje vėžiu sergantis 
pradedamas gydyti.isuose kraš
tuose onkologiniai ligoniai, 
gydytionkocentruose,gyvena ge
rokai ilgiau negu gydyti kitose, 
kad ir garsiose, klinikose.

Be diagnostinio ir gydomo
jo darbo onkocentro gydytojai 
padeda tobulintis Kauno krašto 
kitų ligoninių gydytojams, reng
dami praktinius onkologijos kur
sus. Čia stažuojasi Medicinos 
akademijos studentai, gydytojai 
rezidentai, taip pat ir Medicinos 
aukštesniosios mokyklos 
studentės - būsimos gailestin
gosios seselės.

Po sniego pūgos Lietuvoje Nuotr. D. Meiliūno

Žydų knygos Vilniuje
“International Herald Tri

bune” dienraštis, leidžiamas Vo
kietijos Frankfurte, 1996 m. 
lapkričio mėnesį išspausdino 
straipsnį apie žydų literatūros 
lobį, dar laikomą vienoje Vil
niaus šventovėje. Šis dešimčių 
tūkstančių hebrajų ir jidiš knygų 
rinkinys yra vienas didžiausių 
pasaulyje, užsilikęs iš XVII ir 
XVIII šimtmečių, kai Vilnius 
buvo svarbiausias žydų švietimo 
ir dvasinio gyvenimo centras, 
vadinamas “Siaurės Jeruzale”.

Paslėptos nuo nacių ir vė
liau nuo sovietų, šios knygos da
bar priklauso valstybinei Lietu
vos bibliotekai. Jas stengiasi ka
taloguoti dvi žydės, dirbančios 
skurdžiose sąlygose. Esą neįma
noma žinoti, kiek knygų čia su
kaupta. Žydų bendruomenė Lie
tuvoje, kurioje liko vos 4,000 
vyresnio amžiaus žmonių, nepa
jėgia paremti rinkinio išlaiky
mo. Žydų mokslininkų nuomo
ne, nėra reikalo jį palikti Lie
tuvoje, kur naciai sunaikino 
240,000 žydų.

Yivo institutas buvo žydų 
kultūros ir mokslo centras Vil
niuje, veikęs nuo 1925 m. ir 
perkeltas į Niujorką po Antrojo 
pasaulinio karo. Tyrimo direk
toriaus Allan Nadlerio teigimu,
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Šviečiama ir visuomenė po
puliariais straipsniais spaudoje, 
per televiziją.

Šiuo Lietuvai sunkiu ir pil
nu nepriteklių laiku mes nega
lime įgyvendinti daugelio kovos 
su vėžio liga programų, įsigyti 
naujos aparatūros, instrumentų.

Gavome 1000 kan. dolerių, 
kuriuos mums perdavė nenuils
tanti Irena Lukoševičienė. Už 
šiuos pinigus pirkome chirurgi
nius instrumentus.

Nuoširdžiai dėkojame už 
konkrečią paramą Kanados lie
tuvių fondui, Irenai Lukoševi
čienei. Už gerus Jūsų darbus lai 
būna atlyginta sveikata ir taika 
Jūsų šeimoms. Te niekada ne
pristinga meilės ir gailesčio Jū
sų tauriose širdyse.

Feliksas Markuckas, 
Kauno onkologijos centro 

vyriausias gydytojas, Kauno 
srities kovos su vėžiu draugijos 

pirmininkas
Leonarda Šarakauskienė, 

Kauno srities kovos su vėžiu 
draugijos pirmininko pavaduotoja

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 

šis išskirtinas rinkinys Lietuvai 
visai nereikalingas, tačiau Lie
tuvos žydai tvirtina, kad negali
ma išvežti iš Lietuvos paskuti
nio 600 metų gyvavusios kultū
ros paveldo.

Šio šimtmečio pradžioje Vil
niuje buvo 100 sinagogų, be
veik 40% visų gyventojų buvo 
žydai. Čia buvo leidžiami 6 
dienraščiai jidiš kalba, įsikūrė 
žydų darbo sąjunga ir Vilniaus 
teatro trupė, pagarsėjusi visame 
pasaulyje, bei žymioji Strašuno 
biblioteka.

Rinkinyje yra tūkstančiai ne
paprastai retų raštų, vertimų ir 
pirmų laidų bei knygų, atvežtų 
iš Telšių, kur kadaise buvo vie
nas svarbiausių žydų švietimo 
centrų. Hebrajų mokyklos vedė
jas Michailas Jakobas norėtų, 
kad knygos liktų Lietuvoje, bet 
jų likimą turėtų spręsti tarptau
tinių mokslininkų grupė. Ge
riausia būtų rasti lėšų įsteigti 
biblioteką, kurioje knygos būtų 
tinkamai prižiūrimos ir prieina
mos mokslininkams. Dabartinio 
valstybinės bibliotekos biudžeto 
($100,000) net neužtenka visų 
kambarių apšvietimui.

Šiandieną sunku Vilniuje gy
venantiems žydams, rašo straips
nio autorius Michael Specter. 
Dauguma išvyko po Sovietų Są
jungos sugriuvimo - daugiau 
negu iš Rusijos ar bet kurio kito 
krašto. Yra tokių, kurie stengia
si atkurti žydų bendruomenę, 
bet nėra lengva.

Bibliotekos direktorius Vla
das Bulovas priešinasi knygų 
išvežimui, tvirtindamas, jog jos 
yra dalis Lietuvos paveldo. Ta
čiau jis pareiškė, kad jas galima 
būtų išmainyti, jeigu būtų grą
žinta tolygios vertės Vokietijos 
ar Rusijos iš Lietuvos pagrobto 
lobio. Nuosavybės klausimas 
tampa dar painesnis, dar ir 
dėlto, kad daugelis knygų buvo 
išleista Lenkijoje, nes Vilnius 
tuo metu jai priklausė.

JAV kongreso biblioteka 
prieš dvejus metus nusiuntė į 
Vilnių mikrofilmavimo įrangą 
75,000 periodikos leidinių kopi
javimui, tačiau į šį projektą tos 
knygos neįskaitytos. M. Jakobo 
teigimu, knygos ir jų bendruo
menė Lietuvoje yra susijusios 
sąvokos: jeigu knygos bus 
išvežtos, išnyks ir žydai.

Prie šio straipsnio verta pri
durti Lietuvos spaudoje pa
skelbtą informaciją, kad žydų 
literatūros likimu rūpinasi ne 
tik valstybinė biblioteka Vilniu
je, bet ir seimo pirmininkas Vyt. 
Landsbergis. Jis aplankė Lietu
vos knygų rūmus ir patyrė, kad 
juose saugoma 51,000 žydų 
knygų ir 7,300 vienetų žydų 
spaudos. Didžioji dalis leidinių 
jau sutvarkyta, o 1,000 knygų 
dar laukia. Vyt. Landsbergis pa
reiškė, kad žydų knygos Lietu
voje yra rūpestingai saugomos 
ir nesimėto ant grindų. RJS

Pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui, Raudonoji armija 
tapo pabaisa ne tik Europai, bet 
ir didžiausiai pasaulio galybei 
Amerikai. Prez. Reagan’as pra
dėjo planuoti “Žvaigždžių ka
ro” strategiją apsiginti nuo So
vietų Sąjungos. Tačiau ne ŠAS 
(NATO) ir ne “Žvaigždžių ka
ro” strategija suardė Sovietų S- 
gą, bet pavergtų tautų pogrin
džiai, kurių tarpe lietuviai atli
ko vadovaujantį vaidmenį ir pri
vedė Sovietų S-gą prie subyrė
jimo.

Dabar verta mesti žvilgsnį į 
buvusią “Raudonąją armiją”, 
kuri sudarė branduolį buvusios 
Sovietų S-gos galybės. Apie da
bartinę Rusijos karinę jėgą arba 
buvusią Raudonąją armiją yra 
paskelbę žinias Amerikos žur
nalas “Time”, leidžiamas Aust
ralijoje, ir Anglijos laikraštis 
“The Guardian” Londone. Abu 
leidiniai panaudoja savo valsty
binius šaltinius apie Rusijos da
bartines karines pajėgas. Be to, 
minėti leidiniai turi savo atsto
vus Maskvoje, kurie teikia jiems 
informaciją, kas dedasi Rusijos 
karinėse pajėgose.

Be garbės ir jėgos
Iš savo jėgos ir garbės viršū

nės Rusijos kariuomenė pavirto 
į demoralizuotą pajėgą, sudary
tą iš apsileidusių karininkų, pa
našių į baudžiauninkus kareivių, 
nepaklusnių tarnautojų. Nusi
kaltimai ir savižudybės pakilę, o 
profesinis pareigingumas nu
smukęs. Nei kariškiai, nei ap
ginklavimas nesulaukia reikia
mo aprūpinimo iš valdžios. 
Aukštieji karininkai perspėjo: 
jeigu šis nuosmukis nebus su
stabdytas, kariuomenė suskils į 
mažas grupuotes, vadovaujamas 
“karo lordų”, arba visai išnyks. 
Krašto apsaugos ministeris Igor 
Radionovas perspėjo viešai: 
“Jeigu karinis biudžetas nebus 
padidintas ir armija nebus ap
mokama, tai Rusija neteks 
ginkluotų pajėgų”. Tai nustebi
no rusus, siekiančius valstybinės 
jėgos.

Dabartiniai skaičiai
Sovietų S-ga, kuri 1985 m. 

turėjo ginkluota 5.3 mil. kariuo
menę, dabar turi tik 1.5 mil. Ka
riškiai šį skaičių sumažina iki 
1.1 mil. Prieš 10 metų Sovietų 
S-ga turėjo 186 divizijas, dabar 
- 30. Dūmos gynybos k-to atsto
vas sako, kad iš tų 30 divizijų tik 
10 tinka kovai. Iš 290 laivų liko 
150. Povandeniniai laivai, įskai
tant ir su atominiais ginklais, 
nebesirodo jūroje. Jie laikomi 
uostuose ir sudaro pavojų gy
ventojams. Ginklų pagerinimo 
sistemos beveik išnyko, o jų ap
tarnavimas nukrito iki 15-20%.

1995 m. pareiškė vienas gy
nybos atstovas: “Aviacijai reikė
jo 40 kovos lėktuvų, bet gavo tik 
6. Karinė taryba pareiškė: 
“2005 m. Rusija jau neturės sa
vo aviacijos. Lėšų stoka labiau 
naikina Rusijos aviaciją nei ato
minė bomba”.

Vilniaus miesto Savičiaus gatvės kiemas. Ši ROMO VAŠTOKO 1995 m. ■ 
daryta nuotrauka laimėjo pirmą vietą Baltuos šalių verslo kon
ferencijos konkurse Toronte 1996 m. gruodžio 10d.

Gen. Radionovas krašto gy
nybai 1997 metams reikalavo 48 
bil. dolerių, bet gavo tik 18 bil. 
Žymus Rusijos strategas rašė, 
kad dabar Rusija yra 10-15 me
tų atsilikusi nuo ŠAS. JAV stra
tegai mano, kad Rusija yra dar 
daugiau negu 15 metų atsilikusi 
nuo SAS.

Per 19 mėnesių Rusijos ka
riuomenė Čečėnijoj parodė sa
vo nepajėgumą kovoti fronto li
nijose. Čečėnijoj rusai beveik 
viską darė nemokšiškai: neap
mokyti kareiviai ėjo ieškoti 
priešo iš namo į namą, o juos 
apšaudė iš oro rusų artilerija ir 
aviacija... Eilinis kareivis Sergei 
Kologrivov’as iš motorizuotos 
brigados rašė: “Jie laikė mus 
šiukšlėmis. Mes stojome į ka
riuomenę ginti Rusijos, bet pa
tys tapome beginkliai”. Apie 
75% pašauktųjų į kariuomenę 
pabėgo ir liko tik tie, kurių gal
voje tik košė - pareiškė gen. 
Alexandras Lebed’is.

Kovos lėktuvų 1989 m. bu
vo 5000, šiandien - tik 50%. 
Neatlyginami kariškiai ieško ki
to darbo. “Mano draugas iš gen. 
štabo parduoda viščiukų kojas 
kitoje gatvės pusėje, Damilevs- 
kio rinkoje. Daug aukšto rango 
karininkų dirba verslo srityje” - 
pareiškė aukšto laipsnio gen. 
štabo karininkas.

Pairusi drausmė
Aukštoji karo vadovybė at

liko “valymą” keletą kartų, kai 
subyrėjo Sovietų S-ga, bet dau
guma karininkų buvo ištikimi 
Jelcinui. Kariuomenėje prasidė
jo korupcija plačiu mastu. Kai 
kurie generolai gaudavo 3.000 
dolerių per mėnesį ir pasistaty
davo vasarnamius 750.000 dole
rių vertės. Žemesnio laipsnio 
kariškiai pardavinėja amuniciją, 
lengvus ginklus, mašinas ir kitą 
kariuomenės turtą. Vidaus rei
kalų ministerija pranešė, kad 
31.000 smulkių ginklų buvo pa
vogta iš karinių sandėlių 1996 
m. Generolas Įeit. S. Gavet’as, 
vyr. kariuomenės kaltintojo pa
vaduotojas, yra pareiškęs: “Kraš
tas yra užtvindintas ginklais”.

Amerikos admirolas W. 
Owens, pasitraukęs 1996 m. iš 
generalinio štabo, yra labai susi
rūpinęs likimu 22.000 taktinių, 
atominių ginklų Rusijoje: tokio
je netvarkoje jie gali pasklisti po 
visą pasaulį.

Niūri ateitis
Gen. Radionovas nemano, 

kad Rusijoje gali kilti revoliuci
ja, bet kariuomenė “ištirps” pa
mažu... Žmonės, negaudami at
lyginimo, ieškos darbo kitur ar
ba pardavinės ginklus. Žymus 
karinis strategas Maskvoje pik. 
V. Šlykov’as yra kitos nuomo
nės: “Rusijos kariniai daliniai 
gali prisijungti prie Rusijos sri
čių valdovų, kurie gali juos ge
riau aprūpinti kaip Centrinė 
valdžia. Iš tikrųjų tokiu atveju 
yra didesnė galimybė išvengti 
karinių kivirčų ar net sukilimo”.
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Kalbos išniekinimo 
puota tebesitęsia

ANTANAS PAŠKUS

Prieš keletą metų kalbinin
kas Vytautas Būda straipsnyje 
“Kalbos išniekinimo puota” 
(“ND”, 1993.IV.2) nagrinėjo 
Lietuvos sporto komentatorių 
daromas kalbos klaidas. Deja, 
toje puotoje dalyvauja ne tik 
sporto komentatoriai, bet ir vi
sos žiniasklaidos darbuotojai. 
Puotautojų mėgstamiausias val
giaraštis - svetimžodžiai, pri
klausantys barbarizmų katego
rijai.

Šiuo metu Lietuvos perio
dikoje susiduriama su keistoku 
reiškiniu. Iš vienos pusės grieb- 
te griebiamasi svetimų žodžių, 
iš antros - užsispyrusiai, net iki 
neatpažinimo, lietuvinami sveti
mi vardai. Prieš “barbarų” ant
plūdį buvo stipriai pasisakyta 
įvairia forma: dramatine, daly
kine, satyrine ir net pajuokian
čia. Paskutiniu metu prabilta ir 
prieš svetimų vardų fonetinimą. 
Pagaliau Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviškos spaudos 
bendradarbiai (iš Floridos) 
bendru raštu kreipėsi į “Lietu
vos aido” redakciją, išreikšdami 
savo rūpestį dėl lietuvių kalbos 
teršimo.

Deja, deja... Ir šios pastan
gos vaisių neatnešė. Jos pradin
go kaip tyruose šaukiančiųjų 
balsai. Barbarizmų antplūdis 
Lietuvos žiniasklaidoje ne ma
žėja, bet didėja. Čia rašančia
jam ilgiau užtrukus Lietuvoje 
teko visa tai savo akimis pama
tyti ir savo ausimis išgirsti. Ne
pavyko užtikti nė vieno laikraš
čio ir žurnalo, kuriame nebūtų 
buvę barbarizmų. O ką jau kal
bėti apie televizijos programas 
ar aukštųjų pareigūnų kalbas 
(rašytas ar sakytas)!

Skaudu ir liūdna, kad ir iš
eivijos laikraščiai, apraudodami 
“gyvus mūsų gražios kalbos 
žalotojus” (“Draugas”, 1992.X. 
28) patys užsikrėtė kalbos terši
mo bacilomis. Dažnai susidaro 
įspūdis, kad pvz. “Draugo” pir
masis puslapis redaguojamas 
Vilniuje, ne Čikagoje. “Drau
go” pavyzdžiu ima sekti ir “Dar
bininkas”. Jame barbarizmų itin 
padaugėjo perėmus savaitraščio 
redagavimą poetui iš Lietuvos. 
Džiugu, kad į “Tėviškės žibu
rių” skiltis retai kada prasiver
žia koks “barbaras”. Vis dėlto 
baugu darosi pagalvojus, ar ilgai 
šis šaunus išeivijos laikraštis at
sispirs iš Lietuvos atplaukian
čiai kalbinės žargonuos bangai.

Apskritai, svetimžodžius 
būtų galima suskirstyti į tris 
grupes: barbarizmus, tarptauti
nius ir dvireikšmius. Skolinys, 
kuriam yra lietuviškas atitik
muo priklauso “barbarų” gru
pei. Jei svetimžodžio vidinis lo
ginis turinys yra tapatus su sa
vojo žodžio loginiu turiniu, tai 
tą skolinį reikia laikyti svetimy
be, barbarizmu. Kitaip sakant, 
barbarizmas absoliučiai nieko 
naujo neišsako, - tą patį išreiš
kia ir savasis žodis. Jų abiejų 
prasmė yra ta pati. Todėl šios 
kategorijos svetimžodžių varto
jimas nėra kalbiškai pateisina
mas. Jie kalbos nepraturtina, o 
tik ją teršia ir skurdina. Štai ke
letas pavyzdžių.

Antai svetimžodis “kont
raktas” (angį, contract - sutar
tis) turi pilną lietuvišką atitik
menį - “sutartis”. Šių abiejų žo
džių loginis turinys yra tos pa
čios apimties. “Kontraktas” nie
ko daugiau nepasako. Lygiai tą 
patį išreiškia ir savasis žodis 
“sutartis”. Lygiai tas pats yra ir 
su daugybe kitų skolinių, kaip 
pvz. “prezentas” (angį, present 
- dovana), “sertifikatas” (angį, 
certificate - pažymėjimas), “li- 
censija” (angį, license - leidi
mas), “anonsas” (angį, announ
cement - skelbimas), “klerkas” 
(angį, derk - valdininkas), “pri
zas” (angį, prize - premija), 
“reizas” (vok. Reise - kelio
nė),’’altitudas” (angį, altitude - 
aukštis), “monstras” (angį, 
monster - pabaisa), “stendas” 
(angį, stand - stovas) ir t.t.

Visiems šios kategorijos 
skoliniams yra atitikmenys lie
tuvių kalboje. Šie svetimžodžiai 
neprideda jokių niuansų min
ties reiškimui. Užtat, kaip saky

ta, jie ir priklauso barbarizmų 
grupei. Kitaip tariant, jie yra vi
siškai nereikalingas elementas 
savoje kalboje, nes nėra jokio 
lingvistinio pagrindo savąjį žodį 
keisti svetimu. Deja, skolinių 
kratinyje ši kategorija yra pati 
gausiausia. Vien tik čia rašan
čiojo sąraše prisirinko apie 300 
“barbarų”. Tarp kitko, tame są
raše yra nurodyta ir iš kokių šal
tinių (laikraščių, žurnalų, kny
gų, televizijos...) jie buvo pa
imti.

Kai kurie šios grupės sve
timžodžiai kaip, sakysime, 
“operatyvus, operatyviai, opera
tyvumas”, pasidarė labai madin
gi (angį, operative - veiksmin
gas). Lietuvos periodinė spauda 
mirgėte mirga tokiais išsireiški
mais: “operatyviai informuoti”, 
“informacijos operatyvumas”, 
“operatyvūs liudininkai”, “ope
ratyvinis mokymas”, “operaty
vus planas”, “operatyvus budėji
mas”, “ operatyviniai žaidimai”, 
“operatyviai reaguoti”, “Žmog
žudystę tirti buvo imtasi kaip 
niekada operatyviai” (“LA” 
1996.VIII.13) ir t.t.

Visuose šiuose atvejuose 
gramozdiško skolinio pavartoji
mas yra visiškai nepateisinamas, 
nes savi žodžiai “veiksmingas, 
veiksmingumas” turi lygiai tą 
pačią prasmę ir reikšmę. Jie net 
suprantamesni negu svetimžo
džiai “operatyvus, operatyviai”. 
Pvz. daug aiškiau skamba posa
kis “veiksmingai informuoti, ne
gu “operatyviai informuoti”, ar
ba “informacijos veiksmingu
mas”, negu “informacijos ope
ratyvumas”. Todėl skolinys 
“operatyvus” priklauso barba
rizmų kratiniui, ne tarptautinių 
žodžių kategorijai.

Tiesa, kai kurios apsaugos 
specialios tarnybos savo paskirtį 
iš dalies nusako šiuo nevykusiu 
barbarizmu. Esama pvz. Pasie
nio operatyvinė tarnyba, Polici
jos operatyvinė grupė. Bet ir čia 
žodis “operatyvus” reiškia veiks
mingumą, veiksmingą tam tikrų 
uždavinių atlikimą. Tačiau tu
rint operatyvines tarnybas ne
noromis peršasi mintis, kad ki
tos policijos ar pasienio tarny
bos yra neoperatyvios, taigi ne
veiksmingos, nieko neveikian
čios. Tad ar nebūtų geriau spe
cialių tarnybų skiriamuosius 
bruožus pažymėti lietuviškais 
terminais?

Taip pat Lietuvos periodi
koje dingsta “paminklai, pa
minklinės ar atminimo lentos”. 
Į jų vietas ateina “monumentai” 
(angį, monument - paminklas) 
ir “memorialai” (angį, memo
rial - paminklas). Taip ir turime 
“Laisvės kovotojų memorialą 
kapinėse”, “Didžiojo tėvynės 
karo pergalės monumentus”, 
“Kovų ir kančių monumentus”, 
knygą pavadintą “Karininkų 
memorialas Norilske” ir net 
memorialines šv. Mišias. Kažin 
ką pasakytų “monumentais me- 
morializuoti” už tėvynės laisvę, 
taigi ir jos kalbą, kovojusieji 
Lietuvos vaikai? (Bus daugiau)

Šeduvos malūne dabar įrengtas restoranas Nuotr. K. Baliūnaitės

Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai prie KGB rūmų paminklo Vilniuje 1996.IX.16 reikalauja padaryti KGB 
rūmus muziejumi - Tautos kančių namais Nuotr. A. Račo

NUKENTĖJUSIU BALSAS

Tautos kančių namai
KGB rūmai Vilniuje, per kuriuos ėjo lietuvių tautos naikinimas sovietmečiu, 
turėtų išlikti kaip muziejus, liudijantis ateities kartoms ir visam pasauliui 
nežmoniškas tautos kančias bei pasipriešinimą diktatūrinei sovietų jėgai, 

užsimojusiai sunaikinti pavergtuosius

STASYS ŽUKAS, Vilnius
Protesto akcijos buvusiuose 

KGB rūmuose Vilniuje prasi
dėjo dėl politinių kalinių ir 
tremtinių nesutarimo su LDDP 
seimo dauguma ir vyriausybe, 
nes Lietuvos partizanai, politi
niai kaliniai buvo apeinami, ne
panaudojamos jų turimos fakti
nės žinios ir svarbi valstybės 
saugumo informacija. Jie nebu
vo prileidžiami prie KGB archy
vų tvarkymo, buvo nušalinami 
nuo Lietuvos gyventojų naikini
mo ir rezistencijos tyrimo cent
ro, archyvų aprašymo, buvo nai
kinama rezistencijos dalyvių tei
sių komisija, nesudaroma įstaty
muose numatyta seimo komisija 
KGB veiklai Lietuvoje tirti. 
Valdančioji partija vykdė aiškią 
buvusių SSSR specialiųjų tarny
bų darbuotojų globos, legaliza
vimo ir amnestavimo politiką, 
siekė nuslėpti tautžudystės vyk
dytojų ir jų talkininkų darbus. 
Buvo naikinama moralinė riba 
tarp pasipriešinusių okupan
tams ir kolaborantų, partizanai 
ir jų ryšininkai buvo vadinami 
banditais.

Nesutikdami su tokia val
džios politika buvę politiniai ka
liniai ir tremtiniai, o taip pat ir 
kiti Lietuvos gyventojai, įvairio
mis formomis (piketai, mitingai, 
budėjimai vagonėlyje) reiškė sa
vo protestus prieš LDDP ir sei
mo daugumos pastangas mono
polizuoti ypatingos reikšmės, o 
ypač KGB archyvų, saugojimą, 
tvarkymą bei naudojimą. Jie nu
tarė griežtai pasipriešinti, grįžti 
į kalėjimo kameras, paskelbda
mi akciją^ “Kaliniai grįžta į ka
meras”. Si akcija truko du su 
puse mėnesio. Tačiau LDDP 
valdžia į kalinių protestus ne
kreipė dėmesio. Seimo daugu
ma ir toliau keitė Aukščiausios 
tarybos priimtus įstatymus, vi
saip niekino buvusius partiza
nus, politinius kalinius ir trem
tinius. Vyriausybė atsisakė pa
keisti LGGT centro gen. direk

torių V. Skuodį politinių kalinių 
siūlomu vienu iš devynių kan
didatų.

Politiniai kaliniai, matyda
mi, kad tautžudystės tyrimas 
atiduodamas į valdžios paran
kinių rankas, o LKP vaidmuo 
Lietuvos okupacijos metu ne tik 
nepasmerktas, bet ir ši partija 
išaukštinama kaip kovotoja už 
lietuvių tautos išlikimą, kad iš 
šimto bylų iškeltų tautžudystės 
vykdytojams vos pora perduo
tos teismui ir nė vienas nusikal
tėlis nenuteistas - užėmė buvu
sių KGB rūmų trečią aukštą, iš
kėlė valstybinę vėliavą ir įrengė 
kontrolės postus. Į archyvų sau
gomas patalpas nebuvo įleidžia
mas V. Skuodis ir jo pavaduo
tojai. Prasidėjo ilgalaikė nauja 
protesto akcija “KGB archyvai j 
švarias rankas”, pareikalavusi 
trejų metų vargo ir ryžto kovoje 
už tiesą bei teisingumą.

Buvusieji KGB rūmai dau
giau kaip šimtą metų okupantų 
buvo naudojami Lietuvos gy
ventojų priespaudai ir per pas
kutinius 50 metų buvo centrinė 
buvusio KGB padalinio Lietu
voje būstinė. Čia buvo planuo
jama ir vykdoma tautžudystė, 
sunaikinusi beveik trečdalį tau
tos. Buvusieji KGB rūmai su vi
sais pastatais, statiniais ir kie
mais yra vienintelis toks kom
pleksas, neturintis panašaus Eu
ropoje. Jame turėtų būti 
įsteigtas muziejus, visam pa
sauliui primenantis tą nežmo
nišką ir kruviną pusšimtį metų, 
lietuvių tautos naikinimą, kovas 
už laisvę, sudėtas aukas ir Si
birą. Šį pastatą visuomenė pa
vadino Tautos kančių namais.

Per visą protesto akcijos lai
kotarpį vien tik Respublikos 
prezidentui ir vyriausybei buvo 
įteikti trys memorandumai, aš
tuoniolika raštų su prašymais 
išsaugoti KGB rūmus, nutraukti 
politinių kalinių diskriminaciją, 
neleisti tautžudystės vykdytojų 
talkininkams tvarkyti kančių by
las ir perrašinėti Lietuvos skaus
mo istoriją.

1994 m. rudenį buvo suda
ryta 12-os Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos narių 
delegacija vesti deryboms su 
prezidentu ir vyriausybe. Tačiau 
ir šį kartą nepavyko, nes valdžia 
nepanoro kalbėtis.

Nuo pat nepriklausomybės 
atkūrimo pradžios prie buvusių 
KGB rūmų kiekvienais metais 
susirinkę į mitingus tūkstančiai 
žmonių iš LDDP valdžios rei
kalavo tinkamai sutvarkyti 
KGB dokumentų saugojimo pa
talpas, kad išlikęs tautos turtas 
nebūtų sunaikintas ir neperkel- 
tas kitur. Tačiau valdžia norėjo 
archyvų atsikratyti, o ne pasirū
pinti saugojimo patalpų sutvar
kymu. Buvo rastas gudrus 
sprendimas ir nepagailėta skur
daus biudžeto lėšų naujo pa
stato miesto pakraštyje statybai, 
į kurį iki 1996 m. birželio 15 d. 
turėjo būti perkeltos KGB ar
chyvo bylos, o “suremontuoti” 
Tautos kančių namai paversti 
teisingumo rūmais.

“Remonto” priedanga buvo 
sunaikinta rūmų autentika: iš 
tardymo kabinetų pašalinti bal
dai ir garsą slopinančios durys, 

jų numeracija, sunaikinta vidinė 
ryšių ir sekimo sistemos, įreng
tas kalėjimo kameroje tualetas, 
o šaudymo kameroje - šiluminis 
mazgas, įsteigtas privatus sto
matologinis kabinetas. Tautos 
kančių namus, kurių sienos ir 
grindys sugėrė daugelio žmonių 
kančias ir kraują, norėta pa
versti išpuoštais “baltaisiais rū
mais”. Čia dabar laikomi ir tei
siami kriminaliniai nusikaltėliai. 
Tokį “remontą” tenka vertinti 
kaip pastangas sunaikinti sovie
tinių okupantų kruvinos veiklos 
pėdsakus.

Neįtikinančios pasakėlės 
apie blogas dokumentų saugoji
mo sąlygas. Atseit, dokumentus 
baigia sunaikinti mikrogrybelių 
sporos, gaisro atveju jie gali su
degti ar būti užlieti vandeniu. 
Tačiau, per ketverius LDDP 
valdymo metus rūmuose nepa
daryta nieko, kad taip neatsi
tiktų. Šios pasakėlės atsirado 
prieš metus, baigiant naujų 
saugyklų statybą norint patei
sinti KGB archyvo perkėlimą į 
naujas patalpas.

Cinizmo viršūnė pasiekta 
paskelbus Lietuvai ir užsieniui, 
kad visų seime esančių frakcijų 
atstovai vienbalsiai pritarė 
Respublikos prezidento pasiū
lymui KGB archyvus perkelti į 
naujas patalpas ir kad juos pa
dėtų pervežti patys politiniai 
kaliniai (“Draugas” 1996.V.03, 
nr. 87). Tuo būdu dar kartą vi
siems netiesiogiai leista supras
ti, kad politiniai kaliniai ir trem
tiniai jau pakėlė rankas, išsi
kvėpė, ir jiems jau visiškai ne
svarbu Tautos kančių namų bei 
KGB archyvo bylų likimas. Vil
niečiai dar ir šiandien prisime
na, kaip politiniai kaliniai ir 
tremtiniai prieš šešerius metus 
ištisa grandine buvo apjuosę 
KGB rūmus ir su žvakelėmis 
rankose saugojo archyvus nuo 
išvežimo. Juos saugo jie dabar 
ir pasiryžę saugoti ateityje. Per 
visą protesto rekordinį laiką 
(nuo 1993.XII.il) Tautos kan
čių namuose budėjo daugiau 
kaip 12,500 politinių kalinių ir 
tremtinių. Tik jų ir Lietuvos gy
ventojų naikinimo aukų muzie
jaus mokslinės tarybos bei vi
suomenės pasipriešinimo dėka 
KGB archyvai liko neišvežti, li
kusioje pastato dalyje autentika 
išsaugota.

Jau turime naują seimą ir 
vyriausybę, kurių programose 
yra numatyta atstatyti teisingu
mą ir kovoti su nusikalstamu
mu. Buvusieji politiniai kaliniai 
ir tremtiniai iš naujos vyriausy
bės tikisi, kad Tautos kančių 
namai bus paversti Lietuvos 
kančių muziejumi, bus tinkamai 
saugomi KGB archyvai kaip ne
atskiriama jo dalis, bus iškeldin
ti teismai ir išsaugotas bent li
kusios pastato dalies autentiš
kumas.

Šiam daugelio Lietuvos gy
ventojų pageidavimui įgyven
dinti nepriklausomoje valstybė
je yra visos sąlygos. Lietuvos gy
ventojų kančių muziejus turi 
tarnauti ateities kartų auklėji
mui, patriotiškumo ugdymui ir 
Lietuvos nepriklausomybės stip
rinimui.

TEISINGUMAS TURI NU
GALĖTI!

Tragiškas lietuvių 
istorijos tarpsnis

Per sovietinę ir vokiškąją okupacijas Antrojo 
pasaulinio karo metu Lietuva neteko per vieną 

milijoną gyventojų
JUOZAS VITĖNAS

Lietuvių tautos naikinimas 
pirmos ir antros sovietų okupa
cijos metais pastaruoju metu vis 
labiau aiškėja archyvams pla
čiau atsiveriant. Tuo pasinaudo
damas Arvydas Anušauskas pa
rašė stambią knygą “Lietuvių 
tautos sovietinis naikinimas 
1940-1958 metais”, kurioje jis 
kruopščiai dokumęntuoja įvai
rius lietuvių tautos naikinimo 
faktus. Šaltinių ir literatūros są
rašas užima šešis knygos pusla
pius. Greta citatų jis pateikia 
daug statistikos lentelių apie 
lietuvių suėmimus, tardymus, iš
vežimus, žudymus.

Šį tragišką lietuvių tautos 
istorijos tarpsnį autorius prade
da 1939 m., kai Sovietų Sąjunga 
ėmė rengtis Lietuvos okupaci
jai. Netrukus, 1940 m. birželio 
15 d., į Lietuvą įžengė 150.000 
sovietų karių. Su jais atvykus di
deliam būriui NKVD darbuoto
jų ir buvo pradėtas Lietuvos so- 
vietinimas ir jos žmonių naikini
mas. Pradžioje buvo siekiama 
parodyti, kad tai pačių lietuvių 
darbas - į valdžios vietas ir sau
gumo tarnybą buvo skiriami 
Lietuvos komunistai (ne tik lie
tuviai): A. Sniečkus, M. Gedvi
las, D. Todesas, E. Rozauskas ir 
kiti. Maskvos politikai Lietuvo
je vykdyti buvo atsiųstas Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų liau
dies komisaro pavaduotojas V. 
Dekanozovas.

Pirmieji suėmimai buvo 
įvairiuose Lietuvos miestuose 
įvykdyti 1940 m. liepos 10-19 
dienomis. Okupantas nepasi
tenkino pavienių žmonių suėmi
mais. Jis ėmė ruoštis masiniam 
trėmimui. Pagal trėmimo ope
racijos štabo viršininko ir Lietu
vos saugumo liaudies komisaro 
maj. P. Gladkovo planą iš Lie
tuvos turėjo būti ištremti 22.252 
žmonės.

Trėmimas buvo pradėtas 
1941 m. birželio 14 d. Kaip rodo 
trėmimų suvestinė, iš viso buvo 
ištremta 17.485 žmonės (104 
psl.). Knygos autorius mano, 
kad ištremta buvo daugiau, nes 
operacija vyko netvarkingai, do
kumentai buvo supainioti.

Antroji okupacija prasidėjo 
1944 m. liepos mėn., sovietų ar
mijai įsiveržus į Lietuvą. Su ja 
taip pat grįžo NKVD būriai. Jie 
pirmiausia ieškojo 1941 m. bir
želio 23 d. sukilimo dalyvių, ta

FILMU PASAULYJE

Kerštas nesensta
ALGIRDAS GUSTAITIS
Angliškas filmo pavadinimas 

“Sleepers”. Filmo autorius, direk
torius, režisierius - Barry Levinson. 
Redaktorius - Stu Linder. Pagami
no “A Propaganda Films/Baltimore 
Pictures”. Užsienyje platina “Poly
gram Filmed Entertainment”. Pa
grindiniai aktoriai - Kevin Bacon, 
Robert de Niro, Dustin Hoffman.

Prastame Brooklyn’o už
kampyje vaikėzai mėto kamuolį. 
Jiems įdomiau vogti, plėšti. 
Vietiniai policininkai, pamatę 
valkataujančius vaikus, baudžia 
tampydami už ausų, ragina pa
sakyti naujienas. Policija turi sa
vo valkatas, informatorius. Vai
kai auga melo aplinkoje. Jiems 
rūpi vagystės, kerštas.

Kunigas (Robert de Niro) 
su vaikinais bendrauja, jiems 
nori gero, gražiuoju kalbina. 
Pora jų net šventovėje patar
nauja prie altoriaus. Vaikams 
užsivilkti baltą drabužį, per Mi
šias paskambinti varpeliu tėra 
mažareikšmė pramoga. Pa
skambinę varpeliu, palieka bal
tą drabužį. Įdomesnis gyveni
mas gatvėje. Ten apiplėšia deš
reles pardavinėjantį, jo vežimėlį 
tempia į požeminį traukinį. 
Laiptais riedėdamas vežimėlis 
sudūžta, beveik užmuša žmogų.

Kalėjimas taiso ar gadina 
kalinius? Bjaurus kalinių prižiū
rėtojas (Kevin Bacon) jaunuo
liams liepia nusirengti, juos 
prievartauja. (Veiksmas nero
domas).

Grįžtama prie laisvai gyve
nančių vaikėzų. Tokie sėdasi 
šventovės klausyklon, klauso iš

čiau kiekvieną lietuvį laikė so
vietų priešu. Kol frontas ėjo per 
Lietuvą, buvo vengiama didelių 
baudžiamųjų akcijų, tačiau bu
vo vykdomos kratos, suėmimai. 
Daugiausia šių akcijų vykdė 16- 
sios lietuvių divizijos ypatingasis 
skyrius (smerš), vadovaujamas 
J. Bartašiūno, ir fronto užnuga
rio apsaugos NKVD kariuome
nė (161 psl.).

Didėjant terorui, žmonės 
ėmė slapstytis nuo mobilizaci
jos, priešintis. Pasireiškė gink
luota partizanų veikla. Iš pa
teiktos lentelės matyti, kad 1944 
m. spalio mėn. penkiolikoj Lie
tuvos apskričių veikė 84 būriai, 
kuriuos sudarė 4213 partizanų 
(169 psl.).

Kovai su pasipriešinimu bu
vo sutelkta 12 NKVD vidaus ir 
pasienio pulkų - 16.370 karių 
(178 psl.). Be to, dar buvo dislo
kuoti geležinkelių apsaugos di
vizijos daliniai. Visa sutelkus, 
1944 m. gruodžio 6 d. buvo pra
dėta viena didžiausių baudžia
mųjų akcijų (183 psl.). Knygos 
autorius pateikia išsamių duo
menų, kiek kurioje vietovėje 
buvo nužudyta, suimta žmonių, 
sudeginta pastatų. Iš viso 1944 
m. liepos-gruodžio mėn., buvo 
suimta 13.169 žmonės ir mobili
zuota 63.061, iš kurių 40.000 
buvo pasiųsta į frontą (208 
psl.).

1945 m. sausio gale sovietų 
kariuomenė užėmė Klaipėdą ir 
tuo užbaigė visos Lietuvos oku
paciją. Kovai su ginkluotu pasi
priešinimu 1945 m. sausio-ge- 
gužės mėn. buvo surengtos 
3.432 baudžiamos operacijos, 
kurių metu buvo suimta 50.090 
žmonių, nužudyta 5.214 ir sulai
kyta 38.193 žmonės (225 psl.).

1946 m. sausio 1 d. NKVD 
turėjo žinių apie 2997 partiza
nus. Jiems sunaikinti, pagal gen. 
mjr. J. Bartašiūno planą, buvo 
įsteigtos 165 miestuose ir mies
teliuose NKVD kariuomenės 
įgulos, kurias sudarė maždaug 
po 150 karių. Mažesnės grupės 
buvo išdėstytos kaimuose (271 
psl.).

NKVD kariuomenei taip 
pat padėjo “liaudies gynėjai” - 
stribai. Jų skaičius kasmet kei
tėsi. Pvz. 1946 m. jų buvo 8.342, 
1949 m. - 7.319, 1954 m. - 2.000. 
Iki 1954 m., kai stribų būriai 
buvo panaikinti, juose tarnavo

(Nukelta į 7-tą psl.)

pažinčių. Moteris prašo atleidi
mo - ji nusidėjo savo vyrui, nuo 
svetimo laukia kūdikio. Ar žino 
nuo ko? Nežino, reikėtų traukti 
bilietus. Vaikėzai juokiasi iš 
paslapties altoriaus šešėlyje.

Kalėjime atlikusieji baus
mes paleidžiami. Užauga tvirti 
vyrai. Noras atsilyginti bjau
riems prižiūrėtojams išlieka. 
Restorane pamato bevalgantį jų 
prievartautoją ir daugeliu šūvių 
nužudo. Teisme reikia įrodymo, 
kad žudikai nekalti. Buvę vaikė
zai ir jų draugai įtikina kunigą 
prisiekti, kad žudymo metu jis 
su jais buvo sporto žaidynėse. 
Žudikai išteisinami.

Aktoriai gerai parinkti. Ro
bert de Niro atrodo kunigiškai 
draugiškas. Visiškai kitoks teis
me. Apsivilkęs liturginiu drabu
žiu prisiekia sakyti teisybę, bet, 
deja, sako neteisybę. Teisme 
nusikaltėlius ginantis Dustin 
Hoffman įrodinėja, kad teisia
mieji nekalti. Išteisinami kuni
gui melagingai prisiekus, kad 
žudymo metu jie buvo sporto 
žaidynėse. Ar neišniekinta kata
likybė, doriniai įsakymai?

Spaudai išdalintuose lapuose 
dėkojama Brooklyn’o arkivys
kupijai, kaip labai padėjusiai 
vaizduoti katalikybę. Arkivysku
pija talkinusi vietove, rodomi 
kunigai buvę iš Brooklyn’o apy
linkių.

Turinti tokį arkivyskupijos 
pritarimą, nedaug betrūksta iki 
prisipažinimo, kad filmo galbūt 
nesupratau. Arba supratimas 
man nesuprantamas. Įdomu, 
kaip dėl to filmo pasisakys kiti 
dvasiškiai.

1993.XII.il


Lietuvos mokslininkas tarptautinėje plotmėje
EDUARDAS JANČEVSKIS — gamtos mokslų pionierius. Jo veikalai ir darbai. 

Pastangos tęsti jo tyrimus
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SI KULI llilllll VEIKIOJE
ANTANAS RYLIŠKIS, 

gamtos mokslų daktaras, 
Vilnius

Lietuvos mokslų akademi
jos centrinėje bibliotekoje tarp 
saugomų retų knygų yra mono
grafija apie agrastus ir serben
tus, išleista prancūzų kalba Že
nevoje 1907 metais. Tituliniame 
puslapyje autoriaus ranka pa
darytas įrašas: “Brangiai K. 
Riomerienei su brolišku sveiki
nimu E. Jančevskis”.

Keista, bet lietuviškoje lite
ratūroje dažniau minima E. 
Jančevskio mažytė knygelė apie 
Blinstrubiškių sodą, o apie gar
siąją monografiją dažnai - nė 
žodžio. O juk tai didžiulis siste
matikos veikalas apie agrastų ir 
serbentų gentį, išblaškytą po vi
są pasaulį, vienintelis savo už
mojais ir savo apimtimi, iki šiol 
nepraradęs nei pažintinės, nei 
mokslinės vertės.

Eduardas Jančevskis gimė 
1846 m. gruodžio 14 d. Blinstru- 
biškiuose, dabartiniame Rasei
nių rajone. Mokslo troškimas 
atvedė jaunuolį į S. Peterburgo 
universitetą, nes Vilniaus uni
versitetas po sukilimo jau buvo 
uždarytas. Blinstrubiškiuose bu
vo didelis sodas, ir meilę gamtai 
jis pajuto vaikystėje. Todėl ir 
studijavo gamtos mokslus.

S. Peterburgo universitetą 
E. Jančevskis baigė 1869 me
tais. Iš čia jaunuolio kelias ėjo į 
Krokuvą - pro Dūkštą, Vilnių, 
Varšuvą. Tada tik ką buvo baig
tas tiesti Peterburgo-Varšuvos 
geležinkelis. Senojoje buvusios 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės 
sostinėje jis pradėjo dirbti Jo
gailos universitete. Gabus jau
nuolis mokslininkas 1873 m. ta
po docentu, o 1875 m. - profe
soriumi. Tada jam ėjo 29 metai.

Tyrinėtojų tebelaukia deta
lus E. Jančevskio biografijos, jo 
pedagoginio ir mokslinio darbo 
tyrinėjimas. Kodėl jis ėmė tirti 
agrastų ir serbentų gentį ir ši
tam darbui pašventė visą savo 
gyvenimą? Surinkti iš viso pa
saulio šios genties atstovus į 
Krokuvos botanikos sodą buvo 
didžiulis darbas. Šitokios kolek
cijos, kokia buvo praėjusio 
šimtmečio pabaigoje Krokuvo
je, neturi nė vienas pasaulio 
botanikos sodas.

Pirmasis E. Jančevskio

Tragiškas 
lietuvių...

(Atkelta iš 6-to psl.) 
apie 17.000 žmonių (275 psl.).

Apžvelgdamas lietuvių 
tautos naikinimą 1940-1958 m. 
autorius rašo, kad ne mažiau 
kaip 456.000 žmonių tapo sovie
tinių okupantų vykdyto naikini
mo ir teroro aukomis. Net 
332.000 žmonių buvo įkalinta, 
išvežta į tremtį ir Sibiro lage
rius, 26.500 žmonių buvo nužu
dyta Lietuvoje.

Be to, autorius pažymi, kad 
1941-1958 m. iš Lietuvos dėl 
vykdyto teroro, karo sąlygų ar 
okupanto sprendimų repatriavo 
ar buvo priversti bėgti apie 
490.000 žmonių (140.000 klai
pėdiečių, 50.000 1941 m. repat
riavo į Vokietiją, 170.000 - į 
Lenkiją, 120.000 pasitraukė į 
Vakarus 1944 m., keletas tūks
tančių 1958 m. repatriavo į Len
kiją ir Vokietiją). Kartu su vo
kiečių okupacija ir karo auko
mis (245.000 žmonių) Lietuva 
neteko apie 1.058.000 žmonių. 
(1945 m. Lietuvoje buvo apie 
2.500.000 gyventojų, iš jų lietu
vių ne daugiau kaip 2.000.000.).

Ryšium su šia statistika au
torius pastebi, kad kalbant apie 
lietuvių tautos bendrus nuosto
lius reikėtų pasakyti: skelbiami 
skaičiai yra pagrįsti archyviniais 
dokumentais, tačiau vis tiek jie 
neišsamūs, negalutiniai ir apy
tikriai (402 psl.).

Knygoje yra įdėta fotografi
jų iš anų laikų. Jos užima 14 
puslapių. Gale pateikta doku
mentų rusu kalba faksimilių 
(406-457 psl.) ir trumpa knygos 
santrauka anglų kalba (466-470 
psl.).

Arvydas Anušauskas, 
LIETUVIŲ TAUTOS SOVIE
TINIS NAIKINIMAS 1940- 
1958 METAIS. “Minties” lei
dykla. Vilnius, 1996 m., 494 
psl. Tiražas 2000 egz. 

spausdintas darbas išėjo 1879 
m. - jau minėta knygelė apie 
Blinstrubiškių, jo tėviškės, sodą, 
parašyta lenkų kalba. Pagrindi
nis darbas - agrastų ir serbentų 
kolekcijos kaupimas ir tyrimas 
pareikalavo labai daug laiko. 
Tik po 25-30 metų ėmė rodytis 
jo straipsniai.

Pirmame iš jų E. Jančevskis 
buvo aprašęs vieną raudonųjų 
serbentų rūšį ir naujai pavadi
nęs ją Ribes lithuanicum. Kad ir 
kaip knietėjo botaninėje litera
tūroje įamžinti savo tėvynės 
vardą, autorius vėliau priėjo iš
vadą, kad tai nėra atskira rūšis, 
ir paliko jai dar Karolio Linė
jaus duotą vardą - Ribes rub- 
rum. O daugiau originalių ser
bentų ir agrastų rūšių Lietuvoje 
neatsirado, nes Europa apskri
tai jomis buvo neturtinga. Tikra 
laukinių rūšių karalystė yra Ry
tų Azija, kur mokslininkas, pa
dedamas korespondentų, surin
ko nemažai medžiagos ir apra
šė naujas rūšis.

1907 m. Ženevoje prancūzų 
kalba išėjo minėta E. Jančevs- 
kio monografija - tikra gulbės 
giesmė. Po to padaryta nemažai 
patikslinimų ir papildymų. Bet 
1918 m. liepos 17 d., eidamas 72 
metus, didysis agrastų ir serben
tų tyrinėjimo autoritetas mirė.

Po perversmo Rusijoje jau
ni, dar sovietinės represijų siste
mos nesunaikinti, Leningrado 
mokslininkai ėmė atkurti karo 
ir revoliucijos sugriautą botani
kos mokslą. Augalininkystės in
stituto direktoriaus Nikolajaus 
Vavilovo iniciatyva į visus pa
saulio kampelius vyko ekspedi
cijos rinkti kultūrinių veislių ir 
ypač jų laukinių protėvių augalų 
genų bankui. To paties Peter
burgo universiteto auklėtinė, 
vėliau žymi mokslininkė, agras
tų ir serbentų specialistė Nina 
Pavlova vyko į Krokuvą mūsų 
garsaus tėvynainio E. Jančevs- 
kio kolekcijos likučių parvežti. 
Ir dabar jos parvežti krūmai te
beauga prie S. Peterburgo, Pav- 
lovske. Kai kurie jų jau pasiekė 
lazdynų krūmų dydį, o jų stiebai 
- rankos storumo. Kokia galin
ga laukinių rūšių prigimtis!

Bandymai Lietuvoje
Būdamas aspirantūroje, šių 

eilučių autorius priėjo išvadą, 
kad agrastų ir serbentų selek
cijai kultūrinių veislių nepakan
ka. Reikia grįžti atgal ir daug ką 
pasiimti iš laukinių. Tada, sep
tintajame dešimtmetyje, Rojuje, 
tuometiniame Vytėnų sodinin
kystės ir daržininkystės bandy
mų stoties mažyčiame padali
nyje, prasidėjo laukinių agrastų 
ir serbentų rinkimas. Taip iš Le
ningrado dalis mūsų tėvynainio 
E. Jančevskio kolekcijos grįžo į 
tėvynę, kurioje šie augalai nie
kada neaugo. Kolekcija pildėsi 
augalais iš Sibiro, Tolimųjų Ry
tų, Pamyro. Tačiau šiai kolek
cijai Rojuje, kaip ir tam nedide
liam sodininkystės mokslo židi
niui, nebuvo lemta išlikti. Atsi
rado neva autoritetas, kuris val
džiai įrodė, kad Lietuvai užten
ka vienos sodininkystės įstaigos 
mokslui plėsti. Teko palikti jau 
gerokai paaugusius krūmus su
naikinimui, o jų atžalas ir atlan
kas išsigabenti. Naujo atsitikti
numo dėka kolekcija buvo pra
dėta kurti Vilniaus universiteto 
botanikos sode.

Vardo parinkimas
E. Jančevskio monografijo

je aprašytos 152 agrastų ir ser
bentų rūšys. Ten nėra tokios rū

Vakaronė Niūronių kaime, Anykščių apylinkėje, 1996 m. vasarą Nuotr. K. Baliūnaitės

šies - nėra Jančevskio serbento, 
kuris auga Vidurinės Azijos kal
nuose: Tian Šanyje, Pamyro 
Alajuje ir kt. Šį pavadinimą 
naujai rūšiai parinko rusų bo
tanike A. Pojarkova, norėdama 
įamžinti įžymaus mūsų tėvynai
nio atminimą.

Bet praėjo keli dešimtme
čiai, ir Tadžikijos Mokslų aka
demijos Botanikos instituto as
pirantas A. Ivanovas savo diser
tacijoje įrodė, kad Jančevskio 
serbentas nėra savarankiška rū
šis. Jančevskio serbentas auga 
kalnuose ant “pasaulio stogo”, 
auga ir gerai dera. Selekcinin
kus vilioja jo atsparumas ligoms 
ir kenkėjams. Esu gavęs ir aš ne 
kartą šį serbentą iš Pamyro bo
tanikos sodo ir naudojau hibri
dizacijai. Deja, hibridai irgi be
veik visi sterilūs. Prireiks ne vie
nos ir ne dviejų hibridų kartų, 
kol jie normaliai derės. Štai ką 
reiškia ypatingas augalo prisi
taikymas - aukštikalnės! Kas 
žino, kas ir kokią naują juodųjų 
serbentų veislę išdrįs parinkti E. 
Jančevskio atminimui. Viena 
aišku, tai turi būti gera veislė.

Vilniaus universitete
Pradėjus sudarinėti rinkinį 

Vilniaus universitete, pasaulio 
botanikos sodų kataloguose bu
vo daug šios genties rūšių sėklų. 
Pavyko gauti iš Paryžiaus gam
tos muziejaus natūraliomis sąly
gomis Prancūzijos Alpėse su
rinktas dabartinio kultūrinio 
agrastų protėvio sėklas. Pavyko 
sudaiginti ir išauginti. Kaip 
liūdnai atrodo šis nedidelis nė 
metro nesiekiantis krūmelis vos 
žirnio didumo plaukuotomis 
uogomis. Kokią didžiulę pažan
gą padarė pasaulio, ypač Euro
pos, selekcininkai, padidinę uo
gų masę 5-10 kartų, nuo pusės 
gramo iki 5 ar 10 gramų. Ši
tokio egzemplioriaus gali pavy
dėti bet koks genų bankas. O jis 
skursta piktžolynuose. Jau pir
mi darbo metai parodė, kad 
kolekcijos gali būti vieno ar kito 
mokslo fanatiko privatus reika
las. O man pataria užpilti tuos 
dygliuotus krūmus benzinu ir 
sudeginti. Autorius išėjo į inva
lidumo pensiją, kad nematytų 
šito laužo.

Krokuvos universitete
Norėdamas pamatyti E. 

Jančevskio herbarą, buvau Kro
kuvos Jogailos universitete, at
gaivinau ryšius su lenkų kole
gomis. Jie mane įtraukė į Len
kijos šelpiamų mokslo darbuo
tojų sąrašą, mokslininkų, ku
riems apmokėdavo narystę Tarp
tautinėje sodininkystės mokslo 
draugijoje. Taigi anais sunkiais 
laikais, lenkų padedamas, aš 
vienintelis iš Lietuvos buvau 
šios draugijos narys ir kasmet iš 
Nyderlanduose esančio sekreto
riato gaudavau ne tik nario kor
telę, bet ir kas ketvirtį metų 
leidžiamą informacinį biuletenį. 
Sužinodavau pačią naujausią in
formaciją iš pasaulio sodinin
kystės. Jau vėliau, Lietuvai at
kūrus nepriklausomybę, minėta 
draugija Lenkijoje rengė pasau
linį agrastų, serbentų ir aviečių 
simpoziumą. Gavau brolių len
kų kvietimą atvykti su žmona. 
Bet iš kur man turėti tuos ne
pilnus 400 dolerių vien nario 
mokesčio ir viešbučių išlai
doms? Tegul po Lenkiją ir visą 
pasaulį pirmieji pavažinės spe
kuliantai. Kai jie nebegalės gy
venti be mokslo, važiuosime 
mes - mokslininkai. Aš dar la
bai norėčiau sugrįžti į Krokuvą.

TRYS KRYŽIAI Vilniuje, istorinės bei simbolinės reikšmės paminklas, 
sovietų nugriauti ir Lietuvos laisvėjimo laikotarpiu, 1989 m. vėl 
atstatyti

Ispaniškai apie
arkivyskupų Matulionį
Antroji “Nemaraus mirtingojo”knygos laida Venezueloje

FELIKSAS ZUBRAS, Caracas
Pirmąjį 1997 m. sekmadie

nį, sausio 5, Venezuelos lietu
viai turėjo labai įdomią Naujųjų 
metų programą.

Iškilmės prasidėjo Eucha
ristine valanda ir Mišiomis, po 
to ambasadorius dr. V. A. 
Dambrava ir salezietis kapelio
nas Jose Modena pristatė pre
lato Prano Gaidos knygos “Ne
marus mirtingasis” antrąją ispa
nišką laidą. Ispaniškoje laidoje 
knygos pavadinimas - “EI 
Hombre de Dios” (Dievo žmo
gus), kurioje ryškinamas arki
vyskupo Teofiliaus Matulionio 
- kunigo, kalinio ir kankinio - 
šventas gyvenimo kelias. Tai kil
ni asmenybė, prieš kurią atsi
klaupęs ant kelių prašė palai
minimo Jo Šventenybė popie
žius Pijus XI.

Pratarmę krjygai parašė bu
vęs Caracas ąrkivyskupas kar
dinolas Jose Ali Lebrun, o įvadą 
ispaniškai laidai - Vytautas 
Dambrava. Knyga apžvelgia ar
kivyskupo gyvenimą, pateikia 
liudininkų atsiminimus, spaudos 
atsiliepimus ir arkiv. Teofiliaus 
Matulionio laiškų ištraukas. 
Knygos pabaigoje baigminis žo
dis, iškeliantis Velionies hero
jiškumą. Ir Mišių metu, tikintie
ji meldėsi ne tik už arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbimą 
šventuoju, bet taip pat ir už ar
kivyskupo Teofiliaus Matulio
nio pripažinimą palaimintuoju.

Ispaniškąją knygos laidą pa
rengė V. A. Dambrava, vertimą 
atliko Jūratė Rosales, o viršelį 
nupiešė menininkas Kostas Je- 
zerskas.

Dalyviai galėjo už porą do
lerių nusipirkti šią vertingą kny
gą, ją paskleisti venezueliečių 
tarpe. Pinigai bus panaudojami 
knygos platinimui Pietų Ame
rikoje. Prel. Gaida nori matyti 
antrą, pataisytą laidą portugalų 
kalba, o taip pat parengti ir ita
liškąją laidą, kuri pasitarnautų 
vedant beatifikacijos bylą.

Dalyviai apgailestavo, kad 
ligi šiol arkiv. T. Matulionio by
la dar nepristatyta Vatikanui. 
Jie tikisi, kad tai bus padaryta 
netolimoje ateityje. Mat doku
mentinės medžiagos sutelkimas 
ir jos išvertimas italų kalbon rei
kalingas daug laiko.

Vasario mėnesį “El Homb
re de Dios” knyga visu iškilmin
gumu bus arkivyskupo Baltazar

Vyskupas TEOFILIUS MATULIO
NIS Invalidų Namuose 1954-1956 
metais Mordovijos ASSR, netoli 
Potmos, kur buvo kalinamas prieš 
išleidimų laisvėn

Porras pristatyta ambasadoriaus 
Dambravos vizito metu.

Pirmasis Naujųjų metų susi
būrimas buvo panaudotas ir lie
tuviškos knygos - Mažvydo ka
tekizmo - 450 metų sukakčiai 
paminėti. Čia kalbą pasakė ne
seniai j Lietuvos ambasadą at
keltas pirmasis sekretorius Ar
vydas Naujokaitis. Kalbėtojas 
sakė, kad istorinius “Mažvydo 
nuopelnus pabrėžia dvi dimen
sijos: krikščionis ir lietuvis. Tą 
patvirtina giesmyno pirmoje da
lyje, lotyniškoje prakalboje 
esantys jo žodžiai: ‘Šį darbą aš 
padariau ne dėl to, kad ateityje 
jis neštų mano vardui šlovę ir iš
garsėjimą, bet dėl to, kad lie
tuvių Baržnyčia įkvėptai ir iš
tikimai liaupsintų vienintelio 
Dangiškojo Dievo Tėvo ir mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus var
dą, Jo šlovę ir nuopelnus ir kad 
mūsų gimtasis žodis tarnauda
mas gyvas išliktų ir būtų per
duodamas ainiams”.

Nauji metai ir Vytautinės
Galiausiai įvyko vaišės, 

Naujų metų sveikinimai, kurie 
jungėsi su sveikatos ir sėkmin
gos tolimesnės darbuotės linkė
jimais tą dieną gimtadienį šven
tusiam ambasadoriui dr. Vy
tautui Dambravai. Jis savo var
dadienį vilkėjo Lietuvos savano
riškos krašto tarnybos savanorio 
uniformą, ir daugelis norėjo šia 
proga su juo nusifotografuoti.

Venezuelos lietuviams nuo
širdžiai talkina ambasados pa
tarėja Hilda Griškevičienė, ku
rios vyras Arvydas Mišių metu 
čelo atliko religinius kūrinius. 
Su juo grojo ir smuikininkas 
Raimundas Butvilą. Šie muzikai 
profesoriauja konservatorijoje, 
o čelistas Griškevičius groja ir 
simfoniniame orkestre. Abu 
visuomet randa kelią į mėne
sines lietuvių Mišias, muzika įsi
jungdami į pamaldų liturgiją. 
Tai sektinas pavyzdys kartais 
tingiems Venezuelos gyvento
jams. Eucharistinės valandos ir 
Mišių metu liejosi melodijos 
Dievo Motinos garbei, o pa
maldos buvo visų baigtos tradi
cine giesme “Marija, Marija”.

Šia proga dalyviai buvo iš 
anksto informuojami apie pa
maži artėjančią Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo me
tinių programą.

Dr. Vytas Berenis, vilnietis 
kultūros istorikas lankėsi Litua
nistikos tyrimo ir studijų centre 
Čikagoje. Jis porą mėnesių rinko 
medžiagą temai: “Valstybiniai 
santykiai XX šimtmečio septinta
me ir aštuntame dešimtmečiuose 
Lietuvoje ir Vakarų požiūris į 
juos”.

Mokytoja Stefa Šalūgaitė- 
Rūkienė, Sibiro tremtinė, 1964 
m. išleista į JAV pas vyrą Kostą 
ir dukrą Nijolę, mirė 1996 m. 
birželio 28 d. Arkanso valstijos 
Hot Springs vietovėje, sulaukusi 
aštuoniasdešimt devynerių me
tų. Velionė palaidota vietinėse 
Kalvarijos kapinėse, šalia anks
čiau mirusio savo vyro Kosto, 
apeigas atlikus kun. J. Rustei
kai. Velionė paliko dvi parašy
tas ir išleistas Sibiro tremties at
siminimų knygas “Vergijos 
kryžkeliuose” ir “Grįžimas į 
laisvę”.

Prof. Pranas Dovydaitis (1886- 
1942), filosofas, visuomenininkas, 
Vasario šešioliktosios akto signa
taras, ateitininkų sąjūdžio vadas 
ir Sibiro kankinys, šimtas dešim
tųjų gimimo metų proga pernai 
plačiai buvo prisimintas specialio
mis konferencijomis Lietuvoje. 
Po prisiminimui skirtos konferen
cijos ištisus 1996 m. buvo rengia
mos įvairiuose Lietuvos miestuo
se bei miesteliuose, o šventovėse 
atnašaujamos Mišios. Baigminė 
konferencija “Profesoriui Pranui 
Dovydaičiui - 110 metų” gruo
džio 2 d. įvyko Vilniuje, Lietuvos 
mokslų akademijos salėje. Ją ten 
surengė Lietuvių katalikų mokslo 
akademija su Lietuvos mokslų 
akademija. Beveik tuo pačiu laiku 
Kauno apskrities bibliotekoje bu
vo atidaryta jo atminimui skirta 
paroda. Velionis 1941 m. birželio 
14 d. buvo suimtas savo ūkyje, iš
vežtas sovietinėn koncentracijos 
stovyklon ir sušaudytas Sverdlovs- 
ko kalėjime 1942 m. lapkričio 4 d. 
Net ir jo palaikai nesugrįžo Lie
tuvon, nesurasti Sverdlovsko sri
ties žemėje.

Henrikas Kačinskas (1903- 
1986), žymusis aktorius ir dailiojo 
lietuviško žodžio garsintojas, de
šimtųjų mirties metinių proga 
1996 m. rugsėjo 29 d. buvo prisi
mintas lietuviškomis Mišiomis 
šiaurinės Floridos Sunny Hills va
sarvietės Šv. Teresės šventovėje. 
Ten jis mirė 1986 m. rugsėjo 28 d. 
ir yra palaidotas vietinėse Kalva
rijos kapinaitėse, kur jo kapą 
puošia našlės Sofijos pastatytas 
granitinis paminklas. Mišių daly
viai buvo pakviesti velionies prisi
minimui parapijos salėje. Ten 
apie jį kalbėjo Vytautas Macys. Iš 
magnetofono juostos prabilo ir 
pats H. Kačinskas Balio Sruogos 
“Sapiegos monologu”. Didesnį 
minėjimą 1996 m. spalio 20 d. 
Kultūros židinyje Bruklyne suren
gė Lietuvių moterų federacijos 
Niujorko klubas. Apie velionies 
H. Kačinsko teatrinę veiklą kal
bėjo keliaujančio teatro aktorius 
Vitalis Žukauskas. Paruoštas gar- 
sajuostes su H. Kačinsko atliktu 
vaidmenų ištraukomis buvo parū
pinęs Tadas Alinskas. Skaidrių 
rinkinį apie H. Kačinską gyveni
me ir scenoje rodė Paulius Jurkus.

Alfonsas Mikulskis, kompo
zitorius ir chorų vadavas, įsteigęs 
M. K. Čiurlionio ansamblį, ilgus 
metus garsinusį išeivijos lietuvių 
kolonijas JAV ir Kanadoje, yra 
gimęs 1909 m. rugsėjo 14 d. ūkyje 
prie Pušaloto, dabartiniame Pas
valio rajone, o miręs 1983 m. spa
lio 14 d. Klivlande. Velionis 1996 
m. rugsėjo 29 d. per šv. Mykolo 
Arkangelo atlaidus buvo prisi
mintas Pušalote. Vysk. J. Preikšas 
pašventino velionies atminimui 
šventoriuje pastatytą kryžių, an
samblio “Lietuva” choristams su
giedojus A. Mikulskio sukurtą 
giesmę “O Dieve geriausias”. Ta
da Pušaloto šventovėje buvo su
rengtas religinės muzikos koncer
tas, kuriame dalyvavo solistės Ri
ta Preikšaitė, Irena Petravičiūtė ir 
Jolanta Mikniūtė su jau užsida
riusio “Lietuvos” ansamblio cho
ristais. Mišias po koncerto konce- 
lebravo vysk. J. Preikšas, Vilniaus 
arkikatedros rektorius mons. K. 
Vasiliauskas ir Pašalote klebonas 
kun. A. Pipiras. Jų metu “Lietu
vos” ansambliečiai sugiedojo A. 
Mikulskio sukurtas Mišias “Už 
kenčiančią Lietuvą”. Buvusių 
“Lietuvos” ansamblio narių kon
certe Pušaloto kultūros namuose 
apie mirusį A. Mikulskį kalbėjo 
Vilniuje gyvenanti jo našlė Ona 
Mikulskienė.

Albinos Žiupsnytės, kaunie
tės dailininkės, dvidešimt vieno 
darbo parodą ukmergiškiams su
rengė Kultūros centras. Tie jos 
tapybos darbai buvo atlikti miš
ria technika, guašu, tempera ir 
akvarele.

Prof. dr. Stasio Šalkauskio 
(1886-1941), neotomisto filosofo, 
pedagogo, priklausiusio Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos stei
gėjams, mirties penkiasdešimt 
penktosios metinės buvo pami
nėtos Šiauliuose 1996 m. gruo
džio pradžioje muziejaus atidary
mu jo vardo vidurinėje mokyk
loje. Iškilmėje dalyvavo Prof. dr. 
S. Šalkauskio premijos laureatai 
Lietuvos seimo narys Romas 
Ozolas ir menotyrininkas Vytenis 
Rimkus. Iškilmėn įsijungė ir ve
lionies sūnus dr. Julius Šalkaus
kis, šiauliečiai visuomenininkai ir 
svečiai iš Vilniaus. Mišios buvo 
atnašaujamos Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje. Šiauliečiai su svečiais 
aplankė ir gėlėmis papuošė ve
lionies kapą senosiose Šiaulių ka
pinėse.

Didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno XVII tomo sutiktuvės 1996 
m. lapkričio 27 d. vakarą įvyko 
Vilniuje, Lietuvos menininkų rū
muose. Šis tomas yra didelis lei
dinys, turintis 105 spaudos lan
kus. Juo baigti “U” raidės ir pra
dėti “V” raidės žodžiai. Sutik
tuvėse dalyvavo kalbininkai prof. 
Zigmas Zinkevičius, docentas Vy
tautas Vitkauskas (atsakomasis 
redaktorius), dr. Algirdas Saba
liauskas, prof. Aleksas Girdenis, 
Mokslo ir enciklopedijų leidyklos 
direktorius Zigmas Pocius, lietu
vių literatūros prof. Donatas Sau
ka. Pirmasis Didžiojo lietuvių kal
bos žodyno tomas buvo išleistas 
1941 m., antrasis - 1947 m. Kiek 
vėliau šie tomai buvo išspausdinti 
pakartotinai. Dvidešimtąjį tomą, 
kuris yra paskutinis, tikimasi iš
leisti iki 2000 m. Tada reikės dar 
keturių papildomų tomų. Lietu
vių kalbos instituto vadovas Z. 
Zinkevičius betgi prasitarė, kad 
kelis tomus reikėtų iš esmės per
rašyti. Mat juose yra daug netikrų 
žodžių. Pasak jo, tada, matyt, bu
vo remtasi to laikotarpio “Tiesos” 
žodynu, o ne tikrąja lietuvių kalba.

Lietuvos partizanų nuotrau
kų parodą “Kovojanti Lietuva 
1944-53” Kopenhagos Kastellet 
tvirtovėje surengė Lietuvos am
basados karinis atstovas pik. Jo
nas Gečas, ją susiedamas su Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
švente 1996 m. lapkričio 26 d. Pa- 
rodon atvyko daugiau kaip šimtas 
diplomatų iš užsienio atstovybių 
Danijai. Jie visi labai domėjosi 
Lietuvos partizanų kova už Lietu
vos laisvę pokariniame II D. karo 
laikotarpyje. Paminėjus Lietuvos 
kariuomenės šventę, apie Lietu
vos partizanus bei jų kovas kal
bėjo buvęs Tauro apygardos par
tizanas Kazimieras Savičius. Pa
rodoje apsilankė ir Danijos karo 
mokyklose studijuojantys Lietu
vos karininkai bei puskarininkiai. 
Šią Lietuvos partizanų nuotraukų 
parodą savo vyrams norėtų su
rengti ir kai kurių Danijos kariuo
menės dalinių vadai. Partizanų 
nuotraukas papildė Lietuvos sa
vanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos kino studijos sukurtos 
vaizdajuostės “Lietuvos kariuo
menė 1918-40” ir “Savanoriai”.

Dail. Petro Aleksandravi
čiaus skulptūrinių portretų ir ak
varelių paroda Vilniuje, “Akade
mijos” galerijoje, 1996 m. lapkri
čio 22 d. buvo prisimintas devy
niasdešimtasis sukaktuvininko 
gimtadienis. Jo sukurti paminklai 
puošia: A. Vienuolio - Anykščius, 
Žemaitės - Vilnių, J. Jablonskio - 
Marijampolę, L. Ivinskio - Kur
šėnus. Antkapinius paminklus su
kaktuvininkas yra sukūręs Baliui 
Sruogai Vilniaus Rasų kapinėse, 
Jonui Jablonskiui Kauno Petra
šiūnų kapinėse. Devyniasdešimt
metis dail. P. Aleksandravičius 
dirbo mokytoju Šiaulių berniukų 
gimnazijoje, dėstytoju Vilniaus 
dailės mokykloje, profesoriumi 
Vilniaus dailės akademijoje, Vil
niaus dailės institute ir Lietuvos 
dailės institute. Šios ilgos sukak
ties proga buvo išleista menotyri
ninko Vidmanto Jankausko po
kalbių su prof. P. Aleksandravi
čiumi knyga “Aš pats sau neįdo
mus”, įteikta parodos atidaryme. 
Šią parodą aprašiusi “Dienos” at
stovė Kamilė Danilevičiūtė ant
raštei pasirinko kitokį sukaktuvi
ninko prasitarimą, skambantį lyg 
pasiteisinimą “Dariau tai, kas 
prie širdies”. V. Kst.
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ARAI’I.JOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College Si.. Toronto, Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 V.D.D.: ketvirtadieniais Ir oenktadleniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................2.50%
180-364 d. term.ind....................2.50%
1 metų term. Indėlius................2.50%
2 metų term. Indėlius................3.25%
3 metų term, indėlius................3.75%
4 metų term. Indėlius................4.25%
5 metų term. Indėlius................4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.50%
1 metų GlC-met. palūk..............2.75%
2 metų GlC-met. palūk..............3.50%
3 metų GlC-met. palūk..............4.00%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............4.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP..............2.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.75%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo.................  7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.20%
2 metų...................... 5.70%
3 metų...................... 6.20%
4 metų...................... 6.50%
5 metų...................... 6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.10%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitas.

$50,000 ir mortgičius Iki 75%Duodame asmenines paskolas Iki 
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____
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

rj\/i ELECTRICAL 
D V L 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 REFRIGERATION 1
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4214 Dundas Street West, Suite 106,

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

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

9 — 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis j
TEODORĄ 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

©^SPORTAS
Lietuvos krepšininkai svetur

EDV. ŠULAITIS
Nors Lietuva nėra didelis 

kraštas, tačiau krepšininkų at
žvilgiu gana turtingas. Pagal 
Lietuvos krepšinio federacijos 
parengtą sąrašą, net 41 krepši
ninkas ir 22 krepšininkės šiuo 
metu žaidžia užsienio sporto 
klubuose ar universitetų bei ko
legijų rinktinėse. Apie pusė vy
rų iš šio skaičiaus yra iškeliavę 
ir sportuoja Amerikoje. Ameri
kos komandose rungtyniauja 
nemažai ir Lietuvos merginų 
bei moterų nuo 17 iki 26 metų 
amžiaus. Jų tarpe yra net dvi 
dvynukių poros. Tai 1970 me
tais gimusios Aneta ir Jurgita 
Kaušaitės ir 1977 m. gimimo - 
panevėžietės Evelina ir Rita 
Breivaitės.

Keturi Lietuvos krepšinin
kai priklauso NBA klubams - 
tai A. Sabonis, Š. Marčiulionis, 
Ž. Ilgauskas ir V. Praškevičius, 
nors šiuo metu aktyviai rungty
niauja tik vienas Sabonis, du yra 
sužeisti, o vienas - dar nespėjo 
pasirodyti aikštelėje. Likusieji 
vyrai rungtyniauja Amerikos 
universitetų ar kolegijų, kurių 
nemaža dalis priklauso studen
tų pirmųjų grupių lygoms, ko
mandose. Jų amžius čia yra įvai
rus - tai 1972-1978 metų gimi
mo jaunuoliai. Vyriausi jų yra 
24 metų amžiaus - A. Pazdraz- 
dis ir D. Taraila. Metais už juos 
jaunesnis - T. Rimkus, o dvejais 
- M. Timinskas. Iš JAV žai- 
džiančiųjų geriausiai pasirodo: 
Š. Jasikevičius, M. Janulis, A. 
Jurkūnas, M. Timinskas ir kiti. 
Marius Janulis yra šiuometinio 
JAV studentų vicemeisterio - 
Syracūzų universiteto rinktinės 
penketuko žaidėjas. Šiuos vyrus 
dažnai galima matyti televizijo
je, kurioje perduodamos jų at
stovaujamų komandų rungty
nės. Dažnai galima išgirsti mi
nint ir lietuvių bei Lietuvos var
dą, kai pristatomi šie žaidėjai. 
Taigi jie reklamuoja Lietuvą.

Ž. Ilgauskas šį sezoną 
nepasirodys

Daugelis mūsų sporto mė
gėjų laukė aukštaūgio - Klivlan- 
do “Cavaliers” profesionalų ko
mandos nario Žydrūno Ilgaus- 
ko pasirodymo krepšinio aikšte
lėje po jo sunegalavimo prieš 
pat NBA pirmenybių pradžią. 
Sis 219 cm. ūgio vidurio puolė
jas patyrė dešinės kojos pėdos 
kaulo skausmą, ir jam spalio 16 
d. Klivlando klinikose buvo pa
daryta sudėtinga operacija. 
Krepšininko pėdos kaulas buvo 
sukabintas ir suveržtas dviem 
specialiais varžtais. Po operaci
jos buvo uždėtas gipsas, kuris 
jau nuimtas, bet pėda įdėta į 
specialų sutvirtinimą. Kaip pra
nešė klubo treneris Fratello, pa
sveikimo laikotarpis bus ilgesnis 
negu buvo galvojama, ir jis šį 
sezoną mūsų jaunojo aukšta
ūgio aikštelėje nenumato pa
rodyti.

~ SOLD |
COLD UI QU. 
BANI4CR U

DAIVA 
DALINDA, 

BBA, Broker
Exnect Tel. 416 231-5000 
th^besf FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

Šarūno Marčiulionio koja
Lietuvos rinktinės ir NBA 

lygos žaidėją S. Marčiulionį vis 
kamuoja nesėkmės. Kaip matė
me Čikagoje ir Atlantos olim
piadoje jis dar ir tada nebuvo 
visai pasveikęs nuo ankstesnės 
operacijos, o 1996 m. gruodžio 
6 d. Denveryje jam vėl buvo at
likta artroskopinė dešinio kelio 
operacija, nes kelias dienas 
prieš tai jis nutraukė kelio raiš
čius ir tas įvyko per rungtynes 
su jo pirmojo klubo Amerikoje 
- “Golden State Warriors” 
krepšininkais. Kaip žinome, šie
met Šarūnas žaidžia Denverio 
“Nuggets” komandoje ir per iki 
šiol buvusį laikotarpį jis pralei
do tik vienerias rungtynes, vidu
tiniškai pelnydamas maždaug 7 
taškus.

Šis 32 metų amžiaus krepši
ninkas panašių problemų jau 
turėjo ir anksčiau. Dėl jų jis tu
rėjo praleisti beveik visą 1993- 
94 metų sezoną.

Veiklos žinios
Dainius Zubrys, Filadelfijos 

ledo ritulininkas, susilaukė palan
kaus įvertinimo iš ledo ritulio ži
novų. Dar tik 18 metų, 6-3 pėdų ir 
215 svarų žaidėjas dar “žalias”, bet 
turi talento, agresyvus, puikiai val
do lazdą ir yra pakeliui j iškilius le
do ritulininkus. Iki dabar pirma
metis NHL žaidėjas yra įmušęs 6 
įvarčius. Praeitą sezoną Dainius 
žaidė Pembroko jaunių komandoje.

Arvydas Sabonis tapo Portlan- 
do taikliausiu krepšių metiku. Kelis 
kartus sukrovė daugiau kaip 20 
krepšių ir pagaliau pasiekė re
kordą, įmesdamas 33 krepšius.

Europos krepšinio pirmenybė
se Lietuva yra 4-toje vietoje. Lietu
va, Lenkija ir Belgija turi po 12 taš
kų. Ar Lietuva galės žaisti Europos 
pirmenybių baigminėse varžybose, 
nulems likusios dvejos rungtynės.

Europos krepšinio taurės var
žyboms sudarytos 8 grupės po 6 ko
mandas. Sausio pabaigoje “Žalgi
ris” žais pirmąsias rungtynes prieš 
“Sav. Polzela” krepšininkus. A.S.

¥ * ¥ ¥

Minėtina knyga. Prof. dr. An
tanas Paplauskas - Ramūnas 1968 
m. išleisdino stambų 436 psl. veika
lą “Development of the Whole 
Man through Physical Education”, 
nagrinėjantį fizinio auklėjimo pas
kirtį filosofiniu požiūriu, moksli
nėm įžvalgom.

B. Keturakis pasigenda bent 
trumpo to veikalo paminėjimo
1996 m. Lietuvoje išleistoje knygoje 
“Lietuvos sportas ir kūno kultūra”. 
Apie tai jis rašo “Lietuvių balso”
1997 m. sausio 2 d. laidoje. Inf.

Kviečiama registruotis. Vyrų 
senjorų krepšinio pirmenybės įvyks 
1997 m. balandžio 5-6 d.d., Toron
to, Ont. Vykdo - Toronto PPSK 
“Aušra”. Atranka pagal žaidėjo 
amžių 1997 m. gruodžio 31 dieną, 
t.y. gimę 1962 m. ir vyresni. Dalyva
vimas yra visiems lietuvių sporto 
klubams, komandoms, atlikusiems 
metinė ŠALFASS-gos 1997 m. na
rių registraciją. Dalyvių registracija 
turi būti atlikta iki 1997 m. kovo 15 
d., imtinai pas turnyro vadovą Ri
mą Miečių, 54 Burrows Av., Etobi

coke, Ont. M9B 4W7. Tel. 416 234- 
0878. Faksas: 416 234-8506. Nauji 
vienetai bei komandos dėl informa
cijos prašomi kreiptis į Rimą Mie
čių. 1996 m. laimėtojas buvo Ha
miltono LSK “Kovas”.

ŠALFASS-gos centro valdyba ir 
krepšinio k-tas

* * ★ ★

Sekėsi, bet nelaimėjo. Ameri
koje lankėsi ne vien tik Lietuvos 
krepšininkai, bet ir Regbio (nevar
žomo futbolo) komanda. 1996 m. 
lapkričio mėn iš Lietuvos į Ameri
ką buvo atvykę nemažai vyrų ir mo
terų krepšinio komandų. Taip pat 
buvo atkeliavusi ir Kauno regbio 
komanda, kuri vadinosi “Ąžuolas- 
dujiniai prietaisai”.

Kauniečiai buvo atvykę į Niu
jorką ir čia dalyvavo 38-jame šio 
miesto regbio turnyre, kuriame 
rungėsi net 98 komandos ne tik iš 
JAV ir Lietuvos, bet buvo svečių iš 
Olandijos, Honkongo, Venezuelos 
ir Kanados. Lietuviams pradžioje 
sekėsi, ir jie 30-0 rezultatu nugalėjo 
“Blokonsfield” klubą iš Kanados, o 
po to lengvai įveikė Niujorko atsto
vus. Tačiau tuomet pralaimėjo tik 
12-14 danų atstovams ir į baigmę 
nepateko. Varžybas laimėjo regbi- 
ninkai iš Venezuelos.

Geriausieji ir 
populiariausieji

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Lietuvoje ir visame pasaulyje ren
kami geriausieji ir populiariausieji spor
tininkai. Populiariausiuoju 1996 
metų Lietuvos lengvaatlečiu buvo 
pripažintas disko metikas Virgilijus 
Alekna, kuris Atlantos olimpinėse 
žaidynėse užėmė penktąją vietą. 
Įdomu, kad šis 24 metų amžiaus 
jaunuolis, kurio ūgis 199 cm, o svo
ris - 130 kg dirba Lietuvos prezi
dento A. Brazausko asmeniniu sar
gybiniu. Antrąją vietą šioje apklau
soje užėmė šuolininke į aukštį Nelė 
Žilinskienė, kuri Atlantoje taip pat 
užėmė 5-tąją vietą, o trečiąją - irgi 
diskininkas, Atlantoje likęs aštun
tuoju - Vaclovas Kidykas.

Geriausia Lietuvos studente 
sportininke buvo išrinkta stalo teni
sininkė Rūta Garkauskaitė iŠ Kau
no. Ši sportininkė 1996-siais dve
jetų varžybose Europos čempionate 
studentų teniso čempionate Aust
ralijoje - sidabrą, taip pat dalyvavo 
Atlantos olimpinėse žaidynėse.

Edv. Šulaitis

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ateitininkai vasa

rio 22-23 d.d. Wasagoje rengia sli
dinėjimo savaitgalį. Išvykstama šeš
tadienį 12.30 vai. nuo Maironio 
mokyklos. Grįžtama sekmadienį 5 
vai. popiet prie Lietuvių Namų. 
Norintieji dalyvauti turi kuo grei
čiau pranešti Gabijai Petrauskienei 
(232-0930), kun. Edžiui Putrimui 
(533-0621) arba Stasiui Kuliavui 
(766-2996).

Skautų veikla
• Vasario 9 d., 9.30 v.r. Lietu

vos šventovėje “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntai švenčia Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Sesės ir broliai 
dalyvauja uniformuoti su vėliavom 
iškilmingose Mišiose ir po jų di
džiojoje salėje įvyksiančioj sueigoj. 
Kviečiami tėveliai, skautininkai- 
kės. Renkamės salėje 9 v.r F.M.

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

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

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1 -800-561 -3113

anLIETUVIŲ 

KREDITO 

KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.25% už 30-89 dienų term, indėlius
2.50% už 90-179 dienų term. Indėlius
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius
2.50% už 1 m. term, indėlius
3.25% už 2 m. term, indėlius
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% už 5 m. term, indėlius
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.50% už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.00% už 3 m. GIC Invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC Invest, pažym.
2.25% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
3.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind.
5.25% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.25% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.25% 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}

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 5.10%

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

.....5.20%

.....5.70%
3 metų.............. .....6.20%
4 metų.............. .....6.50%
5 metų.............. .....7.00%

(fixed rate)

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrie]! 
mortglčlal.

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

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

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

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukita kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Ave., Toronto Ont, M8VIR3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

•SAMOGrUA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

SuHou
GROUP i

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

medelis consulting
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

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

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

(atstovaujama ALGIO MEDELIO)
OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 

AGENTŪRA KANADOJE!
Specialia sutartimi, kartu su AIR CANADA, BRITISH AIR, FINNAIR, 

LUFTHANSA ir KLM geriausiomis kainomis parduodam keliones į Europą ir 
Vilnių. - NAUJOS ŽIEMOS SEZONO KAINOS! -

Ypatingai geromis kainomis parduodam LAL bilietus trasose tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo, Berlyno, Frankfurto, Kopenhagos, Londono (Heathrow), 
Maskvos, Paryžiaus (Charles DeGaule), Romos, Stokholmo ir Varšuvos. 
*************************** * 
« ATOSTOGOS ŠIĄ ŽIEMĄ: «
* Vieni ar su grupe, su maistu ar be maisto, pailsėt ar daug * 
« pamatyt? Porai dienų, savaitei, mėnesiui ar dviem? Paruošim *
* pagal Jūsų pageidavimą - *
* FLORIDA, ARIZONĄ MEKSIKA, KUBA, KARIBŲ SALOS, *
« GRAIKIJA, PORTUGALIJA, HAVAJAI, RAMIOJO «
« VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS *
* ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?) - viskas JŪSŲ! *
•k ************************** i*

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

3)"^ ALGIS
iZZZ MEDELIS

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



Išeivijos profesionalams
Gerbiamieji,

Kauno medicinos akademijos laikraščio “Ave vita” redakto
riaus docento V. Salinkos pakviesta ir paraginta padėti surinkti medžia
gą apie Lietuvoje dirbusių ar dirbančių išeivijos profesionalų patirtį, 
kreipiuosi į Jus su prašymu išsamiai atsakyti į čia pateiktus klausimus.

Docento Salinkos mintis yra surinkti medžiagą apie Lietuvoje 
dirbusių išeivijos tautiečių patirtį ir išleisti pažintinio pobūdžio leidinį, 
kad tiek Lietuvos, tiek išeivijos visuomenė galėtų objektyviai susipažinti 
su išeivijos profesiniu įnašu į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.

Tai naudingas ir svarbus bendravimas su mūsų atsikuriančia 
tauta. Todėl ši analizė būtų savotiškas išeivijos tautiečių profesinio dar
bo patirties apibendrinimas.

Todėl būkite malonūs, atsakykite į čia pateiktus klausimus. 
Nesivaržykite pridėti savo komentarus ir pagal reikalą palieskite ne
įtrauktus klausimus. Taip pat pridėkite savo nuotrauką. Perduokite šio 
laiško kopiją savo pažįstamiems ar draugams, dirbantiems Lietuvoje ir 
paprašykite prisidėti prie šio darbo.

Maloniai prašome nedelsiant atsakyti į klausimus ir juos 
atsiųsti čia nurodytu adresu. Nuoširdžiai dėkoju!

Jus gerbianti -
Irena K. Lukoševičienė,

11 Wincott Drive, Suite 910, 
Etobicoke, Ontario M9R 2R9, Canada

Vardas, pavardė................................................................................................
Adresas...............................................................................................................

Profesija.............................................................................................................
Baigtas mokslas ir laipsnis...............................................................................
Dirbamas arba dirbtas darbas.........................................................................

Malonėkite savo patirtį apibendrinti straipsniu, atsakant į šiuos 
klausimus:

O Kada ir kaip ilgai, kiek kartų 
dirbote Lietuvoje?

©Kur?
© Kokioje srityje? Kokiu tikslu?
© Kokie Jūsų darbo rezultatai?
© Trumpai aprašykite savo patirtį.
© Išryškinkite pozityvius 

rezultatus.
© Ar buvo kokių nors sunkumų?
© Kaip juos sprendėte?
© Koks bendras įspūdis iš Jūsų 

patirties?

©Ką manote buvo galima padaryti 
kitaip, naudingiau, prasmingiau?

© Ar grįžtumėte vėl dirbti į 
Lietuvą?

© Ką siūlytumėte ateičiai?
© Kokie negatyvūs reiškiniai Jus 

jaudina Lietuvoje?
© Kokie pozityvūs reiškiniai 

džiugina?
© Kokią Jūs matote Lietuvos 

ateities viziją?
© Kokios galutinės išvados?

Prašome pridėtinei turite kitokių pastabų ir pasiūlymų.

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)

uozas (Joseph)

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

AUDRA TRAVEL CORPORATION & CRUISE WORLD

Musų biure Jus galite užsakyti
♦ Geriausias keliones j Lietuvą.
♦ Skridimus į įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiltuose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorijas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ Iškvietimus bei vizas.

Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai jus aptarnauja:

Ona ir Audronė
Fax 416 769-6753

E-Mail: audra@pathcom.com

Toronto, Ont. M6S 3G3

Seinų lietuvių kultūros centras, statomas Lietuvos lėšomis. Jo statyba 
susiduria su įvairiomis lenkų pareigūnų kliūtimis

Tėvynės sąjungos seimo
vajaus

$430 - P.E. Šeiriai, $340 - E. 
H. Stepaičiai, $320 - L. Paškus, A.
K. Ratavičiai, $300 - V.M. Mar
cinkevičius, A. Pulinauskienė, 
$280 - P. Šidlauskas, $270 - A. 
Klemkienė, $260 - J.A. Sungailos, 
$250 - A. Valienė, $220 - Z.P. Au- 
gaičiai, A. Bražys, $200 - A. Abro
mavičius, A. Aperavičienė, A.J. 
Bajoraičiai, L. Balaišis, J. Balčiū
nas - Bailey, B. Grajauskas, K.E. 
Gudinskas, Hamiltono pensinin
kų klubas, P.B. Markuškis, M. 
Milkeraitis, B. Navalinskas, E. 
Rugienius, M. Stankaitienė, V. 
Stanevičius, P. Vilutis, $175 - A. 
Juozapavičius, $153 - E. Kronas, 
$150 - V. Adomonis, R.J. Gudins
kas, I.V. Ignaičiai, M. Juozaitis, 
V. Montvilas, G.D. Sakus, $140 - 
J.E. Čuplinskai, E.G. Kuchalskis, 
$130 - P.Z. Linkevičiai, V.B. Pet- 
rušaitis, $125 - U. Bleizgienė, V. 
Jonynas, $120 - V.P. Dalindos, P. 
Lapienis, A. Pacevičius, H. Su- 
kauskas, $115 - V. Jakubickas, 
$110 - A. Aleliūnas, L. Kemėšis, 
A.J.L. Laugaliai, A.F. Povilaus- 
kas, A. Štuopis, $105 - S. Dalius, 
S. Vilimas.

$100 - J. Arštikaitis, J. Bakis, J. 
Bubnys, J. Danaitis, K. Dervaitis,
A. Eimantas, E. Gailevičiūtė, A. 
V. Gudaičiai, L. Gutauskas, S. Ja
nušonis, J. Kaunaitė, G.J. Krišto
laičiai, Z. Kunigunda, J. Labuc- 
kienė, A. Lajukas, J. Liauba, 
OFM, N. Liačas, A. Lukienė, B. 
Nagienė, J. Pacevičienė, A. Paške
vičius, S. Rakštienė, B. Saplys, V. 
Sendžikas, Č. Senkevičius, O. 
Šiurna, L. Stankus, J. Statkevičius,
L. Ulbinas, B. Vaidila, J. Vaido
tas, I. Vibrienė, V. Vindašiūtė, A. 
Žebertavičius, $90 - O.Z. Gir- 
dauskas, A.E. Mačiulaičiai, $80 - 
V.B. Cvirkai, P. Pekarskas, M.J. 
Uleckai, $75 - Hulberkis, J. Plei- 
nys, $70 - L. Balsienė, V. Beniušis,
B. V. Biretos, V.G. Butkiai, K. 
Kaknevičius, K. Kaminskienė, P. 
Krivickienė, J.J. Mazulaitis, P. 
Vėžauskas, $67 - A.P. Gureckas,

aukotojai
S. Čepas, J. Gedrimas, J. Gustai
nis, D.R. Hoover, V. Jakubaitis, 
Č.K. Jonys, S. Kalvaitienė, B. Ka
minskas, A. Kanapka, S. Kėkštas, 
P.M. Krilavičius, H. Kšivickis, R. 
Lannoo, S. Matulevičienė, I. Mei- 
klejohn, Z. Milkevičienė, A. Mor
kūnas, A. Neuhof, J. Paulauskas,
A. A. Petrauskai, E. Petrus, J. Ra- 
guckas, E. Ramanauskienė, M. 
Regina, E. Repčytė, A. Sekonis,
B. J. Sriubiškiai, B. Stalioraitienė, 
E. Stanaitis, M. Stanaitienė, P. 
Stoškienė, P.V. Šturmai, L. Tama
šauskas, V. Taseckas, $48 - S. Or- 
vidienė, $45 - L. Adomavičius, V. 
Čiuprinskas, P. Kareckas, J. Keži- 
naitis, V. Kežinaitis, L.J. Stunge- 
vičius, A. Zubrickienė.

$40 - J. Astas, B. Augaitis, S.R. 
Beržinis, J. Dalmotas, J. Gatavec- 
kas, A. Grigas, A. Grigonis, G. Ig- 
naitis, P.V. Jankaitis, K. Joku- 
bauskienė, Juodišienė, D. Juoza
pavičiūtė, V. Kvedaras, J. Linku- 
naitis, J. Merkevičius, M. Mickevi
čienė, F.V. Mockai, V. Pačkaus- 
kas, D. Pike - Zebrovski, A.G. 
Repčiai, E. Senkuvienė, A. Šid
lauskaitė, R. V. Simonaitis, G. 
Sprainaitienė, A. Ulba, A. Vaičiū
nas, J.J. Valiuliai, S. Vydas, J. 
Walker, $35 - J. Bulavas, D. Rač- 
kus, D.J. Trečiokai, $30 - M.J. As
trauskas, J. Berentas, J. Danys, M. 
J. Gimžauskai, J. Grigaitis, L. Kir- 
kilis, A. Liaukus, McKenna, A.A. 
Mikalauskai, S. ' Panavas, A. 
Pranskevičius, I. Punkrienė, M. 
Putrimas, B. Sapijonienė, J. Sta
naitis, $25 - T.A. Astrauskas, J. 
Buškevičius, R. Choromanskis, J. 
Deveikis, G. Z. Dzikai, A.D. Ka- 
maičiai, A. Kantvydas, F.O. La
zauskai, A. Rašymas, A. Ratavi- 
čius, J. Šarūnas, A. Saunoris, O. 
Spidell, T. Stanulis, S. Ulbinas, O. 
S. Žvirblys. (Nukelta į 10-tą psl.)

SKAITYTOJAI PASISAKO
$61 - G. Petrauskas, $60 - J. An
driukaitis, V.S. Balsevičius, A.V. 
A. Gedriai, J. Jocas, V. Plečkaitis, 
A. Pranckūnas, B.J. Tamulioniai, 
V. Verbickas, $55 - M. Povilaitie- 
nė, O. Sakalauskienė, R. Žiogarys.

$50 - S. Augustine, Z. Bleizgys, 
K.P. Budrevičius, J. Bušinskienė,

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

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)

KALĖDINIS “TŽ” NUMERIS
Iki ašarų, dėkingumo ašarų bu

vau sujaudinta gavusi Jūsų Kalėdinį 
“TŽ”’ numerį. Nuostabus, tiesiog 
negalėjau atsidžiaugti. Trečią kartą 
laikiau rankose Jūsų laikraštį. Kai
mynas man padovanojo 1996 m. 
rugsėjo 24 d. “TŽ” numerį, kur ap
rašyta apie Antaninos Garmutės 
knygą, “Tėvo vasara”, kai kurie ne
patenkinti jos knyga, bet ji rašo tie
są. Jos padrąsinta parvežiau savo 
Mamytės palaikus iš Komijos miškų.

Ilgai, pakartotinai skaitysime 
kalėdinį “TŽ” numerį. Tai neįkai
nojamas suvenyras. Taip pat ačiū, 
kad įdėjote ir mano straipsnelį.

Paulina Motiečienė,
Radviliškis

TEISUS ŠVIETIMO MINISTERIS
Atgavus Lietuvos nepriklauso

mybę vienu svarbiausių uždavinių, 
įgyvendinant švietimo reformą, bu
vo tautinės mokyklos kūrimas. Ta
čiau po 1992 m. rinkimų į Lietuvos 
seimą ši itin svarbi nuostata buvo 
sąmoningai pamiršta. Todėl svei
kintina naujo švietimo ir mokslo 
ministerio akademiko Zigmo Zin-

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Kultūrinė
pagalba

“Knygos Lietuvai” vajaus 
metu 1996 m. LN kultūros ko
misija Šiaulių viešajai Povilo Vi
šinskio bibliotekai persiuntė 
475 knygas, Klaipėdos universi
teto mokslinei bibliotekai 245 
knygas, Alytaus viešajai biblio
tekai Lietuvos enciklopedijos 
36 tomus, Aukų muziejui Vil
niuje 600 knygų. Iš viso persiųs
ta 1356 knygos bei kitokie leidi
niai. Tai išeivijoje paruošti lie
tuvių autorių leidiniai, kurių so
vietmečiu Lietuvoje nebuvo 
leista nei turėti, nei skaityti. Šie 
leidiniai yra labai pageidauja
mas kultūrinis turtas Lietuvoje.

Metų eigoje šias knygas 
ruošiant siuntimui talkino A. ir 
J. Beresnevičiai, K. ir M. Cibai, 
L. Jurgutytė, G. Kobelskienė, 
A. Kulnienė, E. Morkūnienė, L. 
Malcas, J. ir S. Pabricai, G. Pro- 
cūta, Br. Stundžia, G. Vaškevi
čius ir kt. Visiems nuoširdus 
ačiū.

Šiuo metu jau vėl yra su
telkta 500 knygų, skirtų Lietu
vai. Turintieji atliekamų išeivi
jos autorių lietuviškų leidinių 
labai yra prašomi juos pristatyti 
ar persiųsti: “Knygos Lietuvai”, 
1573 Bloor St. West. Toronto, 
Ont, M6P 1A6. Toronto apylin
kėje skambinkite V. Kulniui, tel 
416 769-1266 arba faksu 416 
769-4191 - paimsime iš namų. 
Tegu nė viena lietuviška knyga, 
kuri yra jau nebeskaitoma, ne
būtų išmetama, bet persiunčia
ma į Lietuvą.

Lėšas persiuntimui 1996 
metais skyrė “Paramos” kredito 
kooperatyvas $300 , Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas 
$200, B. Saulėnas $50. Rėmė
jams nuoširdus ačiū už finansi
nę paramą ir už suteiktą galimy
bę paremti ir praturtinti Lietu
vos bibliotekas. Šiuo išeivijoje 
sukauptu kultūriniu lobiu. Kvie
čiame visus, galinčius prisidėti 
prie “Knygos Lietuvai” vajaus.

V. Kulnys, 
“Knygos Lietuvai” 

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

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

Priima pasienius pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
1553 Hurontario Street, (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.

Teatre vaidinimo metu dvi po
niutės tarpusavyje gana garsiai šne
kučiuojasi. Netekęs kantrybės prieš 
jas sėdėjęs vyriškis atsisuka ir sako:

- Labai atsiprašau, bet aš 
nieko negaliu girdėti. Viena kal
bančiųjų jam piktai atkerta:

- O kam Tamstai reikia girdėti 
ką mudvi kalbame?

2~7 John St., Second Floor

Weston, Ontario M9N 1J4
Tel. 416 240-0594

Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

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

kevičiaus iniciatyva dėl tolesnio 
tautinės mokyklos plėtojimo ir dėl 
sąlygų sudarymo norintiems geriau 
išmokti lietuvių kalbą rusų ir lenkų 
mokyklose, (“Valstiečių laikraštis”, 
1996.12.17). Pritariame ir naujų 
mokyklų steigimui Pietryčių Lietu
voje, kuriose būtų dėstoma valsty
bine kalba. Teisus ministeris, saky
damas, jog lenkų ir rusų mokyklose 
yra žemas dėstymo lygis. Tai dar 
gali būti viena priežasčių, kodėl 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų tėvai 
nenori leisti savo vaikų į šias mo
kyklas. Todėl LDDP frakcijos sei
me ir lenkų sąjungos Lietuvoje at- . 
stovų priekaištai švietimo ir mokslo 
ministeriui dėl numatomų reformų 
neturi loginio pagrindo.

Manome, jog būtina siekti, kad 
būtų sudarytos analogiškos sąlygos 
mokytis gimtąja kalba lietuviams, 
gyvenantiems etninėse Lietuvos že
mėse, lyginant su sąlygomis, kurias 
turi tautinės mažumos, gyvenančios 
Lietuvoje. Be to, manome, kad da
bartinė opozicija seime ir jos sateli
tai sutiks, jog tvarkos įvedimas švie
timo sistemoje yra ne kaimyninių 
valstybių, o Lietuvos problema.

Vytautas Nezgada, 
Lietuvos vienybės (Baltic Unity) 

organizacijos valdyba

LINKĖJIMAI
Skubu atnaujinti savo prenu

meratą 1997 metams ir siunčiu čekį 
$50. Sveikinu pradėjus naujus me
tus. Linkiu visam “TŽ” štabui sėk
mės, sveikatos, kad šviesūs žiburiai 
mus lankytų, džiugintų ir paįvairin
tų gyvenimo dieneles.

“TŽ” iki šiol buvo tikrai švie
sūs žiburiai, išlaikę įdomų turinį, 
spaudos etiką, taikos ir sugyvenimo 
kelią išeivijos lietuvių, organizacijų, 
veikėjų tarpe. Jie laukiami, mielai 
skaitomi. Tad jie ir toliau teapšvie
čia kelius į šviesesnę ateitį tiek išei
vijai, tiek ir Tėvynei Lietuvai. Nuo
širdžiai Jūsų,

Jurgis Janušaitis, 
Port Orange. FL

Advokatas
ALGIS S. PACEV/Č/US 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

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visu rūšių draudos Jūs galite kreiptis j Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir j 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

Chamney McWilliams 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 j 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 *

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

mailto:audra@pathcom.com
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IĮ TORONTO
Anapilio žinios

- Praėjusį sekmadienį, sausio 
26, meldėmės už visų krikščionių 
vienybę. Be to, visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti ekumeninėse pa
maldose, sausio 29, trečiadienį, 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos švento
vėje. Tai puiki proga savo dalyva
vimu išreikšti paties Kristaus troš
kimą, “Kad visi būtų viena” ir taip 
rengtis krikščionybės 2000 metų su
kakčiai.

- Sausio 19 pakrikštyta Bagdo
no ir Astros (Skupaitės) Tatarsky 
dukrelė Viktorija-Antanina.

- Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyriaus susirinkimas 
įvyks vasario 9, sekmadienį, po 11 
v.r. Mišių Anapilio parodų salėje. 
Visos narės kviečiamos dalyvauti.

- Anapilio parapijos tarybos 
kultūrinė sekcija ruošia muzikos ir 
kitų meno sričių studentų koncertą 
balandžio 6, sekmadienį, 12.30 v.p. 
p. Anapilio salėje. Norintieji daly
vauti prašomi skambinti Slavai Žie- 
melytei tel. 905 823-7261.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. 
Pamokas praveda Vytautas Staške
vičius.

- Sės. Ignės paskaitų ciklas su
augusiems “Ką aš tikiu?” pradėtas 
praeitą savaitę. Sekantis suėjimas 
bus sausio 28, antradienį, 7 v.v. 
Anapilio mažojoje salėje. Paskaita 
bus kartojama Vilniaus rūmuose 
sausio 29, trečiadienį, 1 v.p.p., bet 
nebus kartojama Prisikėlimo para
pijoje, nes tuo metu pramatytos 
ekumeninės pamaldos.

- Mišios vasario 2, sekmadienį, 
9.30 v.r. už Aleksandro ir Zuzanos 
Stančikų sveikatą, 11 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 2 v.p.p. už Butkų mi
rusius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, sausio 26, po

pietėje dalyvavo 153 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Giedrius Kriš- 
topaitis iš Šiaulių, Liudas Vyš
niauskas iš Jurbarko. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN valdybos narys T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis - vasa
rio 6, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Vasario 1 d., “Lokyje” bus 
“Lietuviška valandėlė” nuo 1 v.p.p. 
iki 3 v.p.p. Programą atliks L. Tu- 
rūtaitė.

- Vasario 9, sekmadienį, 1 v. p. 
p. šaukiamas LN vyrų būrelio val
dybos posėdis. Bus aptariami atei
nančio renginio reikalai. Negalintys 
dalyvauti prašomi pranešti T. Sta- 
nuliui tel. 769-1616. Dalyvavimas 
būtinas.

- Lietuvių Namuose dar yra li
kusių medinių kėdžių. Kreiptis į ad
ministraciją 532-3311.

- Primename “Lokio” svetai
nės lankytojams apie pasiūlymų bei 
pageidavimų dėžutę. Jei kas turi 
naujų sumanymų, siūlome pasinau
doti šia dėžute.

- 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, Ontario, M6P 1A6.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$20 - G. Sprainaitienė, J. J. Va
liuliai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Elijošienė; 
$30 - O. Polgrimienė (a.a. S. 
Burdinavičiaus XV mirties me
tinių proga).

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui B. Če
paitienė aukojo $1,000 a.a. Ka
zimiero Čepaičio atminimui; dr. 
J. Burba - $30. Labai dėkui, 
kad palaikote vienintelį Kana
doje lietuvių muziejų. Vedėja

PADĖKA
1996 m. lapkričio 26 d. Vi

sagalis pašaukė pas save mūsų 
motiną a.a. Julijoną Pečiulienę. 
Dėkingi esam visiems, kurie ap
lankėte velionę laidotuvių na
muose, pasimeldėte už jos vėlę, 
užprašėte Mišias, pagerbėte gė
lių vainikais ir aukojote našlai
čių globai.

Dėkojame dvasiškiams už 
maldas koplyčioje, gedulines 
Mišias šventovėje ir apeigas 
prie kapo duobės. Ypatinga pa
dėka vyrų chorui “Aras” su va
dove Lilija Turūtaite už moti
nos pagerbimą įspūdingu giedo
jimu šventovėje. Dėkingi Jani
nai Gurklienei už laidotuvių 
pietų paruošimą ir artimiems 
draugams už pyragus.

Ačiū visiems už pareikštas 
užuojautas asmeniškai, raštu ir 
spaudoje.

Aldona Stungurienė ir 
Vytautas Pečiulis su šeimomis

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, sausio 26, per

10.15 v.r. Mišias grojo birbyninin
kas Antanas Smolskus iš Lietuvos.

- Sausio 22, parapijoje prasi
dėjo paskaitų ciklas “Ką aš tikiu”, 
kuris skirtas popiežiaus paskelb
tiems Jėzaus Kristaus metams 
įprasminti. Paskaitoms vadovauja 
sės. Igne.

- Ateinantį sekmadienį 9.15 ir
10.15 v.r. vyks Mišios jaunoms šei
moms ir jaunimui. Jos bus laikomos 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį. Po Mišių rengiami religinio 
turinio užsiėmimai 8-13 metų vai
kams.

- Parapijos tarybos religinės 
sekcijos iniciatyva Gavėnios trečia
dieniais vyks religinis seminaras, 
pavadintas “1997-ieji Jėzaus Kris
taus metai”. Vakarais 7 vai. bus 
aukojamos Mišios, paskui - temų 
pristatymas ir diskusijos.

- Metinėms Gavėnios rekolek
cijoms vadovaus Lietuvos pranciš
konų vyresnysis T. Benediktas Jur- 
čys, OFM. Rekolekcijų tvarka: ko
vo 20 (ketvirtadienį) ir kovo 21 
(penktadienį) - 9.30 v.r. ir 7 v.v. - 
Mišios ir pamokslai; kovo 22 (šeš
tadienį) - 9.30 v.r. ir 4 v.p.p. - 
Mišios ir pamokslai. Sekmadienį, 
kovo 23, rekolekcijų vedėjas sakys 
pamokslus per visas Mišias.

- Vasario 1-oji - pirmasis mė
nesio šeštadienis. “Gyvojo Roži
nio” draugijos nariai dalyvauja Mi
šiose 11 v.r.

- Vasario 9, sekmadienį, po
10.15 v.r. Mišių parodų salėje para
pijos taryba susitiks su parapijos 
moksleiviais, gimnazistais, studen
tais. Norima pristatyti parapijos 
ateities planus ir sužinoti jaunimo 
rūpesčius bei pageidavimus.

- Klebono kvietimu, parapijos 
tarybai pritarus, seselė Igne Mari- 
jošiūtė paskirta Prisikėlimo parapi
jos religinio švietimo direktore.

- Kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, pustrečių metų praleidęs To
ronte ir čia priėmęs kunigystės 
šventimus, pranciškonų vadovybei 
nusprendus, vasario 17 d. grįžta į 
Lietuvą, kur dirbs pranciškonų sie
lovadoje.

- Rugpjūčio 18-24 d.d. Pary
žiuje vyks Pasaulinė jaunimo die
na, sušaukta popiežiaus Jono Pau
liaus II iniciatyva, kurioje dalyvaus 
ir Toronto jaunimo atstovai. Smul
kesnės informacijos teirautis pas 
kun. E. Putrimą, tel. 416 533-0621.

- Mišios sekmadienį, vasario 2,
8.15 v.r. už a.a. Mykolą ir Petronėlę 
Kiškūnus; 9.15 v.r. už a.a. Alfonsą 
Simonavičių ir a.a. Olgą Murnikie- 
nę; 10.15 v.r. už Tamošiūnų šeimos 
mirusius, a.a. Bronių Genčių, a.a. 
Kazimierą Mačionienę; 11.30 v.r. 
už parapiją ir visus parapijeičius.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo valdyba pra
neša, kad nuo 1997 m. sausio 
mėn. 15 dienos kooperatyvo ve
dėjo pareigas iš Ramūno Unde-. 
rio perėmė Rita Norvaišaitė. 
Rita jau yra išdirbus kooperaty
ve 16 metų ir ėjusi vedėjo pava
duotojos pareigas su atsakomy
be už visą sąskaitybą.

Daugiau kaip 60 asmenų 
atsiliepė į kvietimą dalyvauti re
liginių temų paskaitų cikle. Pir
mame suėjime visose trijose vie
tovėse (Anapilio ir Prisikėlimo 
parapijose bei “Vilnius Ma
nor”) buvo pristatomas trime
čio pasiruošimas 2000-siems su
kaktuviniams metams ir jo 
reikšmė mums. 1997 metai pa
skirti įsimąstyti j Jėzų - Įsikū
nijimą ir Išganymą. Nutarta 
rinktis paeiliui kas savaitę bent 
4-6 kartus. Temai gvildenti bus 
skiriamas ypatingas dėmesys 
Šventam Raštui, kuris tebėra 
dar vis nepakankamai pažįsta
mas tikėjimui gilinti šaltinis. 
Kviečiame susidomėti ir įsijungti.

Artėjant tūkstantmečio pa
baigai, Šv. Tėvas Jonas-Paulius 
II skiria ypatingą dėmesį būti
numui, kad visi krikščionys ug
dytų broliškumo dvasią ir glau
džiau bendrautų. Kvietimas rū
pintis ekumeniniu bendravimu 
ir veikla teranda atgarsį mūsų 
širdyje ir gyvenime. Sės. Igne

Eleonora Kimsienė su šei
ma savo vyro a.a. dr. Antano 
Kimsos 10-tų mirties metinių 
prisiminimui “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

Atitaisymas “TŽ” nr. 4 “Lietu
viai pasaulyje” skyriuje rašoma, kad 
“Aušros” žurnalo vyr. redaktorę 
Aliciją Sitarskienę pakeitė Irena 
Kasperavičiūtė. Turi būti Gaspera- 
vičiūtė. Atsiprašome.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
moteris, kuri gyventų mūsų na
muose ir prižiūrėtų sergančią mo
terį bei atliktų namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. 905 738-5530.

| VASARIO 16-SIOS

!* įvyks vasario 16, sekmadienį, 4 valandą po pietų
ANAPILIO salėje (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) 

g Pagrindinis kalbėtojas - Lietuvos seimo pirmininko 
pavaduotojas FELIKSAS PALUBINSKAS.

g Programoje: pynė “Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”.
Atlikėjai: Toronto tautinių šokių ansamblis “Gintaras”, Toronto choras “Volungė”, Toronto

Maironio mokyklos kanklininkės. Rengia - KLB Toronto apylinkės valdyba

Mažosios Lietuvos . •
moterų draugijos tradicinis

SNEPM&S 
vasario 11, antradienį, 7 vai. vak.

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Toronto Maironio mokyk
loje tėvų diena įvyks vasario 1 d. 
Kviečiame tėvelius pasikalbėti 
su auklėtojais ir atsiimti vaikų 
pažymėjimus šia tvarka: pavar
dės nuo A iki M 9.30-10.30 v.r.; 
nuo N iki Ž 11-12 v.r. Prašome 
apsilankyti ir pasidalinti liet, 
švietimo rūpesčiais. Vedėja

Šeštosios pasaulinės žie
mos olimpinės žaidynės žmo
nėms su negalia prasideda šį sa
vaitgalį, vasario 1 d. ir tęsiasi iki 
vasario 8. Lietuvos grupė at
vyksta sausio 28 d. Tos grupės 
susitikimas su Toronto lietu
viais įvyks sausio 31, penktadie
nį, Prisikėlimo parapijos salėje. 
Visi kviečiami, ypač jaunimas, 
tame susitikime dalyvauti. Bus 
užkandžių, lengvų gėrimų. Įėji
mas laisva auka. Šio vakaro me
tu bus pristatytas galutinis 
žaidynių tvarkaraštis.

Sekmadienį, vasario 2, sve
čiai iš Lietuvos dalyvaus Mišio
se 10.15 v.r. Prisikėlimo švento
vėje. Vasario 9 d. jie dalyvaus 
Mišiose 9.30 v.r. Lietuvos kan
kinių šventovėje Mississaugoje. 
Po pamaldų aplankys Anapilyje 
įsikūrusias lietuvių institucijas.

Tikinčiosios Lietuvos die
na, kurią kasmet skelbia Kana
dos lietuvių katalikų centras, 
šiais metais yra kovo mėn. 2 d., 
sekmadienį. Parapijos ir visi ti
kintieji prašomi tą dieną kuo iš
kilmingiau paminėti ir sukaupti 
savo maldas už Lietuvą, kad ji 
pajėgtų nugalėti sunkumus ir ei
tų pirmyn religinio, tautinio bei 
valstybinio atgimimo keliu. Visi 
kviečiami prisidėti savo auko
mis. kurios bus persiustos j Lie
tuvą katalikiškai veiklai stiprinti.

Kanados lietuvių 
katalikų centras

A.a. Vaitiekaus Gatavecko at
minimui pagerbti “Dvasinės pagal
bos jaunimo centrui” - Klaipėdoje 
aukojo: po $50 - Benjamina Gata- 
veckienė, L. Gaibisels, A.S. Kišo- 
nai, R. Bekerienė; $40 - J.O. Gata- 
veckai; $30 - P.S. Ročiai; po $25 -
D. N. Smith, V. Jesinevičienė; po 
$20 - B. Galinienė, Ihor. N. Loma- 
ta, dr. S.E. Čepai, L.P. Bigauskai,
E. A. Abromaičiai, V.H. Puodžiū
nai, J.A. Petrauskai, B. Kaspara
vičienė, J.Z. Didžbaliai, V. Biršto
nas, K. Kaminskienė, J.R. Kara- 
siejai, P. Čiurlys; po $10 - M. Kara- 
siejienė, B. Sapijonienė, V.B. Simo- 
netta, G. Gaižutienė, S. Zavienė, 
A. Zarembaitė, E. Simonavičienė, 
E. Valeška, Aldona Valienė, J. Ga- 
čionienė, B.J. Danaičiai, L.J. Dū
dos, A.P.Skilandžiūnai, A. Grigo
nis; po $5 - A. Jonušas, P.K. Abro
maičiai, G. Bijūnienė, M. Pranai
tienė. Iš viso surinkta $740.

A.a. Jonas Žalapienis, Sibiro 
tremtinys, mirė 1996 gruodžio 7 d. 
Štetine, Lenkijoje. Reikšdami už
uojautą dukrai Bernardetai Pečiu
lienei Kanadoje, “Tremtinių grįžimo 
fondui” paaukojo $200 šie asmenys: 
A. Artičkonis, R. Bekerienė, V.T. 
Gražuliai, P.Z. Jonikai, S.M. Jo
kūbaičiai, P.M. Krilavičiai, V.D. 
Kuliešiai, K.E. Latviai, S.I. Maksi
mavičiai, M. Petronis, V. I. Pečiu
liai, R.R. Pečiuliai, K.A. Pajaujai, 
Putvio šaulių kuopa, V. Rūkšys, J. 
Rovas, V. T. Samoniai, R. Sma- 
lenskas, A. A. Stunguriai, F. G. 
Šiaučiūnai, P. V. Šidlauskai, V. O. 
Valinčiai. Tremtinių vardu dėkoja
me už auką velionies šeimai ir vi
siems aukojusiems. KLKM dr-jos 

centro valdyba

RENGĖJOS

Maloniai kviečiame visus j 
šokių ir pasilinksminimo vakaronę

ROŽIŲ VAKARAf”
1997 m. vasario 8, šeštadieni, 7 v.v.

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 
(1011 College Street)

Veiks baras ir loterija. Trumpa programėlė.
Gros naujas orkestras “Mandrivka

įėjimas $10 asmeniui. Dėl bilietų teirautis vakarais pas Juliją 
Adamonytę 416 763-4013 arba Dalią Vaškevičiūtę 416 252-9157.

Rengia — Toronto lietuvių choras “Volungė”

Peel apylinkės sveikatos 
apsaugos skyrius rengia infor
macinį susirinkimą trečiadienį, 
vasario 12, 7 v.v. vidurinio am
žiaus moterų sveikatos klausi
mais. Keturios trumpos paskai
tos tema “Taking Care...Taking 
Charge” bus pristatomos 2227 
South Millway patalpose Missi- 
saugoje. Klausytojų skaičius ri
bojamas, norintys/čios dalyvau
ti prašomi/os skambinti 905 
840-1333.

Įvairios žinios
Linas Kojelis, JAV_Baltijos 

fondo pirmininkas, 1996 m. pa
baigoje keliems mėnesiams iš
vyko į Vilnių organizuoti Lietu
vos vyriausybės ir Lietuvai fi
nansinę paramą teikiančių vals
tybių bei tarptautinių organiza
cijų atstovų konferenciją, kurios 
tikslas - aptarti finansinės para
mos reikalus, kad būtų nukreip
ta į svarbiausius demokratinės 
valstybės poreikius ir laisvos 
rinkos reikalavimų įgyvendini
mą.

Numatyta diskutuoti ir susi
tarimo siekti šiais klausimais: 
ekonominė krašto plėtra ir už
sienio investicijos, monetarinė 
politika, bankininkystė, energe
tika, žemės ūkio vystymas, savi
valdybės ir miestai, teisėtvarka 
ir kova su korupcija, socialinių 
bei ekologinių problemų spren
dimas. Pasitarimuose su Lietu
vos vyriausybe dalyvaus JAV, 
Kanados, Europos sąjungos 
valstybių, Pasaulio banko, Soros 
fondo ir kitų tarptautinių orga
nizacijų atstovai.

Šią JAV-Baltijos fondo pa
ruoštą programą finansuoja 
JAV Tarptautinio vystymo 
agentūra (USAID). Linas Koje
lis paskirtas konferencijos pa
ruošimo ir pravedimo vyriausiu 
koordinatoriumi. Iš šio projekto 
išjungti krašto gynybos ir tauti
nio saugumo klausimai.

Audronė Pakštienė,
JAV-Baltijos fondo inf.

PIRKSIU pianiną geroje būklėje. 
Prašau siūlyti tel. 905 848-9628.

BANGA RENOV4.HoNs77amų're- 
raonto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui. tel. 416 760-7181.

Įėjimas - 
$18.00 
(vakarienė su vynu).

Meninę 

programą 
atliks Toronto 
lietuvių vyrų 

choras “Aras”.

Turtinga loterija.

Dienraštis “Los Angeles 
' Times” 1997. L 13 išspausdino 

savo redakcijos nario Craig 
Turner straipsnį “Nacių me
džioklė Kanadoje”. Jame auto
rius aprašo niujorkiečio priva
taus detektyvo pastangas surasti 
buvusius žydų naikintojus, apsi
gyvenusius Kanadoje. Minėtasis 
detektyvas Steve Rambam (ar 
tai tikra jo pavardė, nerašo), pa
sivadinęs fiktyvaus universiteto 
profesoriumi, renkančiu me
džiagą savo veikalui apie žydų 
naikinimą II D. karo metu, ap
lankęs net keliolika tokių as
menų. Pasiremdamas dar sovie
tiniais laikais gauta medžiaga, 
Kanadoje jisai radęs daug karo 
nusikaltėlių, nes Kanada poka
rio metais lengviau įsileisdavusi 
nacių talkininkus negu žydus, 
nes vengdavusi komunistų. Dėl 
to Kanada tapusi nacių talki
ninkų prieglobsčiu. Jos vyriau
sybė nesistengianti jų nubausti 
ar deportuoti. Tokių tarpe esa
ma ir lietuvių (mini tik vieną 
pavardę).

Straipsnio pabaigoje auto
rius rašo, kad S. Rambam jau
nystėje buvęs kovingas žydų vei
kėjas, priklausęs organizacijai 
“Jewish Defence League”, bu
vęs suimtas už sprogmenų pa
naudojimą. Kurį laiką talkinęs 
dabartiniam Izraelio premjerui 
B. Natanyahu, kai šis buvo Iz
raelio atstovu Jungtinėse Tau
tose.

Pažymėtina, kad apie minė
tąjį detektyvą žymiai plačiau ra
šė “The Jerusalem Post Maga
zine” 1996. XI. 22. Ten buvo 
suminėtos net kelios lietuviškos 
pavardės.

Kanados televizijos žurna
listai, susidomėję S. Rambam 
paskelbta medžiaga, patikrino 
dalį jo apklaustų asmenų ir ra
do, kad kai kurie jo atpasakoti 
pareiškimai yra netikslūs, iš
kreipti, stokojantys pasitikėjimo.

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.

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

• Kas neskaito lietuviškos spau 
dos, bėga ir nuo Lietuvos

M MONTREAL
Algimantas Eimantas iš Ota

vos sausio 12 d. Aušros Vartų para
pijos salėje padarė pranešimą. Jis 
Lietuvoje du mėnesius aktyviai da
lyvavo seimo priešrinkiminiame va
juje. Apvažinėjo daugelį miestų ir 
mažesnių vietovių, ragindamas rin
kėjus balsuoti. Teko išklausyti gy
ventojų įvairius skundus ir sutikti 
praradusius bet kokias geresnio gy
venimo viltis. Prieš dešiniąsias par
tijas buvo aštriai kovojama per 
spaudą, radiją ir televiziją, nes šios 
žiniasklaidos priemonės yra dau
giausia kairiųjų rankose. Nepagai
lėta šmeižtų, melagingų gandų. 
Žmonėms suklaidinti buvo pristeig
ta mažų partijėlių, žinomų partijų 
artimais vardais. Balsavimo lapai 
buvo didžiuliai su daugybe pavar
džių, kad žmonės nebesiorientuotų, 
už ką balsuoti. A. Eimantas pabrė
žė, kad Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partija turi savo sky
rių Kanadoje, kurio centras yra To
ronte. Kitose Kanados vietovėse 
yra šios partijos židiniai. Tokį židinį

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1348

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, A. I. B.

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

Tėvynės sąjungos seimo...
(Atkelta iš 9-to nsl.)

$20 - G. Agurkienė, S. Alekna, 
E. Ališauskas, U. Apanavičienė, 
P. Arlauskas, D. Augaitis, A. Au
gustine, V. Balnienė, L Baltakie
nė, R.O. Barisa, M.P. Barteška, 
V. Birgelienė, G. Breichmanas, D. 
Bružienė, J. Budrys, J. Butkus jr., 
M.S. Bušinskai, B. Čepaitis, D.K. 
Čerškus, B. Čižikas, J. Derlutienė, 
Z. Didžbalis, B. Dirse, R. Dirse, 
S. Domeika, A. Dudonis, R. 
Dumčius, A. Gailius, M. Gali- 
nauskas, N. Genotienė, P. Gir
nius, J. Greičiūnas, K. Gudžiūnie- 
nė, J. Jakaitis, S. Jankauskas, P. 
Jonikas, J. Jurcevičius, P.E. Jurgu
tis, A. Jusys, R. Kanopa, V. Ka- 
rauskas, S. Karnas, J. Kažemėkas, 
V. Kėžys, G. Kiršinąs, D. Klibin- 
gaitienė, A. Krakaitis, O. Krasaus
kas, L. Kupelskis, I. Lang, V. La- 
paitienė, A. Lemežys, B. Luko
šius, L Lukoševičienė, A. Matu- 
licz, V. Matulaitis, G. Melnikas, 
K. Meškauskienė, G. Mitalas, H. 
Naujokas, A. Norkus, D.M. Nor
kus, B.V. Paulionis, J. Paškevičie- 
nė, V. Piečaitis, A.V. Povilionis, 
B. Prakapienė, S. Pranckūnas, V. 
Priščepionka, M.A. Pusdešriai, V. 
Radžius, L Repečkienė, J. Rinkū- 
nienė, J. Rukša, A. Rūta, P. Saka
las, V. Sakas, V. Šerkšnys, G. 
Skaistys, V. Skilandžiūnas, L. Šmi
tas, I. Stasiulis, M. Statulevičienė, 
J. Staškus, E.J. Steponas, A.B. 
Stonkai, J. Stonkus, D. Stukas, B. 
Tamoliūnienė, M. Tamulaitienė, 
R. Tumpa, S. Urbonavičius, V. 
Vaitkus, J. Vieraitis, J. Yčas, A. 
Zalagėnas, D. Žemaitienė, P. Žu
lys, $15 - V. Melnykas, K Mileris,

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. Skambinti 
bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

VYKSTAME į Lietuvą vasario mė
nesio pabaigoje ir gegužės mėnesį. 
Galime patikimai nuvežti į bet ku
rią Lietuvos vietą svarbų paketą, 
pinigus, vaistus, dokumentus ir kt. 
Kreiptis j Ričardą telefonu 905 
385-3463 Hamiltone.

Punia Construction 
Ltd.

NAMU REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

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

416 609-5108 (pager). 

Montrealyje žada sudaryti Rita 
Dirsė. Ji ir suorganizavo šį A. Ei
manto vizitą. Susitikimas su svečiu 
baigtas kava su pyragaičiais.

Kanados paštas ir šiais metais 
iš Lietuvos vaikų gautus Kalėdų se
neliui laiškus perdavė Nijolei Bag- 
džiūnienei atsakyti. Geriau sakant, 
tik užrašyti lietuviukams adresus. 
Vaikai dovanų negavo, bet visi ga
vo atsakymus, paruošus Kanados 
pašto taisyklinga lietuvių kalba. Ni
jolė su seselės Juditos pagalba at
sakė j 5400 laiškus. Kai kurie vaikų 
laiškai, ypač našlaičių arba netvar
kingų šeimų, buvo jaudinantys.

Kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, ilgesniam laikui išvyko spaudos 
reikalais.

Diana ir Audrius Žibaičiai su
silaukė antrojo sūnelio.

A.a. Elena Gorienė, 85 m. am
žiaus, persikėlusi pas dukterį j Van
kuverį, mirė sausio 16 d. Ten ir pa
laidota. Liko vyras, duktė, sūnus ir 
kiti giminės. B.S.

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

Res. 514 256-5355

J. Norkus, J. Tumosa, M. Timu- 
kas, R. Zhivko.

$10 - A. Augaitienė, R. Augusti- 
navičienė, L. Baziliauskas, O. Bi- 
vainienė, V. Bruzgis, A. Budinin- 
kas, J. Buivydas, M. Bulvičienė, A. 
Čepaitienė, E. Čepienė, V. Čėsna,
A. S. Danaitis, S. Dargis, B. Dona
hue, D. Donahue, V.J. Duobai- 
čiai, K. Gaputis, B. Jakubonienė,
B. Jankauskienė, V. Jasiukevičius, 
M. Jonikas, E. Katilienė, L.P. Ka- 
žemėkai, J. Kažemėkienė, A. Ke- 
lečius, T. Kochanka, G. Kocienė, 
V. Kolyčius, V. Krilavičiūtė, V. 
Kulnys, V. Kuzmarskienė, I. Ma- 
cevičienė, R. Masionis, B. Mazi- 
liauskienė, A. Mašalienė, S. Ma
žeika, N. Pečiulytė, J. Pyragius, A. 
Puteris, N. Racevičienė, J. Ra
džius, K. Raudys, J. Repečka, B. 
Romeikienė, A. Ruginis, N. Si- 
minkevičienė, A. Šimkienė, R. Si- 
monavičius, V. Skukauskas, T. 
Tarvydas, E. Tribinevičienė, A. 
Vaišvila, J. Valiukienė, A. Vinge- 
vičius, S. Zadurskienė, M.J. Za- 
žeckai, A. Žemaitaitis, M. Zubric- 
kienė, $5 - E. Bartminas, R. Bu
kauskas, M. Empakeris, A. Gode
lis, J. Ivanauskas, L Kalinkevičie- 
nė, K. Keparutis, G. Kobelskienė, 
Z. Kučinskas, R. Rimkevičienė, S. 
Škėma, R. Vaz, J. Žadeikis, $4 - 
V. Akelaitis.

Krikščionių demokratų partijai: 
$200 - B. Navalinskas.

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

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau 48 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių skaičiui, jie reika
lingi vis didesnės paramos, ypač 
nuolat kylant paruošimo ir spaus
dinimo išlaidoms. Testamentinis 
palikimas “Tėviškės žiburiams” 
bus prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tėviškės 
žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, OnL, L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ” leidėjai


