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Tvarka ir tvarkdariai
Be tvarkos nebus naudos. Taip sakydavo mūsų se

noliai. Tai patvirtina ir pats gyvenimas. Kas ir ką bedary
tų, jei nėra pakankamo tvarkingumo - viskas susijaukia ir 
apsisunkina.

NĖRA nei išimčių, nei sričių, kur dėl netvarkos nie
ko blogo neatsitiktų. Ir jaunas mokinukas, ir 
senstelėjęs valstybės pareigūnas kenčia dėl ne
tvarkos. Ir ne tik pats kenčia - kankina ir kitus. Ir ne tik 

kankina, bet ir kenkia: stato užtvaras sėkmei, mažina dar
bo spartą, tikslumą, didina klaidas, kuria įvairias proble
mas. Šeimos, visuomeninės organizacijos, įstaigos, bet ko
kios didesnės žmonių grupuotės, tinkamai nesusitvarkiu
sios, neša nuostolius, tampa nepatikimos. Ir normalu, kad 
tokios vietos yra visų vengiamos. Deja, ne viską žmonės 
gali pasirinkti. Daug yra vietų, kur žmogus nori ar nenori 
privalo būti. Ir kas tada belieka? O gi prisiminti dar vieną 
senolių išmintį: lašas po lašo ir akmenį pratašo. Kai jau 
tikrai reikia, turėtume tapti tais lašais, tai yra, su kantrybe 
ir meile prisidėti, kad dalykai taisytųsi. Net ir tokiais at
vejais, kai vienas valo, o kitas čia pat šiukšlina; kai vienas 
daiktus dėlioja, kitas išmėto; kai vienas pluša, kitas tingi
niauja. Juo didesnė grupė, juo daugiau ir maišaties, jei 
nedirbama sutartinai. Užtat kalbant apie tvarką ir jos sie
kiant, neužtenka laukti ir dairytis, dažnai tik vadovaujan
čius įpareigojant, o patiems bet kokio prisidėjimo ven
giant. O iš tikrųjų nėra nei tokių vadovų, nei tokios val
džios, kurie be tinkamo visų prisidėjimo galėtų vieni pa
tys viską sutvarkyti.

LIETUVOJE dar vis sunkiai sprendžiamas teisėtvar
kos klausimas. Kas bandoma daryti, rodos, vis pro 
šalį. O kai taip - apsaugoma ir toji nepajudinama 
būklė, kuri ne vienam per septynetą metų susiklostė labai 

palankiai ir tiksliai visai nesijaudinant, kad dėl to kitiems 
reikia kentėti. Atrodo, kad rimtesniems pokyčiams reikia 
daugiau rankų, ir tai ne vien iš valdančiųjų sluoksnių. Už
kirsti kelią bet kokioms blogybėms dažnai reikia glausto 
ir bendro fronto. Nėra sunku suprasti, kad teisėtvarkos 
problema glūdi ne tik įstatymuose. Tegu jie būna tikslūs 
ir tobuliausi, bet jei nebus juos atitinkančio vykdymo, 
priežiūros, o labiausiai daugumos geranoriško atoliepio, 
- sunku bus bristi iš to vadinamo liūno, juoba, kad tas 
klampojimas kai kam dar vis naudingas. O tie “kai kurie” 
tautoje juk tėra mažuma. Tiesa, ji žymiai turtingesnė, be
sišvaistanti doleriais, viliojanti pareigūnus susigundyti im
ti kyšius, užsimerkti, nutylėti. Ir grasinanti, jei kliudoma 
siekti užsibrėžtų tikslų. O pastarieji aiškūs ir suprantami: 
telkti sau asmeninį turtą, užtikrinantį aukštą ekonominio 
lygio gyvenimą, tampantį pakankamu svoriu išlaikyti įta
kai valdžios struktūrose. Kol bus toleruojama šitokia ma
žumos galybė, sunku tikėtis reikšmingesnių pokyčių. Prin
cipas - neimsiu kyšio, kad valstybei būtų geriau - pada
rytų pradžią pasukti pagaliau kita linkme. Bet kur tie 
žmonės, kurie pirmi pradėtų tai daryti arba bent taip gal
voti? Jei visi vienodi arba labai panašūs, ką gi tada reiškia 
jų perstatinėj imas ar susodinimas kitose kėdėse? Išvados, 
kad tik naujai užauginta karta galės gyvenimą pakeisti, 
nėra linksmos. Prie to prisideda ir dar vienas klausimas: o 
kas gi augins tą jaunąją kartą? O tokių dar yra nemažai. 
Tai Lietuvos viltis. Č.S.

Politinis baltiečių vaizdas
“The Baltic Times” 1997 m. kovo 12-19 d.d. laidoje aptarė trijų Baltijos valstybių 

politines partijas. Laikraštis mano, kad partijų populiarumo eilė parodo 
gyventojų nuotaikas ir norus

KANADOS ĮVYKIAI
Sumažėjo deficitas

Kanados federacinio biudže
to deficitas yra žymiai mažesnis, 
negu pranašavo finansų minis- 
teris Paul Martin vasario mėn. 
Šis skaičius gali nukristi iki $13 
bin., bet neliks aukščiau $16 bin. 
suvedus galutinę 1996-1997 m. 
apyskaitą. Anksčiau buvo nu
matyta sumažinti deficitą nuo 
$24.3 bin. iki $19 bin.

Opozicija tikėjosi, kad bus 
sušvelninti išlaidų apkarpymai, 
bet P. Martin pakartojo, kad 
valdžia ketina sumažinti mokes
čius, tačiau su sąlyga, jei dėl to 
nenukentės sveikatos apsauga, 
švietimas ar pensijos.

Nuo gegužės 1 d. įsigalios 
Kanados pajamų mokesčių įsta
tymo pakeitimai, kuriais išsisky
rusių tėvų mokama parama vai
kams nebebus atleidžiama nuo 
pajamų mokesčio (mokantiems), 
bet gavėjui nereikės mokėti mo
kesčio už tą sumą. Skyrybų įsta
tymas pakeistas taip, kad para
mos vaikams mokėjimas (child
support) nustatomas pagal vai
kų skaičių ir mokančiojo paja
mas, o ne atsiskyrusio, vaikus 
globojančio pajamas. Į paramos 
mokėjimą neįskaitomos išlaidos 
dėl priežiūros (day-care), dantų 
ir kitokio gydymo, kurių mokė
jimą tėvai turi pasidalinti.

Toronto “mega” miesto per
tvarkos įstatymas, “Bill 103”, 
buvo priimtas Ontario parla
mente po devynių parų “fillibus- 
tering” stabdymo taktikos, kuriai 

vadovavo Naujųjų demokratų 
partija. Opozicija pristatinėjo iš 
viso 13,000 pakeitimų, kurie tu
rėjo būti kvorumo išklausyti ir 
už juos balsuota.

Balandžio 21 d. Ontario par
lamente įstatymas buvo pri
imtas 72 konservatorių balsais, 
42 opozicijos atstovams balsa
vus prieš. įstatymą jau pasirašė 
ir Lieutenant-Governor Hilary 
Weston, tuo suteikiant karališ
kąjį patvirtinimą.

įstatyme numatyta, kad nau
jasis miestų junginys įsigalios 
1998 m. sausio 1 d., su 57 narių 
taryba ir vienu burmistru, kuris 
bus renkamas lapkričio mėn. 
Tarybos nariai dalyvaus pako
mitečiuose, paskirstytuose pa
gal dabartiniu miestų tvarką.

Kanados teisingumo minis- 
teris Allan Rock balandžio 17 d. 
parlamente pristatė baudžiama
jam kodeksui siūlomus pakeiti
mus, kurie padėtų policijai ribo
ti organizuoto nusikalstamumo 
grupuočių veiklą ir griežčiau 
bausti jų narius. Pakeitimų pra
šė Kvebekas, kur nesibaigian
čiose gaujų kovose žuvo 49 
žmonės per pastaruosius 3 me
tus. Siūlomi pakeitimai nepa
tenkina Kvebeko, nes jie neleis 
suimti asmens vien dėl narystės 
kriminalinėje organizacijoje - to 
neleidžia Kanados žmogaus tei
sių ir laisvių charta. Turi būti 
įrodyta, kad asmuo mažiausiai

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prie Lietuvos konsulato Seinuose: konsulas VIDMANTAS POVILIONIS, 
Kanados lietuvių bendruomenės pirm. ALGIRDAS K. VAIČIŪNAS, 
Lenkuos lietuvių bendruomenės pirm. SIGITAS PARANSEVIČIUS

Lietuvos konsulate Seinų mieste. Iš kairės stovi: KLB pirm. A. K. 
VAIČIŪNAS, konsulas V. POVILIONIS, LLB pirm. S. PARANSEVI
ČIUS, Vilniaus istorikas-architektas dr. N. KITKAUSKAS; priekyje 
sėdi - Lietuvos švietimo ministerųos atstovė A. KODYTĖ

Savaitė Lietuvoje
Svečiai iš Europos

ELTOS pranešimu, balan
džio 22 d. Lietuvoje lankėsi Ita
lijos senato pirmininkas Nicola 
Mancino, kuris pasakė kalbą Lie
tuvos seime, susitiko su prezi
dentu Algirdu Brazausku, sei
mo pirmininku Vytautu Lands
bergiu bei ministeriu pirminin
ku Gediminu Vagnorium. Sve
čias pareiškė nuomonę, kad 
Lietuvos ir Italijos bevizio reži
mo sutartis gali būti pasirašyta 
tik Lietuvai tapus pilnateise Eu
ropos sąjungos nare. Jis taip pat 
pabrėžė, kad siekdama narystės, 
Lietuva privalo atitikti Mas
trichto sutarties reikalavimus, 
ypač pinigų politikos srityje.

Balandžio 24 ir 25 d.d. Lie
tuvoje lankėsi Vakarų Europos 
sąjungos (VES) generalinis sek
retorius Jose Cutileiro, teigia
mai įvertinęs Lietuvos dalyvavi
mą SAS (NATO) “Bendradar
biavimo taikos labui” progra
moje. Lietuva yra priskiriama 
prie vadinamų “asocijuotų” na
rių šios gynybos organizacijos, 
įsteigtos 1948 m.

Jūros sienos nenustatė
Vilniuje balandžio 10 d. vy

ko Lietuvos ir Latvijos delegaci
jų derybos dėl jūros sienos, 
skelbia “Lietuvos rytas”. Lietu
vos delegacijos vadovas Riman
tas Šidlauskas pranešė, kad 
susitikime buvo parengtas susi
tarimo projektas, kuris apibrė
žia, kokiomis sąlygomis turėtų 
būti atribota teritorinė jūra, eko
nominė zona ir kontinentinė 
seklumą. Tačiau dar nenurody
tos konkrečios koordinatės, kaip 
rašo ELTA. Kaimyninė valstybė 
norėjo, kad ekonominiai intere
sai būtų svarstomi atskirai nuo 
derybų dėl jūros sienos, ir dėl to 
buvo susitarta jau kovo mėnesį. 
Konfliktas iškilo prieš kelerius 
metus, Latvijai pasirašius sutar
tis su JAV ir Švedijos bendrovė

mis dėl naftos telkinio vartoji
mo ginčytinoje teritorijoje. Lau
kiama Latvijos konkrečios pozi
cijos pareiškimo. O JAV ben
drovė “Amoco” jau ketina nu
traukti su ja sudarytą sutartį, 
jeigu derybos bus toliau vilki
namos.

Derybos su Rusija
BNS skelbia, kad balandžio 

15 d. Maskvoje susitiko Lietu
vos ir Rusijos derybų dėl sienų 
delegacijos. Buvo pasiūlyta “kon
krečiai spręsti likusius klausi
mus, nuo kurių priklauso visas 
susitarimas”, ir šalys pasikeitė 
nuomonėmis dėl išskirtinės eko
nominės zonos ir kontinentinės 
seklumos atribojimo. Trečius me
tus vykstančiose derybose jau 
nustatyta 90% sausumos sienos 
linijos, bet dar nesusitarta dėl 
Vištyčio ežero ir Nemuno žio
čių ruožo.

Seimo pirmininkas Čekijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis balandžio 
17 d. vyko į Čekiją dviejų dienų 
vizitui. Su Čekijos valdžios pa
reigūnais buvo pasitarta dėl abi
pusio rėmimo šioms valstybėms 
siekiant narystės Šiaurės Atlan-
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VYTAUTAS P. ZUBAS

Nors trys Baltijos valstybės 
veikia pagal skirtingus scenari
jus, bet siekia tų pačių tikslų. Po 
nepriklausomybės atstatymo 
trijose sostinėse vyriausybės kei
tėsi keletą kartų, bet ekonomi
nės ir politinės reformos pasto
viai vyko toliau. Vienas ryškiau
sių trims valstybėms bruožų yra 
į dešinę nuo centro tautinių 
konservatorių partijų panašumas.

Konservatorių valdoma 
Lietuva

Nepaisant kai kurių nevyku
sių ėjimų, koalicinės konserva
torių vyriausybės populiarumas 
per pirmąsias 100 dienų ne
nukentėjo. Dienraščio “Res
publika” apklausa rodo, kad vy
riausybei vadovaujantys konser
vatoriai toli pralenkia kitas par
tijas.

Vasario mėnesį atlikta ap
klausa rodo, kad už į dešinę nuo 
centro konservatorius balsuotų 
20.4 rinkėjų. Tai reiškia, kad 
konservatoriai sugebėjo atlai
kyti dėl pirmojo finansų mi- 
nisterio kilusius kaltinimus. 
“Pareikalavusi ministerį greitai 
atsistatydinti, vyriausybė išven
gė didesnių nesusipratimų”, sa
kė vienas Vakarų diplomatas.

“Laissez-faire” Centro par
tija su 11.8% apklausoje užėmė 
antrą vietą. Prieš ketverius me
tus atsiradusių centristų popu
liarumą pakėlė jų vadovo Ro
mualdo Ozolo 1995 m. iškelti 
korupcijos kaltinimai LDDP 
min. pirm. Adolfui Šleževičiui. 
LDDP “Respublikos” apklauso
je su 10.3% atsidūrė trečioje 
vietoje.

Politiniai stebėtojai nema
no, kad LDDP atgaus 1992- 
1996 m. seime turėtą daugumą. 
Partija, praradusi populiarų 
liaudišką prezidento Algirdo 
Brazausko vadovavimo stilių, 
kai šis, tapęs prezidentu iš 
LDDP pasitraukė, silpnėja. 
LDDP ir socialdemokratai da
bar varžosi dėl tų pačių neaiš
kios Lietuvos kairės balsų. “At
rodo, kad paprastų žmonių pa
rama LDDP silpnėja,” sako 
Egidijus Kūris, Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir 
politinių mokslų direktorius. 
“Partija nebeturi jokios liaudies 
paramos”.

to sąjungoje. V. Landsbergis 
taip pat Prahoje tarė sveikinimo 
žodį tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje, skirtoje pirmo
sios lietuviškos knygos 450 me
tų sukakčiai paminėti, skelbia 
ELTA.

Ministeris pirmininkas 
Danijoje ir Belgijoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius lan
kėsi Danijoje balandžio 17 d., 
susitiko su Danijos ministeriu 
pirmininku Poul Nyrup Ras
mussen ir kitais valdžios parei-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Latvijos partijos
Kai Lietuvoje 1996 m. spa

lio mėnesį politinis balansas pa
sikeitė, tai Latvijoje per paskuti
nius metus politinė sistema pa
sidarė pastovesnė. Nors praėjusį 
mėnesį partijose įvyko eilė per
bėgimų, nuo 1995 m. rudens 
rinkimų iškilo dvi didžiausios 
partijos: Latvijos kelias ir 
“Saimnieks”. Abi partijos surin
ko po 22.2%. Jos remiasi mies
tiečiais ir yra artimos politiniam 
centrui iš dešinės ir kairės.

Lietuvos konservatoriams, 
kuriems yra būdingas dešiniųjų 
tautiškumas ir valstietiška eko
nominė politika, Latvijoje pana
šios partijos yra Tėvynė ir lais
vė, surinkusi 17.1%. Kovinga 
šios partijos pozicija užsienio 
politikos klausimais, tautinė li
nija pilietybės reikaluose ir kai
rėn linkusi ekonominė politika 
randa rėmėjų Rygoje ir vakari
nės Latvijos žemdirbių tarpe.

Nors dešiniosios partijos 
daugelyje atvejų ir nesutaria, tu
ri savitas programas. Partijos 
Tėvynė ir laisvė kovingumas 
privertė kitas aiškiai nustatyti 
savo gaires. Tuo būdu ši partija 
atgavo, ką buvo praradusi 1995 
m. rinkimuose.

Kai Lietuvoje kairiojo spar
no partijos rodo silpnėjimo 
ženklus, Latvijoje kairiųjų po
puliarumas auga. Stebėtojai 
mano, kad penki ekonominių 
reformų metai ir šaltos žiemos 
verčia gyventojus rūpintis to
kiais reikalais, kaip brangios 
nuomos, šildymas, šiltas van
duo. Didžiųjų partijų pažadai 
nedaug ką reiškia tai gyventojų 
grupei. Net tokios partijos, kaip 
į kairę nuo centro linkusi 
“Saimnieks” ir į dešinę - Latvi
jos kelias, buvo priverstos savo 
programas socialiniuose reika
luose sušvelninti. Tuo būdu jos 
išlaikė pirmaujančias vietas ap
klausoje ir sustabdė gal net di
desnį kairiųjų augimą.

Daugiausia per pastaruo
sius metus prarado “Už Latvi
ją”, surinkusi tik 2.6%. Populis
tiniai pažadai 1995 m. rinki
muose šią partiją pagal surinktų 
balsų daugumą iškėlė į antrą 
vietą, bet nesugebėjimas paža
dus ištęsėti, vidaus nesutarimai 
bei kitų didžiųjų partijų atsisa
kymas bendradarbiauti su vo

Prie Seinų kunigų seminaruos rūmų, kuriuose XIX š. mokėsi daug 
Lietuvos šviesuolių. Prie jų du pirmininkai - Kanados ir Lenkuos 
lietuvių bendruomenių — A. K. VAIČIŪNAS ir S. PARANSEVIČIUS

kiečio Joachim Siegerist vado
vaujama partija ją sunaikino.

Tradicinis Estijos kelias
Kai Lietuvoje ir Latvijoje 

įsitvirtino dešinės nuo centro ir 
Centro partijos, Estijoje politi
nės varžytinės vyko pagal tradi
cines ekonomines linijas. Pavyz
džiu gali būti dvi didžiausios 
partijos: miestiečių tarpe popu
liari ultraliberali Reformų parti
ja (18%) ir kaimiečių remiama 
Liaudies partija (16%).

Kad tų dviejų labai skirtin
gų programų partijų koalicija iš
silaikė beveik ištisus 1996 me
tus, nuopelnai tenka Koalicijos 
partijai (6%) su technokratais, 
nacionalistais intelektualais ir 
“senais draugais”, kurie niekada 
nenukrypsta toli nuo centro nei 
į dešinę, nei j kairę ir visada pa
sisako už Vakarus užsienio 
politikos srityje. Estų Koalicijos 
partija panaši į Latvijos “Saim
nieks” ir Latvijos kelią. Stebėto
jų praėjusią vasarą pranašautas 
Koalicijos partijos silpnėjimas 
nepasitvirtino.

Dvi anksčiau populiarios 
partijos - idealistinė tautinių 
konservatorių ir pragmatinė 
centristų, susidedanti daugiau
sia iš buvusių Liaudies fronto 
narių, prarado bet kokią įtaką. 
Daug kam nepatinka centristų 
užsienio politikos linija. Tačiau 
iš tikrųjų centristai turbūt turi 
receptą išvengti Estijoje gyven
tojų klasių nelygybės, kuri jau 
priartėjo prie sovietinių laikų. 
Pažangos partijai sunykus, 
Centro partija su 7% dabar yra 
aiškiai pagrindinė Estijos kai
riojo sparno partija.

Tautinių konservatorių “Pro 
patria” (6%) ir respublikonai 
vargu ar padidins rėmėjų skai
čių, nors jie randa pritarimo 
pas stiprėjančius nuosaikiuosius 
(11%), kurių socialdemokratinė 
programa šeimų ir labdaros sri
tyje artima tautinių konservato
rių programai. Įdomu, kad skir
tingai nuo Lietuvos, buvusių ko
munistų Estijos politiniame gy
venime jau seniai nebesimato. 
Miestų dirbančioji klasė ir pen
sininkai balsuoja už Centro par
tiją. Estijoje gyvena daug poka
rio ateivių, kuri pilietybės negali 
gauti. Iš jų 28% taip pat balsuo
tų už centristus.
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9 RELIGINIAME GYVENIME
Prie nežinomo politkalinio kapo Džezkazgano Rudnikuose Kazachstane lietuvių ekspedicįja 1990 metais, 
kurioje dalyvavo gausus būrys tautiečių iš Lietuvos Nuotr. H. Paulausko’

Arkivyskupas Jonas Bulaitis, 
iki šiol buvęs apaštaliniu nunciju
mi Korėjai ir Mongolijai, 1997 m. 
kovo 25 d. paskirtas tom pačiom 
pareigom Albanijai.

Arkivyskupo Teofiliaus Ma
tulionio, mirusio 1962 m., beatifi
kacija rūpinasi Kaišiadorių vysku
pas Juozas Matulaitis. Jau surink
ta gausi dokumentinė medžiaga, 
atlikta liudininkų apklausa (ketu
ri tomai). Dabar ji verčiama italų 
kalbon ir bus perduota Vatikanui. 
Apie Velionį arkivyskupą Lietu
voje yra išleista prel. St. Kiškio 
monografija, atspausta 50.000 są- 
lankų su atitinkama informacija 
apie Velionį ir malda. Išeivijoje 
yra išleista prel. Pr. Gaidos knyga 
apie Velionį “Nemarus mirtinga
sis”. Sutrumpinta jos versija atski
romis knygomis yra išleista vokie
čių, ispanų ir portugalų kalbomis. 
Pastaruoju metu ambasadoriaus 
Vytauto Dambravos rūpesčiu Ve- 
nezueloje išėjo antra ispaniškoji 
laida. Rengiama ir angliška laida. 
Tikimasi, ji pasirodys šiais metais.

Gražioji Tytuvėnų šventovė Nuotr. H. Paulausko

PADĖKA
AtA

POVILAS JUTELIS
po ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m. balandžio 14 d.

Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. J. Staškui už at
laikytas Mišias šventovėje ir maldas kapinėse. Dėkoju vi
siems už užprašytas Mišias, pareikštas užuojautas.

Nuoširdus ačiū R. Snowden, A. V. Šimkams, O. S. 
Kiršinams, E. S. Kuzmickams, V. Pačkauskui, A. I. Urbo
nams, M. J. Janušams, O. Juodviršienei, I. A. Savickams, 
D. Šimkienei, D. Chodočinskienei, K. Budrevičiui, E. Za- 
karževskienei, V. Birštonui, T. Kobelskienei, J. Gatautienei, 
L. Balsienei.

Dėkoju pensininkų klubo chorui “Daina” ir 
vadovei muz. L. Turūtaitei už giesmes šventovėje.

Liūdi - žmona Janina

PADĖKA
A+A

JULIUS GIPAS
staiga mirė 1997 m. kovo 26 d.

Giminės dėkoja Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. E. Putrimui, kun. L. 
Januškai, OFM, už gedulines Mišias ir jautrius žodžius, 
pastarajam - už maldas prie karsto.

Dėkojame artimiesiems ir draugams, atėjusiems 
atsisveikinti, užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems gėles ir 
už aukas Lietuvos vargšams.

Ačiū D. Radkienei už giedojimą ir vargonavimą. 
Nuoširdi padėka kun. E. Jurgučiui, OFM, palydėjusiam 
velionį į kapines.

Vic Adams ir Elzė Kazlauskienė

“Rūpintojėlio”, sovietmečiu 
slaptai leisto religinio-kultūrinio 
žurnalo 20 metų sukaktis paminė
ta kovo 1 d. Pedagogikos muzie
juje Kaune. To leidinio bendra
darbė Alė Počiulpaitė savo kalbo
je paaiškino, kad tokie leidiniai 
kaip “Kronika” ar “Aušra” su 
okupantu kovojo pateikdami fak
tus, dokumentus ir aštriu publi
cistiniu stiliumi. “Rūpintojėlio” 
tikslas buvęs atskleisti žmonėms 
religijos ir dvasinių vertybių pa
saulį. Žurnale buvo spausdinami 
originalūs Lietuvos ir išeivijos au
torių kūriniai bei vertimai iš kitų 
kalbų. Daugumas straipsnių at
spindėdavo to laiko problemas 
bei įvykius. Temas siūlydavo sės. 
Ada Urbonaitė, ypatingai atsidė
jusi to leidinio darbui. Nuo 1977 
iki 1990 metų leidinys jau turėjo 
apie 60 bendradarbių. Paminėtini 
kun. A. Markaitis, kun. K. Garuc- 
kas, kun. R. Dulskis, K. Šapalas, 
F. Kasputytė, E. Šiugžda ir kiti. 
Sukakties proga sveikinimus at
siuntė kardinolas V. Sladkevičius 
ir Telšių vysk. A. Vaičius.

Kam teks Karaliaučiaus sritis?
Prancūzų, vokiečių ir kitų spaudos balsai. Vieni mano: Karaliaučiaus sritis bus tiltas 
tarp Vokietijos ir Rusijos, kiti - teks Lenkijai ir Lietuvai, treti - taps ketvirta Baltijos 

valstybe, ketvirti - grįš Vokietijai

AtA
JUOZUI LUKOŠEVIČIUI 

mirus,
žmoną RŪTĄ, dukrą VILIJĄ ir vyrą TADĄ 
VALINSKUS, seseris - MONIKĄ POVILAITIE- 
NĘ, KAROLINĄ KUBILIENĘ, EUGENIJĄ JUO- 
DIENĘ, brolius - JONĄ ir žmoną GENĘ, PETRĄ 
ir žmoną IRENĄ, jų šeimas bei visus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

B. S. Sakalai
A. R. Jonaičiai

KAZYS BARONAS, Vokietija

Užsienio žiniasklaidoje, pa
lietus Karaliaučiaus srities atei
ties klausimą, tuoj pat jos aidas 
atsiliepia Rytprūsių vokiečių sa
vaitraštyje “Das Ostpreussen- 
blatt”.

Š. m. balandžio 5 d. savait
raščio bendradarbis, radęs Pary
žiaus dienraštyje “Le Monde” 
bei “National Geographic” žur
nale plačius straipsnius Kara
liaučiaus klausimu, juos komen
tuoja, tempdamas ant vokiško 
kurpalio.

Įvairūs teiginiai
Kodėl užsienis teikia tokį 

didelį dėmesį Karaliaučiaus sri
čiai? Vokietis tuoj pat ir atsako: 
strateginė padėtis bei jos teisinė 
būklė ryšium su ŠAS plėtote. 
Gan piktokai vokietis atsiliepia 
į “National Geographi” estų 
kilmės redaktoriaus Prut Vesi- 
lind rašinį, nes baltiečiui Ryt
prūsiai buvo kryžiuočių, Prūsi
jos karalių ir 1933 m. nacių ka
rių kraštas. Estas savo straipsny
je mini įvairias galimybes: rusiš
kas Hongkong, sąjungą su Lie
tuva ir Lenkija, ketvirta nepri
klausoma Baltijos valstybė, o 
gal net Rytprūsių suvokietini- 
mas? Esto nuomone, pastaroji

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

penkeris metus dalyvauja nusi
kaltimuose, kuriems būtų taiko
ma daugiau kaip 5 metų kalėji
mo bausmė ir kad tokie nusikal
timai yra organizacijos veiklos 
tikslas.

Vis dėlto pakeitimuose nu
matyta, kad policija galės prieiti 
prie reikalingos informacijos apie 
įtariamų asmenų pajamų mo
kesčius, bus lengviau gauti pa
ieškų leidimus, konfiskuoti nu
sikaltimų pagrobtą turtą ir nau
dotis elektroninėmis sekimo prie
monėmis. Nelegalia laikoma na
rystė organizacijoje, kurios tiks
lams narys padaro nusikaltimą.

Visoje Kanadoje indėnai de
monstravo balandžio 17 d., pro
testuodami prieš valdžios van
gumą sprendžiant čiabuvių tei
sių klausimus. Banff, Otavoje, 
Sault Ste. Marie, Sudbury, Kal- 
gary, Vinipege, Toronte ir ki
tuose miestuose indėnai rinkosi 
visuomenę painformuoti, pareikš
ti pasipriešinimą valdžios keti
nimui keisti “Indian Act” įstaty
mą be jų įnašo bei nepaisymo 
$60 mln. kainavusio “Royal Com
mission on Aboriginal Peoples” 
k-to išvadų. Kanados ministeris 
pirmininkas Jean Chretien spau
dai pasakė, kad valdžiai reikia 
daugiau laiko įvertinti 440 re
komendacijų, kurias pasiūlė ko
misija, sudaryta buvusio minis- 
terio pirmininko Brian Mulro
ney po “Oka” krizės. Taikių 
protestų organizatoriai teigė, 
kad jų tikslas buvo atnaujinti 
dialogą su valdžia.

Britų Kolumbija yra Kana
dos greičiausiai auganti provin
cija, kaip skelbia Kanados sta
tistikos departamentas. Iš Kve
beko provincijos yra imigravę 
559,716 gyventojai per praėju
sius 30 metų, o iš Newfound
land, Nova Scotia, New Bruns
wick, Saskatchewan provincijų 
ir Northwest teritorijos taip pat 
išvyko daugiau gyventojų negu 

galimybė kelianti daugiausia 
baimės.

Ką rašo Paryžiaus “Le 
Monde?” Prancūzas Lukas De- 
latre su rūpesčiu klausia: koks 
likimas laukia Karaliaučiaus, 
praplėtus į rytus ŠAS bei Euro
pos sąjungą? Jis mėgina įtikinti 
skaitytojus, kad Vokietija neturi 
jokių vilčių atgauti Rytprūsius. 
Esą tūkstančiai vokiečių aplan
ko Karaliaučių, tačiau lankyto
jai yra nusivylę, net negalvoja 
grįžti į savo gimtines. Tačiau 
aiškiai pastebima humanitarinė 
jų pagalba.

Estas rašo: “Nepaisant ma
žų Vokietijos investicijų, pri
dengtų nesidomėjimo teigimų, 
tikrovėje gandai apie Rytprūsių 
grąžinimą Vokietijai vis plačiau 
girdimi. Laivų statyklos bedar
bis darbininkas pareiškė: “Ateis 
vokiečiai, “išmes” mus, kaip ir 
sovietinę armiją iš Vokietijos.

Vokiečio nuomone, prancū
zai ir estai siūlo apriboti Vokie
tijos įtaką Vidtiirio ir Rytų Eu
ropoje, bet prie glaudaus rusų- 
vokiečių bendradarbiavimo Ka
raliaučiaus srityje tikriausiai ne
prieis. Pagrindas - politiniai ir 
ūkiniai Vakarų reikalai. Prancū
zija jau įkėlė koją į Karaliau- 

atvyko. Iš Saskatchewano išvy
ko 210,00, tuo tarpu į Britų Ko
lumbiją atvyko gyventi 679,000, 
į Ontario - 218,000 ir į Albertą 
- 176,000 per tą patį laikotarpį.

Kvebekas patyrė didžiausius 
nuostolius gyventojų skaičiuose 
tuojau po 1977 m. rinkimų, ku
riuos laimėjo separatistų “Parti 
Quebecois” partija. Prie politi
nių priežasčių prisidėjo ir eko
nominės, nes pagal statistiką 
Kvebeke yra aukštas bedarbių 
nuošimtis.

Britų Kolumbijoje gyvento
jų skaičius pakilo 13.5% tarp 
1991 ir 1996 m. Apie 45% naujų 
ateivių atvyko iš Azijos, daugu
ma apsigyveno Vankuverio apy
linkėje. Todėl Vankuveryje, tre
čiame dydžiu Kanados mieste, 
yra pablogėjusios automobilių 
eismo problemos, padidėjusi oro 
tarša ir pakilusios nekilnojamo 
turto kainos.

Kanados gynybos ministe
ris Doug Young ir ministerių 
kabinetas nutarė apriboti man
datą komisijos, tiriančios jauno 
somaliečio nužudymo aplinky
bes Kanados kareivių rankomis 
1993 m. ir klastojimą dokumen
tų, stengiantis šį įvykį nuslėpti. 
Komisijos nariai turi baigti ap
klausinėjimus ir atiduoti savo 
pranešimus iki birželio 30 d., 
nors jie prašė daugiau laiko. Fe
deracinis teismas taipgi nu
sprendė, kad komisijai duotas 
laikas nepakankamas ir nelei
džia jai atlikti savo mandato.

Apklausinėjime Cmdr. Doug 
Caie prisipažino klastojęs infor
macinius biuletenius apie įvykį 
Somalijoje. Tuo laiku buvusi gy
nybos ministerė Kim Campbell 
negavo progos dalyvauti ap
klausinėjime, davė savo parody
mus raštu. Jie teigia, sužinojusi 
visus faktus apie nužudymą tik 
po dviejų savaičių nuo įvykio. 
Jos pavaduotojas B. Fowler taip
gi skundžiasi, kad negalėjo pasi
teisinti prieš komisiją. Rgj 

čiaus sritį - gavo leidimą įvesti 
“France Telekom” telefono 
tinklą, įveikdama varžytinėse 
“Vokietijos Telekom”.

“Tenka abejoti, - rašo vo
kietis, - kas gali geriau įsitvir
tinti Rytprūsiuose - Vokietija 
ar Prancūzija? Juk Lukui Delat- 
re Rytprūsiai - tai rusiškas kraš
tas. Demarkacijos linija, skirian
ti šiaurinę Prūsijos dalį nuo pie
tinės (pietinę administruoja 
Lenkija, K.B.), yra Rytų ir Va
karų Europos siena!” Į šį pran
cūzo teiginį su pajuoka atsako 
vokietis: prancūzas turi labai 
silpną Europos geopolitinės pa
dėties supratimą.

“Le Monde” bendradarbis 
su rūpesčiu klauso gyventojų 
pasisakymų: jiems geriau vokie
čiai negu lietuviai ar lenkai, o 
jaunimui geriau Vokietija negu 
Maskva. Vokietis savo komen
tarą baigia tokiais žodžiais: 
“Apsupus Vokietiją ŠAS valsty
bėmis, Rytprūsiai bus tiltas tarp 
Vokietijos ir Rusijos. Tai kelia 
nerimą mūsų Vakarų kaimy
nams”.

Suomio pareiškimai

Atvelykio savaitę Bonoje 
viešėjo Suomijos ministeris 
pirm. Paavo Lipponen. Pasikal
bėjime su Miuncheno “Sued- 
deutsche Zeitung” dienraščio 
bendradarbiu buvo paliesti ir 
Baltijos valstybių reikalai. Laik
raščio bendradarbis paklausė: 
“Ar Vakarai pakankamai rūpi
nasi Baltijos valstybių saugumu 
bei pastovumu?” Suomis atsa
kė: “Mes galime žymiai daugiau 
padaryti. Svarbiausia - Baltijos 
valstybių įjungimas. Tai reikalas 
ne tik Baltijos jūrą liečiančių 
valstybių, bet ir JAV, ŠAS, Eu
ropos sąjungos. Visi jie turi 
jungtis į Baltijos jūros erdvės 
gyvenimą. ŠAS - ne mūsų rei
kalas. Labai svarbiu veiksniu 
Baltijos srities pastovumui mes 
laikome Baltijos valstybių na
ryste Europos sąjungoje. Balti
jos valstybės padarė labai didelę 
pažangą ūkinėje bei demokrati
nėje plėtotėje”.

Palietus Vokietijos-Suomi- 
jos santykius, diplomatas atsa
kė: toms valstybėms svarbus 
veiksnys yra Rusijos įjungimas į 
Europą. “Mes turime bendrų 
reikalų Baltijos valstybėse bei 
Baltijos jūros erdvėje. Norime 
išplėsti šiaurinę Europos sąjun
gos apimtį. O tam reikalingas 
kultūrinis ir ekonominis bend
radarbiavimas su Vokietija”.

A+A
JUOZUI LUKOŠEVIČIUI

mirus,
liūdesyje likusius žmoną RŪTĄ, dukrą VILIJĄ ir 
žentą TADĄ VALINSKUS, seseris - MONIKĄ 
POVILAITIENĘ, KAROLINĄ KUBILIENĘ, 
EUGENIJĄ JUODIENĘ, brolius - JONĄ ir žmoną 
BRONĘ, PETRĄ ir žmoną IRENĄ, jų šeimas bei 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Č. J. Kūrai ir šeima
A. P. Žuliai ir šeima

AtA
profesoriui-rašytojui

PRANUI D. GIRDŽIUI
Montrealyje mirus,

sūnus DOVYDĄ su šeima ir KLAUDIJŲ 
nuoširdžiai užjaučiame -

Mykolas, Jolanda ir Saulius Kiziai,
Windsor, Ont.

Viešpaties ramybėje užmigus mylimai mamytei 

AtA
VERONIKAI JURGULIENEI,

jos dukrai VIDAI, žentui FELIKSUI MOCKAMS, 
vaikaičiams LINAI, VYTUI, JONUI bei kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

Toronto skautai-tės

AtA
ALBINUI KARTAVIČIUI 

staiga iškeliavus amžinybėn,

jo dukras - ZITĄ GOTT, BIRUTĘ OBELĖNIENĘ, 
VALYTĘ GERARDI bei visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Jurgis ir Rimas Juodikiai

PADĖKA
Mylimas vyras, tėvelis ir tėvukas

a. a. ALBINAS BOČKUS
mirė 1997 m. vasario 17 d.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Eug. Jurgučiui, OFM, 
už maldas prie karsto ir gedulines Mišias koncelebruojant 
su klebonu kun. Aug. Simanavičiumi, OFM, ir kun. E. 
Putrimu, visiems jiems, palydėjusiems velionį į amžinojo 
poilsio vietą. Esame dėkingi karsto nešėjams; D. Radikie
nei už gražias giesmes.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu, 
užprašiusiems Mišias, ačiū už gėles ir aukas: “Kovai su vė
žio liga”, “Tremtinių grįžimo fondui” Lietuvoje, “Tėviškės 
žiburiams” ir “Vaiko tėviškės namams”.

Dėkojame Vyt. Birštonui už paruoštus pusryčius 
ir visom, prisidėjusiom prie pyragų stalo.

Liūdintys -
žmona Elena, dukra Nijolė, 
sūnus Tomas su šeimomis

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus
Dailininkas Kęstutis Keparutis

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

Hamilton, Ontario L8L 5K8
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Paminklas partizanų vadui
JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS, vyriausias Lietuvos partizanų 
vadas, devynerius metus kovojęs su sovietinių okupantų 
pajėgomis, buvo sušaudytas Maskvoje 1954 m. lapkričio 26 d.

Susitikimas su žymiuoju kalbininku
Prisimenant profesorių JONĄ KAZLAUSKĄ, nužudytą sovietmečiu 1970 metais spalio 8 dieną

H, PAULAUSKAS, Vilnius
Šiluvoje, pačiame miestelio 

centre, iškilo ąžuolinis pamink
las žymiam Lietuvos partizanų 
vadui Jonui Žemaičiui-Vytautui 
(1909-1954). Senosios šventovės 
fone jis skatina susimąstyti, pri
siminti didvyriškosios mūsų 
istorijos puslapius, kurie pa
ženklinti liūdnu, tragišku ženk
lu, bet taip reikšmingi atgimu
siai Lietuvai.

Jonas Žemaitis gimė 1909 
m. kovo 15 d. Palangoje, kur tė
vas dirbo grafo Tiškevičiaus 
ūkyje pienininku. Vėliau šeima 
keitė daug gyvenviečių, o 1935 
m. pastoviai apsigyveno Rasei
nių rajono Kiaulininkų kaime.

Pasimokęs Raseinių gimna
zijoje, J. Žemaitis įstojo j Lietu
vos karo mokyklą Kaune, kurią 
1929 m. baigė ir buvo paskirtas į 
2-jį artilerijos pulką. 1936 m. jis 
buvo pasiųstas dvejiem metam 
mokytis į garsiąją Fontaine
bleau artilerijos mokyklą Pran
cūzijoje, kurią baigęs gavo ka
pitono laipsnį. Grįžęs vadovavo 
4-jo pulko mokomajai baterijai.

Vokietmečiu J. Žemaitis 
grįžo į Šiluvą. Gen. P. Plechavi
čiui formuojant Vietinę rinktinę 
J. Žemaitis savo apylinkėse su
telkė apie 150 vyrų būrį, buvo 
paskirtas bataliono vadu.

Prasidėjus antrąjai bolševi
kų okupacijai, J. Žemaitis įstojo 
į LLA ir pasirinko partizano li
kimą. Daugiausia kovojo Rasei
nių apskrities ribose, dalyvau
damas daugelyje kautynių su 
NKVD ir stribų būriais.

1946 m. buvo įsteigta Kęs
tučio partizanų apygarda, ku
rios sudėtyje Savanorio rinkti
nės vadu buvo J. Žemaitis. 1947 
m. ankstyvą pavasarį žuvus 
Kęstučio apygardos vadui J. 
Kasperavičiui-Visvydui, šias 
sunkias pareigas perėmė J. 
Žemaitis. Partizanininė kova vis 
labiau sunkėjo - per aštuonis 
mėnesius trijose Žemaitijos 
partizanų apygardose žuvo 483 
kovotojai, buvo suimti 1502 
partizanai ir jų globėjai.

Partizanų būrius reikėjo 
vienyti, centralizuoti vadovavi
mą, ir todėl 1948 m. liepos mėn. 
J. Žemaitis įsteigė Laisvės ko
vos sąjūdžio organizaciją ir pri
ėmė vyriausiojo partizanų vado 
pareigas. 1949 m. vasario 16 d. 
jam buvo suteiktas partizanų 
generolo laipsnis.

Ypač sunki buvo 1951-52 
metų žiema. J. Žemaitis slėpėsi 
Jurbarko rajono Šimkaičių miš
ke, netoli Pavidaujo kaimo, pel
kėje iškastame bunkeryje. Sir
guliavo ir gruodžio mėnesį jį iš
tiko priepuolis ir paralyžius. Pa
vasariop vada ėmė gydyti medi
cinos sesuo Marytė Žiliūtė-Eg- 
lutė. Sveikata pagerėjo, bet bol

Paminklas Lietuvos partizanų vadui JONUI ŽEMAIČIUI-VYTAUTUI
Šiluvoje Nuotr. H. Paulausko

ševikinis saugumas MGB ypač 
sustiprino sekimą, daugėjo su
ėmimų, žiaurių kankinimų ir 
trėmimų. Šimtai tūkstančių par
tizanams palankių ūkininkų bu
vo išvežta į Sibirą, baisių tardy
mų metu ne vienas partizanų ry
šininkas palūždavo. Daugėjo iš
davysčių.

Nežmoniškai sunkios gyve
nimo sąlygos ir nuolatiniai pa
vojai visai išsekino kovotojų jė
gas. 1953 m. gegužės 23 d. so
vietų agentams pavyko suimti 
partizanų Mindaugo būrio vadą 
Juozą Palubecką-Simą, kuris 
kartu slapstėsi viename bun
keryje su J. Žemaičiu. Čekistai 
septynias dienas tardė ir kan
kino partizaną, kuris nežmoniš
kų kančių nebeišlaikė.

Gegužės 30 d. vidurdienį 
sovietų saugumiečiai aptiko 
bunkerį ir jin įmetė paralyžiuo
jančių dujų granatą. J. Žemai
tis-Vytautas buvo suimtas. Če
kistai norėjo jį panaudoti savo 
tikslams, bandė palaužti, net 
buvo lėktuvu nuskraidinę į 
Maskvą, kur jį tardė pats čekis
tų vadeiva J. Berija. Partizanų 
generolo, Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio tarybos prezidiumo 
pirmininko, kuris atgavus Lietu
vos nepriklausomybę turėjo tap
ti penktuoju respublikos prezi
dentu, sovietams nepavyko nei 
užverbuoti, nei palaužti.

1954 m. birželio mėnesį 
prasidėjo uždaras partizanų 
teismas. Įsimintini teisiamųjų 
pareiškimai:

Marytė Žiliūtė: “Sovietų 
Sąjunga okupavo mano kraštą ir 
neteisėtai jame įvedė sovietų 
valdžią. Aš kovojau prieš šią 
valdžią ir laikau, kad kaip lie
tuvė turėjau tai daryti”.

Juozas Palubeckas: “Teisia
mieji suimti dėl mano kaltės, ir 
aš taip pat jaučiuosi kaltas ir as
meniškai prieš juos. Prašau teis
mą sušvelninti jiems bausmę ir 
už juos nubausti mane”.

Jonas Žemaitis: “Visus po
grindžio veiksmus, kurio dalyviu 
aš buvau, nukreiptus prieš so
vietų valdžią, aš laikau teisin
gais ir nelaikau nusikalstamais 
(...). Aš vis tiek manau, kad ko
va, kurią vedžiau devynerius 
metus, turės savo rezultatus”.

Jonas Žemaitis-Vytautas bu
vo sušaudytas Maskvos Butyrkų 
kalėjime 1954 m. lapkričio 26 d. 
Po savaitės ten pat sušaudė ir 
Juozą Palubecką.

Lietuvos partizanų vado J. 
Žemaičio-Vytauto gyvenimas ir 
kova yra ryškiausio didvyrišku
mo pavyzdys.

Plačiau apie įžymųjį parti
zaną yra rašiusi N. Gaškaitė 
knygoje “Laisvės kovų archy
vas” XIII t. 1995 m.

Lietuvos partizanų vado JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO bareljefas
Šiluvoje Nuotr. H. Paulausko

Tautinės mažumos
Baltijos valstybėse

“The Toronto Globe & Mail” 
dienraštyje š. m. balandžio 8 d. 
buvo išspausdintas straipsnis 
apie Latvijoje ir Estijoje gyve
nančius rusus. Autorius Geof
frey York rašo, kad tūkstančiai 
tose valstybėse gyvenančių rusų 
neturi teisės į pilietybę, balsuoti 
ar dirbti valdžios tarnyboje. 
Jiems net gresiąs deportacijos 
pavojus.

Estija ir Latvija dar su 
Maskva nėra išsprendusi nesu
tarimų dėl rusų gyventojų liki
mo. Maskva teigianti, kad be
veik milijono rusų žmogaus tei
sės yra pažeidžiamos, grasina 
taikyti ekonomines sankcijas, 
jeigu mažumoms nebus pripa- 
žįstomos pilietybės teisės.

Estija ir Latvija esą kaltina 
Rusiją jos padarytais žmogaus 
teisių pažeidimais, įtardamos, 
jog Rusija tyčia aštrina mažumų 
teisių klausimą, norėdama Bal
tijos kraštams sudaryti kliūtis 
įsijungti į Šiaurės Atlanto sąjun
gą bei Europos sąjungą ir laikyti 
jas savo įtakos sferoje.

Vis dėlto esą užsienio poli
tikos stebėtojų, kurių nuomone 
Latvija ir Estija turėtų sušvel
ninti įstatymus, draudžiančius 
beveik trečdaliui gyventojų bal
suoti ar turėti nuosavą žemę. Jų 
teigimu, dabartiniai apribojimai 
nesudaro demokratinio ir pa
stovaus krašto vaizdo.

Pasak G. York, vien Lietu
va, kurioje rusų yra tik 10%, ne
jausdama pavojaus, suteikė jiems 
teisę įsigyti pilietybę ir balsuoti. 
Latvijoje yra tik 57% latvių, o 
35-40% rusų, ukrainiečių ir gu
dų. Sovietiniais laikais, vykdy
dama nutautinimo politiką, 
Maskva specialiai siuntė rusus 
apsigyventi Latvijoje ir Estijoje. 
Atgavusios nepriklausomybę šios 
valstybės nedavė pilietybės atvy
kusioms po 1945 m., nebent jų 
tėvai buvo piliečiai ankstesnia
me nepriklausomybės laikotar
pyje-

Norintiems įsigyti pilietybę 
keliami dideli kalbos, istorijos ir 
konstitucijos žinojimo reikalavi
mai. Griežčiausios taisyklės tai
komos mažumoms Latvijoje, 
kuri riboja pilietybės prašančių
jų skaičių ir jų didelę dali atbai-

Didžiausias atviros visuome
nės priešas yra nebe komunizmas, 
o neribotas kapitalizmas.

Amerikos bilijonierius 
GEORGE SOROS

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). 

do sudėtingomis biurokratinė
mis procedūromis.

Apie 120,000 Estijoje gyve
nančių rusų yra padavę prašy
mus gauti Rusijos pilietybę, 
kuri greitai suteikiama, tačiau 
jie nenori grįžti į Rusiją, nes 
Baltijos kraštų ekonomija yra 
daug stipresnė. Net daugelis ne
turinčių pilietybės esą pilnai įsi
jungę į krašto gyvenimą ir pra
deda save laikyti estais arba lat
viais, siunčia savo vaikus į vieti
nes mokyklas.

Estijos ir Latvijos valdžios 
pareigūnai nežada keisti įstaty
mų, nesutinka su kaltinimais, 
jog prieš rusus diskriminuoja
ma, ir tvirtina, kad jie turi 
stengtis prisitaikyti ir išmokti 
vietinę kalbą. RSJ

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.

N«rvistaGATEWAY TO THE WORLD

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

Contact your travel agent or call Norvista Tours at 
416«222«O2O3 or 1 •800*461 *8651

KAZIMIERAS SKEBĖRA, 
Vilnius

1968 m. gegužės mėn. grį
žęs iš katorgos, rytojaus dieną 
buvau paprašytas į svečius pas 
artimą kaimyną Viktorą Kar
čiauską į svečius. Kol šeiminin
kė ruošėsi, mudu su šeimininku 
narpliojom dienų įvykius, kurie 
nebuvo linksmi. Aš jam pasako
jau apie buvusią buitį katorgi
ninko, o jis man - apie nūdie
nos kolchozo vergiją ir ateitį be 
jokių pragiedrulių.

Ant stalo, užtiesto balta 
kaip sniegas staltiese, guli man 
konclagery nematytas “Valstie
čių laikraštis”. Žvilgterėjau į jo 
eilutes ir pritrenkiančiai nuste
bau: “Ėriškių kolūky palikta 9 
motininės kiaulės”. Kas tai, ko
rektūros klaida ir nevykusi paty
čia? Kitur, “Lenino keliu” kolū
ky dvi motininės kiaulės atvedė 
23 paršelius. Reiškia, ne korek
tūros klaida, o redaktorių są
moningas niokojimas lietuvių 
kalbos. Ir dar artojams skirtame 
laikraštyje.

Turėjome Moters dieną ko
vo 8, bet už tai neturėjome Mo
tinos dienos, kurią, kiekvieną 
gegužės mėnesio pirmąjį sek
madienį, minėdavome kaip ir 
visame kultūringame pasaulyje 
mini ir šiandien. Už tai mes pa- 
veldėjome maskolišką keiksma
žodį motinos vardu...

Abu su geruoju Viktoru pa
svarstę ir pasipiktinę šituo anti- 
kultūriniu reiškiniu, atsisveiki
nom. Rytojaus dieną nuvykau 
Vilniun. Iš karto į universiteto 
rūmus. Juk kur gi kitur surasi 
mūsų kalbos žinovus, jei ne uni
versitete? Pirmas sutiktas man 
parodė duris po kairei. Užėjau. 
Čia suradau 3 šaunias mergai
tes. Rodos, tai buvo redakcija. 
Va, šitom gerom mergiotėm aš 
ir išdėsčiau savo sopulį, kurį 
man sukėlė vakar matytas 
“Valstiečių laikrašty” praneši
mas apie išniekinimą mūsų 
brangiosios motinos. Mergytės, 
tai išgirdusios, susirūpino ir 
man pasakė padėti nieko nega
linčios ir nurodė užeiti pas fa
kulteto dekaną profesorių Joną 
Kazlauską.

Viena tų mergyčių mane 

palydėjo iki durų, už kurių esąs 
dekanas, parodė ir pabėgo. Aš 
stoviu ir galvoju: jeigu jau tas 
geras vaikas bijojo pabelsti į du
ris ir mane ten įvesti, reiškia tas 
profesorius senas ir piktas. Ko 
gi ji pabėgo?

Truputį pastoviniavęs, pa
galvojau: tiek kelio padaręs 
grįžti nuo durų negerai. Aš gi 
ateinu prašyti ne malonės ir ne 
pinigų, ir net ne sau kokios nau
dos, o tautos garbės reikalu. Jei 
barsis, atsiprašysiu ir išeisiu. Pa
beldžiau nedrąsiai. Išgirdau 
energingą prašymą. Drąsiai 
įėjau. Net savo akimis netikiu: 
prie stalo stovi jaunas, energin
gas jaunuolis, kuris savo tokiom 
gerom ir nuoširdžiom akim tar
si prikaustė prie savęs. Žinoma, 
aš nepatikėjau, kad čia profeso
rius, nes per jaunas. O dar de
kanas. Tam reikia patyrimo, ži
noma, ir metų. O tas simpatiš
kas žmogus labai jau jaunas. 
Matau, kaip jis su nuostaba žiū
ri į lagerinę mano aprangą.

“Kaip kiekvienas augalas 
turi savo kirmėlę, taip kiekvie
nas žmogus turi savo rūpestį. 
Turiu jį ir aš”. Išdėsčiau savo 
pasipiktinimą sovietiškais ne tik 
biurokratais, bet ir neprausta
burniais, kurie kiaules pavadino 
motinomis, o Motinų net šventę 
panaikino.

Jaunas profesorius mane iš
klausęs sako: “Tai ką gi mes ga
lim padaryti?”

- O jeigu taip parašyti 
“Valstiečių laikraščio”, “Tie
sos”, “Komjaunimo tiesos”, Že
mės ūkio” ir kitų laikraščių re
daktoriams trumpus laiškučius, 
kad jie bent jau nekiaulintų mū
sų motinų.

Pasikvietė iš kito kambario 
mergytę, kuriai padiktavo trum-

Savaite Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gūnais bei verslininkais. Kaip 
praneša “Lietuvos aidas”, jo 
tikslas buvo užsitikrinti Danijos 
paramą Lietuvai stojant į Vaka
rų organizacijas, o taip pat pa
skatinti Danijos verslo firmas 
dalyvauti privatizuojant svar- 

pą turinį. Ji mašinėle per kalkę 
užrašė, ką jai profesorius padik
tavo. Tik jis kiekvieno lapelio 
viršuje užrašė savo ranka laik
raščių pavadinimus, kuriuos ati
davė mergaitei, pasakęs: “Adre
sus surasit telefonų abonentų 
knygoje”.

Šitos “kiaulystės” reikalą 
spręsdamas, pavogiau jo labai 
brangaus laiko, gal daugiau nei 
valandą. Profesorius žvilgterėjo 
į laikrodį ir jau nesėdo už stalo, 
bet mane išlydėjo iki aikštelės, 
stipriai paspaudė ranką ir pasa
kė: “Jei tie biurokratai neturi 
įsakymų iš viršaus ir jei patys 
dar visai nesugedę, tai gal kas 
nors ir išeis”. Dar kartą paspau
dė man ranką ir sparčiu žingsniu 
nužingsniavo Sruogos gatvėn.

Aš, likęs universiteto aikš
telėje, dar ilgokai galvojau ir su 
dideliu džiugesiu didžiavausi, 
kad dėkui Dievui pas mus dar 
yra profesorių, ir tai jaunų pro
fesorių, kurie, kad ir labai ap
krauti visokiais darbais, so
džiaus žmogui suranda ir laiko, 
ir gero patarimo, ir nuoširdžios 
pagalbos. Tik ar daug tokių?

Po dviejų savaičių skaitau 
ne tik “Tiesoje”, bet ir rajono 
“Lenino vėliavoje”, kad Bagas
laviškio kolūkyje dvi paršavedės 
atsivedė 23 paršelius. Jau ne 
“motininės”. Ir taip to doro 
mokslininko dėka padaryta tiek 
daug lietuvių kalbos tyrumui. 
Praėjo jau 27 metai, kai šis kil
nus ir didelis mokslininkas buvo 
klastingai nužudytas. Mes, ku
riems tai svarbu, negalim už
miršti, kaip šis mokslininkas ap
gynė mūsų Motinos vardą. Be 
lazdos, be pagalio, be durklo, 
be automatiško ginklo, vien sva
riu filologo žodžiu.

biuosius Lietuvos ūkio objektus, 
pvz. Klaipėdos uostą, naftos 
pramonę.

Briuselyje balandžio 18 d. 
Lietuvos pareigūnai pakartojo 
savo poziciją dėl ŠAS plėtimosi, 
apibūdino Lietuvos galimybes 
tapti nare, rašo ELTA. Užsie
nio reikalų viceministerio Albi
no Januškos vadovaujama Lie
tuvos delegacija susitiko su ŠAS 
politinio karinio valdymo komi
teto nariais. Buvo apsvarstytas 
Lietuvos aktyvus dalyvavimas 
“Bendradarbiavimo” planavime 
ir peržiūroje nuo programos 
pradžios, 1995 m.

Padidėjo valstybės skola
ELTA skelbia, kad pirmąjį 

šių metų ketvirtį Lietuvos vals
tybės skola padidėjo 146 mln. 
litų ir balandžio 1 d. siekė 7.37 
bin. litų. Finansų ministeris Al
girdas Šemeta pranešė, kad 
skola užsieniui per tris mėne
sius padidėjo 39 mln. litų, ba
landžio pradžioje buvo 4.7 bin. 
litų, o vidaus skola padidėjusi 
137 mln. litų iki 2.65 bin. litų.

Lietuvos valstybės kontro
lieriaus Vido Kondroto nuomo
ne, įvairių Lietuvos įmonių už
sienyje gautos paskolos naudo
jamos blogai arba vos patenki
namai. Praėjusių metų duome
nimis, 8.4% įmonių, gavusių 
valstybės garantuotas paskolas 
nevykdė pažadėtų įsipareigoji
mų; 7.3% įmonių finansinė būk
lė buvo labai bloga; 93.2% įmo
nių paskolos buvo išduotos be 
užstato.

Naujasis Vilniaus meras
ELTOS žiniomis, iš trijų 

kandidatų balandžio 10 d. nau
juoju Lietuvos sostinės meru 
(28 balsais iš 50-ties) buvo iš
rinktas verslininkas Rolandas 
Paksas. Jis tikisi, kad sostinei 
bus paskirta daugiau lėšų iš 
valstybės biudžeto. Jo teigimu, 
pirmiausia bus tvarkomos gat
vės, paupiai, kiemai, žolynai, 
fontanai, o vėliau sprendžiami 
transporto srautų klausimai, se
namiesčio atstatymas.

Kaip rašo “Lietuvos aidas” 
(nr. 70), taip pat buvo išrinkti 
du mero pavaduotojai, nutarta 
sudaryti 10 narių valdybą, o ko
mitetai bus palikti tie patys.

Kauno miesto taryba nau
juoju meru išrinko konserva
torių, UAB “Santechnika” ge
neralinį direktorių Henriką Ta- 
mulį. RSJ
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@> LAISVOJE TEVfflEJE
‘ UŽMIRŠTAS PRAŠYMAS
Baigiantis žiemai Šv. Kazi

miero seselių vienuolija pastebė
jo, kad nėra pakankamai lėšų Pa
žaislio vienuolyno svečių namo 
šildymo įrangai sutvarkyti. Gerai, 
kad Kauno savivaldybė remontui 
galėjo paskirti 21.375 litus iš biud- 
žetan neįtraukto fondo. Vienuo
lės aiškino, kad svečių namas yra 
skirtas tiems, kurie ieško ramy
bės, dvasinio susikaupimo ir mal
dos.

KOVA DĖL SIENOS IR NAFTOS
Balandžio mėnesį Lietuva ir 

Latvija vėl turėtų pradėti daug 
ginčų atnešusias derybas dėl naf
tos ir jūrų sienos. Lietuvos dele
gacijai šiose derybose vadovauja 
užsienio reikalų ministerijos sekr. 
R. Šidlauskas. Jo nuomone, šį 
kartą pagrindinis dėmesys teks jū
rų sienai, atskirtai nuo naftos rei
kalų. Esą abiem derybininkų pu
sėm paaiškėjo, kad ginčiai dėl 
naftos tėra laikini, o siena išliks 
amžiams net ir tada, kai Baltijos 
jūroje nebebus naftos. Ateis lai
kas, kai neliks net ir firmų, ieš
kančių naftos telkinių Baltijos 
jūroje. R. Šidlauskui taipgi atro
do, kad abiem pusėm derybose 
bus lengviau pačioms išspręsti tos 
amžinos sienos klausimą, kai iš jo 
bus išjungti naftos reikalai su 
gundančiais tarpininkų pažadais 
bei ju siekiais.
NENORI ZAUERVEINO GATVĖS

Lietuvos istorijoj Jurgiu Zau
erveinu yra vadinamas Hanove
ryje gimęs politikas ir rašytojas 
Georg Sauerwein (1831-1904), 
Mažosios Lietuvos veikėjas ir jos 
himno “Lietuviais esame mes gi
mę” autorius. Aldonos Aleksėjū
nienės pranešimu “Lietuvos ry
te”, jo vardo gatvėje gyvenantys 
šilutiškiai renka parašus, reika
laudami kitokio pavadinimo savo 
gatvei. Esą jie nežino, kur ir kada 
Jurgis Zauerveinas gimė, gyveno, 
ką veikė ir už kokius nuopelnus 
po mirties jo vardu pavadinta gat
vė Šilutėje. Tik retas yra girdėjęs 
ir J. Zauerveino Mažosios Lietu
vos himnu tapusį eilėraštį “Lie
tuvninkais mes esam gimę”, ku
riam melodiją sukūrė Stasys Šim
kus. Be to, jiems sunku ištarti to
kios gatvės pavadinimą. Tad J. 
Zauerveiną geriau būtų pagerbti 
Šilutėje pastatytu paminklu. Tai 
pirmas toks protestas, nors Šilu
tėje yra filosofo I. Kanto, rašytojo 
H. Suedermanno, muziejininko 
H. Scheu gatvės, atspindinčios jų 
turėtus ryšius su Mažąja Lietuva.
KLASTINGI IVANOVO ŽODŽIAI

Apgaulingos vienybės “Je- 
dinstvo” vadas Valerijus Ivanovas 
1996 m. gegužės 22 d. Dūma va

KAIRYS BALTIC
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg į vieną adresą.
Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.
Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.
Iš toliau siųsti U.P.S.
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.

4 Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
4 Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer.).

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

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

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

Tel. 905 643-3334

dinamo Rusijos parlamento na
rius supažindino su savo knyga 
“Lietuvos kalėjimas”, naudoda
masis klastingais šmeižto žo
džiais, liečiančiais kruvinuosius 
1991 m. sausio 13 d. įvykius Vil
niuje. Pasak jo, ten žuvo tik vie
nas sovietų armijos kariškis KGB 
Itn. Šatskinas. “Lietuvos ryto” at
stovas Donatas Stravinskas, cituo
damas V. Ivanovo žodžius, rašo: 
“Visi lavonai, kurie ten buvo, tai 
ne lavonai žmonių, žuvusių nuo 
susidūrimo su sovietų armija. Aš 
tai tvirtinu griežtai ir aiškiai...” 
Rusijos pilietis V. Ivanovas, “Je- 
dinstvo” vadas Lietuvoje, netgi 
drįso teigti, kad ir Loretos Asa
navičiūtės nesutriuškino sovieti
nis tankas. Esą niekas per mer
giną nevažiavo. Baudžiamosios 
bylos V. Ivanovui už jo šmeižtus 
pareikalavo tanko vikšrų sutriuš
kintos Loretos motina Stasė Asa- 
navičienė bei kitų žuvusiųjų arti
mieji. Bylą Vilniaus antrajame 
apylinkės teisme jau pradeda na
grinėti teisėjas R. Piličiauskas, 
tikrindamas V. Ivanovui mestų 
šmeižto kaltinimų teisingumą.

BLANKSTA VĖLIAVOS SPALVOS
Spalvų derinį Lietuvos vėlia

vai jau 1917 m. išrinko dr. Jonas 
Basanavičius, dailininkai Antanas 
Žmuidzinavičius ir Tadas Daugir
das. Jų pasirinktą spalvų derinį 
sudarė - sodri auksinė geltona, 
ąžuolo lapo žalia ir purpurinė 
tamsokai raudona. Ritos Gruma
daitės pranešimu “Lietuvos ryte”, 
tokios spalvos buvo atspausdintos 
ir Atgimimo sąjūdžio pirmojo su
važiavimo atstovams. Nepriklau
somybės laikų Lietuvos vėliava su 
geriausiomis šio derinio spalvo
mis 1988 m. spalio 7 d. buvo rasta 
inžinierių Jūratės ir Rimanto Ka
rosų šeimoje. Šią vilnonę austinę 
vėliavą išsaugojo Jūratės mama 
Stefa Platelienė, ištremiama į 
Mordovijos lagerius ją perdavusi 
globėjai Apolonijai Kepėšaitei. 
Problemą sudaro greitas Lietuvos 
vėliavos spalvų nublukimas. Mat 
jos yra su atspalviais, saulėje grei
čiau blunkančiais. Patvaresnė už
sienio medžiaga Lietuvai per 
brangi. Geriausias dabartines vė
liavas iš vietinės medžiagos Lie
tuvoje gamina Širvintų bendrovė 
“Žeimena” ir Kauno bendrovė 
“Šilkas”. Lietuvos vėliavas valsty
binėms šventėms dabar reikia iš
kelti trylika kartų per metus.

PAMINKLAS ŠILUTĖJE
Šilutės rajono valdyba jau 

1995 m. vasario 13 d. potvarkiu 
įsipareigojo paskelbti idėjinį kon
kursą paminklo, įamžinančio 
Klaipėdos krašto susijungimą su 
Didžiąja Lietuva. Konkurso rei
kalams ji iš anksto paskyrė pus
ketvirto tūkstančio litų. Tačiau 
konkursas ir po dvejų metų tebė
ra nepaskelbtas. “Lietuvos ryto” 
atstovės Aldonos Aleksėjūnienės 
pranešimu, jis ir nebus paskelb
tas. Mat paminklo neapmokamą 
projektą pasiūlė klaipėdiečiai ar
chitektai Marija ir Martynas Pur
vinai, energingi Mažosios Lietu
vos garsintojai. Jų projektą suda
ro simbolinė siena bei jos abiejo
se pusėse įrašytos Klaipėdos kraš
tui ir Didžiajai Lietuvai svarbios 
susijungimo datos, sukilimo orga
nizatorių pavardės. Paminklas 
bus pastatytas aikštėje priešais Ši
lutės savivaldybės rūmus. Mat ten 
1923 m. sausio mėnesį veikė Vy
riausiasis Mažosios Lietuvos gel
bėjimo komitetas. Paminklą nori
ma atidengti 1998 m. sausio 15 d., 
kai bus minima Klaipėdos krašto 
ir Didžiosios Lietuvos susijungi
mo deimantinė sukaktis. V- Kst-

Brazilijos lietuvių tautinių šokių grupė “Nemunas” linksmina svečius “Lituanikos” sodyboje 1997.III.9
Nuotr. A. Rudžio

Iškilmės Brazilijoje
VIENUOLĖS ŠVENTĖ. Jo

nas Zakarevičius su žmona Vera 
ir dviem dukrelėm atvyko iš Lie
tuvos 1928 m. ieškoti laimės. Jau
nesnioji dukrelė Joana 1947 m. 
panūdo ieškoti tos laimės vienuo
lyne. Ji anuomet vasario 1 d. su 
kitom draugėm įstojo pranciškie- 
čių vienuolijon, kur gavo Kristi
nos vardą. Atlikusi reikalingas 
studijas, tapo mokytoja ir dabar 
sėkmingai darbuojasi Šv. Mykolo 
arkangelo vardo mokykloje. 1997 
m. vasario 1 d. ji su savo draugė
mis - kiniete ir portugale atšven
tė 50 metų vienuolinio gyvenimo 
sukaktį. Šv. Mišias aukojo trys 
kunigai - J. Šeškevičius, 1. Daioni 
ir J. Ulisses Leiva, dabartinis Šv. 
Juozapo par. klebonas. Pojiamal- 
dų buvo surengtos vaišės Šv. My
kolo par. salėje. Ten buvo palin
kėta seselei Kristinai toliau sėk
mingai darbuotis lietuvių tarpe.

Įvažiavimas į lietuvių sodybą “Lituanika” Brazilijoje Ntr. A. Rudžio

Delhi-Tillsonburg, Ont.
Į AMŽINĄ POILSĮ sausio 

mėn. išlydėjome a.a. Mariją Rudo
kienę ir a.a. Albiną Skodienę, 
Bendruomenės ir katalikių moterų 
draugijos veikėjas.

Kovo 28 d. savo namuose, 
Vienna, Ont. mirė a.a. Marija Mic
kevičienė. Ostrander laidotuvių na
muose kovo 31 d. kalbėjome Roži
nį ir atsisveikinome su aktyvia ir la
bai darbščia Bendruomenės, katali
kių moterų bei DLK Gedimino 
šaulių kuopos nare. Balandžio 1 d. 
po gedulinių Mišių Šv. Kazimiero 
lietuvių šventovėje Delhi, Ont., pa
lydėjome į Šv. Jono lietuvių kapi
nes Mississaugoje, Ont.

TABAKO SUPIRKIMO PA
TALPOSE, Delhi, Ont., balandžio 
13 d. vyko daugiakultūris pasirody
mas, kuriame dalyvavo ir apylinkės 
lietuviai. Mūsų bendruomenei dau- 
giakultūrėje veikloje atstovauja J. 
Lukšys. Jis vadovavo ir tautybių ei
senai. Lietuvišką parodėlę paruošti 
buvo paprašytas mūsų jaunimas. Su 
didele meile norėdamos parodyti 
ką Lietuva turi gražiausio, dirbo J. 
Pargauskienė ir S. Pargauskaitė- 
Comeau, talkinant tėvui ir sūnui 
Pargauskams. Didžiausias parodė
lės lankytojų dėmesys krypo į gin
tarą, kiti žavėjosi Kryžių kalnu. Į 
gausius lankytojų klausimus atsaki
nėjo B. Lukošienė ir E. Rugie- 
nienė. Tautybių eisenoje tarp dau

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

k- KULNO SKAUSMAI
> PĖDOS SKAUSMAI
> PIRŠTU DEFORMACIJOS
> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
> ĮAUGĘ NAGAI
> VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
k- SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKU EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

PENSININKŲ NAMŲ ĮKUR
TUVĖS. 1997 m. kovo 9 d. į lietu
vių aikštę Vila Zelinoje rinkosi tau
tiečiai, pasiruošę kelionei j lietuvių 
sodybą “Lituanika”. Jų laukė trys 
dideli autobusai, pritaikyti ilgom 
kelionėm. Per dvi valandas pasie
kėm “Lituaniką”, esančią už 80 km 
nuo Sao Paulo. Iškilmingas Mišias 
atnašavo lietuviai kunigai ten 
įrengtoje koplyčioje, kurioje telpa 
50 asmenų, o mūsų buvo arti 200. 
Po šventinimo apeigų buvo vaišės, 
kur irgi buvo ankšta.

Pensininkų name yra aštuoni 
kambariai su patalpa sanitarui ir 
svečių kambarys. Namas pastatytas 
gražioje vietoje, ramioje aplinkoje, 
toli nuo miesto triukšmo.

Per pietus, sukalbėję maldą, 
pasivaišinom valgiais, vaisvande
niais ir putojančiu alumi. Popietę 
praleidom lietuviškoje aplinkoje. 4 
v.p.p. buvo kava su pyragaičiais. 5 
v.p.p. autobusais grįžome į Sao 
Paulo. Antanas 

gybės kitų valstybių vėliavų Par- 
gauskų šeima nešė ir Lietuvos vė
liavą. Labai sumažėjome savo skai
čiumi, bet pasilikusieji dirbame ir 
stengiamės, kad Lietuvos vardas 
dar ilgai skambėtų šioje apylinkėje.

KLB VALDYBOJE vietoj mi
rusio vicepirmininko ir išsikėlusios 
kitur gyventi sekretorės dabar vice
pirmininku yra J. Vitas, sekretorė - 
B. Lukošienė. T.P.

London, Ontario
LONDONO “PAŠVAISTĖS” 

CHORISTAI balandžio 13 d. buvo 
maloniai nustebinti jiems parapijos 
tarybos suruoštomis vaišėmis, ku
rias dosniai parėmė kun. K. Kak
nevičius, R. ir P. Kūrai, A. Petra- 
šiūnas ir V. Staškūnas. Linksmino 
su puikiai paruošta programa L. 
Turūtaitė iš Toronto. Vaišės buvo 
ne tik linksmos, bet ir skaniai pa
ruoštos I. Daniliūnienės, talkinant 
S. Šilbajorienei ir V. Bendoraitie- 
nei. Jau metai, kai “Pašvaistė”, ne
tekusi pirmininkės ir sekretoriaus- 
iždininko G. ir E. Petrauskų, sėk
mingai gieda kas sekmadienį Šilu
vos Marijos šventovėje net neturė
dama nuolatinio chorvedžio. Cho
ristai dėkingi muz. A. Petrašiūnui, 
kuris nors ir labai užsiėmęs, randa 
laiko choristus paruošti didesnėm 
šventėm. Nuoširdų ačiū taria “Pa
švaistės” choristai visiems, prisidė- 
jusiems prie šios nuotaikingos po
pietės. Viktorija Staškūnienė

Hamilton, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ FON

DUI, prisimindami a.a. Julių Ma
čiuką ir reikšdami užuojautą šeimai 
bei visiems artimiesiems, aukojo: 
$20 - K.A. Žilvyčiai, J.G. Krišto
laičiai, J. Stankus, P. Žulys; $10 - J. 
Miltenis, J.R. Piciniai. Prisiminda
mi a.a. Stasę Milerienę ir reikšdami 
užuojautą vyrui Kazimierui Mile
riui, dukroms Ramunei ir Daliai ir 
jų šeimoms bei visiems artimie
siems, aukojo: $50 - Sofija Rakš- 
tienė; $25 - Z.N. Stonkai, V.M. Le- 
parskai, S. Dalius; $20 - I. Repeč- 
kienė, P. Žulys, J.K. Blekaičiai, P. 
G. Breichmanai, J.K. Januškevi- 
čiai, J.T. Andrukaičiai, A. Petrai- 
tienė, J. Stankus, J.G. Krištolaičiai, 
J.M. Gimžauskai, P.S. Kanopai, G. 
A. Skaisčiai, L.D. Gutauskai, L.J. 
Koperskiai, K.L. Meškauskai, J.R. 
Jurgučiai, A.V. Stanevičiai, A.S. 
Aušrotai, K.K. Deksniai, P.Ž. Sa
kalai, B. D. Mačiai, J.R. Piciniai, 
D. Žemaitienė; $15 - J.J. Stanai
čiai; $10 - P. Krivinskienė, S. Sau- 
norienė, J. O. Kareckai, J. Miltenis, 
V. E. Sakai. A. a. Juozo Bajoraičio 
atminimui aukojo: $68.58 ($50 US)
- V. K. Karaliai, Baltimore, Md; 
$20 - A. V. Stanevičiai. A. a. Alek
so Vaičeliūno atminimui $20 auko
jo A. Deksnienė. Kanados lietuvių 
fondas dėkoja už aukas. KLF

“LIETUVOS TREMTINIŲ FON
DUI” a.a. S. Milerienės atminimui 
aukojo: $25 - A. J. Mačiukai; a.a.
J. Mačiuko atminimui aukojo: $30
- O. St. Žvirbliai. “Vaiko tėviškės 
namams” a.a. J. Mačiuko atmini
mui aukojo: $20 - V.M. Kazlaus
kai, N.N., kun. Kazlauskas. Aukas 
surinko Hamiltono katalikių mote
rų draugija.

BRONĖ SKVERECKIENĖ 70- 
tojo gimtadienio proga balandžio 
12 d. pagerbta Sheraton viešbutyje 
staigmenos vaišėmis, kurias suruo
šė dukterys, žentai, vaikaičiai, pro
vaikaičiai, pasikviesdami daug su
kaktuvininkės draugų. B. Skverec- 
kienė daugelį metų dirbo KLK mo
terų draugijoje. Paprašyta gelbsti ir 
dabar liet, organizacijoms. Sveikini
muose palinkėta geros sveikatos 
dirbti tėvynės ir artimo gerovei. Z.R.

GIEDRAIČIO LIETUVIŲ ŽŪK 
LAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLU
BO valdybos posėdis įvyko balan
džio 16 d. Klubo valdybą sudaro: 
pirm. J. Stankus, vicepirm. A. Ju- 
sys, sekr. A. Povilauskas, šaudymo 
vadovas V. Svilas, šaudymo vadovo 
padėjėjai P. Armonas ir Z. Čeč- 
kauskas, medžioklės vadovas M. 
Jonikas, žūklautojų vadovas P. Šid
lauskas, spaudos ir reklamų A. Gai
lienė, ūkio vadovė E. Bajoraitienė. 
Revizijos komisija: G. Skaistys, P. 
Sakalas ir P. Šulys.

Klubo pirm. J. Stankus, per
skaitė susirinkimo darbotvarkę. Bu
vo prisiminti neseniai mirė klubo 
nariai Balys Savickas ir Juozas Ba
joraitis. Į klubą įstojo 10 naujų na
rių: R. Zaburskis, Ed. Ginčiauskas, 
Ed. Macijauskas, K. Keparutis, A. 
Pranckevičius, B. Mačys, D. Mačie
nė, Ed. Krištolaitis, R. Prakapas ir
K. Deksnienė.

Visuotinis klubo narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, birželio 1, 
2 v.p.p. Bus taurių įteikimas. Atvy
kusieji ir susimokėję nario mokestį 
bus pavaišinti. Pirmoji klubo gegu
žinė įvyks liepos 13 d. Kitos: “Tal
kos” kredito kooperatyvo - liepos 
26 d., “Tėvynės sąjungos” - rugpjū
čio pabaigoj (tikslesnė data bus pa
skelbta vėliau). Sezono uždarymas
- rugsėjo 14 d. A. Gailienė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
■ sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus j-

(Esu “Union Gas” /m 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

■ B ■■ 
V1 ex LIF.ILIVIAI PASAULYJE

JA Valstybės
Ankstyvą Velykų rytą Niujor

ke buvo nušauta naujųjų ateivių 
iš Lietuvos - Jūratės ir Rimgaudo 
Dainių šeima. Jūratė, baigusi psi
chologijos studijas Vilniaus uni
versitete, į JAV atvyko 1994 m., o 
jos vyras Rimgaudas - 1995 m. 
Sekančiais metais jiedu atsivežė 
sūnų, kurį tėvų žuvimas ištiko tik 
ašuonerių metukų amžiaus. Ber
niukas, išgirdęs šūvius, tėvus rado 
nušautus miegamajame. Jis atpa
žino iš miegamojo išbėgantį mek
sikietį Abelį Rosą. Šį įvykį labai 
plačiai aprašė Vilniuje leidžiamas 
“Lietuvos rytas”. Pasak jo, Jūratė 
su meksikiečiu A. Rosu, prisipa
žinusiu nužudymą, dirbo tame pa
čiame restorane ir netgi gyveno 
su juo. Tačiau vėliau ji grįžo pas 
sūnų atsivežusį savo vyrą Rim
gaudą. Nelegaliai į JAV atvykęs 
meksikietis A. Rosas juos abu nu
šovė nesuvaldydamas kerštingu
mo. Jo dabar laukia mirties baus
mė. Jūratės ir Rimgaudo palaikai 
buvo sudeginti, išpjovus persodi
nimui tinkamus organus, o sūnus 
Lukas buvo nuskraidintas Vil
niun. Ten jo laukė berniuko se
nelis S. Kazakauskas, Jūratės tė
vas. Išlaidoms padengti specialų 
fondą buvo sudarę naujieji atei
viai iš Lietuvos. Belieka tikėtis, 
kad jie pasimokys iš šios tragedi
jos ir bus atsargesni.

Bruno Gediminas, gimęs 1915 
m. birželio 2 d. Čikagoje, mirė 
Los Angeles mieste sausio 23 d. 
Šeima jį 1921 m. buvo parsivežusi 
Lietuvon. Čikagon grįžo tik 1936 
m. balandžio 1 d., Lietuvoje su
laukęs dvidešimt vienerių metų, 
išaugęs vyru lietuviškoje aplinko
je. 1936-1937 m. Čikagoje jis dir
bo su kompozitoriumi A. Vana
gaičiu, padėdamas redaguoti žur
nalą “Margutis”, bendradarbiau
damas ir tą vardą turėjusioje ra
dijo programoje. 1941 m. įsijungė 
JAV kariuomenėn. Jam teko da
lyvauti kovose su Japonija, ka
riuomenėje praleisti šešerius me
tus. Pokaryje, baigęs kulinarijos 
kursus, persikėlė Kalifornijon. 
Los Angeles mieste jis sukūrė lie
tuvišką šeimą su J. Grinkevičiūte. 
Ten jis suorganizavo ir pirmąją 
lietuvišką radijo valandėlę. Ją jis 
pats finansavo ir jai vadovavo 
septyniolika su puse metų.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko Tautiniuose namuose. Jame 
kalbėjo Tautinių namų pirm. Jo
nas Petronis, dabartinės radijo 
valandėlės vardu - Regina Gas- 
paronienė, ALT sąjungos - An
tanas Mažeika, Lietuvių kredito 
kooperatyvo - Ignas Medžiukas, 
investuotojų Lietuvoje - Vincas 
Juodvalkis. Velionis po gedulinių 
Mišių Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos šventovėje palaidotas Ka
lifornijos Culver City Šv. Kryžiaus 
kapinių mauzoliejuje.

Karaliaučiaus kraštas
Lietuvos pramonininkams 

prekiauti Klaipėdos krašte trukdo 
savi varžovai. Tokią išvadą skaity
tojams pateikia “Lietuvos aido” 
korespondentas Alvydas Putelis. 
Jam skundėsi akcinės bendrovės 
“Tauragės pienas” direktorius 
Kęstutis Veverskis, kad rinką So

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT VA” 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.

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................2.50%
180 dienų Indėlius.................. 2.75%
1 m. term, indėlius..................3.25%
2 m. term, indėlius..................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......................................3.25%
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

INTER AC KORTELĖ

vetsku pavadintoje Tilžėje jau yra 
užvaldę kiti lietuviai. Tad tektų 
varžytis saviesiems su savaisiais. 
Mat ten gyvenantys rusai mėgsta 
lietuviškius maisto gaminius. Ta
čiau tokia tarpusavio kova ne
naudinga, kai Karaliaučiaus kraš- 
tan veržiasi ir pigesni už lietuviš
kuosius maisto gaminiai iš Vaka
rų Europos.
Lenkija

Vidmantas Povilionis, Lietu
vos konsulas Seinuose, skundžia
si, kad jam yra nesuprantamas jau 
susitarto sklypo vysk. A. Bara
nausko paminklui pardavimo su
stabdymas. Esą visiems jau prieš 
kelerius metus buvo žinomas to 
sklypo savininko grasinimas, kad 
jis savo žemės lietuviams niekada 
neparduos. Keista, kad triukšmas 
kilo tik dabar, kai apie sutartą 
sklypą parašė lenkų spauda. Tas 
lenkas sklypo savininkas jau negy
vena Seinuose. Diplomatui V. Pa
vilioniui atrodo, kad Seinų savi
valdybė turėjo pakankamai laiko 
tai žemei nupirkti. Tik tada ją rei
kėjo siūlyti vysk. A. Baranausko 
paminklui. Dabar Seinų vadovai 
lietuviams jį pasiūlė neišpirktą iš 
privataus asmens.

Australija
Šv. Kazimiero šventė Mel

burno lietuvių kolonijoje buvo at
švęsta kovo 2, sekmadienį, kun. 
dr. Pr. Dauknio Mišiomis, atna
šautomis Švč. Marijos Jūrų 
Žvaigždės šventovėje. Visas skau
tų Džiugo tuntas pamaldose da
lyvavo uniformuotas su savo vė
liava. Skautai giedojo net ir savo 
giesmes. Prieš pamokslą kun. dr. 
Pr. Dauknys tuntininkui s. P. 
Kviecinskui įteikė iš Lietuvos 
gautą Šv. Kazimiero jubiliejinį 
medalį.

Melburno lietuvių katalikių 
draugijos metinis susirinkimas 
įvyko vasario 23, sekmadienio, 
popietę. Pranešimą padarė jau 
dvidešimt penkerius metus valdy
bos pirmininkės pareigas ėjusi 
Halina Statkuvienė ir taipgi ilga
metė veikėja ižd. Jadvyga Pet- 
raitienė. Žodį tarė ir draugijos 
dvasios vadas kun. dr. Pr. Dauk
nys. Susirinkime buvo nutarta 
valdybą rinkti das dveji metai, o 
po vieną ataskaitinį pranešimą tu
rėti kiekvieneriais metais. Naujai 
kadencijai nenorėjusi kandida
tuoti pirm. Halina Statkuvienė 
šiose pareigose pasiliko dar dve
jiems metams, o atsistatydinusią 
ižd. J. Petraitienę pakeitė Aldona 
Vyšniauskienė. y_ j^st

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. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Asmenines nuo............6.25%
nekiln. turto 1 m...........5.50%

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



Seinų kapinės dabartinėje Lenkijoje, kur palaidoti 1919 m. žuvę Lietuvos kariai savanoriai. Planuojami 
nauji antkapiniai paminklai bei kryžiai. Prie žuvusių kapų - KLB pirm. A. K. VAIČIŪNAS ir LLB pirm. S. 
PARANSEVIČIUS

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

Kanadiečio viešnagė Seinijoje
ALGIRDAS VAIČIŪNAS

Graži yra Suvalkija. Kalne
liai, pasipuošę miškeliais, upe
liai, ežerai tyvuliuoja nusikratę 
ledinės žiemos dangą, ir, rodos, 
trykšta džiaugsmas gamtoje, 
sveikinantis atgimstantį pavasarį.

Prie Lenkijos sienos
Štai jau Lazdijai ir ta ne

miela dirbtinė Lietuvos-Lenki
jos siena. Niekaip nepalyginsi 
jos su Kanados-JAV siena. Laz
dijų sienos sargas yra visagalis, 
o muitininkas - tikras karalius. 
Lietuvis bijo lietuvio, o ką be
kalbėti apie antroje sienos pu
sėje viešpataujančius jų “moky
tojus” lenkus.

Apsišarvavęs angeliška ne
kaltybe asmuo gali netekti spar
nų, o ką jau bekalbėti kokius 
Golgotos kelius teks pereiti už 
keliolika naujų knygų Punsko 
gimnazijai. Pralindome paka
mantinėti vos septynias minu
tes. Antroje sienos pusėje nerei
kėjo rodyti savo turto, tik doku
mentų kontrolieriai, nusinešę 
pasus, įtartinai ilgai negrįžo. 
Vėl keliaujame, atsargiai stebė
dami kelio ženklus ir greičio ri
bas. Keliose kryžkelėse prava
žiuojame budinčias Lenkijos 
policijos mašinas. Tai gal ir ke
liautojų saugumo dėlei, nes len
kiškoji “mafija” gana veikli ir 
grasinanti, - juk niekas iš Lietu
vos nevažiuoja visai tuščiom ki
šenėm.

Seinijoje
Mes jau Suvalkų trikampy

je. Čia lietuvių gentys gyvena 
jau nuo neatmenamų laikų, ta
čiau nuo paskutinio Lietuvos 
padalijimo (1795 m.), nepriklau
somos Lietuvos dalimi buvo tik 
nuo 1918 vasario 16 iki lenkų 
okupacijos 1919 m. liepos 26 d., 
kai santarvės valstybių įgaliotas 
ir lenkams palankus prancūzų 
maršalas Foch, skriausdamas 
lietuvius, nustatė demarkacijos 
liniją. Ir prieš tai jau ilgus am
žius ši Suvalkijos dalis buvo 
okupuota, tačiau vis lietuviai iš
didžiai kalba lietuviškai ir puo
selėja savo tautinės kultūros lo
bius. Juos užgrūdino sunki liki
mo letena, ir jie liko ištikimi 
tautos sūnūs ir dukros.

Seinai - lietuviško trikam
pio sostinė. Prie vysk. A. Bara
nausko buvusių rūmų priekinių 
durų ryto saulėje tvyska Lietu
vos trispalvė. Tai Lietuvos kon
sulatas, pažymėtas geltonvario 
lenta. Šiais rūmais naudojasi ir 
dar kelios lenkiškos įstaigos, tad 
nenuostabu, kad išorės laiptai 
aptrupėję, nes jų savininkas ne
lietuvis.

Tai ne Anykščių Puntukas, o Seinijos lietuvių paminklas - milžiniškas 
akmuo, tapęs Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 1990 m. paminklu. 
Prie jo - KLB pirm. A. K. VAIČIŪNAS

Drauge su istoriku dr. Na
poleonu Kitkausku kopiame į 
antrą aukštą, nuvaikščiotais ir 
apskilusiais marmuriniais laip
tais. Kopiame pėdomis, kurias 
dar 1902 metais mynė Anykščių 
šilelio” autorius vyskupas Anta
nas Baranauskas. Apie tai bylo
ja tylios šių rūmų sienos: sunki 
buvo lietuvio dalia tuomet, kuri 
mažai ir šiandien pasikeitusi. 
Koridoriaus gale, apsaugota ge
ležinėmis grotomis, įsikūrusi Lie
tuvos konsulo raštinė, suside
danti iš trijų kambarių. Čia su
sitinkame su vietinių lietuvių 
labai gerbiamu Lietuvos konsu
lu Vidmantu Povilioniu ir jo 
tarnautojais. Čia reikia pasida
linti džiaugsmais, vargais ir pa
našių darbų kliūtimis, palyginti 
tai su Kanados, Vilniaus krašto 
ir Seinų bei visos Lietuvos prob
lemomis.

Vykstame į Seinų katedrą, 
kuri šiuo metu yra remontuo
jama. Į dešinę nuo didžiojo al
toriaus atitvertoje geležinėmis 
grotomis koplyčioje yra vysk. 
Antano Baranausko palaikai, jo 
atminimui įmūryta lenta. Čia 
LLB pirmininkas Paransevičius 
ne tik žino šio lietuviško kam
pelio istoriją, bet ir yra daug 
prisidėjęs prie jo klestėjimo lie
tuviškoje veikloje.

Prie katedros prisišliejęs šil
dosi ryto saulėje gelsvi Seinų se
minarijos rūmai. Nuo 1820 me
tų čia švietė ir švietėsi lietuviai, 
dirbo mūsų lietuviai patriarchai 
ir šviesuoliai: A. Tatarė, M. 
Brundza, M. Sidaravičius, J. 
Totoraitis, P. Būčys, P. Kriau
čiūnas, A. Radušis, V. Kudirka, 
J. Pranaitis, A. Staniukynas, T. 
Žilinskas, A. Milukas, V. Matu
laitis, J. Giedraitis, K. Urbana
vičius, P. Bulevičius, J. Sendži- 
kas, J. Ruseckas, L Čižauskas, 
J. Vailokaitis, A. Šmulkštys, V. 
Mykolaitis, M. Krupavičius, J. 
Avižienis, P. Kraitis ir daug ki
tų. Aš negaliu įsivaizduoti Lie
tuvos be jos istorijos raidoje 
dalyvavusių mūsų tautos didvyrių.

Nebylios yra Seinų semina
rijos mūrų sienos, mačiusios 
sunkią lietuvių dalią. Pažvelgi į 
praeitį bylojančius rūmus, prisi
meni Lietuvos ateitį kūrusius 
didvyrius, jų darbą bei pasiau
kojimą ir tada, metęs žvilgsnį į 
už dvidešimties aštuonių kilo
metrų esančią dirbtinę sieną, 
imi tikėti, kad atsikurianti Lie
tuva turės šviesią ateitį, kad 
praeities aukos ir darbai atneš 
gražių vaisių.

Netoli nuo Seinų katedros 
yra ir senosios kapinės. Nesiti
kėjau, kad šaltą ir ankstyvą pa
vasario rytą rasiu šviežiomis gė

lėmis papuoštus lietuvių karių 
kapus. Jie glaudžia 1919-20 me
tais žuvusius lietuvius, kovoju
sius dėl Lietuvos laisvės. Suval
kų trikampio lietuviai jau yra 
paruošę planus papuošti šiuos 
kapus lietuviškais kryžiais - pa
minklais dar prieš 400 metų 
Punsko parapijos sukaktį.

Į Punską
O kur tas Punskas, kuriuo 

taip didžiuojasi Suvalkų trikam
pio lietuviai Kanadoje? “Iš Sei
nų į Punską važiuosime per lie
tuviškus kaimus”, - taip nutarė 
LLB pirmininkas Paransevičius. 
Net neprivažiavus prie pirmojo 
lietuviško kaimo pavadinimo, 
net ir gilios žiemos nuniokota
me krašte pastebėjau staigų pa
sikeitimą. Lyg ir skaitau Stane
vičiaus pasakėčią apie aitvarus, 
kurie visą gerą gyvenime daro. 
Matau tvarkingas sodybas, žir
ginėliais papuoštus stogus, na
mų ir klėčių langus ir duris, iš
puoštas lietuviškais motyvais, 
švarius kiemus, gražiai papuoš
tas pakelės autobusų stoteles ir 
išdailintus kryžius, net ir nu- 
graibstytus pakelės griovius. 
Nėra čia apleistų ir pūdymuo- 
jančių dirvų, nepanaudoto paša
ro krūvų, aptriušusių stogų ar 
aplūžusių klėčių bei daržinių, 
kurių daug mačiau nepriklauso
mos Lietuvos pusėje. “Tai čia 
prasideda lietuviškieji kaimai, 
kuriuose beveik be išimties gy
vena lietuviai” - išdidžiai man 
sako kolega, kuris lyg savo kie
me, į savo automobilio vairą įsi
kibęs lekia jam labai pažįsta
mais keliais. Tuo didžiuojasi ir 
senutė moterėlė, prašydama pa
daryti jos kaimo pavadinimo 
meniško užrašo nuotrauką. Ji 
tvarko pagriovį, kuriame buvo 
sukritusių karklo šakelių ir ruo
šia pakelės darželį, užtaisydama 
kurmių išverstus kauburėlius.

Negali niekas nesustoti prie 
Punsko “Puntuko”. “Punsko mil
žinų” atrištas akmuo turi įrašą, 
primenantį visiems pravažiuo
jantiems, kad Lietuva 1990 m. 
kovo 11 d. vėl atstatyta, nes ji, 
kaip ir Punsko ir viso Suvalkų 
trikampio lietuviai, niekada ne
buvo mirusi, tik pasaulio už
miršta, tačiau savo sūnų ir duk
terų darbo, prakaito ir kraujo 
aukomis atgavo laisvę. Tokio 
prisikėlimo tikisi ir Suvalkų tri
kampio lietuviai.

Lietuviškas valsčius
Punsko valsčius - dar vie

nas pasididžiavimas. Tarp tiek 
lietuviškų kaimų ir lietuviškos 
aplinkos čia keturiolika metų 
“karaliavo” lietuvis viršaitis R. 
Vitkauskas, o šiuo metu K. Ba
ranauskas mus priėmė valsčiaus 
patalpose. Su valsčiumi patal
pomis dalijasi ir “Aušros” lei
dykla, o jos leidinius skaitė ir 
skaito ne tik vietiniai, bet ir kitų 
kraštų tautiečiai.

Tiek kultūrinio maisto ir is
torijos ragavę neturėtume nė 
galvoti apie maistą, tačiau šei
mininkų dėka buvome pavaišin
ti skaniais lietuviškais užkan
džiais ir grybais valgykloje, ku
rios savininkas irgi lietuvis. Po
kalbyje prie vaišių stalo suval
kiečiai pasigedo glaudesnio 
bendradarbiavimo ir pasitikėji
mo tarp Bendruomenės ir Lie
tuvos atsakingųjų įstaigų tar
nautojų. Šiuo metu lietuviai 
Lenkijoje pasigenda tokio dė
mesio ir pagalbos, kurią gauna 
lenkai Lietuvoje. Lietuvos vy
riausybė galėtų daug daugiau 
padėti, jei reikalautų iš Lenkijos 
vyriausybės tokios pat pagalbos.

(Nukelta į 6-tą psl.)

EDVARDAS ŠULA1TIS

Čikagos lietuvių gyvenime ba
landžio mėnesio pirmoji pusė bu
vo gausi įvairiais didesnio masto 
visuomeniniais, politiniais ir kul
tūriniais renginiais. Tai labai nor
malu, nes po ilgos žiemos ir Ga
vėnios savaičių atsigavę tautiečiai 
pradėjo gyvesnį, pavasario spal
vomis ataustą veiklą.

Balandžio 5 d. Lemonte esan
čiame Lietuvių centre įvyko 34-sis 
Lietuvių fondo suvažiavimas, su
traukęs 100 narių ir porą desėtkų 
svečių. Ši labai reikalinga lietuvių 
organizacija, kuri paremia dauge
lį mūsų kultūrinių apraiškų, o 
taip pat ir jaunimą, rimtai posė
džiavo ir svarstė savo veiklos 
klausimus.

Naujas vienetas
Tos dienos vakare Čikagos 

Jaunimo centro kavinėje įvyko 
oficialus Lietuvių kultūros klubo 
“Baltija” atidarymas ir koncertas. 
Tai naujai atvykusiųjų iš Lietuvos 
iniciatyva susidariusi grupė, kuri 
rūpinosi šio klubo įsteigimu. Dau
guma iš naujai į šį kraštą atva
žiavusiųjų ir atliko meninę dalį. 
Pasirodė ir vokalinis - instrumen
tinis ansamblis (vadovas Arūnas 
Augustaitis) “Baltija”. Šis klubas 
čia gyvuos šeštadienių vakarais 
šioje pačioje vietoje. Programą 
pranešinėjo Aldona M. Jurkutė.

Jaunimo centre šeštadienį (ba
landžio 5) ir sekmadienį apatinėje 
salėje šio centro vadovybė 40 me
tų gyvavimo sukakties proga su
rengė mugę, kurioje pavieniai 
žmonės buvo išstatę prekystalius 
ir pardavinėjo įvairiausius suve
nyrus, reikmenis, net lietuviškais 
motyvais pasiūtus drabužius.

Sekmadienį priešpiet Jaunimo 
centras vėl buvo pilnas tautiečių, 
kurie atvyko į susitikimą su Lietu
vos respublikos seimo pirm. Vy
tautu Landsbergiu. Čia svečias iš 
Vilniaus padarė kiek ilgesnį pra
nešimą, paliesdamas politinius Lie
tuvos klausimus. Kalbėjęs Jauni
mo centro didž. salėje, V. Lands
bergis vėliau persikėlė į Čiurlio
nio vardo galeriją, o iš ten nuvyko 
į “Seklyčią”, kur buvo spaudos 
konferencija.

Paltinų ir Ivanausko koncertas
Plačiau norisi sustoti ties kitu 

balandžio 6 d. įvykusiu renginiu 
toje pačioje Jaunimo centro didž. 
salėje - Nelės ir Arvydo Paltinų 
bei Eugenijaus Ivanausko estradi
nės muzikos koncertu. Jis tikrai 
domino čikagiečius, nes visos vie
tos buvo išparduotos. Dabar tas 
retai pasitaiko Čikagos lietuvių 
veikloje.

Svečiai iš Vokietijos - Palti- 
nai čikagiečiams yra gerai pažįs
tami, nes jie čia atvykdavo kasmet 
nuo 1983 iki 1991 m. ir buvo davę 
11 koncertų. Jie pasirodydavo ir 
Kanados bei kitų miestų lietu
viams Š. Amerikoje. Todėl šie at
likėjai turi čia daug savo gerbėjų, 
kurie jų jau buvo išsiilgę. Šiemet 
prie jų dar prisijungė Eugenijus 
Ivanauskas iš to paties Klaipėdos 
“Kopų balsų” ansamblio, kuriam 
anksčiau vadovavo muz. Paltinas. 
Tik 1982 m. Paltinams išvykus gy
venti į Vokietiją (A. Paltinas pra
dėjo dėstyti ir dar tebedėsto Va
sario 16-sios gimnazijoje), jų ben
dradarbiavimas nutrūko. Jis vėl 
atgimė Lietuvai atgavus laisvę, ir 
dabar N. Paltinienė, nuvykusi kon
certuoti į savo tėvynę, vėl dažnai 
dainuoja su E. Ivanausku.

Šį koncertą Čikagoje pradėjo 
viena Nelė, o tik kiek vėliau j sce
ną pakvietė savo duetų partnerį 
Eugenijų, kuris po rimtos širdies 

Lietuvos žvejybos laivas “Šeduva” Kanados uoste. Jo įgula streikavo, reikalaudama iš savininkų Lietuvoje 
išmokėti atsilikusias algas

operacijos atrodė kiek suvargęs, 
nes tolima kelionė neigiamai atsi
liepė į pasirodymo kokybę. Ta
čiau jų pirmoji kartu sudainuota 
daina “Tu ateik į pasimatymą” 
(muz. B. Gorbulskio, žodžiai - J. 
Strielkūno) buvo jausminga ir au
siai maloni. Iš viso jiedu sudaina
vo 14 duetų, o Nelė viena - 10 
dainų ir du įžanginius kūrinėlius, 
kuriuose ji daina ir žodžiais padė
kojo savo tautiečiams, o taip pat - 
Šventajai Marijai, kuri lydėjo dai
nininkę nuo vaikystės dienų per 
labai audringus gyvenimo kelius.

Publika šiltai dainininkus pri
ėmė, apdovanojo juos gėlių puokš
tėmis. Pats muz. Paltinas čia ne
daug turėjo progų pasireikšti - jis 
tik tvarkė jau anksčiau įgrotą 
muzikinę palydą, o taip pat per 
vieną iš pertraukėlių, pakalbėjo 
apie Vasario 16-sios gimnaziją.

Šį kartą sužinota, kad 1998 
m. muz. Paltinas jau išeina į pen
siją, tad turės daugiau laiko pava
žinėti su koncertais. Tuomet Pal
timis ir E. Ivanauską galės pama
tyti bei išgirsti ir kiti lietuvių tel
kiniai Š. Amerikoje. Ir šiemet tu
rėjo daug pakvietimų, tačiau dėl 
laiko stokos šie estrados meistrai 
galėjo pasirodyti tik Čikagoje.

Pasirodymas “Seklyčioje”
Kalbant apie estradinę muzi

ką, reikia dar pažymėti ir kitų šios

Čikagos Jaunimo centre dainuo
ja NELĖ PALTINIENĖ ir 
EUGENIJUS IVANAUSKAS

Nuotr. J. Tamulaičio

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS ir jo 
sesuo VIRGINIJA Čikagos “Sek
lyčioje” balandžio 9 d.

Nuotr. Ed. Šulaičio

“Seklyčios” patalpose Čikagoje 
dainuoja ANTANAS ČIURLIONIS 
(kairėje) ir ALVYDAS BLINST- 
RUBAS Nuotr. Ed. Šulaičio

JAV gyvenantys GENOVAITĖ BELECKAITĖ PLUKIENĖ ir jos brolis 
VYTAUTAS BELECKAS savo gimtinėje Kupiškio rajono Puožo kaime. 
Genovaitė, atgavusi tėvų žemę, ėmėsi ūkininkauti, kooperacyos 
pagrindais daug padeda kaimynams. Nuotr. H. Paulausko

šakos specialistų pasirodymą “Sek
lyčios” patalpose balandžio 9 d. 
Jis įvyko per toje patalpoje vyks
tančius trečiadieninius renginius 
vyresniesiems mūsų tautiečiams.

Čia programą atliko dažnas 
svečias Čikagoje vilnietis daini
ninkas, dabar pradėjęs ir kompo
nuoti Vytautas Šiškauskas. Jis čia 
dainavo vienas, o kartais ir su sa
vo seserimi Virginija bei kitais 
dviem dar neseniai iš Lietuvos 
atvykusiais muzikais - Antanu 
Čiurlioniu ir Alvydu Blinstrubu. 
Jie ne tik dainavo, bet ir grojo, o 
A. Čiurlionis, kuris save vadina 
“Pupų dėdės anūku”, ir gražių 
anekdotų sumezgė.

Taigi visų klausytojų, o jų bu
vo gana daug (kiek tik tilpo ne- 
taip jau erdvioje salėje), nuotaika 
buvo gera, pageidavo daugiau pa
našių pasirodymų. V. Šiškauskas, 
kuris netrukus grįžta į Vilnių, ru
deniop vėl žada atvykti į Čikagą, 
čia ilgėliau koncertuoti ir atsivežti 
dar daugiau savo sukurtų dainų, 
kurias parodys ne vien Čikagoje.

Opera “Marta”
Kitur gyvenantieji tautiečiai, 

skaitydami apie šiuos estradinės

“Šeduva” tarp gerų žmonių
Lietuvos žvejybos laivas, kurio jūrininkai ilgokai streikavo, 

reikalaudami neišmokėtų algų

Jau 1996 m. rudenį buvo 
gana plačiai pasklidusi žinia, 
kad Lietuvos žvejybos laivas 
“Šeduva” 1996 m. rugsėjo mėn. 
nuleido inkarą Niufaundlando 
Grace uoste. Laivo įgula (24 
jūrininkai) atsisakė bet kur to
liau judėti, reikalaudami, kad 
jiems būtų sumokėtas atlygi
nimas, kurio jie negavę nuo 
liepos mėn. Apie kilusį jūri
ninkų streiką rašė Kanados 
spauda, domėjosi įstaigos, įskai
tant ir Lietuvos ambasadą 
Otavoje.

Streikuojantieji jūrininkai 
ne tik nebeturėjo pinigų, bet ir 
greitai pritrūko maisto. Jiems 
pagelbėti sukruto vietiniai ka
nadiečiai. Pagaliau po pusmetį 
trukusio streiko prieita susi
tarimo.

Apie šį Kanadą palietusį 
įvykį platoką straipsnį, pailius
truotą dviem nuotraukom, pa
rašė Graeme Hamilton “The 
Hamilton Spectator” 1997 m. 
balandžio 1 d. laidoje.

Rašoma, kad Kazys Dičkus 
ir kiti jo draugai jūreiviai, iš
buvę be maisto savaitę, paprašė 

muzikos atlikėjų pasirodymus, ga
li pamanyti, kad Čikagoje vien tik 
estrada domimasi. Tačiau taip nė
ra. Balandžio 13 d. Čikagos lietu
vių operos kolektyvas, kartu su 
Kauno muzikinio teatro talkinin
kais (daugiausia solistais), davė 
“Martos” operą.

Tai iš tiesų dėmesio vertas 
renginys, kuris rodo, kad didelis 
ryžtas ir meilė muzikai dar gali 
pajėgti net ir tokius didelio masto 
renginius suorganizuoti. Beje, tai 
jau buvo šio kolektyvo 41-sis se
zonas ir dar atrodo ne paskutinis.

Svečias redaktorius
Baigiant šią Čikagos lietuvių 

balandžio pirmosios pusės veiklos 
apžvalgą, reikia dar pridėti apie 
balandžio 14 d. Čikagon atvykusį 
vieną iš didžiausių tiražų Lietuvo
je turinčio “Valstiečių laikraščio” 
redaktoriaus Jono Švobos pasiro
dymą. Jis čia turėjo kiek platesnį 
susitikimą su trečiadieninės po
pietės dalyviais balandžio 16 d. 
“Seklyčioje”. Čia svečias iš Lietu
vos padarė pranešimą, o meninę 
dalį atliko vėl grupė atlikėjų, o 
taip pat ir labai retai Čikagoje pa
sirodantis vyresniosios kartos ak
torius Vytautas Juodka.

pagalbos. Džiaugėsi, kad patekę 
tarp gerų žmonių, kurie drau
giškai atsiliepė į jūrininkų krei
pimąsi. K. Dičkus, 54 m. am
žiaus, pareiškęs: “Esu apke
liavęs daug kraštų, bet Niu
faundlando žmonės yra patys 
geriausi pasaulyje.” Uosta
miestis Grace turi 4000 gyven
tojų, įsikūręs prieš 500 metų. 
Uosto darbuotojas savanoris 
Lew Noel pareiškęs, kad badau
jantiems jūrininkams pagalba 
teikta grynai žmoniškumo 
dingstimi.

Šv. Pranciškaus gimnazijos 
mokiniai rinko ir pristatė mais
tą į laivą. Tą gimnaziją baigę 
žmonės sudėjo $2000, pinigais 
prisidėjo tikinčiųjų bendruo
menės ir unijos. Jack Rose, 
mokyklos vedėjas, pastebėjo, 
kad buvo sujaudintas dėl to per 

, kartų kartas dar neišnykusio 
žmonių gerumo. Jis matęs kaip 
buvo į laivą gabenamas maistas, 
ir tai tokių žmonių, kurie patys 
gyvena iš įvairių pašalpų. J. 
Rose pabrėžė, kad statistikos 
duomenimis, šio krašto žmonės 
esą jautriausi aukotojai.

Toliau nurodoma, kad “Še
duva” įplaukusi į Grace uostą 
rugsėjo mėn. iškrauti pagautų 
krevečių (shrimps), kurias nu
pirkti buvo sutikusi “Cold 
Ocean Inc.” firma. Laivo įgula, 
kuri tais metais jau buvo 
atlikusi keturias žvejybos kelio
nes, už dvi pastarąsias nebuvo 
gavusi nė cento.

Lapkričio mėn., į reikalą į- 
sikišęs Kanados saugumas 
(RCMP), ir buvęs apkaltintas 
Saulius Staškus, vienas to laivo 
savininkų. Įgula per teismą pa
reikalavusi $200,000(JAV) atly
ginimo už praeitą laiką ir lėk
tuvo bilietus skrydžiui į Lietuvą.

Viena Niufaundlando bend
rovė sutiko duoti $30,000 
(JAV), dalį reikalaujamos su
mos, ir skrydžio į Lietuvą bi
lietai buvę užsakyti.

Pasak laikraščio, jūrininkai 
į Lietuvą turėję grįžti balandžio 
4 d. Snk.
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450 metų, dabar matoma jau ir Internete - kompiuterinėje sistemoje

Ganytojas knygos puslapiuose 
Lietuvos istorikė dr. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 
monografijoje "Vilkaviškio vyskupijos Ganytojui - 70" 

atskleidė gyvenimišką JUOZO ŽEMAIČIO atvaizdą
ALFREDAS GUŠČIUS, Vilnius

Dr. A. Vasiliauskienės mo
nografijų galerijoje pasirodė jų 
sukaktuvinis leidinys apie vys
kupą J. Žemaitį: “Vilkaviškio 
vyskupijos Ganytojui 70”, gau
siai iliustruotas, pilnas statis
tikos. Bet nei gausi fotografija, 
nei statistika nepadarė šios kny
gos akademiškai monotoniška, 
sausa. Vaizdžiai tarus, ir vysku
pija, ir pats jos Ganytojas... pa
gauti judesy, veiksme, dramati
niuose, o kartais ir melodrama- 
tiniuose sankirčiuose...

Pagirtina autorės nuostata 
- rodyti būsimą ir jau esamą 
vyskupą centre arba greta jo 
esančių žmonių. Tai nuostatai 
atsirasti, be abejonės, padėjo 
itin demokratiškas, bendrauti 
linkęs paties vyskupo būdas. Šis 
dvasininkas nemėgina užgožti 
nei vieno kunigo, nei vieno pa
sauliečio, nei vieno savo artimo. 
Turbūt todėl knygoje suminėti 
visi vyskupijai atsidavę kunigai 
ir pasauliečiai. Ir ne formaliai, 
protokoliškai, bet su pagarba ir 
meile kiekvienam. Net sovieti
nių laikų viršininkus, vertus ge
ro žodžio, Ganytojas atsimena 
(pvz. Šakių rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
toją Donatą Noreikienę).

Vilkaviškio vyskupijoje bu
vo daugiausia sugriautų švento
vių. Ir beveik visos atstatytos ar
ba atstatomos. Ar be patrauklių 
žmogiškųjų savybių “fermento” 
klebonui Juozui Žemaičiui bū
tų anais laikais pavykę atstatyti 
Šakių Šv. Jono Krikštytojo 
šventovę bei organizuoti kitų 
parapijų šventovių remontus? 
Aišku, ne...

“Jei kas galvoja, kad bažny
čių remontai trukdo pastoraci
niam darbui, labai klysta. Taip 
galima artimiau susipažinti su 
žmonėmis, sužinoti jų religinį 
sąmoningumą ir ženkliai jį pa
kylėti”. Šitokią išvadą vyskupas 
perteikė knygos autorei, kai pri
siminė savo klebonavimą Simne 
(“Tarp Simno dzūkų jaučiausi 
labai savas”).

Pats būdamas tvirtas šven
tovių atstatymo, gražinimo šali
ninkas, vyskupas greit pastebi 
panašius į save. Apie uolųjų ku
nigą Andrių Gustaitį jis šitaip 
atsiliepia: “Jei Vilkaviškio vys
kupijoje būtų buvę keli tokie 
gustaičiai, būtų buvę suremon
tuotos visos bažnyčios”. O kitą 
Gustaitį, Vytautą, šiuo metu 
baigiantį atstatyti Vilkaviškio 
katedrą, taip apibūdina: “Dina
mitas”.

...Vysk. Juozas Žemaitis yra 
vienuolis marijonas. Gimnazijo
je priešgyniaudavo, jei kas pa
siūlydavo dvasininko kelią - 
“Kas būsiu - tas, tik ne kuni
gas!” Vadinasi jaunystėje sau 
pranašu negali būti. 1999 m. 
vyskupui sueis 50 metų nuo tos 
rugsėjo 25 dienos, kai jis Kauno 
Švč. Trejybės šventovėje gavo

Kanadiečio viešnagė Seinijoje
(Atkelta iš 5-to psl.)
Mokslo židinyje

Tai, kas gražiausia ar bran
giausia, šeimininkai nutarė pa
rodyti mums viešnagės pabaigo
je. Lankomės Punsko Kovo Il
sios lietuvių gimnazijoje, kuri 
tik pernai atšventė savo 40-me- 
tį. Ji išleido į pasaulį, o ypač į 
lietuviškąją visuomeninę veiklą, 
labai daug darbuotojų. Jos mo
kinių randame nemažai ir Ka
nados lietuvių bendruomenės 
talkininkų tarpe. Pirmosios šios 
mokyklos laidos abiturientų są
raše yra Punsko viršaitis Kazi
mieras Baranauskas ir dabarti
nis LLB pirmininkas Sigitas Pa
ransevičius. '

Punsko gimnaziją yra baigę 
800 mokinių. Čia ne tik mokslą, 
bet ir meilę viskam, kas yra lie
tuviška, rado Suvalkų trikampio 
lietuviai. Todėl, kad lietuvybė 
čia virpa tikru gyvastingumu, 
kurį pajutau perskaitęs Punsko 
Kovo 11-sios lietuvių gimnazi
jos 40-mečio leidinyje vedėjos 
Marytės Aleknavičiūtės-Černe- 
lienės vedamąjį straipsnį, kur ji 
prabilo P. Palilionio žodžiais: 
...O, mano motina,
Kalbėjusi tik lietuviškai!..
Miškų, laukų, dangaus dievų

kalba...

kunigystės šventimus.
Turiningi septyni dešimt

mečiai. Juose tiek įvykių, nuoty
kių, darbų, kiek kito ir 100-me- 
tyje nerasi. Visą šią biografinę 
medžiagą dr. A. Vasiliauskienė 
aprėpė sklandžia kompozicija, 
vidine motyvacija pagrįstais sky
riais bei poskyriais. Todėl gana 
raiškiai, tarsi beletristiniame 
kūriny, regime aprašomąjį as
menį bežlibinantį akis prie kny
gų vaikystėje, bešmaikštaujantį 
gimnazisto suole, gudriai besigi
nantį nuo KGB pinklių, beorga- 
nizuojantį pirmąsias Lietuvoje 
kunigų rekolekcijas, išsiruošusį 
į intriguojantį žygį - parsivežti 
iš Airijos Lietuvai dovanotos šv. 
M. Marijos statulos, vykstantį į 
audiencijas pas popiežių, beke
liaujantį po Šventąją žemę ir 
net... beskęstantį (kai gelbėjo 
ministranto Romuko gyvybę).

Knygos gale autorė daro to
kią išvadą: “Vyskupas - lyrinės 
sielos asmenybė. Valandų va
landas gali deklamuoti poezijos 
posmus. Ir ne bet kaip, o išraiš
kingai, kaip aktorius scenoje... 
O jau nuotykių, anekdotų - ne
šiojasi neišsemiamą maišą. Ir 
taip pasakys, kad nei pridėsi, 
nei atimsi... Didelė laimė pabūti 
Vyskupo draugėje, pasisemti 
dvasios stiprybės, kad ją galė
tum perteikti ir kitiems.”

“O Vykupas laimina išei
nančius ir išvažiuojančius iš jo 
namų. Ilgai moja ranka. O tu, ir 
ne vieną šimtą kilometrų nuto
lęs, tebejauti šiltą žvilgsnį, kvie
čiantį sugrįžti į Gėrio ir Grožio 
sklidiną buveinę, kur tvyro Mei
lė Dievui ir Žmogui”.

Šitaip autorė užbaigia savo 
tekstą, bet ne visą knygą, nes 
gale įdėti “priedai” - vyskupo- 
jubiliato atsakymai “Suvalkie
čio”, “XXI amžiaus”, “Katalikų 
pasaulio” žurnalistams bei trum
pa korespondencija apie vysku
po jubiliejines šv. Mišias bei 
sveikinimus Marijampolės pro- 
katedroje. Nesinori skirtis su 
šio spalvingo ir išmintingo dva
sininko asmenybe, todėl tegul šį 
rašinį užbaigia paties 70-mečio 
Ganytojo žodžiai.

“Pernai (1995 m., A.G.) pa
šventinau 12 kunigų. Visi dirba 
be priekaištų - vienas džiaugs
mas. Nevengia mokyklos, ne
vengia jokių pareigų. Be abejo, 
yra ir šešėlių, bet jie neryškūs. 
Iš šešėlių ir šviesos atspindžių 
žaismo Viešpaties ranka suku
ria meno šedevrus. Negaliu no
rėti, kad visi kunigai būtų šven
tieji: aš pats toks nesu. Visi turi
me žmogiškųjų ydų. Svarbu ko
voti su tomis ydomis, turėti gra
žų gyvenimo tikslą”.

“Gyvenime vis aiškiau pa
junti, kad reikalinga ne tik dar
bas ir malda, bet ir kančia. Ji - 
žingsnis į išganymą”.

Aldona Vasiliauskienė, VIL
KAVIŠKIO VYSKUPIJOS GA
NYTOJUI - 70. “Ardor”, Ma
rijampolė, 1986

Aš būčiau paskutinis skuduras, 
Ant išdavystės papilvės kabąs, 
Jeigu nors vieną tavo šventą žodį 
Pakeisčiau svetimu, 

pelningesnių, kitu... ” 
(Pasaulio lietuvių bendruo

menės seimo paskutinioji sesija 
vyks liepos 7 dieną Punsko Kovo 
11-osios lietuvių gimnazijos patal
pose, o pramogos - gegužinė lie
tuviškojo Punsko gamtoje).

Lietuviška ūkininko sodyba Seinijoje, Ožkinių kaime. Prie paminklo ten lankęsis Kanados lietuvių 
bendruomenės pirmininkas ALGIRDAS K. VAIČIŪNAS

Vilkaviškio vyskupas JUOZAS ŽEMAITIS

Tarp atsiminimų ir dabarties
Naujas žurnalo “Į laisvę” numeris

atsiminimus ir juos skelbti, nes 
karo ir pokario karta greit dings 
nuo žemės paviršiaus, nusineš
dama ką žinojo, ką išgyveno. 
Duodamas pavyzdį kitiems, 
pats pateikia žiupsnelį atsimini
mų. Bet apie tai - vėliau. Pir
masis išspausdintas labai įdo
mus ir vertingas beveik 10-ties 
puslapių atsiminimų rašinys - 
Teklės Kulvinskienės Partizanai 
Suvalkų krašte. Autorė - Suval
kų trikampio lietuvaitė patriotė, 
partizanų globėja, maitintoja ir 
ryšininkė, už tai tąsyta po rau
donųjų lenkų kalėjimus. Rašo 
ramiai, be šauktukų, žiaurybių 
scenas perpindama lyriškais 
gamtos vaizdų intarpais. Nuro
do nemažai partizanų pavar
džių, su pilnais vardais bei sla
pyvardžiais, įskaitant Juozą Luk
šą-Daumantą bei Jurgį Krikš- 
čiūną-Rimvydą. Tik tenka nusi
vilti pasakojimo pabaiga, tiks
liau - pabaigos nebuvimu. Taip 
ir nesužinom, kas jai, sergančiai, 
atsitiko Baltstogės kalėjime.

Spausdinamas Antano Sa- 
balio pranešimas apie LFB 
sambūrio įnašą į Lietuvos seimo 
rinkimus, per spaudą ir TV pro
paguojant Tėvynės sąjungą ir 
LKDP.

Teisininkas Jonas Kairevi- 
čius, kurio straipsnį apie Lietu
vos teisininkus skaitėme anks
tesniam “ĮL” numery, dabar ra
šo apie Lietuvos evangelikus- 
liuteronus (Lietuvos evangelikų 
liuteronų Bažnyčia šiandien). 
Sužinome, kad iš prieš II Pa
saulinį karą Lietuvoje buvusių 
apie 200,000 dabar likę tik apie 
50,000 narių, kurių dauguma 
gyvena Tauragės apskrity, Kau
ne ir Klaipėdoje, maži telkinė- 
liai išsibarstę po visą Lietuvą. 
Autorius tiksliai, dalykiškai ap
rašo jų veiklą Kaune, kurioje ir 
pats dalyvauja. Prisimenamos ir 
ekumenizmo pastangos, nors 
dar nelabai reikšmingos.

Janinos Semaškaitės inter
viu su Petru Jasinevičium (Kam 
skambėjo Kudrikos varpas?) yra 
sovietines žiaurybes vaizduojąs 
šedevras. Pokalbininkui P. Jasi- 
nevičiui pasakojant, rašinio au
torei mažai teįsiterpiant, suži
nome, kas dėjosi Rokišky 1946
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kultūros žurnalo “Į laisvę” 
125 (162), datuotas 1997 kovu, 
skaitytoją pasiekė beveik nevė
luodamas. Iš žalsvai melsvos 
viršelio nuotraukos į skaitytoją 
žvelgia ryžtingos devynių parti
zanų akys...

Pirmojo iš dviejų vedamųjų 
rašinio, pavadinto Demokratiza
cijos keliu, autorius K. A. džiau
giasi 1996 m. seimo rinkimų re
zultatais, reikšdamas viltį, kad 
politinė padėtis gerės, valstybės 
ekonominė gerovė kils. Visuo
menę skatina būti kantria ir at
laidžia, jei pasitaikys klaidų. 
Antro vedamojo, pavadinto 
Moralinio nuosmukio grėsmė 
autorius J.B. labai glaustai per
bėga per visas Lietuvoje sukles
tėjusias blogybes (pornografija, 
alkoholizmas, abortai, skyrybos, 
etc.). Ragina naująjį seimą ir vi
suomenę iš moralinio puvimo 
vaduotis, “gydytis”.

Tartum vedamuosius pratę
siant, išspausdinti E. Šarūno 
trumpi Porinkiminiai komenta
rai, rašyti 1996. XII. 10. Auto
rius įtaigoja būtiniausius nau
josios valdžios darbus. Kraupiai 
nuskamba po šiuo rašinėliu 
(Red.) paaiškinimas: E. Šarūnu 
pasirašęs “ĮL” bendradarbis 
Edmundas Misiūnas Kaune mi
rė 1997 sausio 3 d.

Nors filosofinis, bet lengvai 
skaitomas ir įdomus velionies 
kun. dr. Andriaus Baltinio (1909- 
1975) rašinys Modernusis žmo
gus ir rezistencija. Jis perspaus
dintas iš “ĮL” 1960 m. birželio 
numerio. Jame svarstomos did
miesčiuose gyvenančio, pramo
nės gėrybes gaminančio “nema
tomo” ir aplinkos “nematančio” 
modernaus žmogaus proble
mos. Sutinkame su red. pasta
ba, kad autoriaus mintys nepa- 
senusios. Tik autorius būtų la
biau pagerbtas straipsnį dedant 
kurios reikšmingos sukakties 
proga: straipsnio pirmojo pasi
rodymo, autoriaus gimimo ar 
mirties.

Tarp išspausdintų kelių 
skaitytojų laiškų vienas yra (dr.) 
Zenono Prūso. Jis skatina rašyti

1997-ieji metai paskelbti 
Lietuviškos knygos metais, pa
žymint reikšmingą pirmosios 
lietuviškos knygos 450-ies metų 
sukaktį. Vyksta daug renginių 
Lietuvoje ir už jos ribų, leidžia
mi jubiliejiniai leidiniai, vyksta 
parodos, minėjimai, Martyno 
Mažvydo atminimo įamžinimui 
kuriami originalūs meno kūri
niai. Jubiliejus įtrauktas į UNES
CO minimų datų sąrašą. Infor
macija apie tai paskęsta žinia- 
sklaidos aktualijų sraute ir daž
nai nepasiekia kultūros žmonių, 
ypač jeigu jie gyvena ne Lietu
voje.

Siekdami paskelbti pasau
liui ir priminti lietuviams šį iš
kilų įvykį, Matematikos ir infor
matikos instituto grupė darbuo
tojų Vilniuje teikia informaciją 
apie pirmąją lietuvišką knygą 
Internet kompiuterių tinkle, 
kompiuteriniame leidinyje, vadi
namame “LIETUVIŠKOS KNY
GOS METAI”. Leidinyje nušvie
čiama pirmosios lietuviškos 
knygos istorija, aprašomos su 
šia sukaktimi susijusios naujie

m., kai Tumo-Vaižganto vardo 
gimnazijos VII klasės gimnazis
tai įsteigė slaptą būrelį su auto
rium priešaky “tarybinei val
džiai nuversti”. Šis rašinys įdo
mus visiems skaitytojams, bet 
rokiškėnams, kuriuo yra ir čia 
rašantis, užima kvapą. Daug 
skelbiamų pavardžių taip arti
mos, kitos artimų kaimynų. 
Ačiū Dievui, rašinys turi lai
mingą pabaigą ta prasme, kad 
Petras Jasinevičius po visų kan
čių ne tik išlikęs gyvas, bet ir 
aktyviai dalyvauja nepriklauso
mos tėvynės politinėje bei kul
tūrinėje veikloje.

Paulius Jurkus teikia žiups
nelį atsiminimų apie kankinį 
Telšių vyskupą Vincentą Bori- 
sevičių. Siūlo paspartinti bylą 
vyskupą skelbti šventuoju.

Skaitytojui kaitina kraują 
Henriko Kudreikio Lietuvos 
partizanai bolševikinėje literatū
roje. Rašiny iškyla didžiausi lie
tuvių literatūros išdavikai: Liu
das Gira, Petras Cvirka, Anta
nas Venclova, Vytautas Petke
vičius, tik kelis tesuminint. Šie 
ir kiti bolševikinio sadizmo apo
logetai turi būti vėl ir vėl prisi
menami, kad ateinančios kartos 
žinotų, ką jie savo tautai pada
rė. Gaila, ir šis rašinys neuž
baigtas, sakinį “Tai...” žodeliu 
pradėjus.

Atsiminimų skatintojas Ze
nonas Prūsas rašo apie nacių- 
sovietų karo pradžią 1941 m. 
birželio 22 d., ir kaip jis, tuomet 
Miškų mokyklos studentas su 
kitais keliais įsijungė į sukilimą, 
su vienu pistoletu nuėję užimti 
vienos Vilniaus milicijos nuova
dos. Gerai, kad “priešų” būta 
patriotų, ir visi veikė kartu. Ge- 
rai. kad randame dail. Kazimie
ro Zoromskio pavardę, bet gai
la, kad nėra ir daugiau pavar
džių, to tikrojo atsiminimų 
kraujo.

Velionies poeto, aktoriaus, 
nenutildyto laisvės šauklio Kęs
tučio Genio (1928-1996) atmi
nimą jautriu nekrologu pager
bia Vidmantas Valiušaitis. Gai
la, kad viešnagės metu Ameri
koje, dėl kelių priežasčių, K. 
Geniui neteko plačiau pasi
reikšti.

Už poros puslapių skaitome 
V. Valiušaičio reportažą apie 
Juozo Kojelio knygos Iš nakties 
į rytą sutiktuves ir paties knygos 
autoriaus pagerbimą, jo 80 m. 
amžiaus sukakties proga.

“Knygų apžvalgų” skyrius 
pradedamas plačia, 4 pilnų pus
lapių, recenzija knygos, pava
dintos Lithuania: The Rebel Na
tion. Jos autoriai - velionis prof. 
V. Stanley Vardys ir Judith B. 
Sedaitis. Dalykiškai, išsamiai ją 
recenzuoja prof. Algis Norvilas. 
Aplamai, knyga vertinama tei
giamai, kartu nurodant ir visą 
eilę trūkumų bei klaidų. Kita 
didesnė recenzija, parašyta Po
vilo Vaičekausko, jausmingai 
pasisako prieš prof. Vytauto Ti
nimo knygą Sniečkus - 33 metai 
valdžioje. Sniečkaus apologetu 
recenzentas piktinasi ir primena 
kai kurias užkietėjusio, motinos 
pasmerkto, komunisto niekšybes. 

nos. Jame teikiamos žinios dau
gialypėje (multimedia) terpėje 
tekstais, vaizdais ir garsais. 
Tekstai teikiami lietuvių, anglų 
ir iš dalies vokiečių kalbomis.

Dabar iš bet kurio pasauli
niame kompiuterių tinkle esan
čio kompiuterio, kur jis besto
vėtų, Australijoje ar Europoje, 
Kanadoje, JAV ar Lietuvoje, 
surinkę adresą http://daugenis. 
mch. mii. lt/atspindžiai/index, htm, 
galėsite gauti žinių apie Marty
no Mažvydo pirmąją lietuvišką 
knygą. Jei patiks, galėsite atsi
spausdinti tekstą, paveikslėlius, 
įsirašyti deklamuojamus eilėraš
čius, giesmes. Tai nuolat atnau
jinamas ir papildomas lietuviš
kos knygos 450 metų sukakties 
leidinys, aprėpiantis visus jubi
liejinių metų įvykius, leidinius, 
meno kūrinius.

Atverkime šio kompiuteri
nio leidinio turinį. Prieš Jus 
daugybė galimybių. Jūs galite 
pavartyt istorijos puslapius ir 
pasinerti į kultūrinį kontekstą, 
kuriame pasaulį išvydo pirmoji 
knyga lietuvių kalba, sužinoti 
apie jos atsiradimo ištakas ir 
prielaidas. Jūs galite įgyvendinti 
nelengvai padaromą dalyką - 
pasklaidyti Martyno Mažvydo 
“Katekizmo” ir kitų jo raštų pa
rinktus puslapius, kurie iki šiol 
yra stropiai saugomi Vilniaus 
universiteto bibliotekos retų 
spaudinių saugykloje, paskaityti 
specialistų komentarus. Galite 
sužinoti apie įvairius jubiliejaus 
renginius, vykusius Lietuvoje ir 
pasaulyje. Pavyzdžiui, Jūs galite 
tarsi tapti iškilmingo Lietuvos 
respublikos seimo posėdžio, vy
kusio 1997 m. sausio 8 d., skirto 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimui, 
dalyviu skaitydamas jo steno
gramą arba nusikelti į kuklų, 
bet tokį nuoširdų knygos šven
tės paminėjimą kaimo kultūros 
namuose (Liūdynėje, Panevėžio 
rajone), pavadintą “Kuo šildom 
sugrubusias sielas”.

Skyrelyje “Menų galerija” 
galima pamatyti jubiliejinio me
dalio, monetos, knygženklių 
nuotraukas ir sužinoti, kur juos 
galima įsigyti. Apžiūrėti šiai 
progai skirto tarptautinio knyg
ženklių konkurso - parodos 
darbus, nuklysti į poezijos pus
lapius, kur, gerbiamiems poe
tams Bernardui Brazdžioniui, 
Kaziui Bradūnui ir Sigitui Ge
dai maloniai leidus, pateikiami 
jų Mažvydianos posmai.

Pažiūrėkime, ką mato “Lie
tuviškos knygos metai” lankyto
jas, pasirinkęs “Menų galeriją” 
ir nutaręs joje aplankyti knyg
ženklių parodą. Ši paroda veikė 
1997 m. sausio 8-25 d.d. galeri
joje “Akademija”, o dabar visus 
metus veiks Internete. Ji dabar 
pasiekiama iš bet kurio pasaulio 
taško. Kibernetinėje erdvėje ši 
paroda matoma penkiose salė
se. Pasukęs į bet kurią parodos 
salę, žiūrovas randa keliolikos 
knygženklių spalvotus paveiks
lėlius. Atidžiau apžiūrėti pasi
rinktą darbą galima nukreipus 
ant jo žymeklį ir spustelėjus pe
lytės spaudį. Kompiuteris aki
mirksniu atsiunčia didesnį ir 
geresnės kokybės to knygženk- 
lio vaizdą bei duomenis apie jo 
autorių. Taip galima apžiūrėti 
visus kibernetinėje erdvėje ro
domus darbus. Pirmosios pre
mijos laimėtoja Viktorija Dani- 
liauskaitė turi savo parodos 
kampelį, kur galima apžiūrėti ir 
kitus jos darbus, daugiau suži
noti apie autorę.

Toliau keliaudami per “Lie
tuviškos knygos metų” kompiu
terinius puslapius sužinosite

1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA I

apie Martyno Mažvydo premi
jas ir stipendijas studentams, 
pamatysite laureatų nuotrau
kas. 450 metų sukakties atspin
džiams žiniasklaidoje (mass me
dia) duotas atskiras skyrelis. 
Knygos, žurnalai, laikraščių 
straipsniai, net televizijos laidos 
- visa tai gražiai rikiuojasi vie
nas šalia kito, kurdami margą, 
bet tokią darnią Martyno Maž
vydo mozaiką. Na ir, žinoma, 
“Lietuviškos knygos metuose” 
Jūs rasite Martyno Mažvydo 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimo 
valstybinę programą, kuri yra 
tarsi šerdis visų tų gražių atmi
nimų ir paminėjimų.

Projekto kūrėjai norėtų, kad 
projektas “LIETUVIŠKOS KNY
GOS METAI” būtų realus žings
nis tautos visumos kūrime. Šiuo 
atveju konkreti parama lietuvy
bei išlaikyti siūloma Lietuvos 
vaikams, pasklidusiems po visą 
pasaulį. Tiek Lietuvos mokyklo
se, tiek po visą pasaulį išsibars- 
čiusiose lituanistinėse mokyk
lose mokiniai, naudodamiesi 
moderniausiomis mokymo prie
monėmis, jau gali sužinoti apie 
Martyną Mažvydą, senosios raš
tijos paminklus, jų praeitį ir da
bartį.

Tikimės atsiliepimų iš išei
vijos lietuvių ir vaisingo bendra
darbiavimo. Norėtume gauti ži
nių apie minėjimus ir knygos 
šventes, vykstančias už Lietuvos 
ribų. Norėtume pagalbos reda
guojant leidinį anglų ir vokiečių 
kalbomis - visos pastebėtos 
klaidos bus greitai ištaisytos, 
jeigu Jūs elektroniniu paštu at
siusite mums savo pastabas. 
Tuo kompiuterinis leidinys pra
noksta tradicinius, kur klaida 
lieka amžiams.

Kompiuterinių tinklų žiūro
vas gali gauti ne tik tekstus, žiū
rėti paveikslus, bet ir pasiklau
syti norimo muzikos įrašo, gėrė
tis vaizdu ir garsu. Pasvajokime 
kartu, o kodėl Jums nesugrįžti į 
iškilmingą knygos jubiliejaus 
minėjimą Vilniuje, Operos ir 
baleto teatre, 1997 m. sausio 8 
d., nepasiklausyti kartu Mažvy
do laikotarpio giesmių ir nepa
žiūrėti vaizdinio įrašo?

Martynas Mažvydas, praė
jus beveik pusei tūkstantmečio, 
dar kartą byloja mums: “Broliai 
ir seserys! Imkit mane ir skaity
kit...” Koks žingsnis žengtas 
nuo pačios pirmosios lietuviš
kos knygos iki dabartinių kom
piuterių, o tie žodžiai išliko vie
nodai svarbūs.

Nerutė Kligienė, projekto 
“LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI” 

koordinatorė, matematikos 
mokslų daktarė

Adresas: Matematikos ir in
formatikos institutas, A. Goš
tauto 12, 2600 Vilnius, Lietuva. 
Darbo tek: 370 2 620 429, na
mų: 370 2 442 822; faksas: 370 2 
619 905; e-mail: nerute@ktl.mii.lt.

http://daugenis
mailto:nerute@ktl.mii.lt


“Paslaptingoji rožė”
Palaptingas religinės knygos kelias į Lietuvą sovietmečiu — per 
Maskvą, Romą, Vokietiją. Rengiama nauja, pataisyta jos laida
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Kartas nuo karto pavartau 
priešais mane ant stalo gulinčią 
1992 m. Vokietijoje lietuvių kal
ba išleistą knygą “Paslaptingoji 
Rožė”. Primargintos jos paraš
tės pastabomis, korektūros 
ženklais, nes vis kur nors užtin
ki praleistą žodį, sukeistą, pra
leistą ar ne tokią įrašytą raidę. 
Žinia, kai toks keistas šios kny
gos kelias, negali stebėtis, kad 
tokios klaidos - paprastas reiš
kinys.

Anuomet, apie 1975-6 me
tus, pas brolį kun. Konstantiną 
Ambrasą, tuomet Saugumo už 
perduotas į Vakarus žinias apie 
apverktiną Bažnyčios būklę Lie
tuvoje perkeltą iš Vilkaviškio j 
Lazdijų rajoną, Leipalingio pa
rapiją, atvažiavo kun. J. Zubrus, 
SJ. Jis paprašė kuo greičiau iš
versti iš vokiškos A. M. Weigl 
“Maria-Rosa Mystika”. Tą kny
gą, atspėdamas nuo parapijos 
sielovados ir kitų visokių ūkinių 
reikalų, jis išvertė.

Tada ji pakliuvo man į ran
kas. Patvarkęs kalbą, perrašęs 
rašomąja mašinėle, atidaviau į 
Kauną Arimantui Raškiniui, 
kuris, suradęs savilaidos kelius, 
padaugino keliasdešimt eg
zempliorių, už kuriuos atsiskai
tęs paskleidžiau tas keliasde
šimt žaliais viršeliais, ne itin me
niškai įrištų knygų po Lietuvą.

Praslinkus dešimtmečiui, 
kai 1990 sausio 28 tarp kitų sa
vilaidos veikalų skrisdamas dirb
ti į Vatikano radiją vežiausi ir 
vieną kitą “Palaptingosios Ro
žės” egzempliorių. Iškviestoji 
muitininkų kontrolierė (ačiū tai 
nežinomai, protingai ir nuovo
kiai mano geradarei, tikriausiai 
mokėjusiai lietuviškai!) taip po 
lapelį pusantros valandos (tuo 
tarpu stovėjau išbalęs ir visas 
peršlapęs nuo devynių prakaitų 
Maskvos oro uoste gausių už
sienio keleivių akistatoje) naršė 
po mano vežamą literatūrą. Tų 
svarbiausių ir įtartiniausių kny
gų, kurios buvo lietuviškos savi
laidos, visiškai nejudino, net nė 
vieno puslapio neatvertė. Tuo 
tarpu už tokias knygas, kurias 
norėjau nusivežęs panaudoti ra
dijui, mane galėjo ne tik namo

Vilniaus styginis kvartetas: Liege (Belgųoje), tarptautinio konkurso 
laureatai, Lietuvos Muzikos akademijos profesoriai: pirmas smuikas - 
Audronė Vainiūnaitė, antras smuikas - Petras Kunca, altas - Girdutis 
Jakaitis, violončelė - Augustinas Vasiliauskas.

Tu gražiausia
Tėviške, žalia rūtos šakele, 
Rusvos molžemio grumstas delne.

Tu, nuo dūzgesio bičių apsalus, 
Strazdo giesme ripuoji švelnia.

Tėviške, dobilėliai rasoti, 
Juodbėrėliais sužvingus lanka. 
Pienu kvepiantis molio ąsoti, 
Ir asla rūpestingai plūkta.

Tėviške, beržynėlio aviete, 
Volungėle žydrynėj dangaus 
Linų mėli nuo žemės paletės, 
Širdin liekis - ji tuoj atsigaus.

Tėviške, tu malda gegužinė, 
Tu armonika šokio tvane. 

Janina Strimaitienė, Kazių Rūda

grąžinti, bet ir į kalėjimą pa
siųsti.

Ačiū Dievui ir Marijai, pa
galiau šlaputėlaitį nuo devynių 
prakaitų, man leido eiti į kelei
vių salę, kur apsižiūrėjau, jog su 
pasu, bilietu ir kitais dokumen
tais palikau prie muitininkų 
savo rankinukę, kurią muitinin
kas po juodomis konvejerio ap
sauginėmis juodomis klostėmis 
jau buvo paspyręs ir, matyti, 
laukė pamainos pabaigos, kad 
galėtų iškratyti jos turinį. Lai
mė, viskas buvo tvarkoje. Nei 
gyvas, nei miręs ėjau į lėktuvą ir 
vis lūpomis be paliovos kartojau 
pirmajame puslapyje išspaus
dintą į Mergelę Mariją maldą: 
“Paslaptingoji Rože, Bažnyčios 
Motina, globok Šv. Tėvą, vysku
pus, kunigus, visus Dievui pa
šventusius savo gyvenimą ir ma
ne. Neapleisk negandų ištiktos 
Bažnyčios. Užtark žūstantį pa
saulį. Visus mus paslėpk savo 
Nekalčiausioje Širdyje, Dievo 
malonės Motina!” Ir pagelbėjo. 
Išklausė geroji Paslaptingoji Ro
žė. Laimingai pasiekiau Romą.

Amžinajame Mieste pradė
jau dirbti vietoje mons. Vytauto 
Kazlausko, kuris atsidūrė Tarp- 
diecezinėje Kauno kunigų semi
narijoje, iš kurios aš išvažiavau 
Italijon. Tenai iš Vokietijos ga
vau kažin kokios kongregacijos 
seselių prašymą atsiųsti “Pa
slaptingosios Rožės” tekstą, ku
rį jos norinčios išleisti Vokieti
joje lietuvių kalba. Vieną eg
zempliorių knygos nusiunčiau, 
tiktai tas egzempliorius, jau ke
liskart perspausdintas daugini
mo aparatu, kai kur buvo sun
kiai įskaitomas. Seselės prašė 
perrašyti kompiuteriu.

Atitrukdamas nuo tuo metu 
rengiamų radijo laidų, nuo sun
kiai redaguojamo verstinio va
dovėlio “Tikiu”, kur reikėdavo 
kone iš naujo viską pertvarkyti, 
nuo italų kalbos mokymosi kur
sų, dar ėmiausi perrašyti kom
piuteriu “Paslaptingąją Rožę”. Į 
kompiuterį įsimetė kažin koks 
techninis virusas, o būdamas 
nepatyręs kompiuteristas, visiš
kai ištryniau trečdalį ar daugiau 
perrašytos knygos. Taip kuriam 
laikui ir sutojo knygos leidyba.

Tu gražiausia, manoji gimtine, 
Lino drobėm užbūrus mane.

Kalbos skrynia
Gali atimti aukso žiedą, žemę, 
Vardus pakeisti ar sugriaut namus, 
Niekas neatims kalbos: ji- mūsų penas, 
Sielos pašvaistė, džiuginanti mus.

Per gimtą žodį atveriame dvasią, 
Sublyksi perlais ir tarmių saitai. 
Kur priegaidžių skambumą tokį rasi, 
Su pienu Motinos įaugusį tvirtai?

Kas dar ryškiau sušvinta, negu saldė, 
Nors šviesulių dangaus erdvė pilna ? 
Nėra brangesnio turto šiam pasauly, 
Kaip šimtmečių seną kalbos skrynia.

Man nieko nesakiusios se
selės Vokietijoje prikalbino ke
lis Damštadt’o aukštosios tech
nikos mokyklos vokiečius stu
dentus, kurie, visiškai nemokė
dami lietuvių kalbos, ėmėsi šio 
užsieniečiui neįkandamo darbo. 
Knyga su didelėmis klaidomis 
buvo surinkta ir pateikta Vasa
rio 16-osios gimnazijos kapelio
nui kun. J. Dėdinui, kuris para
šė jai tokią pabaigą: “Šios kny
gos pagarbios skaitytojos ir pa
garbūs skaitytojai, nesistebėkite 
(ir nesipiktinkite) užtikę jos ei
lutėse lietuvių kalbos gramati
kos ir sintaksės klaidų bei ne
tikslumų. Šią ‘Paslaptingąją Ro
žę’ paruošė, vokiškais kompiu
teriais surinko tekstus, išverstus 
Lietuvoje, juos apipavidalino ir 
parengė spaudai keli Darm- 
stadt’o aukštosios mokyklos 
studentai. O jie vokiečiai - visiš
kai nesuprantą lietuviškai. Tie 
keli studentai, paaukodami lie
tuvių religinei literatūrai savo 
laisvalaikius, paruošė JUMS tai, 
ką sugebėjo, nemokėdami lietu
vių kalbos, tik turėdami švento 
pasiryžimo. Marija, Palaptingoji 
Rože, laimink skaitytojas,-us, 
bet ypatingai šios misijonieriš- 
kos dvasios vokiečius jaunuo
lius, kurie savo pastangomis ir 
savo (suaukotais) pinigais pra
turtino religinę rašliavą Lietu
voje, Tavo žemėje. Teksto per
žiūrėtojas”.

Vokietijon nuvažiavęs iš 
Vatikano radijo į “Kirche in 
Not” suvažiavimą ir pakliuvęs į 
Vasario 16-osios gimnaziją iš 
kun. J. Dėdino gavau kelias šias 
knygutes ir nustebau, kad čia 
buvo tas mano brolio velionies 
mons. Konstantino vertimas, o 
mano suredaguotas ir mano pa
ties perrašytas tekstas...

Kaip gerai, kad ši knyga, iš 
naujo redaguota, ištaisyta, pa
pildyta, pasirodys kita laida lie
tuviškai. Tegul jos kiekvienas 
sakinys, kiekvienas žodis byloja 
lietuviui, tiek visokių nepritek
lių, neteisybės, apgaulės ir pik
tavalių žmonių iškamuotam, te- 
byloja paguodos žodžius, tenu
rodo kelią, kuriuo turi eiti kiek
vienas Nemuno sūnus ir dukra, 
trokštąs savo gimtajai šaliai at
gimimo, tikrosios laisvės ir ge
rovės. Tasai kelais - MALDA, 
AUKA ir ATGAILA, kurį nuro
dė PASLAPTINGOJI ROŽĖ - 
DANGAUS, ŽEMĖS IR MUSŲ 
SUGRUDINTŲ ŠIRDŽIŲ KA
RALIENĖ.

Vilniaus styginis kvartetas
Nauji jo koncertai Siaurės Amerikoje

DANGUOLĖ ŠERIENĖ

Po sėkmingų gastrolių 1996 
metais Vilniaus styginis kvarte
tas š.m. gegužės mėnesį vėl at
vyksta koncertinei kelionei į 
JAV ir Kanadą.

1996 m. kvartetas, per pen
kias savaites atlikęs daugiau 
kaip 16 koncertų įvairiuose 
JAV miestuose žavėjo klausyto
jus savo profesionalumu. Žino
mą Houstono muzikos kritiką 
Charles Ward kvarteto grojimas 
“tiesiog pribloškė”, o smuiki
ninkę Audronę Vainiūnaitę šis 
kritikas apibūdino kaip virtuo- 
zę, savo grojimo technika pri
lygstančia visame pasaulyje ži
nomam smuikininkui Icchokui 
Perlmanui.

Vilniaus styginis kvartetas 
pradės savo gastroles koncertais 
JAV miestuose: New Jersey, 
Ohio Universitete - Columbus, 
Čikagoje ir užbaigs koncertu 
Vašingtone.

Čikagoje kvartetas koncer
tuos Lemonte ir Kultūros cent
re. Su kvartetu programą atliks 
pianistas Rokas Zubovas, žy
maus kompozitoriaus ir daili
ninko M. K. Čiurlionio vaikai
tis. R. Zubovas koncertuos su 
Vilniaus styginiu kvartetu New 
Jersey mieste amerikiečių publi
kai. Kituose koncertuose su Vil
niaus styginiu kvartetu gros 
tarptautiniu mastu žinoma pia
nistė Goldą Wainberg-Tatz. 
Pastaraisiais metais ji yra dažna 
viešnia Lietuvoje, koncertuoja 
su pačiais žymiausiais Lietuvos 
menininkais.

Vilniaus styginis kvartetas 
atliks Toronte du koncertus. 
Pirmasis įvyks prestižinėje 
Glenn Gould Studio salėje ge-

Kompozitorius JERONIMAS KAČINSKAS, išeivijoje pasižymėjęs 
muzikine veikla ir svaria kūryba Nuotr. Vyt. Maželio

Kuklus gyvenime, didis kūryboje
Kompozitoriui ir dirigentui JERONIMUI KAČINSKUI 90 metų

A. DŽIUGĖNAS

Bostone gyvena kompozito
rius dirigentas Jeronimas Ka
činskas. Štai jam 90 metų! Toji 
sukaktis - balandžio 17. Tai re
tas žmogus, retas muzikas - kū
rybingas kompozitorius, naujų 
formų ieškotojas; kaip dirigen
tas su absoliučia klausa, minti
nai mokėjęs diriguojamus kūri
nius, atskleidęs jų gelmę, išug
dęs orkestro pajėgumą. Bostone 
jis pragyveno 48 metus - savo 
gyvenimo didžiąją dalį. Čia jis 
atvyko 1949, vargoninkavo Šv. 
Petro lietuvių parapijoje, kaip 
dirigentas reiškėsi choruose, or
kestruose, profesoriavo.

Gimė jis 1907 balandžio 17 
Viduklėje, kur tėvas buvo var- 
goninku. Jo vyresnis brolis buvo 
Henrikas Kačinskas, žymus Lie
tuvos teatro aktorius, gimęs 
1903, miręs 1986 Sunny Hills, FL.

Pirmasis Jeronimo mokyto
jas buvo tėvaš. Paskui jis lankė 

gūžės 25, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Koncertą pradės M. K. Čiurlio
nio kūriniu “Styginis kvartetas 
C minor” (parašytas 1901 m.), 
po to seks P. Čaikovskio “Stygi
nis kvartetas D-major”. Antro
je koncerto dalyje atliks E. 
Shausson kūrinį fortepijonui ir 
styginiam kvartetui.

Šioje koncerto dalyje pirmą 
sykį torontiečiai galės susipažin
ti ir su Goldos Weinberg-Tatz 
aukšto meninio lygio grojimu, o 
taip pat išgirsti visiems gerai pa
žįstamą smuikininką A. Banką. 
Koncertas simboliškai pavadin
tas “Vilnius String Quartet and 
Friends”.

Koncertas Glenn Gould 
Studio salėje ypatingas ir tuo, 
kad Kanados visuomenei prista
tomas ne tik vienas iš garsiausių 
Lietuvos muzikos kolektyvų - 
klausytojai išgirs šviesiausio 
Lietuvos menininko M. K. Čiur
lionio kūrybą. Turime tuo di
džiuotis ir remti šį koncertą sa
vo gausiu atsilankymu, atsivesti 
savo draugus kanadiečius.

Papildomas koncertas lietu
vių visuomenei (tik kvartetas) 
įvyks gegužės 26, pirmadienį, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
salėje.

Atsiųsta paminėti
Kunigas Juozas Zdebskis, GY

VENIMAS MĄSTYMUOSE ir 
KUNIGAS TARP VAGIŲ. Iš kalėji
mo dienoraščių. Parengė sesuo Lo- 
reta-Teresė Paulavičiūtė, MICP. re
dagavo kun. Aušvydas Belickas, MIC, 
ir sesuo Loreta-Teresė Paulavičiū
tė, MICP. Tiražas - 3000 egz. Lei
dykla “Lumen” (Laisvės pr. 60, 2056 
Vilnius). Vilnius, 1996 m., 376 psl.

Kauno konservatoriją, muzikos 
mokyklą Klaipėdoje. Būdamas 
22 metų (1929), išvyko į Prahą, 
kur studijavo nemažai lietuvių. 
Jeronimas ten gilino dirigavimo 
ir kompozicijos studijas. Ten 
studijavo ir ketvirtatoninės mu
zikos sistemą, naują muzikos 
sritį. Šioje srityje jis greit pa
sireiškė, sukurdamas pirmuo
sius modernius kūrinius.

Į Lietuvą grįžo 1931. Trum
pai reiškėsi Kaune, 1932 jau bu
vo Klaipėdoje. Tada buvo 24 
metų amžiaus. Dėstė muzikos 
mokykloje, įsteigė ketvirtatoni
nės muzikos klasę, organizavo 
simfoninį orkestrą, operą, jai di
rigavo. Šubūrė ir darbininkų 
chorą. Į Kauną grįžo 1938, dve
jus metus vadovavo radiofono 
orkestrui. 1940 jis jau Vilniuje. 
Dirigavo Vilniaus radiofono or
kestrui, operai ir filharmonijai. 
Ypač garsūs buvo jo filharmoni
jos koncertai.

Lietuvoje dirigavo per 600 
simfoninių ir radijo koncertų. 
Artėjant antrajai bolševikų oku
pacijai, 1944 rudenį pasitraukė į 
Vokietiją. Augsburge sutelkė 
chorą, dirigavo dviem simfoni
niam koncertam. Į Ameriką at
vyko 1949, būdamas 42 metų.

Apsigyveno Bostone ir var
goninkavo Šv. Petro lietuvių pa
rapijos šventovėje. Nuo 1960 di
rigavo Melrose simfoniniam or
kestrui. Su juo dirbo 9 metus. 
1964-67 vadovavo “Polymnia” 
chorui, 1967 pakviestas į Bark- 
lee muzikos kolegiją dėstė diri
gavimą.

Aktyviai dalyvavo ir lietu
viškame gyvenime, dirigavo ren
giamuose koncertuose. Lietuvių 
kompozitorių kūrinius dirigavo 
amerikiečių orkestruose - NBC, 
New York Philharmonic, Wa
shington National Symphony, 
Bostono universiteto, Čikagos 
Lyric opera ir kt.

Jo muzikinė kūryba plati ir 
didelė, apima simfoninius, ka
merinius, vokalinius kūrinius: 
dainas, giesmes, Mišias, operą 
“Juodas laivas” (žodžiai Alg. 
Landsbergio). Pirmieji kūriniai 
buvo modernaus polifonijos ir 
harmonijos stiliaus. Vėlesnė kū
ryba - mistinio pobūdžio.

Kaip dirigentas, dirigavęs 
tiek daug simfoninių koncertų, 
J. Kačinskas ugdė klausytojus, 
pratino prie geresnės muzikos, 
supažindino su įvairiais auto
riais, pats rūpinosi, kad orkest
rai būtų drausmingi ir susigroję, 
siektų muzikinio tobulumo. 
Džiaugiasi, kad Lietuva jau turi 
gerus orkestrus, kurie bet kada 
gali groti sudėtingą muziką. Sa
vo kūryboje jis ieškojo gelmių, 
dvasinių polėkių, ieškojo naujų 
formų. Jis pats gyvenime yra 
toks kuklus, toks paprastas, vi
sur skleidžiantis šypseną ir gėrį. 
Jo gyvenimas - kupinas kilnios 
muzikos. Tai didelė dovana lie
tuvių tautai ir visiems.

Kaunietis smuikininkas Vil
helmas Čepinskis, tęsiantis studi
jas prestižinėje Juilliardo muzikos 
mokykloje Niujorke, laimėjo kon
kursą, birželio 4 d. jam leidžiantį 
debiutinį koncertą garsiojoj Niu
jorko koncertų salėj “Carnegie 
Hali”. Konkurse dalyvavo septy
niolika pakviestų varžovų, atsto
vavusių Niujorko bei kitų JAV 
miestų aukštosioms muzikos mo
kykloms.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje 1996 m. pra
dėjo anglų kalbos kursus naujie
siems ateiviams iš Lietuvos. Pa
sirodo, jų jau yra nemažas skai
čius pačioje Čikagoje bei jos 
apylinkėse. Anglų kalbos kursai, 
perkelti į 1997 m., buvo tęsiami 
sausio 7-31 d.d. antradienių ir 
penktadienių vakarais. Aštuonios 
pusantros valandos trukmės pa
skaitos kursų lankytojams kaina
vo 40 dolerių. Atrodo, vykdant 
numatytą programą, anglų kalbos 
kursai bus tęsiami ir sekančiais 
1997 m. mėnesiais.

Prof. Vaclovas Biržiška 
(1884-1956), bibliografas ir kultū
ros istorikas, 1996 m. gruodžio 2 
d. buvo pagerbtas Kauno techno
logijos universiteto bibliotekoje 
atidengtu jo memorialiniu barel
jefu. Kauno technologijos ir Vil
niaus universitetų surengtame se
minare “Šeštieji V. Biržiškos 
skaitymai” jo vardo premija buvo 
įteikta geriausiu 1996 m. bibliote
kininku pripažintam Vilniaus uni
versiteto dėstytojui Osvaldui Ja
noniui.

Skulptūrų galeriją Mičigano 
Pontiac vietovėje 1996 m. gruo
džio 6 d. atidarė advokatas Rai
mundas Petrauskas, vadovaujamą 
Verenos Petrauskaitės. Galerija 
buvo atidaryta Leono Straugos, 
Justo Mickevičiaus, Ramonaitės, 
Kasčiūnaitės bei kitų Lietuvos 
dailininkų darbų paroda. Jos ad
resas: Sculpture Gallery, 7 N. Sa
ginaw, Pontiac, MI. Tel. 810-334- 
1004. Galerijos atidarymą prane
šė “Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė, transliuojama radijo 
WPON stoties banga 1460.

Šakiuose įvyko šio miesto ir 
rajono vidurinių mokyklų moks
leivių lietuvių kalbos konkursas, 
suorganizuotas Australijoje gyve
nančių mecenatų - Izoldos Po- 
želaitės-Davis, Anicetos Liutkevi- 
čiūtės-Mainelienės ir jos brolio 
Liudo Liutkaus-Liutkevičiaus. Vio
letos Seredžiuvienės pranešimu 
“Lietuvos ryte”, tai buvo jau tre
čiasis toks konkursas šiame ra
jone, įvykęs vidurinėje Šakių 
“Varpo” mokykloje. Konkurse 
dalyvavo dvylika vyresniųjų klasių 
moksleivių. Didžoji jų dalis raši
niui buvo pasirinkę dr. V. Ku
dirkos eilėraščio “Labora” temą. 
Brandžiausiu buvo pripažintas 
lukšietės Daivos Širvaitytės raši
nys. Antroji vieta teko Kudirkos 
Naumiesčio V. Kudirkos viduri
nės mokyklos atstovei Linai 
Sprainaitytei, trečioji - Lukšių V. 
Grybo mokyklos atstovei Aušrai 
Janavičiūtei. Premijoms mecena
tė A. Liutkevičiūtė-Mainelienė 
parūpino 400 Australijos dolerių.

Antanas Gustaitis (1907-1990), 
išeivijoje žymiausias poetas saty
rikas, gimęs Gustaičiuose, dabar
tiniame Marijampolės rajone, 
baigęs jos mokytojų seminariją, 
devyniasdešimtojo gimtadienio 
proga buvo prisimintas kaip tos 
seminarijos auklėtinis, turėjęs ar
timus ryšius su rašytoju Kaziu Bo
ruta, taipgi lankiusiu tą semina
riją. A. Gustaičio prisiminimui 
skirtą vakarą surengė Marijam
polės pedagoginė mokykla ir jos 
direktoriaus pavaduotojas V. Vi- 
liūnas. A. Gustaičio humoristi
nius bei satyrinius eilėraščius 
skaitė moksleiviai. Minėjime da
lyvavo ir Marijampolėje gyvenan
ti A. Gustaičio sesuo Birutė Kar
velytė, septyniolika metų jaunes
nė už brolį. Apie A. Gustaičio kū
rybinę veiklą, jo literatūrines ke
liones išeivijoje su Bernardu 
Brazdžioniu, Stasiu Santvarų, 
Henriku Kačinsku ir Australijoje 
anksčiau mirusiu Pulgiu Andriu- 
šiu (1907-1970) kalbėjo šio rengi
nio organizatorius V. Viliūnas. 
Lietuvoje tėra viena 1987 m. iš
leista A. Gustaičio satyros ir hu
moro rinktinė “Pasiglostymo pa
laima”. Pasak Algio Vaškevičiaus 
pranešimo “Lietuvos ryte”, A. 
Gustaitis jau ruošėsi grįžti at- 
gimstančion Lietuvon, bet grįži
mą sutrukdė mirtis išeivijoje 1990 
m. gegužės 19 d. Jo devyniasde
šimtmetis paminėtas ir Kauno 
viešojoje bibliotekoje.

Balio Dvariono muzikos mo
kykla Vilniuje surengė tarptautinį 
vaikų chorinės klasikinės muzikos 
festivalį “Klasika vaikams”. Jis 
buvo skirtas Lietuvos mokyklos 
šešių šimtų metų sukakčiai ir 
austrų kompozitoriaus F. Schu- 
berto dviejų šimtų metų gimimo 
metinėms.

Muzikologuos institutą įstei
gė Klaipėdos universitetas. Jo 
įstatus patvirtino universiteto se
nato nariai. Jie instituto direkto
riumi pirmajai kadencijai išrinko 
kompozitorių A. Remesą, univer
siteto docentą. Muzikologijos in
stitutas bus laikomas savarankiš
kai veikiančia Klaipėdos univer
siteto meno fakulteto dalimi. Pa
sak A. Remesos, naujasis insti
tutas tirs Žemaitijos, Klaipėdos 
krašto, Mažosios Lietuvos muzi
kinės kultūros praeitį ir dabartį. 
Institute taipgi bus renkama me
džiaga ir apie išeivijos lietuvių 
muzikinę kultūrą, paruošiami 
įvairūs leidiniai, rengiamos kon
ferencijos. Muzikologijos institu
tas turės savo tarybą, mokslinių 
tyrimų grupes ir archyvą.

Biržų biblioteka beveik tūks
tančio egzempliorių tiražu išleido 
šiame rajone gyvenančių dvide
šimt dviejų prozininkų knygą “Ei
nu per žemę”. Medžiagą šiam lei
diniui surinko Biržų centrinės bi
bliotekos vedėjas Juozas Enskai- 
tis, lėšų parūpino specialiosios 
paskirties akcinė bendrovė “Naf
totiekis”. Pernai ta biblioteka pa
našiu tiražu yra išleidusi tris
dešimt trijų neprofesionalių Biržų 
krašto poetų eilėraščių rinkinį 
“Posmai virš Širvėnos”. Šiemeti
nės vasaros pradžioje bus išleista 
antroji “Posmų virš Širvėnos” 
knyga.

Aktorius Laimonas Noreika, 
žymiausias literatūros kūrinių 
garsintojas Lietuvoje, 1996 m. lap
kričio 27 d. sulaukė amžiaus sep
tyniasdešimtmečio. Šią sukaktį jis 
paminėjo literatūros vakaru Ak
torių namuose Vilniuje ir susiti
kimu su literatūros mylėtojais Le
liūnuose. Aktorių namų salėje 
1964 m. jis yra žengęs pirmuosius 
skaitovo žingsnius. Šį sykį jau du 
šimtai šešiasdešimt aštuntąjį kar
tą ten skaitė Simono Daukanto 
kūrybą, o Leliūnuose jo laukė jau 
du tūkstančiai trys šimtai trisde
šimt aštuntasis susitikimas su lite
ratūros mylėtojais.

Rašytojas ir žurnalistas Juo
zas Požėra, gimęs Kaune 1927 m. 
balandžio 2 d., mirė Vilniuje kovo 
20 d., nesuskubęs sulaukti am
žiaus septyniasdešimtmečio. Ve
lionis palaidotas kovo 24 d. Vil
niaus Antakalnio kapinėse. Poka
rio metais jis dirbo artistu Lietu
vos operos ir baleto teatre Vilniu
je, o vėliau - laikraščių bei žur
nalų redakcijose, Lietuvos kino 
studijoje. Rašymą jam teko pra
dėti kelionių apybraižomis ir pa
sakojimų rinkiniais. Velionis yra 
laimėjęs Lietuvos premiją 1975 
m. už antrąją apybraižų “Šiaurės 
keliai” laidą. Pomirtiniam velio
nies palikimui priklauso romanai 
“Mano teismas” (1968), dviejų 
dalių “Šalnos” (1978-80), “Žuvys 
nepažįsta savo vaikų” (1985), jo 
sukurti scenarijai kino filmams 
“Svetimi” (1962), “Vyturys - že
mės paukštis” (tik išspausdintas 
1977 m.).

Akademiko Adolfo Jucio (1904- 
1974) vidurinėje mokykloje Plun
gėje įvykusi jaunųjų kraštotyrinin
kų konferencija susilaukė visų 
Plungės rajono mokyklų atstovų, 
susidomėjusių savo krašto istori
ja. Beveik kiekviena mokykla jau 
yra surinkusi savo istoriją nuo ati
darymo laikų. Kai kurios mokyk
los netgi turi ir nedidelius krašto
tyros muziejus. Aleksandravo pa
grindinės mokyklos mokytoja ir 
kraštotyrininkų vadovė Veronika 
Simutienė konferencijos daly
viams parodė mokinių nusibraižy
tus žemėlapius su pažymėtais ten 
prieš 70 metų buvusiais kaimais ir 
sodybomis. Šios mokyklos krašto
tyrininkai, užrašę senųjų gyvento
jų atsiminimus, buvusius vietovar
džių pavadinimus, dabar jau dai
nuoja XVIII-XIX š. dainas, šoka 
tų laikų šokius. Žemaičių Kalvari
jos vidurinės mokyklos kraštotyri
ninkai turi sutelkę daug istorinės 
medžiagos apie Simoną Daukan
tą, vysk. Motiejų Valančių, 1944 
m. vasarą tragiškai žuvusį jaunąjį 
poetą Vytautą Mačernį. Rietave 
yra dvi vidurinės mokyklos - L. 
Ivinskio ir katalikiškoji. Jos ren
gia Žemaitijos jaunųjų istorikų 
konferencijas, daug dėmesio skir
damos etnografijai. V. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6II L\8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

PRISIKĖLIMO
Darapi.ios kredito kooperatyvas

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 Į v.p.p. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.lnd.................. 2.25%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term, indėlius................3.75%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...........2.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 3.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......5.50%
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%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.25%
2 metų...................... 6.25%
3 metų...................... 6.75%
4 metų...................... 7.00%
5 metų...................... 7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

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

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

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

O\/| 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 iniFiiidEiiATiOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)
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Krepšinio mokyklos
Leonas Rautinš, žaidęs krepši

nį Kanados rinktinėje tarptautinėse 
rungtynėse bei keliuose profesiona
lų NBA ir Europos klubuose, šiuo 
laiku yra pagarsėjęs kaip krepšinio 
komentatorius televizijoje Toronto 
“Raptors” rungtynių metu. Jau ke
linti metai, kai jis vadovauja vasa
ros krepšinio mokykloms keliuose 
Kanados ir JAV miestuose. Šiais 
metais Toronto apylinkėje jo mo
kykla veiks nuo liepos 28 iki rug
pjūčio 1 d. Father Goetz ir Loyola 
gimnazijose. Abi gimnazijos yra 
Mississaugos mieste. Daugiau in
formacijų galima gauti skambinant 
416 618-1718. V.S.

Įdomios golfo varžybos
Kviečiame Toronto golfininkus 

dalyvauti įdomiose George Perles 
varžybose Detroite, kurias rengia 
“Pagalba Lietuvai” komitetas. Jos 
įvyks penktadienį, birželio mėn. 13 
naujuose ir gražiuose “Golden Fox” 
golfo laukuose ir “Fox Hills” klube 
Plymouth, MI. Kartu vyks ir kitos 
varžybos - kas numuš toliausiai svie
dinuką, arba arčiausiai prie vėliavė
lės. Bus galima laimėti atostogas 
saulėtoje Floridoje.

Vakare - kokteiliai, vakarienė, 
paskelbiami laimėtojai ir šokiai. 
Programą praves iš Čikagos Algis 
Rugienius. Šokiams gros vienas po
puliariausių Detroito orkestrų “Sun 
Messengers”. Registracija iki gegu
žės mėn. 13-175 JAV dol., o po 
šios datos 200 dol.; dalyvauti tik 
vakarienėje 50 dol. Daugiau infor
macijos galima gauti pas Daivą 
Rugieniūtę. Prašome skambinti tel. 
810 642-7085, arba kreipiantis į 
Robertą Boris tel. 810 682-0098.

George Perles yra labai garsus 
Mičigano valstijos lietuvis, vadova
vęs “Michigan State” universiteto 
amerikietiško futbolo komandai, o 
“Pagalba Lietuvai” komitetas siunčia 
į Lietuvą vaistus ir medikamentus. 
Iki šiol yra išsiuntę už 39 mil. dol.

Labai laukiame golfininkų iš

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

■>ir/vcr
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 M9B 1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susftanmą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

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 į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

LEONAS RAUTINŠ (paskutinėje eilėje viduryje) su lietuviukais, kurie laukėjo krepšinio mokyklą 1996 metais

®ž>SPOKTAS
Toronto ir kitų miestų. Bus proga 
ne vien tik pagolfuoti, bet kartu pa
bendrauti su pažįstamais ir paremti 
“Pagalba Lietuvai” komiteto gerąjį 
darbą. Daiva Rugieniūtė

Kas naujo Europoje?
Hanoveryje įvykusį maratono 

bėgimą laimėjo Č. Kundrotas, nu
bėgęs per 2 vai. 13 min. 45 sek. 
Dalį bėgimo filmavo Vokietijos 
sporto kanalas, o komentatorius vi
są laiką kartojo, kad “Litauer” bėga 
priekyje, o prie baigmės sušukda
mas - “lietuvis laimėjo”! Mūsiškis bė- 
go žalia sportine apranga ir ant 
krūtinės dideliu “Lietuva” užrašu. 
Lietuvis laimėjo 15,000 dol. premiją.

Iš tarpvalstybinių rungtynių 
prieš Rumuniją Vilniuje (pralaimė
ta 75 žaidimo min. 0:1) Hamburgo 
SU žaidėjas Valdas Ivanauskas grį
žo susirgęs ir negalėjo žaisti prieš 
daugkartinį Vokietijos meisterį - 
Miuncheno Bayern vienuolikę. Sve
čiai Hamburge laimėjo 0:3.

Vokietijos futbolo antrosios ly
gos Liubecko komandoje žaidžia 
Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas 
Romas Mažeikis. Susitikime su 
Frankfurtu lietuvis jau žaidimo pra
džioje buvo sunkiai sužeistas. Tuoj 
pat nuvežus jį į ligoninę, rastas sun
kiai sužalotas inkstas. Buvo pašalin
ta blužnis. Iki vasaros R. Mažeikis 
negalės žaisti.

Lietuvos ir išeivijos spauda į 
padanges kelia Darių Kasparaitį. 
Jis, gavęs Lietuvos pasą, prižadėjo 
niekuomet nežaisti Lietuvos paver
gėjo - Rusijos ledo ritulio koman
doje. Deja, D. Kasparaitis savo pa
žadą sulaužė ir jau pernai pasirodęs 
pasaulinėse pirmenybėse. Ir šiemet 
jis yra įtrauktas į Rusijos rinktinę, 
nes pirmos vietos laimėjimui skiria
ma graži premija.

Ne geresnės ir rankinio žaidė
jos, priėmusios Austrijos ir Vokieti
jos pilietybes. Su Lietuvos atstovė
mis pirmenybėse jos tik šaltai pasis
veikino ir nesileido į pokalbius. 
Girdi, mes esame vakarietės, o jūs 
vargšės lietuvaitės... K.B.

LIANA ŠIPELYTĖ, absoliuti mote
rų grupės laimėtoja su premiją 
įteikiančiu RIMU KULIAVU, ŠAL- 
FASS-gos Kanados apygardos pir
mininku, slidinėjimo varžybose 
Mont Sutton, Que. kalnuose 1997 
m. vasario 15 d.

Slidinėjimo laimėtojai 
(Varžybų aprašymas “TŽ” 15 nr.)

Šiaurės Amerikos lietuvių sli
dinėjimo pirmenybių, įvykusių 1997 
m. vasario 15 d. Mont Sutton, Que. 
kalnuose rezultatai. Dalyvavo ir pre
mijas laimėjo mergaičių grupėje - 
L. Pacevičiūtė, S. Bulotaitė, A. Pa- 
cevičiūtė; berniukų - A. Pacevičius; 
moterų (jaunesnių) - L. Šipelytė; 
vyrų (jaunesnių) - S. Namikas; mo
terų (vyresnių) - R. Pavilonienė; 
vyrų (vyresnių) - L. Stripinis, V. 
Šipelis, V. Čiurlionis. Moterų abso
liuti laimėtoja - Liana Šipelytė, 
vyrų absoliutus laimėtojas - Linas 
Stripinis.

Nutarta, kad sekančios pirme
nybės Kvebeke įvyks 1998 m. vasa
rio mėn. Daugiau informacijų bus 
išsiųsta rugsėjo mėn. R.P.

Skautų veikla
• Švenčiant “Romuvos” sukak

tį, stovyklos metu bus išstatytas 
nuotraukų rinkinys iš praėjusių 35 
metų. Jeigu kas turite tinkamų fo
tografijų, kurias galėtumėte pado
vanoti arba paskolinti perfotografa- 
vimui, prašom paskambinti Jūratei 
Batūrienei tel. 416 239-8986 iki bir
želio mėn. pradžios.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai bei “ Romuvos” valdyba dėkoja 
“Paramos” kredito kooperatyvui už 
dosnią auką skautiškai veiklai bei 
“Romuvos” 35-mečio stovyklai pa
remti.

FAX 416 763-5097

Toronto skautijos Kaziuko mugėje 1997 m. kovo 2 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Iš kairės: dr. A. Kazlauskienė, v.s.fil. dr. A. Dailydė, v.s.fil. R. 
Žilinskienė - Kanados rajono vadė, kun. A. Žilinskas ir dr. M. Uleckienė

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

ALGIS 
MEDELIS

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

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės j visus kraštus, visomis oro linijomis
Į Lietuvą: su AIR CANADA ir LAL - iš Toronto, Halifakso, 
Otavos, Montrealio, Kalgario, Edmontono ir Vankuverio -

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

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

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

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

Visos paslaugos 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!

LIETUVIŲ
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius
2.75% už 1 m. term, indėlius
3.75% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.00% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind.
4.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių

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

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

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

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

.....5.25%

.....6.25%
3 metų.............. .....6.75%
4 metų.............. .....7.00%
5 metu............ ....7 50%

(fixed rate)

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

MasterCard TtPLUS
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

r£7£7£7£7£70£0

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

'SAMOGITIA'

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

PAŽADU JUMS
24 valandų

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

GROUP

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

ANTANAS
GENYS 

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

Į Lietuvą su Nord land Express
I.___________________________ _______

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordlond Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Conodo 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 Alfredos 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



Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

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

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

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

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

Namų pirkimo ir pardavimo 
klausimais, prašau, kreipkitės 
į mane. Prižadu mielai ir 
sąžiningai patarnauti.

tel. 416 769-1616
Gintautas Tumosa

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

/KAMB1NKITE RTT TEL. 416 237-1767
Livia pasiruošusi Jums kuo geriausiai patarnauti

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

DĖMESIO!• • • •
Lietuvių kredito kooperatyvas PARAMA 

siūlo naują patarnavimą 
PIRMAKARTINIAMS NAMŲ PIRKĖJAMS 

Nekilnojamo turto paskolos 
iki 95 % įkainuotos namo vertės! 

Ši paslauga teikiama visiems PARAMOS nariams ir 
ribotam nelietuvių naujų narių skaičiui. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis 
į paskolų skyrių!

Tel. 416 532-1149 
arba416 207-9239

Velykų senelė LAIMA MAČIONIENĖ, apsupta vaikučių, Toronto Lietuvių Namuose Velykų stalo renginyje
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tek: 905 271-7171 

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Šilutės krepšininkai ir jų treneris 
Steponas Kairys

Kaip žinome, praėjusį lapkritį 
JAV-bėse viešėjo nemažai krepši
nio komandų iš Lietuvos. Jų tarpe 
buvo ir Šilutės profesionalų penke
tukas, kurio vyr. treneriu yra Stepo
nas Kairys. Ši gana pajėgi Lietuvos 
komanda paskutines rungtynes žai
dė Seattle mieste prieš Vašingtono 
universiteto rinktinę ir po to grįžo 
namo. O pats treneris Kairys čia 
pasiliko dviems mėnesiams, nes no
rėjo pasitikrinti širdies negalavi
mus. Oklahomos medicinos centre 
keli profesoriai bei kiti medikai su 
pačia naujausia aparatūra tyrė šir
dies sutrikimus. Čia paaiškėjo, kad 
mūsiškio širdies darbas yra norma
lus ir rimtesnio pavojaus sveikatai 
nėra.

Išbuvęs du mėnesius JAV- 
bėse, Kairys namo parsivežė čia iš
rastų gerų vaistų širdies negalavi
mams, kurie jam pasireikšdavo 
prieš rungtynes. Amerikiečiai pro
fesoriai jam neuždraudė toliau va
dovauti komandai. Čia jis stebėjo 
po keletą NBA krepšinio ir NHL 
ledo ritulio rungtynių, nemažai lai
ko praleido su JAV-bėse studijuo

jančiu sūnumi Donaldu ir dukra 
Kornelija.

S. Kairys Lietuvoje pagarsėjo 
ne vien tik kaip krepšinio treneris. 
Jo dėka net 26 Lietuvos jauni krep
šininkai pateko į JAV mokyklas, 
kur studijuoja ir kartu žaidžia krep
šinį. Jis suteikė progą daugeliui 
Lietuvos jaunuolių ne tik nemoka
mai siekti Amerikoje mokslo, baigti 
universitetus, bet taip pat lavintis 
krepšinio šakoje pačioje krepšinio 
tėvynėje.

S. Kairys tarpininkauja dauge
liui JAV universitetų ir kolegijų, 
kurie rūpinasi gauti geresnių žaidė
jų. Su JAV mokslo įstaigomis jis 
ryšį užmezgė 1990 m., kai atvažiavo 
pasižiūrėti į JAV ir patyrinėti gali
mybių Lietuvos jaunimui studijuoti 
šiame krašte. Kitais metais jis jau j 
Ameriką išvežė du jaunus krepši
ninkus - Šilutės žaidėjus A. Jonušą 
ir M. Timinską. Pastarasis šį pava
sarį jau baigia “lona” kolegiją, ir 
juo domisi ir profesionalų klubai. 
Taip pat šiemet universitetus baigia 
dar du kiti jo atsiųstieji žaidėjai: G.

Aidietis ir A. Pazdrazdis.
Šilutiškio rūpesčiu čia studi

juoja stipriųjų NCAA studentų “A” 
lygai priklausančiųjų universitetų 
rinktinių žaidėjai: A. Vilčiukas, M. 
Janulis, A. Jurkūnas, S. Jasikevi- 
čius. Jų rungtynes dažnai sezono 
metu galima matyti JAV televizijo
je, girdint priminimus, kad tie vyrai 
yra iš Lietuvos. Tokiu būdu labai 
garsinamas Lietuvos vardas. Turbūt 
nė viena valstybė NCAA lygoje ne
turi tiek daug atstovų kaip Lietuva. 
Ir tai vis mūsų S. Kairio nuopelnas.

Tačiau dėl šio savo didelio įna
šo Lietuvai S. Kairys susilaukia ir 
priekaištų. Yra sakančių, kad dėl 
išvykimo į JAV Lietuva praranda 
daug vilčių teikiančius krepšinin
kus. Pats S. Kairys yra kitos nuo
monės. Jis teigia: “Kartais pagalvoji
- būtų tie vaikai čia (Lietuvoje) likę
- niekas sau dėl jų galvos nesuktų,
sėdėtų sau Šiauliuose, Kaune ar 
kitur ant atsarginių suolelio, gal 
truputį būtų ir pažaidę. Kitas gal 
būtų priimtas į rinktinę. Ir niekas 
apie juos nešnekėtų, kaip dabar. O 
aš neabejoju, jog rinktinei dabar 
bus tik geriau. Manau, po kelerių 
metų 50% rinktinės sudarys tie, 
kurie važiavo mokytis ir žaisti į 
Ameriką”. Ed Šulaitis

Dantų gydytoja

ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.

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

Telefonas 416 237-1273

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

(Orthodontist)

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

Advokatas

su Seattle, WA, miesto radijo programos atstovu Ntr. I. Bertulytės-Bray

Advokatas
VIDAS J. AUGAITIS 

persikėlė į naują įstaigą
Baulke, Augaitis & Wright 

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

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

Kelionės į Lietuvą 1997h
Kainos priklauso nuo oro linijos bei 

kelionės trukmės. Teiraukitės apie mūsų SUPER SAVING kainas] 
★★★Sutvarkome iškvietimus ir parūpiname draudas***

★★★Organizuojame grupines ir individualias keliones laivais*** Į
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473,

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

Žgr~aS>

stra Travel________
& Services Inc.

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

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

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais ♦ Pačios geriausios kainos atvyks-
♦ Ypatingai geros kainos visomis 

oro linijomis
♦ Nebrangūs ir patikimi draudimai
♦ Iki gegužės 1 d. vyksta loterija ne

mokamam bilietui j Lietuvą įsigyti
♦ Skubūs iškvietimai

tantiems iš Lietuvos
♦ Dokumentų vertimas
♦ Nemokamas bilietų pristatymas j namus
♦ Toronto miesto ribose keleiviams, 

negalintiems apsilankyti mūsų 
jstaigoje, patarnaujame namuose

Birželio 8 dieną važiuokite su grupe, papigintos kainos, skrydis be 
nakvynės, patogus persėdimas. Teiraukitės dėl didelių nuolaidų kai 

kuriomis datomis. Garantuojame sąžiningą patarnavimą!

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KARININKAMS

“Kardo” redakcija ir Vytauto 
Didžiojo karo muziejus šių metų 
birželio 14 d., 12.30 v. karo muzie
juje rengia visų karo mokyklos lai
dų kadrinių karininkų ir karininkų 
aspirantų suvažiavimą. Tikslas - 
aptarti 1998 m. lapkričio 23 d. įvyk
siančio mūsų kariuomenės 80 metų 
sukakties minėjimo reikalus, kai 
kurių šiai sukakčiai skirtų leidinių 
turinį, atnaujinti pažintis, visa tai 
įamžinti nuotraukose, filme. Be to, 
tą dieną kartu su Kauno visuomene 
norima prisiminti ir pagerbti sovie
tinio režimo mūsų karių aukas prie 
Nežinomojo kario kapo.

Todėl prašome kuo skubiausiai 
laiškais informuoti apie save šiuo 
adresu: “Kardas”, a.d. 1847,2043 
Vilnius (užsienyje gyvenantys kari
ninkai rašo: “Kardas”, Box 1847, 
2043 Vilnius, Lithuania). Jūsų ad
resu išsiųsime suvažiavimo kvieti
mus su programa.

Dim. mjr. A. Martinionis, 
“Kardo” vyr. redaktorius

J. Jurevičius, 
Vytauto Didžiojo 

karo muziejaus direktorius

BAIGUSIEMS PANEVĖŽIO 
GIMNAZIJĄ

L. Baltušis, buvęs Panevėžio 
gimnazijos mokinys atsiunčia kai 
kuriuos “TŽ” nr. gimnazijos istori
jos muziejui. Tokiu būdu, nors ne
reguliariai, skaitau Jūsų įdomų 
laikraštį. Be to, kitas mūsų gim
nazijos auklėtinis - istorikas Adol
fas Šapoka, kiek žinau, yra buvęs 
“TŽ” redaktorium. Buvęs tos pa
čios gimnazijos auklėtinis kun. Ka
zimieras Kuzminskas 1993.IX.07 
Jūsų laikraštyje išspausdino mano 
jam rašytą padėkos laišką už gim
nazijai atsiųstą “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos” visą rinkinį. 
Taigi, jausdamas tokius nors ir silp
nus ryšius, siunčiu rašinį apie Pa
nevėžyje veikusią “Meno kuopą”, 
kurios 75-metį minėsime gegužės 1 
d. Gal, paskaitę šį rašinį, atsilieps 
(dar neatsiliepę) buvę jos nariai. 
Sovietmečiu neturėjome galimybės 
susirasti buvusių savo gimnazijos 
auklėtinių, išblaškytų po visą pa
saulį. Norime, kad senosios gim
nazijos, vienuolių pijorų įsteigtos 
1727 m., istorijos muziejuje, vei
kiančiame nuo 1972 m. ir per tą lai
ką jau sukaupusiame per 7300 rūdi
nių, būtų surinkta kuo daugiau me
džiagos jos istorijos klausimais, 
apie buvusius mokytojus ir moki
nius. . .. !• —Vytautas Baliunas, 

Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos 
istorijos muziejaus vadovas, 

geografijos mokytojas

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A., P. Eng.

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4

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

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

■GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1997.IV.29 • Nr. 18 (2461)

18 TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

- Balandžio 27, sekmadienį,
9.30 v.r. Mišiose iškilmingai su vė
liavomis dalyvavo skautai, švęsdami 
savo globėjo šv. Jurgio šventę.

- Praėjusį sekmadienį, balan
džio 27. mūsų šventovėje 11 v.r. 
Mišių metu giedojo Toronto vyrų 
choras “Aras”, vadovaujamas Lib
ijos Turūtaitės.

- Balandžio 19 d. pakrikštytas 
Kęstučio ir Tanya (Glencross) Ei
mantų sūnus Tomas-Edvardas.

- Gegužės 2 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Parapijos tarybos susirinki
mas bus balandžio 30. trečiadienį,
7.30 v.v. parapijos salėje.

- Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 11, sekmadienį,
12.30 v.p.p. Anapilio salėje. Rengia 
jaunų šeimų sekcija. Meninę pro
gramą atliks Nijolės Benotienės va
dovaujamas choras “Angeliukai” ir 
smuikininkė Audra Šarpytė. Bilie
tai platinami parapijos salėje sek
madieniais, arba skambinti tel. 272- 
4819.

- Mišios gegužės 4, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Stripinių ir Valadkų 
mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Igną Pakarną.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, balandžio 27, 

popietėje dalyvavo 164 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Danutė ir 
Rimgaudas Jokubauskai iš Vil
niaus, Aldona Pygelė iš Brooklyn, 
N.Y. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos narė 
Aldona Dargyte-Byszkiewicz.

- LN valdybos posėdis - gegu
žės 8, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Gegužės 11, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks tra
diciniai Motinos dienos pietūs. Mo
tinas sutiks su gėlėmis ir vynu LN 
vyrų būrelio nariai.

- LN valdybos komitetai: vi
suomeninės veiklos - pirm. P. Štur
mas, nariai - dr. G. Ginčauskaitė, 
L. Pocienė; statybos ir remonto - 
pirm. R. Juodis, nariai - E. Pama
taitis, K. Petryla; slaugos namų - 
pirm. E. Steponas, nariai - R. Juo
dis, V. Drešeris, J. Slivinskas, T. 
Stanulis; patarėjai - S. Berškėtis, J. 
V. Šimkus, V. Stanaitis; narių ver
bavimo - pirm. H. Sukauskas; so
cialinių reikalų - pirm. L. Pocienė, 
nariai - V. Lucas, H. Sukauskas; 
švietimo fondo - pirm. dr. G. Gin
čauskaitė, nariai - V. Drešeris, R. 
Juodis, T. Stanulis, E. Steponas, 
H. Sukauskas; bingo - pirm. E. Pa
mataitis, nariai - R. Juodis, K. Pet
ryla, J. Slivinskas; kazino - pirm. K. 
Petryla, nariai - A. Dargyte-Bysz
kiewicz, R. Juodis, E. Pamataitis; 
“Lokio” - pirm. V. Drešeris, nariai
- K. Petryla, L. Pocienė, E. Stepo
nas, salių nuomojimo - pirm. V. 
Drešeris. Naujai sukurtas komite
tas yra namų priežiūros - pirm. L. 
Pocienė, nariai - T. Stanulis, E. 
Steponas, P. Šturmas. H. Sukaus
kas.

- Pavasarinis bazaras (Side
walk Sale) įvyks birželio 7 d. Visi 
prašomi parinkti pardavimui įvairių 
daiktų. Atskiros organizacijos ar 
paskiros šeimos gali išsinuomoti sa
vo asmeniškam pardavimui stalus. 
Kreiptis į LN raštinę, 416 532- 
3311.

Anapilio vaikų darželiui au
kojo: $50 - V. Staškevičius.

Krikščioniškiesiems gimdy
mo namams Kaune aukojo: $100
- J. Bacevičius.

A. a. tėvų Petro ir Marijos 
Traškevičių atminimui duktė 
Irena Mackevičienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Augustino Kuolo atmi
nimui, užjausdama šeimą ir arti
muosius, Ona Juodikienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Bronio Railos atmini
mui pagerbti, užjausdamas žmo
ną ir dukras bei artimuosius, 
Liudas Tamošauskas “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Juozui Lukoševičiui 
mirus, užjausdama žmoną, duk
rą, seseris ir brolius bei jų šei
mas, Delfiną Zulonienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

Nuoširdžiai dėkoju visiems “Aitvaro” draugams ir 

rėmėjams, buvusiems ir dabartiniams aitvariečiams bei 
visiems, prisidėjusioms prie mūsų teatro veiklos 25-mečio 
minėjimo Dėkojame visiems aukotojams — Kanados lie
tuvių fondui, kredito kooperatyvui “Parama”, Kanados 
lietuvių bendruomenei, Toronto apylinkei, “Atžalynui” 
Pensininkų klubui. Lietuvių Namams ir LN moterų bū
reliui, o taip pat visiems, talkinusiems šventės ruošoje, 
ypač Lilei Nakrošienei, Ramūnei Jonaitienei ir Birutei 
A bromaitienei

Aldona Dargyte-Byszkiewicz,”
“Aitvaro” vadovė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, balan

džio 27, per 10.15 v.r. Mišias gie
dojo jungtinis Lietuvos kankinių 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Govėdo ir šios parapijos 
choras, vad. D. Viskontienės ir D. 
Radikienės.

- Ryšium su Pirmos Komuni
jos ir Sutvirtinimo sakramentų iš
kilmėm, gegužės 4-11 d.d. paskuti
nės Mišios bus laikomos 12 v.

- Pirmosios Komunijos iškil
mės vyks šį sekmadienį gegužės 4, 
per 10.15 v.r. Mišias. Pirmąją Ko
muniją priims 19 vaikučių.

- Sutvirtinimo sakramentą 27 
parapijos jaunuoliams-ėms suteiks 
vysk. P. Baltakis, OFM, gegužės 11 
d. per 10.15 v.r. Mišias.

- Gegužinės pamaldos parapi
jos šventovėj vyksta šiokiadieniais 7 
v.v., šeštadieniais Marijos litanija 
kalbama po 9 v.r. Mišių, o sekma
dieniais litanija giedama po 11.30 
v.r. Mišių.

- A. a. Kazimieras Daunys, 92 
m. palaidotas balandžio 26 d. Lie
tuvoje mirė Nikodemas Lastauskas, 
Emilijos Dicksonienės brolis.

- Pirmą mėnesio penktadienį 7 
v.v. vyksta Šv. valanda su Švenčiau
siojo išstatymu ir Mišios. Prieš Mi
šias yra klausoma išpažinčių. Ligo
niai ir seneliai yra lankomi namuo
se ir prieglaudose iš anksto susi
tarus.

- Pirmą mėnesio šeštadienį Gy
vojo Rožinio dr-jos nariai renkasi 
Rožinio kalbėjimui pusę valandos 
prieš 11 v.r. Mišias. Rožinis kalba
mas ir kiekvieną penktadienį 6.30 
v.v. parapijos šventovėje.

- Šį sekmadienį, gegužės 4, ren
kasi “Sekmadienio draugai”, vaiku
čiai tarp 3 ir 6 metų amžiaus, suei
gai, kurios vyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą ir trečią sekmadienį po 10.15 
v.r. Mišių parapijos salėje.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas vyksta balandžio 30 ir 
gegužės 1 d.d. parapijos salėje.

- Mišios balandžio 27, sekma
dienį, 8.15 v.r. už a.a. prel. Praną 
Vaserį; 9.15 v.r. už a.a. Magdaleną 
Seliokienę; 10:15 v.r. už gyvas ir 
mirusias motinas, a.a. Vladą Ko- 
belskį ir specialia J. D. Didžbalių 
intencija; 12 v. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo š. m. gegužės mėn. 4- 
tos dienos bus transliuojamos 
nauju 9875 kHz dažniu.

Kanados lietuvių bendruo
menės krašto valdyba kreipiasi į 
visus Kanados piliečius ir prašo 
pritarti Lietuvos valdžios užmo
jui įjungti Lietuvą į ŠAS-gos 
(NATO) sudėtį. Tuo reikalu 
paramos galime paprašyti ir iš 
savo kaimynų. Reikėtų tik pa
rašyti trumpą laiškelį Hon. Jean 
Chretien, Hon. Lloyd Axworthy 
arba savo apylinkės parlamento 
nariui. Federacinių rinkimų be
laukiant tokie laiškai gali turėti 
teigiamos įtakos. Voką, be paš
to ženklo, pasiųsti vienam iš tų 
čia aukščiau nurodytų asmenų 
adresuojant: House of Com
mons, Ottawa, Ont. KIA 0A6. 
Dėl laiškų tekstų galima kreip
tis į KLB pareigūnus. KLB Inf.

A. a. Anelės Tamulevičiūtės 
atminimui vargšų virtuvei Lietuvoje 
aukojo: $250 - Dr. and Mrs. F. Di
etini; $50: A. Priscus, dr. J. Rim
šaitė, A. R. Ulbos, ir V. L Priščie- 
pionkai su D. Jenkinson ir L. Pris
cus; $30 - L. Daunienė, V. Kubi
lienė; $20 - B. Saplys, J. L. Viola; 
$15 - K. A. Poviloniai.

Mažeikių gimnazijos buvę moks
leiviai, gyveną Kanadoje, mirusių 
draugų ir mokytojų prisiminimui 
atnaujino “Tėviškės žiburių” pre
numeratą Mažeikių gimnazijai: A. 
Abromaitienė, R. Bakevičienė, B. 
Gataveckienė, B. Lukoševičienė, J. 
Lukoševičius, B. Maziliauskienė, 
D. Petraitienė, J. Pleinys, M. Povi- 
laitienė, V. Priščepionka, A. Skais- 
tienė, V. Skabeikis, A. Skilandžiū- 
nienė, B. Stankaitienė, B. Stanulie
nė, V. Tautkevičienė, R. Ulbienė, 
D. ir V. Vainučiai, A. Žilinskienė, 
A. Štuopienė (buv. Mažeikių gim
nazijos direktoriaus a.a. Povilo 
Štuopio našlė).

h

Toronto lietuvių pensininkų klubo “Vilnius Manor” valdyba ir revizuos komisija 1997/8 m. Pirmoje eilėje iš 
kairės: L. Balsienė, B. Palilionienė, A. Sukauskas - pirmininkas, T. Kobelskienė, D. Keršienė - revizuos k 
pirmininkė, S. Jokūbaitis; antroje eilėje: G. Venskaitis, J. Slivinskas - vedėjas, Z. Rėvas, T. Stanulis, A. 
Žolpis, J. Gudavičius; trūksta L. Mačionienės ir J. Janušo Nuotr. T. Stanulio

GEGUŽĖ- JAUNIMO VAJAUS MĖNUO
Kviečiame jaunimą iki 1 6 metų amžiaus 

TAPTI MŪSŲ KOOPERATYVO NARIAIS
♦ atidarę sąskaitą gausite 5 akcijas (Šerus) 25 dol. vertės ir 10 dol. indėlį taupomojoje 

sąskaitoje;
♦ kviečiame tėvelius atidaryti sąskaitas naujagimiams bet kada per visus metus.

Iš kooperatyvo gausite taip pat 5 akcijas (šėrus) ir 10 dol. indėlį taupomojoje sąskaitoje. 

Kviečiame - ateikite ir atidarykite sąskaitas

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

Ruoškimės šeimų stovyklai 
Wasagoje, kurioje visi galėsime 
kartu pailsėti ir pasidžiaugti gra
žia gamta. Praeitais metais ši 
stovykla praėjo sėkmingai ir jo
je buvo daug užsiėmimų. Šių 
metų stovykla įvyks 1997 m. 
rugpjūčio 2-9 d.d. Dėl smulkes
nių informacijų prašau skam
binti Anitai Wasowicz, 416 251- 
2657. Inf.

Prisikėlimo parapijos Toron
te metinis renginys - koncertas ir 
vakarienė - įvyko balandžio 26 d. 
didžiojoje parapijos salėje. Atsi
lankė daugiau kaip 300 parapijie
čių ir svečių. Pradėta kokteilių ir 
užkandėlių valandėle, po kurios, 
visiems susėdus prie papuoštų 
stalų, Vyt. Taseckas tarė įžanginį 
žodelį, pristatė garbės svečius ir 
pakvietė programai vadovauti M. 
Sungailą. Koncertą pradėjo para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
D. Viskontienės; sekė puikus pia
nistės Vitalijos Paulauskaitės {tar
pas, po kurio pasirodė solistės-as: 
Eugenija Ambrazaitytė, Arūnas 
Radtke, Adriana Karkaitė ir Dan
guolė Radikienė, akompanuojant 
muz. J. Govėdui. Seserys Leoka
dija (Kanovičienė) ir Vitalija 
Paulauskaitės keturiomis ranko
mis paskambino nuotaikingą kū
rinėlį, sustiprinusį klausytojų dė
mesį. Koncertas baigtas aštuonių 
volungiečių vokaliniu pasirody
mu, sulaukusiu taipgi nuoširdaus 
pasigėrėjimo. Gražių žiedų įteiki
mas išreiškė padėką visoms-iems 
programos atlikėjoms.

Andriaus Kaknevičiaus pa
ruoštas filmas “Vakar, šiandien, 
rytoj” apžvelgė Tėvų pranciškonų 
įsikūrimą Toronte, jų veiklą ir už
mojus. Ilgoką maldą prieš vaka
rienę sukalbėjo kun. Pijus Šarp- 
nickas, OFM. Vaišintas! B. Sta
nulienės paruoštais valgiais, vynu, 
kava ir saldumynais.

K. Manglicas paskelbė “tylių
jų varžytinių” rezultatus - septy
nis laimėjimus. Po to jis pristatė 
kleboną kun. Aug. Simanavičių, 
OFM, švenčiantį savo gimtadie
nį. Įteikė jam puošnų, visų daly
vių pasirašytą didelio formato 
lankstinuką. Po klebono padėkos 
žodžio įvežtas žvakutėmis pa
puoštas didžiulis pyragas (“Napo
leonas”), kurio paragavimu baig
tas vakaras. S.

Vaikų dienos centrams Kau
no arkivyskupijoje aukojo: $1,000
- Anapilio moterų būrelis; $100
- A. Bacevičius; $50 - R. Cele- 
jewska, O. Dementavičienė, Ana
pilio moterų būrelis (a.a. Onos 
Urnavičienės atminimui), M. A. 
Empakeriai (a.a. Alfonso Dau
sos XXX mirties metinių prisi
minimui).

PADĖKA
Mano vyrą POVILĄ JUTELĮ 

ilgos ir sunkios ligos metu gydė 
dr. Leona Rudinskaitė. Už rū
pestingą gydimą ir prailgintas 
mano vyro gyvenimo dienas, už 
mokėjimą suprasti ir užjausti iš 
visos širdies noriu padėkoti dr. 
LEONAI RUDINSKAITEL Dė
koju ir advokatui VIKTORUI 
RUDINSKUI, kurio nuoširdų, 
dėmesingą rūpestį ir paramą su
tikau kiekviename žingsnyje. 
Ačiū Jums už nuoširdų rūpestį, 
dėmesį, paramą.

Janina Jutelienė

pradeda veikti 1997 m. gegužės 5 d.
Pravedama pusės dienos programa nuo 

8.00 v.r. iki 12.00 v.d.
su galimybe būti visą dieną. Galima atvykti nuo 7.30 vai. ryto.

Priimami vaikai nuo 2.5 iki 5 metų.

V
 Registracijai ir informacijai kreiptis

tel. 905 897-5604 arba 416 621-0653

TORONTO LIETUVIŲ
GOLFO KLUBAS
1997 metų sezono atidarymo varžybos

gegužės 10 d., 8.30 vai. ryto
Nottawasaga Inn, Aliston, Ont.

Žaidžiama “Handicap" sistema - ‘A, B, C ir D' klasėse dėl 
pereinamosios taurės. Lengvatinės mokėjimo sąlygos jaunimui, 
nuolaidos pensininkams. Varžybos vyksta kas dvi savaitės per visą 
sezoną. Visi kviečiami atvykti ir įstoti į Toronto lietuvių golfo klubą (TLGK).

Dėl informacijų skambinti Linui Sapliui
tel. 905 337-0452

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti L

MORENOS <DEEWOS PIETUOSE
gegužės 11, sekmadienį. 12.30 v.p.p.
Anapilio salėje. Programą atliks parapijos jaunimas.

šiltas maistas, vynas St
Bilietų kaina: suaugusiems - $i5, jaunimui 13-

18 m. - $10, vaikams 7-12 m. - $8, vaikams iki 6 m. 
nemokamai.

Bilietai platinami iš anksto sekmadieiais parapijos salėje..
. Rengia - Anapilio jaunų šeimų sekcija

Stepono Šetkaus
& dailės darbų paroda

Anapilio parodų salėje
1997 m. gegužės 11, sekm., 10 v.r. - 4 v.p.p.
Įėjimas laisvas. Rengia St. Catharines lietuvių

meno rėmėjų būrelis

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

FLORIDOJ PARDUODAMAS 2 
miegamųjų su baldais butas 
“Baltic Apts.”, St. Petersburg 
Beach. Kaina $55,000. Teirautis 
tel. 905 227-4493 arba 813 367- 
7633.

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

Į “Nepriklausomos Lietuvos” 
rengtą spaudos vakarą Aušros Var
tų parapijos salėje balandžio 19 d. 
prisirinko gausus būrys laikraščio 
darbuotojų, skaitytojų ir šiaip spau
dos mylėtojų. Salė buvo originaliai 
išpuošta.

Vakarą atidarė spaudos ben
drovės pirm. R. Otto. Ilgesnę nuo
širdžią kalbą pasakė “NL” redakto
rė Birutė Nagienė. Ji priminė spau
dos reikšmę lietuvių tautai ir pasi
džiaugė, kad seniausias Kanados 
lietuvių laikraštis dar gerai laikosi 
bendradarbių bei talkininkų dėka. 
Suminėjo eilę talkininkų pavardžių, 
kurie nuolatos padeda laikraščiui 
po keliolika ir daugiau metų.

Donaldas Giedrikas šmaikščiu 
žodžiu pristatė meninės dalies atli
kėjus - Montrealio vyrų dainos vie
netą, vad. muz. Aleksandro Stanke
vičiaus. Nors dauguma dainų girdė
tos, bet klausytojams dainavimas 
patiko ir išprašė vieną dainą pa
kartoti.

Danos Urbonavičienės su pa
galbininkėmis paruošta skani vaka
rienė visus patenkino. Vakarienės 
metu buvo platinami loterijos bilie
tai. Po vakarienės Jono Rimeikio 
muzika ir jo puikios dainos labai 
tiko šokiams, į kuriuos įsijungė ir da
lis žilstelėjusių šio vakaro dalyvių.

KLB Montrealio apylinkės vi
suotinis susirinkimas buvo sušauk
tas balandžio 20 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Susirinko apie 50 
aktyvesnių lietuvių. Susirinkimui pir
mininkavo Birutė Nagienė, sekreto
riavo Joana Adamonytė. Buvo per
skaitytas praeito susirinkimo pro
tokolas; toliau sekė įvairūs valdybos 
narių pranešimai, kurie buvo tei
giamai priimti ir didesnių diskusijų 
nesukėlė. Tik Petro Adamonio iš
kelta mintis susilaukė didesnio 
aptarimo - paminėti DP atvažiavi
mo į Kanadą 50 metų sukaktis, nes

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

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

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

(401 L,TAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Aukos Kanados lietuvių 
bendruomenei

Vasario 16-tosios proga, Oak- 
villės apylinkėje: $200 - R. V. 
Dementavičius, A. Z. Vaičeliū- 
nas, J. R. Žiūraitis; $100 - F. 
Arnold, P. Linkevičius, L. Moor- 
ley, A. Kupitis, kun. J. Staškus, 
A. Vale, H. Vaičeliūnas; $50 - 
V. Grabauskas, M. Janušaitis, J. 
Jakaitis, S. Kazlauskas, E. Sar- 
gautis; $40 - O. Pulkauninkas; 
$30 - I. McKenna; $25 - B. Bag
donas, J. Vegelis; $20 - K. Juod
viršis, M. Zemeckas; $10 - O. 
Krivickas.

Windsoro apylinkėje (patiks
linimas): $50 - Br. Barisas, S. D. 
Naikauskai; $40 - Jur. Barisas, Č. 
Kuras; $30 - L. Leparskas, R. 
Dumčius, M. Kizis; $25 - B. Kow- 
bell, T. Gureckas, G. Vindašius, 
Z. Mistautas, E. Pakauskienė, 
Aid. Aukštikalnis, S. Pakauskas; 
$20 - Alb. Tautkevičius, P. Eidu- 
kas, B. Balaišis, Ant. Tautkevi
čius, Vyt. Barisas, Jon. Barisas; 
$10 - M. Renkienė, Al. Barisas.

Rasa Mažeikaitė KLB kraš
to valdybai aukojo $50. KLB inf.

Paieškojimas
Stefa Dambrauskaitė, Didkie

mio paštas, Šilalės raj., Lietuva, ieš
ko tėvo giminių. Tėvas Juozas 
Dambrauskas gyveno 430, 25Ih St., 
Lethbridge, Alberta. Mirė 1970 m. 
gruodžio mėn. Ką nors žinantys 
prašomi parašyti ieškotojai.

Punia Construction 
LM

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). 

1947 metais suvažiavo miškakirčiai, 
pirmieji auksakasiai ir dalis mergi
nų ligoninių darbams bei tarnauti 
šeimose. P. Adamonis sutiko vieno
kiu ar kitokiu būdu tą paminėjimą 
rudenį surengti.

Nauja valdyba ir revizijos ko
misija buvo išrinktos aklamacijos 
būdu. Valdyba: Dalija Gabrėnaitė, 
Donaldas Giedrikas, Inga Giedri- 
kienė, Vitalija Keršulienė, Antanas 
Mickus, Bronius Niedvaras, Alfre
das Piešina, Silvija Staškevičienė ir 
Arūnas Staškevičius. Revizijos ko
misija: Leonas Balaišis, Donatas 
Baltrukonis ir Genovaitė Kudžmie- 
nė. Pareigomis pasiskirstys arti
miausiame pasėdyje.

Susirinkimas baigtas Tautos him
nu. Prie kavos ir saldumynų dar bu
vo pasikalbėta einamaisiais reikalais.

A. a. Juozas Lukoševičius, 81 
m. amžiaus, aktyvus visuomeninin
kas, mirė balandžio 16 d. Po geduli
nių pamaldų Aušros Vartų švento
vėje balandžio 18 d. palaikai išvežti 
į Šv. Jono lietuvių kapines Mississ- 
augoje, Ont. Liūdi žmona, duktė su 
žentu, trys seserys ir du broliai su 
šeimomis, daug giminių ir bičiulių.

A. a. Eugenija (Olšauskaitė) 
Lukoshienė, 88 m. amžiaus, mirė 
balandžio 17 d. Iš Aušros Vartų 
šventovės balandžio 21 d. palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi duktė sės. Eugenija, kita duk
tė ir sūnus su šeimomis; taip pat 
kiti giminės ir pažįstami.

A. a. Aleksandras Paulauskas, 
80 m. amžiaus, mirė balandžio 18 
d. Palaikai išlydėti į Laval, Que. 
krematoriumą balandžio 20 d. Liū
di žmona, vaikai, vaikaičiai ir du 
provaikaičiai. Su lietuviais, atrodo, 
ryšių neturėjo.

Motinos dienos minėjimas yra 
rengiamas gegužės 11 d. po 11 vai. 
pamaldų Aušros Vartų parapijos 
salėje. B.S.

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

Res. 514 256-5355

IŠNUOMOJAMAS vieno miega
mojo butas Bloor ir Keele rajone. 
Skambinti tel. 416 767-4917.

KNYGA “Vladas Baltrušaitis, ope
ros solistas”, autorė Jūratė Vyliūtė. 
Išleista “Scenos” 1996 m. Vilniuje 
Elenos Baltrušaitienės lėšomis. 
Gaunama Anapilio ir Prisikėlimo 
parapijų kioskuose.

IEŠKOME auklės prižiūrėti 3,5 
metų berniuką. Ji gyventų kartu ir 
atliktų namų ruošos darbus. 
Skambinti vakarais Inai tel. 416 
614-7736.________________________
IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI ne
toli “U of T, Scarb.” Žemesnės 
kainos studentams arba ateiviams 
iš Lietuvos. Skambinti telefonu 416 
281-9970, faksas - 416 281-3504.

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. Parūpinant 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.________________
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 Mei- 
kiui, tel. 416 760-7181.

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Kaina nuo $20
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą


