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Ar toli iki žydinčio sodo?
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas B. 

Clinton, pradėdamas antrąją kadenciją, pirmojoje savo 
kalboje Atstovų rūmuose 1997 m. vasario 4 d. tarp kitų 
dalykų, liečiančių amerikiečių pasiruošimą pasitikti atei
nantį šimtmetį, itin pabrėžė švietimo ir auklėjimo svarbą. 
PRIAUGANČIŲ kartų auklėjimas ir jaunimo švie

timas techninės pažangos ir socialinio gyvenimo 
pertvarkos šuoliuose, atrodo, nebepasiveja bendro

jo ritmo, kažkur arba pasilieka, arba nuslenka į antraeilės 
reikšmės pakopas. Nereikėjo ilgai laukti, kad pasaulis pa
matytų ir pajustų to aplaidumo padarinius. Ryškiausi pa
vyzdžiai - miestų gatvės, policijos pranešimai apie kasdie
nius rimtus nusikaltimus, suirutės šeimose, mokslo lygio 
nuosmukis, skelbiant statistikų lenteles, apkaltinant įvai
riais moderniais būdais pasiekiamas, jaunimą žalojančias 
programas. Daugelis tai mato, jaudinasi, smerkia. Tačiau, 
atrodo, kad kažkur glūdi jėga, kurios niekas negali įveikti. 
Užtat suprantamas susirūpinimas, keliamas jau valstybi
niu mastu, būtinas reikalas į tą problemą atvirai ir rimtai 
pažiūrėti. Kyla tik klausimas, kaip pradėti, ką toliau dary
ti? Ar iš tikrųjų galima pasitikėti vien tik pridėtiniais mili
jonais, pasiųstais j gatves didesniais policininkų būriais? 
Ar jau užtektų to, kad visi jaunuoliai baigtų bent kolegijas 
ir įsidarbintų? Klausimai veja klausimus, o auklėjimas, 
kaip iš esmės jis suprantamas, nėra vien tik žinių perdavi
mas, žmogaus paruošimas darbui bei specialybei; nėra ir 
negali būti, nes pavyzdžiai rodo, kad nusikaltėlių grupuotė
se yra nemažai net aukštuosius mokslus baigusių žmonių. 
AUKLĖJIMO klausimai iš aukštų tribūnų dažniau

siai skelbiami bendrybėmis. Prakalboms to visai 
užtenka. Tik tose bendrybėse beveik visada pasi

gendama vieno svarbaus dalyko, būtent - auklėtojo. Susi
daro įspūdis, kad kai kurie tą klausimą liečiantys kal
bėtojai suka kažkur aplinkui, pabrėžia tolimas užuo
lankas, užuot ieškoję tiesesnių kelių problemoms ryškinti. 
Mat auklėtojas, kas jis bebūtų - žmogus, institucija, religi
ja ar kokie kiti veiksniai - ne visiems priimtinas daugiau
sia dėl jau smarkiai įsisiūbavusios vadinamųjų laisvių 
sampratos. Kiekvienas toks auklėtojas įvairių palaidumų 
gynėjams pasivaidena niūrios praeities varžtais. Toks vai
duoklis modernioje visuomenėje nebepageidaujamas. Ir 
tada, žinoma, belieka kiekvienam - vaikui, jaunuoliui ar 
suaugusiam - pasirinkti kelią ir kryptį, šilta ar šalta išgy
venti, kažką atrasti, atpažinti, daryti išvadas ir pagal tai 
elgtis. Ideali būtų visuomenė, pasaulis gražus, jei naudo
jimasis laisvėmis vestų į gėrį. Deja, taip nėra ir vargu ar 
kada nors galės būti. Vydūniškas sąmonės šviesėjimas - 
dar tik idealistų vizijose. Tikroviška praktika betgi rodo, 
kad auklėjimo negali būti be auklėtojo, kaip mokymo be 
mokytojo, darbo be nurodymų ir vadovo, uždarbio ir pel
no be šios srities rimtų žinovų. Švietimą ir auklėjimą su
metus į vieną katilą, išverdamas nelabai koks patiekalas, 
nors katilas pastatomas ant brangiausiomis malkomis kū
renamos krosnies. Į ateinantį šimtmetį žvelgiant, norint jį 
gražiai sutikti, reikėtų atidžiau įsižiūrėti į vidinį žmogaus 
pasaulį, kad dykumos pradėtų virsti žydinčiais sodais, ne
šančiais ir vaisių. Įsižiūrėti ir veikti. Tada ir kalbamieji 
klausimai nebeatrodys tokie painūs. Č.S.
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Savaitė Lietuvoje

| KANADOS ĮVYKIAI
Naujos taisyklės imigracijoje

Imigracijos ir pilietybės mi- 
nisterė Lucienne Robillard pra
nešė, kad 1996 m. plane nu
matyti imigracijos skaičiai buvo 
peržengti. Vietoje numatytų 
195,000-220,000 imigrantų, bu
vo priimta 225,313 imigrantų ir 
28,315 atbėgėlių. Dauguma jų 
yra vadinami ekonominiai imi
grantai, tačiau svarbus ministe- 
rei ir šeimų suvienijimas. Hu
manitariniais pagrindais buvo 
priimti 7,846 atbėgėliai vietoje 
numatytų 7,300. Ji pabrėžė, kad 
Kanada neriboja imigrantų skai
čiaus ir neketina to daryti.

L. Robillard taip pat prane
šė, kad bus sugriežtintos taisyk
lės atsikviečiantiems gimines iš 
užsienio, reikalaujant įrodymo 
apie finansinį pajėgumą juos iš
laikyti. Išsikviesti sutuoktinius 
arba vaikus galės ir negyvenan
tys Kanadoje bet norintys gy
venti su šeima. Galima bus su
dėti vyro ir žmonos pajamas ap
skaičiuojant leidžiamą minimu
mą, tačiau tada bus lygi abiejų 
atsakomybė už iškviestuosius. 
Iškvietėjai ir kviestieji turės pa
sirašyti dešimčiai metų galiojan
čią sutartį.

Imigracijos investitorių pro
grama, įvesta 1986 m., yra pri
traukus $3.75 bin. investicijų 
fonduose ir sukūrė daugiau 
kaip 33,000 darbų. Investitoriai 
sudaro 3% visų imigrantų, at
vykstančių į Kanadą. Investicijų 
minimumai dabar bus pakelti 

nuo $350,000 iki $450,000 Kve
beke, Ontario, Albertoje ir Bri
tų Kolumbijoje, o kitose provin
cijose nuo $250,000 iki $350,000. 
Mažiausiai 60% kapitalo turi 
būti investuojama mažose ir vi
dutinėse verslo firmose. Investi
cijų programos įgyvendinimo 
atsakomybe dalinsis provincijos.

Niufaundlandijoje darbų ne
teks 488 mokytojai dėl krintan
čio mokinių skaičiaus. Premje
ras Brian Tobin tikisi, kad dide
lė dalis galės išeiti į ankstyvą 
pensiją. Manoma, kad likusios 
klasės turės būti didinamos ir 
paslaugos vaikams su specialiais 
reikalavimais turės būti nu
trauktos. Iki praėjusių metų ga
liojusi mokytojų sutartis leido 
mažinti mokytojų skaičių tik 2% 
kiekvienoje mokyklų taryboje. 
Taip pat naujajame biudžete 
numatoma per trejus metus 
sumažinti 1,100 valdiškų darbų. 
Biudžete numatytas $20.3 mln. 
deficitas, $69.3 mln. išlaidų su
mažinimas. Šios provincijos, tu
rinčios 20% nedarbo statistiką, 
skola siekia $6.33 bin. Iki 1998- 
99 m. numatyta deficitą suma
žinti iki $10.3 mln.

Kanada ir Norvegija sudarė 
darbo grupę (task force) surasti 
būdus, kaip panaikinti vaikų ne
legalų įdarbinimą visuose pa
saulio kraštuose. Tarptautinio 
bendradarbiavimo ministeris Don 
Boudria pabrėžė, kad daug vai- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kovo 11-tosios - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių iškilmėje Nepriklausomybės aikštėjeVilniuje 
seimo pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS apjuosiamas specialia tautine juosta Nuotr. R. Šuikos

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Kas buvo mirę, prisikėlė...
Kovo vienuoliktosios iškilmės arkikatedroje, seimo rūmuose, Operos ir baleto teatre, 
Nepriklausomybės aikštėje. Alpinisto Vlado Vitkausko nuotraukų paroda, kurioje 
didžiavosi Lietuvos vėliava, iškelta net aštuoniose aukščiausių pasaulio kalnų viršūnėse

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Septintųjų nepriklausomy

bės atkūrimo metinių Mišias 
Vilniaus arkikatedroje aukojo 
vysk. J. Tunaitis. Iškilmei pritai
kytą pamokslą pradėjo nuo 
sveikinimų: “Sveikinu visus Tė
vynės vaikus ir čia esančius. 
Sveikinu su netikėtu mūsų Tė
vynės prisikėlimu. Tai, kas atro
dė buvo mirę, atgimė, prisikėlė, 
nes šaknys buvo gyvos. Ir Baž
nyčiai Lietuvoje atėjo atgimi
mas. Galima laisvai melstis švy
tinčioje grožiu mūsų senelėje 
katedroje. Čia galėjome pasitik
ti popiežių”.

Pasidžiaugė seminarijų auk
lėtiniais, dabar pasirenkančiais 
savo kelią laisvai, be jokio var
žymo. Nurodė jų skaičių - 255 - 
trijose seminarijose. Paminėjo 
statomus Vilniuje, netoli Kalva
rijų šventovės, naujus moder
nius arkivyskupijos seminarijos 
rūmus, kuriuose galės mokytis 
iki 100 visų trijų - Vilniaus, 
Kaišiadorių, Panevėžio - vysku
pijų auklėtinių.

Pamokslą baigė 125-osios 
psalmės žodžiais: “Tada pago
nys kalbėjo: ‘Jiems Viešpats ste
buklą padarė!’ Tikrai mums 
Viešpats stebuklą padarė, mus 
aptvindė linksmybe” - suteikė 
laisvę. Kartu pabėžė: “Deja, to
je laisvėje pasimetėm”; ragino - 
prašykime Dievą palaimos Baž
nyčiai, valstybei.

Valstybės pareigūnai
Anot vyskupo, švytinti gro

žiu mūsų senutėlė katedra pil
nutėlė. Didžiojoje navoje - pre
zidentas A. Brazauskas, seimo 
pirmininkas V. Landsbergis, 
premjeras G. Vagnorius, seimo, 
vyriausybės nariai, vėliavos, o 
šonininėje, prie J. Basanavi
čiaus biusto, didžiulė puokštė 
įvairiaspalvių amarilių. Mišių 
pabaigoje skamba Lietuvos 
himnas, po jo giesmė “Užstok 
prieš Aukščiausią tėvynę bran
giausią...”

Seimo rūmuose
Taip pat antradienį seimo 

rūmuose įvyko iškilmingas po
sėdis Kovo 11-osios septinto
sioms metinėms pagerbti. Posė
dyje dalyvavo prezidentas A. 
Brazauskas, min. pirmininkas 
G. Vagnorius, vyriausybės na
riai, Aukščiausiosios tarybos - 
atkuriamojo seimo deputatai, 
Nepriklausomybės atkūrimo ak
to signatarai. Tylos minute pa
gerbti mirę signatarai, deputa
tai - B. Nedzinskienė, Č. Kuda
ba, J. Minkevičius, V. Šadreika. 
(Ant jų kapų nunešta gėlių).

Pirmasis kalbėjęs seimo pir
mininkas V. Landsbergis pažy
mėjo vis žinomesnių pasauliui 
tampantį Lietuvos vardą. Tam 

procesui pasitarnavo mūsų 
mokslinė ir politinė mintis, me
nas. Be kita ko - ir Lietuvos tri
spalvė visų žemynų aukščiausio
se viršūnėse, ir olimpinis auk
sas, ir trečioji vieta krepšinyje. 
Kiek daug pasaulio valstybių 
galėtų to pavydėti! Jos jau įsidė
mėjo Lietuvos vardą.” Kartu su 
susirūpinimu kalbėjo sienų 
klausimu, ypač Rytuose. “Šian
dien pati Kovo 11-oji ateina 
prie mūsų sienos į Rytus ir 
klausia: “Kur mano valstybė? 
Nejau šitas apsileidimas, šita 
dvasinė degradacija - tai Lietu
va?” Tęsdamas mintį apie dva
sinę degradaciją kaip okupaci
jos palikimą, klausia: “Kuri Lie
tuva nugalės - teisinė valstybė 
ar nusikaltėlių ir korupcininkų 
grupės?” Teigia: “Kovo 11-oji 
tai mūsų likiminis pasižadėji
mas Lietuvai, sau ir palikuo
nims. Ištesėkime”.

Kiti kalbėtojai
Iškilmingame posėdyje kal

bėjo taip pat Kauno arkivysku
pas metropolitas S. Tamkevi- 
čius, iškėlęs pogrindyje leistos 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos” reikšmę, liudijusią - 
lietuvių tauta, nors pavergta, te
bėra gyva.

Lietuvos laisvės sąjūdžio 
prisikėlimo apygardos vardu 
kalbėjęs J. Močius pabrėžė, kad 
per visus okupacijos metus bu
vo einama į Kovo 11-osios aktą. 
Prisiminė praeitį, kai Vakarai, 
žinodami apie Baltijos gyvento
jų žudynes, matydami gatvėse, 
aikštėse pamestus, išdarkytus 
kūnus, tylėjo.

Švente pasidžiaugė, jos 
reikšmę Lietuvai nušvietė taip 
pat kompozitorius O. Balakaus
kas, JAV lietuvių bendruome
nės pirmininkė R. Narušienė, 
signataras seimo narys Č. Okin- 
čic, seimo narė R. Melnikienė. 
Po posėdžio Nepriklausomybės 
aikštėje buvo pakeltos Lietuvos, 
Latvijos, Estijos vėliavos. Gedi

Kanados ambasadorius YVES GAGNON (kairėje) ir Bulgaruos amba
sadorius SLAVOMIR IVANOV GEORGIEJEV, dalyvavę Lietuvos ne
priklausomybės šventės iškilmėje Venezuelos sostinėje Caracas

mino prospektu į Rotušės aikš
tę nužygiavo pučiamųjų orkest
rų paradas.

Operos teatre
Šventės išvakarėse įvyko 

minėjimas Operos ir baleto 
teatre, į kurį suplaukė tiek, kad 
ne tik sėdėti, bet ir stovėti nebe
buvo kur. Sceną puošė Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservato
rių) simbolis - trys j dangų šau
nančios kregždės.

Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis sveikinime iškėlė 
vienybės svarbą. Savo kalbą bai
gė žodžiais: “Kol būsim kartu, 
Lietuvai nebus tokių pavojų, 
kad turėtume susvyruoti. Nesu- 
svyruosim”. Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas A. Kubi
lius apžvelgė istorines 1990-ųjų 
dienas. Nušvietė dabartį ir atei
tį. Apie artėjančius prezidento 
rinkimus pasakė: “Mes žinom 
kas laimės prezidento rinkimus. 
Dėl to nekyla jokių abejonių”. 
Taip pat skatindamas vienybėn, 
ragino kurti modernią ir turtin
gą Lietuvą, nes “Europos cent
ras negali būti Europos provin
cija”. Minėjimą vainikavo kon
certas.

Alpinistų vėliava
Kovo 11-ajai skirta V. Vit

kausko fotografijų paroda ati
daryta Vilniaus M. Mažvydo 
bibliotekoje. Vladas Vitkauskas 
(g. 1953 m. Viduklėje, inžinie
rius) - garsus alpinistas, įkopęs 
į visų žemynų 8 aukščiausias vir
šūnes, beje, pirmas lietuvis, pir
mas baltietis. Žygius pradėjo 
1993-aisiais. Tuomet gegužės 10 
d. pasiekė Everestą (8848 m.) 
Azijoje, rugpjūčio 4 d. - Elbru
są (5642 m.) Kaukaze, po metų 
- 1994 m. birželio 12 d. - Mc- 
kinley (6194 m.) Šiaurės Ameri
koje, metų pabaigoje (1994 m. 
gruodžio 5 d.) Vinson (4897 m.) 
Antarktikoje, 1995 m. vasario 5 
d. Kilimandžaro (5895 m.) Afri-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Saugiau po Helsinkio 
susitikimo

Reikšmingas Lietuvai buvo 
Rusijos prezidento Boriso Jelci
no pareiškimas Helsinkio susiti
kime dėl ŠAS (NATO) ateities 
kovo 22 d. Jis pasakė, kad “Ru
sija ketina gerbti trijų Baltijos 
valstybių saugumą ir užtikrinti, 
kad nepasikartotų šio amžiaus 
vidurio tragedija,” praneša EL
TA. Pasak Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko, jo pasaky
mas patvirtina ŠAS (NATO) ir 
dabartinės Rusijos vadovybės 
siekius “sukurti saugią, stabilią 
bei vieningą Europą” ir atitinka 
Lietuvos ir Rusijos 1991 m. 
tarpvalstybinių santykių sutar
ties dvasią ir nuostatą gerbti 
viena kitos nepriklausomybę bei 
teisę į savarankišką raidą.

Lietuvos seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigė, kad 
Rusijos prezidento žodžiai gali 
“labai pagerinti tarptautinį kli
matą”, tikimasi naujos, draugiš
kos politikos. Jis taip pat džiau
gėsi, kad Helsinkio susitikime 
JAV tvirtai atmetė Rusijos 
ankstesnį spaudimą prieš ŠAS 
plėtrą.

Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kvasnevskis Briuselio 
spaudai tvirtino, kad Baltijos 
valstybių įstojimas į ŠAS ir Eu
ropos sąjungą yra tik laiko klau
simas.

Konservatoriams pasisekė 
rinkimuose

Kovo 23 d. vykusiuose savi
valdybių tarybų rinkimuose da
lyvavo 39.92% rinkėjų, beveik 
4% mažiau negu per vietinės 
valdžios rinkimus 1995 m. Sei
me daugumą turinti Tėvynės są
junga (Lietuvos konservatoriai) 
gavo 498 mandatus, 70 daugiau 
negu 1995 m. rinkimuose), tai 
yra 34% visų savivaldybių tary
bų narių. Lietuvos demokratinė 
darbo partija laimėjo 214 man
datų (1995 m. - 297). Krito ir 
Krikščionių demokratų partija, 
gavusi tik 182 mandatus (buvo 
247). Tautininkų sąjunga prara
do 26 mandatus, Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
junga - 36, Valstiečių partija - 
20. Pakilo Lietuvos liberalų są
jungos, Centro sąjungos ir So
cialdemokratų partijos mandatų 
skaičius.

TS(LK) kovo 27 d. nutarė, 
kad formuojant savivaldybių ta
rybose daugumą, pirmiausia ko
alicija bus sudaroma su Krikš
čionių demokratų partijos at
stovais. Taip pat koaliciją suda
ryti pakviesti Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių, Lietuvių 
tautininkų bei kitų dešiniųjų 
partijų atstovai.

Tarėsi JAV ir Lietuvos seimo 
atstovai

Kovo pradžioje vyko Lietu

Šiame numeryje
Ar toli iki žydinčio sodo?

Nemažai kalbama apie auklėjimą - nieko apie auklėtojus
Kas buvo mirę, prisikėlė...

Kovo 11-toji tai mūsų likiminis pasižadėjimas Lietuvai 
Nauja Amerikos politika?

Planuota, kad Amerikai vadovaujant didieji valdytų pasaulį
Būtinos reformos daugelyje sričių

Pakeisti teisėtvarką be požiūrio į sąžinę bus sunku
Vokietės labdara Lietuvos vaikams

Nėra prasmingesnės užduoties už paramą varganiems
Išduotieji kazokų karininkai Maskvos kalėjime
Vyriausieji karininkai per tardymus nieko nekaltino 

“Dainų dainelės”
Čikagos dainaviečiai į Jaunimo centro salę sutraukė daug tautiečių 

Dirigento lazdelė ir kasdienybės lazda
Liko prisiminimas muzikos, kurią mums atnešė muz. V. Marijošius 

“Šiapus ir anapus mūsų laiko”
Grįžtu į gimtinę Lietuvą, kaip niekad neprarastą

vos seimo ir JAV lietuvių bend
ruomenės atstovų komisijos pa
sitarimai. Pareikštas susirūpini
mas, kad užsienio lietuviams 
trūksta informacijos apie Lietu
vos pilietybės gavimo, persikėli
mo, butų pirkimo, mokesčių 
procedūras, nusiskundžiama dėl 
“biurokratijos labirintų”. Taip 
pat patiriami sunkumai siun
čiant labdarą ir paramą dėl nu
statytų labdaros ribų, muitinės 
reikalavimų. Didžiausia proble
ma, kaip rašo “Lietuvos aidas”, 
tai yra nuolat kintantys įstaty
mai, mokesčių sistema.

ELTA skelbia kovo 14 d., 
kad seimo ir JAV bendruome
nės atstovų komisijos nariai ti
kisi, kad artimiausiu laiku pa
vyks atidaryti Vilniuje informa
cijos centrą, kuriame užsienio 
lietuviai, norintys grįžti į tėvynę, 
galėtų gauti išsamią informaciją 
apie galimybes įsikurti Lietuvo
je. Komisijos pirmininkas, at
stovaujantis Lietuvos seimui, 
yra seimo pirmininko pavaduo
tojas Feliksas Palubinskas.

Kitas informacfjos biuras
Kaip praneša ELTA, kovo 

9 d. Kaune įvyko konferencija 
“Kauno ir Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenių bendradarbiavi
mo perspektyvos”, kurioje nu
spręsta steigti Lietuvių informa
cijos biurą. Jis padėtų stiprinti 
ryšius su Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenėmis. Konferenci
jos dalyviai pavedė biuro įstatus 
parengti ir valdymo veiksnius 
sudaryti Draugijai užsienio lie
tuviams remti.

Biuras turėtų teikti užsieny
je gyvenantiems lietuviams eko
nominę ir teisinę informaciją, 
padėti verslininkams susirasti 
verslo bendrininkus Lietuvoje, 
talkinti už Lietuvos ribų kuriant 
lietuviškas mokyklas, kultūros 
centrus ir kitas institucijas bei 
remti jų veiklą.

Viceministeriais paskirti JAV 
lietuviai

ELTOS žiniomis, ministeris 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius paskyrė JAV lietuvį atsar
gos pulkininką, 60 m. amžiaus 
Romą Kilikauską vidaus reikalų 
viceministeriu. Jis yra baigęs 
JAV Jungtinių pajėgų bendrojo 
štabo, Oro pajėgų vyriausiąją, 
Oro pajėgų štabo ir valdymo bei 
Kariuomenės žvalgybos akade
mijas.

Lietuvos krašto apsaugos 
viceministeriu paskirtas JAV 
kariuomenės pulkininkas Jonas 
Kronkaitis. Jis su JAV pulkinin
ku Algimantu Garsiu prieš pu
santrų metų pradėjo teikti siūly
mus Krašto apsaugos ministeri
jai dėl Lietuvos kariuomenės 
pertvarkymo, pamatęs jos ap
leistą būklę ir nepakankamas 
pastangas ginkluotąsias pajėgas 
priartinti prie ŠAS reikalavimų.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Judas Iskarijotas - gili mįslė
Aiškintojų bandymai jį vaizduoti ir suprasti

Lietuvos ambasadorius P. Amerikai dr. VYTAUTAS A. DAMBRAVA ir UNDA DAMBRAVIENĖ (viduryje) 
su Lenkijos ambasadoriumi ANDRZEJ KRZANOWSKI ir p. ROMANA KRZANOWSKA Vasario 16-tosios

Šv. Rašto tyrinėtojai XVIII 
š. pabaigoje ir XIX š. pradžioje 
archeologijos veikiami, rado is
toriniame Šventraščio aiškinime 
daug miglotumo ir savo dėmesį 
nukreipė į žmogiškąjį elementą, 
kuris deramai pažintas ir įver
tintas, veda į Dievo žodžio pras
mės atradimą (A. Rubšys). Su
sidomėjimas Šventraštyje mini
mais asmenimis-nuolat augo, ir 
ne tik teologiniu-egzegetiniu 
požiūriu, bet ir psichologiniu- 
moraliniu įsijautimu. Vienas as
muo, gal dėl įvairiausių negaty
vinių nusiteikimų jo atžvilgiu, 
buvo mažiausiai gvildenamas - 
tai Judas Iskarijotas. Šis naujas 
egzegetinis homocentrizmas tu
rėjo didelės įtakos ir pasaulieti
nei literatūrai (Wilhelm Goess- 
mann). Žvilgterėkime dabar į 
kai kuriuos Judo įvaizdžius įvai
rių pasaulinio garso rašytojų 
kūriniuose.

Biblinis Judas Iskarijotas 
krikščioniškoje tradicijoje tapo 
blogio figūra: išdavimo, pinigų 
godumo, apgaulės, prestižo troš
kimo, savižudybės. Dantės 
(+1321) garsioje “Dieviškoje ko
medijoje” jis yra pavyzdys visiš
ko nutolimo nuo Dievo, o jo iš
davimas - sunaikinimo dieviš
kos ir politinės tvarkos. Abra
ham a Santa Clara pavaizduoja 
jį kaip apsigimusį juokdarį, į ku
rį krypsta visa nelemtis. Bibli- 
nėje poezijoje ir liaudies vaidi
nimuose prasiveržia neapykanta 
Judui.

Su naujalaike krikščioniška 
kultūra vaizdas keičiasi. Klops- 
toko (+1803) veikale “Mesijas” 
buvo tik tariamas išdavimas. 
Apaštalų įvaizdis nebėra dar- 
kus, bet pilnas jėgos ir grožio. 
Heine ( + 1856) perėmė biblinį 
šabloną, bet jį iškreipė. Anot jo, 
kiekvienas turtuolis yra Judas 
Iskarijotas. Panašiai vaizduoja
mas ir Leo Perutz romane 
“Leonardo Judas”.

Walter Jens visus Judo pra
eities būdingus teologinius aiš
kinimus suglaustai susumuoja: 
1. Judas - niekšiško gobšumo 
veikiamas išdavikas, pinigų ver
gas, garbėtroška, pavyduolis, 
neapkentėjas. 2. Judas - uolus 
Kristaus sekėjas, nusivylęs juo, 
bandančiu sukurstyti liaudies 
sukilimą Getsemanėje. 3. Judas 
- mesijanizmo skleidėjas, pano
ręs išdavimu tapti pasaulio val
dovu.

Viename Thomas Morus 
akademijos suvažiavime Bens- 
berg’e Judo problema buvo iš 
naujo svarstoma: be Jėzaus nė
ra Judo. Iš vienos pusės, senasis 
Judo įvaizdis turėtų būti atmes
tas, iš kitos - negalima jo pada
ryti šventuoju. Judo asmenyje ir 
veikloje atsispindi tikėjimo be
dugnė tarp judaizmo ir krikščio
nybės. Jėzaus mokinių proble
ma - misijos rimtumas, kuris 
paprastai Sv. Rašte nepastebi
mas. Be Judo Jėzus būtų, pagal 
šiuolaikinę literatūrinę versiją, 
patenkintas 90-metis senelis, 
miręs be didesnės sensacijos. 
Toks klausimo iškėlimas atveria 
mąstymo erdvę ir teologų

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).

džiaugsmui ir jų pasipiktinimui.
F. M. Dostojevskis (+1881) 

savo veikale “Didysis inkvizito
rius” ir Thomas Mann (+1955) 
savo romane “Juozapas ir jo 
broliai” Judo pabučiavimą dau
gelio dažnai kartojamą kaip iš
davimo dingstį, paradoksiniu 
būdu beveik nuslopino, bet iš
kėlė Kristaus pabučiavimą. “Jis 
(sugrįžęs Kristus) tyliai prisiar
tina prie senio (Didžiojo inkvi
zitoriaus) ir ramiai jį pabučiuoja 
į devyniasdešimtmetines lūpas. 
Tai visas jo atsakymas”.

Visuomet, kur tik Jėzaus 
gyvenimo istorija yra pasakoja
ma, kartu prisimenamas ir Ju
das, klausiant, kodėl jis išdavė 
Jėzų, parduodamas jį priešams. 
Beveik visi remiasi Sv. Raštu ir 
mano, kad jis tai padarė dėl pi
nigų. Tikriausiai pinigai turėjo 
įtakos - didelė suma, bet Judas 
numetė pinigus - 30 sidabrinių 
- šventykloje. Už tą sumą buvo 
nupirkta kraujo dirva svetimša
liams laidoti.

Judas nebuvo pinigų mai
šas, nors jis ir tvarkė apaštalų 
pinigus, bet pyko, kai pinigai 
buvo švaistomi, išpilant bran
gius tepalus, apsiverkusios mo
ters ant Kristaus kojų.

Judas buvo Jėzaus mokinys, 
vienas ištikimiausių, ir dėl to tik 
jis galėjo atlikti išdavimą, dėl 
kurio nusižudė. Šalia Nukry
žiuotojo - kabo pakaruoklis. Po 
Kristaus Išganytojo mirties 
krikščionija Judą demonizavo, 
pasmerkdama jį į pragaro gel
mes visam laikui ir amžinybei.

Teologai, Šv. Rašto aiškin
tojai, filosofai, rašytojai bando 
suprasti Judą Iskarijotą, įžvelgti 
jo psichologiją, bet kiekvienas 
savaip - pagal savo požiūrį. De
ja, ligšiolinės pastangos nieko 
aiškaus neatskleidė. Judo mįslė, 
susijusi su pasaulio Išganytoju 
Kristumi, yra gilesnė nei tyrinė
tojų psichologiniai ir kitokie po
žiūriai. K.V,Sk.

<S? RELIGINIAME GYVENIME
Kun. Pranas Gavėnas, vie

nuolis salezietis, daug metų dar
bavęsis Brazilijoje, dabar darbuo
jasi Alytuje, Marijos krikščionių 
pagalbos parapijoje ir vietiniame 
kalėjime. Be to, jis redaguoja sa
leziečių žurnalą “Saleziečių ži
nios”, rašo religinio turinio leidi
nius, pritaikytus ypač Lietuvos 
jaunimui. Naujausias jo paruoštas 
leidinys - kalendorius: “1997 Jė
zaus metai”. Jame ypač gausu re
liginės informacijos, pritaikytos 
jaunimui.

Tradicinių religijų vadovy
bėms Lietuvos vyriausybė vasario 
13 d. nutarė paskirti 3 milijonus 
litų. Gauna Lietuvos vyskupų 
konferencija - 2,730,000; Aukš
čiausioji sentikių taryba - 30,000; 
Evangelikų-liuteronų konsistorija 
- 26,000; Evangelikų reformatų 
kolegija - 20,000; Graikų apeigų 
katalikų bendruomenė - 12,000; 
Lietuvos karaimų religinė bend
ruomenė - 8000; Ortodoksų 
bendrija - 150,000; Vilniaus mu
sulmonų sunitų religinė bendruo
menė - 12,000; Lietuvos žydų re
liginė bendruomenė -12,000.

Vievyje vasario 21 d. mirė 
žymusis Kaišiadorių vyskupijos 
kunigas Česlovas Kavaliauskas, 
1972 metų Naujojo Testamento 
vertėjas, “Trumpo teologijos žo
dyno” ir kitų leidinių bei straips
nių autorius. Velionis gimė 1923 
m. liepos 20 d. Pumpėnuose. 
Kaune baigė “Aušros” gimnaziją

iškilmėje Venezuelos sostinėje Caracas

Nauja Amerikos politika?
Ryšium su naujos užsienio reikalų sekretorės-ministerės MADELEINE 

ALBRIGHT atėjimu iškilo klausimas - ar tai reiškia ir naują 
užsienio politikos linkmę

A+A
ONAI URNAVIČIENEI 

mirus,
dukrą ALDONĄ KILINSKIENĘ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučia -

Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis

J. P. KEDYS, Australija
Madeleine Albright pasky

rimas Užsienio reikalų ministe- 
re sukėlė daug kalbų apie ją pa
čią ir galimą jos politiką. Tačiau 
prieš pradedant kalbėti šiuo 
klausimu, būtina pažvelgti į tra
dicinę Amerikos politiką šiame 
šimtmetyje.

Prasidėjus I Pasauliniam 
karui, prez. Wilson paskelbė 
tautų apsisprendimo deklaraci
ją. Karui baigiantis, Lietuva pa
skelbė nepriklausomybę ir pra
šė JAV pripažinimo. Bet vietoje 
pripažinimo Wilson pasiuntė 
“marinų” ekspedicinį korpusą į 
Rusiją gelbėti caro! Tuo metu 
dar mažas skaičius lietuvių 
Amerikoje surinko vieną milijo
ną parašų, prašydami pripažini
mo. Tai įvyko tik po ketvertų 
metų - 1922!

1940 m. Stalino Raudonoji 
armija okupavo Lietuvą. ALTa 
kreipėsi į vyriausybę, prašyda
ma nepripažinti Lietuvos oku
pacijos. Apie 50 metų JAV po
litikai kartojo apie okupacijos 
nepripažinimą, bet kai Lietuva 
1990.III.il paskelbė antrą kar
tą atstatanti nepriklausomybę, 
tai prez. Bush siūlė derėtis su 
Gorbačiovu!

Vėliau prez. Bush nuvyko į 
Ukrainą ir kalbėjo ukrainie
čiams, kurie, Lietuvos pavyz
džiu, ruošėsi skelbti nepriklau
somybę. Jis juos griežtai perspė
jo: “Nebandykite atsiskirti nuo 
Sovietų S-gos, nes pražūsite...”

1991 m. dėl pavergtų tautų 
pogrindininkų veiklos, kurioje 
lietuviai atliko pirmaeilį vaid
menį, Sovietų S-ga sugriuvo. Li- 

ir kunigų seminariją, 1946 m. 
įšventintas kunigu. 1950 m. suim
tas, nuteistas, išvežtas į Sibirą, 
kur dalyvavo garsiajame Norilsko 
kalinių sukilime. 1956 m. pavasarį 
grįžo į Lietuvą. Kaišiadorių vys
kupijoje atsidėjo daugiausia teo
logijos studijoms, išmoko vokie
čių, anglų kalbas ir kai kurias ki
tas, skaitė mokslines knygas, ver
tė, rašė, spausdino straipsnius, va
dovavo katechetiniams kursams. 
Rūpinosi vien tiesa, Dievo garbe 
ir dvasine nauda žmonėms.

Kauno katalikų bendruome
nė “Gyvieji akmenys” vasario 9 d. 
surengė atsinaujinimo dieną apie 
Krikštą. VD universiteto salėje 
susirinko apie 1000 žmonių. 
Bendruomenės koordinatorė D. 
Kuraitė paaiškino, kad 1997 m. 
atsinaujinimo dienos skiriamos 
geresniam Jėzaus Kristaus pažini
mui. Suėjime dalyvavo Tarptauti
nės katalikų charizminio atsinau
jinimo tarnybos (ICCRS) tarybos 
Pietų Europai narys N. Balda- 
cchino iš Maltos. Svečias susitiko 
su grupių vadovais. Buvo parody
tas vaidinimas “Orkestras”, kuria
me muzikos ir gestų kalba vaiz
duojama, kaip Dievas Jėzaus au
ka atkuria suardytą “žmonijos or
kestro” darną. Kun. dr. J. Iva
nauskas kalbėjo apie Krikšto li
turgiją, priminė popiežiaus ragi
nimą švęsti ir Krikšto dieną. Ren
ginys vainikuotas per Mišias sak
ramentiniu Krikštu, suteiktu K. 
Milušauskaitei. 

kusios respublikos skubėjo sekti 
Lietuvos pavyzdžiu - skelbti ne
priklausomybes, įskaitant Rusi
ją ir laukė Vakarų pripažinimo. 
Ir čia JAV išlaikė savo stilių - 
pripažino Lietuvą 37-ji!

Ministerės kilmė
Amerikos laikraštis “The 

Washington Post” surinko aps
čiai žinių apie Madeleine Alb
right (toliau MA) ir paskelbė 
platų straipsnį, kurio dalis čia 
pateikiama.

MA gimė apie 1937 m. Če
kijoje, žydų šeimoje, kuri gyve
no apsupta katalikų ir buvo pri
ėmusi katalikybę, bet registruo
ta kaip žydai. Abu tėvai žuvo 
koncentracijos stovykloj, vokie
čiams užėmus Čekoslovakiją. 
Mažąją MA perėmė globoti, 
kaip patėvis-, Joseph Korbel, 
taip pat žydas, tapęs kataliku, 
bet registruotas, kaip žydas. J. 
Korbel, matydamas pavojų, su 
MA ir jos 11 metų pusesere Da
mar persikėlė Anglijon 1939 m. 
Po karo 1945 m. J. Korbel su vi
sa šeima sugrįžo į Čekoslovaki
ją. Patėvis J. Korbel papasakojo 
MA, kad jos tėvai žuvo Aušvico 
kone, stovykloje. MA patėvis 
grįžo į darbą Čekoslovakijos už
sienio reikalų ministerijoje. MA 
jis išsiuntė į katalikišką mokyklą 
Šveicarijoje. 1948 m., sustiprė
jus komunistiniam režimui, J. 
Korbel su MA persikėlė į JAV.

Mokslo ir tarnybos laiptai
1959 m. MA baigė žymią. 

Amerikoje Wellesley College su 
politinių mokslų laipsniu. Tais 
pat metais ji susituokė su Jo
seph Albright, žymiu Amerikos 
spaudos verslininko sūnumi, 
priimdama naują tikėjimą - 
episkopalų. 1960 m. apgynė te
zę Kolumbijos universitete: 
“Spaudos vaidmuo Prahos Pa
vasarį 1968”. 1972 m. dirbo pas 
demokratų senatorių E. Mus- 
kie. 1976 m. pradėjo dirbti pas 
Zbigniew Brzezinski, buvusį 
profesorių ir prez. Jimmy Car
ter saugumo patarėją. 1982 m. 
išsiskyrė su savo vyru ir dar stip
riau įsijungė į demokratų parti
jos politiką. Kurį laiką profeso

A

dukrą dr. 
šeimą ir v

A+A
IYKOLUI PETRULIUI 

mirus,
BIRUTĘ, žentą dr. ČESLOVĄ JONIUS, 
sus artimuosius nuoširdžiai užjaučia-

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

MYLIMAI ŽMONAI

a. a. ANGELEI ČESNULIENEI 
mirus,

liūdintį jos vyrą PETRĄ, VKLS-gos centro valdybos 
narį, dukras - KRISTINĄ ir AUDRONĘ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučia -

Vilniaus krašto lietuvių s-gos 
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai

riavo Georgetown universitete, 
Vašingtone. 1984 m. dirbo kaip 
patarėja politikų Walter Mon- 
dale ir Geraldine Ferraro. Po 
nepavykusių minėtų politikų 
rinkimų atidarė savo patarimų 
įstaigą. 1988 m. dirbo patarėja 
prezidentinio kandidato Mi
chael Dukakis ir susipažino su 
Bill Clinton’u. 1993 m. buvo pa
skirta ambasadore JT, 1997 m. 
JAV užsienio reikalų sekretore- 
ministere.

Jautrusis klausimas
Mažai buvo žinoma apie 

MA ne tik Amerikoje, bet ir li
kusiame pasaulyje. Viena di
džiausių staigmenų daug kam 
buvo MA kilmė. Ji tuo klausi
mu nenoriai kalbėdavusi. Jeigu 
kas paklausdavo, tai gaudavo 
maždaug tokį atsakymą: “Žinau 
šią pasaką, kurioje nebuvo tuščių 
tarpų ir mane, kaip mažą vaiką, 
nebuvo reikalo klausinėti”.

Čekijoje, kur jos tėvai gyve
no ir MA buvo gimusi, 1994 m. 
vietos burmistras parašė net ke
turis laiškus, kviesdamas MA 
atvykti į svečius. Negavo nė vie
no atsakymo! Tačiau 1996 m. 
MA savo sekretoriui patarė būti 
mažiau griežtam atsakant į 
klausimus apie jos žydišką kil
mę. Tuo tarpu arabų laikraščiai 
JAV skelbė, kad MA yra žydų 
politinių grupių Amerikoj pa
siūlyta kaip kandidatė į minis- 
terius.

Politikos architektai
Pagal JAV konstituciją pre

zidentas yra užsienio politikos 
architektas. Jis nustato gaires, 
nors sekretorius gali daug kuo 
prisidėti. Praėjusių ketverių me
tų prez. Clinton’o politika rodo, 
kad jis nepaisant partinio skir
tingumo vykdo prez. Bush pa
skelbtą “naują pasaulio santvar
ką” (New World Order). Bush’- 
as buvo suplanavęs, jog Ameri
kai vadovaujant, Europos s-ga, 
Sovietų s-ga, Japonija ir Kinija 
valdytų likusį pasaulį!

Matant šiuos prez. Clin
ton’o užmojus, labai abejotina, 
kad MA galėtų savarankiškai 
vykdyti naujos linkmės JAV už
sienio politiką.

A+A
ONAI URNAVIČIENEI 

mirus,
dukrai ALDONAI KILINSKIENEI, “Paramos” 
tarnautojai, ir visai šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” valdyba

A+A
ONAI URNAVIČIENEI 

mirus,
jos dukrai ALDONAI KILINSKIENEI su šeima 

reiškiame nuoširdžią užuojautą -
Danutė ir Juozas Petroniai Česė ir Antanas Pažerūnai

A+A
ONAI URNAVIČIENEI

užbaigus šios žemės kelionę,
jos dukrą ALDONĄ KILINSKIENĘ ir šeimą, 
suprasdami kokį begalinį skausmą atneša motinos 
mirtis, užjaučiame -

G. V. Butkiai
G. Kocienė

A+A

AUGUSTINUI KUOLUI 
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai MATILDAI, 
dukroms - dr. ANGELEI ir jos vyrui dr. SIGITUI 
KAZLAUSKAMS, dr. LIUDAI ir jos vyrui 
MINDAUGUI LEKNICKAMS su šeima -

Lois Dagienė su šeima

MIRTIES PRANEŠIMAS

BRANGI MAMYTĖ

a. a. SOFIJA KAZLAUSKIENĖ

mirė 1997 m. kovo 3 d. Kitchener, Ontario, St. 
Mary’s ligoninėje, eidama 91 metus. Palaikai bus 
išvežti į Lietuvą.

Liūdi - duktė Birutė su vyru, vaikaičiai - 
Armandas, Artūras, Antanas, 

provaikaičiai - Armandutė ir Artūrėlis

Kas buvo mirę, prisikėlė...
, (Atkelta iš 1-mo psl.j

koje, liepos 16 d. Mont Blanc 
(4807 m.) Europoje, taip pat tų 
pačių metų lapkričio 2 d.- 
Kosciusko (2288 m.) Australijo
je, o 1996 m. vasario 25 d.- 
Aconcagua (6959 m.) Pietų 
Amerikoje.

Tarp 20-ies įvairių pasaulio 
šalių alpinistų, įkopusių į viršū
nes, V. Vitkauskas vienintelis 
iškėlęs jose tą pačią mūsų tris
palvę. Tokia mintis nebuvo at
ėjusi nė vienam. Dabar toji isto

rinė vėliava iškabinta bibliote
koje šalia 50 labai įdomių, retų, 
spalvotų nuotraukų.

Prie paskutinės - plevėsuo
jančios ant Everesto trispalvės - 
kelios eilutės iš dienoraščio; 
“Beveik valandą, praleistą vir
šūnėje, užėmė elementarūs da
lykai: pririšti vėliavą, fotogra
fuoti. Kiekvienas nesudėtingas 
judesys - išimti foto aparatą, 
atidengti dangtelį, nusimauti 
pirštinę, užrišti mazgą - reikala
vo valios ir pastangų. Euforijos 
nebuvo. Aukštis, vėjas, ir šaltis 
sustingdė kūną, numarino jaus
mus. Himalajų gigantus dengė 
debesys, ir tik Everestas kyšojo 
virš neramios baltos dykumos. 
Ir nepaprastai gražiai atrodė 
Lietuvos trispalvė juodame dan
gaus gelmės fone. Ji siejo su Tė
vyne, su žmonėm, kurie man 
padėjo, už mane meldėsi ir lau
kė sugrįžtant”.

Prie nuotraukos, dienoraš
čio ištraukos čia pat atsiliepimų 
knyga. Kupinas susižavėjimo 
pirmas įrašas V. Strikaitienės, 
buvusios Estijos ambasadorės 
Lietuvoje, o toliau filosofinės 
V. Landsbergio eilutės: “Didin
gas yra pasaulis, ir žmogus 
įstengia prilygti. Ačiū Vladui 
Vitkauskui už to paliudijimą”. 
O, kad panašių paliudijimų mū
sų gyvenime daugėtų...

1990.III.il


Pavasario žingsniams aidint
Mažųjų "Volungėlėje"

ANTANINA GARMUTĖ, 
Kaunas

Paneriais pavasario varpai 
nulydėjo nykstančios žiemos pė
das. Vilijampolėje, Žemaičių 
plento įkalnėje, aukšti medžiai 
brandino pumpurus būsimai ža
lios lapijos puotai. Tolėliau nuo 
gatvių triukšmo įsikūrusi pradi
nė mokykla-darželis “Volungė- 
lė” nuo pat ryto dūzgė kaip bi
čių avilys. Mažieji auklėtiniai 
ruošėsi neeiliniam renginiui - 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų jubiliejui. Čia pat ir 
kitos patriotinės šventės - Vasa
rio 16-toji ir Kovo 11-oji. O ir 
lietuviškajai mokyklai sukako 
600 metų. Viską prisimins jaut
rios vaikučių širdelės!

“Volungėlės” įnamiai ir sve
čiai (jų tarpe ir šių eilučių auto
rė) iškilmes pradėjo V. Kudir
kos “Tautiška giesme”. Po to 
mokinukai skaitė ištraukas iš M. 
Mažvydo “Katekizmo”. Savo 
kūrybos eilėraštį padeklamavo 
Diana Širichajūtė. Apie Lietu
vos praeitį ir mūsų tradicijas 
pasakojo mokytoja Rita Čepai
tienė. Vienas kitą scenoje keitė 
trečių ir ketvirtų klasių mokinių 
grupės. Buvo linksma ir jauku 
kaip gausioje šeimynoje.

Didelį dalyvių susidomėji
mą sukėlė pačių vaikučių “iš
leistos” - su iliustracijomis ir sa
vais tekstais - knygutės, išstaty
tos parodėlėje. Apie jas pasako
jo patys mažieji autoriai. Tai 
Kostas Sapkauskas, parašęs kny
gelę “Mano pasaulis”, Marius 
Lintvinavičius - “Mano kelionės 
po Lietuvą”. Mokinė Greta Ma- 
galengovaitė paskaitė knygelę 
apie save, o Eglė Macionytė - 
apie turiningas moksleiviškas 
atostogas. Jolanta Mikelytė ap
rašė nuotykį prie jūros. (Kas ži
no, gal taip prasideda ir mažųjų 
žurnalistų takelis prie didžiojo 
žiniasklaidos vandenyno?).

Renginį “Volungėlėje” or
ganizavo IV klasės mokytoja 
Rita Čepaitienė. Jai talkino III 
klasės mokytoja Asta Macežins- 
kienė, jos kolegės Rasa Staniū- 
naitienė, Erika Gylienė ir muzi
kos vadovė Violeta Maleckienė. 
Jaunam mokinių ir mokytojų 
kolektyvui vadovauja rūpestinga 
direktorė Jūratė Talelienė.

Kudirkaičių organizacijoje
Aukštų klevų kaimynystėje, 

tylioje Kauno Trakų gatvėje 
esančiame pastate verda mo
kyklinis gyvenimas.

- Aš, Vinco Kudirkos vidu
rinės mokyklos mokinys, savo 
mokytojų, tėvelių, draugų aki
vaizdoje prisiekiu: atkakliai 
sieksiu mokslo žinių, visur ir vi
sada tinkamai elgsiuosi... mylė
siu savo Tėvynę Lietuvą, šventai 
saugosiu jos laisvės idealus... - 
kartoja moksleiviai, stodami į 
jaunųjų kudirkaičiu gretas.

Savaitė...
... ............................................

(Atkelta iŠ 1-mo psl.)

Kuriasi sveikatos draudimas
“Lietuvos aidas” rašo, kad 

Valstybinės ligonių kasos 
(VLK) direktorius Saulius Ja
nonis, sveikatos apsaugos mi- 
nisterio paskirtas sausio mėne
sį, pareiškė, jog svarbiausias 
VLK rūpestis dabar yra paruoš
ti privalomojo sveikatos draudi
mo fondo biudžetą. Nuo liepos 
1 d. pradėjus veikti visam Svei
katos draudimo įstatymui, VLK 
atiteks 33% mokesčių sumos. 
Planuojant fondo biudžeto išlai
das, didžioji jų dalis atiteks už 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Numatytas fondo biudžetas 
- 1.3 bin. litų, iš jų pagal įstaty
mą VLK valdininkams išlaikyti 
skirta tik 2% biudžeto. Nuo lie
pos 1 d. bus pradėtas sudaryti 
nenumatytų išlaidų atsargų fon
das. Šiuo metu VLK finansuoja 
43 gydymo įstaigas. Direkto
riaus teigimu, VLK tikslas - ne 
išdalinti pinigus, o garantuoti 
naudojamų lėšų kontrolę. Ap
draustieji yra visi teisėtai Lietu
voje gyvenantys žmonės, nuo 
1997 m. sausio 1 d. mokantys 
mokesčius. RSJ

• Bergždžia jaustis degančiam 
viso pasaulio rūpesčiais, bet ne
atlikti, kam įpareigoja konkreti 
“čia ir dabar" situacija.

JUOZAS GIRNIUS

Ši 10-18-mečių moksleivių 
organizacija gimė kartu su Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mu. Pirmieji kudirkaičių bū
reliai įsisteigė 1988-1989 m. Vil
niuje, Kaune, Kudirkos Nau
miestyje. Judėjimui plečiantis, 
1993 m. būreliai susijungė į 
Respublikinę kudirkaičių orga
nizaciją, veikiančią visuomeni
niais pagrindais dviem kryptim: 
patriotine ir moksline.

Dalyvauti šventinėje kudir
kaičių sueigoje šių eilučių auto
rę pakvietė Lietuvos kudirkaičių 
organizacijos tarybos pirminin
kė Angelė Šiaurienė. Tai žino
ma vadovėlių autorė, mokytoja- 
patriotė, puoselėjanti mūsų 
moksleivijos tautinį atgimimą dr. 
Vinco Kudirkos idėjų dvasia.

Minėjime dalyvavo ir Kal
niečių vidurinės mokyklos ku- 
dirkaičiai su savo vadove. Buvo 
paminėtos mūsų tautos praei
ties žaizdos, kovos už laisvę ir 
nepriklausomybę. Rašytoja mo
kytoja Aldona Gricienė pristatė 
savo romaną “Liepsna”, pašvęs
tą jaunimo tematikai.

Numatyta vėl susitikti ku
dirkaičių gegužinėse ir vasaros 
stovyklose.

Kudirkaičių organizacijos 
centrinės būstinės adresas: Tra
kų g. 39, V. Kudirkos vidurinė 
mokykla, 3000 Kaunas. Organi
zacijos sąskaita: Ūkio bankas, 
kodas 260101737, atsiskaitomoji 
sąskaita nr. 701814, Kaunas, 
Lietuva.

Moksleivių organizacijos nariai kudirkaičiai, pasiruošę kalėdiniam
vaidinimui Kaune

Don’t you miss

Lithuania?
Fly from Toronto via Helsinki

to Vilnius, on the left bank of the

Neris river in Lithuania.

See the breathtaking Gothic 

and Baroque architecture 

which abounds everywhere here, 

then enjoy the cafe society, the 

quaint little shops and lively 

nightlife. With a great rate like 

this, why miss it? Call now.

GATEWAY TO TH E WORLD N*rvista
NON-STOP TORONTO - HELSINKI FLIGHTS OPERATE ON WEDNESDAYS AND SATURDAYS BETWEEN 

I HE PERIOD OF MAY 17 AND SEPTEMBER 6, 1997. Finnair flights from Toronto with Air Canada connections from 
Montreal and Ottawa. PLEASE CALL US FOR YOUR COPY OF THE NOR VISTA SUMMER BROCHURE!

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

Contact your travel agent or call Norvista Tours at 
416*222*0203 or 1*800*461*8651

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos iškilmėje - ministeris pirmininkas G. VAGNORIUS, preziden
tas A. BRAZAUSKAS, seimo pirmininkas V. LANDSBERGIS Nuotr. P. Lileikio

Būtinos reformos daugelyje sričių
Los Angeles Lietuvių fronto bičiulių trisdešimtųjų politinių studijų išvados

Studijos įvyko 1997 m. sau
sio 25-26 d.d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje; 
bendrinė studijų tema: Lietuva 
ir išeivija.

Violeta Gedgaudienė va
dovavo svarstyboms “Ieškoti 
naujų kelių ar eiti tuo pačiu”; 
paskaitininkai: dr. Vytautas Bie
liauskas, dr. Jonas Račkauskas 
ir kun. Antanas Saulaitis, SJ.

Ignas Medžiukas vadovavo 
svarstyboms “Būtinos Lietuvos 
teisėtvarkos reformos”; paskai
tininkai: adv. Žibutė Brinkienė, 
adv. Jonas Kairevičius, teisnk. 
Algis Raulinaitis.

Gediminas Leškys vadova
vo svarstyboms “Lietuvos politi
nių partijų perspektyvos”; pa

skaitininkai: dr. Vytautas Bie
liauskas, dr. Algirdas Kanauka, 
dr. Jonas Račkauskas ir Zigmas 
Viskanta.

Pagrindinę studijų paskaitą 
skaitė svečias iš Kauno - advo
katas Jonas Kairevičius tema 
“Seimo rinkimai Lietuvoje: re
zultatai ir prognozės”. Pokal
biui po paskaitos vadovavo Vy
tautas Vidugiris.

Iš paskaitininkų pareikštų 
minčių, svarstybų vadovų pasta
bų ir publikos pasisakymų gali
ma daryti tokias išvadas.

1. Iki šiol Lietuvių chartoje 
ir Lietuvių bendruomenės sta
tutuose bei įstatuose aptartoji 
išeivijos egzistavimo prasmė - 
padėti lietuvių tautai atgauti 
laisvę ir atstatyti valstybinę ne
priklausomybę - pakeistina į - 
padėti išsilaisvinusioje Lietuvo
je ugdyti pilietinę visuomenę, 
įtvirtinti demokratiją, stiprinti 
valstybės saugumą, kelti morali
nę, religinę ir patriotinę tautos 
dvasią bei išeivijoje išlaikyti lie
tuvybę.

2. Jokia už Lietuvos terito
rijos ribų veikianti lietuviška or
ganizacija, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, neturėtų pre
tenduoti į pasaulinę reikšmę ir 
savintis “pasaulio lietuvių” ter
miną.

3. JAV LB turėtų išlaikyti 
Amerikos lietuvių visuotinumo 
ir solidarumo principus. Krašto 

valdybos pareiga - vykdyti JAV 
LB tarybos sesijų nutarimus, o 
apie vykdomus darbus infor
muoti apygardas, apylinkes ir 
visuomenę.

4. PLB ir JAV LB krašto 
valdybos pirmininkai turėtų pa
baigti j viešumą prasiveržusią 
kovą dėl pinigų pasidalijimo, 
kad neprivestų didelius darbus 
praeityje įvykdžiusios Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos prie 
sunykimo.
, 5. JAV LB apylinkių pirmi
ninkai JAV LB tarybos sesijose 
turėtų turėti pilnas tarybos na
rio teises.

6. Amerikos lietuvių taryba 
turėtų reformuoti savo statutą, 
kad vėl nepatektų į pavienių as
menų ar oligarchinių grupių 
priklausomybę.

7. LB ir ALTa turėtų iš 
anksto skelbti savo vykdomus 
projektus, o ne didžiuotis praei
ties nuopelnais.

8. LB ir ALTa, talkindamos 
Lietuvai spręsti tarptautinės po
litikos problemas, turėtų arti
mai bendradarbiauti su Ameri
kos baltiečių Laisvės lyga (Bal
tic American Freedom Lea
gue), savo darbais įrodžiusią 
šioje srityje savo pajėgumą.

9. Atgavus nepriklausomy
bę, Lietuvoje įsitvirtina demok
ratija, ir pilnutinės demokrati
jos idėjos, kad ir nevisada drą
siai, kyla Lietuvos žemėje. 
Piliečių pareiga stebėti valdžios 
darbą, remti kas naudinga Lie
tuvai ir konstruktyviai kritikuoti 
klaidas.

10. 1996 metų Lietuvos sei
mo rinkimuose Lietuvos pilie
čiai krašto valdymą patikėjo Tė
vynės sąjungai (Lietuvos kon
servatoriams). Ar TS/LK ilgai 
išliks vyraujanti politinė jėga, 
priklausys nuo to, kokį poveikį 
per savo valdymo laikotarpį pa
darys į Lietuvos gyvenimą. 
Krikščionys demokratai ir so
cialdemokratai turi senas savo 
tradicijas ir ilgą laiką dalyvaus 
Lietuvos politiniame gyvenime. 
Geresnes perspektyvas turi 
krikščionys demokratai. Lietu
vos demokratinė darbo partija 
perspektyvų neturi. Centro są
jungos iškilimas remiasi jos va
dų populiarumu. Jeigu sukurtų 
patrauklią ir populiarią progra
mą, balansuodama tarp pozici
jos ir opozicijos, CS gali įgyti 
tautos pasitikėjimą.

11. Sėkmingoms teisėsau
gos reformoms Lietuvoje įgy
vendinti viena iš sąlygų yra tarp
tautinių teisėsaugos bendradar
biavimo sutarčių su kitomis 
valstybėmis sudarymas.

12. Teisėjai turėtų būti ren
kami, o ne priklausyti nuo juos

Lietuvių ekspediejja 1990 m. Kazachuos respublikoje aplankė Spasko lagerius ir kalinių kapus. Čia kalėjo ir
žinomas rusų rašytojas Solženicinas Nuotr. H. Paulausko
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Taip pramogauja lietuviai
Apie tai rašo airė žurnalistė ANN JENNINGS “The Baltic 
Times” laikraštyje 1997. II. 6-12 laidoje. Ji randa, kad 

pramoginė lietuvių kultūra labai artima airiškajai

VYTAUTAS P. ZUBAS
Visi žino, kad švedų ir ispa

nų pasilinksminimai skirtingi ir 
kad kiekviena tauta turi savo 
nerašytas bendravimo taisykles. 
O kaip su lietuviais? Esu iš Ai
rijos, kur keltų bendravimo ir 
alinių tradicijos siekia daug ge
neracijų, tačiau lietuviai man 
nuostabiai artimi.

Klysta, kas tikisi airių alinė
je rasti šlakuotus, storais vilno
niais megztiniais apsirengusius, 
garsiai pritariančius tautinių in
strumentų muzikai lankytojus. 
Tikrovė visai kitokia. Po ramia 
mūsų alinių atmosfera slypi se
niai nusistovėjusios elgesio tai
syklės. Sugebėjimas niekada ir 
niekam neduoti tiesoginio atsa
kymo, kas daugelį nepatyrusių 
turistų sumaišo, yra geras pa
vyzdys. Pokalbiai, diskusijos, sar
kazmas ir humoras yra dingstis, 
skatinanti airių bendravimą ali
nėse. “Guinness” (alaus pavadi
nimas) taip pat prisideda. Kas 
lietuvius traukia į barus ir kavi
nes?

Įdomu, kad po rezervuotu
mo kauke slepiasi lietuvių po
mėgis linksmintis. Tą kaukę nu
imti nelengva, bet pastangos ap
simoka. Turiu perspėti, kad 
kartą apšilę, jie parodo nepa
prastą ištvermę. Kai 7 v.r. jau
tiesi visiškai išsisėmęs, tavo 
draugai pasiūlo dar kur nors už
eiti.

Naktinės pramogos
Penktadienio vakare apie 

19 v. miestas atsipalaiduoja nuo 
kasdieninių rūpesčių ir sekan
čias dvi paras praleidžia taip, 
lyg pirmadienis niekad neateis. 
Buvo laikai, kai lankytojai sė
dėdavo visą naktį tame pačiame 
bare ir paryčiais įropodavo na
mo. Dabar kitaip, nes barų ir 
klubų pasirinkimas labai pa
didėjo.

Populiariausios yra mažos 
užeigos, nes pigesnės ir atmos
fera jaukesnė. Lengviausia pa
tirti kaip vietiniai linksminasi 
yra įsijungti į jų būrį. Pirmas su
stojimas - muzikinis klubas 
“Langas”, garsėjantis gera mu
zika. Pirmas airių ir lietuvių pa
našumo pažymys yra jų vaišin
gumas. Šie baltiečiai nesigaili 
pastangų įjungti svečią j bendrą 
pokalbį, kad nesijaustum sveti
mas.

Čia pat noriu priminti: ne
bandyk prilygti savo naujiems 
baltiečiams draugams gerdamas 
stikliuką už stikliuką. Skaidrioji 
truputį stipresnė už “Guinness”, 
nors ir mažesniais kiekiais ge
riama. Pagaliau tau dingtels, 

paskyrusių malonės. Tuo būdu 
teisėjų atsakomybė visuomenei 
ir jų autoritetas stiprėtų. Taip 
pat stiprinti civilinį kodeksą, 
pravesti kalėjimų reformas, už
tikrinti indėlių bankuose sau
gumą.

13. Butina pakeisti advoka
tūros sudarymo būdą. Reikia 
atsisakyti sovietinio paveldo - 
advokato teisės gaunamos iš 
valdžios malonės. Advokatūra, 
kaip laisva profesija, turi turėti 
galią nustatyti advokatui būti
nas kvalifikacijas ir teisės verstis 
šia profesija nepalikti ministe- 
rio valiai.

14. Būtina tikslingiau pa
naudoti esamas teisininkų pajė- 

kad kas nors tave visą vakarą 
per dantį traukia, o tu šypsaisi 
ir linkčioji kaip kvailas visos 
grupės neslepiamam pasitenki
nimui. Airijoje tai labai popu
liarus sportas, bet čia nebandyk 
tuo pačiu atsilyginti. Iš savęs 
pasijuokti Lietuvoje nepriimta.

Mažuose klubuose šokėjui 
reikia nemažai drąsos. Pirmie
siems muzikos garsams nu
skambėjus, poros gyvai sukasi 
visame kambaryje. Lietuviai ne
seka madų vergiškai: muzika 
yra šokiui, nesvarbu kokiam. 
Airiai su tuo sutiktų.

Vyrų ir moterų santykius 
sunku aptarti. Lietuvės moterys, 
kurios ne vieną užsienietį iš
siuntė įsimylėjusį, lietuvių vyrų 
yra kartu gerbiamos ir ignoruo
jamos. Sunku suprasti, kai kele
tas žiebtuvėlių staiga atsiranda 
tau tik cigaretę išsiėmus, ar tai 
atlyginimas už jausmą, kad nesi 
rimtai priimama? Iš kitos pusės, 
airių vyrai mėgsta rimtus pokal
bius, bet reikia stebuklo, kad 
pagelbėtų užsivilkti apsiaustą.

Populiariausios užeigos
“The Pub” ir “Prie parla

mento” yra vietinių labiausiai 
mėgstamos, nors ne dėl kainų. 
Alinės, kaip “Fat Pirate”, dėl 
man nežinomų priežasčių taip 
pat populiarios. Daugelis ma
žesnių barų, kaip pvz. “Pelėda”, 
dvelkia autentišku vietiniu sko
niu, bet aš juos lankau tik su di
desne grupe. Prastas dainos 
“The Lady ir Red” atlikimas 
mane ne kartą atbaidė. Būk įta
rus, jei tavo lietuviai draugai 
spontaniškai uždainuoja - iš
gauti iš lietuvio dainą - tas pats, 
kas dantį ištraukti (? VZ). Tuo 
tarpu airiui užtenka menkiau
sios paskatos.

Būdama airė, aš vengiu 
“Irish Pub”, nebent tikrai noriu 
ramybės. Ji man atrodo labai 
nuobodi, nors lietuviai “Irish 
Pub” mėgsta. Jie visi negaili pa
gyrų “Guinness” alui, bet man 
atrodo, kad jiems labiau pa
tinka ne juodas porteris, bet 
baltos putos. Gal tai paaiškina, 
kodėl alus čia geriamas iš pus- 
litrinių bokalų, kurių pusę už
pildo putos.

Aš čia gyvenu jau gana ilgai 
ir gal dėl to jaučiuosi kaip na
mie. Bet negaliu atsistebėti, kad 
dvi labai skirtingos kultūros ga
li būti taip artimos. Gal aš per
dedu, bet mano vietiniai drau
gai atrodo patenkinti palygini
mu. Niekada nesu tikra, ar su
tikdami su mano nuomone jie iš 
manęs nesišaipo.

gas kovai su nusikalstamumu, 
peržiūrėjus dabartinės teisė
tvarkos sąrangas.

15. Pastangos pakeisti teisė
tvarką nebus sėkmingos, nepa
keitus žmonių požiūrio į sąžinę, 
pilietiškumą ir visuomenės dva
sinę gerovę. Sveikintinas naujo
sios vyriausybės švietimo ir 
mokslo ministeris Zigmas Zin
kevičius, pasiryžęs per mokyklas 
pakelti bolševikų sužalotą tau
tos moralę, grąžinti religijai pri
klausančią vietą viešajame tau
tos gyvenime, stiprinti krikščio
niška dvasia ugdomą jaunosios 
kartos patriotizmą.

Studijų išvadas suredagavo -
Juozas Kojelis
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® LAISVOJE TEVfflEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
JAUNŲ GAMTININKŲ KLUBAS

Jaunieji gamtininkai Jonavo
je turi jau septintuosius metus 
veikiantį klubą “Panerys”. Jo na
riai keliauja prie Lietuvos upių 
bei upelių ir tiria jų užterštumą. 
“Panerio” klubui padeda Jonavos 
krašto muziejus.

ŠVEDIJA LAUKIA “PALANGOS”
Lietuva ruošiasi atidaryti 

nuolatinę laivybos liniją tarp Klai
pėdos ir Švedijos. Reikia tik susi
tarti dėl tos linijos uosto Švedijo
je. Šiuo metu Lietuvai yra pasiū
lytas nedidelis Ohuso uostas pie
tinėje Švedijos dalyje. Atrodo, 
kad bus deramasi ir dėl Stock- 
holmo, Karlskronos, Karlshamno. 
Nuolatinį susisiekimą jūra numa
toma pradėti gegužės mėnesį Lie
tuvos jūrų laivininkystės krovinių 
ir keleivių keltu “Palanga”. Ke
lionė Švedijon šiuo keltlaiviu 
truktų 13-14 valandų ir keleiviui 
su maistu bei vieta kajutėje kai
nuotų apie 300 litų. Už specialų 
kainos papildą keleivis kelionei 
Švedijoje galės nusivežti ir savo 
automobilį. “Palangos” keltlaivis 
turės ir nuo muito atleistų prekių 
parduotuvę. Planuojama ir daug 
kitų finansinių nuolaidų, suderin
tų su Švedijos taisyklėmis. “Pa
langa” galės priimti 120 keleivių. 
Ji taipgi turės ir pakankamai vie
tos automobiliams. Turistiniai au
tobusai su vairuotoju bus plukdo
mi nemokamai.

FALSIFIKUOTI IKRAI
Sovietų Sąjungoje brangiu 

skanėstu buvo laikomi lašišinių 
žuvų ikrai. Atrodo, juos pamėgo 
ir kai kurie lietuviai sovietmečio 
laikais. “Lietuvos lytas” paskelbė 
netikėtą BNS (Baltic News Ser
vice) pranešimą apie išradingą 
klaipėdietį vaizbūną Arūną Pie- 
žę, Klaipėdos turgavietėse speku
liavusį falsifikuotais ikrais. Jie bu
vo visiškai netinkami valgyti. Mat 
raudonuosius ikrus jis pats savo 
bute išfasuodavo į pusantro šimto 
gramų talpos indelius, kuriuos 
parduodavo po 25 litus. Policija 
A. Piežės bute rado 120 indelių 
su tokiais ikrais, o jis prisipažino 
jų spėjęs parduoti jau šimtą ir to
kiu būdu užsidirbti pustrečio 
tūkstančio litų. A. Piežė policijai 
pasakojo, kad raudonų lašišinių 
žuvų ikrų atsiveždavo iš Cha- 
barovsko, o stiklainių, dangtelių 
ir tikrų raudonųjų ikrų “Keta” 
etikečių nusipirkdavo Minske. 
Pokarinės Vokietijos DP stovyk
lose lietuviai tokius išradingus 
spekuliantus vadindavom kažkie
no nukaldintu vaizbūno nauja
daru.

SMALKĖS KAIMO MOKYKLOJE
Kaimiškas mokyklas Lietuvo

je vis dar šildo krosnys, kurui 
g52S252SHSHSES25H52S252SE5H525252525S525H52S2S

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario 

,|JO KA,RYS BALTIC 
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
4- $8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
4 $18 pristatymas iki 50 kg į vieną adresą.
4 Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 

galima siųsti tik 31.5 kg.
4 Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 

kaip 20 kg.
4 Iš toliau siųsti U.P.S.
4 Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.
4 Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
4 Kanados dolerių pristatymas - $15 (kam). 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

naudojančios anglis ir malkas. 
Skaudi nelaimė vos neįvyko Biliū- 
niškių kaimo pradinėje mokyk
loje, Akmenės rajone. Ta dviejų 
aukštų mūrinė mokykla, atremon
tuota 1996 m. rudenį, turėjo dvi 
naujas sandarias krosnis, anglimis 
ir malkomis kūrenamas iš kori
doriaus pusės. Jas kūrikas A. 
Juozaitis uždegė tik 1997 m. pra
džioje, kuri buvo šalta. Tad jis tas 
naujas krosnis nutarė pakūrenti 
smarkiau. Dvi motinos, atėjusios 
ieškoti negrįžtančių vaikų, penkis 
rado be sąmonės, apsinuodijusius 
smalkėmis. Su jais buvo ir sąmo
nės netekusi mokytoja. Pirmoji 
pagalbon atskubėjo už keturių ki
lometrų gyvenanti felčerė V. 
Šimkienė, jau pokalbyje telefonu 
liepusi apsinuodijusius išnešti 
laukan. Jie greitosios pagalbos 
automobiliais buvo nuvežti Ak
menės ligoninėn.

PAMINKLAS NEGIMUSIEMS
Pasaulio gydytojų federacijon 

“Už žmogaus gyvybę” Lietuva įsi
jungė 1990 m., savo skyriumi tap
dama devyniasdešimt antrąja šios 
federacijos nare. Lietuvos skyrius, 
kurio pirmininkė yra docentė Ali
na Šaulauskienė, jungia apie 200 
gydytojų, kunigų bei kitų profe
sijų atstovų. Jiems yra svarbios 
Hipokrato tradicijos, žmogaus gy
vybės išsaugojimas nuo jos pra
sidėjimo iki natūralios mirties. 
Tokias tradicijas bene labiausiai 
dabar laužo abortais vadinamas 
negimusių kūdikių gyvybės prado 
nutraukimas. Pirmininkei A. Šau- 
lauskienei abortas yra ne tik kū
no, bet ir dvasios žaizda. Jos duo
menimis, Lietuvoj dabar kasmet 
padaroma apie 40.000 abortų. 
Įstatymu jie ten leidžiami jau nuo 
1955 m. Tad netenka stebėtis, 
kad pasaulio gydytojų federacijos 
“Už žmogaus gyvybę” lietuviška
sis skyrius su savo pirm. A. Šau- 
lauskiene bei kitais iniciatoriais 
jau planuoja Vilniaus Rasų kapi
nėse, Angelų kalnelyje, visuome
nės lėšomis pastatyti paminklą 
negimusiems vaikams. Apie tai 
“Lietuvos aido” skaitytojams rašė 
korespondentė Evelina Daciūtė. 
Paminklo jie verti. Mat tie, ku
riems leidžiama gimti, jau nepa
dengia numirštančiųjų Lietuvos 
gyventojų skaičiaus.

SAVIŽUDYBĖS LIETUVOJE
BNS (Baltic News Service) 

žinių agentūra kovo 11, antradie
nį, iš Vilniaus pranešė - “Per dvi 
dienas Lietuvoje nusižudė 11 
žmonių”. Kovo vienuoliktoji ten 
dabar yra Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventė. Šiame 
BNS pranešime, paskelbtame 
“Lietuvos ryto” kovo 12 d. laido
je, rašoma: “Per dvi dienas savo 
noru su gyvenimu atsisveikino 11 
Lietuvos gyventojų. Pirmadienį 
įvairiuose rajonuose rasti net šeši 
pasikorę žmonės. Jauniausiam iš 
jų - Trakų rajono Dzenkuniškių 
kaimo gyventojui trisdešimt dveji 
metai. Vyriausiam - Zarasų ra
jono Suvieko kaimo gyventojui 
buvo penkiasdešimt penkeri me
tai. Truputį mažiau žmonių iš gy
venimo pasitraukė sekmadienį: 
įvairiose Lietuvos vietose rasti 
penki savižudžiai”. Prie jų, atro
do, reikėtų prijungti ir toj pačioj 
“Lietuvos ryto” laidoj įdėtą ko
respondentės Laimos Peleckienės 
pranešimą apie Šiauliuose kovo 
aštuntosios naktį susideginti ban
džiusią keturiasdešimt ketverių 
metų Bronę Stankienę. Ji mirė li
goninėje neblaivi, turėdama apie 
60% kūno apdegimą. Velionės 
butas buvo tapęs girtaujančių 
šiauliečių landyne. v. Kst.

Visuomenės veikėjas KAZYS ŽIEDONIS atšventė savo 90-tąjį gimtadienį. Klivlando Lietuvių pensininkų 
klube jam buvo sugiedota “Ilgiausių metų...” Iš k. - kun. G. KUAUSKAS, SJ, dr. J. STANKAITIS, K. ŽIE
DONIS ir jo sūnus Nuotr. V. Bacevičiaus

Tillsonburg, Ont.
A.a. ANGELEI ČESNULIE- 

NEI mirus, pagerbdami jos šviesų 
atminimą, “Tremtinių grįžimo fon
dui” aukojo: $20 - A. Aleliūnienė, 
L. J. Vitai; $15 E. G. Rugieniai. 
Auką atsiuntė J. Vitas.

Dėkojame visiems aukotojams.
KLKM dr-jos centro valdyba

Sudbury, Ontario
KLB SUDBURY APYLINKĖ 

1996 m. pabaigoje sušaukė pasku
tinį savo susirinkimą ir iš iždo liku
čių paskyrė auką $1000 “Tremtinių 
grįžimo fondui” ir $1000 našlaičių 
vaikų fondui “Vaiko tėviškės na
mai” Lietuvoje. Aukas iš Sudburio 
atsiuntė Petras Venskus per KLB 
krašto valdybos iždininką kun. Vyt. 
Volertą. Už tokį jautrų sudburiečių 
atsiliepimą į pačias skaudžiausias 
Lietuvos problemas ir nuoširdų no
rą konkrečiai padėti dėkoja šių 
fondų globėja -

KLKM dr-jos centro valdyba

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

KETURI KARININKAI aplankė 
mūsų parapiją, dalyvavo sekmadie
nio pamaldose, po kurių susitiko su 
tautiečiais. Ne vienas lietuvio kario 
nebuvo matęs nuo 1940 metų.

LANKĖSI IŠ LIETUVOS bu
vęs mūsų bendruomenės narys A. 
Zosanas. Jis truputį nusivylęs da
bartine lietuvybės dvasia. Siame 
mieste jis pensijos sulaukė “Ge
neral Motors” fabrike.

ARTĖJANT PAVASARIUI ne 
vienas mūsų tautiečių jau dabar 
planuoja atostogas praleisti Lietu
voje. Ypač gerai visi atsiliepia apie 
Palangą, Druskininkus, Birštoną ir 
kitus garsiuosius kurortus, vasarvie
tes ar mineralinių vandenų poilsio 
vietas. Kor.

Buvę KLB Kalgario apylinkės pirmininkai LEONAS BRŪZGA (kairė
je) ir PETRAS DEVENIS, susitikę su Tautos fondo atstovu PRANU 
GLUOKSNIU Nuotr. E. Krausienės

Vasario 16-tosios minėjime Kalgaryje 1997 m. kovo 2 d. jaunieji Ben
druomenės nariai, padėję K. Dubauskui pravesti loterįją. Iš kairės: A. 
Stasiulytė, Ant. Vyšniauskas, J. Lay ir D. Stasiulis Ntr. E. Krausienės

PĖDOS SPECIALISTAS
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
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
1NDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Hamilton, Ontario
A.a. J. LAUGALIENĖS atmi

nimui “Tėvynės sąjungai” aukojo: 
$20 - E. A. Liaukai, M. L. Paškai, 
V. P. Šidlauskai.

Boston, Mass.
A.a. POVILAS ŽIČKUS mirė 

1997 m. kovo 11 d., nebeatsigąvęs 
po vasario 8 d. įvykusios automobi
lio nelaimės, kurioje jis buvo sun
kiai sužeistas. Velionis buvo pašar
votas Kasperio laidotuvių namuose 
Bostone, palaidotas kovo 26 d. iš 
lietuvių Šv. Petro šventovės. Apie <r 
tai pranešė velionies sūnus Rai
mundas Žičkus iš Nashua, NH.

Velionis gimė 1911 m. kovo 28 
d. Trakų vienk., Alantos valsč., 
Utenos apskr. Būdamas 14 m. be 
tėvų apsigyveno Kaune, kur dirbda
mas mokėsi, įsigijo brandos atesta
tą, Vytauto Didžiojo un-te studija
vo teisę. Berlyne išklausė krimina
listikos kursus. JAV 1959 m. baigė 
DeVry technikos institutatą, dirbo 
atominių tyrimų laboratorijoje ku
ratoriumi. Lietuvoje tarnavo vidaus 
reikalų ministerijoje. Už kartu su 
kitais rengtą karininį perversmą 
buvo nuteistas mirti; bausmę pa
keitus, kalintas. Aktyvus rezistentas 
okupacijų metu. Buvo Lietuvos 
laisvės kovotojų s-gos vyr. Tarybos 
prezidiumo narys. Nacių suimtas 
1944 m. ir kalintas Kaune, vėliau 
Vokietijoje. Po karo buvo Augsbur
go lietuvių stovyklos komiteto ir 
LB komiteto pirmininkas. Politinių 
kalinių s-gos valdybos narys. JAV- 
bės, reiškėsi visuomeninėj veikloj, 
vadovavo LB Bostono apylinkei, 
buvo lietuvių mokyklos tėvų k-to 
pirmininku. Daug rašė periodikoje, 
pasirašydamas ir slapyvardžiais P. 
Trakas, A. Jaura ir kt. Buvo ilga
metis “Laisvosios Lietuvos”, redak
cinės kolegijos narys. Inf.

Winnipeg, Manitoba
METINIS PARAPIJOS SUSI

RINKIMAS, įvyko kovo 9, sekma
dienį, Šv. Kazimiero šventovės salė
je. Pradėdamas susirinkimą prel. J. 
Bertašius pristatė atsilankiusius 
svečius iš Lietuvos ir sukalbėjo mal
dą. E. Fedaras perskaitė praėjusių 
metų susirinkimo protokolą. Po to 
prel. J. Bertašius padarė praėjusių 
metų veiklos apžvalgą ir pristatė 
metų apyskaitą, pažymėdamas, kad 
prieš metų pabaigą buvo numa
tomas nuostolis, bet dėka dosnių 
aukotojų, metai subalansuoti su 
mažu likučiu. Mūsų parapija pagal 
išgales remia Telšių seminariją, ku
riai jau šiemet yra gautos aukos iš 
Winnipego portugalų parapijos ir iš 
vieno asmens JAV. Dabartinis mū
sų didžiausias rūpestis yra pastato 
išorės remontas, pareikalausiąs 
stambių išlaidų. Taip pat, jau reikia 
pradėti ruoštis atšvęsti mūsų para
pijos 40 metų sukaktuves. Po susi
rinkimo visi dalyviai vaišinosi T. 
Timmermanienės ir V. Daubaraitės 
su talkininkėmis paruoštais pietu
mis, prie kurių maistu ir darbu pri
sidėjo ir kitataučiai, nuolatiniai mū
sų šventovės lankytojai. EKK

Edmonton, Alberta
SAVO MYLIMOS ŽMONOS 

BIRUTĖS vienerių metų mirties 
sukakčiai paminėti Kostas Žolpis 
paaukojo Lietuvos našlaičių fondui 
“Vaiko tėviškės namai” $200. Be
namių vaikų problema Lietuvoje 
tebėra didelė ir skaudi. Jau nuo pat 
mažiausių dienų jie elgetauja gat
vėse, vis jaunesni slysta į nusikalti
mus. Atrodo, visuomenė užmiršta, 
kad pp dešimties metų šie jauni nu
sikaltėliai taps pilnateisiais krašto 
piliečiais. Benamių vaikų kaimas 
“Vaiko tėviškės namai” prie Mari
jampolės yra vienas rimčiausių 
žingsnių šiai žaizdai gydyti. Aug
dami šiame kaime, vaikai pirmą 
kartą pajunta namų šilumą, pa
junta, ką reiškia būti mylimam ir 
aprūpintam. Geriausia padėka 
kiekvienam aukotojui - tai žinia, 
kad savo auka suteikė našlaičiui ga
limybę išeiti į gyvenimą. Už dosnią 
auką nuoširdžiai dėkoja K. Žolpiui 
šio fondo globėja -

KLKM dr-jos centro valdyba

Calgary, Alberta
VASARIO 16-TOSIOS MINĖ

JIMAS buvo surengtas 1997 m. ko
vo 2 d. lenkų salėje. Prieš minėjimą 
kun. A. Putrimas iš Toronto atlaikė 
Mišias Taikos Panelės Marijos 
šventovėje, įjungdamas ten esantį 
jaunimą ir pasakydamas tai dienai 
pritaikytą pamokslą.

KLB Kalgario apylinkės pirmi
ninkė Elvyra Krausienė pasveikino 
susirinkusius ir padėkojo kun. A. 
Putrimui už atsilankymą. Jai patei
kus Tautos himno vertimą į anglų 
kalbą ir paaiškinus jo reikšmę, mi
nėjimas ir buvo pradėtas himnu, 
akompanuojant Rūtai Astravaitei. 
Trumpą programą pianinu ir poezi
ja atliko: A. Stasiulytė, A. Vyš
niauskas, Z. Astravaitė, J. Lay ir D. 
Stasiulis. Kun. A. Putrimas išryški
no paramos reikalingumą tėvynei, 
ir tai ne tik malda, bet moraline bei 
fizine pagalba. Ant stalo jis buvo iš
dėstęs daug nuotraukų, rodančių 
dabartinį Lietuvos gyvenimą tėvy
nėje. Po suneštinės vakarienės buvo 
dovanotų laimikių loterija, kurios 
pelnas perduotas kun. A. Putrimui, 
kad jis savo nuožiūra paremtų pa
galbos laukiančius asmenis Lietu
voje.

Kestutis Dubauskas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
■ sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i.

(Esu “Union Gas” /įj)
atstovas) 'ęęk

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
“Kranto” vakaronės šešta

dieniais yra rengiamos Šaulių na
muose Čikagoje. Ši organizacija 
jungia naujuosius ateivius iš Lie
tuvos, nenorėjusius tapti JAV LB 
apylinkių nariais, saistomais teri
torijos. Tokia teritorinių ribų 
neturinti “Kranto” apylinkė buvo 
įsteigta Niujorke, o dabar “Kran
tas” jau veikia ir Mičigano ežero 
pakrantėje. Ji turi narių iš keturių 
valstijų - Ilinojaus, Viskonsino, 
Indianos ir Mičigano. “Krantui” 
priklausantys lietuviai - įvairaus 
amžiaus bei išsilavinimo naujieji 
ateiviai. Vieni iš jų nori įsikurti 
JAV, o kiti - tik pasipinigauti ir 
grįžti Lietuvon. Tad daug “Kran
to” narių socialiniu požiūriu yra 
ant žemiausio laiptelio. Esą tarp 
statybos darbininkų gali rasti ir šį 
darbą dirbančių lietuvių inžinie
rių bei architektų.

Mykolo Morkūno spaustuvė 
savo darbą Čikagos lietuviams su
stabdė š. m. sausio 7 d. Jos savi
ninkas M. Morkūnas susirgo ir 
turėjo pasitraukti iš spaustuvės 
darbo. Jos vadovybę jis betgi su
skubo perduoti sūnui Audriui, 
kuris buvo pravardžiuojamas 
Bear vardu. Sūnus su ta spaus
tuve išsikėlė Mičigano Three 
Oaks miestelin, kuris yra prie lie
tuviams gerai žinomos Union 
Pier vietovės. Ši lietuviška spaus
tuvė dabar jau vadinama “Bear 
Press”.

Nekaltai Pr. Marijos seselių 
vienuolynas, mirus kun. Valde
marui Cukurui, buvo likęs be ka
peliono. Be kunigo liko ir kiti 
Putname gyvenantys lietuviai. 
Vilkaviškio vysk. Juozui Žemai
čiui šioms pareigoms pavyko pri
šnekinti kun. Antaną Diškevičių, 
Putnaman atvykusį sausio 15 d. 
vieneriem metam, o gal ir ilges
niam laikotarpiui.

Karaliaučiaus kraštas
Generalinis Lietuvos konsu

las Kaliningradu pavadintame 
Karaliaučiuje yra Sigitas Šileris. 
Jo pranešimu, Kaliningrado srity
je dirbančių Lietuvos firmų 1996 
m. kapitalo apyvarta buvo pasie
kusi kelias dešimtis milijonų do
lerių. Vien tik Kaliningrade dir
bančios Lietuvos statybos firmos 
“Kausta” kapitalo apyvarta tada 
buvo pasiekusi keturis milijonus 
JAV dolerių. Iš šimto Kalinin
grado srityje įregistruotų Lietu
vos firmų pernai ten dirbo tik ke
turiasdešimt.
Ukraina

Vilniuje lankėsi ir bendra
darbiavimo sutartį su Lietuvos 
tautinių mažumų departamento 
vadovu Remigijumi Motuzu pa
sirašė Ukrainos tautybių reikalų 
ir migracijos komiteto pirm. Vla
dimiras Jevtuchas. Tikimasi, kad 
ši sutartis atkreips didesnį ukrai
niečių dėmesį į pas juos gyve
nančių lietuvių reikalus.

Ukrainoje dabar yra 11.000 
lietuvių, o Lietuva turi keturis
kart daugiau ukrainiečių. Tačiau 
lietuviai ten turi tik vieną sek
madieniais veikiančią lietuvišką 
mokyklą. Lietuvos ukrainiečiai 
turi penkias tokias ukrainietiškas 
savaitgalio mokyklas. Jiems taipgi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTT AT IT' LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 1.75%
santaupas..................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.50%
180 dienų indėlius....................2.75%
1 m. term, indėlius...................3.00%
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 RRIF3
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind...................................... 3.00%
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” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

leidžiama turėti radijo ir televi
zijos laidas ukrainiečių kalba.

Lietuvos ukrainiečiai netgi 
turi ir spaudos sava kalba, jų 
narius vienijančių klubų bei meno 
grupių. Vienuolika tūkstančių lie
tuvių neturi jokių sąlygų kultūri
nei savo veiklai. Gyvenama vilti
mi, kad ir jiems dabar duris atvers 
Vilniuje pasirašyta bendradarbia
vimo sutartis.
Lenkija

Lietuva šiems mokslo me
tams lenkiškoms mokykloms iš
leido 144 lenkiškus vadovėlius, 
daug kainavusius švietimo minis
terijai. Tuo tarpu lietuvių mokyk
los Lenkijoje iš vyriausybės gavo 
tik du lietuviškus vadovėlius. Ši 
aiški skriauda ir nelygybė lietu
viams buvo matoma Varšuvoj su- 
rengtoj vadovėlių mugėj. Mat joje 
su savo lenkiškais vadovėliais da
lyvavo ir dvi leidyklos iš Lietuvos 
- “Šviesa” ir “Alma littera”.
Australija

Lietuvos prez. Algirdas Bra
zauskas didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu apdovanojo Kęstutį Lyni- 
ką, Lietuvos garbės konsulą Aus
tralijoje. Jis yra ilgus metus vado
vavęs ALB Melburno apylinkės 
valdybai, Pasaulio lietuvių inži
nierių bei architektų Melburno 
skyriui. P Lynikas, profesinis che
mikas, yra ir Australijos vertybi
nių popierių spausdinimo specia
listas. Dabar paaiškėjo, kad K. 
Lynikas atliko Lietuvos vyriausy
bei ir Lietuvos bankui svarbius li
to spausdinimo tyrimus. Jis taipgi 
yra įsteigęs dvišakę prekybos 
draugiją “Lithaus” vystyti Austra
lijos ir Lietuvos prekybiniams ry
šiams.

Melburno lituanistiniai kur
sai naujuosius mokslo metus pra
dėjo vasario 8 d. Tikimasi, kad 
veiks dvi klasės - abitūros ir že
mesnioji, apimanti visų kitų kla
sių narius.

Vasario šešioliktosios minėji
mas Perthe įvyko jos kalendorinę 
dieną ir buvo pradėtas lietuvių 
kapeliono kun. dr. A. Savickio at
našautomis Mišiomis. Pamokslas 
buvo skirtas Lietuvos nepriklau
somybės atgavimui. Oficialiąją 
minėjimo dalį Lietuvių namuose 
malda ir žuvusiųjų pagerbimu su
sikaupimo minute taipgi pradėjo 
kun. dr. A. Savickis. Paskaitą šį
kart skaitė Vilniaus pedagoginio 
instituto auklėtinė Daiva Sieber- 
tienė, Lietuvoje vienuolika metų 
dėsčiusi jos istoriją. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St, 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 
ir Collingwoodo 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%
nekiln. turto 1 m.........5.050%

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



Prof. dr. JULIUS ŠMULKŠTYS (antras iš kairės) skaitęs paskaitą 
ALTos surengtame Vasario 16-sios minėjime Marijos aukšt. mokyklos 
salėje Čikagoje. Šalia jo - naujasis ALTos pirm. dr. JONAS RAČ
KAUSKAS Nuotr. Ed. Šulaičio

Vokietės labdara Lietuvos vaikams
Ištekėjusi už lietuvio, gyvenusi Kanadoje ir grįžusi Vokietijon telkia gausią paramą 

varganiems Lietuvos vaikams net su televizijos pagalba

Cicero mieste surengto Lietuvos nepriklausomybės minėjimo pa
skaitininke STASĖ PETERSONIENĖ. Šalia jos - buvusi Cicero lie
tuvių veikėja ZUZANA JUŠKEVIČIENĖ Nuotr. Ed. Šulaičio

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Vasario 16 iškilmės
Visą vasario mėnesį Čikagos 

ir apylinkių lietuviai rengė Nepri
klausomybės šventės minėjimus. 
O kiek jų iš tikrųjų buvo, net sun
ku suskaičiuoti. Bet ar to reikia? 
Visi iš seno įsibėgėjimo mūsų 
tautiečiai skubinosi į visus tuos 
minėjimus. Žinoma, tie, kurie pa
jėgė, nes daug kur dalyvių tikrai 
pritrūko. Galbūt kitais metais 
rengėjai susipras ir, sakysime, su
rengs vieną, bet tikrai įspūdingą 
ir gražų Vasario 16-sios minėjimą 
Čikagoje! O lėšų sukaupimui ga
lima būtų rasti kitokių progų, nes 
kažin ar tokiu gražiu vardu pava
dintus minėjimus reikėtų šiam 
tikslui naudoti. Jeigu jau Kūčių 
vakarus sugebėsime švęsti tik 
prieš pat Kalėdas, tai ir Nepri
klausomybės šventę turėtume mi
nėti tik Vasario 16-ją arba arti- 
miausiąjį savaitgalį, jeigu jau nu
sprendžiame, kad taip reikalinga.

Aš dalyvavau dviejuose to
kiuose minėjimuose: savo apylin
kėje - Cicero mieste ir “pagrindi
niame” minėjime - Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Cicero mieste 
vietoje anskčiau rengtų dviejų pa
našių minėjimų dabar jau sutel- 
pama į vieną, nes tų karingųjų 
“reorgų” dauguma išmirė, o ir 
dar gyvieji nelabai darbingi beli
ko. Taigi jau atėjo “susitaikymo” 
laikas.

Cicero iškilmėje pagrindinę 
kalbą pasakė Čikagos Pedagogi
nio lit. instituto direktorė Stasė 
Petersonienė, o Čikagoje - politi
nių mokslų profesorius dr. Julius 
Šmulkštys. Pažymėtinos šio dar 
neseno vyro nekasdieniškos min
tys. Tai politiškai neužsiangaža
vusio žmogaus sugestijos, kurio
mis galėtų pasinaudoti mūsų poli
tiškai nusiteikusios grupės Lietu
voje, kur pastebime, kad visa, ką 
daro “savieji” yra gerai, o kitų pa
stangos būna tuoj pat nubraukiamos.

Gaila, kad šių minčių pasi
klausyti atėjo tik gal apie 400 

Muzikė STASĖ JAGMINIENĖ, kurios vadovaujamas ansamblis “Tė
viškė” pasirodė Kovo 11-sios minėjime Lemonte Nuotr. Ed. Šulaičio

žmonių, trigubai daugiau vietų 
turinčioje salėje. O šis ALTos su
rengtas minėjimas buvo vertas 
dėmesio ir kitais atžvilgiais. Gana 
įdomi buvo ir meninė dalis, kur 
pasirodė Tautinis jaunimo an
samblis “Grandis” su savo jau
niausiais atlikėjais ir solistė Aud
ronė Gaižiūnienė. Cicero iškilmė
je dainavo keturios moterys - vi
sos naujai atvykusios iš Lietuvos, 
o be to pasirodė ir pora jų mažųjų 
įpėdinių.

Per daug renginėlių
Gaila, kad dabar tie gausūs 

minėjimai rengiami taip neapgal
votai, ir jų pagrindinis siekis - su
rinkti savo grupei pinigų. Tokių 
minėjimų infliacija nesuteikia 
jiems reikiamos pagarbos (nes 
lankytojų maža), o ir svetimieji jų 
nepamato. Gerai, kad dar bent 
Cicero mieste prie miesto valdy
bos rūmų iškeliama lietuviška tri
spalvė - praeiviai ją pamato ir pa
siteirauja, kieno ta “graži” vėliava 
ir ką ji čia ženklina.

Vasario 16-sios minėjimų jū
roje “paskendo” ir pasisiūlęs į 
Amerikos lietuvių sostinę savo 
tikrai gražų, tautiškais motyvais 
nuaustą K. Ostrausko monospek- 
taklį “Vaižgantą” atvežti ir taip 
tautinius jausmus norėjęs čia at
gaivinti Jaunimo teatro aktorius 
iš Vilniaus Ferdinandas Jakšys.

Visi sakė, kad labai blogu lai
ku atvažiavo, nes yra “svarbes
nių” renginių. Tad “Vaižganto” 
dramą pamatė tik Kalifornijos, 
Floridos ir dar kelių valstijų lie
tuviai.

Kaziuko mugė
Atėjo kovo mėnuo ir metinė 

Kaziuko mugė, kuria vis džiugina 
Čikagos skautai ir skautės. Tai 
pats didžiausias metinis renginys 
Čikagos Jaunimo centre, kuris 
dabar dažnai būna tamsus ir niū
rus, nes savaitgaliais ten jau re
čiau būriuojasi tautiečiai. Sis savo 
40 metų sukaktį minintis pastatas 
dabar visame savo judrume suži-

KAZYS BARONAS, Vokietija
Prie mano mėgstamiausių 

programų Vokietijos televizijo
je priklauso geopolitinės žinios, 
Vokietijos ir užsienio spaudos 
apžvalgos, Antrojo pasaulinio 
karo archyviniai filmai, sportas 
(net du kanalai!) bei lengvo 
žanro muzika.

T. Heck programoje, šalia 
dainininkų, prie telefonų sceno
je sėdėjo trys atstovai, jų tarpe 
šviesiaplaukė Dagmar Rucys. 
Pagalvojau - Vokietijos lietu
vaitė. Apsirikau, nes prisista
čiusi televizijos žiūrovams D. 
Rucys pareiškė renkanti Vil
niaus invalidams vaikams au
kas, organizuojanti siuntinius. 
Televizija tuoj pat parodė Vil
niaus vaizdą, pažymėdama, kad 
tai Lietuvos sostinė, nelaimingų 
vaikų namus bei atvežtas auto- 
busėliu Maltos ordino dovanas.

Ši muzikinė programa buvo 
pavadinta “Das grosse Los - di
delis laimėjimas”, telkianti lab
darą Lietuvos, Bosnijos ir Alba
nijos neturtingiems bei varga
niems vaikams. Programoje bu
vo spėjamos dainų autorių pa
vardės, pažymint taškais. Ap
skaičiavus pasirodė, kad Dag
mar Rucys Lietuvos vaikams su- 

ba tik per Kaziuko mugę, kuri dar 
vis sutraukia porą tūkstančių tau
tiečių.

Vyresniųjų skautų jėgoms 
mažėjant, jaunesnieji pajėgia už
imti pasitraukiančiųjų vietas. 
Smagu buvo čia matyti ir pačius 
jaunuosius skautukus, kurie žen
gia savo tėvų bei senelių takais. 
Gaila, kad ne visų jų lūpose girdi
si lietuviška kalba, tačiau bent šir
dyse jie dar kažkokį jausmą Lie
tuvai turi.

Šioje mugėje buvo pardavinė
jami pačių skautų pagaminti lie
tuviški meno dirbiniai bei suveny
rai. Tai iš tikrųjų darbščių rankų 
dirbiniai, kuriais puošiasi lietuvių 
gyvenamųjų namų sienos. Taip 
pat čia buvo pardavinėjamos ir 
lietuviškos knygos (jų tarpe ir jau
niesiems skirtos), lietuviškos mu
zikos kasetės ir kiti reikmenys.

Kovo vienuoliktoji
Antrasis kovo mėnesio sek

madienis buvo skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui pa
žymėti. Po gausių Vasario 16-sios 
minėjimų šis tebuvo vienintelis 
(spaudoje teko skaityti, jog ren
giamas ir kitas kažkokiame kita
taučių restorane, ir ten vietas rei
kėjo užsakyti iš anksto; atrodo, 
ten buvo grupelės tautiečių pasi- 
žmonėjimas).

Vienintelis viešas Kovo Il
sios minėjimas įvyko kovo 9 d. 
Pasaulio lietuvių centro didžiojo
je salėje. Į jį susirinko apie 300 
žmonių. Pagrindinę kalbą pasakė 
viešnia iš Klivlando gen. garbės 
konsule Ingrida Bublienė. Ji gana 
trumpai išsakė turbūt viską, ką 
tokiomis progomis reikia ir gali
ma išsakyti. Ji sakė, kad reikia 
vengti siauros ir negatyvios pozi
cijos Lietuvos atžvilgiu. Ragino 
atsisakyti asmeniškumų, laikytis 
tikros meilės principų.

Gana taiklūs bei pamokantys 
buvo gen. garbės konsulo Vaclo
vo Kleizos ir PLB valdybos pirm. 
Broniaus Nainio sveikinimo žo
džiai. Čia klausytojus gerokai 
pradžiugino naujas Čikagos apy
linkėse susidaręs dainos ir muzi
kos vienetas “Tėviškė”. Jis yra su
lipdytas pagal Lietuvoje mėgsta
mų kaimo kapelų modelį, o jam 
pradžią davė viena iš Kuršėnų 
kaimo kapelos vadovių, dabar jau 
gyvenančių Amerikoje - Stasė 
Jagminienė. Pažymėtini ir kiti šio 
dar tik savo pirmąjį gimtadienį at
šventusio vieneto nariai: Irena 
Bakaitienė, Praurimė Ragienė, 
Karolis Avižienis, Vilius Mikaitis, 
Vytautas Jagminas, dr. Leonidas 
Ragas ir Algimantas Barniškis.

Programoje taip pat pasirodė 
neseniai iš Lietuvos atvykusieji - 
kanklininkė Daiva Kimtytė ir 
instrumentalistas bei dainininkas 
Alfonsas Seniūnas. Šie Lietuvoje 
muzikos mokslus baigę žmonės 
ateityje numato atskirai koncer
tuoti ir aplankyti kitus lietuvių 
telkinius.

Šią reto pobūdžio iškilmę su
rengė Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga, kuri kiekvienais metais 
nepamiršta Kovo 11-sios. Tik, 
gaila, kad šio minėjimo sumany
tojas - dr. Leonas Kriaučeliūnas 
šiuo metu serga ir pats negalėjo 
jame dalyvauti.

DAGMAR RUČIENĖ su savo vyru 
VIKTORU RUČIU po sutuoktuvių

rinko 25,000 markių (20,883 
kan. dol.).

Biografinės žinios
Jaunų moterų žurnalas “Ti

na” išspausdino Dagmar Rucys 
biografiją. D.R. rašo, kad j jos 
gyvenimą atėjo gražus tikslas - 
padėti kitiems žmonėms. Ji gi
mė 1943 m. Eisenache - Tiurin- 
gijoje. Bombarduojant miestą, 
ji su motina persikėlė j Bre
meną. Po brandos pažymėjimo 
studijas pradėjo Pedagoginiame 
institute, kartu mokytojaudama. 
1974 m. ištekėjo ir su vyru per
sikėlė į Kanadą, Kalgario mies
tą. Deja, išsiskyrė, liko viena 
svetimame krašte. Pavyko gauti 
atsarginės mokytojos darbą, o 
vakarais galėjo studijuoti uni
versitete, nes norėjo gauti mo
kytojos diplomą.

Santuoka su lietuviu
Vėliau surado darbą įstai

goje. Tai buvo pastovus pragy
venimo šaltinis. 1978 m. susipa
žino su antru savo vyru, ir tai 
draugės dėka, kuri su savo vyru 
pakvietė vakarienei. Neturėjo 
noro eiti, tačiau tą šaltą vakarą, 
pamačiusi “jį” iš pirmo žvilgsnio 
pamilo. “Patikau ir aš jam. Po 
trijų savaičių - sužieduotuvės ir 
po šešių mėnesių - sutuoktuvės.”

“Aš tau nieko negaliu pa
siūlyti, tik save” - pasakė Vic 
(Viktoras), pradėdamas savo 
liūdną lietuviškos šeimos isto
riją: Stalino valdymo metu jo tė
vai su vaikais buvo ištremti į 
Sibirą ir grįžo apie 50-tuosius. 
Jam pavyko pabėgti iš Lietuvos, 
per Angliją ir Vokietiją pasiekti 
Kanadą.

Politinės sąlygos neleido su 
tėvais palaikyti ryšio. Viktoras 
(Vic) dirbo statyboje, eidamas 
vedėjo pareigas, dažnai keisda
mas vietoves. D. Ručienė atsi
sakė savo darbo, nes reikėjo 
keliauti kartu su vyru. Kiek vė
liau grįžo į Kalgarį, nupirko na
mą. D.R. atidarė meno ir rank
darbiu krautuvę.

1978 m. nuo širdies smūgio, 
eidamas 58 metus, mirė jos vy
ras. Darbas krautuvėje įgalin
davo užmiršti skaudžią nelaimę.

Deja, prasidėjus naftos kri
zei, Kalgaris virto “šmėklų” 
miestu. Nieko kito nebeliko, 
kaip tik su nuostoliu parduoti 
namą bei krautuvę ir persikelti į 
Vokietiją. Džiaugėsi tėvai vėl 
sugrįžusią dukra. Įsidarbino 
mokykloje, tačiau jos širdį slėgė 
skausmas, kad neskaitant tėvų, 
ji neturi jokių kitų giminių. Tie
sa, ryšys su vyro gimine Lietu
voje buvo palaikomas laiškais, 
siuntiniais, tačiau dėl politinės 
padėties nieko daugiau negali

Venezuelos lietuviai - inž. ANTANAS ŠULCAS (kairėje) ir “Zeta” žurnalo direktorė JŪRATĖ STATKUTĖ 
DE ROSALES su svečiu pik. LUIS LAMMERSDORF, dalyvavę Vasario 16-tosios iškilmėje Caracas mieste

ma buvo pasiekti. Atėjo M. 
Gorbačiovas, atėjo pertvarka 
bei viešumas ir 1990 m. Lietu
vos išsilaisvinimas iš Maskvos 
vergijos.

Landsbergienė - svainė
D. Ručienė rašo:
“Džiaugiausi savo gimine, 

nes Vytautas Landsbergis, ma
no svainės Gražinos vyras, pri
klausė prie Lietuvos laisvės ko
votojų. Tačiau susipažinti neiš
drįsau”.

“Bet tai įvyko Bonoje, kai 
mano svainė Gražina paskambi
no telefonu. Ji, su savo vyru at
vykusi į Boną, paklausė, ar ne
galėtume pasimatyti. Aišku - 
norėjau! Po kelių dienų svainę 
ir svainį sutikau Hamburgo se
nato svečių namuose. Ir tuoj pat 
užsimezgė draugystė. Negana to 
- Gražina ir Vytautas Lands
bergiai šiuo susitikimu padarė 
didelę įtaką mano gyvenimui. 
Mat mano svainis buvo įsteigęs 
invalidų vaikų labdaros fondą ir 
prašė mano pagalbos, nors šioje 
srityje neturėjau jokio patyrimo. 
Kvietimą betgi priėmiau.”.

DAGMAR RUČIENĖ apsirengu
si Maltos ordino uniforma

Labdaros darbai
“Hamburgo Maltos ordinas 

jau buvo įsijungęs į šį kilnų lab
daros darbą Lietuvoje, tad man 
nebuvo sunku įsijungti. Rinkau 
invalidams vaikams žaislus, ve
žimėlius, širdies plakimo regu
liatorius, apavą, drabužius. Moks
lo atostogų metu, du kartus per 
metus, vykstame į Lietuvą. Ma
lonu sergantiems vaikams, dau
giausia vargingų šeimų, padėti 
jų nelaimėje. Nėra prasminges
nės užduoties už paramą var
ganiems. To dar neužtenka, nes 
planuoju įrengti dirbtuves, ku
rios paruoštų vaikus ateities gy
venimui”.

“Aišku, atvykusi į Lietuvą, 
aplankau ir savo gimines. Daug 
yra svainių brolvaikių, seserėnų. 
Ak - kaip miela! Beje, mano 
svainis prof. Vytautas Lands
bergis vėl išrinktas seimo pir
mininku”.

“Dienos metu - pamokos, 
kas antrą savaitę - lankymas 
sergančių tėvų. Tai pareikalauja 
daug jėgų. Kai aplankau vaikus 
Lietuvoje, pamatau jų šviečian
čias akis, išgirstu jų juoką, pa
juntu naujos energijos dovaną! 
Jaučiu, kad tai, ką aš darau, yra 
gera. Žavų įvykį pergyvenau 
ZDF televizijos programoje, 
laimėdama 25,000 markių vai
kams Lietuvoje. Tai buvo vaini
kas ant mano ligšiolinio darbo”.
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Lietuvos seimo narė dr. E. KUNCEVIČIENĖ (viduryje), Toronte tarp 
Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus pirmininkės dr. M. ULEC- 
KIENĖS ir H. STEPAIČIO

Buvusios ministerės 
viešnagė Kanadoje 
Dr. E. Kunevičienė, buvusi Lietuvos finansų 
ministerė, aplankė Toronto ir kitų telkinių 

tautiečius kaip iškilmių kalbėtoja
Seimo narė ir jo Biudžeto 

bei finansų komiteto pirminin
kė dr. Elvyra Misevičiūtė-Kune- 
vičienė Kanadoj lankėsi dešimtį 
dienų. Pirmiausia kalbėjo Tėvy
nės sąjungos Toronto židinio 
surengtame Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 1990-ais me
tais kovo 11-ą dieną minėjime, 
kuris įvyko kovo 9 d., 4 v.p.p., 
pilnutėlėje Prisikėlimo parapi
jos salėje. Kalbėtoja buvo la
bai šiltai sutikta, išsivystė retai 
nuoširdus ir atviras pokalbis su 
viešnia.

Kovo 11 d. ji dalyvavo šios 
dienos minėjime Hamiltone 
kaip Tėvynės sąjungos Hamilto
no grupės renginio viešnia. 
Nors minėjimas vyko dienos 
metu, 2 v.p.p., Jaunimo centro 
salę gausiai pripildė hamiltonie- 
čiai ir Niagaros bei St. Cathari
nes lietuviai. Vėl buvo sunku at
sisveikinti su labai patrauklia ir 
nuoširdžia viešnia. Prieš minėji
mą kalbėtoja aplankė Hamilto
no miesto merą, gerą lietuvių 
draugą, su kuriuo aptarė mo
kesčių rinkimo būdus ir kont
rolę.

Kovo 13 d., 12 v., dr. Kune
vičienė susitiko su Toronto 
“Vilniaus rūmų” gyventojais, 
paaiškino apie dabartinio seimo 
ir valdžios planus. Paklausta pa
pasakojo ir apie savo išgyveni
mus Sibire, kur ji buvo ištremta 
su šeima kaip aštuonerių metų 
mergaitė. Ten praleido visą sa
vo jaunystę, ten vėliau baigė ir 
ekonomikos mokslus. Auditori
joje buvo ir keletas kitų Sibiro 
tremtinių.

Kovo 14 d., 7 v.v., Toronto 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje įvyko atsisveikinimas su 
p. Kunevičiene. Buvo proga iš
samiau išsikalbėti išeivijai rūpi
mais klausimais ir arčiau susi
pažinti su viešnia per vaišes.

Kovo 15 d. seimo narė ke
liavo į Delhi. Sekmadienį daly
vavo Mišiose Šv. Kazimiero 
šventovėje. Po jų parapijos salė
je įvyko Tėvynės sąjungos Delhi 
židinio rengiamas Kovo 11-os 
dienos minėjimas, kuriame dr. 
Kunevičienė buvo pagrindinė 
kalbėtoja. Gausiai susirinkę 
svetingieji Delhi lietuviai ilgai 
neleido jai nueiti nuo mikrofo
no, daug dar kalbėjosi minėji
mui pasibaigus. Grįžtant buvo 
proga sustoti Anapilyje, aplan
kyti vieninteles lietuviškas kapi
nes Kanadoje, apžiūrėti Lietu

vos kankinių šventovę, sales. 
Taipgi susitikta su Kanados lie
tuvių archyvo-muziejaus vedėja 
dr. R. Mažeikaite, apžiūrėta pa
rodos eksponatai ir archyvas. 
Pirmadienį dr. E. Kunevičienė 
išskrido atgal į Vilnių.

Savo pranešimuose Kana
dos lietuviams dr. Kunevičienė 
daug dėmesio skyrė seimo ir 
valdžios planams švietimo bei 
kultūros srityse, ūkio atgaivini
mui, teisingumo ir teisėsaugos 
įtvirtinimui. Ilgalaikis tautos ir 
valstybės saugumas labai daug 
priklausys nuo jaunimo auklėji
mo, pilietinės ir tautinės sąmo
nės gaivinimo, sovietinių dva
sios žaizdų gydymo. Artimesnei 
ateičiai didelę svarbą turės kiek 
galima greitesnis pramonės, 
prekybos ir bendrai ekonomijos 
plėtra, jos pamatų, kaip bankų 
sistema, užtikrinimas. Naujoji 
valdžia ir seimas numato pa
keisti ir naujai išleisti daug įsta
tymų ir sugriežtinti jų vykdymą. 
Laukiama daugiau investicijų iš 
išeivijos, taipgi įsigijimo valsty
binių obligacijų, kurios yra sau
gios, visada terminui suėjus bu
vo atmokėtos ir duoda kur kas 
aukštesnes palūkanas nei gau
namos Kanadoje. Didžiumoje 
teisėsaugos sluoksnių dar vy
rauja sovietinė dvasia, dirbama 
tik tai, kas lengva ir nepavojin
ga. Bijoma darbą prarasti pada
rius klaidų, geriausia beveik 
nieko nedaryti ir tokiu būdu 
klaidų išvengti. Tokios teisėsau
gos veiklos pavyzdžiai yra pa
skirta septynerių metų kalėjimo 
bauda už trijų paršiukų pavogi
mą, o pavogę po 100 milijonų li
tų vaikščioja laisvi gatvėje. Ne
paisant didžių šiandieninių pro
blemų, paveldėtų skolų, sunio
koto valstybės ūkio, dr. Kunevi
čienė žvelgia į ateitį su tikru op
timizmu ir pasiryžimu daryti 
viską, kiek jėgos leidžia, užtik
rinti šviesią Lietuvos ateitį.

Dalyvis

ROMAS STANULIS baigė Toronto 
universiteto 4 metų studijas 1995 
m. Toliau jas tęsė Simon Fraser 
universitete, mokytojų seminarįjo- 
je, (Teachers College) kurią baigė 
1996 m. vasarą. Šiuo metu mokyto
jauja katalikų gimnazijoje Van
kuveryje. Romas baigė Maironio 
mokyklą, yra skautas-akademikas, 
mėgsta krepšinį. Su Toronto “Vy
čio” komanda dalyvavo krepšinio 
žaidynėse Lietuvoje. Suorganizavo 
lietuvių krepšinio komandą Van
kuveryje. Romas yra Birutės ir 
Teodoro Stanulių sūnus

• 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)



Maironio mokyklos V-to ir Vl-to skyrių kanklininkės, koncertavusios mokykloje Velykų proga kovo 22 d. 
Šalia jų stovi mokytojos J. ADAMONYTĖ (kairėje) ir Ž. Janeliūnienė (dešinėje) Nuotr. G. Paulionienės

Išduotieji kazokų karininkai Maskvos kalėjime

Remiame Lietuvos “XXI amžių”

LEONAS BALTUŠIS
Kaip Itn. N. N. Krasnov’as 

savo atsiminimuose rašo, pir
mas smūgis buvo Lienz’e, kai 
turėjo atsiskirti su savo žmona 
Lili ir savo motina. Antras - Ju- 
denburg’e, kai visi Krasnov’ai ir 
vyriausieji karininkai buvo at
skirti nuo visų likusių, ir trečias
- kai Lubiankoje pagaliau jis 
paliko visiškai vienas ir staiga 
buvo perkeltas į garsųjį Mask
vos karinį kalėjimą Lefortovo. 
Per vieną savaitę jo gyvenimas 
pasikeitė gigantišku šuoliu ir 
“ltn. Krasnov” paliko kažkur la
bai, labai toli praeityje.

♦ * ♦
Lefortovo kalėjimas staty

tas dar imperatorienės Eka- 
terinos laikais raidės K formos. 
Jis tvarkomas “prižiūrėtojų”, 
turinčių po du prožektorius, ku
rių vienas šviečia geltona spal
va, kitas - raudona. Pirmasis 
reiškia, kad galima eiti, antrasis
- sustoti. Tikslas - kad kaliniai, 
kur jie bebūtų vedami, nesusi
tiktų. Visa pažintis yra tik su 
tais, kurie sėdi toje pačioje ka
meroje.

Ltn. Krasnov’as vėl pradėjo 
tą pačią procedūrą. Sėdėjo toje 
“telefono būdelėje”, buvo vėl 
tikrinamas, nurengtas, tikrina
mas ten, kur labai skauda, ap
žiūrėtas gydytojo. Pagaliau, po 
visokių geltonų ir raudonų pro
žektorių ženklų, buvo atvestas į 
kamerą nr. 377. Prižiūrėtojas, 
atidaręs su raktu duris, garsiai 
suriko:

- Atsistot! Rankas už nuga
ros!

Greitai pašoko du vyrai. 
Pirmasis - rumunų armijos ka
rininkas, apsirengęs kadaise bu
vusia gražia uniforma, kuri da
bar nebebuvo panaši į tinkamą 
aprangą, antrasis - simpatiško 
veido “Mėlynosios divizijos” is
panas. Durys užsidarė ir ltn. 
Krasnov’as išreiškė karinę pa
garbą naujiems savo draugams. 
Tuoj pat užsimezgė ir bendra 
kalba prancūziškai. Jie čia jau 
10 mėnesių. Ltn. Krasnov’as pa
sakojo apie kazokų išdavimą, 
bet atrodė, kad naujieji jo drau

Tulpių taurės, žavinčios ne tiktai nuotraukos autorių Romualdą 
Kisielių, bet ir visus “TŽ” skaitytojus. “TŽ” 1997 m., 13 nr., 7 psl., 
parašas po šio autoriaus nuotrauka turėjo būti:” Vilniaus Verbas 
primenančios žydinčios rykštės”

gai nelabai juo tiki. Kaip Vaka
rų pasaulis galėtų tokį dalyką 
padaryti? Argi jie nesupranta 
komunizmo?

Ltn. Krasnov’o nuomone, 
naujieji jo draugai savo patari
mais jam daug gero padarė. 
Ypač puikus psichologas buvo 
ispanas. Iš karto perspėjo, kad 
jį tardys, muš, pakabins už ran
kų, ves į rūsį “sušaudymui”, 
nors jam bausmė jau yra nusta
tyta. Neverkti, nes tai nepadės. 
Laikytis vyriškai ir taupyti savo 
nervus bei sveikatą, nes tai svar
biausia.

Pirmasis tardymas, apiman
tis ltn. Krasnov’o biografiją, 
prasidėjo 11 v. nakties ir baigėsi 
10 v.r. Viską galima buvo papa
sakoti per apytikriai dvi valan
das, bet čia vėl viskas buvo da
roma pagal labai specifinę bol
ševikinio tardytojo tvarką. Rūkė 
jis be perstojo, dažnai išeidavo į 
koridorių, bet nė sykį nepaklau
sė ltn. Krasnov’ą, ar jam nerei
kia išeiti. Jam išėjus, ltn. Kras
nov’as jautė, kad yra stebimas. 
Nieko nedarė - visai nejudėjo, 
kaip kad ispanas liepė. Prieš pat 
10 v.r. tardytojas staiga pareiš
kė: “Vos neužmiršau! Sov. Są
jungos generalinio prokuroro 
esate kaltinamas 58 paragrafu, 
4 ir 11 punktu. Pakišo' tą po
piergalį, pasirašytą Sov. Sąjun
gos prokuroro, su data: 1945 m. 
birželio 1 d., Maskva.

Tardytojui atidžiai stebint, 
ltn. Krasnov’as atsiminė ispano 
patarimą: pasirašyk ir nesun
kink savo padėties, nes tai vis 
tiek nieko nepakeis. Įdomiau
sia, kad buvo kaltinamas baltųjų 
banditų ir kontrevoliucine veik
la, pradedant 1918 metais. Tais 
metais ltn. Krasnov’o tėvai jau 
buvo pabėgę iš Rusijos ir jis bu
vo tik 4 mėnesių kūdikėlis. 
Bausmė: 10 metų sunkiųjų dar
bų Sibire.

* * *
Ltn. Krasnov’as buvo “lai

mingas”, nes nuo 1947 m. 10 
metų bausmė buvo pakelta į 25 
metus. Dar prieš 1947 metus, 
MVD nutarimu, jis buvo per
keltas į Butirkos kalėjimą. Tai 

buvo III tarpsnis Maskvos “odi
sėjos”.

Butirkos kalėjimas - tai 
miestas mieste. Didžiuliai pa
statai, kurių sienos ir grindys 
persunktos nelaimingųjų krau
ju. Maistas pats blogiausias iš 
visų 3-jų Maskvos kalėjimų. Bu- 
tirka - tai paskutinė vieta prieš 
kelionę į Sibiro lagerius. Čia so
dina į kamerą, kur yra dar vie
tos. Politiniai ir kriminalistai 
sėdi kartu. Čiužinių nėra, vietoj 
pagalvės - tavo paties kumštis. 
Ltn. Krasnov’ą išlaikė toje “te
lefono dėžutėje” net tris paras, 
nes nebuvo kitur vietos. Paga
liau surado jam nuolatinę vietą 
- kameroj nr. 73.

Šioje kameroje sėdėjo viso
kių profesijų žmonės: profeso
riai, Raudonosios armijos kari
ninkai, gen. Vlasovo armijos ka
riai. Ltn. Krasnov’as jų buvo 
priimtas labai draugiškai, turėjo 
pasakoti ir pasakoti... Laisvės 
čia buvo daug daugiau: galėjai 
miegoti, galėjai kalbėti ir net 
dainuoti. Maistas būdavo išduo
damas laiku ir dar būdavo šis 
tas “sukombinuojama” kontak
tų su virtuve dėka. Į pirtį ves
davo reguliariai. Tai buvo vie
nintelė susižinojimo vieta.

1945 m. spalio 24 d. pri
žiūrėtojas pro langelį įkišo pieš
tuką ir popiergalį, sakydamas: 
“Tavo byla šiandien išsiunčiama 
specialiam komitetui. Pasira
šyk!” Pasirašė, nors niekas neži
nojo, kas tai per komitetas, 
įskaitant ir ispaną. Bausmės: 
mirties, 25, 15 ir 10 metų la
geriuose. 1945 m. rugpjūčio 14 
d. sienos telegrafas pranešė, 
kad šiandien baigėsi karas su 
“kasaklazais” (liet. - kreivaakiais). 
Taip rusai vadino japonus.

♦ * ♦
“Krasnov, su daiktais į pir

tį!” Išgirsta prižiūrėtojo įsaky
mą. Daiktų jokių nėra. Greit 
atsisveikina ir išeina. Vėl eina 
pro tas visas “būdeles”, kol su
stoja prie vienos kameros. Ati
daro duris ir įsakymas: “Eikite į 
vidų!” Tamsu pasidarė akyse. 
Prieš jį stovėjo jo tėvas.

“Sėskite ir kalbėkitės. Turi
te lygiai vieną valandą laiko”, - 
pareiškė prižiūrėtojas išeidamas 
ir uždarydamas duris.

Pik. N.N. Krasnov’as, vyr., 
buvo tik oda ir kaulai. Sakė, kad 
tardymai moraliai jį labai nu
vargino, bet nemušė. Pasak jo, 
visi vyriausieji karininkai per 
tardymus laikėsi labai vyriškai, 
nieko nekaltino ir prisiėmė visą 
kaltę. Valanda labai greit pra
ėjo. Prižiūrėtojas abiem įsakė 
eiti į sekantį kambarį, kur jų 
laukė labai simpatiškos išvaiz
dos MVD leitenantas.

- Sėskitės, ponai Krasno
v’ai. Atrodo, tėvas ir sūnus. Aš 
jums perskaitysiu sprendimą. 
Pradėsime nuo sūnaus... Per
skaitęs visus paragrafus ir punk
tus, pareiškė: Esate baudžiamas 
10 metų sunkiųjų darbų! Pik. 
Krasnov’ui pridėjo punktą nr. 8 
- padarė jį “teroristu”. Nors ltn. 
Krasnov’as protestavo, bet pa
galiau jis ir tėvas pasirašė. Is
panas buvo teisus visu 100%. 
MVD leitenanto žodžiais, tai 
jokio skirtumo nesudarys - 
sprendimas padarytas ir bus 
įvykdytas.

- Viso geriausio “ponai” 
Krasnov’ai, - atsisveikino MVD 
leitenantas, uždarydamas duris.

Prižiūrėtojas abu nuvedė į 
pirtį, o vėliau į vadinamąją 
“cerkvę”, iš kurios vėliau visi 
keliaudavo į Sibirą. Buvo užda
ryti kameroje nr. 11, kur be jų 
dar buvo tik vienas Tereko ka
zokų atamanas Vdovenko, se
nas pažįstamas iš Belgrado. Tas 
šiek tiek pataisė nuotaiką.

“XXI amžius”, Lietuvos ka
talikų laikraštis, šiuolaikinėje 
Lietuvoje atlieka išskirtinį vaid
menį. Didelėmis pastangomis, 
ypač pastaruoju laiku, jis tapo 
gerą, tikslią ir reikšmingą infor
maciją pateikiančiu laikraščiu. 
Jo puslapiai yra pilni žinių iš 
krikščioniškojo pasaulio, tiek iš 
Lietuvos, tiek iš kitų kraštų. Tai 
žinios, kurių nerasi jokiame ki
tame laikraštyje Lietuvoje.

“XXI amžiaus” akiratis, ypač 
pastaruoju metu, yra tinkamai 
prapiatėjęs. Ilgesniais straips
niais paliečiamos religinės, vi
suomeninės, tautinės, morali
nės, kultūrinės ir pasaulėžiūri
nės temos. Juose gvildenamos 
dabarties aktualijos ir problemos.

Gyvuoja ir kultūros sritis. 
Tai liudija šių metų sausio ir 
vasario mėnesį spausdinti 
straipsniai apie rašytojus - Kris
tijoną Donelaitį, Bernardą Braz- 
džionj, Ievą Simonaitytę, Stepą 
Zobarską, apie filosofą Antaną 
Maceiną, Jono Juškaičio ir Joa
nos Danutės Žilaitytės poeziją, 
režisieriaus Gyčio Padegimo ir 
aktorės Rūtos Staliliūnaitės min
tys iš teatro pasaulio. Daug me
džiagos apie tautos istoriją - 
ankstyvesnių šimtmečių ir ne 
taip tolimos praeities. Gyva bio
grafinė atmintis. Gvildenami 
šiuolaikiniai švietimo klausimai 
bei problemos.

“XXI amžius” dabar užima 
svarbią vietą. Tokio laikraščio 
reikia ne tik katalikiškai bend
ruomenei, bet ir plačiai Lietu
vos visuomenei. Jo reikia todėl, 
kad plati visuomenė nebeturi 
aiškių gairių pasaulėžiūroje, 
moralėje, dvasios kultūroje ir 
tautinėse aspiracijose. Tokios 
gairės yra randamos “XXI am
žiaus” puslapiuose. Popiežiaus 
ganytojiški žodžiai, Lietuvos 
vyskupų nurodymai pirmiausia 
čia (ir dažnai tik čia) spausdina
mi. O tuo turėtų domėtis visi, 
kuriems rūpi Lietuvos dvasinė, 
moralinė, kultūrinė ir tautinė 
gerovė.

Pareiga išlaikyti kalbą ir kultūrą 
“Lietuviška prigimtis atidaro pasaulio duris”

Dešimt dienų Atlanto 
pakrantėje

IX-tojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo ko
mitetas, posėdžiavęs 1997 m. 
kovo 8 d. Vašingtone, nutarė 
pakeisti kongreso kainas ir 
programą. Atstovams kainuos 
$550 (JAV), dalyviams - $700 
(JAV). Kongresas vyks vienoje 
valstijoje, Massachusets Mari
time Academy patalpose. Visi 
galės praleisti 10 dienų Atlanto 
pakrantėje, stovyklinėje aplin
koje. Bus pradėta organizacijų 
muge, kurioje lietuvių profesi
nės, socialinės ir politinės orga
nizacijos pristatys savo tikslus ir 
veiklą, pvz. gydytojai, inžinie
riai, architektai, skautai, ateiti
ninkai, tautinių šokių grupės, 
chorų, teatrų, radijo ar stovyklų 
darbutojai.

Kongresas bus dviejų dalių: 
studijų dienos ir stovykla. Bus 
įdomių užsiėmimų, išvykų, ta
lento vakarų, sporto. Laivu bus 
plaukiama palei Cape Cod’o 
pakrantę, numatyta išvyka į 
Bostoną, kur kongreso daly
viams bus suteikta galimybė pa
matyti beisbolo rungtynes. 
Kongresas baigsis pokyliu. Po 
kongreso jaunimas kviečiamas 
nuvykti į Putnam’ą, Conn., kur 
N.P.M. seselės rengia metinę 
gegužinę liepos 27 d.

Daugiau informacijų teikia 
Tomas Matušaitis, PLJK P.O. 
Box 283, Manhasset, NY 11030, 
USA, tel. ir faksas 516 358-

>'< Tai IX Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso šūkis. Būda
mi išeivijos lietuviai, per lietu
viškas pažintis, kultūrą ir auklė
jimą turime begales galimybių 
bendradarbiauti. Per Kongresą, 
kuris įvyks 1997 metais liepos 
mėn. 17-27 d.d., norime supa
žindinti pasaulio lietuvių jauni
mą su lietuviškom profesinėm, 
socialinėm ir politinėm organi
zacijom.

Jau daugiau kaip dvidešimt 
metų Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga jungia lietuvišką jauni
mą suteikdama jam galimybių 
dirbti savo bendraamžių tarpe. 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gai priklauso visas lietuviškas 
jaunimas nuo 16 iki 35 metų 
amžiaus, gyvenantis už Lietuvos 
ribų. Kas ketveri metai šaukia
mas Kongresas. Tai aukščiau
sias Jaunimo sąjungos veiksnys. 
Per Kongreso studijų dienas su
sirinkę atstovai nustato organi
zacijos veiklos kryptį ir renka 
naują Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybą.

Jaunimas turi suprasti, kad 
yra svarbu stiprinti lietuvių ry
šius visame pasaulyje. Politi
niams pasikeitimam apsunki
nant tautos kultūrinį klestėjimą, 
jaunimo pareiga yra išlaikyti lie
tuvių kalbą, kultūrą, mokyklas, 
domėtis lietuviškom žiniom ir 
įvertinti tėvų, protėvių bei seno
lių patirtis.

Kongreso rengimo komite
tas kreipiasi į visus Pasaulio lie
tuvių bendruomenės narius ir 
prašo paremti IX Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą. Jūsų 
parama užtikrins Kongreso pa
sisekimą. Padėkite ugdyti ir iš
laikyti lietuvybės dvasią jauni
mo širdyse.

Tomas Matušaitis, 
IX PLJK rengimo komiteto pirm.

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Kaina nuo $20 
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą

Ne tik katalikiškai bendruo
menei, bet ir visos Lietuvos vi
suomenei būtų nuostolis, jei 
“XXI amžius” sustotų. Turėda
mi galvoje “XXI amžiaus” už
imamą svarbią poziciją Lietuvos 
spaudoje,

1. Mes stebimės, kad Spau
dos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondo taryba 1997 m. vasario 25 
d. posėdyje iš Lietuvos valstybi
nio biudžeto “XXI amžiui” ne
paskyrė jokios finansinės para
mos, kai kitiems leidiniams bu
vo paskirta.

2. Mes skatiname atitinka
mas Lietuvos institucijas atitai
syti tą klaidą ir paskirti finansi
nę paramą Lietuvos visuomenei 
svarbų įnašą teikiančiam “XXI 
amžiaus” laikraščiui.

3. Mes raginame tuos, ku
riems rūpi Lietuvos gerovė ir 
jos katalikiškoji spauda, finansi
nę paramą siųsti kritiškoje būk
lėje esančiam “XXI amžiui” ir 
prie jo leidžiamam vaikų savait
raščiui “Kregždutei” per Lietu
vių katalikų religinę šalpą (351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA), nurodant, kad au-
ka skiriama tiems laikraščiams 
(čekis: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid).

Šį.laišką rašau daugiskaito
je, skatinamas ir remiamas kitų 
panašiai galvojančių tautiečių, 
kuriems rūpi gyvybiniai Lietu
vos reikalai. Jie yra pasižadėję 
savo parašais remti šio laiško 
mintis, o aukomis - “XXI amžių”.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
vizituojantis profesorius

Katalikų teologijos fakultetas 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune

Lietuvos visuomenei reikalingą 
“XXI amžiaus” laikraštį remia ir kun. 
dr. Kęstučio Trimako mintims prita
ria: prel. dr. Juozas Prunskis, prel. dr. 
Ignas Urbonas, dr. Petras Kisielius, 
Jadvyga Damušienė, dr. Adolfas Da
rnusis, dr. Juozas Meškauskas, kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, kun. Rokas 
Puzonas, Marija Remienė, Povilas 
Vaičekauskas, Kostas Dočkus, kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, Aldona Zailskai- 
tė, Pranas Povilaitis.
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Lietuvių meno ansamblio “Dainava” moterų keturiukė dainuoja Čika
gos Jaunimo centre 1997.III.9 Nuotr. Z. Degučio

“Dainų dainelės”
Meno sambūrio “Dainava" koncertas Čikagoje

Taip buvo pavadintas Lie
tuvių meno ansamblio “Daina
va” koncertas 1997 m. kovo 9 
d., kurio pelnas skirtas Jaunimo 
centrui. Tai buvo “Dainavos” 
dovana 40 metų sukaktį šiais 
metais švenčiančiam JC, kur il
gus metus repetavo ir koncer
tavo “Dainavos” sambūris, per
nai atšventęs 50 metų sukaktį.

Ir “Dainava” ir JC Čikagos 
ir apylinkių lietuvių yra mėgs
tami ir lankomi. Gal nebe taip 
gausiai, kaip prieš eilę metų, 
bet vis dar lietuviški renginiai 
sutraukia daug lankytojų.

Ir tą sekmadienį, nors ir li
jo, didžiojoje JC salėje susirinko 
daug tautiečių. Gražiais tauti
niais drabužiais pasipuošę dai
naviškiai koncertą pradėjo liau
dies daina, kurią dainavo kai 
kurie sambūrio dainininkai, at
eidami iš įvairių salės pusių, o 
scenoje visi dainaviečiai jiems 
pritarė, traukdami iš peties! Tai 
visus iš karto smagiai nuteikė. 
O po to visi įdėmiai klausėsi 
kitų liaudies dainų, kurios buvo 
suskirstytos į grupes: “Bernelis 
dobilėlis, mergelė lelijėlė”, “Su
tartinės”, “Vaikų dainos” ir 
“Darbo dainos”. Pirmoje kon
certo dalyje girdėjome J. Žilevi
čiaus, J. Karoso, A. Mikulskio, 
J. Švedo ir J. Juozapaičio har
monizuotas liaudies dainas, o 
vaikų liaudies dainų žodžiams 
muzika buvo J. Tamulionio su
kurta.

Antroje koncerto dalyje 
dainavietės pasirodė scenoje jau 
pasipuošusios girios žalumo il
gomis sukniomis ir gintarais, o 
vyrai - “smokingais”. Šios kon
certo dalies dainos buvo sugru
puotos į: “Šaukiu aš tautą”, 
“Greitakalbės”, “Šėriau žirgelį” 
ir “Mylėsi Lietuvą iš tolo”...

“Šaukiu aš tautą” dalyje įs
pūdingai skambėjo viso sambū
rio atliktos 3 dainos, kurių žo
džiai buvo Maironio, o muzika 
- J. Naujalio. Tai “Jaunimo 
giesmė”, “Dainų dainelės” ir 
“Už Raseinių”... Moterų grupė 
užbaigė šią dalį jausminga ir 
melodinga “Tėvyne Lietuva” (ž. 
V. Bložės, m. A. Bražinsko).

Labai jau mikliai ir greitai 
buvo sudainuotos dvi greitakal
bės: “Virvė, virvelė” - moterų 
grupės ir “Rats ratą vytų” - la

bai vyriškai - vyrų okteto. Šių 
dainų liaudies žodžiams muziką 
sukūrė J. Tamulionis.

Vyrų oktetas padainavo dvi 
liaudies dainas: “Ant kalno 
karklai” (harm. J. Juozapaičio) 
ir “Žemaičių polką” (harm. A. 
Jurgučio).

Koncertas baigtas Lietuvai 
skirtomis dainomis: “Už Lietu
vą tėvynę Motiną” (ž. A. Pau
lavičiaus, m. J. Govėdo), “Lau
kų daina” (ž. S. Prapuolenytės, 
m. B. Jonušo) ir “Lietuviais esa
me mes gimę” (ž. Sauerweino, 
m. S. Šimkaus). Visi sustojo ir 
daugelis dainavo kartu, nes ši 
daina yra Mažosios Lietuvos 
himnas.

Žmonės nenustojo audrin
gai ploję, kol išprašė dar vieną 
dainą. Dainaviečiai tradicine 
daina “Kur giria žaliuoja” už
baigė šį puikų koncertą.

Vaclovas Momkus JC vado
vybės vardu dėkojo visiems už 
dalyvavimą ir prisidėjimą prie 
šio koncerto pasisekimo. JC 
esąs dėkingas “Dainavai”, jos 
valdybai, o ypač dirigentui muz. 
Dariui Polikaičiui. Sambūriui 
buvo pastatyta didžiulė gėlių 
pintinė, dirigentui įteikta gėlių 
puokštė, akompaniatoriui, “Dai
navos” pirmininkei ir dirigento 
žmonai Lidijai, kuri irgi dai
nuoja chore, buvo įteikta po ro
žę. Pažymėtina, kad ansamblyje 
dainuoja net 4 Polikaičių šei
mos nariai, neskaitant paties di
rigento ir jo žmonos.

“Dainavos” sambūris, kurio 
didžiąją dalį dabar sudaro jau
nimas, pradžiugino mus šįkart 
nauja programa, kuriai jie rū
pestingai ir pasišventusiai ruo
šėsi. Dirigentas - muz. Darius 
Polikaitis, akompaniatorius muz. 
Manigirdas Motekaitis, chor
meisteris - Audrius Polikaitis.

“Dainavos” valdybą sudaro: 
Aušra Jasaitytė-Petry (pirm.), 
Jeronimas Gaižutis, Danguolė 
Ilginytė, Krista Šilimaitytė, Kas
tytis Šoliūnas, Tadas Stropus ir 
Aldona Urbienė.

Šio koncerto skoningus pla
katus ir programos viršelį su
kūrė Lina Gaižutytė. Ji taip pat 
išpuošė ir sceną. Apšvietimu rū
pinosi Erikas Mikaitis.

Aldona Šmulkštienė



Dirigento lazdelė ir kasdienybės lazda
Prisimenant muziką VYTAUTĄ MARIJOŠIŲ bei jo darbus mirties metinių proga
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d KULI d Khf JI VEIKLOJE
PAULIUS JURKUS, Niujorkas

Vyresnieji atsimena valsty
binę Lietuvos operą Kaune. 
Ten po skambučių, pritemus 
šviesom, iš orkestro gilumos at
eidavo dirigentas, užkopdavo 
prie pulto, kur padėta operos 
partitūra, mosteldavo orkestrui 
atsistoti, pasveikindavo kon
certmeisterį - pirmąjį smuiki
ninką, paspausdamas jam ran
ką, atsigręždavo į publiką ir nu
silenkdavo, apšviestas šoninių 
prožektorių; vėl grįždavo prie 
orkestro, leisdavo jam atsisėsti, 
paimdavo dirigento lazdelę, pa
keldavo, norėdamas pradėti 
uvertiūrą.

Salėje dar neramu, dar vie
tų ieško pavėlavę, sėdasi, šnabž
da visi pašaliai. Tada maestro 
Vytautas Marijošius vėl atsisuk
davo į publiką, apžvelgdavo rūs
čiu žvilgsniu. Salė tuoj aptilda
vo. Dirigentas grįždavo prie or
kestro, pakeldavo lazdelę. Salė
je dar kažkas šnabžda. Dirigen
tas laukia pakėlęs lazdelę. Kai 
salė nutyla, maestro staiga mos
teli ranka, ir orkestras sugroja. 
Prasideda operos uvertiūra.

Visi žinojo, kad maestro V. 
Marijošius, Kauno operos me
no vadovas, daug reikalaujantis 
dirigentas, tikrai atskleis operos 
grožį ir jos didybę.

Maestro V. Marijošius jau 
senokai užskleidė operų parti
tūras, dirigento lazdelę pakeitė 
paprasta keleivio lazda.

Maestro, žymusis Lietuvos 
operos dirigentas, muzikas ir 
profesorius mirė 1996 m. vasa
rio 17 d. Putnamo seselių vie
nuolyno sodyboje. Palaidotas 
vasario 20 d. Putnamo vienuo
lyno kapinėse, kur palaidota jo 
žmona Kotryna Steponaitytė- 
Marijošienė, žymi lietuvių tau
tinių šokių puoselėtoja, mirusi

Mokslui, kultūrai, istorijai
Plačia apimtimi paminėta 

Lietuvos universiteto (vėliau 
Vytauto Didžiojo) Kaune 75 
metų veiklos sukaktis. Minėji
mą rengė penkių Lietuvos aukš
tųjų mokyklų rektoriai, talkina
mi būrio bendradarbių. Minėji
mas pradėtas 1996 m. spalio 
mėn. kultūriniais renginiais. Pa
grindinė sukakties eiga vyko 
1997 m. vasario 12-16 d.d. Pažy
mėtini penkių aukštųjų mokyk
lų senatų posėdžiai, renginiai

Kūrenkit aukurus tėvynės, 
Lai dega jie ugnim karšta. 
Kad Lietuva širdyse mūsų 
Nebūtų niekad pamiršta.

Kad mes kovotume už laisvę 
Ir už gėles laukų žalių, 

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

prieš keletą metų.

Žvilgsnis į praeitį
V. Marijošius gimė 1911 m. 

liepos 10 d. Panevėžyje. Jo tėvas 
buvo vargonininkas, muzikos 
mokytojas, chorvedys. Sūnus 
pradžioje muzikos mokėsi pas 
tėvą, bendrąjį mokslą išėjo Je
katerinburgo (Rusijoje) ir Tel
šių gimnazijose. 1924 įstojo į 
Klaipėdos konservatoriją, kur 
studijavo čelo, fotepijoną ir 
teorinius dalykus. Studijuoda
mas dirigavo konservatorijos 
vyrų chorui, 1928 daug prisidėjo 
prie konservatorijos operos 
“Faustas” pastatymo.

1928 baigęs konservatoriją 
dirbo Valstybinėje Kauno ope
roje akompaniatoriumi - kon
certmeisteriu. 1933 pakviestas 
operos dirigentu debiutavo diri
guodamas Rimskio Korsakovo 
“Carą Šaitaną”. Po to dirigavo 
visą eilę operų. 1934 akompa
navo garsiajam rusų solistui F. 
I. Šaliapinui, kai jis gastroliavo 
Lietuvoje. 1934-35 vasaros me
tu švietimo ministerija studijų 
tikslais jį išsiuntė į Berlyną, 
Prahą, Vieną, Paryžių, Romą.

1936-38 studijavo Prahos 
valstybinėje konservatorijoje di
rigavimą ir teorinius dalykus. 
1938 m. pavasarį laureatu baigė 
Prahos konservatoriją, dirigavo 
viešą baigiamąjį koncertą ir 
Prahos radiofone antrą simfo
ninį lietuviškos muzikos kon
certą su čekų filharmonijos or
kestru.

Į Lietuvą grįžęs 1938 rugsė
jo mėn. buvo paskirtas valstybi
nės operos dirigentu ir meno 
vadovu. Tas pareigas ėjo iki 
1944 m. liepos mėn. Be to, Kau
no konservatorijoje dėstė diri
gavimą, partitūros skaitymą ir 
vadovavo operos klasei. Kaune

fakultetuose, kur buvo pagerbti 
iškiliausi akademikai. Vasario 
13 d. atnaujintoje Kauno tech
nologijos universiteto (KTU) 
pirmųjų rūmų auloje, kur 1922 
m. vasario 16 d. įvyko Lietuvos 
un-to atidarymo iškilmė, buvo 
surengta mokslinė konferencija 
“Universitetas ir valstybė”. Fi
losofinį požiūrį pateikė VDU 
prof. B. Vaškelis. Be jo savo sri
ties temomis kalbėjo profeso
riai E. Aleksandravičius, A.

kad mes mylėtume mūs žemę, 
Miškus ir žiedus pakelių.

Kad Viešpats saugotų mūs šalį, 
Jos dangų ir našias dirvas, 
Kad Viešpats laimintų mūs žmones, 
Jų darbus, žygius ir kovas. 

ir Vilniuje dirigavo per 20 ope
rų, eilę simfoninių koncertų 
Lietuvoje, Latvijoje (Rygoje), 
1942 m. su Berlyno miesto sim
foniniu orkestru įgrojo 3 plokš
teles: Čiurlionio “Miške”, Pa
kalnio - romantišką uvertiūrą, 
K. J. Karnavičiaus lietuvišką 
rapsodiją.

1944 m. vasarą, artėjant 
Raudonajai armijai pasitraukė į 
Austriją. 1948 m. pakviestas 
kun. M. Pankaus, atvyko į Ame
riką, į New Britain, CT, čia už
ėmė vargonininko vietą lietuvių 
parapijoje. 1950 išlaikė egzami
nus “Hartt College of Music” 
Hartforde, CT, ir ten pradėjo 
dėstyti dirigavimą, partitūros 
skaitymą, vadovauti orkestrui. 
1958 m. Hartt muzikos mokykla 
įjungta į Hartfordo universitetą, 
1962 pakeltas pilnu profeso
rium, nuo 1964 m. taikomosios 
muzikos departamento vedėjas.

Profesorius dirigavo daug 
koncertų įvairiose vietovėse. 
1968 m. Niujorko Linkolno 
centro filharmonijos salėje diri
gavo lietuvių muzikos koncertą. 
Tuo metu vyko PLB III seimas.

Teko jam ir akompanuoti 
daugeliui solistų. Reiškėsi ir 
kaip kompozitorius, sukūrė vie
naveiksmę operą pagal B. Sruo
gos dramos “Milžino paunks- 
mėje” trečią veiksmą.

♦ ♦ ♦
Pasitraukęs iš visų pareigų 

ir likęs vienas, maestro apsi
gyveno Putname, kur jį globojo 
dukra sesuo vienuolė Igne.

Taip liko užskleista maestro 
daugelio operų, daugelio kon
certų partitūra, padėta dirigen
to lazdelė... Liko tik prisimini
mas tos iškilmingos ir galingos 
muzikos, kurią į lietuvišką sce
ną atnešė šis neužmirštamas 
muzikas Vytautas Marijošius.

Mickis, R. Bansevičius, A. Stan- 
cevičius. Apie išeiviją ir Lietu
vos un-tą kalbėjo JAV Kolum
bijos un-to prof. R. Vaičaitis. 
Pranešimus 96 psl. leidiniu išlei
do “Technologijos” leidykla.

Po konferencijos Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje buvo 
atidaryta paroda “Lietuvos uni
versitetui Kaune 75-eri”. Vete
ranų ir kitų absolventų sambū
rio vakaronėje dalyvavo svečių 
iš Australijos, JAV-bių, Kana
dos ir kai kurie buvę un-to stu
dentai, gyvenantys kitose Lietu
vos vietovėse.

Pagrindinė sukakties diena 
buvo vasario 14. Kauno arkika
tedroje bazilikoje aukotos Mi
šios, Laisvės alėja vyko studentų 
ir dėstytojų eitynės. Prie pastato 
A. Mickevičiaus g. 37 nr. KTU 
rektorius prof. K. Kriščiūnas 
perskaitė 1922 m. vasario 13 d. 
Lietuvos ministerių kabineto 
nutarimą, skelbiantį universite
to atidarymą Kaune. Preziden
tas A. Brazauskas atidengė pa
minklinę lentą, primenančią, 
kad šiuose rūmuose 1921 m. 
veikė Aukštieji kursai. Lentą 
pašventino VDU Teologijos fa
kulteto dekanas docentas kun. 
V. Vaičiūnas. Taipgi KTU pir
muosiuose rūmuose buvo ati
dengta paminklinė lenta žuvu
sioms okupacijų laikotarpiais 
akademikams prisiminti. Šią 
lentą atidengė seimo pirminin
kas prof. V. Landsbergis. Abie
jų lentų autorius - skulptorius 
R. Antinis.

Baigiamoji iškilmė įvyko 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Susirinko didelis būrys visų 
penkių aukštųjų mokyklų aka
deminės bendruomenės narių. 
Iškilmėje dalyvavo prezidentas 
A. Brazauskas, seimo pirm. V. 
Landsbergis, grupė užsienio 
valstybių ambasadorių, seimo ir 
vyriausybės narių, arkivyskupai 
J. A. Bačkis ir S. Tamkevičius. 
Prezidentas savo kalboje pabrė
žė, kad ši sukaktis esanti svar
bus įvykis “mūsų mokslui, kul
tūrai, istorijai”. Įteikė LDK Ge
dimino ketvirto laipsnio ordinus 
profesoriams hab.daktarams M. 
Jankauskui, M. Plaščiauskui, 
penkto laipsnio - A. Matuko- 
niui, V. Sadauskui ir B. Vaške
liui. VDU garbės daktaras prof. 
V. Landsbergis pasakė, kad 
švietimas ir aukštasis mokslas, 
esanti svarbiausia investicija į 
valstybės ateitį. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius perdavė kardinolo 
V. Sladkevičiaus ir Vyskupų

Žymusis muzikas a.a. VYTAUTAS MARIJOŠIUS, pradėjęs muzikinį 
kelią Lietuvoje ir užbaigęs jį Amerikoje Nuotr. Vyt. Maželio

“Šiapus ir anapus musų laiko”
Nauja BERNARDO BRAZDŽIONIO poezijos knyga

ALĖ RŪTA
Šiuo savo nauju eilėraščių 

rinkiniu, - sako poetas, - grįžtu į 
gimtinę Lietuvą, kaip niekad ne
prarastą. Su jos gamtos grožiu, 
jos istorija ir nepalaužiamu tėvy
nainių tikėjimu. Su bėdomis ir 
silpnybėmis, blaškančiomis Die
vo žemės (“terra Dei”) muziką

(Iš knygos aplanko).
Tai beveik ir visa knygos 

apimtis - tobula klasikine for
ma parašyti eilėraščiai. Antroje 
knygos pusėje - iš kasdienybės 
gyvenimo (“musica profaną”): 
politika, žmonių silpnybės ir gy
venimo vulgarumai. Tuose eilė
raščiuose trumpa brazdžioniška 
klasika kartais išplinta į laužy- 
tas-ilgas eilutes, lyg vėjų blaško
mas; mažiau išprususiam skaity
tojui gali būti sunkiau supranta
mos. Pavyzdžiui:
Mes - pabėgę, jūs - viję, mes 

šaltųjų rytų tremtiniai, 
o jūs stribai, mus gaudę ir trėmę. 
Mes - prisiplakėliai, partijos 

numylėtiniai - idealistai, irgi 
veidmainiai,

jūs blaivininkai, mes nusigėrę 
alum, o gi jūs nealum,

Mes - cenzūros žirklių karpyti, o 
jūs proteguoti profesionalai 
dainiai,

O vienok gi vienodai visi turim 
alkti /visi/, turim tukt Ine 
visi/

po tuo pat, po tuo liūdesio pilnu 
dangum (114psl.).
Bet didžiuma šio rinkinio 

eilėraščių - religinių, patrioti
nių, gamtos ir filosofinių - pa
sižymi pasigėrėtinai sklandžia 
forma, minties platybe, meta
forų naujumu-išradingumu.

(Šios mintys toli gražu ne 
recenzija! 90-ties metų amžiaus 
poeto kūrybos rinkinys vertas 
rimtos studijos. Gal būtų sulau
žytas mitas, kad poezija tik jau
nų užsiėmimas).

konferencijos sveikinimą. Dar 
kalbėjo prof. R. Vaičaitis ir 
Rektorių konferencijos pirm. J. 
Antanavičius.

Po iškilmingo minėjimo di
delį koncertą surengė visų pen
kių aukštųjų Lietuvos mokyklų 
studentų meno sambūriai. Iš
spausdinti ir keli sukaktuviniai 
leidiniai: “Nuo Aukštųjų kursų 
Kaune iki Kauno technologijos 
universiteto 1920-1997 m.” (460 
psl. knyga, paruošta prof. A. 
Matukonio), “Kauno technolo
gijos universiteto antrųjų rūmų 
istorijos bruožai” knygelė, pa
ruoštą. N. Lietuvninkaitės ir kt. 
Galima įsigyti sukaktuvinį me
dalį, ženkliuką ir kitos atributi
kos. Lietuvoje kreiptis adresu: 
Technologijos universitetas, K. 
Donelaičio 73, Kaunas, faksas 
(370.7) 202640.

(Iš spaudai paruošto doc. 
dr. Viliaus Misevičiaus straips
nio “Lietuvos universiteto Kau
ne deimantinis jubiliejus”). Snk 

Tarta, ne kartą sakyta, 
Kas mumyse, kas viršum. 
Ir nežinau nieko kito: 
Cogito - ergo sum.
Kas mus čia žemėj kerėjo, 
Jungė su aukštu dangum? 
Mostas žmogaus kūrėjo: 
Cogito - ergo sum. (44 psl.).
Galėtų būti atskira studija 

(ar bent rimtesnis aptarimas) ir 
knygos dailininkės Eglės Kučai- 
tės iliustracijų: jos irgi tobulos, 
klasikinės. Pirmojo viršelio pie
šinys (spalvos pilka-rusva) - 
skrendanti paukštė, augalai ir 
vaisiai... Antrame viršely gražiai 
įtalpintas dail. Jadv. Paukštie
nės šaržas, 1962 m. pieštas port
retas mąstančio, rašančio Poeto.

Knygoje, be viršelio aplan
ko tobulų piešinių, yra dar sep
tyni knygos puslapio didumo 
dail. Eglės Kučaitės piešiniai, to 
paties stiliaus ir spalvų; visi ver
čia ir grožėtis ir susimąstyti, 
kaip ir Poeto eilėraščiai. Kiek
viena tų iliustracijų galėtų būti 
dailininkės atskiru paveikslu, 
vertu dailės gerbėjų akies meno 
parodose.

Knygos dailininko R. Gran
to tie Eglės Kučaitės piešiniai 
išdėstyti skoningai, patraukliai.

Reikia pasidžiaugti ir kny
gos leidyba: Lietuvių rašytojų s- 
gos Vilniuje leidyklos darbas at
liktas be priekaištų. Ir poetiška 
knygos forma, ir kieti drobės 
viršeliai su aplanku, ir geriau
sias popierius ir... nė vienos ko
rektūros klaidos! Taip tobulai, 
skoningai išleista knyga yra tik
rai pagarbi ir nuoširdi dovana 
Poetui, ypač iškilaus gimtadie
nio proga.

Niekur neminima šios lei
dyklos direktoriaus, poezijos 
kritiko, Lietuvos rašytojų s-gos 
pirmininko Valentino Sventicko 
pavardė, tačiau, iš tikro, jis rū
pinosi šios knygos spausdinimu, 
jis knygos ryšulius ir atvežė au
toriui į Los Angeles, Calif., čia 
kviečiamas ir atvykdamas į Poe
to gimtadienio iškilmingus du 
minėjimus (rengtus LA Fronto 
bičiulių ir LA Lietuvių bend
ruomenės).

Bernardas Brazdžionis, ŠIA
PUS IR ANAPUS MŪSŲ LAI
KO. Eilėraščiai. Dail. Eglė Ku- 
čaitė, knygos apdailos prižiūrė
tojas - dail. R. Grantas. Auto
riaus redakcija. Techninė re
daktorė ir korektorė - D. Tun- 
kevičienė. Maketavo D. Kava
liūnaitė. Išleido Lietuvių rašy
tojų s-gos leidykla (K. Sirvydo 
6, 2600 Vilnius), 1997 m. 
Spausdino “Spindulys” Kaune. 
Tiražas 5,000 egz..

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
(religijos jėga, ypač tikėjimo į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be 
tikėjimo į atlygį ir bausme, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

Pirmąją Lietuvos jaunųjų 
dailininkų darbų parodą Aus
tralijoje, Lietuvių namuose Sid
nyje, surengė dr. Genovaitė Ka- 
zokienė. 1996 m. rugpjūčio 18 
d. dr. Vytauto Donielos atidary
toje parodoje Antanui Andziu- 
liui atstovavo tapybos kūriniai, 
Jolantai Galdikaitei, Arvydui 
Každailiui, Egidijui Rudinskui - 
vario raižiniai, fotografams 
Mindaugui Kavaliauskui ir Gin
tarui Česoniui - nuotraukos. 
Parodos rodinius papildė dar 
mokyklos nelankančių ar tik 
pradedančių lankyti Lietuvos 
vaikų darbai.

Lietuvių dienų Australijoj 
tradiciniu renginiu yra tapusi lie
tuvių dailininkų darbų paroda, 
sulaukianti bene didžiausio dė
mesio dėl dalyviams tenkančių 
Vinco ir Genovaitės Kazokų pre
mijų. Jas yra įsteigusi dr. G. Ka- 
zokienė savo vyro Vinco Kazoko 
(1919-1984), rašytojo, žurnalisto 
ir “Mūsų pastogės” redaktoriaus, 
atminimui. Devynioliktųjų lietu
vių dienų Melburne parodoj šio 
miesto rotušėje dalyvavo 32 lietu
vių kilmės dailininkai. Vinco ir 
Genovaitės Kazokų 2.000 dolerių 
tapybos premiją laimėjo Dalia 
Antanaitienė, o 1.000 dolerių 
skulptūros premiją - Faustas Sa
dauskas., Šį kartą buvo ir dar vie
na pusantro tūkstančio dolerių 
kredito kooperatyvo “Talka” pre
mija, skirta Australijoje gyvenan
čiam dailininkui, ne vyresniam 
kaip penkiasdešimt metų, už dar
bą, sukurtą per paskutiniuosius 
dvejus metus. Ši premija, pada
lyta į dvi dalis, buvo įteikta ta
pytojui Mindaugui Simankevičiui 
ir skulptoriui Faustui Sadauskui. 
Premijas paskyrė specialiai suda
rytos vertintojų komisijos.

Devynioliktųjų lietuvių dienų 
renginius Australijos Melburne 
1996 m. pabaigoje papildė Kalė
dų antrą dieną Meat Market 
Kraft centre atidaryta tautodailės 
paroda. Ji buvo labai įvairi, nesi- 
ribojanti vien tik tautodaile, ra-, 
dusi vietos ir taikomosios dailės 
darbams. Parodą suorganizavo 
daug darbo radiniams sutelkti pa
skyrusi Roma Eskirtaitė. Paro
doje apsilankęs “Mūsų pastogės” 
red. Bronius Žalys mini Jolantos 
Janavičienės keramiką, Elenos 
Zdanės vitražus “Barbora” ir 
“Kęstutis”, Robbie Gvildžio stik
lo darbus, Vilniaus universiteto 
dėstytojos Aldonos Ličkutės figū
rėlę, Reginos Kaunienės rištinius 
paveikslus, Stasio Eimučio pada
rytas kankles. Atrodo, ne visi šie 
radiniai buvo sukurti pačių Aus
tralijos lietuvių. Jų, matyt, gauta 
ir iš Lietuvos.

Jonas Varnas tarpukario me
tais dirbo mokytoju Ignalinos ra
jone. Dabar jo vardo premijas po 
šimtą australiškų dolerių Rytų 
Lietuvos mokyklose dirbantiems 
mokytojams yra įsteigusi Austra
lijoje gyvenanti ,jo dukra. 1996 m. 
jos buvo paskirtos jau ketvirtą 
kartą. Jas tada laimėjo penkios 
lietuvių kalbos mokytojos: Laima 
Šapokienė - Švenčionėliuose, 
Daiva Ramonienė - Vilniaus ra
jono Pagiriuose, Silva Žilukienė - 
Ignalinos rajono Rimšėje, Marija 
Draugelienė - Trakuose, Kristina 
Blynienė - Šalčininkuose.

Prof. dr. Maruos Gimbutie
nės (1921-1994) septyniasdešimt 
šeštąsias gimimo metines vilnie
čiai prisiminė vasario 20 d. Lietu
vos menininkų rūmuose, jas su
jungę su Vilniuje išleisto jos vei
kalo “Senoji Europa” sutiktuvė
mis. Tai yra pirmoji lietuviškai 
išleista archeologės M. Gimbutie
nės knyga, apimanti jos mokslinių 
atradimų visumą. Iš tikrųjų tai 
yra santrauka visų jos mokslinių 
veikalų vienoje lietuviškoje kny
goje. Dabar su visomis moksli
nėmis velionės idėjomis lietuviai 
galės susipažinti savo gimtąja kal
ba. M. Gimbutienė, viešėdama 
Vilniuje 1988 m., lietuviškai buvo 
parašiusi tik vieną “Senosios Eu
ropos” skyrių. Vėliau ji pluoštus 
teksto anglų kalba iš JAV siunti
nėjo Vilniun vertėjoms I. Kišky- 
tei, A. Banelytei, D. Merkevičie- 
nei. Vertimus tekdavo siųsti jau 
sergančiai M. Gimbutienei ir su 
jos pataisomis laukti Vilniuje. So
vietiniu paštu nebuvo galima pa
sitikėti. Tekdavo naudotis Vil
niun atvykstančių ir vėl namo 
grįžtančių vyresnio amžiaus išei
vijos lietuvių paslaugomis. Taip 
gimė ši tikrai didelė velionės do
vana lietuvių tautai jos gimtąja 
kalba.

Arkivskupas Teofilis Matu
lionis (1873-1962), kilęs iš Ute
nos rajono, ilgus metus kalintas 
Sovietų Sąjungoje, buvo prisimin
tas specialiu vakaru Lietuvos kul
tūros fondo salėje. Vatikane jau 
pradedama byla dėl jo paskelbi
mo palaimintuoju.

Muzikinę sceninę veiklą Klai
pėdoje lietuviai yra pradėję Miko 
Petrausko komiškos operetės 
“Concilium facultatis” spektakliu 
1922 m. sausio 14 d. Šią 1915 m. 
sukurtą operetę jau buvo pa
stačiusi Bostone dramos draugija 
“Gabija”. Kipras Petrauskas tikė
josi, kad mėgėjiškai scenai patogi 
operetė su lengvomis arijomis ir 
lengvais duetais paskatins klaipė
diečius imtis ir sunkesnių profe
sionalam skirtų muzikinių kūri
nių. Jis buvo teisus. Muzikinis lie
tuvių gyvenimas Klaipėdoje su
stiprėjo, ten 1934 m. atvykus 
kompoz. Jeronimui Kačinskui. 
Solistų bei choristų eiles papildė 
orkestrantai ir net baleto šokėjai. 
Tada ir Klaipėdoje buvo pastatyta 
G. Verdžio “Traviata”, o 1987 m. 
buvo įsteigtas Klaipėdos muziki
nis teatras, pirmajai premjerai pa
sirinkęs A. Žigaitytės operą 
“Mažvydas”. Deimantinę M. Pet
rausko operetės “Consilium fa
cultatis” pastatymo sukaktį jos ir 
kitų operečių ištraukomis Klai
pėdos muzikinis teatras sujungė 
su savo veiklos dešimtmečiu.

Klaipėdos muzikinis teatras, 
kurio meno vadovas ir vyr. diri
gentas yra Stasys Domarkas, šio 
teatro dešimtmečio sukakties 
proga sausio 17-19 d.d. turėjo 
gastroles Vilniuje, Lietuvos ope
ros ir baleto teatre. Vilniečiams 
buvo nuvežtos: G. Rossinio opera 
“Sevilijos kirpėjas” (rež. Eligijus 
Domarkas, dirigentas latvis Imants 
Resnis), vienaveiksmė G. Pučinio 
opera “Sesuo Andželika” (diri
gentas ir rež. Stasys Domarkas), 
C. Orffo sceninė kantata ir bale
tas “Carmina burana” (dirigen
tas Stasys Domarkas, chormeis
teris Vladimiras Konstantinovas, 
baletmeisteris Jurijus Smorigi
nas), dviveiksmė V. Gokielio ope
ra vaikams “Raudonkepuraitė” 
(rež. Rima Sasnauskaitė, dirigen
tas Kazimieras Kšanas), F. Le- 
haro operetė “Grafas Liuksem
burgas” (dirigentas ir rež. Stasys 
Domarkas).

Senoji Vilniaus arkikatedra, 
pokario sovietmetyje paversta pa
veikslų galerija ir koncertų sale, 
1950 m. neteko nuo jos fronto 
viršutinės dalies nuverstų ir tokiu 
būdu sunaikintų šv. Kazimiero, 
šv. Elenos ir šv. Stanislovo sta
tulų. Vilniaus arkikatedra buvo 
atšventinta 1989 m., o atkurtos 
statulos į savo istorines vietas su
grįžo 1996 m. lapkričio mėnesį. 
Pasak klebono mons. K. Vasi
liausko, sunaikintų statulų sugrį
žimas Vilniaus arkikatedrai buvo 
nemažiau svarbus už jos atšven
tinimą 1989 m. Tai liudija inicia
toriaus Stasio Žvirgždo suorgani
zuota nuotraukų paroda “Skulp
tūrų sugrįžimas”. Šion parodon 
savo nuotraukomis įsijungė ne tik 
jos organizatorius S. Žvirgždas, 
bet ir skulptūras atkūręs skulpto
rius Stasys Kuzma, sūnus Algir
das Kuzma, daug dirbusi Alma 
Olšauskaitė. Paroda turi ir suma
žinto mastelio skulptūrų mode
lius, Vilniaus arkikatedros make
tą, prie jo padėtų senųjų nuo
traukų. Ši istorinė paroda, Vil
niaus fotografijos galerijoje vei
kusi tris savaites, jau yra pradė
jusi kelionę po visą Lietuvą.

Lietuvių tautosakos lobyną 
apie 20.000 vienetų praturtins 
pernai vasarą ekspedicijose užra
šyta medžiaga. Dabar ji jau tvar
koma ir bus susisteminta. Lietu
vių literatūros ir tautosakos insti
tuto mokslininkai pernai dalyvavo 
ekspedicijoje Trakų rajono Seme
liškių apylinkėse, Vilniaus univer
siteto studentai - Prienų rajono 
Skriaudžių apylinkėje. Jie užrašė 
po kelis tūkstančius dainų, pasa
kų, patarlių ir priežodžių. Nema
žai smulkiosios tautosakos iš visos 
Lietuvos institutui atsiuntė kraš
totyrininkai bei kiti lietuviško žo
džio mylėtojai. Tautosakos ar
chyve jau yra apie pusantro mili
jono vienetų. Jų pagrindu 1980 
m. buvo pradėtas leisti “Lietuvių 
liaudies dainynas” turėsiantis tris 
dešimtis tomų. Leidybai užbaigti 
reikės 10-15 metų. Tada bus pra
dėtas kitas didelis darbas - maž
daug dešimties metų pareikalau
siantis leidinys “Lietuvių patarlės 
ir priežodžiai”. y ksL
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PRISIKĖLIMO
P ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

FAX: 416 532-4816 
*'T't------------- Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, Iki 3,30 v.p.p,; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, IKI 8 vjz,—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 2.25%
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................4.75%
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............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
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..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.15%
2 metų......................5.90%
3 metų......................6.45%
4 metų......................6.75%
5 metų......................7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

LEDAS ItEFHIGEKATIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

tel. 416 370-3539 Toronte
(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

DKA
Gyvybės — verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis j

TEODORA STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Klivlando skautuos Kaziuko mugę atidarė ir pasveikino seselė Igne iš 
Toronto Nuotr. V. Bacevičiaus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kų rizikuoja savo gyvybę dirb
dami nepriimtinose sąlygose. Jis 
pranešė, kad Kanadoje įvyks 
vienos dienos konferencija šia 
tema su nevyriausybinių organi
zacijų ir Canadian International 
Development agentūros žinovais.

Kvebeko “Bloc Quebecois” 
partija išsirinko naują vadą ko
vo 15 d. Buvęs komunistų parti
jos narys ir unijų veikėjas Gilles 
Duceppe dabar atsisako kairių
jų ideologijos. Jis remia dabarti
nio premjero puoselėjamus biu
džetinius apkarpymus ir yra pa
siryžęs padėti Kvebekui išsiko
voti “suverenumą” iki 2000 m. 
tikėdamas, kad tai nesugriaus 
Kanados.

Naujasis oficialiosios opozi
cijos vadas surinko 52.8% bal
sų, nors balsavo tik apie pusė 
“Bloc” narių, kurių yra daugiau 
kaip 100,000. Ne visi partijos 
nariai remia G. Duceppe, vie
nas seimo atstovas net pasitrau
kė iš partijos po vadovo rinkimų.

Pralaimėjo prieš jį kandida-
tavęs Yves Duhaime, kuris pasi
liks partijoje, kandidatuos Jean 
Chretien paties ministerio pir
mininko rinkiminiame rajone. 
Apklausos rodo, kad “Bloc Que
becois” vėl laimės šių metų 
rinkimuose.

Sveikatos apsaugos minis
terio Jim Wilson paskirtų $25 
milijonų neužteks vietinių gydy
mo paslaugų teikimui Toronte. 
Per praėjusius 3 metus namuo
se teikiamų paslaugų pareikala
vimas pakilo 83%. Praeitais me
tais pacientų buvo 23,000 (1993 
m. - 12,000). Iš tų $25 mln. na
muose teikiamoms paslaugoms 
skiriama $13.8 mln., o vien šių 
metų biudžeto suderinimui iki 
kovo 31 d. šioje srityje reikia 
$15 mln. Toronto rajonas jau 
yra $52 mln. atsilikęs nuo kitose 
vietovėse provincijoje išlaidų 
vidurkio.

Užsienio reikalų ministeris 
Lloyd Axworthy, nominuojamas 
kandidatu Nobelio taikos pre
mijai dėl savo darbo stengiantis 
panaikinti “anti-personnel” mi-

l~" >t M ‘

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tek 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

nų vartojimą visame pasaulyje, 
kovo pradžioje susitiko su 
Ukrainos užsienio reikalų mi- 
nisteriu Genadijum Udovenko, 
kuris dvi dienas lankėsi Kana
doje. Ministerial sutarė, kad 
nors Ukraina nesitiki dabar tap
ti ŠAS (NATO) nare, ji nori su 
sąjunga pasirašyti sutartį politi
nių ir ekonominių ryšių sustipri
nimui, nepaisant Rusijos pasi
priešinimo. Kanadoje, kuri bu
vo pirmoji valstybė, prieš pen
kerius metus pripažinusi Ukrai
nos nepriklausomybę, gyvena 
daugiau kaip milijonas ukrai
niečių, ketvirtis jų Ontario pro
vincijoje.

Britų Kolumbija sutiko pa
naikinti reikalavimą, kad socia
linės pašalpos (welfare) prašan
tys turi gyventi provincijoje ma
žiausiai tris mėnesius. Vyriausy
bė buvo net užvedusi bylą prieš 
federacinę valdžią šiuo klausi
mu. Todėl Otava sulaikė $47 
mln. “transfer payments”, kurie 
dabar bus mokami Britų Ko
lumbijai, šalia dar $60 milijonų, 
išmokamų per sekančius trejus
metus imigrantų įkurdinimo pro
gramoms. RSJ

j Sporto žinios
Jaunučių krepšinio 

pirmenybės
Papildomai pranešama, kad 

1997 m. Š. Amerikos jaunučių krep
šinio pirmenybės įvyks 1997 m. ge
gužės 17 - 18 d.d. Stagg High 
School, Palos Hills, Ill. ir Sandburg 
High School, Palos Park, Ill., vaka
riniuose Čikagos priemiesčiuose. 
Vykdo - Čikagos ASK Lituanica. 
Žaidynėse numato dalyvauti 40 ko
mandų 8-se klasėse.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių sporto klubai ar kiti vienetai, 
atlikę metinę 1997 m. narių regis
traciją ŠALFASS-je. Jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama žaisti ir 
vyresnėse klasėse. Mergaitėms lei
džiama žaisti berniukų komandose, 
bet ne atvirkščiai.

Galutinė komandų registracija 
privalo būti atlikta iki 1997 m. ba
landžio 19 d. (imtinai) šiuo adresu: 
Algis Tamošiūnas, 1921 Bending 
Oaks Ct., Downers Grove, IL 
60515. Tel. 630 435-0619; faksas: 
630 852-9811. E-Mail: Lituani- 
ca@aol.com Papildomas ryšys: Do
natas Siliūnas, tel. 630 852-3204.

Išsamią informaciją gauna visi 
krepšinį kultyvuojantieji ŠAL- 
FASS-gos klubai. Visais šių žaidy
nių reikalais kreipkitės į A. Tamo
šiūną ar D. Siliūną.

ŠALFASS-gos centro valdyba 
ir krepšinio komitetas

Skautų veikla
• A. a. Veronikai Jurgulienei 

iškeliavus į amžinybę, pagerbiant 
jos atmininmą “Lietuviškos skauty- 
bės” fondui aukojo: $25 - A. S. 
Draugeliai; $20 - A. V. Grybai, E. 
M. Kazakevičiai, L. V. Sendžikai, 
D. A. Keršiai; $10 - V. S. Aušrotai, 
R. A. Kalendros. Visiems aukoto
jams nuoširdus ačiū.

• Primename,kad “Romuvos” 
visuotinis narių susirinkimas - ba
landžio 16 d., 7.30 v.v. Lietuvių Na
muose.

• A. a. Mykolui Petruliui, skau- 
tų-čių rėmėjui mirus, nuoširdžią už
uojautą reiškia velionies žmonai, 
dukrai Birutei, sūnui Vytautui su 
šeimomis bei visiems artimiesiems
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai bei 
tėvų komitetas. F.M.

Toronto Maironio mokyklos mokiniai, 1997 m. kovo 22 d. dalyvavę 
margučių puošimo užsiėmimuose Nuotr. G. Paulionienės

Sukursiu gražų paminklą 
pagal Jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis

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

Hamilton, Ontario L8L 5K8

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

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

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

QuX/ls&L (atstovaujama ALGIO MEDELIO)

OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 
AGENTŪRA KANADOJE!

LAL - LIETUVOS AEROLINUA kartu su AIR CANADA BRITISH AIR, FINNAIR, LUFTHANSA ir KLM, specialia 

sutartimi, geriausiomis lainomis parduoda skrydžius j Vilnių ir Europą. 1997 metais LIETUVOS AEROUNUOS 

lėktuvai skraidys šiomis trasomis: VILNIUS - Amsterdamas, -Berlynas, -Frankfurtas, -Kopenhaga, -Kijevas, - 

Londonas, -Maskva, -Paryžius, -floma. -Sankt Petersburgas, -Stockholmas ir -Varšuva.

DĖMESIO! UŽSISAKANTIEMS KELIONES DABAR IR IKI KOVO 31 SUMOKĖJUSIEMS, NEŽIŪRINT KADA ŠIAIS 

METAIS KELIAUSITE. BUS DAR TAIKOMOS 1996 METŲ KAINOS. NAUDOKITĖS PROGA!”

Užsitikrini mano asmenišką dėmesį Jūsų reikalams kreipkitės j mane kiekvieną trečiadienį tarp 11 ir 

18 vai. (11 AM - 6PM) Queen Travel įstaigoje Toronte, arba paskambinę palikite savo telefono numerį 

ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu laiku, atskambinsiu.

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

ALGIS 
MEDELIS

lietuvių mmKREDITO T T T...,Y—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.50% už 1 m. term, indėlius 
3.25% už 2 m. term. Indėlius 
3.75% 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. 
2.00% 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. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių 

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

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................5.15%
2 metų....................5.90%
3 metų....................6.45%
4 metų....................6.75%
5 metų....................7.25%

(fixed rate)

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

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) ir antrieji 
mortglčlal.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

'SSSSBSSS^
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

GROUP

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

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordlond Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontorio, 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

mailto:Lituani-ca@aol.com


Europos saugumas - Lietuvos saugumas
Studentai demonstravo Helsinkyje: “Mes norim į 

NATO šiandien”

Didžiausias įvykis 1997 m. 
kovo 20 d. Suomijos Helsinkyje 
buvo dviejų prezidentų - JAV ir 
Rusijos - atvykimas. Apie tai pra
neša “Kauno dienos” korespon
dentė Aušra Leką, pranešimą pa
vadindama “Dedikacija Bilui 
Klintonui: Aukštaičiai į NATO, 
žemaičiai į NATO”. Toliau rašo
ma, kad Helsinkis negalėjo nepa
stebėti vienintelės čia tokios gau
sios, spalvingos ir prasmingos 
Lietuvos studentų demonstraci
jos. Kiekvienas prie rūmų “Fin
landia” stabtelėdavo, kur 40 Lie
tuvos studentų dainavo naują lie
tuvišką folklorą “Kelkis, kelkis, 
Klintonėli, žadink, žadink Jelcinė- 
lį”, arba skandavao “Mes norim į 
NATO šiandien”. Atvykęs JAV 
prezidentas negalėjo nepamatyti 
Lietuvos trispalvių, j kurias televi
zijos kameros buvo nukreiptos ne 
mažiau kaip į prezidentą.

Lietuvos jaunimas parašė 
kreipimąsi j JAV prezidentą, iš
reikšdamas savo paramą Lietuvos 
siekiams tapti NATO nare jau 
pirmame plėtimosi rate. Studen
tai su vėliavomis ir dainomis pa
traukė į JAV-bių ambasadą. Va
landos eitynės stebino Suomijos 
sostinės praeivius. Ambasada 
apie studentų demonstraciją žino
jo. Lietuvius sutiko ambasados 
saugumo pareigūnas. Vytauto Di
džiojo un-to atstovybės pirm. 
Paulius Lukoševičius su kitais 
dviem studentais jam ir įteikė 
kreipimosi į prezidentą tekstą, 
kuris vakare jau turėjo būti B. 
Clinton’o rankose. Jaunimo gru
pės, “atstovas spaudai” savaime 
tapo jaunasis krikščionis demok
ratas Aidas Palubinskas, suorga
nizavęs šią demonstraciją ir pa
ruošęs tekstą prezidentui. Aidas 
“Kauno dienos” korespondentei 

Keliones į Lietuvą 1997!
Kainos nuo $675.00

Speciali nuolaida užsakant iki šio mėnesio pabaigos.
*** Iškvietimai iš Lietuvos bei kelionių drauda ***

*** Pramoginės kelionės laivais *** 
Skambinti Audronei tel. 416 255 8473 

Faksas 416 252-8854

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOĮA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Juozas (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

LAUKIAME NAUJŲ NARIŲ ABIEJUOSE SKYRIUOSE 

KVIEČIAME VISUS ONTARIO PROVINCIJOS 
■^JJETUVIUS ĮSIRAŠYTI Į MŪSŲ NARIŲ GRETAS^

KREDITO KOOPERATYVAS

į PARAMA
—, praneša,

kad naujai įstojantiems nariams įnešantiems į sąskaitą 
ne mažiau kaip $200 (jaunimui iki 16 m. amžiaus - 

mažiausiai $100) įmokės $40 vertės šėrus

1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149
2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239

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 DĖTUVIŲ FONDĄ!

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
• THE. LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti "Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata S30.00)

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

Adresas ............    .'...................

Siunčiu prenumeratą...............dol.,- auką............... dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Netrintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

paaiškino, kad laiške labiausiai 
pabrėžęs demokratijos vertybes, 
kurios jau turėtų pasiekti ir Lie
tuvą. Įdomu ir tai, kad sumanymą 
čia, į Helsinkį, atvykti, kaip sakė 
A. Palubinskas, “ pasiskolinę” iš 
savo tėvų, kai jie į šį miestą buvo 
suvažiavę 1975 m. Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos baigiamojo dokumento 
pasirašymo metu. Tuomet čia bu
vo atvykę daugiausia išeivijos lie
tuvių. Šį kartą parodyta naujosios 
kartos valia. Suomiai į demonst
rantus gana palankiai žiūrėję. 
Vienas pareigūnas netgi buvo pa
skirtas palydėti lietuvius iki JAV 
ambasados.

Kreipimesi į JAV prezidentą 
pabrėžta, kad “mūsų tėvai atvyko 
į Helsinkį 1975 m. priminti pasau
liui, jog Lietuva buvo ir yra teisėta 
nepriklausomų tautų šeimos na
rė, tačiau jie buvo neišgirsti”. 
Šiandien mūsų teises ir poreikius 
atėjusi eilė priminti jaunajai kar
tai. Niekada nebuvo atsisakyta 
minties, jog priklausome Euro
pai. “Prisijungėme prie Europos, 
atstatant taiką buvusioje Jugosla
vijoje, nes Europos saugumas yra 
mūsų saugumas”. Laiške priminti 
ir prezidento žodžiai: “Jungtinėms 
Valstijoms labai svarbu apsaugoti 
demokratijos zoną, kuri atsirado 
žlugus Europoje komunizmui”. 
Išreikštas įsipareigojimas demok
ratijai ir teisė pasirinkti saugumo 
priemones “įskaitant priėjimą prie 
tokių saugumo sąjungų kaip NATO”.

Toks žygis sveikintinas ir 
remtinas. Dar nežinoma, kas jį fi
nansiškai parėmė. Vienas dalykas 
aiškus: siekiant savo tikslų reikia 
eiti į plačiausią viešumą, kuri daž
nai smarkiau sujudina ir daugiau 
reiškia nei kokie darbai tarp ketu
rių sienų. Snk.
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Ontario provincijos atstovas 
High Park - Swansea rajonui

DERWYN SHEA
praneša,

kad Ontario Sveikatos ministerija 
paskyrė $2.4 milijonus Toronto Lietuvių 

Namų Labdaros fondo statomiems

SLAUGOS A/AMAMS
• Pastate numatoma įrengti 60 lovų 

pacientams, 33 butai pensininkams.
• Bus vietos kredito kooperatyvo patalpoms 

bei gydytojo kabinetui. Derwyn Shea, MPP

High Park-Swansea, telefonas 416-762-6959, FAX 416 762-4466

SKAITYTOJAI PASISAKO
PAGALBOS ŠAUKSMAS
Sopama širdimi ir didžiu susi

rūpinimu skaitau kažkadaise mano 
auditorijoje sėdėjusio, buvusio 
Kauno tarpdiecezinės kunigų semi
narijos klieriko, dabar jau Domei
kavos klebono kun. Roberto 
Skrinsko laišką: “Lietuvių tautos 
kančioms įamžinti statome pamink
linę bažnyčią. Deja, iki šiolei nė 
viena Lietuvos bendrovė, nė vienas 
užsienio lietuvis mūsų neparėmė... 
Mūsų bažnyčios finansinė padėtis 
itin sunki, todėl prašau, jei neuž- 
pyksite, pagal išgales mums padėti. 
O mes už Jus melsimės”.

Nejaugi Lietuva neturi geros 
valios ir dar neprakiurusios kišenės 
žmonių? Ypač tie, kurie po visą pa
saulį pasklidusieji domeikaviškiai! 
Nejaugi neišgirs šio darbštaus, kū
rybingo ir drąsaus kunigo skaus
mingo balso!.. Juk išties ilgus metus 
Domeikavos tikintieji, kaip rašo 
“Laikinoji sostinė”, nepriklausomas 
Kauno dienraštis (1997.1.30, nr 
20), neturėjo savo bažnyčios, tad 
“po Nepriklausomybės atkūrimo 
buvo nuspręsta pradėti ją statyti. 
Pagal architektų K. Pempės ir R. 
Muloko projektą statyba prasidėjo 
1993.VI.14, - kaip tik tą dieną buvo 
pašventintas Domeikavos bažny
čios kertinis akmuo”. Anot šios pa
rapijos klebono R. Skrinsko, tai bū
tų pirmoji Lietuvoje Kankinių šven
tovė. Tokiu pat vaidu tėra Kanado
je, Anapilyje, lietuviškos parapijos 
šventovė. Tačiau šiai didelei, - dau
giau kaip tūkstančio kvadratinių 
metrų ploto, - šventovės statybai 
pabaigti pristigo pinigų. O kas pa
vojingiausia - skolingam klebonui 
gresia teismas. Kai Lietuvoje trūks
ta tūkstančio kunigų, kai jų dažnai 
kur stokoja ir užsienio bendruome
nės. Nejaugi Lietuvoje ir užsienyje 
gyveną lietuviai dėl pinigų stokos 
leis gerų užmojų parodžiusiam iš
saugoti negimusią gyvybę, išleidu

siam šiuo tikslu knygą ir kupiną ki
tų gerų sumanymų kunigą, tiek dar
bo, laiko ir nemigo naktų praleidu
siam prie statybų, sėstis į kalėjimą?!

Todėl, nepaisant dažnų pagal
bos balsų, įvairių skundų iš visų pu
sių, dar kartą su didžiu ir nuošir
džiu prašymu kreipiamės į visus ge
ros valios, jautriaširdžius lietuvius, 
kurie tiki savo krašto Bažnyčios, vi
so krašto šviesia ateitimi, išgirsti 
Lapių ir Domeikavos parapijos kle
bono Roberto Skrinsko ir visų šio 
krašto tikinčiųjų prašymą pasiųsti 
jiems pagalbos tokiu adresu: “Lit- 
impeks” bankas A/S 701315 (litais). 
Kodas 260101780 Kauno filialas 
(valiuta) 707070860. Gavėjas - Do
meikavos bažnyčia.

Kun. K. J. Ambrasas,
Montrealis, Que.

TAUTIETĖS IŠ LIETUVOS
Daug lietuvaičių važiuoja į už

sienius užsidirbti pinigų, pasitaikius 
progai išteka, kad tik pasiliktų už
sieny, žiūri kur senesnis, kad grei
čiau numirtų, o jai liktų kapitalas. 
Kitos, palikusios savo šeimą, vyrą ir 
vaikus, ieško darbo ir už jį ima 
nežmoniškus pinigus - 200 dol. per 
savaitę. Nekainuoja jai nei butas, 
nei maistas.

Kyla klausimas, kodėl lietuvai
tės pametė savo kuklumą, darbštu
mą, darbingumą, siekia vien pinigo. 
Dirbdamos prie vaikų ar senų žmo
nių irgi neparodei! savo lietuviško 
taupumo. Jeigu jai pavesta pirkti 
maistą, tai ji perka pačius brangiau
sius gaminius, pati mažai ką gami
na, dažniausiai perka paruoštą žuvį, 
pagamintus krautuvėj koldūnus. Ku
gelį iškepti per daug darbo, be to 
rankos bus juodos, Jei reikia bulves 
valyti, užsimauna pirštines. Kur jūs 
matėt, kad Lietuvoj kas nors skustų 
bulves su pirštinėm?

Mūsų tautiečiai nei Lietuvoj, 
nei atvykę į svetimą šalį nesirinko

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

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

Priima pasientus 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.

darbo ir nežiūrėjo ar tas darbas šva
rus ar purvinas - dirbo viską, kas ką 
rado. Dabar atvažiuoja baigusios 
aukštuosius mokslus, nori prisilupti 
pinigų iš tų, kurie savo prakaitu įsi
gijo namus, automobilius. Šiandien 
jie savo darbštumu pasiekė tai, ko 
norėjo, ko jiems reikėjo. Atėjo bet
gi senatvė, prispaudė liga, reikalin
ga pagalba. Ta “pagalba” ateina iš 
savo gimtinės. Atvažiuoja “poniu
tės” būti tarnaitėm, bet neatlieka 
tarnaitės pareigų. Jos išnaudoja sa
vo tautiečius. Neveltui prigijo bara
kudos vardas. Kodėl jos negali pa
dėti ligoj ar senatvėj savo tautiečiui 
už normalų atlyginimą?

Paklausus vietinius, kodėl taip 
daug moka, atsako, kad pigiau 
neina, o reikia prižiūrėti ligonį ar 
mažus vaikus. Žmonės, prispausti 
bėdos, moka tokias sumas pinigų 
nevertai. Namų ruoša ir priežiūra 
sergančio nėra labai sunkus darbas, 
lieka laiko ir poilsiui. p Norušienė>

Toronto, Ont.

NE ŠALIS, O VALSTYBĖ
Paskaitęs Lietuvos spaudą ir 

užsienio lietuvių laikraščius negaliu 
suprasti, kodėl vartojami žodžiai, 
kurie neparodo tikros Lietuvos pa
dėties. Lietuva, atgavusi savo nepri
klausomybę yra nebe “šalis” o vals
tybė. Geras Lietuvos prezidentas 
rodo valstybingumą, o ne “šališku
mą”! Lietuvos vyriausybė ir diplo
matija tarnauja savo valstybei, o ne 
“šaliai”. “Šalis” ir “šalelė” apdai
nuota mūsų liaudies dainose, paro
do lietuvių meilę savo gimtinei ir 
tam kraštui. Palikime “šalį” ir “ša
lelę” kūrybinei literatūrai...

Pagalvokime ir apie svetimybę, 
kurią labai dažnai vartoja vyriausy
bė ir spauda. Tai - “nacionalinė” 
premija, “nacionalinis” parkas ir 
1.1. Ar ne geriau tiktų valstybinė 
premija, ir valstybinis parkas ir t.t.?

A. Liepinaitis,
Čikaga, IL

Iš velionės istorikės dr. 
Vandos Sruogienės dukros D. 
Sruogaitės, gyvenančios Čika
goje ir besirūpinančios savo 
motinos vardo įamžinimu, gau
tas šis pranešimas apie atitin
kamo fondo įsteigimą bei au
kas: “A. a. dr. Vandos Sruogie
nės atminimui jos vardu įsteig
tam fondui (Lietuvių fonde) 
Lietuvos istoriją studijuojan
čiam jaunimui paremti aukojo: 
$1000 - D. Sruogaitė; $100 - J. 
A. Simučiai, V. G. Maciūnai; 
$50 - A. S. Jelioniai, B. S. Stra- 
vinskiai, S. V. Valiukai; $25 - E. 
Barnet, D. R. Karuža; $20 - J. 
Karuža-Arserault.”

Vilniaus radijo laida Šiau
rės Amerikai, siunčiama per 
Vokietiją, nuo kovo 30 d. bus 
girdima 5910 kHz dažniu. Nuo 
gegužės 4 d. iki rugsėjo 7 d. pro
grama bus girdima 9875 kHz 
dažniu. Nuolatinį ryšį su Vil
niaus radijo darbuotojais To
ronte palaiko A. Stepaitienė, 
perduodanti gaunamus prane
šimus spaudai. Paskutiniame 
pranešime, šalia informacijos, 
Vilniaus radijo darbuotojai per
duoda ir Šv. Velykų sveikinimus 
visiems Vilniaus radijo klausy
tojams Kanadoje.

Dantų gydytoja
Gintarė Sunuailienė, 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-VAIDILIENĖ, d.d.s.

3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273_________ ——______ J
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. RUČINSKAS,

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

27 John St., Second Floor ® 240-0594
Lengvai pasiekiamas

Weston, Ontario M9N 1J4 autobusu nr. 79 (Scarlett 

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų 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 į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

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

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 į Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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)

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampasJane ir Bloor),Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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'U TO RO N T’ O :
Anapilio žinios

- Didžiosios savaitės liturgi
nius giedojimus atliko sol. Rimas 
Paulionis, liturginius skaitymus - 
A. Pajaujienė, V. Baliūnienė, J. 
Žiūraitis, V. Aušrotas ir V. Pečiu
lis. Velykų sekmadienio pamaldas 
praturtino: 7 v.r. - Jono Govėdo 
vadovaujamas parapijos choras, sol. 
Rimas Paulionis ir smuikininkė 
Audra Šarpytė; 9.30 v.r. - Nijolės 
Benotienės vadovaujamas vaikučių 
choras ir smuikininkė Audra Šar
pytė; 11 v.r. - sol. Slava Žiemelytė, 
vargonais palydima muz. Jono Go
vėdo. Iškilmėms altoriai bei Kris
taus kapas papuošti mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyriaus. 
Visiems nuoširdi padėka.

- Kovo 25, antradienį, palaido
ta a.a. Veronika Jurgulienė, 89 m. 
amžiaus; tą dieną taipgi palaidota 
a.a. Ona Urnavičienė, 86 m. am
žiaus.

- Balandžio 4 d. yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 7 
v.v. bus Mišios, o po Mišių - Šven
toji valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Parapijos tarybos sekcijos 
prašomos sušaukti savo posėdžius 
ir pasiruošti savo veiklos praneši
mams mėtiniame parapijos susirin
kime.

- Mišios balandžio 6, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Leokadiją 
Budreckienę, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Oną Do- 
bilienę.

Lietuvių Namų žinios
- LN valdybos posėdis - balan

džio 10, ketvirtadienį, 7 v.v.
- LN valdyba po 1997 m. kovo 

23 d. įvykusio metinio susirinkimo 
■pasiskirstė pareigomis: pirm. V. 
Drešeris, vicepirm. T. Stanulis, ižd.
J. Slivinskas, sekr. E. Pamataitis. 
Komitetai: visuomeninės veiklos - 
pirm. P. Šturmas; statybos bei re
monto - pirm. R. J. Juodis; slaugos 
namų - pirm. E. Steponas; narių 
verbavimo - pirm. H. Sukauskas; 
socialinių reikalų - pirm. E. Stepo
nas; švietimo fondo - pirm. dr. G. 
Ginčauskaitė; bingo - pirm. E. Pa
mataitis; “Lokio” priežiūros - 
pirm. V. Drešeris; Kazino - pirm.
K. Petryla; salių priežiūros - pirm. 
V. Drešeris.

- Slaugos namams $100 aukojo 
T. Stanulis, J. V. ir A. Šimkai. Au
kos slaugos namams priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios '
- Velykų metu muzikiniame 

susikaupime, per Prisikėlimo Mi
šias ir Velykų dieną prie giedojimo 
prisidėjo “Volungės” ir parapijos 
chorai, solistai Jonas Vaškas, Al. 
Simanavičius, muzikiniame susi
kaupime vargonavo muz. J. Go- 
vėdas, per Prisikėlimo Mišias trimi
tu grojo M. Wolf.

- Pakrikštyta Laurel-Pauline, 
Monica (Sikk) ir Thomas Shields 
dukrelė.

- Kovo 25 d. palaidotas a.a. My
kolas Petrulis, 94 m. Kovo 26 d. pa
laidotas a.a. Jonas Vailokaitis, 71 m.

- Parapijos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 20 d. parodų 
salėje po 11.30 v.r. Mišių.

- Bilietai į parapijos metinę va
karienę, kuri vyks balandžio 26 d., 5 
v.p.p., platinami parapijos salėje sek
madieniais. o kitu laiku pas parapi
jos tarybos visuomeninės sekcijos 
pirmininką V. Tasecką 905-824- 
4461.

- Šį sekmadienį, balandžio 6, 
po 10.15 v.r. Mišių, parapijos salėje 
įvairiems užsiėmimams ir žaidi
mams renkasi “Sekmadienio drau
gai”. Tai vaikučiai tarp 3 ir 6 metų 
amžiaus. Jais rūpinasi Vicki Vinge- 
lytė-Pabrėžienė.

- Pirmą mėnesio penktadienį, 
balandžio 4. 6.30 v.v. mūsų švento
vėje vyksta Rožinio kalbėjimas, Šv. 
valanda 7 v.v. ir Mišios 7.30 v.v. Li
goniai ir seneliai lankomi namuose 
ir prieglaudose iš anksto susitarus.

- Pirmą mėnesio šeštadienį 
Gyvojo Rožinio draugija renkasi 
Rožinio kalbėjimui 10.30 v.r. ir Mi
šioms 11 v.r.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, įvyks 
balandžio 30 ir gegužės 1 d.d. Visi 
yra prašomi pristatyti daiktus į pa
rapijos salę balandžio 29 d.

- Mišios balandžio 6, sekma
dienį, 8.15 v.r. už a.a. Joną Baro
naitį; 9.15 v.r. už a.a. Kuodžių šei
mos mirusius; 10.15 v.r. už a.a. Vla
dą Simanavičių, a.a. Laurinavičių ir 
Gindrėnų šeimų mirusius, a.a. Vla
dą Kobelskį; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius. •

A. a. Miko Petrulio atmini
mui pagerbti, užjausdami žmo
ną, dukrą ir sūnų su šeimomis, 
Dana, Ted ir Taras Chornomaz 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Onos Urnavičienės at
minimui pagerbti Stasė ir Vin
cas Radzevičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

'TEVISKES ŽIBURIŲ
SPAUDOS VAKARAS

1997 m. balandžio 5, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

Toronto lietuvių 
dramos teatras W

švenčia savo veiklos
1997 m. balandžio 20, sekmadienį, 4 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje.
Programoje: vaidinimas “Uošvė į namus, ramybės nebus”; 

karšta vakarienė su vynu.
Įėjimas - $20. Bilietus platina Aldona tel. 416 762-1497
Maloniai kviečiame visus švęsti šią sukakti su mumis.

Aitvariečiai

Vienuolynui prie Kryžių 
kalno aukojo $500 - Anapilio 
moterų būrelis.

Šv. Rašto išleidimui Lietu
voje aukojo: $1000 - Anapilio 
parapijos KLK moterų draugi
jos skyrius.

Sudbury apylinkės lietuviai 
Tikinčiajai Lietuvai suaukojo 
$410. Stambesnes sumas auko
jo: $100 - V. M. Venskai; $60 - 
A. Rukšys; $40 - L. Kulnys.

Anapilio Religinės šalpos 
popietėje stambesnes sumas 
vienuolynui prie Kryžių kalno 
aukojo: $100 - H. G. Lapai; $50 
- J. D. Ramanauskai, S. J. And- 
ruliai, J. R. Karasiejai, A. K. 
Pajaujai, V. O. Anskiai, V. V. 
Valiuliai.

A. a. Onos Urnavičienės at
minimui pagerbti, užjausdami 
dukrą Aldoną Kilinskienę su 
šeima, Alvina ir Vladas Rama
nauskai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Onos Urnavičienės 
atminimui pagerbti, užjausdami 
dukrą Aldoną Kilinskienę su 
šeima, Dana, Ted ir Taras 
Chornomaz “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Petrutei Jucevičienei 
iškeliavus amžinybėn, giliai už
jausdami jos dukras Danutę 
Staškevičienę ir Aldoną Vaito- 
nienę, Julija ir Albinas Lajukai 
aukojo $70 “Vaiko tėviškės na
mams”.

A. a. Veronikos Jurgulienės 
atminimui, užjausdami dukrą 
Vidą ir jos šeimą, Jonas, Onutė 
ir Vida Dirmantai, Dana ir 
Aras Sužiedėliai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

Toronto lietuvių pensinin
kų “Vilniaus” rūmų valdybos 
posėdyje kovo 26 d. pasiskirsty
ta pareigomis: A. Sukauskas - 
pirmininkas, J. Janušas - vice
pirmininkas ir namų tvarkos 
priežiūra, J. Gudavičius - iždi
ninkas ir remontai, A. Žolpis - 
sekretorius, T. Stanulis - posė
džių pirm, ir spauda, L. Balsie
nė - socialinių reikalų ir išvykų 
koordinatorė, L. Mačionienė - 
pastarosios padėjėja, T. Kobels- 
kienė - renginių k-to pirminin
kė, G. Venskaitis - padėjėjas, 
Z. Rėvas - žaidimų ir filmų ko
ordinatorius. Revizijos komisija 
pasiliko ta pati: D. Keršienė - 
pirmininkė, B. Palilionienė ir S. 
Jokūbaitis. T. Stanulis

Toronto lietuvių dramos teatras “Aitvaras” šiemet švenčia savo veiklos 
25-metį. Nuotraukoje to teatro vaidintojai, 1996 m. spalio mėn. XXXIV- 
tųjų Kanados lietuvių dienų proga, suvaidinę komedįją “Audra giedroje”. 
Viduryje sėdi teatro įsteigėja režisierė ALDONA DARGYIĖ-BYSZKIEWICZ

Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga “TŽ” gavo daug nuo
širdžių sveikinimų, ypač iš Lie
tuvoje gyvenančių bendradarbių 
ir skaitytojų. Negalėdami atsi
liepti kiekvienam paskirai, vi
siems sveikinusiems reiškiame 
nuoširdžią padėką už malonų 
dėmesį šiam savaitraščiui, už 
geriausios sėkmės linkėjimus, 
siųsdami iš savo būstinės taip 
pat geriausios sėkmės ir Prisi
kėlusiojo Viešpaties palaimos 
linkėjimus.

Clarkson menininkų drau
gia balandžio 11-13 d.d. “Vi
sual Arts Centre”, 3057 Missis
sauga Rd. N. rengia meno dar
bų parodą ir pardavimą. Paro
dos atidarymas penktadienį, ba
landžio 11, 7.30 v.v. Daugiau 
informacijų teikia Stella Halwa, 
tel. 905 845-4937.

Aitvariečiai visi, seni ir nau
ji, kviečiami dalyvauti veiklos 
25-mečio šventėje, kuri įvyks 
sekmadienį, balandžio 20,4 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namų Kara
liaus Mindaugo menėje. Buvu
siems ir dabartiniams šio teatro 
darbuotojams yra palikti garbės 
bilietai, dėl kurių skambinti 
Aldonai tel. 416 762-1497. Inf.

Rašytojas Antanas Šileika 
skaitė ištrauką iš savo romano 
Buying on time antradienį, kovo 
18 d. Rivoli kavinėje (Queen ir 
Spadina). Susirinkus pilnai salei 
(apie 150 žmonių), daugiausia 
lietuvių, naujai išleistą knygą ir 
jos autorių pristatė Porcupine 
Quill leidyklos atstovas. A. Ši
leika labai vykusiai perdavė 
vinjetę iš Rytų Europos ateivių 
įsikūrimo laikotarpio Toronte. 
Jo knygą bus galima netrukus 
įsigyti Toronto knygynuose. Dl.

A. a. Veronikos Jurgulienės 
atminimui pagerbti tremtinių 
vaikaičių mokyklai “Lietuvių 
Namai” Vilniuje aukojo: $55 - 
H. Stepaitis; $20 - M. A. Em- 
pakeriai, A. Liaukus, R. Žio- 
garys; $15 - E. J. Čuplinskai; 
$10 - J. S. Andruliai, V. S. Auš
rotai, O. Dirmantienė, M. Povi- 
laitienė, L. V. Sendžikai, V. Si- 
minkevičienė, A. Skučaitė. Mo
kyklos rėmėjų vardu dėkoja A. 
Stepaitienė.

A. a. Petronėlės Jucevičienės 
šviesiam atminimui pagerbti laido
tuvių metu vasario 2-3 d.d. Lietu
vos našlaičių fondui “Vaiko tėviš
kės namai” aukojo: $50 - A. V. 
Vaitoniai, S. V. Piečaičiai; $20 - 
A. Mašalas, J. Lasys, O. L. Rimkai, 
O. V. Taseckai, J. S. Macijauskai, 
S. P. Jauniai, D. R. Lapai, G. A. 
Tarvydai, I. P. Tarvydai, D. B. Vai
dilos, A. J. Bušinskai, A. M. Ra
džiūnai, O. Z. Girdauskai; $15 - D. 
Puterienė, J. Žulienė; $10 - A Pu- 
terienė, G. Sodonis, O. Dementavi- 
čienė, A. Petkevičienė, B. Čepai
tienė, N. Racevičienė, A. Dobienė, 
O. Juodviršienė, A. A. Kazanavi- 
čiai, M. Pranaitienė, A. Zarembai
tė, V. Baliūnienė, A. R. Ulbos, J. 
Baturienė, E. Pakulienė, S. V. 
Aušrotai, M. Povilaitienė; $5 - A. 
Šimonėlienė. Aukas rinko L. Na- 
krošienė ir M. Povilaitienė. Nuo
širdžiai dėkojame visiems aukoto
jams, velionės dukroms Danutei 
Staškevičienei ir Aldonai Vaito- 
nienei ir rinkėjoms. Atsiprašome už 
tokį pavėluotą sąrašo paskelbimą.

KLKM dr-jos centro valdyba

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA 
praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 13, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Narių registracija prasidėsi valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA
>..........V : r

Neringa, Ine. su Nek. Pr. Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

Neringos stovyklavietėje Vermont’e r
1997 M. NERINGOS STOVYKLOS

I DĖTUVIŲ KALBA LIEPOS 13-27 d.d. — vaikams nuo 10-16 metų 
L——' ——— LIEPOS 27 d. - seserų gegužinė Putnam’e

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS
BIRŽELIO 29- LIEPOS 12. vaikams nuo 7-16 metų 
RUGP. 14-17 - šeimoms su jaunais vaikučiais

LIEPOS 27 - RUGP. 2 d.d. - vaikams no 6-9 metų 
LIEPOS 27 - RUGP. 2 d.d. - vaikams nuo 13-16 metų 
RUGP. 2 - RUGP. 9 d.d. - šeimoms su jaunais vaikučiais

INFORMACIJA - REGISTRACIJA
600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260 

860-928-7008 neringa@neca.com

Daugiau kaip 15 metų kelionių patarnavimo praktika

VILNIUJ IR EUROPA 1997
• Geriausios kainos visame mieste • Kreipkitės į mus prieš 
užsisakydami bilietus kitur • Nuolaida anksčiau užsisakantiems
• Didelis skrydžių ir draudos papiginimas pensininkams • Visi 
skrydžiai geromis ir patikimomis linijomis - Finnair, LAL, KLM, BA, 
AC ir Lufthansa • Taip pat mes patarnaujame iškvietimų ir vizų 
gavimo reikaluose • Nemokamas bilietų pristatymas.

Sekite musų švenčių bei kitų skrydžių pasiūlymus 

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

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

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Montreallo moterų 
dainos vienetas “Aušra” ir vyrų dainos vienetas 
vadovaujami muz. Aleksandro Stankevičiaus. 
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika. 
Bilietai užsakomi “TŽ” administracijoje tel. 905 275-4672.
BILIETO KAINA - $10 ASMENIUI.

Pradžia - 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos - 6.30v.v.

O MONTREAL
Prel. Mario Paquette, Mont- 

realio arkivyskupijos atstovas etni
nėmis parapijoms, kovo 19 d. buvo 
atvykęs į Aušros Vartų parapiją. Jis 
norėjo vietoje patirti, kokios pa
galbos yra reikalingas dabartinis 
klebonas kun. Juozas Aranauskas, 
SJ. Šiuo metu konkrečių išvadų ne
padaryta, bet tikimasi netolimoje 
ateityje su prel. M. Paquette vėl 
susitikti.

Regina Piečaitienė po trejų 
metų intensyvaus darbo Lietuvoje 
su šeima grįžo į Montrealį. Ji pagal 
Desjardins planą stengėsi populia
rinti kredito unijų idėją bei jas 
įsteigti. Per trejus metus jai pavyko 
įsteigti aštuonias, kurių paskutinė - 
Kauno arkivyskupijos kredito unija. 
Panašius tikslus turėdami veikia ir

amerikiečiai, kurie šiuo metu turi 
įsteigę šešias kredito unijas.

“Nidos” žvejotojų-medžiotojų 
klubo metinis susirinkimas įvyko 
kovo 22 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Buvo aptarta tolimesnė klu
bo veikla. Taip pat buvo prisimin
tas neseniai miręs a.a. Petras Raža- 
nas, buvęs klubo valdybos narys.

“Tėviškės žiburių” spaudos va
kare meninę programą atliks mont- 
realiečiai: moterų dainos vienetas 
“Aušra” ir vyrų dainos vienetas. 
Jiems vadovauja muz. Aleksandras 
Stankevičius.

A.a. Vladas Ivanauskas, 89 m. 
amžiaus, mirė kovo 24 d. Po pamal
dų Aušros Vartų šventovėje kovo 
26. palaidotas Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liko du sūnūs, 
vaikaitis ir kiti artimi giminės. B.S.

LITAS140 J

Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. LB.

PE TRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas nejparelgoja apsidrausti.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A. LB.

Res. 514 256-5355

KLB žinios
KLB raštinės darbo valan

dos: pirmadieniais nuo 3 v.p.p. iki
7.30 v.v., ketvirtadieniais nuo 3 
v.p.p. iki 7 v.v., trečiadieniais nuo
9.30 v.r. iki 5.30 v.p.p. Raštinės 
vedėja - Jolanta Stasiulevičienė.

Pasitraukusią iš pareigų KLB 
iždininkę J. Adamonytę pakeitė 
kun. V. Volertas. Visais pinigi
niais reikalais prašome kreiptis į 
jį tel. (905) 277-1270 arba į raš
tinę darbo valandomis tel. (416) 
533-3292.

PLB iždininkas atsiuntė pini
ginę ataskaitą ir tokiu būdu buvo 
galima visai atsiskaityti su PLB, 
nusiunčiant jai priklausomą dalį 
nuo surinktų aukų ir solidarumo 
mokesčio.

Daug privačių asmenų ir me
no vienetų iš Lietuvos prašo KLB 
finansinės paramos. Pati nebūda
ma labdaros organizacija ir išsi
laikydama tik iš aukų, negali jų 
patenkinti. Šiuo metu ji yra ypa
tingai blogoje finansinėje būklėje, 
nes dėl blogo oro nepavykus Va
sario 16 d. minėjime vajaus rink
liavai ir prisidėjus šildymo ir iš
laikymo išlaidoms Muziejaus-ar- 
chyvo patalpose, KLB iždas be
veik tuščias. Prašome tautiečių 
paramos, kad KLB remiamos lie
tuviškos institucijos Kanadoje ga
lėtų ir toliau gyvuoti. Inf.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio siste
mos įvedimo (plumbing) darbus, 
įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323.

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

Punia Construction
Ltd,

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

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

416 609-5108 (pager).

IEŠKAU moters prižiūrėti tris vai
kučius gyvenant kartu. Teirautis 
tel. 905 848-9628.

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamų bu
tas High Park rajone. $750 į mėne
sį. Tel. 416 588-3930.

IEŠKOME namų šeimininkės pen
kiom dienom per savaitę, kuri gy
ventų kartu Thornhill rajone. Turi 
kalbėti rusiškai arba angliškai. 
Skambinti tel. 905 889-5373.

IEŠKOME auklės 8 mėnesių ir 5 
metų amžiaus vaikams Jane ir 
Bloor rajone. Skambinti Virginijai 
tel. 416 767-9066.

IŠNUOMOJAMAS butas Bloor 
ir Keele gatvių rajone. Du kam
bariai, virtuvė ir vonia. Antras 
aukštas. Skambinti tel. 416 767- 
4917.
— ■■ ■ ——M——H IITW.VWf
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi- 
l:ų vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Laba? gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

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, Ont., L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ” leidėjai

mailto:neringa@neca.com

