
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, January 27, 1998

Nr. 5 (2500) 1998 SAUSIS-JANUARY 27 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA NUMERIO KAINA - $1

Kartūs mišiniai
Sakoma, kad kiekvienas žmogus - atskiras pasau

lis. Todėl nenuostabu, kad gyvenime tokia gausi jausmų, 
minčių bei nuomonių įvairovė, mūsų senolių aptarta pa
prastais žodžiais: genys margas, gyvenimas dar margesnis. 
DAŽNAI žmones jungia nuomonių panašumas. Iš 

to susidaro vadinamos vienminčių grupės ir jos 
šakojasi ideologinėmis, religinėmis, socialinėmis, 

politinėmis bei kokiomis kitokiomis kryptimis. Pasaulė
žiūra ir tam tikri įsitikinimai tampa pagrindiniais kelro
džiais. Retas žmogus išlieka arba nori būti bespalvis. Jei 
aktyviai grupėse nedalyvauja, nepriklauso organizacijoms 
ar partijoms - nereiškia, kad jis ar ji vienu ar kitu klausi
mu neturėtų savo nuomonės. Tiesa, ne visi, ne visada ir 
ne visur savo nuomones atvirai ir viešai reiškia. Bet tai 
esmės nekeičia, o kartais tam tikrais atvejais tyla daugiau 
pasako, negu pareiškimai ar ginčai. O vis dėlto vadovauja 
ne tylieji, bet kalbėtojai. Kai kurie jų labai geri - gabūs 
oratoriai, žymūs pamokslininkai, kurių pasiklausyti susi
renka tūkstantinės minios. Ir jie taip pagauna klausytojus, 
stačiai sužavi kalbėjimo būdu, kad ne vienas ima daugiau 
vertinti ne tai, apie ką tie auksaburniai kalbėjo, bet kaip 
visa dėstė. Tokiu būdu nuomonių perdavimas - savo ar 
kitų - pasidaro slidus dalykas: jei jau gražiai pakalbėjo, 
tai ir tiesą pasakė, nes juk viskas liejosi iš širdies. Tai bet
gi apgaulinga pažiūra, nes tikrai gražbylystė ne visada iš
reiškia tiesą. Pastarosios ieškotojams turėtų pirmiausia 
rūpėti, kas skelbiama, o ne kaip tai daroma. Garsūs vals
tybininkai, revoliucijų vadai ne vienas svajonių ir melo 
skleidimu yra patraukęs minias žmonių vien tik dėl to, 
kad gražiai kalbėjo.

ATSKIRŲ nuomonių, vienmintiškų krypčių, stipres
nių ar silpnesnių įsitikinimų, priimamų ar užmeta
mų nuostatų apsuptyje ir poveikiuose kiekvienam 
tenka gyventi jau nuo pat mažens iki gyvenimo saulėly

džio. Ne visi vienodai priima ir kitų pareikštas nuomones. 
Yra žmonių, kurie tik savąsias labai vertina ir jas gina; 
reikalui iškilus kovoja iki paskutiniųjų, kad tik kaip nors 
pasirodytų neklydę. Tokiame įkarštyje bet koks priešin
gas teiginys sujaukia pokalbį, argumentus atmiešta kar
čiais asmeniškumais. Oponentui “duoti pipirų”, išmušti jį 
iš rikiuotės tampa svarbiausiu diskusijų uždaviniu. O tada 
jau griebiamasi visko, kas tik “po ranka” pakliūva. Kar
tais nebevengiama nė purvo. Apie tuos purvų drabstymus 
ne vienam jau nusibosta skaityti. Štai kad ir prieš ką tik 
praėjusius Lietuvos prezidento rinkimus galėjai po tuos 
purvynus pabraidžioti kiek norėjai. Vis apie asmenis, vis 
apie purvą. Ir pagalvoji: o kur apie skirtingas nuomones, 
apie puolamų žmonių darbus ar nusikaltimus? Kur iš tik
rųjų tas klausimas, dėl kurio taip nekultūringai pešamasi? 
Aiškiai matyti tik kapojamas žmogus, kurio kas nors ne
mėgsta. Ir ką toks “nusikaltėlis” bedarytų, vis tiek būtų 
blogai. Ir taip apie tokius asmeniškumus prikalbama ir 
prirašoma daug daugiau, negu apie pozityvius darbus ar 
užmojus. Vaizdas nepatrauklus. O tos negerovės priežas
čių sąraše, nėra abejonės, pirmauja dvasinės kultūros sto
ka, liguistas egoizmas, iškreipta ambicija, netinkamas 
auklėjimas, pikta valia. Ir kyla klausimas, ar įmanoma 
nuo tokių blogybių apsisaugoti? Sunku, jei kai kur jau la
bai plačiai įsisiūbavęs visuomeninis bei politinis vanda
lizmas. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

‘ KANADOS ĮVYKIAI

Vėl krito doleris
Kanados doleris sausio 21 

d. pasiekė savo 140 m. istorijoje 
žemiausią lygį - 69.2 JAV et. 
Doleris nukentėjo, nes kaip tei
gė Kanados banko gubernato
riaus vyr. pavaduotojas Bernard 
Bonin, nuošimčiai gali vėl kristi 
dėl nestabilumo Azijos rinkose. 
Žinovų nuomone, dolerio vertė 
gali dar žemiau kristi, net iki 
68.5 et. Kanados bankas gali 
gelbėti padėtį tik nuošimčių 
kėlimu.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien sausio 16 
d. nuvyko į Braziliją vadovauti 
Kanados prekybos misijai Pietų 
Amerikoje. Delegacija buvo nu
skridusi prieš savaitę, bet minis
teris pirmininkas tuo laiku pasi
liko Kanadoje dėl krizės, iškilu
sios po audros Ontario rytuose 
ir Kvebeke.

Delegacija pirmiausia lan
kėsi Meksikoje, kur tarptauti
nės prekybos ministeris Sergio 
Marchi vyriausybės vardu pasi
rašė 6 dvišales sutartis. Taip pat 
buvo pasirašyta $229.9 mln. ver
tės prekybos sutartys bei me
morandumai (iš viso 91 doku
mentas).

Ministeriui pirmininkui nu
vykus Brazilijon, prasidėjo dery
bos dėl sutarties su Mercosur, 
prekybos grupuote, kurioje da

lyvauja Brazilija, Argentina, Pa
ragvajus ir Urugvajus. Dviems 
iš prekybos misijoje dalyvaujan
čių telekomunikacijų firmų pa
vyko išsirūpinti sutartis dėl tele
foninių ryšių technologijos par
davimo Brazilijai. Šioje valsty
bėje iš viso buvo pasirašytos 25 
sutartys už $87.8 mln., principi
niai susitarta dar dėl $66.1 mln. 
prekybos. Kanados eksporto 
plėtotės bendrovė (Export De
velopment Corp. - EDC) suda
rė 7 sutartis dėl kreditų teikimo 
Brazilijai.

Meksikoje ir Sao Paulo bu
vo atidaryti informacijos cent
rai, teikiantys žinių apie viešas 
ir privačias mokslo institucijas 
Kanadoje. “Canadian Educa
tion” centrų yra dar 11 pasau
lyje.

Toronto meras Mel Last
man mano, jog tarp 1400 ir 
1600 miesto tarnautojų reikės 
atleisti iš darbo, kad būtų įma
noma nekelti nuosavybių mo
kesčių, kaip jis buvo pažadėjęs 
savo rinkiminiame vajuje. Da
bar paaiškėjo, kad “megacity” 
savivaldybėje, suvienijus Toron
tą su priemiesčiais York, East 
York, North York, Scarborough 
ir Etobicoke, dirba 21,000 uni
joms priklausančių ir 6,800 ne-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Paminklas Šilutėje Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos pažymėti. Projekto autoriai - architektai M.
PURVINAS ir M. PURVINIENĖ Nuotr. M. Purvino

Baigiant statyti Šilutės paminklą - jo statytojai - Jonas Ašmontas, Martynas Purvinas, Petras Jankūnas, 
Aleksas Bagdonas ir Julius Balčiauskas su savo užauginta eglaite Nuotr. M. Purvino

SPAUDOS BALSAI
Tautinės mažumos Lietuvoje

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. sausio 5 d. laido
je rašo: “Panašiai kaip pirmaja
me Lietuvos prezidento rinki
mų rate, taip ir antrajame dau
guma Vilniaus krašto lenkų kil
mės rinkėjų tikriausiai balsavo 
už 44 metų teisininką Artūrą 
Paulauską.

- Renkame jį ne tik todėl, 
kad tai ragino daryti mūsų len
kų organizacija Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija - pasakė po bal
savimo Šalčininkų miesto tary
bos tarnautojas, kur per 80% 
gyventojų sudaro lenkų mažu
ma. - Paulauskas mums patinka 
labiau negu ‘amerikietiškas 
kandidatas’ Valdas Adamkus, 
nes jis čia išgyveno sovietų lai
kus ir geriau supranta mūsų rei
kalus, tačiau svarbiausia yra tai, 
kad jis nėra prieš lenkus nusi
statęs.

- Jo žmona yra lenkė, todėl 
jis geriau mus, lenkus, supranta 
ir pagaliau valdyti turėtų jau
nesni žmonės, kaip ragino pre
zidentas Algirdas Brazauskas, - 
mano Naujosios Vilnios pensi
ninkas”.

Lietuvos lenkai balsavo už 
Paulauską ne todėl, kad jis yra 
jaunas ar turi lenkę žmoną, bet 
todėl, kad jis yra buvusios no
menklatūros remiamas. Jis, 
kaip ir Lietuvos lenkų sąjungos 
pirmininkas R. Maciejkianiec, 
buvo LKP CK instruktoriumi ir 
budriai stebėjo, kad nebūtų nu
krypimų nuo partijos linijos.

Lenkų kalba
Apie lenkų teises jų valdo

muose Rytų Lietuvos rajonuose 
V. Adamkus ir A. Paulauskas 
Lietuvos lenkų spaudoje prieš
rinkiminio vajaus metu pasisakė 
gan miglotai. Į klausimą, ar Vil
niaus ir Šalčininkų rajonuose jis 
parems lenkų kalbos vartojimą 
šalia valstybinės, Paulauskas 
pasakė, kad prezidentas turi lai
kytis įstatymų, o šie yra priešta
ringi. (“Nasza Gazeta” 1997.- 

XII.11-17). Į panašų klausimą 
V. Adamkus atsakė, kad tauti
nės mažumos turi teisę vartoti 
savo gimtąją kalbą, naudotis 
joms priklausomomis teisėmis 
ir privilegijomis. (“Nasza Ga
zeta” 1997.XII.4-10).

Vilniaus rajono lenkiška sa
vivaldybė tomis privilegijomis ir 
pasinaudojo. Toronto lenkų 
dienraštis “Gazeta” š.m. sausio 
9-11 d. laidoje rašo:

“Praėjusių metų gruodžio 
23 d. po pirmo prezidento rinki
mų rato savivaldybė, kurios ta
rybos daugumą sudaro Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos nariai, 
priėmė nutarimą dėl galimybės 
vartoti dvi kalbas - šalia valsty
binės taip pat ir lenkų. Vilniaus 
rajono merė Leokadija Janu
šauskienė sako, kad nutarimas 
remiasi tautinių mažumų įstaty
mu, leidžiančiu vartoti mažu
mos kalbą tose teritorijose, kur 
ji sudaro daugumą”.

Ne tik Vilniaus rajono savi
valdybės nutarimas, bet ir Tau
tinių mažumų įstatymas priešta
rauja Lietuvos konstitucijai. 
Vilniaus radijas užsieniui š.m. 
sausio 16 d. pranešė, kad sei
mas žada į Tautinių mažumų 
įstatymą įvesti pataisą.

Adamkus kalba rusiškai
Paryžiaus rusų savaitraščio 

“Ruskaja Mysl” Maskvos kores
pondentas V. Dubnov dar prieš 
prezidento rinkimus kalbėjosi 
su Valdu Adamkumi. Laikraštis 
1997 m. gruodžio 18-24 d. lai
doje rašo:

“Tikriausiai mums bus rei
kalingas vertėjas”, pasiūlė V. 
Adamkus ir pakvietė vieną savo 
pagalbininkų.

Beveik viso mūsų pokalbio 
metu vertėjas tylėjo. Nors jis 
beveik visą savo gyvenimą pra
leido Amerikoje, Adamkus pui
kiai kalbėjo rusiškai ir tik ret
karčiais griebdavosi anglų bei 
lietuvių kalbų. Adamkus yra 
‘amerikietiškos svajonės’ ir kar

tu kovos už Lietuvos nepriklau
somybę įsikūnijimas, prieškari
nės Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus sūnaus bičiulis; būda
mas 18 metų, išvyko į Vokietiją, 
iš kur vėliau persikėlė į JAV ir 
tapo vienu žinomiausių lietuvių 
išeivių veikėjų. Apie Adamkų 
Lietuvoje girdėjo ne tik tie, ku
rie klausėsi ‘Amerikos balso’ 
bei ‘Laisvosios Europos’ radijų, 
kad jam tai netrukdė būti pen
kių valstijų srities ekologinio 
departamento direktoriumi ir 
ryšium su ekologinėmis progra
momis apkeliauti pusę Sov. 
Sąjungos”.
Sumažintos kagėbistų pensijos

Maskvos dienraštis “Izves
tia” 1997 m. gruodžio 26 d. lai
doje apgailestauja: “Nežymi pa
taisa I.ietuvos valstybinių pensi
jų įstatyme, kurią valdančios 
konservatorių partijos iniciatyva 
priėmė seimas, atėmė daugeliui 
Antrojo pasaulinio karo vetera
nų ir buvusių sovietiškų ‘jėgos’ 
struktūrų darbuotojų pensijų 
trupinius. Visiems tiems, ku
riems darbo knygelėje buvo įra
šyti nelemti sutrumpinimai 
NKVD, MVD, MGB, KGB ir 
pan., buvo pritaikytas masinis 
valstybinių pensijų sumažini
mas, kurios anksčiau pagal šį 
įstatymą buvo priskaitomos 
asmenims, nukentėjusiems nuo 
fašizmo, antihitlerinėje pusėje 
kovojusiems karo dalyviams/...) 
Pasirodė, kad remiantis šia pa
taisa pensijos buvo atimtos be 
skirtumo: ir tam, kuris betarpiš
kai dalyvavo pokarinėse repre
sijose, vadovavo žmonių siunti
mui vagonuose į Sibirą ir eilinei 
MGB valytojai, ir KGB maši
ninkei, ir gydytojui MVD poli
klinikose”.

Laikraštis pastebi, kad buvę 
kagėbistai savo pilnas pensijas 
galėtų gauti, jeigu gyventų Ru
sijoje. Ne visur Lietuvoje ši įsta
tymo pataisa yra valdininkų uo
liai vykdoma. J.B.

Pasirašyta charta su JAV
Sausio 16 d. JAV sostinėje 

Vašingtone, JAV, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prezidentai 
pasirašė bendradarbiavimo ir 
draugystės chartą. Nors šis do
kumentas, kuriam ruošiamasi 
nuo 1996 m., nesuteikia konkre
čių garantijų Baltijos kraštams, 
jis skelbia, kad JAV sveikina ir 
remia jų siekius tapti ŠAS 
(NATO) narėmis bei turi tikrą, 
gilų ir nuolatinį interesą dėl jų 
nepriklausomybės, suverenumo 
ir teritorinio vientisumo bei 
saugumo.

Kaip praneša ELTA, Bal
tuosiuose rūmuose vykusioje iš
kilmėje JAV prezidentas Bill 
Clinton teigė, jog Amerikos 
saugumas negalimas be saugios 
Europos, o pastarosios saugu
mas bus užtikrintas, kai Baltijos 
regionas bus saugus. Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas taip pat tikisi, kad ši charta 
skatins ekonominį bendradar
biavimą. Jai pritarė ir JAV lie
tuvių bendruomenė, teigiamai 
vertino seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis.

Teigiami ekonominiai rodikliai
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
teigiamai atsiliepė apie statisti
nius duomenis dėl valstybės 
ekonominės būklės, praneša 
ELTA. Jis pripažino, jog “ne
mažai gyventojų kol kas negali 
pasidžiaugti dideliais pasikeiti
mais į gerąją pusę”, tačiau sta
tistika rodo, kad sveiksta Lietu
vos ekonomika. Praeitais metais 
bendras vidaus produktas (BVP) 
išaugo beveik 6%, bendra užsie
nio skola sumažėjo nuo 23.5 iki 
21.3% BVP.

Įstatymo nustatyta biudžeto 
deficito riba buvo 1.9%, tačiau 
sugebėta sulaikyti deficitą prie 
1.21% BVP. Vidutinis darbo 
užmokestis išaugo 32.7%, vidu
tinė senatvės pensija - 30.4%. 
Ministeris pirmininkas tikisi, 
kad ir šiais metais pasiseks 
vykdyti vyriausybės programą.

Savanorių tarnybos sukaktis
Sausio 17 d. Vilniuje buvo 

iškilmingai paminėtos Savano
riškosios krašto apsaugos tarny
bos (SKAT) septintosios įsteigi
mo metinės. Nepriklausomybės 
aikštėje visų dešimties SKAT 
būrių rikiuotę stebėjo seimo na
riai, užsienio valstybių atstovai. 
Savanorių pareigingumą tautai 
lemtingais momentais prisiminė 
seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, juos sveikino kraš
to apsaugos ministeris Česlovas 
Stankevičius bei kariuomenės 
vadas generolas Jonas Andriš
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kevičius. SKAT tarnybos štabe 
šia proga buvo aukojamos Mi
šios ir surengtas koncertas.

Kaip rašo “Lietuvos rytas”, 
tarnybai vadovauja pulkininkas 
Arvydas Pocius. Joje nuolat dir
ba apie 2,000 karininkų ir pus
karininkių, priklauso dar 9,000 
neetatinių savanorių, kartą per 
mėnesį dalyvaujančių pratybose 
ir apmokymuose. SKAT tarny
bai šiais metais bus suteiktas 
naujas - Krašto apsaugos sava
norių - pavadinimas, numatytas 
atitinkamo įstatymo projekte.

Pakeistas tautinių mažumų 
įstatymas

ELTOS žiniomis, sausio 15 
d. Lietuvos seimas pritarė Tau
tinių mažumų įstatymo pakeiti
mui, kuriuo numatoma sustab
dyti “nereikalingus ginčus pro
vokuojančiam” kai kurių įstaty
mo nuostatų interpretavimui. 
Ligšiol buvo bandoma privalo
mai taikyti nuostatą apie tauti
nių mažumų kalbos vartojimą 
greta valstybinės kalbos įstaigo
se ir organizacijose tų adminis
tracinių vienetų, kuriuose glau
džiai gyvena kuri nors tautinė 
mažuma.

Pakeitimas užtikrins, kad 
gyventojai būtų aptarnaujami 
valstybine kalba, o pareigūnai, į 
kuriuos kreipiasi tautinei mažu
mai priklausantys, gali bendrau
ti ir kita, abiem pusėms priimti
na kalba. Lietuvių kalbos nemo
kantiems asmenims sudaromos 
sąlygos pateikti prašymus tauti
nės mažumos kalba; užtikrina
mas prašymų vertimas į valsty
binę kalbą. Pavadinimai ir in
formaciniai užrašai galės būti 
pateikiami ir kitomis kalbomis.

Patars kariuomenei
ELTA skelbia, kad Vilniuje 

sausio 9 d. prasidėjo JAV kari
nių specialistų delegacijos apsi
lankymas, kurio tikslas yra įver
tinti Lietuvos ginkluotąsias pa
jėgas ir parengti JAV gynybos 
departamento pranešimą. Jame 
bus patariama, kaip Lietuvos 
kariuomenę galima veiksmin
giau priderinti prie ŠAS (NA
TO) reikalavimų.

Kita JAV delegacija lankėsi 
prieš mėnesį, o trečia viduryje 
sausio. Jų pirminės pastabos 
buvo palankios. Galutinis įverti
nimas turėtų būti parengtas iki 
sausio pabaigos.

Danijos žinovai, taipgi vie
šėję Lietuvoje, pavasarį ruoš se
minarą Gynybos štabo darbuo
tojams ir kursus Lietuvos karo 
akademijoje. Tikimasi padėti 
tobulinti Lietuvos kariuomenė
je tarnaujančių įvairaus rango 
vadų mokymo sistemą, rsj
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Didžiosios šventės ir jų iškraipos 
“L’Osservatore Romano”pastabos apie Italijos spaudą, tinkančios ir 

kai kuriems Lietuvos laikraščiams

“Viešoji diplomatija”
Ambasadoriaus dr. Vytauto A. Dambravos mintys, išdėstytos 1997 metų leidinyje 

kurio sutiktuvės įvyko Vilniuje ir Kaune

Prabėgo Kalėdų ir Naujųjų 
Metų šventės. Šventinis šurmu
lys vėl užleidžia vietą kasdie
niams darbams bei rūpesčiams. 
Vatikano dienraščio “L’Osser
vatore Romano” teologas kuni
gas Gino Concetti pastebėjo, 
kad Italijos laikraščiai pastarai
siais metais Kalėdų, o ir kitų re
liginių švenčių progomis, savo 
skaitytojams nesugebėjo pateik
ti reikiamos ir objektyvios infor
macijos apie įvykius, atspindin
čius tų švenčių esmę, nors di
džiosios religinės šventės lemia 
krikščioniškų kraštų visuome
nių gyvenimo ritmą. Niekas ne
pretenduoja, - sako kun. Con
cetti, - kad Kalėdų ar Velykų 
proga laikraštis taptų religiniu 
biuleteniu, bet taip pat nenor
malu, jei skaitytojas, priside
dantis prie laikraščio išlaikymo, 
negauna jokios informacijos 
apie religinę šventę, arba, dar 
blogiau, ta reikalinga informaci
ja pakeičiama prietarų populia
rinimu.

Norint užpildyti šią spragą, 
neužtenka antraeilės žinutės apie 
vienur ar kitur tradiciškai įreng

AtA
ANGELEI BALTUTIENEI 

mirus,
jos vyrui LEONUI ir sūnums PRANUI bei 
ALEKSANDRUI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Aldona ir Aleksas Valadkos 
ir sūnūs su šeimomis

PADĖKA
A+A

MONIKA 
JURKŠIENĖ

MIELA MAMA, neseniai 
šventei garbingą 100-to 
metų gimtadienį, kuriame 
buvai pasveikinta giminių

iš Lietuvos ir apdovanota rožėmis. Tai buvo 1997 m. 
rugsėjo 26 d. Iškeliavai į amžinybę taip staiga - 1997 m. 
gruodžio 22 d. Palaidota 1997 m. gruodžio 26 d. šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos kankinių parapijos 
klebonui prel. J. Staškui už atnašautas Mišias ir koplyčio
je sukalbėtą maldų pynę, Rožinį, už palydėjimą velionės į 
amžino poilsio vietą ir už pašventintą paminklą.

Nuoširdi padėka D. Viskontienei už vargonavimą 
ir giedojimą, ačiū V. Pečiuliui už skaitinius Mišių metu.

Labai esu dėkinga visiems, kurie dalyvavo koply
čioje ir palydėjo velionę į kapines. Ypatingai nuoširdžiai 
dėkoju visoms KLK mot. dr-jos sk. narėms, kurios taip 
gražiai sutiko velionę šventovėje su simboline žvakių švie
sa. Labai ačiū p. Augaitienei už tartą gražų atsisveikinimo 
žodį kapinėse. Ačiū labai visiems, kurie užprašėte Mišias, 
dėkoju už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu, spaudoje ir 
telefonu. Taip pat, labai ačiū už prisiųstas gėles.

Ypatinga padėka V. I. Pečiuliams, B. Pečiulienei, 
D. A. L. Keršiams ir A. Stunguriui, karsto nešėjams.

Nuoširdus ačiū Hamiltono AV parapijos klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, už velionės aplankymą ir suteiktus 
palaiminimus. Dėkoju tiems, kurie lankė velionę ligoni
nėje ir namuose. Didžiausia padėka dr. A. Saunoriui už jo 
stropų lankymą. Dėkoju D. ir B. Mačiams už paruoštus 
pietus ir ponioms už suneštus pyragus.

Esu Jums visiems nuoširdžiai dėkinga, kad supra
tote mano sunkią valandą -

duktė Zuzana Jonikienė ir šeima

tą prakartėlę ar šventinius iš
pardavimus. Todėl, pasak kuni
go Concetti, spauda - dienraš
čiai ir savaitraščiai - palaiko 
tam tikrą užmojį, siekiantį iš
stumti iš kasdienybės religinę 
kultūrą bei skleisti praktinį abe
jingumą.

Reiktų pastebėti, kad ši kri
tika Italijos žiniasklaidos dar la
biau tinka Lietuvos spaudai ir 
televizijai. Daug ir įvairių verti
nimų buvo išsakyta apie Lietu
vos televizijos išgarsintas dviejų 
vyriškių tariamas “sutuoktuves” 
Vilniaus arkikatedroje, bet iš 
esmės tai vertintina kaip sieki
mas išstumti religinę kultūrą iš 
mūsų kasdienio gyvenimo ir 
skleisti abejingumą netgi bend- 
ražmogiškoms vertybėms.

Panašiai reikėtų vertinti ir 
“Lietuvos ryto” Kūčių dienos 
numerį. Jei ne geros valios sto
ka, tai bent gero skonio neturė
jimą tikrai būtų galima prikišti 
šio dienraščio redaktoriams, 
Kūčių dieną pirmajame pusla
pyje skaitytojams pateikusiems 
juodosios kronikos naujienų ir 
pokalbį su ekskunigu. Vt. r.

JONAS KAIREVIČIUS, Kaunas

Kas ta viešoji diplomatija? 
Knygos įžangoje autorius rašo, 
kad “diplomatija informatikos 
amžiuje yra viešoji diplomatija.” 
Ir toliau jis skelbia uždavinį: 
“Lietuvos diplomatija turi ginti 
Lietuvos valstybinius bei tauti
nius interesus, komunikacijos 
priemones naudodama visais jai 
prieinamais būdais. Ji turi teikti 
informaciją apie Lietuvą, jos 
tautą, istoriją, papročius, politi
ką, vertybes, turi padėti kurti 
patvarius ryšius su kitomis vals
tybėmis. Ambasados yra svar
bus veiksnys šioje srityje - tei
singai informuoti ir formuoti 
viešąją nuomonę, taip pat efek
tyviai tarnauti valstybei ir vyk
dyti jos užsienio politiką”.

Kai šitaip kalba ne šiaip 
rašto žmogus “iš knygų”, o as
muo ir diplomatas, kuris daugy
bę metų garbingai atstovauja 
Lietuvai ir garsina jos vardą, 
mes labiau įsiklausome ir tiki
me juo. Tada knieti pasidairyti, 
o gal ir paklausti, ką gi veikia 
kiti mūsų diplomatai. Ar jie yra 
tik, kaip pastebėjo Maironis, 
“diplomuotų valizų vežikai”, ar 
apsišvietę Lietuvos patriotai, 
pirmieji skelbiantys pasauliui 
Lietuvos vardą? Nenustebsime 
jei skaitytojas pasakys, kad to
kių diplomatų ir tokios viešo
sios diplomatijos dažnai pasi
gendame.

Viešosios diplomatijos reikšmė
Cituodamas garsių politikų 

straipsnius bei kalbas, toliau au
torius rašo: “Komunikacijų 
technologija panaikino laiko 
barjerą. Atstumas pavirto į nie
ką. Dabar diplomatai yra pri
versti konkuruoti su žurnalistais 
ir elektroniniu žurnalizmu, o to 
jie negali. Diplomatai nėra labai 
vikrūs šioje kovoje ir dažnai 
naujienas sužino iš radijo ar te
levizijos pranešimų. Daugelis 
yra priklausomi nuo to paties 
informacijos šaltinio, tačiau ne 
kiekvienas, juolab žurnalistas, 
turi teisę užsienio reikalų minis- 
teriui ar prezidentui patarti, ką 
jiems daryti. Tai diplomato pa
reiga. Ir dėl didėjančio spaudos 
vaidmens, priimant sprendimus, 
ji darosi vis sunkesnė. Štai dėl 
ko šiandien diplomatas turi būti 
atviras, o diplomatija dažniau
siai vieša”.

“Viešoji diplomatija skiriasi 
nuo tradicinės tuo, kad pastaro
ji santykiuose tarp tautų daž
niausiai remiasi vyriausybių ir 
užsienio reikalų ministerijų 
sąveika. Tradicinė diplomatija 
dažnai yra ir privalo būti 
konfidenciali (...), o “viešoji 
diplomatija yra atvira”.

Viešoji diplomatija ir propa
ganda

“Jei manoma, kad propa

V. Kudirkos vardo lituanistinės mokyklos (Otavoje) 
mokiniai, jų tėveliai ir mokytojos nuoširdžiai 
užjaučia mokyklos vedėją RŪTĄ KLIČIENĘ dėl 
staigios

a. a. TĖVELIO mirties.

PADĖKA
Dabar palieku jus trumputei valandėlei, 
Anapus laiko upės susitiksim vėlei...

Kun. dr. J. Gutauskas

A. a. EDUARDUI F. DANILIŪNUI,
mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui iškeliavus amžinybėn, 
reiškiame nuoširdžią padėką Šiluvos Marijos parapijos 
klebonui kun. K. Kaknevičiui už nuolatinį ligonio lankymą 
laidotuvių apeigas. Esam nepaprastai dėkingi “Pašvaistės” 
chorui, Mirgai Bendoraitienei ir muzikui A. Petrašiūnui 
už giedojimą ir vargonavimą Mišių metu.

Ačiū dr. D. Andriulionytei už nuoširdžią pagalbą 
ir St. Kerui bei Gr. Petrauskienei už atsisveikinimą laido
tuvių namuose.

Dėkojame karsto nešėjams, draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą laidotuvėse, užprašytas gausias 
Mišias, užuojautas, aukas šalpai bei spaudai ir gėlių 
puokštes. Ačiū mieloms Gigai Švilpienei ir parapijos 
ponioms už paruošimą pusryčių Londone ir B. Stanulienei 
už puikius pietus po laidotuvių.

Jums visiems esame nepaprastai dėkingi -
Irena Daniliūnienė ir šeima

ganda yra idėjų ir informacijos 
platinimas, visiškai tiktų šį žodį 
vartoti kalbant apie šalies vy
riausybės informacinę ir kultū
rinę veiklą užsienyje. Tačiau di
desnėje pasaulio dalyje žodis 
propaganda yra įgijęs neigiamą 
reikšmę. Ji siejama su sąmonin
gu ir gerai apgalvotu melo bei 
klaidingos informacijos skleidi
mu. Kaltė už tai tenka diktato
rių režimams, pirmiausia Sovie
tų Sąjungai ir nacistinei Vokie
tijai, kur viešoji diplomatija bu
vo grindžiama melu ir klaidinga 
informacija. Galbūt dėl negaty
vios šio žodžio prasmės 1967 
m. Vatikanas pakeitė Švento
sios tikėjimo propagavimo kon
gregacijos pavadinimą, ir ji tapo 
Žmonių evangelizacijos kongre
gacija”.

Propaganda demokratijoje
Šioje knygos dalyje rašoma 

“Modernioji propaganda jau se
niai atsisakė melu pagrįstų ir at
gyvenusių formų. Dabar ji ope
ruoja įvairiomis tiesos rūšimis: 
tiesa, kartais - dalimi tiesos, ri
bota tiesa ar tiesa, paimta iš 
konteksto”.

Be abejonės skaitytojui kils 
klausimas, kas yra “ribota tie
sa”, “dalis tiesos”, ar “tiesa, pa
imta iš konteksto”. Autorius ši
to nepaaiškina. Gal iš dalies į šį 
klausimą atsako sakinys: “Dėl 
informacijos pertekliaus žmo
nėms sunkiau ją suvokti ir for
muoti tikslius vertinimus”. 
Tiems, kurie 50 metų išgyveno 
okupacijos sąlygomis, turbūt 
tikrai “ribota tiesa”, “dalis tie
sos”, ar “tiesa, paimta iš 
konteksto” yra ne kas kita, o 
melas.

Gražų nutylėtos tiesos pa
vyzdį autorius pateikia išnašoje: 
“Stulbina vien statistika karo 
siuntų, kurias Stalinas karo me
tais gavo iš Jungtinių Valstybių. 
Karo metu amerikiečiai sovie
tams nusiuntė 17,000 lėktuvų, 
51,000 džipų, 400,000 sunkveži
mių, 12,000 šarvuotų automobi
lių, 8,000 priešlėktuvinių pat
rankų, 105 povandeninius lai
vus, 197 torpedinius laivus, 
50,000 t odos, 15,000,000 porų 
batų, 3,700,000 padangų,- 
2,600,000 t plieno, 800 t įvairių 
cheminių produktų, 340,000 t į- 
vairaus tipo šaudmenų, 8,000 t 
gumos ir 4,700,000 maisto pro
duktų (...) Vokiečių generolas 
Westphal sako, kad be šios mil
žiniškos paramos Sovietų Są
junga būtų subyrėjusi”. Šitos 
tiesos Sovietų Sąjungoje gyvenę 
žmonės nežinojo. Jie žinojo a- 
pie “sovietų karių didvyrišku
mą” ir pan. Tuo pavyzdžiu, ma
no galva, autorius parodo, ką 
reiškia “ribota tiesa” ar kitokia 
tiesa, kuri nėra tikroji tiesa.

Privati propaganda
17-tame knygos puslapyje 

autorius rašo: “Informacija turi 
būti patikima. Be tiesos pagrin
do ji griūva”.

“Kyla klausimas: kas bus 
tuo atveju, kai galinga privati 
(mano pabraukta, J.K.) propa
gandos institucija neigs faktus ir 
klastos informaciją? Kas tada 
pasakys, kur yra tiesa ir kokia 
ji? Kuo piliečiai diskutuodami 
remsis ir patikės? Ką darys vals
tybė? Pritars, nutylės ar nutildys 
privačius varžovus, kontroliuo
jančius tokius pat ar net dides
nius informacijos šaltinius nei 
jos pačios, bet skleidžiančios 
skirtingą ir žalingą propagan
dą?”

Šiuo atveju autorius tary
tum kalba apie tikrąją informa
cijos būklę dabartinėje Lietuvo
je. Eiliniam Lietuvos piliečiui 
kartais atrodo, kad dabartinė 
valdžia Lietuvoje nebekontro- 
liuoja beveik nė vieno stambes
nio informacijos šaltinio. O kas 
juos kontroliuoja? Kieno pini
gais įsigyti ir varo atvirą propa
gandą stambiausi televizijos ka
nalai ir laikraščiai? Ar ta “ne
priklausoma” propaganda nau
dinga Lietuvai? Knygoje sulau
kiame truputį netikėto atsaky
mo, kuriam kyla noras pritarti: 
“Šiuo atveju valstybė privalėtų 
kontroliuoti tokius tiesą 
pažeidžiančius konkurentus, ir 
jų eliminavimas būtų pateisina
mas”.

Ką perskaitysime toliau?

Toliau autorius rašo apie 
JAV “tiesos strategiją”, Sovietų 
Sąjungos metodus, sovietų “ak
tyviąsias priemones”, viešąją 
diplomatiją pasaulyje (Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Japonijoje), viešąją 
diplomatiją praktikoje (insti
tucijų tyrimas, krašto planas, 
programa), viešosios diploma
tijos sritis (spauda, televizija, 
kinas ir vaizdajuostės, radijas, 
kultūros programos, asmeniniai 
ryšiai).

Žvilgsnis į ateitį
Šiuo skirsniu autorius už

baigia darbą. Jis rašo: “Ši trum
pa studija yra bandymas supa
žindinti savo kolegas diploma
tus ir kitus asmenis, besidomin
čius užsienio tarnyba, su viešo
sios diplomatijos disciplina”. Aš 
manau, kad ši studija pravers ir 
studentams kaip mokymosi 
priemonė.

Žinant ambasadoriaus Vy
tauto Antano Dambravos ne tik 
politinės, bet ir kultūrinės 
veiklos mastą, jo didžią meilę 
Lietuvai, o taip pat jo polinkį 
pašmaikštauti, vienas iš prista
čiusių šį jo darbą Kauno apskri
ties bibliotekoje šitaip kalbėjo: 
“Jei, sudužus laivui, atsidursite 
nežinomoje žemėje ir jeigu jus 
pasitiks būgnus tratinantys vie
tos gyventojai, o jų ietimis gink
luotas vadas pasveikins jus lie
tuviškai, žinokite, kad šitoje ša
lyje Lietuvos ambasadoriumi 
dirba Vytautas Antanas Damb- 
rava”.

(Vytautas Antanas Damb- 
rava, “Viešoji diplomatija”. Vil
nius, leidykla “Du ka”, 1997 m. 
Studijos santrauka skaityta 1997 
m. birželio 16 d. Vilniuje vyku
siame XVII Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavime).

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
PETRAS BONIFACAS

ŠIMONĖLIS
gimęs Joniškyje, Lietuvoje, 
1922 m. vasario 4 d., mirė 
1998 m. sausio 15 d. Pokaryje 
šeimą augino ir dirbo Mont- 
realyje; išėjęs į pensiją, apsi
gyveno Wasagoje. Velionis 
buvo pašarvotas Tofflemire 
laidotuvių namuose Stayne- 
ryje, palaidotas sausio 19 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje po gedulinių 
Mišių Lietuvos kankinių pa
rapijoje. Liko liūdintys žmo
na Irena, sūnūs - Petras ir 
Aleksandras, vaikaičiai Justi
nas ir Julija, brolis Aust
ralijoje, giminės Lietuvoje ir 
Lenkijoje.

Lietuvos užsienio reikalų ministeris ALGIRDAS SAUDARGAS 
(viduryje), 1998 m. sausio 10 d. jankęsis Detroite. Šalia jo - JAV 
senatoriaus SPENCER ABRAHAM asistentas JOE CELLA ir LB 
Detroito apylinkės pirm. NIJOLĖ ZELWINDER Nuotr. J. Urbono

Porinkiminiai balsai Italijoje
Spaudos pasisakymai apie prezidento rinkimus Lietuvoje 

ir jos vaidmenį Rytų bei Vidurio Europos apimtyje
Visi Italijos dienraščiai pa

žymi, kad rinkimus laimėjęs 
Valdas Adamkus pokario me
tais negyveno Lietuvoje. Vieni 
tai pateikia kaip paprastą faktą, 
kiti su gaidele ironijos prisega 
kabutėse arba be kabučių “ame
rikono” epitetą. Tačiau maž
daug visuose dienraščiuose reiš
kiamas įsitikinimas, kad Adam
kaus amerikietiška patirtis bus 
naudinga Lietuvai. Valdas Adam
kus gerai žino kaip veikia ame
rikietiškas valdžios aparatas, 
nes jis pats priklausė tam apara
tui ir toje sistemoje kopė valdi
ninko karjeros laiptais. Šios ži
nios tikriausiai pravers Lietuvo
je, siekiančioje, kad jos valdžios 
struktūros būtų lanksčios ir 
veiksmingos.

Apie naujojo Lietuvos pre
zidento darbą JAV-se palyginti 
daug rašo Milano dienraštis “II 
Corriere della Sera”, spausdin
damas savo korespondento pra
nešimą iš Vašingtono. Italų 
dienraščio korespondentas pa
kalbino buvusį JAV gamtosau
gos atstovą spaudai Frank Cor
rado, kuris papasakojo vieną 
1983 m. įvykį. Būdamas JAV 
gamtosaugos pareigūnu, Valdas 
Adamkus į dienos šviesą iškėlė 
kyšiais ir pažintimis nutildytą 
vienos stambios chemijos įmo
nės bylą. Klausimas pateko į 
kongresą, kaltininkai buvo nu
bausti, o Valdas Adamkus buvo 
keliamas kaip sąžiningo valdi
ninko pavyzdys.

Visi Italijos laikraščiai rašo, 
kad Lietuvos prezidento rinki
mų antrasis ratas buvo labai 

A+A
PRANUI ŠIULIUI 

mirus,
jo žmonai MARIJAI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Medžiotojų-žūklautojų klubo Giedraitis 
valdyba

PAD ĖKA
Užgeso mielos rugiagėlių akys, 
Ir išėjai, sudiev nebepasakęs.

AtA
BALIUI ARŪNUI

1997 m. gruodžio 9 d. iškeliavus pas Viešpatį, 

nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, visiems Tėvams pranciš
konams už laidotuvių pamaldas šventovėje, ypač kun. Eu
genijui Jurgučiui, OFM, už gražias maldas prie karsto, 
palydėjimą į amžino poilsio vietą ir rūpestingą sergančio
jo lankymą.

Gili padėka brangiems giminėms, kurie išsiskyri
mo dienomis mane labai globojote ir padėjote, atsiuntėte 
gražių gėlių. Ačiū draugėms, šeimos draugams ir pažįsta
miems, atvykusiems pasimelsti laidotuvių koplyčioje ir 
kapinėse, užprašiusiems Mišias, paguodusiems ir užjau- 
tusiems.

Dėkoju muzikei Danguolei Radikienei už gražų 
giedojimą ir vargonavimą, Indrei Čuplinskaitei už skai
tinius Mišių metu, jautriais žodžiais atsisveikinusiems - 
svainiui Benediktui Stonkui, karininkų vardu - Eliziejui 
Šlekiui ir Reginai Simonaitienei; ačiū visiems už aukas 
našlaičiams ir tremtiniams Lietuvoje, aukas priėmusiai 
Monikai Povilaitienei, už skanius pietus paruošusiai Biru
tei Stanulienei, ponioms už pyragus.

Liūdinti žmona -
Ada Arūnienė

įtemptas: iki paskutinės akimir
kos nebuvo aišku, kuris kandi
datas laimės, vieno arba kito 
pranašumas svyravo 1% šimto
siomis dalimis.

Kai kurie dienraščiai Adam
kaus laimėjimą vadina netikėtu. 
Pirmajame rate Artūras Pau
lauskas gavo didelę balsų dau
gumą - 17% daugiau už Valdą 
Adamkų. Be to, skirtingi buvo 
ir rinkiminio vajaus mastai. Ar
tūras Paulauskas, - rašo Italijos 
kairiųjų dienraštis “Unitą”, - 
buvo atstovas plataus užmojo 
rinkimų maratone, kai tuo tar
pu jo varžovo vajus buvo kuk
lesnis. Nulėmė “nepriklausomy
bės tėvo” (taip italų spauda va
dina Vytautą Landsbergį) ir ki
tų į antrąjį ratą nepatekusių 
kandidatų raginimas balsuoti už 
Adamkų.

Lietuvoje vykusius rinkimus 
italų apžvalgininkai taip pat 
svarsto platesniame, visos Vidu
rio ir Rytų Europos politinės 
būklės apimtyje. Per visą poko
munistinę Europą nuvilnijo 
bent trys politinių permainų 
bangos. Pirmoji - kai buvo iš
rinkti pirmieji demokratiniai 
parlamentai ir sudarytos naujos 
vyriausybės. Antroji - kai po 
laisvės džiaugsmo atėjus nusivy
limui buvo išrinkti pakeitę var
dus ir spalvą senosios nomenk
latūros atstovai. Ir trečioji - kai 
po ekskomunistinio bandymo 
vėl valdžios vairą perėmė vidu
rio dešinieji. Pažymima, kad vi
soms trims bangoms pradžią 
davė Lietuva. Vatikano radijas

mailto:tevzib@pathcom.com
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Niekinantis spaudos tonas
Lietuvos prezidento rinkimų atgarsiai Amerikoje

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

Ne paslaptis, kad visi lietu
viai abipus Atlanto, užėmę kva
pą, laukė Lietuvos prezidento 
rinkimų rezultatų ir pagaliau at
sikvėpė patyrę, kad Lietuvos vy
riausybės vairas pateks į sąži
ningo patrioto Valdo Adam
kaus rankas. Nors nemažas 
skaičius balsuotojų savo balsus 
atidavė už Paulauską, bet tai 
nemenkina Adamkaus laimėji
mo, nes rinkimų rezultatai yra 
demokratinio proceso išdava.

Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę 1990 metų kovo 11 
dieną, toji sensacinga žinia už
pildė visus JAV televizijos 
kanalus ir didžiąją spaudą, buvo 
rodomas Vytautas Landsbergis 
bei pokalbiai su juo, nes toks 
nepaprastas žygis, davęs lemtin
gą smūgį Sovietų Sąjungai, tapo 
istorinės reikšmės naujiena.

Deja, paskutiniuoju metu 
pradeda reikštis antilietuviškas 
nusistatymas. Priartėjus Lietu
vos prezidento rinkimams, mili
joninio tiražo Cleveland’o dien
raštis “The Plain Dealer”, nuki
šęs straipsnelį į tolimus pusla
pius, skelbė, kad tarp konku
rentų - Paulausko ir Adamkaus 
nesą “didelių ideologinių skirtu
mų”, o rezultatams paaiškėjus 
buvo pranešta, kad rinkimus 
laimėjęs “čikagietis pensinin
kas”, ignoruojant jo kvalifikaci
jas bei eitas aukštas pareigas 
gamtos apsaugos tarnyboje, už 
kurią jis buvo apdovanotas auk
so medaliu.

. Akrone leidžiamas “The 
Beacon Journal” sausio 6 die
nos laidoje, virš laimėjusio 
Adamkaus su rožių puokšte 
nuotraukos ir straipsnelio apie 
rinkimus, matyti stambiomis 
raidėmis ilgo straipsnio antraš
tė, kuri baigiasi žodžiais “Nazi 
past”, o per ištisą puslapį an
traštė skelbia: “Lietuva prieši
nasi nacinės praeities tyrimui”.

Toks straipsnių sugrupavi
mas yra iš tikro užgaulus, tuo 
labiau, kad yra žinoma, jog 
Adamkus veikė antinaciniame 
pogrindyje, bet beveik visa lie
tuvių tauta kaltinama pronacine 
veikla. Tas straipsnis buvo per

spausdintas iš plačiai skaitomo 
“Los Angeles Times”.

Kitoje spaudoje lietuviai net 
kaltinami tuo, kad Vokietija lie
tuvius priskyrė arijams... Ar ne 
komedija? Be to, Lietuvoje ne- 
siautė antisimitizmas, Telšiuose 
gyvavo pati iškiliausia rabinų 
seminarija, persikėlusi j Ameri
ką ir tebesivadinanti “Telshe 
Yeshiva”. Lietuvoje veikė žydai 
skautai, buvo žydų gimnazijos ir 
daugybė sinagogų, o prekyboje 
vyravo žydų kilmės prekybinin
kai. Mano gimnazijos klasėje 
buvo kelios žydaitės. Jos tikybos 
pamokų metu eidavo į atskirą 
klasę, kurioje rabinas dėstė jų 
tikybos principus ir buvo trak
tuojamas kaip pilnateisis peda
gogas.

Malonu buvo skaityti “Tė
viškės žiburiuose” vienos Izrae
lyje gyvenančios žydaitės žurna
listės atsiminimus, kaip ją ir dar 
daugelį žydų vaikų nuo vokiečių 
išgelbėjo vienas kunigas. Kodėl 
jos necituoja Amerikos spauda?

Toks diskriminuojantis ži- 
niasklaidos nusiteikimas žemina 
Lietuvos vardą ir taip pat igno
ruoja kitas dvi Baltijos respubli
kas. Sausio 13 dieną, anot kom
piuteryje rasto pranešimo, į Va
šingtoną atvyko visi trys Baltijos 
respublikų prezidentai, bet nei 
televizijoje, nei spaudoje apie 
tai nebuvo nei vienos eilutės, 
kai tuo tarpu plėšikai, žmogžu
džiai ar kiti nusikaltėliai vyrauja 
pirmuosiuose puslapiuose. Net 
ir Amerikos prezidento naujasis 
šuo susilaukė plataus atgarsio...

Būtų tikslu, kad mūsų orga
nizacijos reaguotų į tokį diskri
minuojantį ir užgaulų JAV ži- 
niasklaidos elgesį. Turime Pa
saulio lietuvių bendruomenę, 
ALTą, žurnalistų sąjungą. Lie
tuvių kilmės pilnateisių krašto 
piliečių vardu tos organizacijos 
turėtų pareikšti protestus. Kiek
viena tauta turi savo išdavikų, 
juk ir Amerikos Rozenbergai, 
kaip sovietų šnipai ir išdavikai, 
buvo nuteisti mirti. Tokių išda
vikų buvo ir Anglijoje, ir kituo
se kraštuose. Visiškai tylima 
apie jau įtakingą Vokietiją, ku
rioje gimė ir daugelio piliečių

Raudonės pilis prie Nemuno Nuotr. A. Sutkaus

Įvairios žinios
“The Toronto Sun” 1998 m. 

sausio 21 d. vedamasis “Cast- 
ro’s match” prededamas popu
liariu juoku, kuris šiuo metu la
bai paplitęs Kuboje, būtent - 
Šv. Tėvas čia viešės penkias die
nas dėl to, kad per trumpesnį 
laiką Fidel Castro nespėtų atlik
ti išpažinties. Vedamajame pa
brėžiama, kad popiežius, augęs 
kietam komunizmo režime, 
nėra naivus kaip kiti politikai 
įskaitant ir mūsų LI. Axworthy. 
Nors Castro skelbia, kad 
Kuboje šventovės niekada 
nebuvusios uždarytos, iki 1992 
metų Kuba buvusi oficiali 
ateistinė valstybė. Dabar 
padėtis kiek pasikeitusi, ir 11 

buvo remiamas nacizmas...
Abejonės nėra, kad ir Lie

tuvoje būta nusikaltėlių, bet tai 
ne visos tautos kaltė. Graudu, 
kad taip šmeižiama pusę šimto 
metų kentėjusi Lietuva, o prezi
dentiniai rinkimai suplakti su 
“nacine praeitimi”, kur truko 
vos kelerius metus. Ji negali bū
ti suplakta su “nacizmu”, nes 
Lietuva buvo tik nacių okupuo
tas kraštas, kaip Lenkija ir kitos 
valstybės. Lietuva taip pat yra 
žinoma neturėjusi SS dalinių, 
kurių buvo kituose okupuotuo
se kraštuose. Kodėl tas faktas 
ignoruojamas?

milijonų kubiečių galėjo švęsti 
praėjusias Kalėdas, nors tik 
40% yra pakrikštytų katalikų, o 
sekmadieniais šventoves lanko 
apie 150,000 žmonių.

Straipsnio pabaigoje taikliai 
pastebima, kad popiežius visada 
stengėsi paguosti tuos, kurie 
dažnai savimi patenkintų libera
liškų teologų nebuvo pastebimi, 
tų, kurie skubėjo paskleisti kri
tikas dėl Toronto arkivyskupo 
A. Ambrozic pakėlimo kardino
lu. Jie niurnėję, kad tai per 
daug konservatyvu. Žinoma, se
nas popiežius, mažiau pasitikįs 
savo misija, galėtų nesunkiai 
tapti Castro patrauklumo auka. 
Tačiau ne šis popiežius. Nei da
bar, nei niekada. Save jis gerai 
pažįsta.

Tai tikintiesiems palankus, 
tikrąją tiesą atskleidžiantis 
straipsnis. Deja, kiti du Toronto 
dienraščiai “The Globe and 
Mail” ir “Toronto Star” arkivys
kupo A. Ambrozic pakėlimą į 
kardinolus pristato daugiau nei
giamoje šviesoje. Snk.

• Kai turėsi apsispręsti, pasi
klausk patarimo pareigos, o ne 
aistros. Kas tik gera pasaulyje pa
daryta, atlikta klausant pareigos 
balso, o kiek yra blogio, - tai savi
meilės vaisiai. (J. B. Lacordaire)

Kelionės įspūdžiai
LIETUVA IŠ ARTI

JUOZAS ŽYGAS
Mano bičiulis, kuris mane 

Kaune globojo ir po apylinkes 
vežiojo, mane dėde vadindavo, 
bet mūsų giminystė, kaip sako
ma, tik “devintas vanduo nuo 
kisieliaus’. Jis žinojo mano no
rą: aplankyti Rygą ir Taliną. 
Nes ir praėjusiais metais tai pla
navau, bet mano persišaldymas 
tuos planus aukštyn kojomis ap
vertė. Aš apie tai jam daugiau 
neminėjau.

Grįžę iš apžvalginės kelio
nės po Aukštąją Panemunę, 
Kauno marias ir Pažaislį, jautė
mės pavargę. Susėdom prie sta
lo ir vaišinomės. Staiga man jis 
sako: “Dėde, važiuojam rytoj į 
Rygą.” Žinoma, antrą sykį man 
to kartoti nereikėjo. Ir už lai
mingą kelionę pakėlėme stiklus.

Jis dažnokai į Rygą įvairiais 
reikalais važinėja, tai ir didelio 
pasirengimo nereikėjo. Kadangi 
Rygoje nakvoti neplanavome, 
tai ir man tik papildomą filmą 
kartu pasiimti tereikėjo. O į Ry
gą yra gal per trejetą šimtų kilo
metrų.

Iš ryto atsikėliau pirmutinis 
- mane pabudino gaidžio giedo
jimas. O paskui ir karvės pradė
jo baubti. Gana greitai susitvar
kiau ir kelionei pasirengiau. O 
mano bičiulis visai neskubėjo. 
Be didelės skubos papusryčiavo. 
Pagaliau pasakė, kad jau galime 
važiuoti. Prie mūsų prisidėjo jo 
gal 12 metų dukrelė.

Gal kilometrą pavažiavę 
įsukome į Vandžiogalos kelią. 
Netrukus privažiavome ir pačią 
Vandžiogalą. Apie ją teko daug 
girdėti ir skaityti, o dabar ir sa
vo akimis teko ją pamatyti.

Ir anais laikais Lietuvai at- 
sistatant buvo autonomininkų. 
O vandžiogaliečiai norėjo net 
savo respubliką paskelbti. Į 
Vandžiogalos kaimelį įvažiavus 
iš karto matėsi, kad tai ne eili
nių kaimiečių, bet “šlėktų” gy
venvietė. Didžiausias apsileidi
mas ir netvarka. Buvo apie pusė 
dešimtos ryto, bet dirbančio 
žmogaus dar nesimatė.

Iš tos “šlėktų respublikos” 
išlindę greitai įvažiavome į “Via 
Baltica”. Matėsi tiesimo darbai. 
Mano bičiulis sakė, kad Lietuva

nori iš tarptautinių fondų skir
tus pinigus panaudoti. Pagal pa
tvirtintą planą vietoje buvusių 
dviejų dabar tiesiamas keturių 
linijų kelias. Tik dirbama ne 
taip, kaip Amerikoje. Atėjus 
pavasariui prasideda greitkelių 
remontų darbai. Net yra sako
ma, kad tėra tik du metų sezo
nai: tai kelių remonto ir drus
kos pylimo.

Amerikoje, vykdant pagrin
dinius remontus, uždaromas 
vienos krypties judėjimas ir 
tvarkoma ta kelio pusė. Lietu
voje dirbama iš karto abiejose 
kelio pusėse. Vietomis priva
žiuodavome žvyrvežius ar skal
dos sunkvežimius, stovinčius 
skersai kelio. Gerai, kad mano 
bičiulis dar jaunas vyras, įpratęs 
grioviais važinėti. Kėdainiai ir 
Panevėžys liko šonuose.

Reikia tik gerų nervų
Važiavome į Saločių sienos 

perėjimo punktą. Į Rygą va
žiuojant automobilių ir sunkve
žimių judėjimas palyginti buvo 
gerokai mažesnis kaip prie Len
kijos sienos. Tačiau prie sienos 
perėjos privažiavus, nors ir vizų 
nereikia, bet automobilių eilė iš 
vietos nejudėjo. Kai mes prie 
sienos privažiavome, mūsų au
tomobilis buvo 11-tas. Ir per 40 
minučių nei metru nepasislin- 
kome pirmyn. Priešais mus bu
vo švedų automobilis. Jo vai
ruotojas kas penkios minutės iš
šokdavo ir bėgdavo pažiūrėti. O 
šone buvo dvi ilgos sunkvežimių 
eilės. Per tą laiką nė vienas 
sunkvežimis sienos nepervažia
vo. Karštame automobilyje sė
dint kilo mintis: Lietuvai pirmo
je vietoje reikia ne “Via Balti
ca”, bet vakarietiškai dirbančių 
muitininkų, nes dabartiniai ir 
viduryje dienos gali miegoti.

Pagaliau automobilių eilė 
pradėjo judėti ir lygiai per 1 va
landą pervažiavome Lietuvos 
sieną. Aš naudojausi lietuvišku 
pasu, kuriame gimimo vieta pa
rašyta: ’’LATVIJA-RYGA”. Tai 
latvis pareigūnas, mano pasą 
pažiūrėjęs, man šyptelėjo, bet 
nė žodžio nesakė. Latvijos sieną

JUOZAS ŽYGAS,

IX Čikaga

pervažiavome per 14 minučių. 
Jokios Lietuvos pareigūnų kal
bos manęs neįtikins, kad Lietu
va nuo Latvijos ir Estijos neatsi
lieka. Be to, Latvijos sienos per
einamasis punktas gražiau atro
do. Valstybės pareigūnai turėtų 
žinoti, kad pirmasis įspūdis yra 
išliekantis.

Sveika, Latvija!
Prieš karą pervažiavus Lat

vijos sieną buvo matyti žymiai 
geresni keliai ir gražesni ūkiai. 
Pastarieji buvo labiau panašūs į 
dabar Seinų-Punsko krašte ma
tytus. Dabar Latvijos keliai jau 
žymiai blogesni. Apie “Via Bal
tica” turbūt dar nėra girdėję. 
Nebematyti ir buvusių ūkių. 
Turbūt Kuršo frontui palengva 
slenkant visi ūkiai buvo sunai
kinti.

Pastebėjau tai, ko ir Lietu
voje reikėtų: tai mažos stoginės 
ir suolų autobusų sustojimo vie
tose. O Kauno rajone, prie IX- 
to forto, visuomet laukia būrelis 
žmonių ir nėra jokios priedan
gos. Tokiam tikslui, manyčiau, 
užsienio paskolų gal nereikėtų - 
tik rūpestingo šeimininko 
tereikia!

Lietuvoje dabar šalutinėms 
(žemos įtampos) elektros ir te
lefono linijoms vartojami gelž
betoniai stulpai, o Latvijoje dar 
kaip prieš karą - mediniai. Ir 
Amerikoje esame įpratę medi
nius matyti. Be to, Lietuvoje 
matyti daugiau aukštos įtampos 
- geležinių bokštų.

Privažiavome Bauskę-Bauską
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 

Biržų krašto žmonėms Bauskė 
buvo labai reikšminga. Atsime
nu, kai buvau 10-ties metų, pir
mą sykį išvažiavau į kaimą - tė
vo tėviškę Kiemėnų kaime, per 
kurį iš Saločių kelias ėjo į Latvi
ją. O Latvijos siena buvo gal už 
2-3 km. Ir mano dėdė bei jo kai
mynai pasigesdavo Bauskės, ku
ri savo dydžiu tebuvo galbūt 
kaip Biržai, bet su didesne rin
ka. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
Biržų ir galbūt visos šiaurinės 
Lietuvos didžiausios ūkininkų 
pajamos buvo iš linų.

$87500- Į VILNIŲ

N*rvista Finnair priklauso
AEROPLAN grupei

VARTAI Į PASAULĮ
Skambinkite savo agentui arba Norvista Tours tel. 416222-0203 ar 1-800-461-8651.

Finnair skrenda iš Niujorko, derinasi su Air Canada skrydžiais iš Toronto, Montrealio ir Otavos.
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KALĖDŲ VAKARAS SVEČIAMS

Lietuvos ministeris Gedimi
nas Vagnorius Vilniaus dramos 
teatro salėje surengė Kalėdų va
karą savo vyriausybės nariams, 
užsienio ambasadoriams, Katali
kų Bendrijos hierarchams, iški
liausiems Lietuvos mokslo, kultū
ros ir meno žmonėms, visuomeni
nių organizacijų ir susivienijimų 
vadovams. Šiam renginiui “Lietu
vos aido” gruodžio 31 d. laidoj 
buvo skirtas Vinco Ignatavičiaus 
pranešimas “Taikingas vakaras su 
Ministru pirmininku”. Data nepa
teikiama, tik minimas pirmadie
nis. Kyla klausimas, kuris pirma
dienis - prieš Kalėdas, o gal po 
Kalėdų prieš Naujuosius metus? 
Ministeris pirm. G. Vagnorius 
džiaugėsi gausiais dalyviais, liudi
jančiais plačią koaliciją, kuri re
mia vyriausybę. Iš V. Ignatavi
čiaus pranešimo taipgi sužinome, 
kad buvo saikingos ir gardžios 
vaišės, kad vyko rankų paspaudi- ■ 
mai, pasikeitimai šiltais žodžiais 
ir prie šampano taurių, kurias siū
lė paslaugūs padavėjai. Pagal žo
džių tvarką sakinyje atrodo, kad 
jos buvo tuščios. Pokalbiai dau
giausia lietė politiką ir prezidento 
rinkimus. Besivaišinančius daly
vius linksmino estrados solistai J. 
Miščiukaitė, O. Valiukevičiūtė, V. 
Frankonis ir V. Malinauskas. 
Giesmės neminimos. Joms, ma
tyt, nebuvo vietos kalėdiniame va
kare, iš tikrųjų skirtame politikai.

TREMTINIŲ GLOBOS NAMAI
Sovietmečio nomenklatūros 

poilsiaviete prie Vilniaus buvo ta
pę Valakampiai. Dabar ten jau 
atidaryti pirmieji Tremtinių glo
bos namai. Jiems yra panaudotas 
nomenklatūrininkams priklausęs 
didelis trijų aukštų namas. Jo per
tvarkymo ir pritaikymo šiai pa
skirčiai planus nemokamai paruo
šė V. Olekos projektavimo firma 
“Vilniaus miestprojektas”. Vyres
nio amžiaus tremtinių ir politinių 
kalinių juose laukia 52 vieno ir 
dviejų kambarėlių maži butai. 
Tremtinių globos namų atidary
mo juostelę perkirpo socialinės 
apsaugos ir darbo ministerė Irena 
Degutienė su seimo pirm. Vytau
tu Landsbergiu ir jo narių bei 
Tremtinių grįžimo fondo pirm. 
Vytautu Cinausku. Šio projekto 
įgyvendinimas kainuos dvidešimt 
vieną milijoną litų. Aukomis jį re
mia išeivijos lietuviai, Vilniaus 
miesto savivaldybė, įvairios visuo
meninės organizacijos. “Lietuvos 
aido” atstovės Palmiros Kviet- 
kauskienės duomenimis, pirmuo
siuose Tremtinių globos namuose 
yra medinė vitražais spindinti 
koplytėlė, patogūs kambariai su 
balkonais, jaukiomis virtuvėlėmis.

ĄŽUOLĄ ATSODINO SLAPTA
Jau esame rašę apie prez. A. 

Smetonos pasodintą ąžuolą ant 
Ginučių piliakalnio valstybiniame 
Aukštaitijos parke, nupjautą so
vietmetyje. Ąžuolą 1997 m. spalio

4 d. toj vietoj norėjo atsodinti da
bartinis Lietuvos prez. A. Bra
zauskas. Jį betgi sustabdė kultū
rinių vertybių apsaugos departa- ' 
mento Utenos teritorinio paveldo 
vadovas R. Mikulėnas, neleidęs 
ąžuoliukui iškasti duobės Ginučių 
piliakalnio viršūnėje. Prez. A. 
Brazauskas tada du prez. A. Sme
tonai ir sau skirtus ąžuoliukus pa
sodino už puskilometrio stūksan
čioje Ledkalnio kalvoje. Dabar 
pranešama spaudoje, kad nežino
mi asmenys vis dėlto slapta paso
dino ąžuoliuką ir ant Ginučių pi
liakalnio, pasirinkę tą pačią vietą, 
kurioje augo prez. A. Smetonos 
ąžuolas, nupiautas sovietinės 
okupacijos metais, ir kur tebėra 
istorinė jo pasodinimo lenta su 
įrašu.

SOVIETINĖ VĖLIAVA
Ant aukštesnių vandentiekio 

bokštų Lietuvoje naktimis kartais 
vis dar iškeliamas raudonas skar
malas, primenantis sovietinę vė
liavą. 1997 m. lapkričio mėnesį ji 
buvo iškelta ant Biržų rajono 
Juostaviečių kaimo vandentiekio 
bokšto. Nukabintą vėliavą išsive
žė savivaldybių policijos jaunes
nysis inspektorius Vaidas Murni- 
kas. Policija tų vėliavų iškėlimą 
laiko tik paauglių pokštais.

LENKAI NORI DVIKALBYSTĖS
Lietuvos lenkai nori dvikal- 

bystės Lietuvoje. Vilniaus rajono 
savivaldybės valdyba prieš Kalė
das jau buvo priėmusi nutarimą, 
kuris šalia valstybinės lietuvių 
kalbos visose šio rajono įstaigose 
bei organizacijose būtų leidęs 
vartoti lenkų tautinės mažumos 
kalbą, o nuo 1998 m. kovo 1 d. - 
ir lenkų kalbą viešuosiuose užra
šuose bei rašytinėje informacijoje. 
Tačiau nuolaidas lenkams atne
šantį Vilniaus rajono savivaldybės 
nutarimą sustabdė Vilniaus ap
skrities viršininkas Alis Vidūnas 
kaip pažeidžiantį valstybinės lie
tuvių kalbos teises. Mažumos ka
lbą gali įvesti tik apskrities valdy
ba ne valstybiniu, o tik vietiniu 
mastu.
GINČAS DĖL KARALIAUČIAUS

Baltiečių BNS agentūros pra
nešimu, Lietuvoje pasigirsta bal
sų, kad Jungtinėms Tautoms jau 
atėjo laikas išspręsti Potsdamo 
konferencijos paliktą Karaliau
čiaus krašto problemą. Jo paverti
mas Kaliningrado sritimi ir visiš
kas ligšiol oficialiai nepripažintas 
surusinimas bei prisijungimas 
prie Rusijos yra nepriimtinas Es
tijos, Latvijos, Lietuvos ir net 
Lenkijos saugumui. Rusijai už
tenka savų žemių. Jai nereikia 
Kaliningrado srities, kuri iš tikrų
jų tampa tik karine baze. Lietu
vos septynios mažosios partijos - 
tautinė “Jaunoji Lietuva”, De
mokratų partija, Tautininkų są
junga, Nepriklausomybės partija, 
Politinių tremtinių ir kalinių są
junga, Politinių kalinių partija ir 
Žalioji partija jau yra susitarusios 
pasiūlyti Jungtinėms Tautoms 
tarptautinę konferenciją Kara
liaučiaus klausimu sušaukti Vil
niuje. Ji padėtų išspręsti ir Mažo
sios Lietuvos statuso bei ateities 
klausimus. Šią mintį griežtai at
metė savo kadenciją baigiantis 
Lietuvos prez. A. Brazauskas. Pa
sak jo, tai būtų didelė politinė 
klaida, nepriimtina Lietuvos kai
mynams. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus j

(Esu “Union Gas” /jk 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Kun. LAURYNAS KEMĖŠIS, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Delhi, Ont. klebonas (viduryje), 1997 m. rugpjūčio 
15 d. atšventęs savo 50 metų kunigystės sukaktį. Nuotraukos kairėje vietinis kunigas kanadietis ir Šiluvos Marijos 
lietuvių parapijos Londone, Ont. klebonas kun. K. KAKNEVIČIUS; dešinėje - Anapilio parapijos klebonas prel. J. 
STAŠKUS ir kun. EUG. JURGUTIS, OFM

® LIETUVIAI PASAULYJE

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

Delhi-Tillsonburg, Ont.
MŪSŲ KLEBONAS KUN. 

LAURYNAS KEMĖŠIS 1997 m. 
rugpjūčio 15 d. atšventė auksinę 
kunigystės sukaktį. Išpuoštoje ir 
žmonių pilnoje Delbi Sv. Kazimie
ro lietuvių šventovėje, kartu su kai
myninių trijų lietuvių parapijų ir 
dviem kanadiečių katalikų parapijų 
kunigais Mišias aukojo ir pats su
kaktuvininkas. Po maldų ir palaimi
nimo prel. J. Staškus įteikė sukak
tuvininkui senatvės ramstį - sukak
tuvinę lazdą.

Pagerbimo vaišės, kurias suor
ganizavo apylinkės lietuvių ben
druomenė ir katalikės moterys, įvy
ko “Golden Leaf’ restorane Delhi, 
Ont. Sukaktuvininką čia sveikino 
lietuviškų organizacijų atstovai ir 
visi dalyvavę kunigai. Sugiedota “Il
giausių metų”, padėkota už tuos 19 
metų, kuriuos jis atidavė mūsų 
parapijai ir palinkėta dar ilgai nešti 
Kristaus šviesą.

KLB APYL. VALDYBOS PO
SĖDIS įvyko P. T. Pargauskų na
muose gruodžio 9 d. Baigdama sa
vo kadenciją, valdyba paskirstė pel
ną ir aptarė pasiruošimą visuoti
niam narių susirinkimui.

KLB APYL. VISUOTINIS NA
RIŲ SUSIRINKIMAS įvyko gruo
džio 14 d. po pamaldų parapijos sa
lėje. Buvo išklausyta 2 m. kadenciją 
baigusios valdybos veiklos ataskai
ta. Naujoji KLB apyl. valdyba sau
sio 15 d. turėjo pirmąjį posėdį ir 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkė
- T. Pargauskienė, vicepirmininkė
- A. Ratavičienė, sekretorė - B. 
Lukošienė, iždininkė - A. Klemkie- 
nė, narys, J. Vitas.

PRAĖJUSIAIS METAIS mūsų 
šventovėje buvo pakrikštyta Algio 
ir Doreen Ratavičių dukrelė Stefa
nija, Agotos ir Ksavero Ratavičių 
vaikaitė.

LB VEIKĖJO a. a. STASIO 
BERŽINIO pirmosios mirties meti
nės paminėtos lapkričio 1 d. Po 
maldų šventovėje, šeimos pakviesti, 
visi rinkosi į parapijos šalę pietums. 
Čia apie a.a. Stasio gyvenimą ir jo 
darbus lietuvybės išlaikymo reika
lams trumpai pakalbėjo KLB šios 
apylinkės pirm. T. Pargauskienė. 
Valdyba labai pasigenda jo, į amži
nybę išėjusio buvusio vicepirminin
ko ir KLB Krašto tarybos nario. 
Mūsų prisiminimuose Stasys liko 
pavyzdžiu, kaip mylėti tėvynę ir rū
pintis jos likimu; buvo tiesus ir ne
bijantis pasakyti savo nuomonės bei 
perspėti netinkamai besielgiantį, 
paprastas ir geros širdies, susirūpi
nęs lietuvybės išlaikymu, neatstū- 
męs ir naujai atvykusių. Jo atsidavi
mas ir meilė gimtajam kraštui liko 
švyturiu mums ir tiems, kurie pa
keis mus.

Į AMŽINYBĘ PALYDĖTI a.a. 
Petras Ožolas, Gediminas Rugie
nis, Laima Ratavičiūtė, Vincas Ga- 
leckas. Kiekvienos mirties pasek
mės yra labai jaučiamos mažoje 
apylinkėje, o G. Rugienio mirtis 
paliko ypatingai didelę spragą apy
linkės lietuviškame gyvenime. Jis 
buvo DLK Gedimino šaulių kuopos 
vadas, aktyvus liet, bendruomenės 
narys, rūpestingas, darbštus ir dos
nus parapijietis.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS minėjimas, surengtas 
DLK Gedimino šaulių kuopos, įvy
ko lapkričio 23 d. Šventovėje iškil
mingas pamaldas aukojo klebonas 
kun. L. Kemėšis. Šauliai dalyvavo 
su vėliavomis. Salėje minėjimą pra
vedė šaulių kuopos vadas J. Vitas. 
Moterys šaulės visus pavaišino už
kandžiais ir kavute.

MAGDALENA STANKAITIE- 
NĖ 90-ąjį gimtadienį atšventė rug
pjūčio 17 d. giminių ir draugų būry
je. Pagerbimo vaišės vyko “Golden 
Leaf’ restorane Delhi, Ont. Sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus jai 
skyrė vaikai, vaikaičiai ir provaikai
čiai. Organizacijų atstovai sveikino, 
linkėjo ir kartu dėkojo jai už nuo
širdų dalyvavimą lietuviškame apy
linkės gyvenime.

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖ
JŲ DIENA - Sausio 13-oji buvo pa
minėta sausio 18 d. Mišias aukojo 
ir pamoksle Lietuvos kankinius pri
siminė klebonas kun. L. Kemėšis. 
Maldas skaitė A. Aleliūnienė. Au
kas nešė B. Lukošienė ir M. Obe- 
lienienė. Parapijos salėje žuvusieji 
už Lietuvą buvo pagerbti tylos 
minute. T.P.

Delhi, Ont.
PADĖKA

Visiems, dalyvavusiems mūsų 
60 metų vedybų ir 90 metų gimta
dienio minėjimo šventėje reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Dėkojame KLKM dr-jos Delhi 
skyriaus pirmininkei B. Vytienei, 
KLB Delhi skyriaus pirmininkei T. 
Pargauskienei už sveikinimus, ge
riausius linkėjimus ir gražias gėles. 
Taip pat dėkojame sveikinusiems 
laiškais ir už atsiųstas gėles į na
mus. Ypatinga padėka giminėms: 
Čuplinskų ir Jonių šeimoms už pi
niginę $300 dovaną ir p. Mikėnie- 
nei už $20. Piniginės dovanos per
duotos Kanados lietuvių kultūros 
muziejui.

Dėkojame sūnums, marčioms 
ir vaikaičiams už šventės suruošimą 
ir Arvydui už puikų pravedimą. Dar 
kartą dėkojame visiems, mūsų šven
tėje dalyvavusiems.

Su dėkingumu - Antanina ir 
Benediktas Stonkai

Detroit, Ml
A a. ADELĖS PODERIENES 

METINĖS. 1998 m. sausio 4, sek
madienį, Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas kartu 
su kunigais Kazimieru Butkumi ir 
Viktoru Kriščiūnevičiumi aukojo 
šy. Mišias už A. Poderienę jos mir
ties metinėse. Parapijos choras, va
dovaujamas muziko Stasio Sližio, 
atliko tai progai pritaikytą muziki
nę programą. Parapijos salėje buvo 
paruošti pietūs. Šventovėje ir salėje 
dalyvavo apie 200 žmonių.

Kun. A. Babonas buvo lyg ir 
sūnus bevaikiams Poderiams. Jis 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 
iš Lietuvos pasitraukė Norvegijon 
ir Vokietijon, būdamas tik 14 metų. 
Vokietijoje gyveno pas Poderius, 
kurie 1948 m. išvyko Amerikon, o 
jis kiek vėliau išvyko kunigų semi- 
narijon Romoje. Baigęs studijas, 
vėl susijungė su Poderiais Ameri
koje. A. Poderienė, gimusi 1909 m. 
lapkričio 30 d. Brooklyne, grįžo Lie
tuvon, ten baigė mergaičių gimna
ziją Kaune bei mašinraščio ir steno
grafijos kursus. 1934 m. ištekėjo už 
Jono Poderio. Abu Poderiai, išėję 
pensijon JAV-se, 1973 m. persikėlė 
iš Brooklyn’o į Detroitą, kur kun. 
A. Babonas aptarnavo tautiečius.

J. Poderis mirė prieš 20 metų. 
A. Poderienė buvo šaulių parengi
mų vadovė. Ji taip pat buvo baigusi 
kulinarijos kursus ir buvo labai vai
šinga. Jos namuose paruošti pyra
gai ir gėlės sekmadieniais atkeliau
davo Sv. Antano parapijon, nors ji 
jau vaikščiojo ant ramsčių, turėjo 
kelias sunkias operacijas. Ji skau
džiai kentėjo net 17 metų, bet vi
suomet buvo geros nuotaikos ir vis 
padėdavo kitiems žmonėms. Labai 
daug padėdavo iš Lietuvos pabėgu
siam paaugliui Alfonsui, kad jis 
taptų kunigu visuomenininku, nes 
ir ji pati buvo visuomenininke.

Saulius Šimoliūnas

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS VALDYBOS surengtas Naujų 
metų sutikimas Jaunimo centro sa
lėje buvo sėkmingas, svečių atsilan
kė iš tolimesnių vietovių ir keletas 
iš Lietuvos. Norisi paminėti buvu
sius hamiltoniečius D. L. Mačikū- 
nus, kurie nepabūgsta ilgos kelio
nės arba blogo oro ir kiekvienais 
metais dalyvauja Naujų metų suti
kime. Svečiai grožėjosi salės stalų 
menišku papuošimu, - tai E. Bajo- 
raitienės ir R. Pakalniškienės talen
tas ir darbas. A. B. Mačių skaniai 
paruošti patiekalai patenkino sve
čius. V. Povilonis linksmino muzika 
pritardamas gražiomis dainomis.

Bendruomenės pirm. B. Mačys 
pasveikino visus šio vakaro dalyvius 
šiais žodžiais: “Neša metai stebuk
lus ir laimę, kartais liūdesį neša jie 
mums”. Bet kokie jie bebūtų - mes 
laukiam vis naujų, išlydėję senus, 
linkėjo visiems daug laimės ir 
sėkmės. Nuoširdžiai padėkojo salės 
puošėjoms ir jų pagalbininkėms ir 
visiems, kurie prisidėjo prie šio 
renginio. M. Biekšienė

KLKM D-JOS HAMILTONO 
SKYRIAUS v-bos posėdis įvyko sau
sio 7 d. M. Kalvaitienės namuo- 
se.Posėdį pradėjome malda ir nese
niai mirusios, aktyvios skyr. narės, 
Marijos Tumaitienės prisiminimu.

Aptarėme daug klausimų, įver
tinome nuveiktus darbus ir numa
tėme, ką darysime 1998-siais.

Pirmasis renginys - sausio 27 d. 
Minėsime prel. J. Tadarausko 5- 
sias mirties metines Aušros Vartų 
parapijos patalpose. Šventovėje 9 

■ vai. ryto bus aukojamos Mišios, po 
jų rinksimės į parapijos salę pasida
linti prisiminimais apie šviesios at
minties velionį.

Blynų vakaras įvyks vasario 24 
d., 6 v.v. Tikimės, kad tradiciniai 
Užgavėnių blynai ir gausi loterija 
sukvies ne tik vyresnio amžiaus pa
rapijiečius, bet ir jaunas šeimas su 
jų šauniais vaikučiais. Pavasarį nu
matome rengti išvyką į kokią nors 
žymesnę Ontario vietovę. Esame 
dėkingos šeimininkams už vaišes. D. V.

PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS, a. a. Pranės Dalienės 2-jų 
metų mirties prisiminimui, sūnus 
Leonas Klimaitis aukojo $5,000; a. 
a. Amelijos Palmerienės atminimui: 
$10 - S. K Karaškai; a. a. Laimos Šo- 
pytės atminimui: $10 - A. S. Urbona
vičiai, F. Venckevičienė.

A. a. Prano Šiulio atminimui, 
užjausdami žmoną Mariją, dukrą 
Rūtą, sūnų Rimą su šeimomis, 
aukojo: $100 - E. J. Bubniai; $50 - 
K. J. Dervaičiai, E. K. Gudinskai; 
$30 - K. Mileris; $25 - S. A. Dran- 
sutavičiai, J. A. Svilai; $20 - G. 
Agurkienė, T. Apanavičienė, A. P. 
Armonai, A. J. Asmenavičiai, L. P. 
Cipariai, O. S. Dramantai, I. J. Jo- 
kubynai, D. Jonikaitė, O. J. Karec- 
kai, J. L. Koperskiai, O. Linčiaus- 
kienė, V. P. Lukošiai, S. Matukai- 
tienė, B. Perkauskienė, M. A. Pus- 
dešriai, S. J. Remesat, Z. P. Saka
lai, J. G. Skaisčiai, O. B. Steponavi
čiai, A. P. Volungės, A. K. Žilvy
čiai, I. P. Zubai; $15 - M. Borusie- 
nė; $10 - A. Adomaitienė, J. Astas, 
O. A. Budininkai, F. M. Gudinskai, 
J. Juozaitienė, A. Mačiulaitienė, E. 
Mažulaitienė, V. P. Pleiniai, V. P. 
Šidlauskai, V. Šniuolienė, A. S. Ur
bonavičiai. Mūsų veiklai paremti V. 
V. Beniušiai aukojo $10.

Už visas aukas nuoširdžiai dė
koja - PLV komitetas

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

JA Valstybės
Kan. Vaclovas Zakarauskas, 

gimęs 1906 m. lapkričio 6 d. Pie- 
veliuose, dabartiniame Kauno ra
jone, mirė Čikagoje 1997 m. 
gruodžio 8 d. Lietuvoje velionis 
kunigu buvo įšventintas 1931 m. 
ir paskirtas Kauno arkikatedros 
bazilikos vikaru. Velionis trylika 
metų pasižymėjo Kauno radiofo
ne sakytais pamokslais. Jis taipgi 
1933-40 m. dirbo mokytoju ir ka
pelionu Kauno “Aušros” mergai
čių ir berniukų gimnazijose. 1948 
m. Kauno arkiv. J. Skvireckas jį 
pakėlė Kauno kapitulos garbės 
kanauninku. Čikagoje velionis 
dirbo Švč. M. Marijos gimimo pa
rapijoje, buvo Lietuvos vyčių šim
tas dvyliktos kuopos kapelionas, 
spaudos bendradarbis. Palaidotas 
gruodžio 13 d. Čikagos lietuvių 
Sv. Kazimiero kapinėse, į jas atly
dėtas po gedulinių Mišių Švč. M. 
Marijos gimimo šventovėje.

Architektas Juozas Skoman
tas, kretingiškis, gimęs Rugių 
miestelyje prieš septyniasdešimt 
ketverius metus, gyvenęs India
nos Beverley Shores miestelyje, 
po sunkios operacijos mirė Šv. Jo
no ligoninėje. Palaidotas 1997 m. 
lapkričio 14 d, Čikagoje, Šv. Kazi
miero kapinėse, į jas atlydėtas iš 
Švč. M. Marijos gimimo šven
tovės.
Šveicarija

Šveicaruos LB valdybos pirm, 
dr. Vacys Dargužas, keturis de
šimtmečius rinko senus ir retus 
pasaulio žemėlapius bei kitas 
istorines vertybes. Šį rinkinį jis 
dovanojo nepriklausomybę atga
vusiai Lietuvai. Šia proga Lietu
vos televizija 1997 m. lapkričio 23 
d. transliavo jam skirtą apybraižą 
“Daktaro Dargužo dovanos”, o 
Vilniaus universitetas suteikė 
garbės doktoratą.
Brazilija

Braziluos lietuvių bendruo
menė 1997 m. lapkričio 16 d. Sao 
Paulo lietuvius pakvietė “Lituani
kos” stovyklavietėn sutikti Brazi
lijos pavasario. Nuotaiką šiek tiek 
sudrumstė pavasarinis rytmečio 
lietus, bet oras greit išsiblaivė ir 
leido pasidžiaugti stovyklavietės 
gamta. Laikantis ligšiolinės tradi
cijos, pavasario šventės dalyviams 
buvo paruošti pietūs.

Tomas Butrimavičius, sao 
paulietis, išskrido Vokietijon. Ten 
jis planuoja apsigyventi B. Bace- 
vičiūtės-Kosek šeimoje ir lankyti 
Vasario šešioliktosios gimnaziją, 
nors dabartinė gimnazijos ateitis 
tebėra neaiški.

Stasys Makiška mirė Vila 
Zelinoje 1997 m. spalio 19 d. 
Prieš mėnesį buvo mirusi ir jo 
žmona Stasė. Velionis gimė 1920 
m. sausio 17 d. Jūžintų miestelyje, 
dabartiniame Rokiškio rajone. 
Brazilijon jis atvyko su tėvais dar
bams ūkyje. Nusivylę sunkiu dar
bu, pabėgo Sao Paulan ir apsigy
veno Mokoje. Stasys, baigęs Ge- 
tulio Vargas technikos institutą, 
dirbo savarankišku mechaniku. 
1950 m. sukūrė lietuvišką šeimą 
su Stase Nemickaite. Jiedu išaugi
no sūnų ir dukrą. Velionis sude
gintas Alpinos krematoriume, re
ligines apeigas atlikus kun. Petrui 
Rukšiui, SDB.

Britanija
Bronių Kazį Balutį (1879- 

1967), Lietuvos minister} Britani
jai, mirties trisdešimtųjų metinių 
proga “Europos lietuvio” skaity
tojams priminė žymusis Britanijos 
lietuvių veikėjas ir jo testamento 
vykdytojas Petras Varkala. B. K. 
Balutis visą laiką rėmė Britanijos 
lietuvius jungiančią DBLS orga
nizaciją ir LNB - akcinę Lietuvių 
namų bendrovę. P. Varkala netgi 
cituoja pirmųjų DBLS steigimo 
metinių proga tartus B. K. Balu
čio žodžius. Apie DBLS organiza
ciją jis tada kalbėjo kaip apie pas
tatą, kuriam prieš vienerius me
tus buvo padėti pamatai ir jau 
pradedamos statyti sienos: “...Tai
gi svarbiausias uždavinys krauti 
plytą prie plytos ir sutvirtinti jas 
geru cementu, kad išeitų puikūs 
rūmai. Kraunant plytas pastatui 
reikia atrinkti sveikąsias ir išmesti 
sudužusias...” Atrodo, ministeriui 
B. K. Balučiui patiko tas DBLS 
organizacijos pastatas. Mat jis 
1963 m. surašytame testamente 
jai paliko 117 Lietuvių namų 
bendrovės (LNB) akcijų.

Škotijos lietuviai savo kape
liono kun. J. Andriušio septynias
dešimtąjį gimtadienį paminėjo 
1997 m. gruodžio 19 d. jo atna
šautomis Mišiomis Glasgow mies
te. Tai buvo tik to minėjimo pra
džia. Iškilmės buvo numatytos 
Bellshill vietovėje, kur yra Škoti
jos lietuvių klubas.

Škotuos lietuvius gretas spar
čiai retina mirtis. Prieš Kalėdas 
kapeliono kun. J. Andriušio atna
šautose Mišiose jau buvo pasi
melsta už 149 mirusius Škotijos 
lietuvių klubo narius. Vien tik 
1997 m. mirė septyni nariai, įskai
tant ir šio klubo įsteigėją J. Bliūdžiu.
Vokietija

Vasario šešioliktosios gimna
ziją aplankė net trys vyskupai iš 
Lietuvos - Kaišiadorių vysk. J. 
Matulaitis, Vilkaviškio vysk. J. 
Žemaitis ir naujasis Šiaulių vysk. 
E. Bartulis. Vokietijon juos buvo 
pasikvietęs lietuvių sielovados 
reikalus Vokietijoje tvarkantis 
prel. A. Bunga. Lietuvos vysku
pams buvo įdomu susipažinti su 
vienintele lietuviška gimnazija už
sienyje. Svečiai iš Lietuvos prel. 
A. Bungai atvežė bičiulių dovano
tą koplytstulpį. Jis buvo pastaty
tas Bavarijos Maierhoefeno para
pijoje, kur dabar darbuojasi Vo
kietijos lietuvių katalikų sielova
dos direktorius prel. A. Bunga. 
Koplytstulpį pašventino vysk. J. 
Žemaitis. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Salvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

66’T’ĄT TT' Ą99 LIETUVIŲ KREDITO
A AIjIVY KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
IN DĖKLAIS

a PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

FIRST PLACE 
PHARMACY

KAIRYS
BALTIC IAIICII1NC

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

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
O Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334 
Fax: (905) 643-8980

♦Siuntiniai ♦ Standartiniai maisto siuntiniai ♦ 
♦ Valiutos pristatymas į Lietuvą ♦

Paslauga garantuota. Pakvitavimai su gavėjų parašais 
grąžinami paštu.

Dėl informacijų skambinkite:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334 

Bernardui Mačiui (905) 632-4558 
Leonui Balaišiui (514) 366-8259

Užsakymai dėl šventinių pristatymų priimami iki 1997 m. gruodžio 1 d.

MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 1.75% Asmenines nuo........... 6.25%
santaupas...................................2.25% nekiln. turto 1 m.......... 6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius...................... 3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................... 3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius..................... 4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.25% pagal santaupų dydĮ
3 m. term, indėlius.....................4.50% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius....................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius..................... 5.00% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)...................................... 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind..........................................4.00% sumos draudimu
2 m. Ind.........................................4.25%
3 m. ind.........................................4.50%
4 m. ind.........................................4.75%
5 m. ind.........................................5.00%

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

INTERAC KORTELĖ



Mokslo žmonių sąskrydis
Dešimtasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje, kuriame dalyvavo apie 150 Lietuvos ir 
išeivijos mokslininkų. Pateikta šimtai mokslinių bei kultūrinių pranešimų. Iškiliai paminėta 
pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis ir 1941 m. Birželio 23 sukilimas. Ta proga 

surengtos kelios parodos. Sekantis simpoziumas - Lietuvoje 1999 metais

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 
Čikaga

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šeštadienio posėdžiai
Ketvirtasis visumos posėdis 

supažindino su “Rezistencija 
1940-1942”. Vadovavo P. Naru
tis. Posėdis pradėtas garsiniu 
LAF pranešimu, skirtu šauliams 
ir partizanams: “Dėmesio! Dė
mesio! Kalba Kaunas. LAF 
skelbia...”

Kalbėjo Mykolas Naujokai
tis “Lietuvos aktyvistai pogrin
dyje, sudarant Lietuvos laikiną
ją vyriausybę ir ruošiant sukili
mą be nacių žinios”. Dr. Kazys 
Ambrazaitis kalbėjo tema 
“LAF’o ginkluotė, apsauga veiks
nių, gyventojų ir reikšmingų ob
jektų laike sukilimo ir L?p’o 
įtaka tolimesnei rezistencijai”. 
Baigdamas jis ragino, kad Lie
tuvos seimas pripažintų birželio 
23-čios d. Lietuvos sukilimą 
kaip antrąjį nepriklausomybės 
atstatymą.

Stasė Petersonienė perskai
tė Juozo Mėtos atsiminimus 
“1940/41 m. ruošimasis, sukili
mas Žemaitijoje”. Po to St. Pe
tersonienė papasakojo apie 
1940 m. vasarą Kaune įvykusį 
Lietuvos mokytojų suvažiavimą, 
kuriame buvo sugiedotas Lietu
vos himnas. Tai buvo pirmasis 
sukilimas, pirmoji vieša pasi
priešinimo banga, sakė ji. Tų 
laikų mokytojai kitaip pasielgti 
negalėjo. Tai anų laikų patrioti
nio, idealistinio auklėjimo re
zultatas. Baigdama ji ragino: 
“Grąžinkime patriotinio, idea
listinio auklėjimo įdėjas! Tik to
kioje atmosferoje išauklėtas 
jaunimas sukurs saugią ir švie
sią Lietuvą”.

P. Narutis suminėjo, kad St. 
Petersonienė-Vanagaitė buvo 
to himno giedojimo iniciatorė. 
Po to, ją pagerbdami, beveik vi
si klausytojai atsistojo. P. Naru
tis tarė baigiamąjį žodį, kuriame 
paryškino dar eilę sukilimo ir 
rezistencijos įvykių.

Penktasis visumos posėdis 
buvo skirtas pagerbti Marijai 
Gimbutienei. Vadovavo prof, 
dr. Jonas Račkauskas. Kalbėjo 
Joan Marler tema “Remembe
ring a Great Woman of Scien
ce: The Life and Work of Mari
ja Gimbutas”. Ji įdomiomis 
skaidrėmis pailiustravo šios žy
mios mokslininkės gyvenimą.

Šeštadienio vakare buvo X 
MKS pokylis gražioje “Lexing
ton House” salėje, kurioje daly
vavo per 300 svečių iš Lietuvos 
ir išeivijos. Pokylio vadovė - 
Irena Kerelienė. Invokaciją su

kalbėjo kun. V. Vaičiūnas ir 
trumpą žodį tarė LR ambasado
rius JAV St. Sakalauskas. Po to 
buvo vakarienė ir šokiai.

Pamaldos ir žuvusių 
pagerbimas

Švč. Mergelės Marijos gimi
mo parapijos šventovėje Mar
quette Pk. sekmadienį, lapkri
čio 30, iwko iškilmingos pamal
dos katalikams, kurias konce- 
lebravo vysk. P. Baltakis ir pa
rapijos klebonas kun. dr. M. 
Yakaitis. Turiningą pamokslą 
pasakė vysk. P. Baltakis, giedo
jo parapijos choras (vadovavo 
muz. Ant. Linas), sol. V. ir M. 
Momkai (vargonavo R. Šokas). 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
“Tėviškės” parapijoje iškilmin
gas pamaldas laikė vysk. Hansas 
Dumpys, giedojo parapijos cho
ras, vad. muz. A. Kaminsko.

Po to visi rinkosi į J. centrą, 
kur prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę M. Naujokaičio 
buvo uždegta aukuro ugnis ir 
padėtas vainikas. Giliareikšmę 
kalbą pasakė dr. A. Damušis, 
vainiką padėjo St. Petersonienė 
ir dr. K. Ambrozaitis. Iškilmėse 
dalyvavo šauliai su savo vėliavo
mis. Žuvusiųjų už laisvę pager
bimas buvo baigtas Lietuvos 
himnu.

Pranešimai iš Lietuvos
Truputį pasistiprinę JC ka

vinėje, žmonės rinkosi į didžiąją 
JC salę išklausyti paskutinių 
pranešimų iš Lietuvos. Mokslo 
programos pirm. dr. V. Narutis 
pakvietė dr. Žybartą Jackūną, 
LR seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros kom-to pirm., supažin
dinti su pirmuoju kalbėtoju - 
švietimo ir mokslo vicemin. Jo
nu Puodžių.

Pastarasis kalbėjo tema 
“Švietimo ir mokslo reforma”. 
Jis kalbėjo išsamiai, paremda
mas viską statistiniais duomeni
mis, apie Lietuvos visų rūšių 
mokyklų padėtį. Kalbėjo ir apie 
m-las pietryčių Lietuvoje, kur 
imtasi steigti visur mokyklas, 
kur tik tėvai to raštu pageidavo. 
Pasitempė ir lenkų m-los, {ves
damos lietuvių k. mokymą nuo 
pirmos klasės. Yra rengiama 
bendravalstybinė programa. Iš
leista m-loms 54 visai nauji va
dovėliai, kurių išleidimas labai 
daug kainavo. Vadovėlių leidi
mą remia ir Atviros Lietuvos 
fondas. Yra kuriamos išsamios 
vertinimo sistemos, pradėtas 
kurti egzaminų centras. Pabrė
žiama vaikų su protine ir fizine 
negalia ugdymas, steigiamos pe- 
dagoginės-psichologinės tarny
bos, vykdomas vadovų ir peda

gogų tikrinimas. Švietimo ir 
mokslo ministerija pabrėžia 
puoselėjimą liet, kultūros ir tra
dicijų, išlaikant tautinį savitu
mą, jungiantis į Europą.

Viceministeris kalbėjo, kad 
dirbti nėra lengva, yra trukdo
ma, bet reformos yra vykdomos. 
Jis kalbėjo ir apie aukštojo 
mokslo pertvarkymą. Lietuva 
yra I-oji iš Baltijos kraštų, pa
rengusi mokslo ir studijų įstaty
mą. Lietuvos jaunimo akademi
nis išsimokslinimas yra pakan
kamai aukšto lygio ir gali lygin
tis su kt. Europos šalių, bet stu
dentai dar neturi pakankamai 
sąlygų ir neįpratę studijuoti sa
varankiškai. Jis paminėjo, kad 
Lietuvoje dar nėra nė vienos 
privačios aukštosios m-los, iš
skyrus kunigų seminariją. Jis 
pabrėžė, kad Lietuvos aukšto
sios m-los turi plačią autono
miją.

Lietuvoje studijuoja dabar 
370 užsieniečių, daugiausia iš 
Azijos kraštų. Per 50 m. Lietu
vos tautinė kultūra ne tik išsilai
kė, bet ir brendo aukštosiose m- 
lose. Dėl to ir Vilnius sulietuvė- 
jo. Aukštoji m-la bus ta jėga, 
kuri išlaikys tautinį savitumą ir 
padės įeiti Europos sąjungom

Lietuvos muzikos akademi
jos rektorius prof. dr. Juozas 
Antanavičius supažindino su se
kančiu kalbėtoju dr. Vigintu 
Gončiu (Gontis), kuris yra Lie
tuvos mokslininkų s-gos moksli
nio instituto direktorius. Jis kal
bėjo apie Lietuvos mokslininkų 
s-gos veiklą, jos ištakas, išvardi
no eilę steigėjų. Ekrane pateikė

Mokslo ir kūrybos simpoziume 
dalyvavo ir Lietuvos švietimo bei 
mokslo ministeris prof. Zigmas 
Zinkevičius, kuris nuotraukoje 
matomas su Čikagos Pedagoginio 
instituto dėstytoja Milda Šatiene

Nuotr. Ed. Šulaičio

eilę statistinių duomenų. Pabrė
žė, kad Lietuvos mokslininkų s- 
gos tikslas yra vienyti mokslines 
jėgas, mokslą populiarinti ir vi
suomenę informuoti. Žurnalas 
“Mokslo Lietuva” yra visų moks
lininkų raiškos priemonė. Moks
lininkų s-ga prisideda prie “Re
vue Baltique” žurnalo leidimo, 
stengiasi skleisti klubinę veiklą 
per “Internet”.

Prof. hab. dr. Leonas Ka
džiulis kalbėjo tema “Lietuvos 
mokslo taryba - demokratiška 
mokslo ir studijų savivaldos ins
titucija”. Ji sudaryta įstatyminiu 
pagrindu pagal Mokslo ir studi
jų įstatymą. Tarybos paskirtis - 
paruošti doktorantus. Kuriama 
nauja mokslo laipsnių sistema. 
Doktoratūra esanti skirtinga 
nuo aspirantūros. JAV nėra ha
bilituoto dr-o laipsnio, bet kai 
kuriose Europos šalyse jis yra. 
Lietuva dar neatsisakė habilita
cijos, kuri sugriežtina mokslinį 
pasiruošimą.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Siaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjunga SVEIKINA savo buvusį sąjungos pirmininką, 

ilgametį darbuotoją bei sąjungos garbės narį
SALFASS

Valdą Adamkų,
laimėjusi Lietuvos respublikos prezidento rinkimus.

Linkime sveikatos ir sėkmės tarnaujant mūsų tėvynės Lietuvos gerovei.
Audrius Šileika,

ŠALFASS-gos pirmininkas

Šimtametis Aukštaitijos ąžuolas
(Atkelta iš 5-to psl.)
Valstybei žlungant

Karo viesulas vis labiau nio
kojo Europą, slapta pasirašyta 
Ribbentropo-Molotovo sutartis 
pardavė Lietuvą agresoriams. 
Sovietų Sąjunga privertė Lietu
vą ir kitas Baltijos valstybes pa
sirašyti veidmainingas savitar
pio pagalbos sutartis ir įsileisti į 
jų teritorijas rusų karines įgulas. 
Užtai Sov. Sąjunga perleido 
Vilnių ir Vilniaus kraštą Lietu
vai.

Taikiu būdu atgauti senąją 
sostinę buvo gyvybiškai svarbu. 
Bet vyriausybėje brendo krizė - 
jausdamas nepalankią istorinių 
įvykių eigą, prezidentas bandė 
padėtį taisyti vyriausybių pakei
timu. Tautininkai, kurie neįėjo 
į J. Černiaus vyriausybę, buvo 
opozicijoje, jie buvo nepaten
kinti ypač min. pirmininko pa
vaduotoju K. Bizausku, švieti
mo ministeriu L. Bistru ir že
mės ūkio ministeriu J. Krikš
čiūnu.

1939 m. lapkričio 22 d. J. 
Černius ir jo vyriausybė atsista
tydino, užleisdama vietą senam 
tautininkų veikėjui Antanui

ANATOLIJUS KAIRYS

Laiškas vyskupui 
Teofiliui Matulioniui

Lietuvos universiteto 75 metų minėjimas X-me Mokslo ir kūrybos 
simpoziume 1997.XI.30 Čikagoje. Iš kairės: Lietuvos švietimo ir mokslo 
min. prof. Zigmas Zinkevičius, VDU garbės daktaras dr. Adolfas 
Damušis, Kauno Technologuos universiteto rektorius prof. Kęstutis 
Kriščiūnas ir VDU garbės daktaras dr. Antanas Razma

X-tojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo 1997.XI.28 Čikagoje visumos 
posėdžio “1941 metų sukilimas” paskaitininkai: prof. dr. Juozas 
Meškauskas, dr. Adolfas Damušis, Pilypas Narutis Nuotr. Z. Degučio

Nuotr. Z. Degučio

Šventasis Dievo Tarne, 
Vyskupe ir Kankiny, Tu mano sielos 
gelmėse esi negęstanti Šviesa ir 
Švyturys, budįs audringos jūros pakrašty, kad 
nenuskęstų mano laivas sūkuriuos bangų... 
Pačiuose jaunystės metuose, pavasarį, 
Tave aš vieną kartą netikėtai sutikau - 
iškilminga šventė ir svečiai ten buvo, 
ten buvau ir aš, “Pavasario” atstovas.
Aš sėdėjau Tavo kairėje, alkūnė mano 
dešinė vis siekė Tavo kairę ranką. 
Pirmą kartą pakviestas, pagerbtas ir 
pasodintas garbingiausioj vietoj, prie 
Vyskupo ir Kankinio, Bažnyčios didvyrio. 
Įspūdis ir atminimas liko man nepaprastas, 
nors aš nesupratau ką 
reiškia būti komunistų kaliniu, kas 
Sibiras yra, tremtis, kalėjimas šalčiuose. 
Negirdėjau daug, neskaičiau aš daug, 
tebuvau studentas, nepatyręs ir neapsiskaitęs, 
mokslo ir svajonių, gan dažnai nerealių 
blaškomas, svyruojantis, 
nekalbėjau, tik klausiau ramaus ir tyro balso, 
pilną Tavo atlaidumo ir šviesos. 
Bet Tu, Vyskupe ir Kankiny, 
pažinai mane geriau nei aš Tave.
Po keliolikos dienų aš gaunu 
iš Tavęs mažytį paveikslėlį, šventą, 
vienoje jo pusėje gėlė ir kielikas, 
Ir Švenčiausias Sakramentas spinduliuos, 
O antroj šio paveikslėlio pusėje 
Tavo, Vyskupe, ranka toks įrašas: 
“D. G. p. Anatolijui Kairiui 
su palaiminimu 
t Vysk T. Matulionis.
Kaunas, 1939.22.IV.”
Tavo šį palaiminimą priėmiau kaip 
Dievo dovaną, man siųstą per Tave. 
Šitą šventą paveikslėlį 
tuoj įdėjau į maldaknygę vardu 
“Viešpaties angelas", nupirkta Kaune 
prieš išvykstant studijuot į Vilnių.
Ši maldaknygė ir buvo ta vienintelė knyga 
bėgant iš Tėvynės išnešta, 
iš to pragaro, iš tų liepsnų, kurias Tu 
pažinai ir taip garbingai praėjai.
Aš dabar žinojau, kas yra tie komunistai, 
kas yra “lygybės ir brolybės" sistema, 
kas yra “tiesa”, kas “netiesa”, “vienybė", 
kas yra “taika”, ir “netaiką”.
Baisios karo dienos, ypač paskutinės,

(Iš parengtos knygos “Mano

ii

bombos krito ant gyvų žmonių, ant 
miestų ir bažnyčių, fabrikų, namų... 
Rūsiuose tūnojau, laukiau smūgio 
ir mirties kiekvieną valandą.
Eidamas pavojų ir nelaimių gatvėmis tikėjau 
šiuo Šventuoju ir palaimintuoju vaizdeliu, 
“Viešpaties... ” maldų knygelėj saugomu. 
Jį kasdien su savimi nešiojau, 
spaudžiau delnuose, karštai prie lūpų 
dėjau, bučiavau, bažnyčiose glaudžiau jį 
prie širdies... Žiūrėjau ir žiūrėjau 
į auksinę taurę su Švenčiausiu spinduliuos. - 
Jis mane apsaugos, Jis mane išves.
Ir išgelbėjo ne vieną kartą nuo mirties - 
tebūnie tai pasakyta tiesiai, atvirai: 
karui pasibaigus aš buvau prancūzų zonoje, 
marokiečiai suėmė ir rengėsi sušaudyti - 
aš staiga parodžiau jiems lietuvišką raštelį. 
Jo žiaurieji marokiečiai nesuprato, perskaityti 
negalėjo, ir nusivedė mane pas savo vadą, 
kurs mane tuojau paleido - kaip lietuvį, 
o ne vokietį, pabėgusį iš savo armijos.
Ir dabar, senatvėje, tikiu, kad Tavo 
šis palaiminimas - gyvo Dievo ženklas. 
Duodu pavyzdį tik vieną, šiurpą keliantį, 
jis tačiau nei vienas, nei vienintelis - 
įvykių, alsuojančių aiškia mirties grėsme, 
buvo keturi - mažiausiai - gal penki, juos 
užrašiau Maldos ir Atminties dienorašty... 
Kai dabar žvelgiu į praeitį siaubingą, 
jie visi į vieną pynę, vieną Žodį jungiasi, 
į palaiminimą Vyskupo ir Kankinio ranka... 
Nes kitaip pasisekimo savo, savo “laimės” 
karo ir pavojų sūkuriuos išaiškint negaliu, 
negaliu nesidžiaugti “gero kelio”pasirinkimu, 
“išeities geros” atradimu - lyg vestų kas... 
Viešpačio valia akivaizdi visur ir visada, 
Viešpačio per Sakramentą saulės spinduliuos, 
To, kurį palaiminai ir atsiuntei man dovanų. 
Juo tikėjau, Jis išgelbėjo mane, tikėjimas ir 
Tavimi, drąsos ir ištvermės taurusis Pavyzdy, 
Pavyzdy ir Nugalėtojau visų piktybių, 
sutiktų vien nedorybių, nužmogėjimo veiksmuos. 
Ne žmogus, o pragaras sukūrė dvidešimtą amžių, 
Be dangaus, be Kristaus, be Šventosios Dvasios - 
lyg už bausmę iškentėjo žmonija.
Tavo rankų palaima šventa įvedė mane į 
dvidešimt jau pirmą amžių gyvą ir laimingą. 
Mano maldos, mano siela neužmirš Tavęs, 
Šventasai Kankiny, šventos širdies Žmogau.

paveikslų galerija”)

Merkiui. J. Černius grįžo į ka
riuomenę ir buvo paskirtas I- 
sios pėstininkų divizijos vadu. 
(Brigados generolo laipsnis jam 
buvo suteiktas 1937 m.).

Gen. S. Raštikis taip yra 
įvertinęs J. Černiaus nuopelnus 
Lietuvos kariuomenei: “Kariuo
menėje ir jos štabe Černiui teko 
labai sunki ir atsakinga našta. 
Jo ir mano pažiūros kariniais ir 
Lietuvos nepriklausomybės stip
rinimo reikalais buvo vienodos. 
Mūsų kariuomenės pažangą la
bai atidžiai stebėjo ir svetimų 
valstybių kariniai atstovai. Jie 
ne tik mums, bet ir kitiems įro
dinėjo, kad Lietuvos kariuome
nė savo mokymu, apginklavimu 
ir kadrais buvo pralenkusi mūsų 
artimiausių mažųjų kaimynų ka
riuomenes”.

1939 m. pabaigoje Černių 
šeima persikėlė gyventi į Vilnių
- įsikūrė buvusių Žemųjų pilies 
rūmų išlikusiame sparne, o vė
liau gavo butą prie tuometinės 
Ožeškienės aikštės (virš dabar
tinio Centrinio knygyno).

Okupacijų gniaužtuose
Su dideliu skausmu gen. J. 

Černius sutiko sovietų okupa
ciją 1940 m. birželyje. Kariuo
menės pertvarkymo septynerių 
metų planas, priimtas 1935 m. 
dar nebuvo galutinai įvykdytas. 
Pasipriešinimo okupantams 
klausimą ne jis sprendė. Ne visi 
dar suprato klastos mostą. 
“Liaudies kariuomenės” vadu 
buvo paskirtas gen. V. Vit
kauskas. Jis taip pat buvo ap
gautas. Gen. J. Černius vėliau 
pasakojo, kad Vitkauskas su
pratęs savo vaidmens beviltiš
kumą galvojo nusižudyti. Čer
nius jam pasakęs, kad tuo tau
tos nebeišgelbės.

Sovietai savo apgaulę tęsė 
ir penkiems generolams suteikė 
net generolų majorų laipsnius: 
Vitkauskui, Karveliui, Čepui, 
Žiliui ir Černiui. Bet prieš pat 
karo pradžią į 29-tojo korpuso 
vadus (j jį įkorporuota buvo 
Lietuvos karuomenė) buvo pa
skirti vien rusai. Iš pareigų buvo 
atleistas ir J. Černius, į jo vietą 
paskirtas pik. Tiščenko.

Černius, kaip ir kiti gene
rolai, turėjo vykti į Maskvą, į 
kursus. Bet į jo vietą paskirtas 
rusas vėlavo dėl pastarojo duk
ters vestuvių. Prasidėjus 1941 
m. birželio 22 d. karo veiks
mams, J. Černius su šeima nu
važiavo iki Zarasų apylinkių ir 
toliau nesitraukė.

Suprasdamas naujųjų vokiš
kųjų okupantų pavojingumą, J. 
Černius nesivėlė į jokias po
litines intrigas. Be kariškosios, 
turėdamas ir inžinieriaus profe
siją, jis pradėjo dirbti pramonė
je, o atsiradus laisvai malūno di
rektoriaus vietai Kupiškyje, jo 
gimtinėje, ten ir apsigyveno. 
Šeima labai skaudžiai išgyveno 
dukters Danutės ankstyvą mirtį
- peršalusi sunkiai susirgo ir 
mirė.

Į Vakarus
Šių eilučių autoriui 1942- 

1944 m. teko artimai draugauti 
su gen. J. Černiaus sūnumi Vy
tautu, būti jų šeimoje. J. Čer
nius buvo labai atidus jaunimui, 
visados domėjosi, kaip mums 
sekasi. Dažnai jis lankydavosi 
pas savo motulę Aukštaičių kai

me. Ten ir mes, vaikai, atosto
gavome, kol nepradėjo visai arti 
dundėti fronto patrankos.

Iš Kupiškio Černiai pasi
traukė prieš pat ateinant ru
sams ko ne paskutine minute. 
Ilgai dar tą rudenį gyveno Že
maitijoje ir tik vėl atsivijus fron
tui persikėlė per Nemuną į Prū
siją.

Nelengvas buvo pasitrauki
mo kelias, DP stovyklos. 1947 
m. Černių šeima išvyko į Angli
ją, kur dirbo pas ūkininką pa
prasčiausius žemės ūkio darbus. 
Šeimininkas net nežinojo, kad 
jam tvoras mūrija buvęs Lie
tuvos min. pirmininkas, kol to 
neužuodė vietos spauda.

1948 m. Černiai iš Anglijos 
atvyko į JAV. J. Černius pra
džioje dirbo BALFe, vėliau ke
liolika metų darbavosi Flinte 
“General Motors” automobilių 
fabrikuose. Per visą tą laiką jis 
be priežasties nepraleido nė 
vienos darbo dienos ar valan
dos. Kai išėjo į pensiją, buvo 
vienintelis toks drausmingas 
darbuotojas. Bendrovė jį atitin
kamai pagerbė.

Karys ir šeimos žmogus
Prezidento A. Smetonos 

biografas A. Merkelis teisingai 
apibūdino J. Černių: “Brig. gen. 
J. Černius buvo kariškis, politi
ka tesidomjs tik tiek, kiek to 
reikalauja aukštos bei atsakin
gos jo, kaip kario, pareigos. Pa
prastumas, atvirumas, nuošir
dumas ir galbūt per didelis pasi
tikėjimas kitų gerais norais bei 
valia buvo ryškieji jo asmenybės 
bruožai santykiaujant su kitais 
žmonėmis. Ministeriu pirminin
ku jis sutiko būti ne garbės siek
damas, bet pareigos skatina
mas”.

J. Černius labai rūpinosi sa
vo šeima - davė gerą išsimoksli
nimą savo sūnui Vytautui, elek
tronikos inžinieriui, ilgus metus 
dirbusiam JAV karinėje pra
monėje. Labai rūpestingai slau
gė savo sunkiai sergančią žmo
ną. Mirė J. Černius Los An
geles mieste 1977 m. liepos 3 d.

Paminkliniai pėdsakai
Velionies vardu Kupiškio ra

jone pavadinta Noriūnų vid. 
mokykla, kuri yra arti jo buvu
sios tėvų sodybos - antroje Lė
vens upės pusėje. Prie namo, 
kur Kupiškyje gyveno J. Čer
nius, pritvirtinta paminklinė 
lenta. Sūnus Vytautas 1998 m. 
rugsėjo 16 d. ruošiasi į Lietuvą 
atvežti tėvty Jono Černiaus ir 
Veronikos Černienės palaikus, 
kurie bus palaidoti Kaune, Pet
rašiūnų kapinėse. Ten jau ilsisi 
daug įžymių Lietuvos žmonių. 
Kupiškyje bus atidengtas pa
minklas.

J. Černiaus atminimui bus 
rengiamos parodos Lietuvos 
muziejuose ir bibliotekose, per 
VILSAT televizijos stotį jau bu
vo transliuotos dvi TV laidos po 
45 minutes, skirtos J. Černiaus 
gyvenimo epizodams prisiminti. 
Labai tėvo atminimą gerbia jo 
sūnus Vytautas ir du jo sūnūs, 
gyvenantys JAV, t.y. J. Černiaus 
vaikaičiai.

Lietuva nepamiršta žmo
gaus, kuris visą gyvenimą liko 
taurus ir tvirtas, darbštus ir išti
kimas, išreiškiantis geriausias 
mūsų tautos savybes.

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



Šimtametis Aukštaitijos ąžuolas
Buvusio Lietuvos ministerio pirmininko brigados generolo JONO ČERNIAUS 

šimtoji gimtadieni prisimenant
HENRIKAS PAULAUSKAS

Niekas iš Kupiškėnų nebu
vo pasiekę tokio valstybinio iš
kilumo, kaip Jonas Černius, ku
rio 100-tosias gimimo metinės 
suėjo 1998 m. sausio 6 dieną.

Gimė jis Kupiškio miesto 
pakraštyje, kuris vadinosi Zun- 
tė. Čia kūpsojo gera krūva na
melių, kurie rikiavosi pagal se
ną kelią į Subačių ir Panevėžį, 
o daržai ir ganyklos rėmėsi į Lė
vens upelį. Netoli dunksojo 
senas sėlių laikų piliakalnis, sė
lių, kurie buvo Kupiškėnų pro- 
proseneliai.

Pasiruošimo keliu
J. Černiaus tėvas buvo pui

kus mūrininkas, kurio krosnys 
garsėjo visoje Aukštaitijoje.

J. Černius (tuomet dar vadi- 
nęsis Černiausku) baigė Kupiš
kio keturklasę ir toliau mokėsi 
Panevėžio gimnazijoje. Paskel
bus Lietuvos nepriklausomybę 
ir pradėjus kovas su priešais, iki 
1919 m. birželio Kupiškis ir jo 
apylinkės buvo bolševikų ranko
se. J. Černius su draugais 1919 
m. kovo pradžioje perėjo fron
to liniją ir įstojo savanoriais į ką 
tik įsteigtą Lietuvos karo mo
kyklą. Frontui labai reikėjo jau
nų karininkų. J. Černius 1919 
m. liepos 6 d. baigęs karo mo
kyklą pirmąja laida buvo paskir
tas į III pėstininkų pulką, daly
vavo kovose su bolševikais ir 
lenkais.

Kariuomenės vadovybė pa
stebėjo labai drausmingą ir 
darbštų karininką, jo norą mo
kytis ir pasiuntė į Aukštąją karo 
inžinerijos mokyklą Briuselyje, 
Belgijoje. Stipendija buvo labai 
nedidelė, ir jaunas karininkas 
vos padengdavo būtiniausias iš
laidas. O mokėsi puikiai.

Gavęs karo inžinieriaus dip
lomą, J. Černius 1929 m. buvo 
paskirtas Lietuvos kariuomenės 
karo technikos štabo viršininku. 
Kartu jis, kaip lektorius, skaitė 
paskaitas Aukštuosiuose gene
ralinio štabo kursuose.

Lietuvai reikėjo aukščiausio 
išsilavinimo specialistų, J. Čer
nius buvo pasiųstas į Paryžiaus 
karo akademiją (Ecole supe- 
rieure de guerre), kurią 1932 m.
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Buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas brigados generolas 

JONAS ČERNIUS

baigęs gavo generalinio štabo 
karininko vardą.

Lietuvoje yra išlikę J. Čer
niaus kursiniai ir diplominiai 
darbai, brėžiniai, parašyti dai
liai, taisyklingiausia prancūzų 
kalba ir gavę aukščiausią įverti
nimą. Atostogų J. Černius pa
prastai grįždavo į Lietuvą ir il
sėdavosi savo tėvų nedideliame 
ūkelyje prie Palėvenės bažnyt
kaimio Aukštaičių kaime, kur 
kaip savanoris-kūrėjas buvo ga
vęs apie 15 ha žemės. Jis jau bu
vo vedęs mokytoją Veroniką 
Augulytę, kilusią iš Svėdasų ir 
augino sūnų Vytautą, gimusį 
1930 m. ir šešiais metais vyresnę 
dukrą Danutę.

Krašto tarnyboje
1934 m. J. Černius buvo pa

skirtas kariuomenės generalinio 
štabo operacijų (III skyriaus) 
viršininku, pakeltas į pulkinin
kus. Tuo pat metu jis ėjo ir Pir
mojo Lietuvos prezidento A. 
Smetonos Lietuvos karo mo
kyklos viršininko pareigas. 1935 
m. paskiriamas Lietuvos kariuo
menės štabo viršininku. Šias pa
reigas ėjo iki 1939 m. kovo 30 
d., kai jam buvo pavesta suda
ryti naują ministerių kabinetą ir 
būti ministerių pirmininku.

Laikai buvo labai neramūs, 

Lietuva neteko Klaipėdos, ar
tėjo Antrasis pasaulinis karas. J. 
Černiaus sudaryta vyriausybė 
buvo pavadinta vieningo darbo 
vyriausybe, besiremianti ne tiek 
partijų veikėjais, kiek veikliais ir 
energingais specialistais.

Buvo numatyta toliau tęsti 
žemės reformą gerinant ūkinin
kų padėti. 1939 m. rudenį prasi
dėjo Lenkijos-Vokietijos karas. 
Naciai siūlė jėga atsiimti Vilnių 
ir Vilniaus kraštą, vyko slaptos 
Ribbentropo-Molotovo derybos 
ir Lietuvos pardavimas. Paskel
busi neutralitetą, Lietuva siekė 
visomis išgalėmis išsaugoti savo 
nepriklausomybę ir laisvę. Tau
tos siekis atgauti teisėtą sostinę 
Vilnių buvo visų didžioji viltis. 
Lietuva parodė retą kilnumą 
neįsiveldama į karą prieš par
blokštą ir nugalėtą Lenkiją, ne
tapo Hitlerio Vokietijos sąjugi- 
ninke.

Mažai žinomas faktas, kad 
min. pirmininkas J. Černius sa
vo atsakomybe leido pasienio 
policijai įsileisti ne vien inter
nuojamus lenkų kariškius, bet ir 
šimtus ir tūkstančius Lenkijos 
žydų, tuo išgelbėdamas juos 
nuo neišvengiamos žūties. J. 
Černiaus dėka patekę į Lietuvą, 
šie žydai pabėgėliai vėliau Japo
nijos konsulo dėka gaudavo vi
zas ir išvykdavo į neutralias ir 
nepavojingas šalis.

(Nukelta į 6-tą psl.)

'lamas Kupiškio rąjono Aukštaičių kaime, kurį pastatė karininkas 
JONAS ČERNIUS, gavęs žemės kaip Lietuvos savanoris-kūrėjas. Čia 
jis vasarodavo, čia iki mirties gyveno jo motina GRASILDA 
ČERNIENĖ Nuotr. H. Paulausko

Vaizdas iš lietuvių kalėdinio pasirodymo 1997 m. gruodžio 7 d. Čikagos 
Mokslo ir pramonės muziejuje, kur švenčių laikotarpyje vyksta įvairių 
tautybių programos Nuotr. Ed. Šulaičio

Vyskupas PAULIUS BALTAKIS X- 
jame Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Čikagoje kalbasi su Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune rektoriumi dr. 
VYTAUTU KAMINSKU

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Vienu iš įdomiųjų 1997 m. 
gruodžio renginių Čikagoje reikia 
laikyti šventinę-kalėdinę programą 
Mo slo ir pramonės muziejuje, įsi
kūrusiame prie pat Mičigano ežero. 
Čia lietuviai jau seniai dalyvauja 
įvairių tautybių kalėdiniuose pasi
rodymuose, kurie vyksta šeštadie
niais ir sekmadieniais, pradedant 
lapkričio 22 ir baigiant sausio 4 d. 
Lietuvių programa vyko sekmadie
nį, gruodžio 7, ir tą dieną lietuviai 
dalinosi scena su Kolumbijos, Aust
rijos ir Liuksemburgo atstovais.

Lietuviškąją dalį atliko Lietu
vos vyčių tautinių šokių grupė su 
jos ilgmečiu vadovu Frank Zapoliu 
ir muzikos mokytojos D. Gedvilie
nės vadovaujamas lituanistinės mo
kyklos mokinių dainininkų chorelis. 
Jų čia daugiau kaip 1 valandą tru
kusią programą stebėjo pilna salė 
žmonių - apie 200 asmenų. Atlikė
jai buvo gerai pasiruošę, ypatingai 
smagu buvo matyti pačius mažiau
sius šokant tautinius lietuvių šo

kius, dainuojant ir giedant. Taigi 
lietuviška veikla čia nenutruks dar 
ilgus dešimtmečius. Tai nuopelnas 
naujai iš Lietuvos atvykusių tautie
čių ir jų jaunimo, kuris papildo vis 
retėjančias seniau čia gyvenusių eiles.

Tą pačią popietę, pasibaigus 
lietuviškai programai šiame pasau
linio garso muziejuje ir dar apžiūrė
jus lietuvišką eglutę (ji vienintelė 
čia buvo be elektros lempučių, nes 
papuošta šiaudinukais), kai kurie 
programos atlikėjai ir žiūrovai sku
bėjo į svarbiausią Čikagos lietuvių 
kultūrinę vietą - Jaunimo centrą, 
dalyvauti jo 40 metų veiklos iškilmėje.

Apie šį Centrą informacija yra 
išspausdinta sukaktuviniame leidi
nyje (sudarytojos: Aldona Jurkutė 
ir Skirmantė Miglinienė). Lietuvos 
garbės gen. konsulas V. Kleiza taip 
apie jį sako: “Jei šiandien Čikagos 
lietuviai gali džiaugtis ir didžiuotis 
veiksmingu lietuvišku gyvenimu, tai 
yra didele dalimi Jaunimo centro 
nuopelnas, kuris prieš 40 metų pla
čiai atvėrė savo duris kiekvienam 
geros valios lietuviui. Ir dabar, kai 
mes išsisklaidėme po įvairias Čika
gos apylinkes, Jaunimo centras vis 
tiek išlieka viena iš pagrindinių lie
tuvybės tvirtovių, kur pastogę at
randa visos kartos.”

PLB valdybos pirm. V. Ka- 
mantas: “Dėkojame, kad Jaunimo 
centro vadovai ir rėmėjai savo di
deliu darbštumu ir dosnumu per 40 
metų išlaiko, ugdo, kuria ir pateikia 
visiems lietuviams - jauniems ir vy
resniems - krikščioniškas ir tautiš
kas lietuvių kultūros, mokslo, me
no, tautodailės, dainų, muzikos, 
tautinių šokių, organizacines, socia
lines, archyvines ir kitokias lietu
viams reikalingas vertybes tinkamo
je aplinkoje visame pasaulyje žino
mo Jaunimo centro patalpose”.

Įspūdingos buvo Bernelių Mi
šios Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos šventovėje Kūčių naktį 
kitados gausiausioje lietuviais Mar- 

queue Parko apylinkėje. Daugu
mas šios apylinkės gyventojų persi
kėlė į vakarus ar pietus nuo Čika
gos ir įsteigė net “Pasaulio lietuvių 
centrą”, bet dabar šią vietovę pa
mėgo naujai iš Lietuvos atvykusieji 
tautiečiai (o jų Čikagoje ir apylin
kėse jau esama per 10,000). Šių 
tautiečių dėka šventovė per šias pa
maldas buvo perpildyta. Tai buvo 
savotiškas įrodymas, kad lietuviai 
juodiesiems gyventojams nenori 
palikti savo įsteigtų religinių ar ki
tokių įstaigų.

Šį kartą šios Bernelių Mišios 
buvo įdomios ir tuo, jog jas atnaša
vo iš Tėvynės atvykęs kunigas Ri
mas Gudelis, kuris buvo atsiųstas 
darbuotis šios parapijos sielovado
je, nes vietinių lietuvių kunigų čia 
beveik nebeliko. Beje, jis čia pasa
kė ir prasmingą pamokslą. Gražiai 
pasirodė muz. Antano Lino vado
vaujamas parapijos choras, giedojo 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai bei Genovaitė Mažeikie
nė, fleita grojo Rima Polikaitytė, o 
vargonais - Ričardas Šokas.

Kalbant apie lietuvių kunigų 
trūkumą, reikia pasakyti, kad ir Sv. 
Antano lietuvių parapija Cicero 
mieste visą rudenį jo neturėjo, nes 
Lietuvių misijos šioje parapijoje ve
dėjas kun. dr. Kęstutis Trimakas 
buvo išvykęs dėstyti teologijos Vy
tauto Didžiojo un-te Kaune, kur 
ėjo dar ir kitas pareigas religinėje 
veikloje.

Prieš pat Kalėdas jis sugrįžo, ir 
jau dabar Cicero ir apylinkių lietu
viai vėl džiaugiasi pamaldomis sa
vąja kalba. Kaip yra reikalingos lie
tuviškos pamaldos gimtąja kalba, 
buvo išreikšta po pamaldų įvykusia
me tradiciniame lietuvių susibūri
me prie kavos ir pyragų (susibūri
mai vyksta kiekvieną sekmadienį 
parapijos buvusios mokyklos pasta
te). Pokalbio vedėjas dr. Petras Ki
sielius išreiškė visų susirinkusiųjų 
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vardu pasiilgimo jausmus kun. dr. 
K Trimakui jo sugrįžimo proga.

Cicero ir apylinkių lietuviai po 
lietuviškų pamaldų susirinkę dažnai 
svarsto įvairius lietuviškuosius klau
simus, išklauso pranešimų apie Lie
tuvos gyvenimą iš ten viešėjusių ar 
gyvenančių tautiečių. Dažnai čia 
būna renkamos ir aukos įvairiems 
projektams paremti.

Prieš Lietuvos prezidento rin
kimus čia pradžioje buvo stipriai 
pasisakoma už seimo primininką 
Vytautą Landsbergį. Jo rinkimų 
vajui sudėta nemažai pinigų. Bet 
jam pirmame rate pralaimėjus, nu
tarta remti čikagietį Valdą Adam
kų, kurio išrinkimu buvo pasi
džiaugta sausio 11d. susirinkime.

Po Kalėdų ir Naujųjų metų du 
kartus kalbėjo ir buvęs cicerietis dr. 
Arvydas Žygas, plačiai žinomas 
Lietuvos religinėje ir jaunimo veik
loje. Jis buvo sugrįžęs į namus šven
čių proga ir padarė pranešimus 
apie įvairias apraiškas tėvynėje. Ar
vydas dabar studijuoja Kauno tarp- 
diecezinėje kunigų seminarijoje ir 
papildys vis retėjančias kunigų gre
tas išeivijoje.

Pažymėtinas renginys. Vasario 
8 d., 3 v.p.p., Jaunimo centre kon
certuos garsusis lietuvių smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis iš Kauno 
(jam akompanuos Lina Šatkutė). 
Jis 1997 m. baigė garsiąją Juiliard 
muzikos mokyklą Niujorke, baka
lauro laipsniu. Taip pat pernai jis 
buvo pirmasis iš lietuvių smuikinin
kų, koncertavęs pasaulinio garso 
koncertų salėje - “Carnegie Hall”.

Šis dar jaunas vyras yra laiko
mas “vunderkindu” ir nuo pat jau
nų dienų stebina muzikos mėgėjus 
savo gabumais. Vilhelmas yra kilęs 
iš muzikų šeimos - jo tėvas yra bu
vęs Kauno Muzikinio teatro smui
kininkas ir dirigentas, o motina ta
me teatre reiškėsi kaip solo daini
ninkė. Koncertą rengia Anatolijaus 
Šluto lietuvių radijo valandėlė.

Dr. ARVYDAS ŽYGAS, buvęs Cicero 
gyventojas, o dabar plačiai besireiš
kiantis Lietuvos gyvenime ir kartu 
studijuojantis teologiją Kauno kuni
gų seminarijoje, grįžęs Kalėdų proga 
į namus Cicero lietuvių susibūrime 
kartu su dr. PETRU KISIELIUMI
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Mokslo žmonių sąskrydis
(Atkelta iš 6-to psl.)

Lietuvoje dabar yra teikia
mos mokslo premijos už mokslo 
darbus. Ši taryba bendradar
biauja ir su vietinėmis ir su tarp
tautinėmis institucijomis. Lietu
vos mokslas vis labiau pripažįs
tamas tarptautinėje plotmėje, o 
kai kurie mokslininkai yra pa
siekę tarptautinį lygį. Jis taip 
pat kalbėjo ir apie sunkumus, 
pvz. jaunimas nesiveržia į jau
nųjų mokslininkų gretas, nes 
juos atbaido neaiški perspek
tyva.

Iškilmingasis posėdis
Jame buvo dvi dalys: nepri

klausomos Lietuvos universite
to 75 metų sukakties minėjimas 
ir simpoziumo baigmė. VDU 
sukakties minėjimui vadovavo 
prof. dr. A. Avižienis. Pirmiau
sia prisimintas VDU Kaune 75- 
asis gimtadienis ir dėl to į prezi
diumą buvo pakviesti to un-to 
garbės daktarai: Švietimo ir 
mokslo min. prof. hab. dr. Z. 
Zinkevičius, prof. dr. A. Darnu
sis, dr. A. Razma. Taip pat bu
vo pakviesti į prezidiumą ir 
Kauno technologijos un-to rek
torius prof. hab. dr. K. Kriš
čiūnas, Kauno veterinarijos 
akademijos rektorius dr. Vižo- 
kas, prorektorius P. Zakarevi
čius, teologijos fakulteto deka
nas kun. dr. V. Vaičiūnas.

Prof. dr. A. Avižienis kalbė
jo apie Lietuvos un-to praeitį. 
Dabartinis VDU rektorius prof. 
V. Kaminskas supažindino 
klausytojus su dabartine jo veik
la. Atkurtame VDU 1989 m. 
gale buvo pradėtos kelių pako
pų studijos, teikiančios akade
minius laipsnius. Kaip ir JAV, 
studentas specialybę pasirenka 
po 2 metų. Dabar un-tas turi 7 
fakultetus. Studijuoja 3,300 stu
dentų, dėsto per 300 profesorių. 
Jau yra išleistos 5 bakalaurų lai
dos, magistro laipsnį gavo per 
500 studentų, apie 40 daktaro 
disertacijų.

Baigdamas kalbėtojas pa
sveikino buvusius VDU studen
tus, parodė 15 min. vaizdajuostę 
ir įteikė jubiliejinius VDU me
dalius: dr. A. Damušiui, dr. A. 
Razmai, vysk. P. Baltakiui, dr. 
R. Kašubai, dr. J. Kisieliūtei- 
Narutienei, A. Kereliui, dr. V. 
Naručiui ir Br. Juodeliui.

Baigminiam posėdžiui pir
mininkavo dr. V, Narutis. Jis 
dėkojo mokslininkams už įdėtą 
įnašą į šį simpoziumą ir visiems 
jame dalyvavusiems. Dalyvavo

Žiemos gėlė
Išsiskleidė ir žydi 
snieguotoj pakelėj 
iš krištolo raižyta 
žiemos laukų gėlė...

Ją šaltis atgaivina, 
žiema maitina ją, 

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

per 150 mokslininkų. Iš Lietu
vos atvyko svarbi mokslininkų 
delegacija su pačiu Švietimo ir 
mokslo ministeriu ir beveik visų 
Lietuvos un-tų rektoriais. Sim
poziumo pranešimai bus “Inter
nete” ir palinkėjo, kad užmegz
ti Lietuvos mokslininkų ryšiai 
su užsienio lietuviais mokslinin
kais nenutrūktų ir ateityje.

Sudarius garbės prezidiumą 
kalbėjo Lietuvos garbės gen. 
kons. Čikagoje V. Kleiza, o Lie
tuvos ambasadorius JAV St. Sa
kalauskas įteikė “Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžių” už žydų gel
bėjimą St. Petersonienei-Vana- 
gaitei ir perskaitė prez. A. Bra
zausko dekretą.

Ž. Jackūnas įteikė 450 m. 
pirmosios liet, knygos sukakties 
atminimo medalius: A. Kere
liui, V. Naručiui, Br. Juodeliui, 
P. Naručiui, V. Kamantui, vysk. 
H. Dumpiui, Newberry bibliote
kai (per kons. V. Kleizą), D. 
Bindokienei, “Lituanus” red. D. 
Kučėnienei, St. Petersonienei 
(Pedagoginio instituto direkto
rei) ir kun. J. Vaišniui, SJ.

Prof. K. Kriščiūnas visų 
rektorių vardu išreiškė nuošir
džią padėką už puikų simpoziu
mą, o dr. V. Narutį apjuosė 
juosta. Taip pat juosta apjuosė 
ir R. Kašuba, o A. Kereliui įtei
kė knygą apie Kauno technolo
gijos un-tą.

Žodį tarė jauniausiojo Lie
tuvos un-to rektorius St. Vaite
kūnas, kuris Klaipėdos un-to 
medaliais apdovanojo V. Narutį 
ir A. Kerelį.

Baigmės žodį tarė X MKS 
pirm. A. Kerelis, linkėdamas, 
kad šie lietuviški įvairių mokslo 
šakų suvažiavimai nenutrūktų, 
nes tai yra įnašas į lietuvių kul
tūrą. Jis taip pat dėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie šio simpo
ziumo sėkmės, o didžiausią pa
dėką išreiškė visai lietuvių vi
suomenei.

A. Kerelis įteikė prof. K. 
Pyragui (X MKS tarybos Lietu
voje pirm, pavaduotojui) per šv. 
Mišias palaimintą žibintą, kuris 
simbolizuoja simpoziumo sklei
džiamą Šviesą: “Tegul šis žibin
tas keliauja į Lietuvą ir jungia 
mus su Tėvynės kamienu”.

Paskutinį žodį tarė prof. K. 
Pyragas, kviesdamas Lietuvos 
valstybės vardu į XI MKS, kuris 
įvyks Lietuvoje 1999 m. Vysk. P. 
Baltakis pakvietė visus sukalbė
ti “Tėve Mūsų” maldą. Buvo vi
sų sugiedotas Lietuvos himnas. 
Taip X MKS palydėtas praeitin!

(Pabaiga)

ji žėri kaip sidabras 
žvaigždėtoj naktyje...

Jos žiede spindi saulės 
auksiniai spinduliai... 
Jos žiedlapių prižirę 
ilgi žiemos keliai.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II paskirtą šv. Grigaliaus ordiną Įteikęs 1997 m. sausio 11 d. St. Francis de Sales 
šventovėje Los Angeles kardinolas ROGER MAHONEY (viduryje) poetui BERNARDUI BRAZDŽIONIUI ir 
prel. JONAS KUČINGIS (dešinėje)

“Piloto žmona”
Garsios vokiečių rašytojos GERTRŪDOS VON LE FORT (1876-1971) novelė, išversta lietuvių 

kalbon rašytojo ALFONSO TYRUOL1O

Gimnazijos suole sėdėdama 
skaičiau Gertrūdos von le Fort 
romaną Giesmė prie ešafoto. Ši 
prancūzų revoliucijos laikų isto
rija pasakoja apie vieno karme- 
ličių vienuolyno seseris, kurios 
tapo giljotinos aukomis. Veda
mos prie giljotinos peilio, sese
rys gieda psalmes, paskui “Veni 
Čreator” - giesmę į Šventąją 
Dvasią. Vienai po kitos nuker
tama galva, kol pagaliau atrodo 
jog giesmės nutruks, bet štai 
paskutinį posmą baigia baisiai 
rėkiančioje minioje pasislėpusi 
vienuolyno naujokė. Bijodama 
mirties, ji pasitraukė iš vienuo
lyno, bet, regėdama mirštančias 
seseris, įsidrąsina, užlipa giljoti
nos ešafoto laiptais ir pasiduo
da budelio rankai...

Ilgai, ilgai tas romanas, lyg 
koks filmas, kurstė mano vaiz
duotę. Tuomet nelabai domė
jausi romano autore, tik daug 
vėliau, Putnamo vienuolyno 
bibliotekoje susieškojau ir pers
kaičiau kitas jos knygas.

Gertrūda von le Fort - 
priešvatikaninio susirinkimo lai
kų atstovė. Būdama penkiasde
šimties metų amžiaus, ji 1926 
m. perėjo į katalikų tikėjimą, 
nors buvo gimusi ir augusi hu
genotų (prancūzų kalvinų) šei
moje. Vokiečių kalba ji parašė 
per dvidešimt knygų, kurių ke
turi romanai ir “Giesmės Baž
nyčiai” buvo išversti į anglų kal
bą. Ligi šiol niekas nesiryžo jos 
raštų versti lietuvių kalbon, kol 
1997 m. Alfonsas Tyruolis išver
tė jos novelę Piloto žmona.

Gertrūdos von le Fort ro
manai yra giliai simboliški. Nors 
ji mėgo jiems duoti istorinį fo
ną, juose taiklia psichologine 
įžvalga autorė svarsto įvairias ti
kėjimo problemas, arba tiksliau 
sakant, tikėjimo krizes. Roma
nų herojės dažnai būna mote
rys, turinčios simbolinį vaidme
nį, t.y. rodančios kurį nors Die
vo veikimo žmoguje aspektą.

Pirmasis toks romanas Ve
ronikos drobulė svarsto moters 
simboliką ir atspindi autorės iš
gyvenimus Romoje, kur ji paju
to krikščionybės istorijos dvel
kimą bei pati buvo pakrikštyta 
katalike vokiečių Santa Maria 
dell’ Anima šventovėje.

Piloto žmona taip pat vaiz
duoja pirmąjį krikščionybės am
žių, kur žmonės, įvairių kultūri
nių srovių blaškomi, ieško gyve
nimo prasmės. Jaunos pagonės 
romėnės Klaudijos, Piloto žmo
nos, gėrio ir blogio intuicija jai 
atveria kelią į asmenišką kančią 
ir galop į Kristų bei krikščionybę.

A. Tyruolio vertimas sklan
dus ir lengvai skaitomas. Vertė
jas pats taip aptaria romano tu
rinį: “Čia ne tiek vaizduojami 
įvykiai, kiek gvildenama jų visu
ma kaip ‘likimo šaknis’. Ta šak
nis novelėje yra Piloto žmonos 
Klaudijos Prokulos sapnas apie 
Vakarų Europos epochas, apie 
jos didingąsias šventoves...” 
Knygelę išleido Kauno kultūros 
rūmų knygynas 1997 m.

Savo trumpoje biografinėje 
apybraižoje knygelės gale, ver
tėjas pažymi, jog Gertrūda von 
le Fort parašė novelę Piloto 
žmona, eidama 80-tuosius me
tus. Tuo metu ji gyveno Obers- 
dorfe, kur ją lankydavo ir kai 
kurie lietuviai, atsidūrę Vokieti
joje karo audrų metu. Jiems au- 

sunkiais laikais. Galbūt vienas 
tų lankytojų kaip tik ir buvo 
pats Alfonsas Tyruolis.

Kadangi mūsų minima au
torė savo atsivertimą patyrė jau 
pasiekusi antrąją savo ilgo gyve
nimo pusę, ji lyg išgyveno du gy
venimus - protestantiškąjį ir ka
talikiškąjį. Jos šeimos istorija 
ataidi kone kiekvieną Europos 
kultūrinės bei religinės istorijos 
aspektą. Vaikystėje ir jaunystėje 
buvusi labai laiminga augdama 
tėvų dvare prie Muetrizo ežero 
Meklenburge. Mokėsi Hildes- 
heimo mergaičių gimnazijoje, 
kur pajuto katalikybės žavesį. 
Studijavusi Heidelbergo univer
sitete ir taip pat Berlyno bei 
Marburgo universitetuose, ji ta
po išskirtinai išsilavinusi mote
ris. Po tėvų mirties, keliaudama 
po Italiją, vėl susidūrė su katali
kybe.

Jos perėjimas į katalikybę 
tačiau nebuvo lengvas. Ji ilgai 
grūmėsi pati su savimi, ir tas sa
vo dvasios kovas išreiškė poe
mose, kurias pavadino Hymnen 
an die Kirche arba Giesmės Baž
nyčiai. Tų poemų parašiusi apie 
penkiasdešimt, išleido atskiru 
leidiniu. Išverstas į anglų kalbą, 
šis rinkinys susilaukė net trijų 
laidų. Ir šiandien tos eilės 
skamba šiuolaikiškai. Kreipda
masi į katalikų Bendriją kaip į 
Motiną, ji išreiškia, kaip sunku 
jai tikėti tai, kas protui nesu
prantama:

“Mane ragini užpūsti vie
nintelį mano žiburį ir jį uždegti 
nakties glūdumoje -

Man liepi tapti akla, kad 
regėčiau, ir kurčia, kad girdėčiau!

Ar žinai, ką darai? - Moti-

Pomirtiniai dainiaus leidiniai
Prano Lemberto eilėraščiai, tapę dainomis ir jo gimimo 
šimtmečiui paminėti leidinys "Iš praeities ir dabarties"

ALĖ RŪTA

Pr. Lembertas yra kilęs^ iš 
Eičiūnų k., Paežerėlių vis., Ša
kių apsk. Studijavo teisę ir dai
navimą, dalyvavo “Vilkolakio” 
teatre. Rašė eilėraščius, iš kurių 
net 35 žymių muzikų paversti 
dainomis. Ilgokai buvęs Biržuo
se notaru, ten su žmona Moni
ka įsitraukė į vietos kultūrinį ir 
labdaros darbą. Nuo komunistų 
traukdamiesi pasiekė užjūrį, gy
veno Bostone, paskui Santa 
Monica, Kalifornijoje iki mirties.

1997 m., minint poeto Lem- 
berto 100 metų gimimo sukaktį, 
jo žmonos ir sūnaus Vitalio šei
mos rūpesčiu prieš 30 metų mi
rusio velionies palaikai buvo 
perkelti į gimtinę.

“Ten sesute” dainos auto
rius gražiai paminėtas keliose 
Lietuvos vietovėse. Sukakties 
proga buvo išleista ir ši draugų 
atsiminimų apie poetą knyga, 
taip pat knygutė (Užtupo lei
dykloj 1997 m.), kurią sudarė 
Albinas Vaičiūnas iš Lemberto 
eilėraščių, virtusių dainomis, 
pavadinta “Širdis skambėjo dai
nomis”.

Paties Pr. Lemberto buvo 
išleistos tik dvi knygos - “Saulė
tekiai” ir “Baltija šaukia”. Po jo 
mirties šeima ir draugai sudarė 
“Tau sesute” eilių rinkinį 1969 
m. Lietuvoje buvo išleista “Šau
kiu, o Nemune” 1992 m., “Tė
vynės drobės” 1994 m., “Menu 
birželį” 1996. Sukaktuviniais

• SESUO ONA MIKAILAITĖ. 
Putnam, JAV

na, padedu galvą tarp tavo rankų.
Apsaugok mane nuo ma

nęs pačios.”
Būdama 78 metų, Gertrūda 

von le Fort parašė tris straips
nius, kuriuos galima būtų pava
dinti meditacijomis apie moters 
simboliką ir moters vaidmenį 
pasaulyje. Jie buvo išleisti vie
noje knygelėje Vokietijoje 1934 
m., kur buvo jos išpirkta 100,000 
egzempliorių. Ji buvo išversta į 
prancūzų, italų, ispanų, portu
galų, olandų ir anglų kalbas. 
Autorės teigimu, moters reikš
mė viršija jos biologinį, psicho
loginį, istorinį ir socialinį vaid
menį pasaulyje, nes moteris 
atskleidžia paslaptingąją Dievo 
tikrovę. Štai kaip ji tai išreiškia:

“Nerimo pilname kelyje, 
tarp dangaus ir pragaro, kuriuo 
žmonija šiandien keliauja, rei
kia tokių kelrodžių, kuriuos 
anuomet rado Dante. Poetas ir 
regėtojas atskleidžia savo viziją 
įvairių prarajų bei dvasios apsi
valymo pakopų regimų būtybių 
pasaulyje; tačiau, jis atranda ke
lią į rojų tik tada, kai susitinka 
mylinčią moterį (Beatričę), ku
rios akys yra nukreiptos į Die
vą” (Amžinoji moteris, p. 65 
angliško vertimo).

Gertrūda von le Fort visą 
amžių liko netekėjusi. Galima 
sakyti, kad ji anų laikų feminis
tė. Tačiau jos feminizmas buvo 
giliai krikščioniškas, nes jis ver
tino moters skaistų gyvenimą 
kaip dvasinę jėgą. Pasak jos, 
moteris kaip vyro dvasios nuo
taka, visada yra daug davusi 
tautų istoriniam bei kultūriniam 
gyvenimui.

1997 metais išleista “Širdis 
skambėjo dainomis”, “Iš praei
ties ir dabarties”.

Priverstinėje emigracijoj Pr. 
Lembertas dalyvavo išeivių 
spaudoje, buvo Rašytojų drau
gijos ir Dailiųjų menų klubo 
(Los Angeles) narys. Rašė eilė
raščius. Po netikėtos jo mirties 
liko daug eilėraščių rankraš
čiuose, kurie išspausdinti “Tau 
Sesute” knygoje.

Knyga “Iš praeities ir da
barties” išleista dailiai, kietu 
viršeliu. Turinį sudaro poetą 
pažinojusių pasisakymai, keli 
straipsniai perspausdinti ir iš 
leidinio “Tau sesute”. Yra ne
mažai pasikartojimų, matyt, ne
išvengiamų, nes kiekvieno 
straipsnio autorius norėjo išsa
kyti viską “iš pradžios” - nuo 
poeto gimimo... Šiaip tie atsimi
nimai autentiški ir labai įdo
mūs. Iš jų sužinome ne vien 
apie Pr. Lembertą, bet ir šiaip 
daug iš ano meto kultūrinių įvy
kių, ypač Biržuose.

Šios knygos sudarytojas ir 
leidėjai atliko prasmingą darbą. 
Spausdinimo išlaidas padengė 
Monika Lembertienė ir sūnus 
Vitalis su žmona Danute.

IŠ PRAEITIES IR DABAR
TIES - Prano Lemberto 100- 
čiui. Sudarė ir redagavo Val
demaras Michalauskas. Daili
ninkas - Viktoras Bakšys. Tira
žas- 1,000 egz. Viliaus Užtupo 
leidykla (Žirmūnų 104-77, Vil
nius). Vilnius, 1997 m.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Nepriklausomybę atgavusi Lie

tuva 1997 m. spalio 10-26 d.d. pir
mą kartą dalyvavo trečiajame 
tarptautiniame architektūros ir 
dizaino festivalyje “Manifesto- 
97” Škotijos Edinburge, Britani
joje. Jis buvo skirtas Baltijos ir 
Šiaurės jūrų šalių dabartinei ar
chitektūrai. Lietuviams skirtą pa
sirodymą “Dabartinė Lietuvos ar
chitektūra” paruošė Kaune lei
džiamas žurnalas “Architektas” ir 
jo red. Audrys Karalius iš redak
cijoje per pastaruosius dvejus me
tus sutelktos archyvinės medžia
gos. Pasirodymo festivalyje inicia
torius buvo Lietuvos architektų 
sąjungos valdybos vicepirm. Kęs
tutis Pempė. Finansiškai šią idėją 
rėmė Atviros Lietuvos fondas ir 
privačios firmos. “Manifesto-97” 
lankytojai buvo supažindinti su 86 
Lietuvos architektais ir jų žy
miausiais penkiasdešimt penkiais 
pastarojo dešimtmečio projektais, 
kurių dalis jau matoma Vilniaus, 
Kauno, Neringos panoramose. 
Festivalio dalyvius stebino Lietu
vos architektų aukšto lygio profe
sionalumas ir projektų įvairovė.

Jau dvidešimt šeštoji tradici
nė lietuvių fotografijos paroda 
“Amatai” Čikagoje įvyko 1997 m. 
spalio 24 - lapkričio 2 d.d. M.K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Ją surengė Budrio lietuvių 
foto archyvas, o suorganizavo fo
tomenininkas Algimantas Kezys, 
Kaune ir Vilniuje tąlkinamas Lie
tuvos fotomenininkų sąjungos. 
Parodos lankytojų išrinktų ge
riausių nuotraukų premijas vyres
niųjų fotomenininkų grupėje lai
mėjo: pirmąją 150 dolerių - Vac
lovo Strauke “Malūnininkas”, an
trąją 100 dolerių - Algimanto 
Barzdžiaus “Duonos kepėja”, tre
čiąją 25 dolerių - Romualdo Po- 
žerskio “Juodosios keramikos 
meistras”. Jaunųjų fotomeninin
kų grupėje 75 doleriais buvo įver
tinta Irinos Kuzminaitės nuotrau
ka “Dūdorius”, 50 - Kastyčio An
tanaičio “Debesų siuvėja”, 25 - 
Mindaugo Glavecko “Vežikas”. 
Dvidešimt septintosios parodos 
dalyvių šių metų rudenį laukia dvi 
temos: 1. “Mano geriausia 1997- 
98 m. nuotrauka” ir 2. “Kompiu
teriniai montažai”.

Brigados gen. Jono Černiaus 
(1898-1977), tapusio Lietuvos mi
nisteriu pirmininku 1939 m. ir mi
rusio Kalifornijos Los Angeles 
mieste, atminimas jau įamžina
mas Lietuvoje. Velionis iš gimto
jo Kupiškio 1919 m. pėsčias atėjo 
į Kauną savanoriu ginti Lietuvos 
nepriklausomybės. Šią vasarą sū
nus Vytautas Černius Kupiškio 
bibliotekai nuvežė savo tėvo as
meninį 500 knygų rinkinį. Už šią 
tėvo dovaną gimtajam Kupiškiui 
iš Kalifornijos sūnui padėkojo 
Kupiškio rajono burmistras Leo
nas Apšega. Prie namo, kuriame 
J. Černius gyveno Kupiškyje 1943- 
44 m. ir iš kurio pradėjo išeivio 
kelią, sūnus Vytautas atidengė 
dail. H. Grakausko sukurtą atmi
nimo lentą. 1998 m. sausio 6 d. 
yra šimtasis brigados gen. Jono 
Černiaus gimtadienis. Tad tais 
metais jo palaikus numatoma 
perlaidoti Kauno kapinėse, kur il
sisi ir kiti jo artimieji. Pavasarį 
planuojama pastatyti paminklą 
Kupiškio Zuntės gatvėje, kur pra
bėgo velionies jaunystė.

Žurnalo “Laiškai lietuviams” 
rašinių konkursui siūlomos aštuo- 
nios temos: 1. Kas padeda ir kas 
kliudo sugyventi su kitais. 2. Kaip 
nugalėti savo per didelį išdidumą.
3. Ar nuolankumas yra silpnybė?
4. Kaip reaguoti į apkalbas. 5. 
Kaip vertinti pasiteisinimą: “Ne 
mano kiaulės, ne mano pupos”. 6. 
Ar sutinkate su teigimu, kad dora 
neįmanoma be tikėjimo? 7. Koks 
turėtų būti šių dienų kunigas. 8. 
Kaip žiūriu į Lietuvos ateitį. Kon
kurse gali dalyvauti ir suaugusieji, 
ir jaunimas. Pastarajam betgi ga
lės priklausyti tik vidurinių bei ki
tų tolygių mokyklų moksleiviai. 
Jie turi būtinai pažymėti, kad pa
sirinkta straipsnio tema skiriama 
jaunimui. Straipsnio apimtis - 
maždaug šeši mašinėle rašyti pus
lapiai. Konkursiniai straipsniai 
pasirašomi slapyvardžiais, atski- 
ran užklijuotan vokelin įdėjus au
toriaus vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį. Atviroji vokelio 
pusė turi būti pažymėta slapy
vardžiu. Konkursinius rašinius iki 
1998 m. vasario 16 d. reikia at
siųsti “Laiškų lietuviams” redak
cijai šiuo adresu: 2345 W 56th St., 
Chicago, IL 60636, U.S.A. Premi
jų vertę ir jų skaičių nustatys ver
tintojų komisija.

Lietuvos operos ir baleto 
teatras Vilniuje, praėjus dvide- 
šimtmečiui, scenon nauju pasta
tymu susigrąžino G. Pučinio ope
rą “Tosca”. Šį kartą atnaujintą 
spektaklį paruošė estas rež. Ne
eme Kunings, o scenovaizdžius 
sukūrė estas dail. Hardis Volme- 
ras. Kiekvieną pagrindinį vaid
menį paruošė net trys Lietuvos 
operos solistai: Toskos - Irena 
Milkevičiūtė, Sofija Jonaitytė, 
Sigutė Stonytė (sopranai), Kava- 
radosio - Bronius Tamošauskas, 
Česlovas Nausėda, Vytautas Kur- 
nickas (tenorai), Skarpijo - Eu
genijus Vasilevskis, Arvydas Mar
kauskas, Vytautas Juozapaitis 
(baritonai). Dirigentai yra du - 
Vytautas Viržonis ir Martynas 
Staškus. Ši opera Vilniaus sce
noje jau atliekama originalo italų 
kalba. Įsidėmėtinas yra esto rež. 
N. Kuningo pasiūlymas spaudos 
konferencijoje, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija operas statytų bend
romis jėgomis, sutelkusios geriau
sius paruošėjus bei atlikėjus. To
kie operų pastatymai tada iškiltų 
iki pasaulinio lygio.

Laurus Norvegijoje skina 
jauna lietuvaitė pianistė Ieva 
Struzaitė, prieš ketverius metus 
ten atvykusi pasitobulinti E. Grie
go muzikoje. Lietuvoje ji yra bai
gusi Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno gimnazijos mokytojos S. 
Laukavičiūtės fortepijono klasę. 
Fortepijono studijas, išlaikiusi 
įstojamuosius egzaminus, ji viene
rius metus tęsė Bergeno konser
vatorijos čekų prof. Irzio Hlinkos 
klasėje. Šis pianistas yra Čaikovs
kio, Griego, Lindemano premijų 
laureatas. Tada ji laimėjo tarp
tautinį B. Smetanos konkursą, 
gaudama net ir specialų vertin
tojų prizą už geriausiai atliktus jo 
kūrinius. 1995 m. lietuvaitei I. 
Struzaitei buvo leista dalyvauti 
Skandinavijos instrumentininkų 
konkurse “Camerata Romana” 
Stockholme. Jame buvo varžoma
si dėl teisės pasirodyti su orkest
ru. Tarp keturių išrinktųjų buvo 
ir I. Struzaitė. Dabar ji siekia ma
gistrės laipsnio Oslo muzikos in
stitute pas ten persikėlusį savo 
mokytoją prof. I. Hlinką. Šį pava
sarį konkurso būdu ji buvo priim
ta groti Bergeno filharmonijos or
kestre.

Kultūros ministeris Saulius 
Šaltenis “Vagos” leidyklai pasky
rė garbės raštą, dėkojantį už ke
turias Gaono Elijahu 200 metų 
mirties sukakčiai išleistas knygas, 
atspindinčias žydų kultūrą Lietu
voje. Trumpame tų knygų sąraše 
yra paauglės T. Lazersonaitės 
skaudžių II D. karo atsiminimų 
“Tamaros dienoraštis”, Gaonui 
Elijahu skirta Mejerio Šubo kny
ga “Talmudo mokslo žvaigždė”, 
Mošės Kulbako “Vilnius”, Ema
nuelio Zingerio sudaryta Lietu
vos žydų prozos antologija “Šiau
rės gėlės”. “Vaga” ruošiasi išleisti 
ir Lietuvos žydų poezijos antolo
giją-

Žymusis skulptorius Petras 
Aleksandravičius, Vilniaus dailės 
akademijos garbės profesorius, 
apdovanotas DLK Gedimino III- 
čiojo laipsnio ordinu, mirė 1997 
m. Kalėdų pirmąją dieną Vilniu
je. Velionis, gimęs 1906 m. spalio 
21 d. Vartuose, dabartiniame 
Marijampolės rajone, buvo Rygiš
kių Jono gimnazijos ir Kauno me
no mokyklos auklėtinis. Jam teko 
tarnauti Lietuvos kariumenėje, 
mokytojauti Šiaulių gimnazijoje, 
o 1940-89 m. - profesoriauti Vil
niaus dailės akademijoje. Labiau
siai yra pasižymėjęs Lietuvos kul
tūros, mokslo ir meno atstovų 
skulptūriniais portretais - poeto 
Stasio Anglickio (1939), dailinin
kų Jono Kuzminskio ir Mečislovo 
Bulakos (1941), istoriko Levo 
Karsavino (1947), Kipro Petraus
ko (1950), sukilimo vado kun. 
Antano Mackevičiaus, poetų An
tano Miškinio (1975), Vinco My
kolaičio-Putino (1976) ir daugelio 
kitų. Nekrologuose minimos ir jo 
paminklinės skulptūros - Žemai
tei Vilniuje (1970), Laurynui 
Ivinskiui Kuršėnuose (1958), An
tanui Vienuoliui Anykščiuose 
(1982), Jonui Jablonskiui Mari
jampolėje (1992). Neužmirštami 
ir antkapiniai paminklai - Baliui 
Sruogai Vilniaus Rasų kapinėse 
(1957), Jonui Jablonskiui Kauno 
Petrašiūnų kapinėse (1966), pa
minklinė stela Laurynui Stuokai- 
Gucevičiui Vilniuje (1978). Ve
lionis, savo istorinius darbus pali
kęs atgimstančiai Lietuvai, gruo
džio 28 d. palaidotas Antakalnio 
kapinėse. V. Kst.
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pRISIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki $ v.v.__

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.75%
180-364 d. term.lnd   3.25%
1 metų term. Indėlius................3.75%
2 metų term. Indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
1 metų GlC-met. palūk..........4.00%
2 metų GlC-met. palūk..........4.25%
3 metų GlC-met. palūk..........4.55%
4 metų GlC-met. palūk.......... 4.75%
5 metų GlC-met. palūk.......... 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind 4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.Iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

®ž>SPORTAS Aukšto lygio 
sporto renginiai

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................6.25%
2 metų......................6.40%
3 metų......................6.50%
4 metų......................6.60%
5 metų......................6.75%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.45%

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). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

Taisau senas ir Įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS RE FRIGE KAT1OA
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus 
e 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)

111 11111111111 a 111
KOVXX.L LePAGE

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

I) H \ I I» X
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
INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOUCAN 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

DUPONT & ANNETTE - 8 kambariai, 2 virtuvės - $159,900.

Skambinti
TEODORUI STANULIUI

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

Australijos lietuvių sporto klubų atstovai su savo vėliavomis 47-tojoje 
sporto šventėje, prasidėjusioje 1997 m. gruodžio 26 d. Sydnyje

Lietuvos maratonininkai
RIMAS GEDEIKA, 
Hamilton Sq., N J

Pasibaigus 1995 metams, pasi
girdo balsų, kad Lietuvoj yra bėgi
kų, kurie gali bėgti neblogiau kaip 
ir pasaulio geriausieji maratono bė
gikai. Per paskutinius dvejus/trejus 
metus Lietuvos bėgikai pasiekė pa
saulinio masto rezultatų, kurie vis 
gerėja. Kas tie bėgikai, kurie turi 
valios, ištvermės ir gabumo nubėgti 
tarp 80 ir 100 mylių per savaitę, 
kurie gali nubėgti 26.2 mylias grei
čiau negu per 2 vai. 20 min.? Ko
kie jų ateities planai? Bandysiu su 
jais nors trumpai supažindinti.

Romas Sausaitis
Jis vienas iš pirmųjų pasižymė

jusių Lietuvos maratono bėgikų. 
Pradėjo bėgti maratoną 1990 me
tais. Prieš tai jis buvo išrinktas 
(penkerius metus) į Sovietų S-gos 
rinktinę kaip vienas iš jos geriausių
jų 3 ir 5 km. bėgikų. 1995 m. Ro
mui suėjo 40 metų. Tais metais 
Liuksemburgo maratone, jis pasie
kė veteranų grupės bėgikų (40 
metų) patį geriausią pasaulio rezul
tatą - 2 vai. 14 min. 26 sek. 1996 m. 
Bostono atletų klubas rengdamas 
savo 100 metų sukakties maratoną, 
sužinojęs apie Romo pasiekimus, 
pakvietė jį dalyvauti kaip aukšto ly
gio bėgiką. Jie nenusivylė, nes Ro
mas laimėjo trečią vietą veteranų 
grupėje (2:20:11) ir užėmė 33 vietą 
iš visų 40,000 bėgikų. Po šio pasise
kimo Romas tą patį rudenį buvo 
pakviestas grįžti į Ameriką bėgti 
Twin Cities (Minnesota) maratoną. 
Tenai jis užėmė penktą vietą.

1997 m. Bostonas vėl pakvietė 
Romą pas save. Ruošdamasis šiam 
maratonui Romas įdėjo labai daug 
darbo, bėgo daug mylių, nesvarbu 
kokios buvo dienos - šaltos, snie
guotos ar lietingos. Tikėjosi, kad 
turi gerą galimybę laimėti pirmą 
arba antrą vietą. Deja, prieš prade
dant bėgti maratoną, nesvarbu kaip 
gerai esi pasiruošęs, niekad negali 
iš anksto nujausti, kaip kūnas rea
guos bėgant tiek daug mylių, ir 
greitai. Romas puikiai bėgo pirmas 
10 mylių, bet tuoj po to jis pajuto 
skausmą dešinėje kojoje. Nors bėg
ti buvo labai skausminga, nors daug 
sykių Romas norėjo sustoti ir nebe
bėgti toliau, jo ištvermė ir pasiryži
mas neleido pasiduoti. Baigė iško
vodamas tarp veteranų šeštą vietą.

Romo ateities planai yra - 
pirmų pirmiausia nugalėti Bostono 
kalnus ir laimėti pirmą vietą vetera
nų grupėje. (1998 m. balandžio pra
džioj sužinosim, ar jo norai išsipil
dys), ir antra - rimtai lenktyniauti 
dar trejetą-ketvertą metų. Prieš 
porą metų Romas įsteigė bėgimo 
klubą “Batai”. Iš šio klubo beveik 
kasmet jo auklėtiniai pasirodo labai 
sėkmingai įvairiose lenktynėse, pvz. 
du iš trijų vyrų bėgikų, kurie buvo 
pakviesti bėgti maratoną Atlantos

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).

olimpiadoj, buvo iš jo klubo. Tai, 
Česlovas Kundrotas (kuris 1997 m. 
pasiekė naują Lietuvos maratono 
rekordą) ir Dainius Virbickas. Taip 
pat Jurga Marcinkevičiūtė, pirmoji 
lietuvaitė, gavusi bėgimo stipendiją 
iš JAV universiteto (Villanova Uni
versity). Per dvejus metus Jurga yra 
laimėjusi daug 800 m. lenktynių, ir 
1996 m. ji buvo apdovanota “Ali 
American” titulu.

Povilas Federenko
Povilas - 33 metų amžiaus, 

pradėjo bėgti maratoną tik prieš 
penkerius metus. Prieš tai jis bėg
davo trumpesnius nuotolius pasiek
damas puikių rezultatų. (1987 me
tais jis sumušė Lietuvos 30 metų se
numo 1,500 m. rekordą. Jo laikas, 3 
min. 41.1 sek. vis tebestovi). 1993 
m. Povilas, bėgdamas savo pirmą 
maratoną Taline, laimėjo pirmą 
vietą. Tais pačiais metais jis laimėjo 
ir Vilniaus maratomą. 1995 ir 1996 
metais Povilas laimėjo pirmą vietą 
Liuksemburgo maratone. Taip pat 
1996 m. jis laimėjo antrą vietą 
Hamburgo maratone ir tą vasarą 
atstovavo Lietuvai Atlantos olim
piadoje.

Iš trijų lietuvių vyrų, kurie pra
dėjo bėgti olimpiados maratoną, 
Povilas buvo vienintelis, sėkmingai 
jį baigęs. Atbėgo per 2:26:43 būda
mas 70-sis iš 124 bėgikų. 1997 m. 
Povilas buvo pakviestas bėgti Twin 
Cities (Minnesota) maratoną. At
bėgo per 2:18:26 užimdamas de
šimtą vietą. Už penkių savaičių Po
vilas bėgo Liuksemburgo marato
ną, kur laimėjo trečią vietą - 
2:16:39. Povilas yra pakviestas bėgti 
Bostono maratoną (Bėgs kartu su 
Romu Sausaičiu). Povilo noras yra 
sumušti savo asmenišką pasiekimą 
-tai 2:13:00.

Česlovas Kundrotas
Česlovas buvo vienas iš Romo 

Sausaičio pirmųjų auklėtinių. Jis, 
kaip ir visi kiti šios grupės bėgikai, 
pradėjo lenktyniauti bėgdamas trum
pesnius nuotolius ir tik 1991 metais 
pradėjo bėgti maratoną. 1993 m. 
Česlovas laimėjo Liuksemburgo ir 
Frankfurto maratonus. Jo laimėji
mo laikas - 2:13:27 Liuksemburgo 
maratone iki šiol dar nėra pralai
mėjęs. 1996 m. Česlovas bėgo Olim
piados maratoną Atlantoj. Puikiai 
bėgo iki dvidešimtos mylios, po to 
Atlantos drėgmė ir karščiai įveikė 
jį, ir bėgimo negalėjo užbaigti. Tą 
rudenį Česlovas dalyvavo Twin 
Cities maratone, kur užėmė 10 
vietą. 1997 m. jis vėl bėgo Frank
furto maratoną. Užėmė ketvirtą 
vietą ir pasiekė asmenišką ir Lietu
vos rekordą - 2:12:35. Česlovas, 
kuriam šiais metais sueis 36 metai, 
tikisi rimtai bėgti dar ketverius- 
penkerius metus. Šiais metais jis 
planuoja bėgti tris ar keturius ma
ratonus. Vienas iš jų bus Houstone 
(JAV). (b.d.)

1998-tieji bus našūs išskirtino
mis sporto varžybomis.

Vasario 7-22 d.d. Nagano kal
nuose (Japonija) vyks olimpinės 
žiemos žaidynės. Olimpinė ugnis, 
įžiebta Graikijoje, jau keliauja per 
Japoniją į Nagano žiemos stadioną. 
Olimpinį žibintą neš 12.000 Japoni
jos bėgikų. Ugnį stadiono aukure 
įžiebs pasižymėjusi čiuožėja Midori 
I-to. Žiemos žaidynėse dalyvaus 
septyni lietuviai.

Gegužės 26 - birželio 7 d.d. 
septyniuose Vokietijos miestuose 
vyks pasaulio moterų krepšinio pir
menybės. Jose taip pat dalyvaus 
Europos moterų krepšinio nugalė
toja Lietuvos rinktinė.

Birželio 10 - liepos 12 d.d. 
Prancūzijoje rengiamos tarptauti
nės futbolo pirmenybės. Pirmeny
bių atrankos varžybose Lietuva da
lyvavo ir savo grupėje buvo arti lai
mėtojų.

Birželio 23-26 d.d. Lietuvoje 
vyks II-ji Lietuvos tautinė olimpia
da. Joje galės dalyvauti tik pajė
giausi Lietuvos ir užsienio lietuviai 
sportininkai. Po Olimpiados vyks 
pasaulio lietuvių žaidynės visiems.

Liepos 29 - rugpjūčio 9 d.d. 
Atėnuose bus tarptautinės vyrų 
krepšinio pirmenybės. Jose taip pat 
dalyvaus Lietuva. A.S.

Savaitės sportas 
Lietuvoje

- Baltijos taurės krepšinio var
žybose Kauno žalgiriečiai nugalėjo 
abi turnyre dalyvaujančias pajė
giausias Latvijos komandas -Rygos 
“ASK-Broceni” ir Ventspilio “Vents
pils”. Vilniaus “Sakalai” šiems klu
bams pralaimėjo.

- Lietuvos futbolininkai po 
masinės migracijos į Rusiją dabar 
vis daugiau ir daugiau bando įsitvir
tinti Belgijos klubuose. Edgaras 
Jankauskas jau septynerias rungty
nes žaidė “Brugge” klubo gretose ir 
įmušė 7 įvarčius. “Brugge” yra pasi
rašius sutartis su Tomu Danilevi
čium ir Tomu Daumantu. Trečią 
vietą užėmusioje “Harelbeke” ko
mandoje žaidžia Rimantas Žvingi- 
las ir bandymui priimtas aštuonio
likmetis “Kauno” puolėjas Valdas 
Trakys.

- Automobilių lenktynių “Vi
saginas 98” nugalėtojais tapo klai
pėdiečių komanda - Vladas Plesko- 
vas -ir Arūnas Mikeliūnas. Praėju
siais metais jie buvo vicečempionai. 
Visagine startavo šešiolika, o užbai
gė dvylika komandų. Tarp sporto 
klubų nugalėtoju tapo Klaipėdos 
“Baltijos sportas”.

- Vilniaus “Žalgirio” futboli
ninkai dalyvavo Suomijos Kernio 
mieste vykusiame šešių komandų 
tarptautiniame turnyre. Vilniečiai 
užėmė trečiąją vietą. Žalgiriečiai 
0:1 pralaimėjo Suomijos valstybinei 
rinktinei ir 1:1 sužaidė su Tampe
rės TPV.

- “Antwerpen” iš Olandijos 
“Eindhoven” klubo pasiskolino And
rių Skerlą. Šis buvęs “Žalgirio” gy
nėjas su garsiuoju Olandijos klubu 
pasirašė ketverių metų sutartį.

- Keturių LKAL komandų, 
žaidžiančių krepšinio federacijos 
taurės turnyre vadovaujanti yra 
“Vadas” (19 ir 9), Joniškio “Žiem
gala” (19 ir 9) ir Gargždų “Gargž
dai” (17 ir 11).

- Lietuvos moterų krepšinio 
lygoje (LMKL) penktadienį baigėsi 
trečiasis ratas. Šeštadienį prasidėjo 
paskutiniojo, ketvirtojo rato kovos, 
po kurios aštuonias pirmąsias vie
tas užėmusios komandos pradės at
rankines varžybas. Dabartinis ko
mandų išsidėstymas: 1. “Gija”, 2. 
“Lietuvos telekomas”, 3. “Laisvė”, 
4. “Žuvėdra”, 5. “Svaja”, 6. LKKI- 
Viktorija”, 7. “Venta”, 8. “Snaigė”. V. P.

'Slue&n (^KQ^e/ ALGIS
MEDELIS

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

Kelionės į visus kraštus visomis oro linijomis!
Į Vilnių - iki gegužės pabaigos pritaikomos žiemos sezono kainos ne tik iš 
Toronto, bet ir Halifakso, Montrealio, Otavos, Edmontono, Kalgario ir 
Vankuverio.
Taip pat pranešu, kad šiai vasarai į Lietuvą rengiu DVI GRUPINES KELIONES: 

BIRŽELIO 20 d. - į SPORTO ŠVENTĘ ir
BIRŽELIO 27 d. - į DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Užsakyta M vietų. ŠIUO METU DAR YRA 2X LAISVŲ VIETŲ.
Kviečiame keliauti kartu. Grįžti galėsit Jums tinkamu laiku.
Tikimės, kad mūsų kainos TIKRAI yra geriausios visoje Kanadoje (geresnės 
net ir už SUPER SAVER kainas!) Pasitikrinkite ir tada skambinkite 
ALGIUI MEDELIUI. Pas mane atvažiuoti nėra būtina - kelionę sutvarkom 
telefonu, bilietus pristatomi

Asmeniškai susitikti su manimi Queen Travel įstaigoje galite trečiadieniais 
tarp 11 vai. ryto ir 5 vai. vak. arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus. 
Reikalui esant atvažiuoju į Jūsų namus. ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Pel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
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 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.60% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.75% už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term. Indėlius 
4.00% už 2 m. term. Indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius 
3.375% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
2.25% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................... 6.15%
2 metų................... 6.30%
3 metų................... 6.45%
4 metų................... 6.55%
5 metų................... 6.60%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.45%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCarcf, 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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

Sulteic
GROUP.

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordland Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontorio, Conodo M6P 4A8

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

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

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



AtA
LAIMAI ŠOPYTEI

mirus,
jos mamai F. ŠOPIENEI, seserims SIGITAI, VIDAI ir 
DANUTEI reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Joana Bubulienė, Diana Wiese, 
Edvardas Bubulis su šeimomis

AtA
LIDIJAI TOMINGAS-RAKOS
iškeliavus amžinybėn 1998 m. sausio 15 d., 

jos sūnus ir jų liūdinčias šeimas Kanadoje nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

Henrikas ir Gražina Tumaičiai
Algis ir Danutė Šimkai

Detroito lituanistinę mokyklą 1998 m. sausio 10 d. aplankęs Lietuvos užsienio reikalų ministeris ALGIRDAS 
SAUDARGAS (viduryje) ir Lietuvos ambasadorius Vašingtone STASYS SAKALAUSKAS (dešinėje) su vienos 
klasės mokytoju ARTŪRU STAPAŠAIČIU ir jo mokiniais Nuotr. J. Urbono
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Gintautas Tumosa
TEL. 416 769-1616
Nemokamas namų įvertinimas

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

nc^ĮJlK^/' West Realty Inc., REALTOR*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

AtA
JUZEFAI VALAITIENEI

mirus,
su pagarba ir dėkingumu prisimindama mirusiąją, 
nuoširdžią užuojautą reiškiu visai šeimai ir kartu 
liūdžiu - Alina Kšivickienė, Dundas, Ont.

Kanados įvykiai

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)

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas .♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

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

Nemokamas namų įvertinimas

(Atkelta iš 1-mo nsl.) 
priklausančiu^ tarnautojų. Mies
to $6.4 mln. biudžetą reikia ma
žinti $500 mln.

Meras pavedė vyriausiajam 
miesto administratoriui Mike 
Garrett ištirti, kiek iš viso kai
nuos suvienijimas ir kiek naujai 
savivaldybei reikia tarnautojų. 
Spėjama, kad pirmieji atleisti 
bus nepriklausantys unijoms ir 
skyrių viršininkai (management 
staff). Bus samdomi patarėjai, 
turintys patirties etatų mažini
mo srityje. Tikimasi savivaldy
bės organizacinės struktūros 
planą paruošti iki vasario 4 d.

Kanados istorijoje žiau
riausia audra Ontario rytuose 
ir Kvebeke bus padariusi iki $2 
bin. žalos. Didžiausia finansinė 
našta teks ūkininkams ir “Hy
dro Quebec” elektros bendro
vei, kuriai tenka sutaisyti visus 
laidus, nuo ledo svorio griuvu- 
sius stulpus ir bokštus. Žema 
temperatūra apsunkino elektros 
laidų taisymo darbus. Ilgiausiai 
be elektros kentėjo Montrealio 
“South Shore” apylinkių gyven
tojai. Laidus sutaisyti abiejose 
provincijose kainuos $700 mln. 
Draudimo bendrovės jau yra 
gavusios $365 mln. vertės prašy
mų. Mirė 4 žmonės Ontario 
provincijoje, 21 Kvebeke.

su Europos komisijos viceprezi
dentu Sir Leon Brittan. Jų apsi
lankymo metu L. Axworthy pra
nešė, kad 12 Kanados organiza
cijų siųs 85 jaunus kanadiečius 
stažuotis j Europą, dirbti pre
kybos, tarptautinių reikalų ir 
kultūros srityse. Stažuotės nu
matomos įvairių vyriausybių de
partamentuose, nevyriausybinė
se organizacijose, tarptautinėse 
institucijose ir privačiame sek
toriuje.

Užsienio reikalų ministeris 
sausio 19-21 d.d. vyko į Švediją, 
Islandiją ir Grenlandiją, dalyva
vo “Barents Euro-Arctic” tary
bos konferencijoje.

Raudonasis kryžius pakvie
tė buvusį Ontario provincijos 
premjerą Bob Rae derybų va
dovu šiai institucijai pasitrau
kiant iš kraujo kaupimo siste
mos. Jam pavesta išrūpinti, kad 
Kanados ir provincijų vyriausy
bės prisiimtų finansinę naštą, 
atsiradusią dėl bylų, kurias 
Raudonajam kryžiui užtraukė 
tūkstančiai kanadiečių, užsikrė
tusių “hepatitis C” virusu per

nevalytą RK teikiamą kraują. Ši 
institucija nepajėgtų sumokėti 
bilioninių sumų siekančių kom
pensacijų ir turėtų užsidaryti. 
Tačiau tikimasi, kad vyriausy
bės pripažins jos reikalingumą 
teikiant šalpą ir visokeriopą pa
galbą kitose srityse.

Kanados indėnų skaičiai 
yra pakilę statistikos departa
mento duomenimis, paskelbto
mis sausio viduryje. Įdarbinamo 
amžiaus čiabuvių gali būti net 
dvigubai daugiau iki 2016 m. Jų 
bendro skaičiaus amžiaus vidur
kis yra labai jaunas (25.5), paly
ginus su Kanados gyventojų 
bendru skaičiumi (35.4), ir 
gimstamumo statistika daug 
aukštesnė, tačiau visi kiti duo
menys yra tragiški.

Indėnų tarpe ypatingai di
delis nedarbas, vargingumas, 
savižudybių skaičius, narkotikų 
vartojimas, alkoholizmas, krimi
nalinė veikla. Jų bendruomenė
se gyvenimas palyginamas su 
“trečiojo pasaulio” sąlygomis. 
“Royal Commission on Abori
ginal Peoples” išvados rodo, 
kad jiems reikia daugiau darbų, 
mokyklų ir būstų. RSJ

HUMORESKA
Taupymo sistema

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

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

Tel.: 416 530-1070

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

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 415 763-5677
(Prie Jane St.)

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

Užsienio reikalų ministeris 
Lloyd Axworthy Otavoje priėmė 
Didžiosios Britanijos valstybės 
sekretorių Robin Cook, kuris 
taip pat yra Europos sąjungos 
“General Affairs Council” pir
mininkas. Jis atvyko j Kanadą

Tel. 41<» 531-1906- ll : -I® w f

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

Fax 531-1906

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

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

Tel. (416) Z49-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

HomeLIfe/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member 
________ - FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES

tel. 416 763-5161
£24vaLjMgei2^^
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KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

Kai tik kas sužino, kad ma
no atlyginimas nesiekia nė tri
ženklio skaičiaus, klausia:

- O kaip tu pragyveni?
Nusibodo man visiems aiš

kinti, pasakoti... Tad ir nutariau 
viešai su visais pasidalinti savo 
patirtimi, tiksliau, “racionaliza
cija”. Gal ji kam nors irgi pra
vers?

O mano “racionalizacija” pa
prasta bobučių bei senelių prak
tika ir truputis mano išmonės.

Taigi, kai prekių kainos da
bar tokios kosminės, reikia ieš
koti išeities!

Štai pritrūkau dantų pastos. 
Nueinu parduotuvėn, o pastos 
pati mažiausia kaina - 2 litai. Ė, 
sakau, nėra durnių, kad tokius 
pinigus vėjais paleisčiau... Sene
lis, žinau, niekada jokios pastos 
nepirkdavo - paimdavo medžio
anglių, smulkiai sutrindavo ir 
šveisdavo dantis. O kodėl aš ši
taip negaliu?

j- - p KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
LL C Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

*** Sutvarkome keliones į visus pasaulio kraštus *** 
(Lėktuvų bilietai išrašomi mūsų įstaigoje)

*** Parūpiname kelionės, sveikatos ir lankytojų draudas ***
Skambinkite Audronei arba Leenai, tel. 416 483-0555 (Toronte)

Tel. (iš kitų Kanados miestų) 1-800-263-7454, faksas 416 440-4179 
191 Eglinton Avė. E. Toronto, Ont. M4P IKI 

Registracijos # 02556148

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!

Vasaros metu į Lietuvą keliaujančiųjų dėmesiui!
Visiems, norintiems skristi į Lietuvą vasaros metu, papiginta kaina, 

rezervuojamos vietos iki kovo 31 * Mielai kviečiame prisijungti prie grupių, 
vykstančių į Sporto ir Dainų šventes * Didelės nuolaidos individualioms 
grupėms visos vasaros metu (ne mažiau kaip 10 žmonių) * Parduodamos 
kelionės į Lietuvą įskaitant skrydį, pervežimą iš orauosčio į viešbutį, 
nakvynę viešbutyje (ne mažiau kaip 3 žvaigždučių) ir pusryčius.

Laukiame jūsų pageidavimų visais kelionių klausimais 
Teiraukitės visomis darbo dienomis, šeštadieniais pagal susitarimą 
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

Arba... Pasibaigė skalbimo 
milteliai. Bet argi iš tokios alge
lės nupirksi “Ariel”, “Bio-Est” 
ar dar kokių kitokių? Čia ir pri
siminiau, kad senelė skalbinius 
virindavo pelenų šarme. Juk tai 
nė cento nekainuoja!

Sukūriau ir energijos taupy
mo sistemą. Televizoriaus nebe
jungtu... Noriu pažiūrėti “Pano
ramą” ar “Laukines rožes”, ei
nu pas kaimyną ir ten teisinuo
si, kad televizorius sugedęs.

Nebevartoju ir lygintuvo. 
Senelė visus skalbinius kočėlu 
kočiodavo... O ką? Ar aš iš kito
kio molio nudrėbtas?

Šviesos kambaryje irgi be
veik nebedeginu. Bet argi da
bar, žiemą, eisi gulti penktą ar 
šeštą valandą? Tad pasiimu 
knygą ir išeinu į laiptinę. Ten iš
tisą naktį lemputė blizga. Žino
ma, kaimynai kartais pasišaipo 
iš manęs, bet aš randu pasiteisi
nimą:

- Kambaryje man per karš
ta... čia vėsiau...

O, svarbiausia, nei pats į 
svečius einu, nei pas save svečią 
kviečiu. Jei pats eisi, tuščias ne
nueisi... jei pas save kviesi, vai
šinti turėsi...

Va, taip ir stumiuosi... Vis 
ką nors iš senelių praktikos pri
simindamas, savo ką nors sugal
vodamas. Taip ir verčiuosi...

Steponas Miltenis, Raseiniai

SKAITYTOJAI PASISAKO,
SKAITO VISAS BŪRYS

Dėkoju už “TŽ”. Juos čia skai
to visas mūsų namas. Po to dar nu- 
nešame į ligoninę. Taigi šviečiame 
gan gausų skaitytojų būrį: 5-50 
žmonių.

Siunčiu savo leidinį - straips
nių rinkinį “Kodėl vargsta Lietu
va?” (1997, Vilnius). Iš jo matysite, 
kad vieną ir tą patį mano straipsnį 
spausdina keli laikraščiai, nes mūsų 
žmonės biedni ir kelių laikraščių 
neužsisako. Todėl lyg ir nėra dub
liavimo. Mano rašiniai priimtini 10- 
16 laikraščių, kurių tiražas nuo 200 
iki 100,000. Į visus leidinius rašau 
be honoraro patriotiniais sumetimais.

Dr. Rūta Gajauskaitė, Vilnius

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 

turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334
DRESHER Appraisal Ltd.

...."""... ...... ......T'-yr ....... .
Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 

pardavimo srityse. Kreiptis į Valterį ar Riek Drešerius
Tel. 416 233-3334

DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

- Sausio 17, šeštadienį, Angus 
mieste mirė a.a. Medardas Pavilio
nis, 71 m. amžiaus. Jo palaikai buvo 
sudeginti ir pelenai bus gabenami 
laidojimui Lietuvoje

- Sausio 26, pirmadienį, palai
dota Vasagoje mirusi a.a. Valerija 
Lenkaitienė, 70 m. amžiaus.

- KLK moterų draugijos sky
riaus susirinkimas įvyks vasario 8, 
sekmadienį, 12 v.d. Anapilio paro
dų salėje. Programoje - dr. D. Nor
kienės paskaita apie reumatinius 
negalavimus ir jų gydymą.

- Vasario Šešioliktosios minė
jimas Anapilyje bus vasario 15, sek
madienį, 4 v.p.p. Programoje: PLB 
pirmininko Vytauto Kamanto pa
skaita, Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis “Gintaras”, Toronto 
“Maironio” mokyklos kanklininkės 
ir Toronto vyrų choras “Aras”. Mo
kyklos autobusas veš žmones į mi
nėjimą iš Toronto nuo “Vilniaus” 
rūmų 3 v.p.p., o atgal nuo Anapilio 
išvažiuos 6.30 v.v.

- Vasagos apylinkės LB valdy
ba ir Vasagos moterų būrelis ma
loniai kviečia visus dalyvauti 
LXXX Lietuvos nepriklausomybės 
metinių minėjime, kuris įvyks vasa
rio 16, pirmadienį, 1 v.p.p. parapi
jos salėje. Programoje - svečias iš 
Toronto Vytautas Bireta, kuris pa
sidalins įspūdžiais iš prezidentinių 
rinkimų Lietuvoje. Paskui bus gali
ma pasivaišinti Vasagos moterų bū
relio paruoštais skaniais pietumis ir 
pyragais.

- Mišios vasario 1, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 9.30 
v.r. už a.a. Kazį, Janiną ir Gailutę 
Ožolus; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo ganytojo šventovėje 2 v.p.p. 
už a.a. Igną Belską.

Išganytojo parapijos žinios
- Mažlietuvių moterų būrelis ir 

Išganytojo parapijos moterų drau
gija ruošia tradicinį šiupinį, kuris 
įvyks š.m. vasario 24, antradienį 
Prisikėlimo parapijos salėje. Smul
kesnė informacija bus paskelbta 
vėliau.

- Sausio mėn. 25 po pamaldų 
Lietuvių Namuose parapijos visuo
tiniame susirinkime kunigas Algi
mantas Žilinskas dviejų trečdalių 
dauguma buvo išrinktas teisėtu pa
rapijos nuolatiniu klebonu. Šį tre
čiadienį kun. Žilinskas išvyksta 
dviem savaitėm atostogų. Įvairiais 
parapijiniais reikalais parapijiečiai 
prašomi skambinti parapijos tary
bos pirmininkui Ernestui Steponui 
tel. 416 622-5896

- Vasario 1 ir 8 d. pamaldos 
įvyks 11.15 v.r., kurias praves teolo
giją baigusi Hilda Lorencaitė-Mar- 
scinski. Vasario 8 d. po pamaldų 
šventovės patalpose įvyks Moterų 
draugijos susirinkimas.

Parapijos valdyba

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, sausio 25 d. 

popietėje dalyvavo 115 asmenų. 
Pranešimus padarė LN valdybos 
narys H. Sukauskas.

- LN valdybos posėdis - sausio 
29, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis-vi- 
suotinis susirinkimas įvyks 1998 m. 
kovo 22, sekmadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Registracija 1 
v.p.p., susirinkimo pradžia 2 v.p.p. 
Šiais metais į Lietuvių Namų valdy
bą bus renkami keturi nariai/ės ir į 
revizijos komisiją bus renkamas 1 
narys/ė.

- Toronto Lietuvių Namų švie
timo fondas “Labdara” skiria sti
pendijas lietuvių kilmės jaunimui, 
studijuojančiam aukštojo mokslo 
institucijose. Dėl smulkesnės infor
macijos kreiptis į LN raštinę darbo 
valandomis tel. 416 532-3311. Pra
šymus dėl stipendijų pristatyti iki 
1998 kovo 1 d.

- Vasario 1, sekmadienį, 1 v.p. 
p. LN Mortos salėj įvyks LN vyrų 
būrelio metinis susirinkimas.

- LN kultūros komisija šaukia 
metinį susirinkimą vasario 1, sek
madienį, 1 v.p.p. Komisijos nariai ir 
asmenys, norintieji dalyvauti kultū
ros komisijos veikloje, kviečiami at
silankyti.

- Vytauto Didžiojo menė (Salė 
B) išnuomota vasario 28 dienai, 
1998 m. Medžiotojų ir žūklautojų 
klubo “Tauras” metiniam pokyliui. 
Bus žvėrienos vakarienė su vynu ir 
turtinga loterija.

Anapilio vaikų darželiui 
aukojo: $40 - Anapilio kny
gynas.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje aukojo: 
$50 - J. Staškevičius.

Kauno arkivyskupuos Vai
kų dienos centrams aukojo: 
$100 - O. V. Anskiai.

IEŠKOME AUKLĖS 2 ir 4 metų 
mergaitėms prižiūrėti nuo dabar 
iki birželio pabaigos. Auklė galėtų 
gyventi kartu su mumis. Skambinti 
po 4 vai. tel 416 236-9652.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, sausio 25, per 

10.15 v. Mišias giedojo volungietės, 
vadovaujamos D. Viskontienės.

- Sekmadienio draugai - tai 
vaikučiai nuo 3 iki 6 m. amžiaus. 
Jie renkasi kas antrą sekmadienį po
10.15 v. Mišių parapijos salėje ant 
scenos specialiai programai.

- Šiemet mūsų parapija šven
čia savo gyvavimo 45-tąsias meti
nes. Šiam įvykiui pažymėti numaty
ta speciali programa, kuri tęsis tris 
dienas: kovo 27 skirta dvasiniam 
susitelkimui, kovo 28 - parapijos 
vakarienei ir kovo 29 - koncertui.

- Mišios sekmadienį, vasario 1:
8.15 v.r. už a.a. Stasį Ignotą; 9.15 
v.r. už a.a. Petronėlę ir Praną Kušli- 
kius; 10.15 v.r. už a.a. Petronėlę Ju
cevičienę, už a.a. Alfredą Stulgins- 
ką, už a.a. Praną Šukevičių; 11.30 
v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejus ir archyvas padės 

Maironio mokyklai švęsti 50-mečio 
jubiliejų - minėjimo progai paruo
šime didelę parodą apie mokyklos 
praeitį ir dabartį. Turime daug 
nuotraukų iš 1950rl970 m. laiko
tarpio, tačiau dauguma be datos. 
Labai ieškome Maironio mokyklos 
veiklos nuotraukų su data, taip pat 
buv. mokytojų nuotraukų. Pasko
lintas Jūsų nuotraukas nukopijuosi
me ir grąžinsime, o Jūs pasidalinsi
te praeities atsiminimais su savo 
draugais bei vaikais.

- Dėkojame p.p. A. ir B. Ston- 
kams, perdavusiems 60 m. vedybi
nės sukakties proga gautas pini
gines dovanas mūsų muziejui.

“Vaikų dienos centrams” 
paremti rengiamai loterijai pa
aukojo: $100 - (gift certificate) 
Marlin Travel - R. Valadka; 
megztą užliesimą - G. Povilai- 
tienė; menišką fotografiją - K. 
Baliūnaitė; vazą - Daina Augai- 
tytė iš Vankuverio. Rėmėjų bū
relio vardu dėkoja -

V. Dalindienė

Kanados lietuvių bendruo
menei aukojo: $6000 - “Talkos” 
kredito kooperatyvas; $200 - 
KLK moterų draugijos centro 
valdyba. Aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Antanina ir Benediktas 
Stonkai 60 metų vedybų ir 90 
metų gimtadienio proga “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Jono Šeperio atmini
mui pagerbti Adelė Dobienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A a. Ritos Juodikytės atmi
nimui, užjausdami tėvus Onutę 
ir Jurgį bei brolį Rimą su šeima, 
Stasė Matulevičienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A a. Balio Arūno atmini
mui, užjausdami žmoną Adą, 
Elena ir Stasys Markauskai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$30.

A a. Broniui Misevičiui iš
keliavus amžinybėn, reikšdama 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Valerijai, Bronė Jonynienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

Vokietijoje leidžiamas laik
raštis “Bild” 1998 m. sausio 15 
d. laidoje išspausdino Hubert 
Denk’o nuotraukomis pailiust
ruotą straipsnį apie tikrą istori
ją, perkeltą į filmą, būtent apie 
“Titaniko” skendimą ir vokiečių 
kunigą vienuolį, palydėjusį į 
mirtį žūstančius keleivius.

Kun. Joseph Peruschitz iš 
Scheyern vienuolyno, plaukęs 
“Titaniku” iš Anglijos į Ameri
ką, ištikus nelaimei, atlikęs pas
kutiniuosius dvasinius patarna
vimus, nuskendo su dauguma 
keleivių.

Išlikusi Anges MacCoy pa
sakojo: apie 100-žmonių buvo 
apsupę kunigą, suklaupę kalbė
ję “Tėve mūsų”, kunigas laimi
no visus kryžiaus ženklu, kai ku
rie atlikę išpažintį. Užgesus lai
vo šviesom, ir tamsoje dar buvo 
girdimos maldos. Nuskendę 
1503 keleiviai ir abu kunigai.

Antrasis kunigas, apie kurį 
laikraštis nerašo, buvo lietuvis 
kun. Juozas Montvila. LE 
žiniomis, jis gimęs 1885 m. sau
sio 3 d. Nendriškių kaime, Ma
rijampolės apsk. Mokėsi Seinų 
kunigų seminarijoje. Įšventintas 
1908 m. kovo 28 d. Buvęs caro 
valdžios persekiotas, meninių 
gabumų žmogus - piešęs iliust
racijas laikraščiams bei kny
goms. 1912 m. balandžio 15 d. 
Atlante nuskendęs su “Tita
niku”.

VASARIO 16-SIOS 
M. IN & <1 I-M A- >5 
įvyks vasario 15, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
ANAPILIO salėje, (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.)

Pagrindinis kalbėtojas - PLB pirm. VYTAUTAS KAMANTAS 

Programoje: pynė ‘‘Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”.
Atlikėjai: Toronto tautinių šokių ansamblis “Gintaras”, Toronto vyrų choras “Aras”, Toronto

Maironio mokyklos kanklininkės. Rengia - KLB Toronto apylinkės valdyba

- LIETUVA ir lietuvybės išlaikymas bei jos puoselėjimas Kanadoje 
f \ yra nuolatiniai Kanados Lietuvių Bendruomenės rūpesčiai!

M VASARIO IfrSIOS PROGAk KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
j prašo aukų veiklai paremti

Kanados Lietuvių Bendruomenė vienintelė palaiko ryšius su Kanados vyriausybių 
institucijomis ir kitų tautų organizacijomis. Kanados valdžiai bei spaudai ji teikia informaciją 
apie Lietuvą, tuo užtikrindama jos reikalų supratimą kanadiečių tarpe.
Kultūros ir švietimo komisijų pastangomis jaunimo tarpe ugdomos lietuviškos vertybės, 
užtikrinančios veiklos tęstinumą.
Paaukojus $20 ar daugiau, išduodami pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčio.
Aukojant plačiai veiklai, prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus per apylinkėse 
ruošiamus Vasario 16 minėjimus. Aukas galima siųsti:

Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.
KLB krašto valdyba

Aušros Vartų šventovė ir kle
bonija dėl audros visą savaitę buvo 
be elektros - be šviesos ir šilumos. 
Dabar gyvenimas sunormalėjo.

“Litas”, neveikiant kompiute
rių sistemai, negalėjo normaliai 
dirbti dvi savaites. Patalpų praplė
timo darbai eina prie pabaigos.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
išvyko ilgesniam laikui spaudos rei
kalais.

Skautai švenčių proga Aušros 
Vartų šventovės prieangyje buvo 
padėję dėžę, kad parapijiečiai at
neštų negendamo maisto ir šiaip 
dovanėlių neturtingoms Montrealio 
šeimoms. Dėl silpnos reklamos ta

Buvę “Varpo” choristai-ės 
kviečiami į likvidacinį susirinki
mą vasario 8 d., 1 v.p.p. Prisikė
limo parapijos parodų salėje.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16-tos 
minėjimą vasario 16, pirmadie
nį, 12.30 v.p.p. III auk. menėje. 
Programą atliks choras “Daina” 
vad. muz. L. Turūtaitės, bus šilti 
pietūs. Bilietai gaunami pas: T. 
Kobelskienę tel. 416 760-8003, 
A. Dobienę 416 769-7550.

Lietuvos ambasados Ota
voje “TŽ” redakcijoje gautas ką 
tik išėjęs iš spaudos leidinys 
anglų kalba apie Lietuvą “Li
thuania in European Politics”. 
Rašoma apie nepriklausomą 
Lietuvą 1918-1940 metais. Lei
dinio autoriai: dr. Alfonsas Ei
dintas, prof. Vytautas Žalys, 
prof. Alfred Erick Senn. Re
daktoriai - Edvardas Tuskenis. 
Leidėjas - St. Martin’s Press, 
175 Fifth Ave., New York, N.Y. 
10010, USA. Kaina nepažymėta.

A a. Petro Šimonėlio atmi
nimui pagerbti “Tremtinių grįži
mo fondui” aukojo: $20 - S. V. 
Aušrotai; $10 - J. Pacevičienė. 
Aukas perdavė M. Povilaitienė.

Nuoširdžiai dėkojame -
KLK moterų dr-jos 

centro valdyba

PLB žinios
- Juozas Gaila, puspenktų metų 
dirbęs PLB valdybos atstovu Vil
niuje, 1997 m. gruodžio 18 d. bai
gė savo darbą ir grįžo į Baltimorę 
(JAV). Visus PLB atstovybės rei
kalus šiuo metu tvarko administ
ratorė V. Grybaitė, palaikanti ry
šius su PLB pirmininku V. Ka
mantų. Naujuoju PLB atstovu 
Vilniuje pakviestas Gabrielius 
Žemkalnis, į Lietuvą iš Australi
jos atvykstantis vasario 13 d.

PLB atstovybė Vilniuje yra įsi
kūrusi trečiuose seimo rūmuose, 
antrame aukšte. Atstovybė buvo 
įsteigta 1992 m. Pirmuoju PLB 
atstovu buvo dr. P. Lukoševičius 
iš Kanados. PLB atstovai, kaip ir 
PLB valdybų pirmininkai bei na
riai, jokio atlyginimo už jų darbą 
negauna. Tai jų asmeninis įnašas 
lietuviams ir Lietuvai.
- PLB garbės teismas savo pirmi
ninku išsirinko torontiškį inž. 
Eug. Čuplinską, 62 Burnside Dr., 
Toronto, Ont., M6G 2M8.
- Kontrolės k-jos pirmininku iš
rinktas Alg. Gečys, 1357 Gantt 
Dr., Huntingdon Valley, PA 
19006, U.S.A. PLB inf.

HAMILTONO pensininkų namai 
“Rambynas” turi tuščių butų. In
formacijai skambinkite: 905 526- 
8281 arba kreipkitės raštu: “Ram
bynas”, 1880 Main Street West, Unit 
206, Hamilton, Ontario L8S 4P8.

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.

alzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejus

kviečia aplankyti Lietuvos valdovų rankraščių 
parodą Dvidešimt 15-18 amžiaus pergamentų iš Lietuvos 
valstybinės bibliotekos bus pirmą kartą parodyti už Lietu
vos ribų, šie valdovų dokumentai - gausiai dekoruoti ir 
patvirtinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės antspaudais 
įsakai, privilegijos garbės raštai - neįkainuojama istorinė ir 
meninė vertybė

Parodą galima pamatyti:

Vasario 7, šeštadienį, 2-6 v.p.p.
Lietuvos ambasadoje Vašingtone 

2622 16th St. NW, Washington, D. C.

Vasario 11, trečiadienį, 6-9 v.v.; 
vasario 12-13 d.d., 10-4 v.p.p.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Vasario 15-16 d.d., 1-5 v.p.p.
Lietuvos ambasadoje Otavoje, Kanadoje 

130 Albert St. #204, Ottawa, Ontario

Vasario 21, šeštadienį, 10-5 v.p.p.
Floridos lietuvių festivalyje

St. Petersburge, 5818 5thAve. N., St. Petersburg, F L

Maloniai kviečiame visus j 
šokių ir pasilinksminimo vakaronę

"ROŽIŲ VAKARAS”
1998 m. vasario 14, šeštadienį, 7 v.v.

r Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
(1021 College Street)

Šokiams gros puikus orkestras, 
“Volungė” ir suomių choras “Vox Finlandia” 

"fy atliks trumpą programą
Įėjimas $10 asmeniui. Stalų užsakymai priimami vakarais 

telefonu 416 252-9157arba 416 763-4013
Rengia — Toronto lietuvių choras “Volungė”

yįįyLatvių kultūros centre rengiama
■ vakarienė su paskaita tema -

"Aiškiaregystės pažinimas"
1998 m. vasario 11, trečiadienį, 6.30 v.v.

4 Credit Union Dr., Toronto 
Visi kviečiami dalyvauti. Įėjimas $15 (įskaitant vakarienę)

Dėl informacijos ir bilietų skambinti centrui 
tel. 416 759-4900.

§

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

Lankytojai Montrealyje. Iš kairės: VIKTORAS VAITKUNAS iš JAV, 
kun. IZIDORIUS SADAUSKAS iš Vilniaus, JERONIMAS 
ŠALČIŪNAS iš MarĮjampolės Šv. Juozapo oratorijos aukštutinėje 
pakyloje

yfj-i LITAS
« 4u %

tu Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

DĖMESIO! Išnuomojamos Lietu
vos TV sukurto Filmo “Giminės” 
vaizdajuostės 40 serijų, pagamin
tos pagal paskutinę techniką. 
Skambinti Teresei 905 890-1776, 
Mississauga, Ont. Kas nori pirkti 
- kaina pagal susitarimą.

M MONTREAL

Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

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

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

Įvairios žinios
Vilniuje leidžiamas savait

raštis “Dienovidis” 1998 m. 3 
nr. išspausdino Valentino Straz
delio straispnį apie buvusį to- 
rontietį rašytoją Kralikauską 
antrašte “Knyga - lietuvio žir
gas ir kalavijas”. Straipsnyje at
pasakotas kūrybinis rašytojo ke
lias, suminėti jo sukurti istori
niai romanai. Plačiau paminėtas 
naujausias jo romanas “Mažvy
das”. Tai antroji versija romano 
“Martynas Mažvydas Vilniuje”, 
už kurį autorius prieš keliolika 
metų gavo “Draugo” premiją. 
Naujoji versija buvo išleista 
Lietuvos rašytojų sąjungos Vil
niuje 1997 m., bet parašyta dar 
gyvenant Toronte. Jo autorius, 
grįždamas gyventi į Lietuvą, 
parsivežė ir “Mažvydo” rank
raštį. Minėto straipsnio auto
rius V. Strazdelis, užkalbinęs J. 
Kralikauską, gyvenantį Vilniuje, 
išgirdo jo mintis ir apskritai 
apie knygos bei spaudos reikš
mę lietuvių tautos išlikimui: 
“Knyga ir laikraštis yra išmėgin
tas ir tikras lietuvybės ginklas. 
Tačiau nepaimtas į rankas nie
ko negina net aštriausias kala
vijas”. Apie J. Kralikausko kū
rybą sausio 18 d. buvo trans
liuota per Lietuvos radiją spe
ciali programa “Literatūros aki
račių” laidoje.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

dėžė nebuvo perpildyta.
Silvija ir Arūnas Staškevičiai 

gyvena St. Jean-sur-Richeliau mies
telyje. Ta vieta yra labiausiai nu
kentėjusi nuo audros - trys savai
tės, o gal ir daugiau, be elektros. 
Vieną vakarą, grįžę iš giminių, ku
riems elektra buvo atstatyta, rado 
duris išlaužtas. Į vidų vagišių ne
įeita. Turbūt kas nors sutrukdė.

Panašių įvykių lietuvių tarpe 
per audrą ir po jos negirdėti, bet 
nuo slidžių šaligatvių ir gatvių nu
kentėjo keletas tautiečių.

Suzanne Vaicikauskaitė (An- 
dreos ir Stasio Vaicikauskų duktė) 
sausio 17 d. susituokė su Brian Cran
dall Aušros Vartų šventovėje. B.S.

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

Res. 514 256-5355

iEŠKOME nerūkančios auklės pri
žiūrėti 3, 2 metukų ir 5 mėnesių 
vaikučiams Montrealyje. Skambin
ti tel. 514 489-0410.

IEŠKOME vidutinio amžiaus mo
ters atlikti namų ruošos darbams, 
kuri gyventų su mumis. Skambinti 
tel. 905 886-6963.

IEŠKOME moters prie 3 vaikučių 
5, 3 ir 1,5 metų, gyvenančios kartu 
Mississaugoje nuo kovo mėn. tel. 
905 848-9628.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE


