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Negi vis paskutiniai?
Devynioliktojo šimtmečio lietuvių tautos atgimi

mo laikotarpiu kai kurie veikėjai romantikai skelbė, kad 
danguje kalbama lietuviškai. Nors keistas ir juokingas, 
bet suprantamas noras kaip nors save pakelti nuo tos var
ganos žemelės, kurioje nuo amžių klampoja lietuviai 
artojėliai.

GAUSESNIŲ ir daugeliu atvejų pranašesnių kita
taučių spaudimą lietuvių tauta juto jau nuo se
niausių laikų. Net didžiųjų kunigaikščių žygdarbių 
garsu ir garbe reikėjo dalintis su kaimynais ir kitataučiais 

atėjūnais, pagelbėjusiais laimėti karus. Kas bebūtų buvę, 
lietuviai būdavo vis menkesni, vis prastesni, kažkokia 
baudžiauninkų klasė, skirta sunkiam fiziniam darbui; 
darbšti, naivi ir sąžininga, iš kartos į kartą vis parūpinanti 
naujos sveikos darbo jėgos dvarams ir svetimų kariuome
nių pulkams. Vienas kitas šviesuolis, svetimose įtakose 
baigęs mokslus, dažniausiai ir kitatautęs vedęs, labai grei
tai būdavo patraukiamas į svetimųjų aplinką. Kartais jau 
atrodydavo, kad toks susiklostymas nepajudinamas, ir lie
tuvis kaimietis buvo taip apsipratęs su savo likimu, kad 
net pateisindavo skurdžią būklę, tardamas - “jei visi bus 
mokyti, kas juodą darbą dirbs”, arba vaikui sakydamas: 
“mano tėvas taip gyveno ir tu taip gyvensi”. Ir vis dėlto 
užteko nedidelės grupės tautos atgimimo pradininkų - 
aušrininkų, varpininkų, kad visa pažiūra keistųsi. Pirmasis 
veikėjų uždavinys ir buvo - skleisti tautoje mintį, kad ir 
mes esame šio to verti ir kad svetimtaučiai mums nieko 
gero neduos.

INOME, kuo anas tautos atgimimas pasibaigė. Už- 
0 sispyrę “litvomanai” šviesuoliai tautą išvedė į laisvą 

kJl gyvenimą, kurio pavydėjo nuo jūros atstumti, bol
ševikinės revoliucijos apsilpninti rusų imperialistai. Jų 
grįžimas tautai kainavo daug gyvybių, daug turto ir dvasi
nio praradimo. Po to sunkaus bandymo kaip stebuklas - 
tauta vėl laisva. Ir kyla klausimas: kuo panašus šiuolaiki
nis lietuvis į anuometinį žaliojo kaimo vargdienėlį? Nėra 
abejonės, skirtingumų surastume daugiau negu panašu
mų. Bet savęs įvertinimo prasme ar daug esame pasikei
tę? Kartais atrodo, kad ir šiandien būtų ne pro šalį skleis
ti kokį šūkį, nusakantį, kad esame “ne iš kelmo spirti”. 
Tiesa, daugiau išprususiam jau nebeužtektų anų romanti
ko žodžių, kad danguje kalbama lietuviškai. Bet ką nors 
turbūt sakyti reikėtų, kai pastebimas gerbimas, kas sveti
ma, ypač kas vakarietiška, kai net ir laisva tėvynė, laisva 
tikrai, dažnam ima rodytis neblogu prietilčiu šokti dar to
liau į Vakarus, kur daugiau gėrybių ir dar daugiau gali
mybių greitesniu būdu patenkinti savo asmeninius porei
kius. Kas ir ką turėtų sakyti ar daryti, kad patirtume savo 
vertę tvirtindami nepriklausomybę, kurdami ateitį? Lie
tuva paskutinioji Europoje apsikrikštijo, pirmoji išdrįso 
griauti Sovietų Sąjungą; Lietuva - geografiniame Euro
pos centre. Kas dar? Ar jau to užtenka, kad pajustume 
tokį savitumą, kuris be išlygų skatintų tarnauti savo tautai 
ir tuo didžiuotis? Gal turėtų būti dar kas nors, kad mes 
ne paskutiniai kitų tautų tarpe. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI ~
Pasipiktinęs j aunimas

Studentų demonstracijos vy
ko įvairiuose Kanados miestuo
se sausio 28 d. Toronte 2,000 
jaunuolių sustabdė judėjimą 
prie King ir Bay gatvių sankry
žos ir CIBC banko pastate. Jau
nimas pasipiktinęs, kad mokslas 
per brangus nuo Vankuverio 
Britų Kolumbijoje iki Corner 
Brook, Niufaundlande, kur mo
kesčiai pakilo 18%. Universi
tetus baigiantiems mokslapini- 
gių įsiskolinimo vidurkis būna 
$25,000.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien, išgirdęs 
apie protestus priminė, kad jau 
baigiamas įsteigti “Millenium 
Scholarship Fund”, $1 bln. sti
pendijų fondas, apie kurį buvo 
pranešta praėjusį rudenį.

Kanados vyriausybė ėmėsi 
iniciatyvos sušvelninti JAV ir 
Kanados lašišų karą Ramiajame 
vandenyne pasiūlydama Alias
kai $2,75 mln. paramą. Ši vals
tija norėjo teisman traukti Britų 
Kolumbijos žvejus, kurie pra
ėjusių metų liepos mėn. buvo 
sudarę blokadą prieš JAV turis
tinį keltą. Šiuo pasiūlymu, kurį 
priėmė Aliaskos gubernatorius, 
pašalintas vienas iš opiųjų klau
simų, kliudančių nutrauktų de
rybų atnaujinimą.

Otava sutiko $1.2 mln. per 
9 metus sumažinti Aliaskos kel
tams Prince Rupert miesto tai
komus sustojimo mokesčius 
(“docking fees”). Dar $1.5 mln. 
bus skiriama turizmo sustiprini
mui šiaurės Britų Kolumbijoje, 
Yukon teritorijoje ir Aliaskoje. 

Žvejų unijos vadas pasirašė pa
žadą ateityje blokadų nedaryti.

Ontario konservatoriai, 
stengdamiesi panaikinti provin
cijos deficitą, galintį siekti $5.6 
bin., įsteigė komitetą vyriausy
bės išlaidoms patikrinti. Kon
servatoriai rinkiminiame vajuje 
buvo pažadėję per 3 metus de
ficitą panaikinti ir supranta, kad 
jo neįvykdymas gali labai pa
kenkti jų perrinkimo galimybei. 
Jau dabar reikalinga veiksminga 
rinkiminė strategija, nes kon
servatorių populiarumas smar
kiai nukrito po mokytojų strei
ko lapkričio mėn.

Septynių kabineto narių ko
mitetas pristatys siūlymus dėl 
išlaidų sumažinimo iki vasario 
mėnesio pabaigos. Pirm. Chris 
Hodgson taip pat yra “Man
agement Board” prezidentas.

Naujoji Toronto mokyklų 
taryba savo pirmame posėdyje 
sausio 28 d. nutarė skirti iki 
$3,600 kiekvieno nario asmeni
nėms išlaidoms, susijusioms su 
šios tarybos veikla. Taip pat 
buvo nutarta naujosios tarybos 
būstinę palikti College gatvėje 
esančiose Švietimo tarybos pa
talpose.

“Megacity” miesto savival
dybė taipgi priėmė nutarimą dėl 
patalpų, nuspręsdama įsikurti 
Toronto miesto rotušėje, kuri 
bus remontuojama. Tuo tarpu 
naujai išrinkti nariai posėdžiaus 
“Metro Hali”. Remontas gali 
užtrukti 3 metus.

Federacinės ir provincinės
(Nukelta į 6-tą psl.)

Buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje apsilankantiems parodomi kambariai, kuriuose buvo kankinami 
patriotiniai Lietuvos veikėjai. Paaiškinimus teikia buvęs kalinys Stasys Katauskas Nuotr. V. Kukoraičio

Lietuvos ir Lenkijos diplomatija
Pasirašytoji abiejų valstybių sutartis buvusio Lenkuos ambasadoriaus J. Widackio 

atsiminimuose, kuriuose atsispindi Lietuvos diplomatijos nuolaidi laikysena
Jeigu visa, kas yra gera ir 

naudinga Lenkijai, gera ir nau
dinga Lietuvai, tai Lietuvos- 
Lenkijos geros kaimynystės ir 
draugiškų santykių sutartis yra 
didžiausias Lietuvos diplomati
jos laimėjimas. Tokią išvadą ga
lima būtų padaryti perskaičius 
buvusio Lenkijos ambasado
riaus Lietuvoje Jan’o Widacki’o 
straipsnį “Lenkų-lietuvių santy
kiai”, kurį išspausdino Paryžiuje 
leidžiama “Kultūra” (nr. 11, 
1997).

O jeigu perskaitę Algirdo 
Brazausko Gedimino ordinu 
apdovanoto Widackio mintis, 
suabejosime ta teze? (Net jeigu 
kartais eksambasadorius ir su
reikšmino savo vaidmenį, ku
riant naujų laikų istoriją). Te 
skaitytojas pats susidaro nuo
monę šiuo klausimu.

Mes norime tik paaiškinti, 
kad iš ilgo, keliasdešimties pus
lapių straipsnio išrinkome tas 
pastraipas, kuriose kalbama 
apie Lietuvos-Lenkijos sutarties 
derinimo ir pasirašymo eigą. 
Priminkime, kad ambasadorius 
J. Widacki savo misiją Lietuvoje 
pradėjo 1992 m. gegužės 25 d. 
Štai kaip jis prisimena tą aki
mirką.

Laukia Lietuvos 
kilniadvasiškumo

“Kalboje, kurią pasakiau 
Aukščiausios Tarybos pirminin
kui Vytautui Landsbergiui kre
dencialų įteikimo proga, pami
nėjau, kad kiekvienos tautos di
dybė vertinama pagal jos santy
kį su mažesniu ir silpnesniu. 
Tautos didybė nėra tik jos drą
sa, bet ir kilniaširdiškumas. (...) 
Dabar pasaulis ir Lenkija žiūri į 
Lietuvą ir laukia, kaip Lietuva 
pasielgs su silpnesniuoju, ar pa
rodys savo kilniadvasiškumą. 
Neturėjau aiškinti, ką turiu gal
voje. Vėliau apie tai užsiminė ir 
pats Vytautas Landsbergis. Jis 
užtikrino, kad Lietuva ‘parodys 
kilniadvasiškumą’, paskelbdama 
rinkimus į paleistas rajonų savi
valdybes”.

Čia dera paaiškinti, kad šis 
pokalbis vyko tuo metu, kai bu
vo paleistos Vilniaus ir Šalčinin
kų rajonų savivaldybės, kurios 
parėmė Maskvos perversmą ir 
paskelbė ištikimybę Kremliui. 
Nors Lenkija oficialiai neparė
mė ir nepalaikė Vilniaus bei 
Šalčininkų rajonų tarybų, bet 
kritikavo Lietuvos Aukščiausią 
tarybą, esą ji pažeidė lenkų ma
žumos teises į savivaldą. Štai 
kaip buvęs ambasadorius Wi
dacki aprašo šią situaciją.

“Nesigilinant į šią situaciją 
(kas buvo teisus - Lietuvos len
kai ar Lietuvos valstybė, J.Kr.), 
reikia pasakyti, kad tautinė len

kų mažuma neteko savivaldos, 
o Lietuvos vyriausybės paskirti 
komisarai savo veikla, deja, liu
dijo, kad nori atkeršyti lenkams. 
Įvairiais būdais jie griovė lenkų 
švietimą, delsė privatizavimą, 
neprivatizuotą žemę skirdavo 
įvairiems ateiviams iš visos Lie
tuvos arba Vilniaus ir t.t.”.

Tuo klausimu, kaip rašo 
Widacki, du kaVtus į Vytautą 
Landsbergį kreipėsi raštu Len
kijos prezidentas Lech Walen- 
sa. Vėl pažvelkime, ką apie tai 
rašo pats straipsnio autorius.

“Rinkimų (į Vilniaus ir Šal
čininkų rajonų savivaldybes, 
J.Kr.) į savivaldybes paskelbimo 
klausimu buvo kalbamasi įvai
riuose susitikimuose. Taip pat 
tai buvo ir korespondencijos 
tarp valstybės vadovų tema. 
Lietuviams davėme suprasti, 
kad kol nebus paskelbta rinki
mų data, Lenkijos prezidentas 
nesusitiks su Lietuvos Aukš
čiausios tarybos pirmininku, 
nors pastarasis, kelis kartus 
tranzitu į Vakarus vykdamas 
per Lenkiją, apsistodavo trum
pam Varšuvoje, bei įvairiais bū
dais stengdavosi išreikalauti su
sitikimą (su Lenkijos politikais, 
J.Kr.)”.

Tad gal čia ir glūdi paslap
tis, kodėl Walensos ir Vytauto 
Landsbergio susitikimo pas 
Šventąjį Tėvą metu pirmasis 
(kuris visuomet švarko atlape 
nešiojo Švenčiausios Mergelės 
atvaizdą) nepadavė rankos ant
rajam ir nepalinkėjo ramybės?

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklas Vilniuje
Nuotr. V. Kukoraičio

Vilnįjos okupacija
Na, bet grįžkime prie dery

bų dėl Lietuvos-Lenkijos sutar
ties. Vilnius pradžioje katego
riškai teigė, kad nebus sutarties, 
jeigu joje nebus įvertinimo tarp- 
kario laikotarpio.

“Lietuva reikalavo sutartyje 
pasmerkti ‘Želigowski’o agresi
ją’. Tai, kad deklaracijoje (Lie
tuvos ir Lenkijos deklaracija dėl 
draugiškų santykių ir gero kai
myninio bendradarbiavimo bu
vo pasirašyta 1992 m. sausio 13 
d., J. Kr.) nebuvo tokio pasmer
kimo, sulaukė kritikos Algirdas 
Saudargas. Kai 1992 m. rudenį 
Lenkijoje viešėjo min. pirminin
kas A. Abišala ir spaudos kon
ferencijoje davė suprasti, kad 
Lietuva galbūt nereikalaus,v jog 
sutartyje būtų įvertinta ‘Želi- 
gowski'o agresija’, Lietuvoje jį 
viešai užsipuolė seimo užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas 
V. Povilionis ir spauda. Minis- 
teriui buvo prikišama Lietuvos 
interesų išdavystė. Nors 1992 
m. rudenį po rinkimų pasikeitė 
valdžia, bet ši problema nebuvo 
išspręsta. Nors laimėjusios rin
kimus LDDP veikėjai konfiden
cialiuose pokalbiuose pripaži
no, kad ‘Želigowskio agresija’ 
nėra aktuali dabartiniams Lie
tuvos ir Lenkijos santykiams ir, 
jų nuomone, galima to sutartyje 
atsisakyti, bet jie pridurdavo, 
jog turi skaitytis su savo visuo
menės nuomonėmis. O ta vi
suomenės dauguma nepaminė- 
jimą to fakto laikytų jei ne išda
vyste, tai bent nesuprantamu 
( (Nukelta į 2-rą psl.)

Baltuos kraštų konferencija
Sausio 23-24 d. d. Rygoje 

įvyko antrasis Baltijos jūros 
valstybių vyriausybių vadovų su
sitikimas, kuriame dalyvavo vie
nuolikos kraštų ministerial pir
mininkai. Taip pat atvyko Euro
pos komisijos prezidentas Jac
ques Santer bei Europos sąjun
gai pirmininkaujančios Didžio
sios Britanijos vicepremjeras 
John Prescott, skelbia ELTA.

Susitikime buvo nagrinėtas 
šių kraštų ekonominio bendra
darbiavimo plėtojimas, ES plėt
ros procesas ir kova su organi
zuotu nusikalstamumu. Pastarą
ja sritimi besirūpinanti darbo 
grupė buvo įgaliota dirbti dar 
mažiausiai metus. Kaip praneša 
“Lietuvos aidas”, vyriausybių 
vadovai paskelbė pareiškimą, 
kuriame pabrėžta būtinybė pa
spartinti derybas dėl trijų Balti
jos valstybių ir Rusijos narystės 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijoje bei Pa
saulio prekybos organizacijoje. 
Visos Baltijos regiono valstybės 
raginamos pasirašyti sutartis dėl 
migrantų grąžinimo. Skatinama 
tęsti rengimą ir įgyvendinimą 
bendrų programų aukštojo 
mokslo srityje.

Rusijos premjeras Viktoras 
Černomyrdinas siūlė, kad Balti
jos jūros regione turėtų būti 
laisvas prekių ir paslaugų judėji
mas, būtų naudinga bendra 
energetinė rinka bei bevizis re
žimas. Jo susitikime su Lietuvos 
ministeriu pirmininku Gedimi
nu Vagnoriumi daugiausia dė
mesio buvo skirta ekonomi
niams klausimams. Susitarta 
paspartinti ilgalaikės sutarties 
dėl dujų tiekimo į Lietuvą ren
gimą, ruošti papildomas prie
mones toliau palengvinti dvišalę 
prekybą. Nutarta, kad kovo mė
nesį Vilniuje Tarpvyriausybinės 
komisijos susitiks Vilniuje baig
ti ekonominių sutarčių ruošos 
darbus. G. Vagnorius pakvies
tas į Rusiją oficialiu vizitu gegu
žės mėnesį.

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas taip pat susitiko su Vo
kietijos kancleriu Helmut Kohl, 
kuris pabrėžė būtinybę plėtoti 
prekybinius ryšius su Rusija, 
norint padėti gerinti Europos 
politinį klimatą. G. Vagnorius 
tikisi, kad ateityje Vokietija la
biau rems Baltijos kraštų pri
ėmimą į Europos sąjungą.

Susitiko su Lenkijos seimu
Antroji Lietuvos ir Lenkijos 

parlamentų bendra sesija įvyko 
Varšuvoje sausio 26-27 d.d. Ap
tartas šių kraštų bendradarbia
vimo sutarties įgyvendinimas, 
įsteigtos Europos reikalų, Tau
tinių mažumų problemų bei 
Saugumo komisijos, Kaip pra
neša “Lietuvos aidas”, taip pat 
bus sudaroma tarpvalstybinės 
Lietuvos ir Lenkijos sutarties 
nuostatų įgyvendinimo įvertini
mo komisija.

Abiejų valstybių seimų na
riai ragins savo vyriausybes ypa
tingą dėmesį skirti techninės 
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Lietuvos ir Lenkijos diplomatija

Tautos didybė vertinama pagal jos santykį su silpnesniu
Vaizdai, kurių nemato turistai

Lietuvoje yra daug gerų žmonių, nelaukiančių pripažinimo
Įžiebkime languose vilties šviesą

Beglobiams vaikams Kanados lietuvių pagalba reikalinga
Žvelgiant atgal

Lietuva išgelbėta nuo pavojaus ir gėdos prieš pasaulį
Jono Strielkūno kūryba

Poeto gyvenimo patirtis gausi, siela labai jautri
Koncertas kanadietiškai publikai

M. K. Čiurlionis buvo maloni staigmena klausytojams
Lietuva iš arti X

Vaikystės mieste viskas neatpažįstamai svetima

infrastruktūros plėtros projek
tams, pvz. “Via Baltica”, gele
žinkelių suderinimui su Euro
pos sistema. Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris tvirtino, kad 
visais įmanomais būdais rems 
Lietuvos siekius įstoti į ŠAS ir 
Europos sąjungą, bei pabrėžė 
svarbą šiais metais pradėti Lie
tuvos ir Lenkijos taikos palaiky
mo bataliono veiklą.

Lietuvos seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis taip pat 
susitiko su Lenkijos seimo pir
mininku M. Plažynskiu ir Lenki
jos prezidentu A Kwasniewskiu.

Pasibaigė 3-loji sesija
Seimo pirmininko pavaduo

tojas Andrius Kubilius sausio 
21 d. padarė pranešimą apie 
Lietuvos seimo 3-sios sesijos 
darbus. Įvyko 49 parlamento 
posėdžiai, priimti 157 įstatymai. 
A. Kubiliaus teigimu, vienas iš 
svarbiausių darbų buvo valstybi
nio biudžeto patvirtinimas. Taip 
pat buvo priimtos Baudžiamojo 
ir baudžiamojo proceso kodek
sų pataisos tarp jų - leidžian
čios teisti asmenis, įtariamus 
padarius nusikaltimus Antrojo 
pasaulinio karo metais, net ir 
negalinčius atvykti į teismo po
sėdį dėl sveikatos būklės.

Kaip rašo ELTA, seimo pir
mininko pavaduotojas taipgi 
priminė, kad buvo pataisytas 
Privatizavimo įstatymas, priim
tas antikorupcinis Politinių 
kampanijų finansavimo kontro
lės įstatymas bei daugelis aplin
kosauginių įstatymų, kurie bus 
labai svarbūs, nes aplinkosauga 
Lietuvai bus esminė problema 
siekiant narystės Europos są
jungoje.

BALTBAT gaus ginklų
BNS skelbia, kad Baltijos 

taikdarių batalionas iš Švedijos 
gaus modernią prieštankinių 
ginklų sistemą. Kareiviai bus 
siunčiami į Švediją mokytis nau
doti įrenginį, kurį sudaro šeši 
raketų paleidimo įtaisai, užtai
somi 24 raketomis. Sistema pa
ruošiama kovai per šešias se
kundes.

BALTBAT vadas majoras 
Alaras Lanemanas pranešė, kad 
batalionas pertvarkomas į pen
kis junginius - tris valstybinės 
pėstininkų grupės, štabo, užnu
gario ir naujai kuriama palaiky
mo grupė.

Skirtinga nedarbo statistika
Kaip rašo ELTA, Lietuvos 

statistikos departamentas, atli
kęs darbo jėgos tyrimą pagal 
Europos sąjungos reikalavimus, 
rado, kad bedarbių skaičius Lie
tuvoje yra didesnis, negu skel
bia darbo birža. Tyrimas, atlik
tas 1997 m. rugsėjo mėn., rodo, 
kad pagal Europos sąjungos 
metodiką nedarbo lygis buvo 
14.1%, o pagal darbo biržos - 
5.6%. Aukščiausias nedarbo ly
gis yra jaunimo^ 18-19 m. gru
pėje - 37.1%. Žemiausias yra 
55-59 m. amžiaus gyventojų - 
9.4%. RSJ
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(po audrų - užtarnautas poilsis
Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus vyskupystės 

40 metų sukaktis Lietuvos ir Lenkijos diplomatija

Vaizdai, kurių nemato turistai
Dr. Arvydo Žygo patirtis su alkoholio ir skurdo 

kamuojamomis šeimomis, Kaune

Kalėdų dieną, 1997 m. 
gruodžio 25-ąją, kardinolas 
Vincentas Sladkevičius šventė 
savo vyskupystės 40 metų su
kaktį. Gruodžio 28 dieną, Šv. 
Šeimos sekmadienį, Kauno ar- 
kikatedroje-bazilikoje Lietuvos 
vyskupai drauge su kardinolu 
Sladkevičium aukojo šv. Mišias, 
dėkodami Dievui už suteiktą 
malonę drauge darbuotis mūsų 
Tėvynės ir tikinčiųjų gerovei.

Vincentas Sladkevičius gi
mė 1920 metais Trakų apskrity
je, ūkininko šeimoje, kurioje 
augo brolis ir dvi seserys. Mo
kėsi Žaslių pradinėje mokykloje 
ir Kaišiadorių gimnazijoje. 1933 
m. įstojo į Kauno jėzuitų gimna
ziją, kurią baigęs 1939 metais 
pradėjo-studijas Kauno kunigų 
seminarijoje.

1944 metais Kauno arkika
tedroje buvo įšventintas kunigu 
ir paskirtas Kietaviškių parapi
jos vikaru. Po trijų mėnesių bu
vo perkeltas į Merkinę vikaru. 
1946 metais paskirtas Aukšta
dvario klebonu, dar po trijų mė
nesių buvo perkeltas į Kaišia
doris vikaru-kapelionu. Gresiant 
arešto pavojui, po dviejų darbo 
mėnesių Kaišiadoryse, slapstėsi. 
Tais pačiais metais buvo paskir
tas klebonu į Šešuolius. Po to 
dirbo Kuktiškėse, Inturkėje. Nuo 
1952 metų - Kauno kunigų se
minarijos dėstytojas.

1957 metų gruodžio 25-ąją, 
Birštono klebonijoje, arkivysku
pas Teofilius Matulionis slaptai 
konsekravo kunigą Vincentą 
Sladkevičių vyskupu. Tuoj po to 
sovietinė valdžia ėmė intensy
viai persekioti vyskupą Sladke
vičių, nes jis vyskupo šventimus 
buvo priėmęs popiežiaus skyri
mu be sovietinės valdžios prita
rimo. Kadangi jis nesutiko 
bendradarbiauti su KGB, buvo

AtA
JUZEI VALAITIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos vaikus - JURGĮ, VYTĄ, 

DANĄ, ANTANĄ ir VIDĄ su šeimomis -

R. A. Jonaičiai R. M. Rusinai
R.A. Rygeliai N. A. Simanavičiai

Ž. V. Vaičiūnai

PADĖKA
AtA

EUGENIJA ČIŽIKIENĖ, 
paskutinę kelionę atlikusi 1997 m. gruodžio 22 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir gimi
nėms už pareikštą pagarbą, gausias užuojautas, gėles, už
prašytas Mišias ir aukas “Vaikų dienos centrams” Lietu
voje. Ačiū Anapilio parapijos klebonui prel. J. Staškui ir 
Prisikėlimo parapijos klebonui kun. A. Simanavičiui, 
OFM, už atliktas apeigas laidotuvių metu.

Esame dėkingi karsto nešėjams ir solistei L. Mar
cinkutei už gražias giesmes. Ypatingai dėkojame dr. Mi
kui Valadkai už atsisveikinimo žodžius kapinėse, kai 
mums žodžių trūko. Jūsų gausus dalyvavimas ir parodytas 
nuoširdumas bei draugystė liks mūsų širdyse amžinai.

Dukra Nijolė Bredlo su šeima, dukra Jane Petruniak 
su vyru, brolis dr. Aleksas Valadka su šeima

Jo Eminencija Lietuvos 
kardinolas 

VINCENTAS SLADKEVIČIUS

ištremtas į Nemunėlio Radviliš
kį be teisės eiti ne tik vyskupo, 
bet ir klebono pareigas. Būda
mas tremtyje, vyskupas Vincen
tas Sladkevičius laimino Lietu
vos kunigų ir tikinčiųjų kovą už 
tikėjimą ir Tėvynės laisvę.

1976 metais vyskupui Slad
kevičiui buvo leista persikelti į 
Pabiržės parapiją. Iš čia 1982 
metais sugrįžo į Kaišiadorių 
vyskupiją ir pradėjo eiti vysku
po pareigas. 1988 metais popie
žius Jonas Paulius II jį pakėlė 
kardinolu, o sekančiais metais 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius buvo paskirtas Kauno arki
vyskupu metropolitu. Šias pa
reigas ėjo iki 1997 metų gegužės 
mėnesio.

Dabar kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, būdamas Kauno 
arkivyskupu emeritu, t. y. pasi
traukusiu į užtarnautą poilsį, sa
vo žodžiu bei malda ir toliau 
skleidžia tikėjimo, vilties ir mei
lės šviesą nelengvu atsinaujini
mo keliu žengiančioje mūsų tė
vynėje. Vatikano radijas

Lietuvos nepriklausomybės šventėje 1997 m. dalyvavę svečiai Venezueloje. Iš kairės: Italuos ambasadorius 
Carlo Civiletti, Šveicaruos ambasadorius Ernest Iten, buvęs Venezuelos kongreso prezidentas dr. Francisco 
Gomez Tamayo ir diplomatinio korpuso dekanas Nuncijus Oriano Quilici

(Atkelta iš 1-mopsl.)

dalyku. Taigi pirmajame sutar
ties projekte, kurį gavome iš lie
tuvių, ‘Zeligowski’o agresija’ 
buvo pasmerkta. Kita vertus, 
tuo metu Lenkijos spaudoje kai 
kurie rimti autoriai pradėjo 
svarstyti, ar gerų lietuvių - len
kų santykių vardan nevertėtų 
nusileisti lietuviams, juolab, kad 
šis klausimas neturi didesnės 
praktinės reikšmės”.

Iš tikrųjų eksambasadorius 
yra teisus. Jeigu tuomet Lietu
voje būtų įdėmiau stebėta lenkų 
spauda, galbūt sutarties turinys 
būtų buvęs kitoks. Kaip tik tuo 
metu populiarus ir rimtas sa
vaitraštis “Polityka”, išspausdi
no vieno iš žymiausių lenkų is
torikų A. Garlicki'o straipsnį, 
kuriame jis pripažino, kad Zeli- 
gowski’s įvykdė Pilsudskio ins
piruojamą agresiją, okupavo 
Rytų Lietuvą ir kad lenkai, gerų 
santykių su lietuviais vardan, 
vieną kartą tai turi pripažinti. 
Bet vėl sugrįžkime prie Widac- 
ki’o straipsnio.-

“Kodėl negalėjome sutikti 
su tuo, kad būtų sutartyje įver
tinta ‘Želigowski’o agresija’? 
Ne tik dėl to, kad Vilniaus ir 
Vilnijos priklausomybės klausi
mas mūsų istoriografijoje žy
miai skiriasi nuo oficialios lietu
vių istoriografijos, bet ir skirtin
gai tai vertina abiejų šalių vi
suomenės. Tad tai buvo ne tik 
prestižo klausimas. Jeigu būtume 
pripažinę skirtingai nei teigiama 
mūsų istoriografijoje ir skelbia
ma Lenkijos vyriausybės tarpu
kario laikotarpiu bei vėliau išei
vijoje, ir ką pripažino tarptauti
nė visuomenė, kad Lenkija 
1920-1939 metais okupavo Vilni
ją, tai galėjo sukelti esmines pa
sekmes tiek politinėje, tiek teisi
nėje sferoje. (...) Tai galėjo turė
ti reikšmės reprivatizavimo pro
cese, diskriminuojant lenkus. 
Tarnyba Lenkijos kariuomenėje 
būtų laikoma tarnyba okupaci
nėje kariuomenėje, taigi patys 
būtume pripažinę, kad Lietuvos 
teritorijoje nelegaliai veikė Ar- 
mia Krajowa. O tai būtų apsun
kinę lenkų veteranų organizaci

BRANGIAI MAMYTEI

AtA
JUZEI VALAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame buvusį tėvų komiteto pir
mininką VYTĄ mokytoją RŪTĄ, vaikaites RENATĄ ir 
KRISTĄ, sūnus - JURGĮ ir ANTANĄ dukras - VIDĄ 
ir DANĄ su šeimomis bei visus gimines -

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokykla

PADĖKA
AtA

PETRUI ŠIMONĖLIUI
mirus 1998 m. sausio 15 d., 

nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems ir užjautu- 
siems mūsų šeimą sunkiu netekimo metu.

Dėkojame Anapilio klebonui prelatui Jonui Staš
kevičiui, Danguolei Radikienei ir Mindaugui Gabriui už 
muziką ir giesmes Mišių metu, karsto nešėjams, vaišes 
paruošusioms ponioms ir visiems atvykusiems palydėti 
velionį į paskutinę kelionę -

žmona Irena, sūnūs Petras ir Aleksandras

jų pripažinimą Lietuvoje, ko se
niai reikalavome”.

Na, ir viskas aišku. Tuo me
tu, kai Lenkijos diplomatija lie
tuviams įrodinėjo, kad istoriją 
reikia palikti istorikams, lenkų 
visuomenėje stiprino įsitikini
mą, kad anaiptol ne dėl gražios 
sutarties formos ar idėjos lietu
viai turi istoriją “pamiršti”, bet 
dėl konkrečių ateityje galimų 
pasekmių ir, svarbiausia, dėl 
lenkų tautos prestižo išlaikymo.

Derybų eiga
Ne mažiau įdomios buvo ir 

pačios derybos. Pasiklausykime. 
“Norėdami sudaryti galimybes 
pradėti derybas, pasiūlėme, kad 
ginčytini klausimai, liečiantys 
lietuvių-lenkų istoriją, būtų pa
likti atskiroje deklaracijoje. (...) 
Deryboms einant į pabaigą, kai 
jau suderinome daugumą sutar
ties nuostatų, abi pusės pripaži
no, kad atskira deklaracija nėra 
reikalinga, o ginčytini klausimai 
galėtų būti įžangoje. Tame de
rybų etape buvo aišku, kad Len
kija nesutiks su jokiais Želi
govskio akcijos įvertinimais, tad 
lietuviai siūlė eilines, vis švelnes
nes formuluotes,-kur buvo tik rei
kalaujama, kad Lenkija pripa
žintų, jog ‘Vilnius visuomet buvo 
Lietuvos sostinė’. Bet ir tai Len
kijai buvo nepriimtina, nes būtu
me nedviprasmiškai pripažinę, 
kad tarpukario laikotarpyje Len
kija okupavo Vilnių ir Vilniją. Po 
ilgų, kartais dramatiškų derybų, 
(...) po specialaus prezidento 
Lecho Walensos atstovo And
riaus Zakrževskio vizito pas 
prezidentą Brazauską, su ku
riuo turėjome pokalbį, buvo nu
statytas galutinis sutarties turi
nys ir nustatyta jos pasirašymno 
data (...)”.

1994 m. kovo 18 d. į Lenkiją 
atvykęs tuometinis užsienio rei
kalų min. P. Gylys, pasirašė Lie
tuvos-Lenkijos sutartį. Tuomet 
Lietuvoje buvo skelbiama, kad 
ši sutartis yra “kompromisinė”, 
ir kad “Lietuvos diplomatija pa
siekė pergalę”, laimėjusi tai, kas 
buvo įmanoma. Gal šiandien 
atėjo laikas nurodyti konkrečius 
Lietuvos diplomatijos “laimėji

mus”? Apie Lenkijos diplomati
jos laimėjimus skaitome toliau 
Widacki’o straipsnyje.

Lenkijos laimėjimai
“Kaip žinome, Lietuvoje 

yra daug lenkiškų istorinių vie
tų, o svarbiausia yra mauzolie
jus Rasų kapinėse (kur palaido
ta Pilsudskio širdis ir jo moti
na). Lenkams tai yra kulto vie
ta, ne tik vietiniams, bet ir at
vykstantiems iš Lenkijos. (...) 
1992 metais mums pavyko gau
ti Lietuvos valdžių leidimą 
(kreipėmės į aukščiausias val
džias) sutvarkyti karinę Rasų 
kapų dalį ir, šalia 1919 metų ka
rių kapų, perlaidoti 1944 metais 
žuvusius Armia Krajova karius, 
kurie iki šiol buvo palaidoti 
įvairiose kapinių vietose. Nors 
perstatymas ir sutvarkymas Ra
sų kapinėse sukėlė aistras Lie
tuvoje ir didelį šauksmą spau
doje, bet tai įvyko jau post fac
tum, kai buvo darbai baigti, po 
iškilmingo atnaujintų kapų pa
šventinimo, kuriam sutikimą 
davė oficiali valdžia, nors jos at
stovai nedalyvavo iškilmėje. 
Šioje iškilmėje dalyvavo, tarp 
kitko, Lecho Walensos atstovas 
ministeris A. Zakrževski, Len
kijos vyriausybės atstovai, o šv. 
Mišias atnašavo Lenkijos ka
riuomenės kapelionas Leszek 
Slawoj Glodz. (...) 1994 metų 
balandžio mėnesį, po sutarties 
pasirašymo, gėles Rasų kapinė
se (ant lenkų “sukilėlių” kapų, 
J. Kr.) padėjo Lenkijos prezi
dentas Lech Walensa, dalyvau
jant Algirdui Brazauskui”.

“Armia Krajowa”
Ne tik Želigovskio klausi

mu Lenkijos diplomatija pasie
kė laimėjimą arba, kitaip sa
kant, Lietuva pakeitė 180° savo 
nuomonę. Ne mažiau aistrų 
pradžioje kėlė ir “Armia Krajo
va” klausimas.

“Rimta problema, sunkiai 
sprendžiama, buvo AK veiklos 
Vilnijoje įvertinimas. Tai nebu
vo vien tik prestižo klausimas, 
jis turėjo ir praktines pasekmes, 
tokias, kaip galimybė legaliai 
veikti ir organizuotis AK vete
ranams Lietuvoje, šios kariuo
menės kovų ir palaidojimo vietų 
pagerbimas. Jeigu būtume vien 
tik viską tvarkę su oficialiomis 
valdžiomis, nebūtume niekuo
met šio klausimo sutvarkę. Rei
kėjo mums keisti visuomenės nu
siteikimą. Norint tai pasiekti, į 
Lietuvą atsiuntėme ir išsiuntinė
jome po visas mokslines bibliote
kas kelis šimtus monografijų apie 
AK Inspiravome ir materialiai 
parėmėme knygos apie AK išlei
dimą lietuvių kalba, kurioje buvo 
cituojama lenkų literatūra šiuo 
klausimu. Aš, kaip ambasado
rius, taip pat dalyvavau viešose 
diskusijose, susitikinėjau su 
mokslininkais. Šiuo klausimu 
daugelį kartų pasisakiau per 
Lietuvos radiją, televiziją, spau
dą. Taip pat daug kartų šia te
ma kalbėjau susitikimuose su 
Lietuvos politikais. (...) Mūsų 
iniciatyva, nuo 1992 metų lap
kričio 1 organizavome bendras 
išvykas į Glitiškes ir Dubingius, 
kur kapuose ilsisi abiejų tautų 
aukos. Tose išvykose, mūsų ini
ciatyva, dalyvaudavo Lietuvos 
valdžių atstovai, taip pat AK ve
teranai, kurie stengėsi įregist
ruoti savo sąjungą. Galutine 
šios istorijos tarpsnio baigme 
turėjo būti lenkų pastatytas kry
žius Dubingiuose ir lietuvių pa
statytas kryžius Glitiškėse, ant

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 
Čikaga

Š. m. sausio 14 Čikagos 
“Seklyčioje” kalbėjo dr. Ar
vydas Žygas. Besiklausant jo 
kalbos, ypač mintin ir širdin 
įsmigo Agnutės paveikslas.

Tai 6 metų mergytė, nuo
traukoje tikras angelėlis: švie
siais gelsvais plaukučiais, mėly
nomis akimis, besišypsanti, ran
kutėje laikanti kažkokį žaislelį, 
stovinti prišiukšlintame kieme 
prie skurdaus, apgriuvusio na
melio kažkur Kauno senamies
tyje. Jos tėvelis - alkoholikas. 
Jo antroji žmona, Agnutės ma
ma, negeria ir, kiek gali, rūpina
si vaikais, kurių yra šeši: trys vy
resni pirmosios žmonos, miru
sios kepenų liga ir trys dabarti
nės. Gyvena jie dviejuose kam
barėliuose, kurių viename ant 
grindų ir suplyšusio čiužinio gu
li jau nepagydoma tėvo mama - 
alkoholikė. Stovi virtuvėlė su 
dujų balionu (virimui ir šildy
mui), o kitame kambaryje - tė
vai ir 6 vaikai, kurių vyresnysis 
valkatauja, o kiti - elgetauja. Ką 
jie parneša, tėvas prageria.

Su Agnute dr. A. Žygas su
sipažino per jo vienuolikmetę 
sesutę Jurgitą. Agnutė nelanko 
mokyklos.

Kai dr. A. Žygas paklausė 
tėvus, kodėl jų vaikai neina į 
mokyklą, tai buvo atsakyta: 
“Mes patys nelankėme mokyk
los, o įvairių internatų mokyk
lose nieko gero negavome ir bu
vome tik skriaudžiami. Tai mo
kyklos nereikia ir mūsų vai
kams”. Bet vis dėlto motina su
tiko, kad dr. A. Žygas Agnutę 
nuvestų į mokyklą. Žinoma, 
Agnutei reikėjo drabužėlių, ba
telių, pieštukų, sąsiuvinių. Po 
kelių dienų Agnutė nebenorėjo 
eiti į mokyklą, nes vaikai iš jos 
juokėsi. Mat ji knygas nešėsi 
maišelyje, o visi kiti turėjo port
felius. Reikėjo Agnutei įtaisyti 
bent pigų portfelį...

Kadangi į Kauno kunigų se
minariją pradėjo rinktis daug 
vaikų, ieškodami pagalbos, su 
Kauno, katedros klebono pagal
ba netoli seminarijos buvo gau
tas kambarys, kur tie vaikai gali 
kiekvieną dieną ateiti keliom 
valandom ruošti pamokų ir už
kąsti. Pradžioje jų buvo 20, o 
dabar yra apie 100. Greitai bus 
suremontuotas netoli seminari
jos esantis senas namas, kur 
daug vaikų galės ateiti.

Dr. A. Zygas (pats besiruo
šiąs būti kunigu) Kauno kunigų 

kurių būtų vienodi užrašai: 
“Broliai lenkai, atleiskite” Gli
tiškėse, ir “Broliai lietuviai, at
leiskite” - Dubingiuose. Ši kilni 
idėja, kurią parėmė Draugija 
Lietuva-Lenkija (ir jos pirmi
ninkas Pranas Morkus) pasi
rodė esanti dar nepribrendus. 
(...) AK veteranų sąjunga buvo 
įregistruota Lietuvoje (po as
meniškos Algirdo Brazausko in
tervencijos) 1995 metų pava
sarį”.

Įtaka visuomenei
Lenkijos diplomatijos lai

mėjimai buvo pasiekti sunkiu ir 
atkakliu darbu, gerai apgalvo- 
jant visus veiksmus. “Derybas 
dėl sutarties, o vėliau dėl jos ra
tifikavimo lydėjo Lietuvos vi
suomenės diskusijos apie lietu
vių-lenkų santykius, istorines jų 
aplinkybes, perspektyvas. Dis
kusijos vyko politikų tarpe, ži- 
niasklaidoje, įvairiuose visuo
menės sluoksniuose. Mes sten
gėmės tas diskusijas paveikti as
meniškai joje dalyvaujant, paren
kant įvairius mokslinius, kultūri
nius bei kitus renginius, kviečiant 
pranešėjus iš Lenkijos, platinant 
atitinkamą literatūrą. Susitikinė
jome taip pat su Lietuvos politi
kais, istorikais, publicistais. Mū
sų pagrindinė tezė, kurią norėjo
me įdiegti Lietuvoje, buvo ši: 
istoriją reikia palikti istorikams, 
o politikai privalo užsiimti dabar
timi ir ateitimi. Antra tezė buvo 
ta, kad abiem pusėm reikalingi 
geri santykiai, ir tai yra integra
cijos į Vakarų Europą sąlyga”.

Pastabos
Tuo galima ir baigti, nes to

lesnę eigą visi žinome. Jau ne 
tik iš Lenkijos atvykę “prele
gentai”, bet ir savi politikai bei 
publicistai pradėjo lietuviams 

seminarijoje dėsto sielovadinę 
teologiją. Jis arkivyskupo S. 
Tamkevičiaus nuo 1997 m. yra 
paskirtas seminaristų sielovadi
nio darbo ugdytoju, kad kiek 
galima daugiau jie susipažintų 
su žmonių gyvenimo vargais. 
Seminaristai tam skiria 7-8 vai. 
per savaitę, bendraudami su 
vaikais. Vasarą jie dirbs su naš
laičiais, ir senelių prieglaudose, 
onkoliginėje ligoninėje ir visur, 
kur tik yra vargo. Seminaristai 
ruošiasi katechetiniam pedago
giniam darbui su šeimomis, 
ypač skurstančiomis, kaip Ag
nutės šeima.

VDU dr. A. Žygas dėsto 
kursą “Socialinė etika ir sociali
nė katalikų doktrina”. Jis įjun
gia studentus į labdaros veiklą. 
Socialinės rūpybos katedros 
studentės įsteigė “Al-Anon” - 
anoniminių alkoholikų grupę 
žmonoms ir vaikams, kurių šei
mose yra alkoholikų. Sugrįžęs į 
Lietuvą dr. A. Žygas stengsis 
suorganizuoti “Al-Anon” grupę 
paaugliams, kurių tėvai geria. Ir 
tai darys su pasauliečių studen
tų ir klierikų pagalba.

Dr. A. Žygas davė daug 
šviesių, net graudinančių pavyz
džių iš seminaristų veiklos, pvz. 
kaip jie surengė Velykų šventę 
ne tik vargstantiems vaikams, 
bet ir pakvietė jų tėvus, kad 
šviesos ir gėrio žiburėlis nors 
kartą sušvistų jų visų šeimos gy
venime. Surengė ir Kalėdų 
šventę. Jiems talkino ir Vilniaus 
un-to etnografinis ansamblis. 
“Seklyčios” lankytojai galėjo tai 
pamatyti nuotraukų parodėlėje. 
O pats dr. A. Žygas perėjo 16 
kepyklų Kaune, prašydamas, 
paaukoti kepinių. Vienoje gavo 
nemokamą tortą, keliose - pir
ko vieną, gavo kitą nemokamai, 
bet daugumą pirkinių reikėjo 
pačiam apmokėti...

“Seklyčioje” atsilankiusieji 
vyresnieji lietuviai suaukojo 
vargstantiems vaikams per 200 
dol.

Dr. A. Žygas kalbėjo labai 
įdomiai ir atskleidė tą Lietuvos 
kasdieninio gyvenimo pusę, ku
rios turistai paprastai nemato. 
Jis pabrėžė, kad yra labai daug 
gerų žmonių Lietuvoje, tyliai 
besidarbuojančių ir nelaukian
čių jokių pripažinimų, o tik dir
bančių Motinos Teresės dva
sioje, nes tik taip galima įgy
vendinti pilnutinę krikščionybę, 
kurios gyvas pavyzdys esąs arki
vyskupas S. Tamkevičius.

įrodinėti, kad “istorijos užmirši
mas” buvo Lietuvai labai nau
dingas, kad tuo būdu Lietuva 
pasirodė kaip labai moderni eu
ropietiška valstybė. Įdomu, kad 
po ketvertų metų tie patys poli
tikai, tik kitokia proga (Lietu
vos prezidento rinkimų metu) 
nesibodėjo pasitelkti pagalbon 
istoriją...

Baigiant, norisi paklausti: o 
jeigu ne visiems lietuviams atro
do, kad tai, kas gera ir naudinga 
Lenkijai, yra gera ir naudinga 
Lietuvai? Tai kaip tuomet rei
kėtų vertinti Lietuvos preziden
to, ministerių, diplomatų vaid
menį šioje byloje? Dar norėtųsi 
paklausti: kaip Lietuva veikė 
Lenkijos visuomenę, kiek į Len
kiją pasiuntė savų kalbėtojų, 
įrodinėjančių savo tautos dings
tis. Kodėl į Lietuvą “atsiųstų 
prelegentų” argumentai pasiro
dė svarbesni ir svaresni už savų
jų istorikų ir žinovų išvadas?

Po sutarties pasirašymo 
prakiuro įvairių sutarčių su 
Lenkija maišas. Lietuva su Len
kija jau turi bendras parlamen
tų, prezidentų, vyriausybių tary
bas. Kiek šios iniciatyvos atspin
di gerai išmąstytus ir visapusiš
kai apsvarstytus Lietuvos valsty
bės interesus ir kiek įvairių poli
tinių jėgų rungtyniavimo Lenki
jos naudai, parodys ateitis.

Linkėtina, kad kitoje mo
nografijoje, kurią kada nors pa
rašys koks nors kitas lenkų dip
lomatas, Lietuvos politikų vaid
muo būtų garbingesnis ir nesiri
botų vien tik paklusnaus statisto 
vaidmeniu... J. Kr.
an-nsfesitsfKSfesi-aa-esfBa'Ta-nsstsn-BSi

• 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)

mailto:tevzib@pathcom.com


“Vaiko tėviškės namų” auklėtiniai su svečiais Avikilų kaime prie Marijampolės Ntr. R. Šaknio

Žvelgiant atgal
Dviejų stovyklų kova

Įžiebkime languose vilties šviesą
“Vaiko tėviškės namų” gyventojai Lietuvoje, pasidžiaugę kalėdinėmis 

dovanomis, dėkoja geradariams ir tikisi tolimesnės išeivijos paramos
ELVYRA ŽEIŽIENĖ, Kaunas

“Vaiko tėviškės namuose” 
Avikilų kaime prie Marijampo
lės 1997 m. gruodžio 29 d. įvyko 
ilgai laukta, džiaugsminga kalė
dinė šventė - susitikimas su Ka
lėdų seneliu. Gaila, kad šis vai
kų kaimas dar neturi salės nei 
kitų didesnių patalpų, kur galė
tų susirinkti visi drauge. Dėl to 
90 vaikų iš dešimties VTN šei
mynų susirinko dviejose vieto
se: laikinose vaikų darželio pa
talpose ir šalia esančio vienuo
likto namo svetainėje.

Į šį susitikimą vaikus paly
dėjo jų globėjos, kurias visi jau 
vadina mamytėmis, su savo pa
dėjėjomis ir padėjėjais, kuriems 
čia tenka atlikti tetų, dėdžių ar 
Krikšto tėvelių pareigas. Kauno 
VTN šeimynos į šią šventę at
siuntė tiktai savo atstovus, nes 
jas Kaune Kalėdų senelis jau 
buvo aplankęs Kūčių vakarą.

Visi labai nudžiugo sužino
ję, kad Kalėdų senelio didelį 
maišą su dovanėlėmis į Mari
jampolės VTN Kūčių dieną at
vežė pats Lietuvos susisiekimo 
ministeris Algis Žvaliauskas, 
kuris yra buvęs Marijampolės 
miesto meras. Ministeris vaikų 
kaimo gyventojams yra gerai 
pažįstamas ypač nuo iškilmingo 
atidarymo šventės 1997 m. bir
želio 21 d., kurioje aktyviai da
lyvavo, pasakė gražią kalbą, o 
šventės išvakarėse jo rūpesčiu 
buvo išlygintos ir asfaltuotos vi
sos VTN kaimo gatvės. Taip 
buvo atbaigtas naujai sukurtos 
gyvenvietės išviršinis vaizdas. 
VTN gyventojai visada su dė
kingumu prisimins ministerio 
Žvaliausko rūpestį ir pagalbą.

Kitas Kalėdų senelio dova
nėles vaikams parūpino Krikšto 
mamytė dr. Angelė Avižonienė, 
kuri nuo praėjusių Velykų iš 
Romos yra persikėlusi gyventi į 
Lietuvą ir apsigyvenusi Kaune. 
Ji labai daug dėmesio rodo be
globiams vaikams, surinktiems 
“Vaiko tėviškės namuose”.

Atsiėmę iš Kalėdų senelio 
rankų jiems skirtas dovanėles, 
VTN vaikai atliko įdomią pro
gramą, kurioje ir vaidino, ir dai
navo, ir eilėraščius deklamavo. 
Patys mažiausi - darželinukai - 
buvo pasipuošę gyvuliukų kau
kėmis. Dauguma jų pirmą kartą 
savo gyvenime dalyvavo tokioje 
šventėje. Linksminosi, šoko, 
dainavo drauge su svečiais.

Visų vaikų veidai švytėjo 
džiaugsmu. Šios Kalėdų dienos 
su Kūčių vakariene, susėdus 
prie šeimyninio stalo, kalėdai
čių pasidalijimu, dalyvavimu iš
kilmingose Kalėdų pamaldose, 
prakartėlių lankymu, pagaliau 
susitikimas su Kalėdų seneliu ir 
dovanėlės iš jo didžiojo maišo 
šiems iš gatvių ir lindynių su
rinktiems vaikams tikrai padarė 
neišdildomą, visam gyvenimui 
išliekantį įspūdį.

“Kiekvienas vaikas turi tei
sę į tėviškės namus”, - sako

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).

Vaiko teisių chartija, paskelbta 
Jungtinių tautų organizacijos 
1989 m. Tokius tėviškės namus 
jau yra atradę arba artimiausiu 
laiku atras 120 vaikų Marijam
polės vaikų kaime. Keturios 
VTN našlaičių šeimynos yra 
apgyvendintos privačiuose bu
tuose Kaune. Ten gyvena iš viso 
24 vaikai.

Tai yra tiktai pirmieji mėgi
nimai išspręsti beglobių vaikų 
problemą. Kauno miesto savi
valdybės Vaikų teisių apsaugos 
tarnybos įskaitoje šiuo metu yra 
600 asocialių šeimų, kuriose au
ga pusantro tūkstančio vaikų, 
stokojančių būtiniausio tėvų dė
mesio. Šimtai beglobių, alkanų 
vaikų, mintančių atliekomis, 
išmestomis Kariotiškių ir Lapių 
sąvartynuose (prie Kauno) ne
patyrė brangios Kalėdų šventės 
jaudulio ir džiaugsmo. Šiuos 
vaikus nuskriaudė jų artimiausi 
žmonės - tėvai, kurie duonai 
skirtus vaikų pašalpų pinigus iš
keičia į alkoholį, skandinasi pi
gaus “pilstuko” jūroje (taip va
dinamas neaiškios kilmės alko
holis, kuris vežiojamas po Lie
tuvos kaimus ir miestus, par
duodamas tūkstančiais litrų, 
pilstomas kibirais, trijų litrų 
stiklainiais, stiklinaitėmis.

“Vaiko tėviškės namų” stei
gėjas mons. Vytautas Kazlaus
kas sako negalįs ramiai melstis 
ir džiaugtis Kalėdų šventėmis, 
žinodamas, kad dar tiek daug 
vaikų Lietuvoje kenčia alkį, 
smurtą, nemeilę. Juk mūsų, lie
tuvių, taip maža, negalime leisti 
pražūti nė vienam vaikeliui. Dar 
daug vaikų neturi namų. Tam
siais žiemos vakarais jų nekvie
čia sugrįžti jaukus namų žibu
rys. Kas iš mūsų nėra patyręs, 
koks yra mielas tėviškės namų 
žiburys, kurį įžiebdavo mama, 
laukdama sugrįžtančių vaikų? 
Šis žiburys ne kartą paviliodavo 
iš slėptuvių namo nuo šalčio pa- 
styrusius “miško brolius”, ku
riems dažnai už tai tekdavo su
mokėti gyvastimi. Šių didvyrių - 
Lietuvos kankinių, tremtinių ir 
žuvusių laisvės kovotojų - atmi
nimui kas vakarą įsižiebia žibu
rėliai Avikilų kaime - vaiko tė
viškės namų languose.

Kanados lietuviai, ilgėda- 
miesi tėviškės langų šviesos, sa
vo savaitraštį pavadino “Tėviš
kės žiburiais”. Nuo pat pradžios 
šis laikraštis ir jo skaitytojai per 
Kanados lietuvių katalikių mo
terų draugiją labai nuoširdžiai 
rėmė VTN iniciatyvą. Jų bend
radarbiavimo dėka bent dalelė 
nuskriaustų Lietuvos vaikų 
atsitiesia iš dvasinio skurdo, au
ga apgaubti rūpestingos moti
niškos meilės, turi jaukų šeimos 
židinį, lavinasi mokyklose, ug
domi katalikiška Dievo ir Tėvy
nės meilės dvasia.

Kanados lietuvių pagalba ir 
toliau labai reikalinga “Vaiko 
tėviškės namams”. Čia dar 
trūksta erdvesnio vaikų darže
lio, sporto salės, erdvesnės ir 
tinkamesnės koplyčios. Du na
mai - šeštasis ir keturioliktasis - 
dar nėra galutinai baigti, nes 
trūksta kai kurių vidaus įrengi
mų. Keliems nameliams reiktų 
tinkamesnių baldų. Namų šildy
mas, vaikų maitinimas, apranga, 
auklėjimas taip pat priklauso 
nuo geradarių pagalbos ir gera
noriško bendradarbiavimo. Ti
kimasi, kad apie 50% išlaidų 
padengs valstybė pagal rengia
ma įstatymą. Kitą dalį teks susi

rinkti iš geradarių. Pagrindiniai 
geradariai yra užsienio lietuviai. 
Kai lankydamiesi Lietuvoje jie 
užvažiuoja į “Vaiko tėviškės na
mus”, vaikams visada būna gra
ži šventė. Tarp kitų praėjusią 
vasarą čia apsilankė keletas Ka
nados lietuvių katalikių moterų 
atstovių, pabendravo su vaikais, 
juos apdovanojo ir domėjosi 
kaimo gyvenimu, jo dabarties ir 
ateities problemomis. Lietuvės 
katalikės moterys iš Toronto, 
Hamiltono, Montrealio nuošir
džiai užtikrino, kad šie vaikai 
Kanados lietuviams yra pasida
rę lyg savi, kad jie ir toliau rū
pinsis šių vaikų likimu.

Daugelis čia apsilankančių 
užsienio lietuvių iškelia klausi
mą: ką daryti su tais vaikais, ku
rie nepaklius į laimingųjų skai
čių ir negalės apsigyventi VTN 
šeimynose? Mons. V. Kazlaus
kas atsako: VTN pavyzdžiu mė
ginama pasekti ir valstybiniuose 
vaikų namuose, internatuose. 
Kiek tai yra įmanoma, mėgina
ma sudaryti natūralios šeimos 
atmosferą, padalijant vaikus j 
mažesnes grupes, ieškant jiems 
tikrai motiniškų auklėtojų. Savi
valdybės ieško natūralių šeimų, 
kurioms galėtų patikėti našlai
čių globą. Šių pastangų rezulta
tai, deja, gali būti tiktai labai ri
boti. Mons. V. Kazlausko įsiti
kinimu, reiktų ieškoti butų ir 
juose įkurdinti beglobių vaikų 
šeimynas pagal VTN išbandytą 
modelį. Keturios tokios šeimy
nos atskiruose butuose VTN 
globoje jau ketvirti metai veikia 
Kaune. Čia jaukų šeimos židinį 
yra atradę iš viso 24 vaikai.

Neseniai Kauno spauda ra
šė, kad artimiausiu laiku užsie
nio lietuviai pareikš pretenzijas 
dar į keletą tūkstančių namų 
Kauno centre ir Žaliakalnyje. 
Be abejonės, tarp tų savo nuo
savybę atgaunančių lietuvių at
siras ne vienas, kuriem iškils 
klausimas, kaip galėtų panau
doti atgautą namą, nes Lietuvo
je jau nėra artimesnių giminių. 
“Vaiko tėviškės namai” tokiem 
tautiečiam norėtų duoti nuošir
dų patarimą: padovanokite savo 
atgautą namą beglobiams vai
kams. Taip jūs geriausiai patar
nautumėte Lietuvai ir jos atei
čiai. Su VTN pagalba jūsų na
me būtų įkurdinta našlaičių šei
myna, kuri jums pasiliktų amži
nai dėkinga. Tai būtų Jūsų šei
myna, kuri visada jūsų lauktų ne 
tik kaip brangaus svečio, bet ir 
kaip globėjo bei šeimininko. Jū
sų namą paveldėtų vis nauja 
našlaičių karta. Jo languose nie
kada neužgestų šilti “tėviškės 
namų” žiburėliai, skleisdami vil
ties šviesą vis naujom Lietuvos 
vaikų kartom.

“Vaiko tėviškės namų” šei
mynos iš Marijampolės ir Kau
no dar kartą nuoširdžiai dėkoja 
visiems savo geradariams Kana
doje ir kituose kraštuose ir per 
laikraštį siunčia laimingų nau
jųjų metų linkėjimus, sušildytus 
mažų širdelių šiluma.

Adresas: Vaiko tėviškės na
mai, Druskininkų 4-1, 3000 
Kaunas. Tel./Fax 37 07/22 82 24.

Valiutinė sąskaita: State 
Commercial Bank of Lithua
nia. Fax 37 07/225726. Telex 
261246 OPERA SU; S.W.I.F.T. 
BARU LT 2X for credit to 
Kaunas Branch “Vaiko tėviškės 
namai”. Account No. 06400029/ 
700070 432.

BIRUTĖ JONELIENĖ, Prienai
Praėjo Lietuvos prezidento 

rinkimai, nutilo priešrinkiminės 
kalbos, atvėso aistros. O kiek 
nervų kainavo visiems!

Dabar visi dori lietuviai 
džiaugiasi ir sveikina Valdą 
Adamkų, nors prieš pirmąjį rin
kimų ratą tikrieji patriotai rėmė 
Vytautą Landsbergį. Visas pa
saulis žino jo nuopelnus Lietu
vos nepriklausomybei, jo patirtį 
ir politinį įžvalgumą. Tai patvir
tino ir užjūrio lietuviai, dau
giausia balsų atidavę ne už “sa
vą”, išeivijos atstovą, bet už Vy
tautą Landsbergį. Kai jis nepa
teko į II ratą, kai ryškia persva
ra pirmavo Artūras Paulauskas, 
tai buvo visiems staigmena. Štai 
kaip: po to, kai penkerius metus 
prezidentavo buvęs pirmasis KP 
CK sekretorius, balsuotojai pa
sirinko dar geriau - KGB kari
ninko sūnų, remiamą buvusių 
komunistų.

Negalėjom guostis nė tuo, 
kad mūsų Prienų rajonas, lygi
nant su visa Lietuva, balsavo 
kiek geriau: už Artūrą Paulaus
ką - 40%, už Valdą Adamkų - 
28%, už Vytautą Landsbergį - 
22%. Antrame rinkimų rate - 
už Valdą Adamkų - 56,14%, už 
Artūrą Paulauską - 43,86%.

Viena mano bičiulė, ne pir
mus metus dirbanti rinkimų ko
misijoje, pastebėjo, kad per 
šiuos rinkimus balsuoti ėjo visi 
girtuokliai ir bastūnai, kurie 
ankščiau niekad neidavo, netgi 
neįsileisdavo kvietimus atnešusius.

Kodėl Artūras Paulauskas 
labai savas buvo tokiems žmo
nėms, kurie vis dar ilgisi socia
listinio rojaus, kai dirbti nerei
kėjo, o gerti stiklinėmis galėjo? 
Kodėl Prienų rajone bene dau
giausia už Artūrą Paulauską 
balsavo Balbieriškyje? Ar ne 
dėl to, kad ten yra spirito ga
mykla?

Štai ir Prienų mieste seniai 
pastebimas toks dėsningumas:. 
patriotiškai balsuoja miesto sen
buviai, gyvenantys senamiestyje, 
o “raudonai” balsuoja naujasis 
Statybininkų ir Stadiono mikro
rajonai, kur daugiabučiai na
mai, kur daugiausia iš įvairių 
kraštų atvykusių žmonių.

Norėčiau plačiau paaiškinti, 
kodėl vartoju sąvokas “balsuoja 
patriotiškai”, balsuoja “raudo
nai”. Nors užjūrio lietuviams 
turbūt visiškai aišku, ką Lietu
voje reiškia balsavimas už kai
riuosius ir už dešiniuosius. Kai
rė ir dešinė pokomunistinėje 
valstybėje turi būti vertinama 
ne taip, kaip visame pasaulyje, 
kur kairė ir dešinė tereiškia so
cialinę-politinę orientaciją. Ša
lyje, išsivadavusioje iš okupantų 
komunistų, kairėje pusėje gru
puojasi buvę okupantų tarnai,

“Vaiko tėviškės namų” atidarymo iškilmė 1997 m. birželio 21 d. Avikilų kaime prie Marijampolės
Ntr. R. Šaknio

Įvairios žinios
“Frankfurter Allgemeine” 

1998 m. sausio 17 d. laidoje 
taikliai pastebi, kad Baltijos 
valstybių būklė esanti sustiprė
jusi. Nurodo ir Lenkijos laikraš
tį “Gazeta Wyborcza”, kuriame 
rašoma apie pasirašytą Baltijos 
valstybių prezidentų ir JAV 
prezidento chartą, kuri tapusi 
pasu į Europą. Ji nesanti garan
tija, bet stiprinanti padėtį prieš 
Rusiją. Nėra abejonės, kad bal- 
tiečių siekiai jungtis į ŠAS (NA
TO) priklauso nuo ryšių su 
Maskva. Pasirašyta JAV part
nerystės sutartis su Baltijos 
kraštais pastariesiems teikia 

parsidavėliai, stribai ir jų pali
kuonys, buvę komunistai ir no
menklatūriniai darbuotojai, ku
rie ilgisi buvusio socialistinio 
“rojaus”, kurie bijo, kad paaiš
kės nešvari jų praeitis. Tai jie 
vis kalba apie santarvę, apie 
tautos supriešinimą.

Nejaugi jie mano, kad doras 
Lietuvos patriotas glebėsčiuosis 
su buvusiu stribu, kad abu dū
saus kaip “prie ruskio buvo ge
riau”? Todėl visiškai aišku, kad 
tautos susipriešinimas bus tol, 
kol neišnyks buvusieji, tie kurie 
yra užkrėsti “raudonojo maro” 
bacilom. Ir nėra pagrindo ma
nyti, kad po 50 metų jų visai ne

beliks. Dažniausiai ir jų pali
kuonys būna prisigėrę to paties 
raugo, auginti toje pačioje dva
sioje. Sąlyginai juos visus vadi
name “raudonaisiais”. Todėl ir 
balsuotojai Lietuvoje pasiskirs
to į dvi pagrindines stovyklas - 
patriotus ir “raudonuosius”. 
Įtempta kova II rinkimų rate ir 
vyko tarp šitų dviejų stovyklų.

Negalim labai džiaugtis per
gale, nes rinkimų rezultatai pa
rodė, kad beveik pusė Lietuvos 
žmonių užsikrėtę “raudonojo 
maro” bacilom. Tiesa, tarp bal
savusių už Artūrą Paulauską 
buvo nemaža dalis ir politikoje 
nesiorientuojančių, nesusivokian
čių, ypač nesubrendusio jauni
mo, kurių balsavimo motyvas 
buvo: “jaunas, gražus”. Jau per 
rinkimų vajų atsiskleidė jo 
“jauno, gražaus” ir jo koman
dos stilius. Užklaustas apie tėvo 
praeitį, žiūrėdamas į ekraną ir 
nemirksėdamas išsisukdavo nuo 
klausimo ir pradėdavo aiškinti 
apie motinos gimines, nukentė
jusius nuo okupantų. Paklaustas 
apie žmonos tautybę, atsakė: 
“Aš kraujo tyrimų nedariau”.

Priešiškumu visus pralenkė 
šio kandidato rinkimų štabo na
rys Arvydas Juozaitis, kuris Val
dą Adamkų vadino ateiviu, atė
jūnu ir priminė, kaip rinkimai 
baigėsi Štasiui Lozoraičiui. Ne 
be reikalo dar 1991 metais Prie
nų politiniai kaliniai jį apmėtė 
kiaušiniais ir “pavaišino” dilgė
lėmis.

Nepaisant visko, prezidentu 
netapo KGB ir LDDP statyti
nis. O dėl Valdo Adamkaus - 
pagyvensim, pamatysim. Bent 
jau šiuo momentu išgelbėjo Lie
tuvą nuo pavojaus ir nuo gėdos 
prieš pasaulį.

Tiesiog graudžią šypseną 
kėlė pralaimėjusio kandidato ir 
jo komandos elgesys po rinki
mų: knisosi ir po sąvartynus, ir 
po šiukšlių dėžes, ieškodami 
biuletenių. O korespondentės 
paklaustas apie rinkimų baigtį, 
Artūras Paulauskas pasakė: 
“Visko užteko, tik balsų pritrūko.”

Pritrūko. Net ir šiukšlių dė
žėse nesurado...

tam tikrą suvienodinimo būklę.
Panašiai apie tai rašo ir Da

nijos konservatorių laikraštis 
“Berlingske Tidende”, bet pa
stebi, kad greitas trijų Baltijos 
kraštų priėmimas į SAS (NA
TO), remiantis realiu pagrindu, 
nėra galimas. Tačiau pasirašyta 
sutartimi galimybės yra atidaro
mos. Tas pats “Frankfurter All
gemeine” kitoje laidoje pastebi, 
kad Rusijos reagavimas dėl su
tarties pasirašymo iškelia tam 
tikra prasme nedėkingumą. Tai 
tik prilyginama naiviu apsime
timu.

“Welt am Sonntag” 1998
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Takas į Anykščių šventovę Nuotr. Alf. Laučkos

Sportas virš politikos
Dviejų aukštųjų lietuvių krepšininkų laimėjimai Amerikoje

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

Sielojamės, kad Amerikos 
žiniasklaida ne tik klaidingai at
siliepia apie Lietuvos preziden
tinius rinkimus, bet ir visai ig
noruoja trijų Baltijos respublikų 
prezidentų apsilankymą Vašing
tone ir pasirašymą labai svar
baus dokumento - abipusės pa
ramos ir bendradarbiavimo 
chartijos, patvirtintos keturių 
prezidentų parašais. Sunku iš
aiškinti priežastis, tačiau žino
me, kad eiliniai Amerikos vi
suomenės nariai daugiau domisi 
sportu negu politika, o Baltijos 
respublikos atrodo nereikšmin
gos, nutolusios, “mažytės”, nors 
geografinė statistika rodo, kad 
ir Europoje esama už Lietuvą 
savo plotu mažesnių valstybių...

Nepaisant Baltijos politinių 
įvykių ignoravimo, Cleveland’© 
milijoninio tiražo dienraštis “The 
Plain Dealer” jau keli mėnesiai 
savo labai populiariame sporto 
skyriuje daug ir pozityviai rašo 
apie krepšininką Žydrūną II- 
gauską, “naujoką” (rookie) iš 
Lietuvos. Tai labai aukšto ūgio, 
septynių pėdų ir trijų colių, jau
nas, dvidešimties dvejų metų vy
ras, savo puikia žaidimo strate
gija “sustabdęs ‘Cavaliers’ krep
šinio komandos nuosmukį”. Be
veik kiekvienoje dienraščio lai- 

sausio 18 d. laidoje pabrėžia 
JAV-bių laikyseną. Nurodomas 
prezidento B. Clinton’o paaiški
nimas, kad Europa be Baltijos 
kraštų saugumo negali pati būti 
saugi. Latvijos prezidentas Gun
tis Ulmanis, šios specialios su
tarties pasirašymo proga paste
bėjo, kad pasirašytas dokumen
tas labiau suriša Baltijos kraštus 
su JAV. Ryšiai stiprės ekono
minėje ir karinėje srityje. Kai 
kurių diplomatų nuomone, ši 
sutartis esanti “užbėgimas už 
akių” Rusijai, bandančiai savitu 
būdu derinti santykius su Balti
jos kraštais. (Iškarpas iš vokie
čių spaudos atsiuntė Le.Kro.)

Snk. 

doje yra aprašomi jo laimėjimai, 
o televizijos sporto žiniose ko
mentatoriai tiksliai ištaria jo pa
vardę ir vardą, pabrėždami, kad 
jis yra Lietuvos krepšininkas, 
žaidęs Kauno krepšinio ko
mandoje.

Sausio 20 dienos laidos 
sporto skyriuje stambia antrašte 
straipsnis skelbia: “Ilgauskas 
veidu į veidą susitiks su savo he
rojumi - Saboniu”, kuris yra to 
paties ūgio, bet sveria trisde- 
šimčia svarų daugiau, yra už II- 
gauską vienuolika metų vyresnis 
ir priklauso PortĮand’o “Trail 
Blazers” krepšinio komandai. 
Straipsnyje taip pat paminima, 
kad abu krepšininkai gimę Kau
ne, o korespondentui Ilgauskas 
pasakęs: “Kai augau, Sabonį 
adoravau”.

Sausio 20 dienos vakare 
Cleveland’o Gund arenoje įvy
ko žaidynės tarp Cleveland’o 
“Cavaliers” ir Portland'o “Trail 
Blazers”. Su didele įtampa tele
vizijoje sekiau žaidimą ir nega
lėjau atsigėrėti pranešėjų ko
mentarais apie “du lietuvius” - 
Arvydą Sabonį ir Žydrūną II- 
gauską. Arenoje gausi publika 
rodė nusivylimo ženklus, kai iš 
pat pradžių Cleveland’o “Cava
liers” atsilikinėjo prieš Portlan- 
d’o “Trail Blazers”. Ilgauskas 
sėkmingai rinko taškus, bet pir
mam puslaikiui baigiantis Čle- 
veland’as buvo labai atsilikęs. 
Tačiau, žaidimui tęsiantis, dau
giausia Ilgausko dėka, pasivijo 
priešininkų komandą ir į pabai
gą rezultatas buvo 84-84. Atėjo 
lemtingas momentas, likus vos 
keliom sekundėm. Deja, Port- 
lando žaidikas Anderson įmetė 
krepšį ir rezultatas buvo 84-86 
Portlando naudai.

Sekantį rytą “The Plain 
Dealer” sporto skyriaus pirma
me puslapyje buvo didelė nuo
trauka kurioje rodoma, kaip 
Sabonis iš Ilgausko rankų išstū
mė kamuolį. Po nuotrauka pa
rašyta, kad Ilgauskas laimėjo 
keturiolika taškų prieš Sabonio 
šešis “kovoje tarp dviejų aukšta
ūgių lietuvių”...

Nepaisant “Cavaliers” pra
laimėjimo, arenoje buvo nepap
rastai malonu matyti Ilgausko ir 
Sabonio pavardes ant jų unifor
mų ir labai palankius komenta
rus apie juos. Sabonis buvo api
būdinamas kaip “nuostabus” 
(terrific) krepšininkas ir vėliau 
tvirtinama, kad Ilgauskas ir Sa
bonis buvo svarbiausi žaidėjai, 
net atskirai parodžius jų žaidi
mo statistikas. Ilgauskas pasiro
dė kaip labai agresyvus krepši
ninkas, daug prisidėjęs prie taš
kų skirtumo sumažinimo.

Nepaisant Cleveland’o pra
laimėjimo, tiek Sabonis, tiek Il
gauskas padarė stiprų įspūdį 
sporto mėgėjams ir pakėlė vieti
nių lietuvių nuotaikas bei juose 
sukėlė pasididžiavimą tėvynai
nių sėkme juo labiau, kad jų 
tautinė kilmė ne tik nebuvo sle
piama, bet net pabrėžiama.
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® LAISVOJE TEVYNEJE
REZISTENTAMS - 500 LITŲ
Baltiečių BNS žinių agentū

ros pranešimu “Lietuvos ryte”, 
Lietuvos seimas pernai patvirtino 
įstatymą nuo 1998 m. sausio 1 d. 
mokėti pensijas rezistencinės ko
vos dalyviams. Jų dydis - maž
daug 500 litų. Karių savanorių są
rašus pensijai gauti turėjo parū
pinti Lietuvos gyventojų tautžu- 
dystės ir rezistencijos centras. Šio 
įstatymo autorius Antanas Stasiš
kis aiškino žurnalistams, kad Lie
tuvoje dar yra apie penkis ar šešis 
šimtus tokios pensijos nusipelniu
sių asmenų. A. Stasiškis taipgi 
minėjo vienkartines vyriausybės 
pašalpas, kurios sekančių dvejų 
metų laikotarpyje turėtų būti iš
mokėtos ginkluoto pasipriešinimo 
kovose sužalotiems ar įkalinimo 
metu invalidais tapusiems žmo
nėms. Pirmos grupės invalidai tu
rėtų gauti 14.000 litų, antros gru
pės - 11.500, trečios grupės - 
8.500.

KARIAI TOLI NUO LIETUVOS
Lietuvos kariuomenės dienai 

buvo skirta Vytauto Didžiojo ka
ro muziejuje Kaune surengta pa
roda apie lietuvius karius, po II 
D. karo tarnavusius kitų valstybių 
kariuomenėse ir dalyvavusius tų 
valstybių tarpusavio kovose. Karo 
muziejaus okupacijų ir pasiprieši
nimo skyriaus vedėjas A. Markū
nas priminė “Lietuvos ryto” ats
tovei Vidai Savičiūnaitei, kad 
šion parodon neįjungti lietuviai 
kariai Sovietų Sąjungos kariuo
menėje. Juos skaudžiausiai palie
tė karas Afganistane. Jame daly
vavo 5.000 karių iš Lietuvos, žuvo 
80. Pagrindinis dėmesys šioje pa
rodoje teko vyrams su lietuviško
mis pavardėmis JAV, Argentinos, 
Prancūzijos kariuomenėse, Viet
namo ir Korėjos karų metraščiuo
se.

KALĖDŲ SENELIO DIRBTUVĖS
Šiaulių kultūros centre jau 

atidarytos Kalėdų senelio dirbtu
vės. Jose galima ne tik pažiūrėti 
ar įsigyti įvairių suvenyrų, bet ir 
patiems lankytojams jų pasidaryti 
Kalėdų senelio priežiūroje. Į Ka
lėdų senelio dirbtuves nemoka
mai įsileidžiami bet kokio am
žiaus šiauliečiai ar ir jų svečiai. 
Jose jų laukia keramikai, puokš
čių paruošėjai, siuvinėtojai, gėlių 
meistrai, pynėjai iš šiaudelių ar 
vytelių. Kalėdų senelio dirbtuvėse 
bus organizuojami kalėdinių mai
šelių, gražiausio laiško Kalėdų se
neliui, veido ir aprangos kaukių 
konkursai.

BENAMIAI ŠILTAME VAGONE
Vilniečiai benamiai Naujuo

sius metus sutiko geležinkelio 
stotyje apnakvinti šiltame keleivi
niame vagone. Tokia idėja kilo 
susisiekimo ministeriui Algiui 
Žvaliauskui ir vidaus reikalų mi
nisteriui Vidmantui Žiemeliui. Jų 
pasiūlymui pritarė Vilniaus

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

burmistras Rolandas Paksas, o 
savivaldybė sutiko parūpinti lėšų 
vagonan atėjusiems ar tą naktį at
vežtiems vilniečiams pamaitinti.

DIDVYRIS AR PINIGAUTOJAS ?
Rūtos Peršonytės pranešimu 

“Lietuvos aide”, čečėnų tautos 
didvyriu tapo savo gyvybę už Če
čėnijos laisvę paaukojęs tauragiš
kis jaunuolis Linas Vėlavičius. 
Karinę prievolę atlikęs sovietų 
karo laivyne Murmanske, jis dir
bo Kregždėnų kaime ir 1994 m. 
vasarą dingo, be jokios žinios pa
likęs motiną Oną Vėlavičienę. Jai 
tik buvo žinoma, kad sūnui trūks
ta pinigų ir kad jis nori tapti kari
ninku. Tik dabar paaiškėjo, kad 
L. Vėlavičius penkeriems metams 
kariauti už pinigus buvo išvykęs 
Armėnijon, o iš ten lankydavosi 
Čečėnijoje. Pasak R. Peršonytės, 
motina tą savo dvidešimt aštuo- 
nerių metų sūnų paskutinį kartą 
matė tik televizijos laidoje, sėdin
tį tarp sukilusios Čečėnijos karių. 
1995 m. kovė mėnesį jis žuvo ka
re už Čečėnijos nepriklausomybę 
ir yra paskelbtas čečėnų didvyriu, 
jo vardu pavadinta viena Grozno 
gatvė. Sūnaus palaikai tik dabar 
buvo parvežti motinai ir iš Vil
niaus Šv. Teresės šventovės palai
doti gimtinėje - Tauragės rajono, 
Lauksargių apylinkės Kregždėnų 
kaime, Sartininkų kapinėse, kur 
ilsisi ir ankščiau miręs tėvas.

NELEGALAI IEŠKO ŠILUMOS
Kalėdų laikotarpyje, nusigan

dę lietuviško šalčio Pabradės sto
vykloje, namo nutarė grįžti Lietu
voje sulaikyti nelegalai iš Pakista
no ir Bangladešu vadinamos Ben
galijos. Keleiviniu Lietuvos lėktu
vu ten buvo nuskraidinti 86 Pa
bradėje įstrigę atėjūnai. Jie buvo 
aprengti Švedijos labdaros parū
pintais spalvingais drabužiais, o 
finansinės paramos lėktuvo skry
džiui buvo susilaukta iš JAV. Nė 
vienas norinčiųjų grįžti nepasipra
šė politinės globos Lietuvoje. Šį 
kartą juos namo lydėjo Lietuvos 
televizijos ir spaudos atstovai, ne
legalų stovyklos Pabradėje direk
torius E. Tuinyla, inspektorius G. 
Strikulis ir vertėja R. Mačiulaity- 
tė. Informacijos apie šį skrydį pa
teikia su jais keliavusi “Lietuvos 
ryto” atstovė Gražina Svidersky
tė. Pasirodo, nevisi to lietuviško 
šalčio bijo. Ji rašo, kad labai šaltą 
naktį iš Pabradės stovyklos pabė
go penki vyrai. Su jais bėgęs viet
namietis tebėra nesurastas. Spėja
ma, kad jis sušalo, pasiklydęs miš
ke. Sugrįžusieji namo nelegalai, 
ten šaltai sutinkami. Mat jie, sva
jodami apie gerą gyvenimą Vo
kietijoje, pabėgimą finansavo viso 
turėto turto išpardavimu, kartais 
su juo parduodami net ir savo 
žmonas, nenorėjusias bėgti su 
jais. Lietuvai didele našta buvo 
tapęs jos teritorijoje suimtas ir 
Pabradėje uždarytas beveik tūks
tantis nelegalų. Problemą padėjo 
išspręsti šalčiai Lietuvoje. Didžio
ji nelegalų dalis jau grįžo namo. 
Iš tūkstančio Pabradės stovykloje 
turbūt liks tik pustrečio šimto. 
Sugrįžtančiuosius Bangladešan ly
dėję lietuviai stebėjosi, kad ten 
žmonės Dakos gatvėse vaikšto 
apsikarstę skarmalais, kai Celsi
jus dar rodo 20 laipsnių šilumos ir 
lietuviams, atvykusioms iš šaltos 
lietuviškos žiemos, pakankamai 
šilta vienmarškiniams. V. Kst.

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos koplyčios altorius, papuoštas Kalėdų 
šventei 1997 m. Nuotr. V. Staškevičiaus
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metų minėjimo iškilmės prasidės 
1998 m. vasario 14 d. Šeštadienį 
minėjimas įvyks 4 v.p.p. Jaunimo 
centro salėje. Paskaitininkas bus 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas. Meninę dalį atliks Hamil
tono vienetai - “Aukuras”, “Gyva- 
taras” ir Toronto vyrų choras 
“Aras”. Sekmadienį - 10.30 v. ryto 
iškilmingos Mišios. Visos organiza
cijos prašomos dalyvauti su vėliavo
mis. Minėjimą rengia ir visus kvie
čia dalyvauti -
KLB Hamiltono apylinkės valdyba

PAMALDOS UŽ MIRUSIUS 
AUKURIEČIUS

Degu, kaip žvakė vidury nakties 
ir nežinau, o Viešpatie, kada 
ateisi tu manęs užpūsti.

Šiais Kazio Inčiūros poezijos 
žodžiais “Aukuro” meno vadovė- 
režisierė Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė pradėjo susikaupimą ir 
“Aukuro” mirusiųjų prisiminimą. 
Per eilę metų “Aukurui” daug pasi
darbavo a.a. Kazimieras Mikšys, 
Kazimieras Bungarda, Laima Bal
trukonytė, Saulė Staniulytė, Halina 
Rickienė, Algis Riekus, Antanas 
Mingėla, Vladas Panavas, Jonas 
Petraitis, Pranė Dalienė ir kiti. Vi
sai neseniai iškeliavo amžinybėn 
“Aukuro” garbės narys aktorius- 
humoristas a.a. Vitalis Žukauskas.

1998 m. sausio 2 d. (pirmąjį 
penktadienį) 7 v.v. aukuriečiai susi
rinko į Hamiltono Aušros Vartų 
šventovę pagerbti “Aukuro” miru
sių 28 narių. E. Kudabienė jautriais 
žodžiais prisiminusi mirusiuosius, 
išvardino kiekvieną atskirai, o au
kuriečiai nešė prie altoriaus gėles.

Po šv. Mišių susirinkome į pa
rapijos salę trumpai programai ir 
kuklioms vaišėms. E. Kudabienė 
nuoširdžiai padėkojo mūsų gerb. 
klebonui kun. Juvenaliui Liaubai už 
atnašautas šv. Mišias ir visiems atsi
lankiusiems pagerbti mirusių auku- 
riečių.

Prisimindama kai kuriuos poe
tus, E. Kudabienė pakvietė Aliną 
Žilvytienę perskaityti Henriko Ra
dausko eilėraščių, Simą Karną - 
Fausto Kiršos “Rūpintojėlį”, Mari
ją Kalvaitienę - Birutės Pūkelevi- 
čiūtės “Motinos Raudą”. Programą 
baigė pati režisierė, suvaidindama 
Kazio Inčiūros “Kražių moterėlę”.

Vakaro dalyviai gausiai plojo ir 
pageidavo daugiau literatūros va
karų. 1998 m. vasario 21 d. “Auku
ras” laukia visų Julijos Žemaitės 
“Trys mylimos” premjeroje. Tad iki 
pasimatymo. M.K.

A. a. DANUTĖS BABINIENĖS 
atminimui, užjausdami gimines 
Lietuvoj, vietoj gėlių, “Pagalbai 
Lietuvos vaikams“ aukojo: $40 - E. 
L. Klevai, V. P. Pranskevičiai; $30 
- G. B. Čižikai; $25 - A. Mačiukie- 
nė; $20 - E. K Gudinskai, O. B. 
Steponavičiai; $10 - G. Agurkienė, 
J. Astas, J. Juozaitienė, P. Krivins- 
kienė, A. Mačiulaitienė, E. Mažu- 
laitienė, L. Stukienė, V. P. Šid
lauskai.

A. a. AMELIJOS PALMERIE- 
NĖS atminimui: $15 - L. Ruth Bu- 
lionis.

A. a. PRANO ŠIŪLIO atmini
mui: $20 - J. V. Pilkauskai.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja -
PLV komitetas

A. a. PR. ŠIULIO ATMINI
MUI “Vaiko tėviškės namams" au
kojo: $20 - J. Deveikis, Z. Českaus- 
kas, A. A. Petrauskai, I. P. Girniai, 
V. Leparskas, Em. Trivinevičienė; 
$10 - D. Žemaitienė, M. Vaitonie- 
nė. “Tremtinių grįžimo fondui” - 
$20 - aukojo L. Stukienė.

A a. TUMAITIENĖS ATMI
NIMUI “Vaiko tėviškės namams" 
aukojo: $20 - E. Sopienė ir dukros, 
M. Vaitonienė.

A. a. JONUI STONKUI MI
RUS, užjausdami gimines, "Vaiko 
tėviškės namams” $20 aukojo Gr. ir 
J. Kažemėkai.

A. a. BABINIENĖS ATMINI
MUI “Vaiko tėviškės namams” $20 
aukojo A. Leščienė.

A a. D. STUKO vienerių metų 
mirties prisiminimui G. Repcienė 
“Vaiko tėviškės namams” aukojo $20.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” 
SKAUTŲ-ČIŲ TUNTO tradicinės 
Kūčios įvyko gruodžio 7, sekmadie
nio popietę. Prie papuoštų ir Kūčių 
valgiais padengtų stalų susėdo skau
tiška šeima, tėveliai ir seneliai. 
Įprasta rimties valaldėlės progra
ma, ps. E. Tarvydienės pritaikyta 
šių laikų jaunimui, buvo gilus dva
sinio susikaupimo momentas, su
prantamas ir jauniausiam dalyviui. 
Programą pravedė tuntininkė ps. 
Angelė Vaičiūnienė, paaiškindama 
Kūčių papročių reikšmę. Progai 
pritaikytus eilėraščius skaitė Loreta 
Mačytė ir Viktoras Remesat. Buvo 
uždegta Lietuvą simbolizuojanti 
žvakė, nuo kurios, kalėdinei muzi
kai skambant, dalyviai prisidegė as
menines žvakutes, atsinešdami ki
birkštėlę meilės Lietuvai. Klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, sukalbėjus 
maldą, palaiminus plotkeles, jomis 
buvo pasidalinta, išreiškiant sveiki
nimus, linkėjimus Kūdikėlio Jėzaus 
gimimo proga. Po to vaišintas! tra- 
diciniais Kūčių valgiais, tunto skau- 
tininkių ir tėvelių pagamintais.

Pasibaigus Kūčių vakarienei, 
susiburta prie paukštyčių papuoštos 
eglutės kalėdiniam laužui, kurį pra
vedė sesė Loreta, kviesdama į pa
galbą skautišką jaunimą. Pradžiugi
no vilkiukus jų mėgstamas buvęs 
vadovas brolis Matas (gyvenantis 
Toronte), kuris juos pasitaikinęs 
pravedė įdomią dainą su judesiais. 
Pagaliau atvyko ir visų laukiamas 
Kalėdų senelis (R. Nekrašas), do
vanų maišu nešinas, kurių užteko 
visiems. Pasveikino visus raštu Ka
nados rajono vadė v. s. fil. Rūta Ži
linskienė ir čia dalyvavę (p.p. Sta
nevičių rūpesčiu) Boltone, Ont. sta
žuojantys karininkai.

Kalėdos - tai gera proga prisi
minti įvykį, kuris vienam Lietuvos 
vaikučiui atvėrė duris į šviesią ateitį 
dėka “Širvintos” tunte skautiškoje 
dvasioje išaugusios Loretos Zubai- 
tės, baigusios teisės mokslus, advo
katės, gyvenančios Toronte. Ji ne
pabūgo Lietuvoje sutinkamų įvairių 
kliūčių ir keleto kelionių, kol pa
vyko įsūnyti vaikutį, berniuką Jonu
ką. Be to, pamačiusi Kauno kūdi
kių namų remonto reikalingą stogą, 
tam tikslui paaukojo pinigų. Tai yra 
pagirtinas jaunos kartos atstovės 
sektinas pavyzdys.

Hamiltono skautų vardu dėko
ju kredito kooperatyvui “Talka” už 
finansinę paramą skautiškai veiklai. 
Pranešame, kad Kaziuko mugė 
įvyks sekmadienį, kovo 1, o ne kovo 
7, kaip anksčiau buvo skelbta. Lauk
sime lankytojų iš arti ir toli. D.G.

Ottawa, Ont.
VYTAUTAS BALSEVIČIUS, 

KLB veikėjas, dvejus metus talki
nęs Lietuvos ambasadai Otavoje, 
nuo 1998 m. sausio 1 d. ambasado
je nebedirba, nutaręs daugiau laiko 
skirti savo šeimai. Ambasdorius dr. 
A. Eidintas pasitraukiančiam talki
ninkui atminimui įteikė skydelį su 
jame išgraviruotais padėkos žo
džiais, padėkojo ir Sofijai Balsevi- 
čienei už suteiktą galimybę jos vy
rui padirbėti Lietuvos diplomatinės 
tarnybos labui. Ambasadoriaus pa
tarėjas J. Paslauskas prisiminė ne
lengvus pirmuosius darbo metus 
Otavoje, kur V. Balsevičius padėjo 
įveikti visus sunkumus. Amb. inf.

Calgary, Alberta
KLB KALGARIO APYLIN

KĖS VALDYBOS pastangomis 
1997 gruodžio 20 d. buvo suruoš
tos bendros Kūčios C. Yaunish re
zidencijoje. Dalyvavo daugiau kaip 
30 žmonių. Visi vaišinosi prie tradi
cinio Kūčių stalo su plotkelėmis ir 
12 patiekalų. Vakarą praturtino N. 
Astravienės ir K. Dubausko mesti 
įvairūs burtai ir dalyvių pasakoji
mai, kaip ankščiau švęsdavo Kū
čias. Maldą sukalbėjo P. Gluoksnys. 
Įdomų ir prasmingą įvadą padarė 
mūsų labai veikli pirmininkė E. 
Krausienė. Apie Kūčių vakaro isto
riją ir tradicijas kalbėjo R. Astra- 
vaitė. S. Kosper padėkojo visų var
du šeimininkei už pakvietimą, gra
žiai išpuoštą namą ir įteikė jai do
vaną. Vakaras buvo praleistas pa
kilioje ir šventiškoje nuotaikoje. 
Vaikučiai po Kalėdų eglute surado 
dovanėlių, kurias jiems buvo pali
kęs Šv. Mikalojus.

Antrasis jaukus mūsų kolonijos 
lietuvių pobūvis šių švenčių laiko
tarpyje buvo Naujų metų sutikimas, 
kuris įvyko gruodžio 31 d. pas V. 
Zubį. Jame dalyvavo daugiau kaip 
40 žmonių. Pasidalinta suneštine 
vakariene, vidurnakčio šampanu, 
pasilinksminta muzika ir šokiais.

N. Astravienė

Nori susirašinėti
Latvijos lietuvaitė, medicinos 

sesutė, 34 m. norėtų susirašinėti su 
atitinkamo amžiaus Kanados lietu
viu. Galima rašyti lietuvių ar anglų 
kalba šiuo adresu: Dalia Ašoklis. 
Strazdu 4B-21, Liepaja 3417, 
Latvia.

Povilas Vasiliauskas, gyv. Sta
tybininkų 5, 5250 Pasvalys, Lietuva, 
nori užmegzti ryšius su Kanados 
lietuviais, kurie galėtų jam perleisti 
vartotus, “National Geographic” 
žurnalus.

AtA
PRANAS SIŪLYS,

72 m. amžiaus staigiai iškeliavo 
į amžino poilsio vietą sausio 16 
d. Hamiltono General ligoninė
je. Sausio 19 d. gedulinės Mi
šios buvo atlaikytos Hamiltono 
Aušros Vartų parapijoje ir ve
lionis buvo palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
Ont. Mylimo vyro lūdi žmona 
Marytė, vedę Dievo palaimoje 
beveik 48 metus. Brangaus tė
velio netekę liūdi sūnus Rimas 
su žmona Lisa ir vaikaitis Ken
ton, bei Otavoje gyvenantys 
dukra Rūta Kličienė su vyru 
Raimundu, vaikaičiai Karolina 
ir Andrius. Velionis gimė 1925 
m. Čerbiškės kaime, Ilguvoje, 
Šakių apskrityje, penkių vaikų 
šeimoje, iš kurios belikę du bro
liai ir sesuo Lietuvoje. Malonin
gasis Dieve, duok mylimam Pra
nui amžinąjį atilsį. Šeima

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

1997 metams artėjant prie 
pabaigos, Ateitininkų federacijos 
valdybos ir tarybos posėdyje Čika
goje buvo diskutuojamas “Atei
ties” žurnalo perkėlimas Lietu
von. Šiam klausimui išspręst jau 
yra sudaryta speciali komisija. 
Jon įsijungė AF tarybos pirm. 
Petras Plumpa, nariai Petras 
Kimbrys ir dr. Eugenijus Varei
kis, Ateitininkų sendraugių sąjun
gos pirm. Vincas Rastenis, Ateiti
ninkų studentų sąjungos narė 
Orinta Žvikaitė. Diskusijose daly
vavo ir Lietuvon atvykęs kun. Dr. 
Kęstutis Trimakas, buvęs ilgame
tis “Ateities” redaktorius. Atro
do, jie pritaria minčiai, kad “Atei
ties” dabar labai reikia ateitinin
kams Lietuvoje, nors jai ten rei
kės didesnės finansinės paramos.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
išvyko gyventi ir veikti Lietuvoje. 
Išleistuves jam surengė ir su juo 
1997 m. spalio 19 d. Pasaulio lie
tuvių centro konferencijų salėje 
Lemonte atsisveikino lituanistinė 
Maironio mokykla. Lietuvoje jis 
žada tęsti darbą su jaunimu, daly
vauti skautų stovyklose.

Britanija
DBLS centro valdyba sausio 

4 d. posėdyje nutarė uždaryti Lie
tuvių sodyboje veikusį jos Head- 
ley Park skyrių. Uždarymo prie
žastis - nesutarimų pablogėjimas 
tarp šio skyriaus narių ir jų valdy
bos. Nesantaiką didina pasklidę 
anominiai klaidinantys laiškai ir 
skelbimai, nelegaliai šaukiantys 
metinį šio DBLS skyriaus narių 
susirinkimą. Nariams paliekama 
teisė įstoti į kitus DBLS skyrius. 
Steigti naujam skyriui Lietuvių 
sodyboje reikia DBLS centro val
dybos sutikimo. Tad valdyba siūlo 
nešaukti skyriaus steigiamojo su
sirinkimo iki š. m. sausio 31 d. ir 
tokiu būdu užbaigti nesutarimus. 
DBLS centro valdyba naujiems 
skyriams neleis pasivadinti ligšio
liniu uždaryto skyriaus vardu. To
kį pranešimą “Europos Lietuvo
je” paskelbė DBLS centro valdy
bos pirm. J. Alkis.

Kazimieras Mickus, seniau
sias Lietuvos sodybos gyventojas, 
gimęs 1908 m. spalio 25 d. Klai
pėdos krašte, mirė 1997 m. lapk
ričio 18 d. Velionis lapkričio 26 d. 
palaidotas Bordon Whitehill ka
pinėse. Gedulines Mišias Lietu
vių sodyboje atnašavo ir apeigas 
kapinėse atliko kapelionas kun. 
A. Geryba. Velionį į kapines pa
lydėjo apie 30 lietuvių. Lietuvoje 
liko velionies dukros Marta ir 
Justina.

Urugvajus
Kun. Jono Sukacko, SJ, pir

mosios mirties metinės Montevi
deo mieste buvo paminėtos kun. 
Jono Giedrio, SJ, atnašautomis 
Mišiomis. Jose betgi dalyvavo tik 
truputį daugiau lietuvių kaip sek
madienio pamaldose. Urugvajaus 
lietuvių katalikų salėje surengtoje 
parodėlėje buvo išstatyta velio
nies atminimui skirta taurė, dėl 
kurios aikštelėje varžėsi kėgliuo- 
jančios vaikų, moterų ir vyrų grupės.

Ekskursija Argentinon pas 
Buenos Aires lietuvius surengė

Montevideo lietuvių tautinių šo
kių grupė “Ąžuolynas”, pasipuo
šus naujais tautiniais drabužiais, 
kurių audeklą išaudė Vytautas 
Dorelis. Svečiai iš Urugvajaus bu
vo sutikti Argentinos lietuvių cen
tre.
Argentina

Buenos Aires lietuviai džiau
giasi nauju kvalifikuotu chorve
džiu Henriku Urbonu, atvykusiu 
iš Klaipėdos. Jis su Argentinos 
lietuviais buvo pradėjęs dirbti jau 
pernai, bet Klaipėdon buvo išvy
kęs atostogų, o dabar vėl grįžo 
Argentinon sutikti jos pavasario 
ir įsikurti ilgesniam laikotarpiui.

Maudymosi sezonas Argenti
noje prasideda su pietietiškuoju 
pavasariu gruodyje dar prieš Ka
lėdas. Buenos Aires lietuviai jį 
pradėjo ant iešmo kepto jaučio 
pietumis gruodžio 14 d.

Lietuvos žvejybos bendrovė 
“Jūra”, darbą pradėjusi su Sovie
tų Sąjungos Klaipėdoje paliktais 
žvejybos laivais jau baigia prarasti 
visą žvejybinį Lietuvos laivyną. 
Šion aferon yra įsivėlusi ir Argen
tina. Ten Lietuvos vyriausybė 
ekoniminių ryšių patarėju Pietų 
Amerikos valstybėse buvo pasi
rinkusi Artūrą Mičiūdą. Jam 
tarpininkaujant buvo sudaryta 
Lietuvos ir Argentinos bendra 
žvejybos įmonė “Jura Pescar”, 
kuriai Klaipėdos “Jūra” buvo da
vusi tris žvejybinius laivus, daug 
laiko praleidusius uostuose be 
žvejybos užsakymų. A. Mičiūdas, 
Lietuvos atstovas ekonominiams 
reikalams, prieš Kalėdas pranešė 
Lietuvos seimo pirm. V. Lands
bergiui, kad bendroji Argentinos 
ir Lietuvos žvejybos įmonė “Jura 
Pescar” jau yra bankrutavusi ir 
praradusi du laivus, o trečias lai
vas yra kažkur pradingęs. Kredi
toriai kalba apie 40 milijonų JAV 
dolerių ieškinį Lietuvai.
Rusija

Devintajame PLB seime Vil
niuje pernai vasarą dalyvavo ir 
Rusijos lietuvių atstovai: Lietuvos 
kultūros bendrijos Maskvoje pirm. 
K. Momziakoya, Sibiro lietuvių 
sąjungos pirm. B. Verbickas, 
Murmansko LB pirm. A. Masiu- 
kas bei kiti Maskvos ir Sibiro lie
tuviai atstovai. Naująja Rusijos 
LB pirmininke buvo išrinkta lie
tuviškos “Šaltinėlio” mokyklos 
vadovė Solveiga Valatkaitė. Šiais 
mokslo metais “Šaltinėlio” mo
kykla jau turi apie 120 moksleivių 
ir apie 30 mokytojų. Jos penkerių 
metų sukaktis buvo paminėta 
1997 m. gruodžio 12 d. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAI K" A 95 LIETUVIŲ KREDITO A rvL/IVrV 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 
1NDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

KAIRYS
BALTIC lAIinilNI

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

first place
PHARMACY

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

♦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

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

o Nemokamas vaistų pristatymas 
o Sveikatos priežiūros Įrankiai

MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term. Indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term. Indėlius
RRSP Ir RRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. Ind...................................... 4.00%
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

INTER AC KORTELĖ

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m.

..6.25% 
6.350%

.3.00%

.3.25%
4.00%
.4.25%
.4.50%
4.75%
5.00%

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

Jonas Strielkūnas talentin
gai jaučia mūsų klasikinės eilė
daros žavesį, neišduoda tikro
sios lyrikos tradicijų, kaip ištiki
mas sargybinis saugo ritmo pa
jautas ir tobulo rimo vienvaldys
tę. Jo eilėraštis skaidrus kaip 
birželio žydrynė, jo eilėdara nu
šlifuota lyg langinės lenta nau
jame name. Viskas čia, rodos, 
paprasta ir reikalinga, įprasta, 
bet labai tikra ir sava.

Eilėraštis gimsta iš pačių 
paprasčiausių tiesų, kurios tary
tum jau visiems žinomos, bet 
vislab naujai pasakomos. Tos 
idealiosios tiesos ir sudaro po
ezijos esmę, kurioje žodis įgyja 
daugiaprasmybę.

Visų pirma, tai poetinė 
nuojauta ir poetinis matymas, 
kai sužimba kiekviena metafora 
lyg seniai nuglūdintas brangak
menis. Kai poeto eilutė suskam
ba beveik tobula melodija - ir 
žinoma, ir dar negirdėta, ir vis
ką pasakančia, ir neišbaigtai 
asociatyvią.

Toks Jono Strielkūno eilė
raštis jau kai kam gali rodytis 
anachronizmu, bet tenka tokį 
užsispyrėlį persergėti, nes poe
tas rašo iš širdies. Tai Vienažin
dys, Binkis, Nėris, Aistis, Miški
nis, Širvys, o šiandien galbūt ir 
J. Marčėnas. Taip susijungia ly
rikos šaknys su šakomis, taip 
persipina epochos ir laikai, ne
paisant madų, ideologinių iš- 
mislų, kasdienos klišių, amato

Pianistė ILONA BERESNEVIČIENĖ (viduryje) ir jos koncerto rengė
jai LINDA MARCINKUTĖ ir RICHARD VALDEZ Nuotr. Alfred Uhl

Koncertas 
kanadietiškai publikai

RIVA MILLER

Prieš du mėnesius jaukioje 
Toronto Melrose Park presbite- 
rininkų šventovėje praskambėjo 
pianistės iš Lietuvos Ilonos Be- 
resnevičienės koncertas-rečita- 
lis. Ne taip lengvai neseniai at- 
vykusiems iš Lietuvos muzi
kams pavyksta pasiekti kanadie- 
tišką sceną, todėl norisi pasi
džiaugti šiuo gražiai pavykusiu 
vakaru. Jame, nepabūgę rudeni
nės darganos, dalyvavo nemažai 
mūsų tautiečių ir angliškai kal
bančių torontiškių.

Koncertą surengė “Music at 
Melrose Trinity 21” studija, Ilo
nos Beresnevičienės rečitaliu 
pradėjusi šio sezono koncertų 
ciklą. Studijos vadovas Richard 
Valdez klausytojams ne tik pri
statė vakaro programos atlikėją 
Iloną Beresnevičienę, bet ir iš
samiai supažindino su būsima 
vakaro programa, pateikdamas 
įdomių komentarų apie auto
rius, jų kūrinius bei sukūrimo 
aplinkybes. Komentarai, ku
riuos paruošė Linda Marcinku
tė, padėjo klausytojams, ypač 
jauniesiems, suvokti skambėju
sius kūrinius.

Vakaro programą Ilona 
pradėjo dviem M. Albeniz’o ir 
D. Scarlatti sonatomis. Jos nu
skambėjo švelniai ir žaismingai, 
leisdamos parodyti šių kūrinių 
atlikimui būtiną smulkiąją groji
mo techniką. R. Schumann’o 
“Karnavalas” op. 9 - tai gana 
sudėtingas kūrinys, reikalaujan- 

išmonių, o visuomet pagalvoja
ma, kad eilėraštis - tai ne žo
džių žaismė, bet žodžių sąryšiai, 
kai turime kas pasakyti, ir svar
biausia - mokama tai padaryti.

J. Strielkūnas - formos 
meistras, savo eiliavimo tobulu
mu užglaistantis minties ne
sklandumus, pasikartojimus, mąs
tymo naivumą, romantinį aki
plėšiškumą ir senovišką baladi- 
nę mąstyseną. Jis beveik visuo
met įtikina skaitytoją savo ei
lėraščių tobulu skambesiu, at- 
rasčių paprastumu ir nuoširdu
mo raiška.

Kas yra daina? Kur jos gro
žio paslaptis? Esama visokiau
sių dainų, nes yra įvairių dainos 
tekstų ir dainos melodijų. Pir
miausia be kurios dainos popu
liarumą lemia melodija, jos įtai
gumas ir grožis. Deja, antraeilis 
vaidmuo tenka dainos tekstui. 
Jis pastebimas daugiausia vizua
liai, o susiliejęs su melodija iš 
dalies praranda savo vidinį ža
vesį.

J. Strielkūno eilėraščiai yra 
perdaug geri ir tobuli dainoms 
kurti. Jie jau patys savaime yra 
vertingas kūrinys, turintis savo 
autonomiją ir didelį traukos 
lauką. Juos reikia skaityti ir 
skaityti. Šie eilėraščiai visiškai 
netinka banaliems estradiniams 
šlageriukams. Jų melodija turi 
būti kilni, baladiška, daugiabal
sė, kantatiška.

Tiesa, tobuli eilėraščiai 
greičiau įsimenami, jie pavirsta 
dainininkų ir klausytojų savasti- 

tis iš pianisto ir grojimo įgūdžių 
ir fizinės ištvermės. Pianistei ga
na gerai pavyko atskleisti ir 
kiekvieno personažo charakte
ristiką skirtingais garso diapa
zonais nuo švelnaus piano iki 
pompastiško forte ir perteikti 
bendrą kūrinio nuotaiką.

Antroji programos dalis 
prasidėjo Chopin’o valsais. Atli
kėjai neretai užmiršta, kad val
sas yra šokis ir padaro juos sun
kiais ir sudėtingais. To sėkmin
gai išvengė Ilona. Jos grojami 
valsai skambėjo lengvai, salo- 
niškai, žaismingai, keldami ro
mantinę nuotaiką.

Visiškai skirtingos nuotai
kos sukėlė F. Liszt’o “Mefisto 
valsai” nr. 1. Šis nemažos apim
ties kūrinys buvo atliktas su di
deliu temperamentu ir aistra, 
pareikalavusiu iš pianistės ne 
tik puikios grojimo technikos, 
bet ir ištvermės, sugebėjimo ne- 
išskaidyti kūrinio atskiromis da
limis, o išryškinti jo pagrindinę 
temą.

Programos pabaigai klausy
tojų prašymu buvo atliktas M. 
K. Čiurlionio “Preliudas b- 
moll”, lietuvių klasiko muzika; 
manau buvo maloni staigmena 
visiems klausytojams, o ypač 
angliškai kalbantiems.

Apskritai, viso vakaro pro
grama nuskambėjo tikrai įtai
giai, parodydama Ilonos suge
bėjimus ne tik perteikti autorių 
kūrybinius užmojus, bet ir su
teikti jiems savitą atspalvį. 

mi. Kaip ir Just. Marcinkevi
čiaus, taip ir J. Strielkūno eilė
raščiams dar nepavyko virsti 
itin populiariomis žlibiniškomis 
dainomis. Be vienos kitos išim
ties. Jono Strielkūno poetinis 
talentas unikalus savo liaudišku 
paprastumu, gilia liaudies dai
nos pajauta, tautosakos giliu su
vokimu, skvarbiu požiūriu į de
talę, atviru ir idealizuotu meni
niu vaizdu. Šis poetas visuomet 
rašo romantiškai ir baladiškai. 
Jo nė vienas eilėraštis nesuba- 
nalėja, nes poetas sugeba iš
vengti primityvios minties. Jo 
metafora nėra pažeidi, ji turi gi
lumines prasmes, potekstę, va
dinamąjį antrąjį planą.

Poetas sugeba sujungti pra
eitį su dabartimi, jo tobulas žo
džio suvokimas ir daugiapras- 
mybių suradimas neretai nuste
bina. Beveik išsėmęs savo stilis
tines eiliavimo galimybes, jis 
dar nėra kaip poetas išsisėmęs, 
nes jo gyvenimo patirtis gausi, 
siela labai jautri, o dvasia lyriš
kai turtinga.

Vis dėlto tam tikras skubo
tumas pastebimas. Poetui nepa
kenktų tam tikras žanrinis atsi
naujinimas, dar naujesnių ei
lėdaros formų paieškojimas. Są
lyginai būdamas produktyvus, 
jis neišduoda ir neišdavė klasi
kinio eilėraščio. Jis jam tiesiog 
pavaldus, o meninis paveikumas 
yra neabejotinas. Tokio ryškaus 
talento šiuo metu lietuvių poe
zijoje nėra.

Eilėraščių dainingumas - 
sena lietuvių kūrėjų eiliavimo 
tradicija. Mes dar nesame nuto
lę nuo liaudies dainos, nuo Mai
ronio, S. Nėries, A. Miškinio ir 
P. Širvio kūrybos. Tai vienas 
vertingiausių J. Strielkūno lyri
kos bruožų, ir toliau puoselėti- 
nu. Toji gili tradicija vis rodo 
lietuviško žodžio dainingumą, 
skambumą ir lyriškumą. Ne
skambės žodis - neskambės ei
lėraštis. Galbūt ir J. Strielkūnas 
bus paskutinis lietuvių poetas 
(ir ne vien tiktai lietuvių), kuris 
lyg koks pranašas vaidila ar žy
nys išsaugos save, mūsų žodžio 
dainą ir dainos žodį.

Neneigdamas modernaus 
eiliavimo ir naujosios pasaulio 
poezijos, vertimams jis taip pat 
pasirenka tokius tekstus, kurie 
atitinka jo dvasinę sandarą, lyri
nę jauseną ir mąstymo būdą. 
Savęs nereikia prievartiškai 
keisti. Aišku ir vertimais poetas 
yra nusipelnęs nemažos pagar
bos. Matyt, nė pats J. Strielkū
nas nelabai galėtų pasakyti, ko
dėl jis toks yra, o ne kitoks.

Kiekvienam paukšteliui sa
vo giesmelė. Kiekvienam klajū
nui savas kelias. Juo reikia eiti, 
savąją giesmę reikia giedoti. Ta
lentas dažniausiai regimas iš to
lo. Jono Strielkūno, dainiaus, 
poetinis talentas blykstelėjo 
nuo pat pirmosios poezijos kny
gos. Ir vis dar neišblėsta. Tai 
mūsų poezijos šviesulys.

MUZIKOS ŽINIOS, 248 nr., 
1997 m., 56 psl. ir viršeliai; leidžia 
Šiaurės Amerikos lietuvių muzikų 
s-ga. Redaguoja Kazys Skaisgirys ir 
Stasys Sližys. Metinė prenumerata 
$5 (JAV). Administracija: Ant. 
Giedraitis, 7310 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629, USA. Spausdi
na Morkūnas Printing, Three Oaks, 
MI.

MŪSŲ VYTIS, nr. 1-2, 1997 m. 
akademikų skautų-čių laikraštis, 50 
psl. ir viršeliai. Red. fil. D. Ječienė, 
1310 Wayside Dr., Villa Park, IL 
60181. Metinė prenumerata $10 
(JAV).

Lithuanian Papers, vol. 11, 
1997 m., lietuviškųjų studijų met
raštis anglų kalba, 80 psl. ir virše
liai. Redaguoja Alg. P. Taškūnas, 
P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006 
Australia, tel. (03) 6225-2505, fak
sas (03) 6223-4105. Spausdina Ad
vance Publicity Co. Australijoje. 
Tiražas 2000 egz. Leidinys iliust
ruotas, atskleidžiantis lietuvių gyve
nimą, politiką, meną, kentėjimus ir 
laimėjimus, supažindinantis kita
taučius su Lietuva.

Juoze Krištolaitytė, NEDAINUO
TI ŽODŽIAI. Eilėraščiai. Leidėjas - 
Tėvynės mylėtojų draugija. Spaudė 
“Morkūnas Printing Co.”, Three 
Oaks, Mich., 1997 m., 127 psl. Lei
dinys gaunamas: Juoze Daugėlienė, 
27 Ocean Crest Dr., Ormond Beach, 
FL 32176, USA. Kaina su persiunti
mu - $10,00.

Kaktuso žiedai lietuvių šeimos sodyboje Floridoje Ntr. A. Biliūnienės

“Musų sparnams” atplasnojus
ALFONSAS NAKAS

Pastabas apie brandaus tu
rinio ev. reformatų žurnalo “Mū
sų sparnai” (MS) 78 nr. pradė
damas, turiu pažymėti, kad jis 
datuotas 1997 gruodžiu, skaity
toją pasiekė apie savaitę prieš 
Kalėdas. Todėl ir senj. kun. Pet
ro Čepo kalėdinio turinio raši- 
nys-pamokslas, ir su šv. Kalė
dom susiję eilėraščiai bei straips
niai skaitytoją nuteikė kur kas 
geriau, negu vėluojantį žurnalą į 
rankas imant vasario ar kovo 
mėnesį.

Po minėto pamokslo pirmas 
brandus straipsnis - prof. hab. dr. 
Arnoldo Piročkino Reformacija 
ir lietuvių raštija Maž. Lietuvoje. 
Ramiai, glaustai, akademišku 
stiliumi autorius aiškina apie 
lietuviškai raštijai palankias są
lygas XVI š. Maž. Lietuvoje, 
kur buvo išleista pirmoji lietu
viška knyga - Mažvydo katekiz
mas. Prie straipsnio pridėta ka
tekizmo viršelio ir eiliuotosios 
prakalbos faksimilė.

Skaitytojo krūtinę šildo Jo
no Dagilio straipsnis Tautų ir 
religijų vienybė. Kai bolševikme- 
čiais daug iškentėjusi Ona Mi- 
lienė N. Radviliškyje atgavo 44 
ha žemės bei 16 ha miško, visa 
tai užrašė jos vardu įsteigtai se
nelių (moterų) prieglaudai, ku
rioje vietą gavo lietuvės ir lat
vės, ev. reformatės, katalikės ir 
liuteronės.

Apie ev. liuteronų sinodo 
išeivijoje 50 m. sukaktį rašęs 
“MS” 77-tam nr. Valteris Ben- 
dikas grįžta su papildomu tos

Sofija Šviesaitė, AUŠRŲ RE
GĖJIMAI. Eilėraščių rinktinė. Spaus
dino UAB “Judex” (Miško 15, 
3000 Kaunas). Tiražas 1500 egz., 
180 psl. Pratarmė - Reginos Ali
šauskaitės.

Jozefas N. Tylenda, J. D., JĖ
ZUITAI ŠVENTIEJI IR KANKI
NIAI. Trumpos Jėzaus draugijos 
šventųjų, palaimintųjų, garbingųjų 
ir Dievo tarnų biografijos. Lietuvių 
kalbon išvertė kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ. Vilnius - Roma - 
Čikaga, 1995 m.

Kazimieras Ambrasas, SIMO
NAS IŠ VALTŪNŲ. Redagavo Lo
reta Paulavičiūtė, Liuda Sėdarienė. 
Tai velionies prelato Simono Mor
kūno biografija. Spausdino A. Jakš
to spaustuvė Kaišiadoryse. Tiražas 
- 2000 egz. Žemaitkiemis - Sū mies
tas - Montrealis, 1997 m., 296 psl.

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVO
JE. Redagavo Vytautas S. Vardys. 
Rinkinys išeivijos istorikų straips
nių. Veikale prof. Z. Ivinskis, prof. 
P. Rabikauskas, prof. V. Vardys ir 
kiti nagrinėja Lietuvos krikščiony
bės pradžią ir augimą, klestėjimą 
nepriklausomybės metais ir herojiš
ką laikyseną priespaudos metais. 
Gausiai iliustruotas. Veikalo gale 
išsami asmenvardžių rodyklė. Išlei
do Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus komitetas. Čikaga, 1997 m., 
572 psl. Kaina - 20 dol. JAV. Lei
dinys gaunamas “Drauge” ir pas 
platintojus. Viršelis ir aplankai - 
dail. Ados Sutkuvienės. 

temos rašiniu, iliustruotu ketu
riomis ryškiomis nuotraukomis.

M. Janužys, apie kelionę po 
Lietuvą rašęs ankstesniame 
“MS” nr., tėvynę aplankęs 1997- 
jų vasarą, vėl pateikia žiupsnelį 
įspūdžių - Gražioji Lietuva šian
dien. Jo įspūdžiai perdėm teigia
mi, nors yra ir taiklios kritikos. 
Tarp pateiktų trijų nuotraukų 
vienoje jį matome sveikinantis 
su Vytautu Landsbergiu,, kitoje 
- sėdint su Bernardu Brazdžioniu.

Ilgas rašinys beveik pačia
me žurnalo centre yra dr. Rai
mundo Remio Amišai. Ir po 12- 
kos puslapių jis nesibaigia, seks 
tęsinys. Tuo tarpu aprašinėja
mos sąlygos, kurių dėka ši (ir 
kelios lotos religinės sektos) at
sirado, apie žiaurius jų perse
kiojimus. Iliustruotas 6 nuotrau
kom, nurodyti naudoti šaltiniai.

Kun. dr. Eugenijus Gerulis 
sudomina skaitytoją straipsneliu 
Ar apaštalas Povilas nukrito nuo 
arklio? Nurodęs šaltinius, kurie 
rodo šv. Paulių nebuvus “raite
liu”, pabara mūsų teologus, šv. 
rašto vertėjus, šv. Paulių “paso
dinusius ant arklio”. Kitu trum
pu rašiniu E. Gerulis paaiškina, 
kodėl lenkai pakorė savo vysku
pą (Ignacą Masalskį). Dar ran
dame sentimentalų E. Gerulio 
eilėraštį Žiemos žvangučiai, o 
kitoje vietoje “MS” red. sveiki
na “MS” pradininką bei buv. re
daktorių E. Gerulį, 1997-siais 
išgyvenusį sunkią širdies opera
ciją, sėkmingai sveikstantį.

Stebina dr. M.(artyno) Yčo 
rašinys-studija Ev. reformatų pa
rapijų tvarka Lietuvoje.Jis čia 
perspausdinamas iš 1943 m. 
Vilniuje leisto “Lietuvių tautos” 
leidinio. Parašyta “kietai” aka
demiškai, su vokiečių bei lotynų 
kalbų citatomis (deja, be lietu
viškų paaiškinimų). Panaudoti 4 
pilni puslapiai ir žadamas tęsi
nys. Daugelis nežinojome, kad 
didysis tautos atgimimo politi
kas domėjosi ir religinėm temom.

Naujame, deja, šį kartą tik 5 
psl., atsiminimų tęsiny Jackus 
Sonda pasakoja apie nacių-bol- 
ševikų karo pradžią (1941-jų 
birželio 22), autoriaus sugrįži
mą dirbti Šiaulių miesto v-boje, 
įdomius jo gyvenimo kely sutik
tus žmones. Seks tęsinys.

Kostas Grundelė vaizdžiai 
aprašinėja ev. reformatų kapi
nių likimą N. Radviliškyje. Apie 
praeityje rengtas kapų puošimo 
šventes, vėliau bolševikų sustab
dytas ir tik 1982 m. vėl leistas. 
Rašo apie perpildymą visokių 
religijų bei tautybių mirusiai
siais prieš savininkų valią, apie 
vandalizmą...

Plačiu nekrologu Nijolė 
Blauzdžiūnienė pagerbia 1995 m. 
liepos 24 d. mirusį Čikagos ev. re
formatų generalinį superinten
dentą kunigą Povilą Dilį. Kitu 
rašiniu (be autoriaus parašo) 
prisimenamas prieš 20 metų 
Brooklyne, N. Y. miręs ev. ku
nigas Petras Dagys.

Paskutiniai 16 psl. (iš 96) 
panaudoti kronikos žinioms.

Dail. Telesforas Valius, žy-. 
musis Kauno meno mokyklos gra
fikas, gimęs Rygoje 1914 m. lie
pos 10 d., mirė Toronte 1977 m. 
gruodžio 1 d. ir dabar jau du de
šimtmečius ilsisi lietuviškajame 
Anapilyje įsteigtose Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Joms jis ten yra 
palikęs net ir 1971 m. sukurtus 
paminklinius vartus. T. Valiaus 
mirties dvidešimtmetį “Lietuvos 
aide” turbūt išsamiausiai paminė
jo Aurelija Mituzienė savo raši
niu “Dailininko Telesforo Va
liaus kūryboje Lietuva kartojasi 
lyg kokioje meditacijoje”. Ją ten 
pasilikę lietuviai tik po ilgos per
traukos galėjo pamatyti pas juos 
surengtose T. Valiaus amžiaus 
septyniasdešimtmečio parodose, 
Lietuvos dailės muziejui paliktuo
se kūriniuose. T. Valius neslepia 
savo dažno grįžimo Lietuvon 
mintimis ir kūriniais. Tai liudija 
A. Mituzienės cituojamas jo prisi
pažinimas: "... kiekvienas laiškas 
iš Lietuvos arba kur nors perskai
tyta žinia apie ją grąžina atgal il
gesniam laikui. Lietuviškos temos 
man yra grįžusios daug kartų... 
Šiuo metu ypatingai yra daug lie
tuviškumo mano darbuose”.

Lietuvą T. Valiui primindavo 
net ir medžių šakos Paryžiuje, 
Seine upės pakrantėje. Daug tų 
Lietuvai skirtų jo darbų buvo su
kurta Žemaitijai. Mat T. Valius, 
gimęs Rygoje, dalį vaikystės ir 
jaunystės dienų praleido Telšiuo
se. Jo kūrybinį palikimą sudarė 
medžio raižiniai “Žemaičių pasa
kų velnias” (1938), “Laukia žve
jų” (1938), “Velykų rytas Žemai
tijoje” (1939), “Badas” (1940), 
“Motina” (1946), “Maras” (1947), 
ciklas “Tragedija mūsų pajūryje” 
(1942-43), spalvotos litografijos 
ciklai “Žemaitija”, “Paskutinis ry
tas” (1963-77), ofortų ciklai “Že
maitija” (1969-77), “Jubiliejinis 
Vilnius” (1973), “M. K Čiurlio
nis” (1975). T. Valius tapgi yra 

■iliustravęs Kazio Zupkos poezijos 
rinkinį “Mergaitė su žibuoklėm” 
(1938), Kazio Bradūno poemą 
“Maras” (1947) ir Henriko Nagio 
rinkinį “Lapkričio naktys” (1947).

Lietuvos švietimo ir kultūros 
ministerijoje šį pavasarį jau penk
tą kartą buvo įteiktos rašytojo 
Mariaus Katiliškio prozos ir jo 
našlės poetės Liūnės Sutemos 
poezijos premijos moksleiviams 
po 150 litų. Jas paskyrė rašytojo 
Algimanto Zurbos vadovaujama 
vertintojų komisija. Mariaus Ka
tiliškio premiją už geriausią 
moksleiviškos prozos kūrinį lai
mėjo Juozo Tūbelio vidurinės 
mokyklos Rokiškyje abiturientė 
Vaida Vėtaitė, Liūnės Sutemos 
poezijos premiją - Vilniaus Užu
pio vidurinės mokyklos dvylikto
kas Karolis Gėrikas. Naujieji lau
reatai taipgi atleidžiami nuo lie
tuvių kalbos bei literatūros eg
zamino abitūros ir stojamuosiuo
se egzaminuose į Vilniaus peda
goginį universitetą. Mat jų dabar
tinės lietuvių kalbos ir literatūros 
žinios jau yra įvertintos aukšiau- 
siais dešimtuko pažymiais. Skaity
tojams belieka priminti, kad Lie
tuvos mokyklose moksleiviams 
vertinti turėtą penketukininkę sis
temą jau yra pakeitusi dešimtu- 
kinė.

Kultūrinius subatvakarius 
Bostone 1959 m. pradėjo rengti 
Amerikos lietuvių tautinės sąjun
gos (ALTS) vietinis skyrius. Jie 
buvo tapę populiariais savaitgalio 
renginiais, kurių Bostono lietu
viai susilaukdavo keleto per me
tus. Tačiau nuo 1985 m. jų skai
čius pradėjo mažėti, kol liko tik 
vienas ar du per metus. Į pirmąjį 
1997 m. subatvakarj Romo Veito 
vadovaujama rengėjų komisija 
Bostono ir apylinkių lietuvius pa
kvietė spalio pradžioje. Jis buvo 
skirtas garbės nariu paskelbto 
Stasio Santvara, mirusio 1991 m. 
balandžio 12 d., publicistinės kny
gos “Kasdieninė lietuvybės duo
na” sutiktuvėms. Ši knyga yra tre
čioji Lietuvoj leidžiamų jo raštų 
dalis. Šio leidinio turinį bei jo de
tales bendrame pokalbyje atsklei
dė visuomenininke dr. Elona 
Vaišnienė, radijo žurnalistė Rima 
Girniuvienė ir lituanistė Zita 
Krukonienė. Knygos ištraukas 
skaitė Irena Šebedienė ir Šarūnas 
Krukonis. Jauna pianistė Onutė 
Mongait paskambino F. Schuber- 
to “Klajūno” antrąją ir trečiąją 
dalis. Velionies našlė Alė Santva- 
rienė padėkojo šio renginio daly
viams, raštų redaktoriui Robertui 
Keturakiui, jų leidimo mecena
tams.

Sauliui Sondeckiui, Lietuvos 
kamerinio orkestro meno vadovui 
ir dirigentui, Lietuvos prez. A. 
Brazauskas 1997 m. gruodžio 2 d. 
įteikė DLK Gedimino I laipsnio 
ordiną. Iš tikrųjų šis ordinas jam 
buvo paskirtas jau liepos mėnesį, 
Mindaugo karūnavimo ir Valsty
bės dienos išvakarėse. Įteikimą 
teko atidėti dėl S. Sondeckio ir jo 
vadovaujamo orkestro gastrolių 
užsienyje. Lietuvai laurus skinantį 
kamerinį orkestrą vadovas S. 
Sondeckis juokaudamas dabar jau 
vadina ketvirtuoju savo sūnumi. 
Asmenys, apdovanoti DLK Ge
dimino I laipsnio ordinu, dabar 
yra laikomi to ordino kavalieriais. 
Saulius Sondeckis tapo septintuo
ju kavalieriumi. Kiti šeši yra di
plomatas Stasys Bačkis, poetas 
Justinas Marcinkevičius, krepši
ninkai Arvydas Sabonis ir Šarū
nas Marčiulionis, buvęs Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės treneris 
Vladas Garastas bei Tarptautinio 
olimpinio komiteto pirm. Juanas 
Antonio Samaranchas.

Maratoninį labdaros koncer
tą “Didysis muzikų paradas” 1997 
m. lapkričio 29, šeštadienį, filhar
monijos salėj Vilniuj surengė Lie
tuvos muzikų draugija, vadovau
jama kompozitoriaus Rimvydo 
Žigaičio. Pirmasis toks koncertas 
Lietuvoje, pradėtas šeštadienio 
vidudienį, truko net dešimtį va
landų ir beveik pasiekė vidurnak
tį. Koncerte dalyvavo apie šimtą 
atlikėjų, apėmusių skirtingo žan
ro bei stiliaus instrumentinę ir vo
kalinę muziką, suskirstytą į tris 
dalis. Specialiai šiam koncertui 
paruošti kūriniai nebuvo kartoja
mi. Koncerte surinktos lėšos bus 
skirtos Lietuvos muzikų draugijos 
veiklai plėsti. Loterijos pelnu bus 
paremti pensijon išėję muzikai. 
Priesalyje buvo surengta Lietuvos 
muzikų dailės darbų paroda.

Pirmaisiais naujos valstybi
nės meno premijos laureatais ta
po Lietuvos simfoninio orkestro 
vyriausias dirigentas Juozas Do
markas ir sol. Giedrė Kaukaitė. 
Šią meno premiją yra įsteigusi vy
riausybė. Ja įvertinami Lietuvos 
menui ir kultūrai reikšmingi dar
bai. Dirigentas J. Domarkas yra 
sulaukęs kūrybinio darbo ketu
riasdešimtmečio, o sopranas G. 
Kaukaitė - trisdešimtmečio. Ji to
bulinosi garsiajame Milano ope
ros “La Scala” teatre, Lietuvos 
operoje sukūrė dešimtį vaidme
nų, o dabar ilgus metus talentin
gai reiškiasi kameriniu dainavi
mu, koncertuose atlikdama užsie
nio ir lietuvių kompozitorių klasi
kinius kūrinius, lietuvių liaudies 
dainas. Finansinė meno premija 
sudaroma pagal vidutinio lygio 
pragyvenimo dienas. Šiuo metu ji 
yra 30.000 litų.

Literatūros ir teatro kritiko 
Algio Samulionio vardo tradicinį 
konkursą su premijomis už ge
riausius lietuviškosios dramatur
gijos kūrinių pastatymus buvo pa
skelbusi Lietuvos kultūros minis
terija. Pirmąją 5.000 litų premiją 
laimėjo rež. J. Dautartas už V. 
Dautarto novelių romano “Seno
jo gluosnio pasakojimai” spektak
lį Panevėžio J. Miltinio dramos 
teatre. Antroji trijų tūkstančių li
tų premija ir trečioji tūkstančio li
tų buvo sujungtos. Jas lygiomis 
dalimis po du tūkstančius litų lai
mėjo Vilniaus dramos teatro rež. 
O. Koršunovas, pastatęs S. Pa- 
rulskio pjesę “P.S. Byla O.K.” 
Antroji dviejų tūkstančių litų da
lis teko rež. A. Latėnui už Justino 
Marcinkevičiaus dramos “Mažvy
das” spektaklį Vilniaus “Vaidi
los” teatre. Tris premijas laimėjo 
ir aktoriai už geriausius vaidme
nis. Pusantro tūkstančio litų buvo 
įteikta A. Keleriui už vaidmenį 
“Senojo gluosnio pasakojimuo
se”, tūkstantis litų - D. Michele- 
vičiūtei už sukurtą vaidmenį pje
sėje “P.S. Byla O.K.” Penkis šim
tus litų už Beatričės vaidmenį ga
vo L Šematulskienė Alytaus teat
ro spektaklyje “Bėk, Beatriče”, 
paruoštame rež. D. Kimantaitės. 
Konkursan buvo įjungti, bet pre
mijų nelaimėjo trys lietuviškosios 
dramaturgijos spektakliai: Kauno 
lėlių teatre - “Salomėja”, Kauno 
dramos teatre - Vydūno “Žvaigž
džių takai” ir P. Matulaičio vado
vaujamame folkloro teatre - “Ir 
kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva”. 
A. Vengrio vadovaujamą vertin
tojų komisiją sudarė G. Marec- 
kaitė, D. Rutkutė, R. Andrašiū- 
naitė, D. Judelevičius, R. Vasi- 
nauskaitė, E. Bundzaitė, V. Ged
gaudas, R. Rimeikis. V. KsL
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pRISIKELIMO
ARABIJOS 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 3.3Q v.p.p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v,v.___

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind....................2.75%
180-364 d. term.ind...................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.ind..... 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%

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.15%
2 metų.................... .6.30%
3 metų...................... 6.45%
4 metų...................... 6.55%
5 metų......................6.60%
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). Neimamo mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Mūsų 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.

LUDIS RE FRIGE RATION
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

llllllll II HUH llllll 
ROYAL LePAGE 
■■■■■■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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

DB \l DK
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

CHOLKANJ 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

©^SPORTAS
Lietuvos maratonininkai

RIMAS GEDEIKA, 
Hamilton Sq., N,J

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Stefanija Statkuvienė
Stefanija, 35 metų amžiaus, yra 

ne vien tik Lietuvos geriausioji ma
ratono bėgikė, bet ir viena iš 20 ge
riausiųjų bėgikių pasaulyje. 1995 m. 
Stefanija bėgo Reimse maratoną 
(Prancūzija), kur laimėjo antrą vie
tą. Jos prabėgimo laikas (2:28:43) 
buvo pasaulio dvyliktas geriausias 
maratono bėgikių rezultatas. 1996 
m. Bostono klubas pakvietė Stefa
niją bėgti jų 100 metų sukakties 
maratoną. Ji užėmė 14 vietą (mo
terų) ir 215 vietą iš visų 40,000 bė
gikų. Ir taip įtikino visus, kad ji tik
rai priklauso geriausių bėgikių gru
pei. Tą vasarą Stefanija atstovavo 
Lietuvai Atlantos olimpiadoj. Nors 
porą savaičių prieš bėgant šį ma
ratoną Stefanija buvo susižeidus 
kairę koją ir nugarą, šie negalavi
mai jos nenugalėjo. Ji bėgo su dide
liais skausmais, bet nepasidavė, ir 
šiaip taip baigė per 2:39:51, užim
dama 40 vietą iš 100 moterų bėgi
kių. Po to Stefanija tapo pirmoji 
Lietuvos moteris, sėkmingai baigu
si olimpiados maratoną. 1997 m. 
Stefanija laimėjo 10 km bėgimą 
Denver, Colorado. Rudenį ji bėgo 
Čikagos maratoną, užimdama aš
tuntą vietą - 2:36:52 pasekme.

Dainius Virbickas
Dainius yra Romo Sausaičio 

mokinys ir šios grupės jauniausias 
dalyvis. 1995 jis laimėjo trečią vietą 
Liuksemburgo maratone pagerin
damas savo paties rekordą - 
2:15:28.

tyti, kad jo geriausios maratono 
dienos dar prieš akis.

Vilija Birbalaitė
Vilija, irgi Romo Sausaičio 

mokinė, 1995 m. bėgo Liuksem
burgo maratoną laimėdama antrą 
vietą per 2:43:25. 1997 m. tame pa
čiame maratone Vilija vėl laimėjo 
antrą vietą per 2:37:35 (laimėjusios 
laikas 2:37:29). Reikia pastebėti, 
kad per paskutinius dvejus metus 
Vilija pagerino savo rezultatą. Jos 
geriausios dienos taip pat prieš 

'a^s' Arūnas Balčiūnas

Arūnas yra jaunuolis, pradėjęs 
bėgti maratoną praeitais metais. 
Liuksemburgo maratone jis užėmė 
septintą vietą - 2:18:58 (pirma vie
ta-2:13:53).

Šių bėgikų pasiekimai tvirtai 
įrodo, kad Lietuvos ateitis mara
tono lenktynėse yra gan puiki. Bet 
reikia nepamiršti, kad maratonas 
reikalauja labai daug fizinio darbo 
ir stiprios dvasinės ištvermės. Kiek
vienos lenktynės reikalauja nema
žiau kaip trijų mėnesių gero nuola
tinio treniravimosi. Tikimės, kad jie 
visi turės galimybės dalyvauti Syd- 
nio olimpiadoj Australijoje. Mums 
belieka pagelbėti, kad jie tikrai ga
lėtų Lietuvai atstovauti.

Veiklos žinios
Artūras Karnišovas Tel Avive 

vykusiose Europos krepšinio fede
racijos rungtynėse “Rytai - Vaka
rai”, buvo pripažintas naudingiau
siu žaidėju.

Arvydas Sabonis ir Žydrūnas 
Ilgauskas, kurie žaidžia profesiona
lų NBA lygos krepšinio pirmenybė
se, savo komandoms surinko dau-

Pasaulio ledo ritulio jaunimo 
(iki 20 m.) C klasės pirmenybes 
rengti buvo pavesta Lietuvai. Šias 
pirmenybes Lietuva pravedė 1997 
m. gruodžio 30 - 1998 m. sausio 3 
d.d. Elektrėnuose ir Kauno ledo rū
muose. Pirmenybėse dalyvavo 8 
valstybės, suskirstytos į du pogru
pius. Lietuva laimėjo visas pogru
pio rungtynes ir tapo grupės nuga
lėtoja. Paskutinėse pogrupio rung
tynėse Lietuva nugalėjo Jugoslaviją 
5:1 pasekme. Pirmenybių baigmės 
žaidime Lietuva nugalėjo kitos gru
pės laimėtoją Olandiją 6:3 (0:0, 4:0, 
2:3) ir tapo pirmenybių laimėtoja. 
Po šio laimėjimo Lietuva pakelta į 
jaunimo D klasę. Geriausiu pirme
nybių puolėju buvo pripažintas Da
rius Švedavičius. Lietuvos jaunimo 
rinktinė buvo sudaryta iš jauniausių 
pirmenybių dalyvių (18 m.) ir iš jos 
daug tikimasi.

Pasaulio moterų krepšinio pir
menybėse lietuvaitės žais B grupėje 
kartu su Senegalo, JAV, Japonijos 
komandomis. Trijų stipriausių gru
pių komandos žais sekančiame rate.

Kaune ir Elektrėnuose buvo 
žaidžiamos pasaulio jaunimo D 
grupės (iki 20 m.) pirmenybės. Pir
menybėse dalyvavo komandos, ku
rių žaidėjai retai matomi ant ledo, 
kap Meksikos, P. Afrikos, Turkijos, 
Olandijos, Ispanijos ir kiti ledo ri
tulininkai. Pirmose rungtynėse Lie
tuva laimėjo prieš Meksiką 14:0 ir 
prieš P. Afriką 14:1. A.S.

Namie ir svetur
- Nagano olimpinio festivalio 

parodomųjų orientavimosi slidėmis 
varžybų “supersprint” rungtyje ge
riausiai iš Lietuvos atstovų pasiro
džiusi R. Arlauskienė užėmė 15 
vietą. Kitą rytą vykusiose pusfinalio 
varžybose R. Arlauskienė vieninte
lė iš lietuvių pateko į finalą, pusfi
nalyje savo grupėje užėmusi penktą 
vietą. Lietuvos vyrams patekti į fi
nalą nepavyko.

- Po praėjusios savaitės rung-

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)

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

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%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

[MasterCard}
rac

'SALUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydi 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) j Lietuvą 
ir kitus kraštus.

1996 m. Dainius kartu su Fe- 
derenko ir Kondrotu bėgo mara
toną Atlantos olimpiadoj. Nubėgęs 
šešias mylias susižeidė kelį ir nega
lėjo baigti. Nors dar jaunas ir nepa- 
tvres bėgti maratoną, galima ma-

giausia taškų. A. Sabonis Portland 
komandoje surinko 32, o vėliau dar 
36 taškus. Klivlando žaidėjas Ž. Il
gauskas rungtynėse prieš Phaenix 
surinko 23 taškus ir atkovojo 16 
sviedinių.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vyriausybių aplinkosaugos mi
nisterial tarėsi apie sutartį, kuri 
teiktų provincijoms daugiau at
sakomybės šioje srityje. Sutar
čiai, rengiamai nuo 1993 m., 
priešinasi beveik visos aplinko
saugos organizacijos. Jij many
mu, federacinės vyriausybės au
toritetas yra reikalingas, nes 
teršimas nesiriboja provincijų 
sienomis. Taip pat provincijos 
yra labai sumažinusios lėšas ap
linkosaugai.

Ministerių nuomone, sutar
tis yra reikalinga norint išvengti 
darbų pasikartojimo, o Kana
dos valdžia nori parodyti savo 
lankstumą federacinėje santvar
koje perduodama atsakomybės 
dalį provincijoms.

Parlamento aplinkosaugos 
komitetas ir opozicija teigia, 
kad nėra darbų duplikacijos, o 
kaip tik aplinka dar daugiau nu
kentės be federacinės vyriausy
bės įnašo. Pavyzdžiui, atrasta, 
kad 20 popieriaus gamyklų Kve
beke nesilaiko taršos mažinimo

taisyklių, bet Kvebeko vyriausy
bė nesiima jokių priemonių ga
myklų teršimą stabdyti ar bausti.

Kanados liberalų partijos 
parlamento atstovai susirinko 2 
dienų bendram pasitarimui sau
siu , 27-28 d.d. netoli Colling
wood, Ontario. Buvo aptarti 
įvairūs klausimai, o svarbiausia 
išvada - kad vyriausybė biudže
to likutį skirtų švietimui ir svei
katos priežiūrai.

“Human resources” minis- 
teris Pierre Pettigrew pranešė, 
kad numatoma $72 mln. skirti 
9,000 jaunuolių įdarbinimui 2 
metų laikotarpyje. Jaunimo tar
pe nedarbo statistika (16.1%) 
yra dvigubai aukštesnė, negu 
bendrame gyventojų skaičiuje - 
8.6%. Jaunimas būtų konkrečiai 
ruošiamas numatytiems darbams.

Taip pat buvo siūlyta atnau
jinti lėšų skyrimą “Medical 
Research” tarybai, kuriai para
ma buvo sumažinta 11% nuo 
1995 m.

Bank of Montreal ir Royal 
Bank, du iš penkių didžiausiųjų 
Kanados bankų, žada susijungti 
į vieną finansinę instituciją. Jos 
vertė siektų $453 bin. Pagal 
bankų įstatymą, suvienijimui 
reikalingas finansų ministerio 
Paul Martin pritarimas. Jo tei
gimu, su juo nebuvo iš anksto 
pasitarta, ir jis lauks federacinės 
darbo grupės, peržiūrinčios 
bankų taisykles, išvadų, kurios 
bus pateiktos rugsėjo mėn. RSJ

tynių Baltijos taurės turnyro lentelė 
yra: 1. Kauno “Žalgiris”, 2. Kauno 
“Atletas”, 3. Rygos “ASK-Broce- 
ni”, 4. Vilniaus “Sakalai”, 5. Vents
pilio “Ventspilis”, 6. Plungės 
“Olimpas”.

- Antradienį (1998.1.20) susiti
ko du NBA žaidžiantys lietuviai 
“milžinai” Arvydas Sabonis Port- 
lando “Blazers” ir Žydrūnas Ilgaus
kas Klivlando “Cavaliers”. Laimėjo 
Sabonio komanda 86:84. Per rung
tynes “vyrai tik nesimuškit” plakatą 
su tokiu lietuvišku užrašu laikė vei
dus Lietuvos vėliavos spalvomis iš
sidažę žiūrovai. Praėjusią savaitę 
Žydrūnas Ilgauskas žaisdamas prieš 
Detroito “Pistons” įmetė rekordi
nius 32 taškus.

- Žemaičių krepšinio centro 
(ŽKC) ir Plungės “Olimpo” klubo 
veikla susidomėjo Mokesčių polici
ja. Anot Mokesčių policijos depar
tamento Telšių apskrities poskyrio, 
revizija paskirta gavus oficialų pa
reiškimą, kad kai kurios lėšos nau
dojamos ne sporto tikslams ir netgi 
pasisavintos. V.P.

Skautų veikla
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 

švęs 80-ją Lietuvos nepriklausomy
bės šventę vasario 8 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje. Programoje: 
9.30 v.r. Mišios, po kurių Anapilio 
salėje - iškilminga sueiga. Skautai - 
tės uniformuoti renkasi salėje 9 v.v. 
Kviečiami skautininkai -kės tėveliai 
ir rėmėjai švęsti kartu. F.M.

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

ALGIS 
MEDELIS

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

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

Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

iii
ANTANAS 

GENYS

S

u
OZSOMMHM
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Sutton
GROUP

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

DUPONT& ANNETT_pARDuOTAS 2 virtuvės - $159,900.

BURLINGTONO rajone 6 kam. “bungalow” prie upelio, 
didelis kiemas.

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

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 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

Tel. 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!

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker |

27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

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

SKAMBINKITE:
Victor E. Rudinskas, Chief Broker,

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

Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker
Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

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



Netekusiems
a. a. brangaus TĖVELIO,

RŪTĄ KLIČIENĘ, jos šeimą ir gimines skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Otavos lietuvių bendruomenė

AtA
JUZEI VALAITIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus - JURGĮ, VYTAUTĄ 
ANTANĄ ir dukras - DANĄ ir VIDĄ bei kartu liūdime -

Danutė Alseikienė ir Ramona

Rygos miesto vaizdas iš Šv. Petro šventovės bokšto. Priekyje - Rygos katedra ir kabantis tiltas per Dauguvą
Nuotr. J. Žygo
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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.

West Realty Inc., REALTOR*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Kelionės įspūdžiai juozasžygas,

LIETUVA IŠ ARTI X

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.

MYLIMAI DUKRAI

a.a. RITUTEI, 
iškeliavusiai amžinybėn,

ONUTĘ JUODIKIENĘ, brolį RIMĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Marija Elijošienė
Irena Cox

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 

ųį ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty- 

. rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas,

RE^VIKtC West Realty Inc.

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

Nemokamas namų Įvertinimas

Vilija Valinskienė, 
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 j 
mokinio namus.

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

Fax 531-1906

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j 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

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 /

JUOZAS ŽYGAS
Iš Biržų mūsų kelionės į 

Rygą būdavo per Germaniškj 
(Lietuvos pusėje) ir Skaistkalnę. 
Todėl dažnai minimos Bauskės 
iki šiol nebuvau matęs. Bauskė, 
nors ir nedidelė, bet panaši į 
Vokietijoje matytus miestukus. 
Ne taip, kaip Lietuvos mieste
liai ir miestukai, kurie savo sta
tyba buvo tik dideli kaimai. Čia 
namai mūriniai ir vienas į kitą 
nepanašūs.

Rygos link
Iš Bauskės išvažiavus atsi

vėrė platūs laukai. Matėsi, kad 
kraštas yra rečiau apgyventas. Ir 
sodybos tik kur ne kur tesimatė. 
Tačiau pakelėje tik kur ne kur 
svėrėmis apaugusias pakeles te
mačiau. Kadangi gyventojų ma
žiau, tai kelyje didelio judėjimo 
nebuvo.

Nors Ryga jau buvo netoli, 
bet neatrodė, kad prie didmies
čio artėjame. Plentas kaip buvo 
dviejų linijų, taip ir liko. Bet ir 
jame didelio judėjimo nebuvo. 
Kai prie Kauno ar Vilniaus ar
tėji, tai ir automobilių judėjimas 
žymiai padidėja. Truputį kelias 
pasisuko ir pamatėme sena
miesčio bokštus. Dešinėje - te
levizijos bokštas, kuris, palygi
nus su Vilniaus, tai tik bokšte
lis. Dauguva kaip buvo didelė 
upė, tai taip ir liko.

Senamiestyje
Rygos katedra buvo pradė

ta statyti 1215 m., kai sudegė 
pirmoji šventovė. Joje yra di
džiausi Europoje vargonai. Ka
tedra dabar - kaip muziejus. 
Įeinant pardavinėjami bilietai.

Rygoje besilankant negali
ma užmiršti medinės konstruk
cijos bokšto su gaidžiu. Dabar 
jame yra įtaisytas keltuvas, kuris 
užkelia iki 96 m aukščio. Iš ten 
gerai matosi Rygos panorama. 
Dabar katedra yra liuteronų, 
nors katalikų statyba. Todėl ir 
viduje yra gana daug pakeitimų.

Mums pavyko gana gerai. 
Mano bičiulis Rygą gana gerai 
pažįsta. Jam pavyko rast auto- 
aikštę, beveik pačiame sena
miesčio centre.

Prie Rygos ir dėl jos vyko 
didelės ir labai aršios kautynės. 
Be to, dar frontui esant toli, Ry
ga buvo smarkiai bombarduota. 
Tačiau dabar atrodo, kad karas

HomeLife/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member
31 - Į FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

( 24 vai, pager) 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

“Eduardo”.

*** 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 1K1 

Registracijos # 02556148

ją buvo aplenkęs. Bent sena
miestyje jokių praėjusio karo 
pėdsakų nematyti. Žinau, kad 
šventovės bokštas smarkiai nu
kentėjo, bet dabar atrodo taip, 
kaip buvęs. Manau, kad atsta
tant buvo įrengtas keltuvas.

Ryga daro gražaus, tvarkin
go ir švaraus didmiesčio įspūdį. 
Visame senamiestyje nesimatė 
vieno ar dviejų aukštų namų. 
Jau tryliktame šimtmetyje buvo 
statomas vokiškas miestas. Nors 
Ryga ne latvių statyba, bet jie 
gali ja didžiuotis. Vilnius neda
ro tokio didmiesčio įspūdžio, 
nes viskas ten per daug išsklai
dyta. Rygoje senamiestis yra ga
na lengvai apeinamas. Laisvės 
paminklas impozantiškas. Tai 
įrodymas, kad paminklus ir kry
žius ne svetimieji atėjūnai grio
vė, bet savieji komunistai. Jeigu 
tai būtų buvę įsakyta iš Mask
vos, tai kodėl ji ryžosi Kaune 
Laisvės paminklėlį nugriauti, o 
beveik dešimteriopai didesnį 
Rygoje palikti?

Kelias atgal
Pagrindinius senamiesčio pa

status apžiūrėję, aplinkui Lais
vės paminklą apėję ir Brivibas 
(Laisvės) bulvaru pavaikštinėję, 
senamiesčio gotiškos statybos 
restorane užkandę rengėmės 
kelionei atgal. Aikštė, kurioje 
automobilis buvo paliktas, gana 
saugiai atrodė. Kadangi įva
žiavimas ir kartu išvažiavimas 
gana siauras, įeinant paprašo 
parodyti bilietėlį. Išvažiuojant 
bilietėlį reikia atiduoti.

Važiuodamas atgal prisimi
niau, kad elgetaujančių senučių 
ir vaikų su atkištomis rankutė
mis neteko pastebėti. Taip pat, 
nors yra Rygoje daug rusakal
bių, bet jie mūsų dėmesio nepa
traukė. O jaunimas, kuris netoli 
paminklo ir šalia esančio parke-

10 TORONTO^
A. a. Valei Lenkaitienei mi

rus, užjausdami vyrą Joną Len
kaitį ir sūnų Laimį, beglobių 
vaikų kaimui “Vaiko tėviškės na
mai” Lietuvoje aukojo: $50 - 
Vasagos moterų būrelis ir para
pijos komitetas; $20 - Aldona 
/itkienė, Marija ir Vaclovas 

Vaitkai.
A a. Metardo Poviliono at

minimui, užjausdami velionies 
šeimos narius, “Vaiko tėviškės 
namams” aukojo: $50 - Vasa
gos moterų būrelis ir parapijos 
komitetas. Aukas atsiuntė Al
dona Vitkienė. Už tokią šiltą ir 
labai reikalingą paramą mažųjų 
to kaimo gyventojų vardu nuo
širdžiai dėkojame -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Patikslinimas. “TŽ” nr. 46, 
1997 m. lapkričio 11 d. laidoje Lon
dono lietuvių choro “Pašvaistė” na
rių pasirašyta užuojauta, p. Pet
rauskui prašant, yra taisytina: iš
spausdinta “Edvardo”, o turi būti 

lio būriavosi, latviškai kalbėjo. 
O Vilniaus parkelyje prie Ka
tedros aikštės daugiausia slaviš
kai besikeikiančius ir kalbančius 
tenka girdėti.

Netrukus privažiavome Dau
guvą, iš kur visas Rygos vaizdas 
gerai matėsi. O Dauguva yra 
mažiausiai dvigubai už Nemuną 
platesnė. Važiuojant iš Lietuvos 
ir atgal grįžtant, neteko jokios 
kelių policijos matyti. Taip pat 
didžiųjų 18-kos ratų sunkveži
mių nesimatė. Tarp Vilniaus ir 
Kauno visuomet jų keletą tenka 
matyti. Rygoje dar ir dėl to per 
daug neužtrukome, nes norėjau 
iš karto du zuikius nušauti: pa
keliui iš Rygos norėjau ir Biržus 
aplankyti.

Mano vaikystės miestas
Kilo noras trumpai į Biržus 

užsukti, nes nežinia, ar bebus 
daugiau progų. Be to, norėjau 
suremontuotus Radvilų rūmus 
pamatyti. Nors mūsų namas per 
karą buvo sunaikintas, bet no
rėjau nors tą vietą pamatyti. 
Gal koks nors medis dar yra li
kęs. Maniau, kad vietą lengvai 
surasiu. Mat dvi pagrindinės 
gatvės - Vytauto ir Rotušės prie 
mūsų sklypo pasibaigdavo. O 
jas jungė mažas skersgatvėlis, 
kuris buvo lygiagretis su mūsų 
sklypu. Kol dar buvo gyvas žur
nalistas Vladas Butėnas, pajuo
kaudavau, sakydamas - tą skers
gatvėlį galėtų mano vardu pava
dinti. Bet to skersgatvėlio jau 
nebėra! Tai taip ir dingo mano 
viltys patekti į Biržų istoriją. 
Viskas neatpažįstamai svetima. 
Nebėra to skersgatvio ir nebėra 
buvusio šone mūsų sklypo tven
kinio, kuriame pavasario vaka
rais varlių koncertai vykdavo. 
Senesnieji Biržų gyventojai pa
sakojo, kad tas varles ponas 
grafas įveisė. Aiškiai jos buvo 
ne tokios, kaip griovių varlės.

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 41 5 763-5677
(Prie Jane St.)

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 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

A. a. Petro Šimonėlio atmi
nimui pagerbti “Tremtinių grį
žimo fondui aukojo: $20 - S. V. 
Aušrotai; $10 - J. Pacevičienė. 
Aukas surinko M. Povilaitienė. 
Aukotojams ir rinkėjai nuošir
džiai dėkoja šio fondo globėja 
Kanadoje -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Kauno arkivyskupijos “Vai
kų dienos centrams” aukojo: 
a.a. Eugenijos Čižikienės atmini
mui pagerbti $10 - Irena Kai
rienė; a.a. Alfonso Simanavi
čiaus atminimui pagerbti $20 - 
M. Vasiliauskienė; savo tėvų at
minimui Gražina ir Sigitas Kra- 
šauskai - $100; a.a. Magdalenai 
Barauskienei Punsko parapijoje, 
Suvalkų trikampyje mirus, už
jausdami dukrą Teresę Samo- 
nienę ir sūnų Juozą su šeimo
mis po $10 - K. V. Jonušoniai, 
A. L. Krakauskai, K. A. Pajau
jai, V. L Pečiuliai, K. B. Pečiu
liai, K. I. Paznėkai, A. A. Stun- 
guriai, F.G. Šiaučiūnai. O.G.

“Gimtoji kalba”, bendrinės 
kalbos žurnalas, leidžiamas Lie
tuvoje, 1997 m. nr. 12 (368) pa
skelbė gana išsamų straipsnį 
apie Toronte stipriai veikusią li
tuanistę Izabelę Matusevičiūtę, 
mirusią 1967 m. pavasarį ir pa
laidotą Šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Straipsnyje nurodyti visi 
žymieji velionės darbai švieti
mo, visuomeninės veiklos bei 
spaudos srityse.

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

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

- Sausio 28, trečiadienį, palai
dota a.a. Marija Riaubienė, 86 m. 
amžiaus.

- Vasario 6 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji 
valanda prie išstatytojo Švenčiau
siojo. *

- KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks vasario 8, ateinantį sekmadie
nį, 12 v.d. Anapilio parodų salėje. 
Programoje - dr. D. Norkienės pa
skaita apie reumatinius negalavi
mus ir jų gydymą.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Anapilyje bus vasario 15, sekma
dienį, 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”. Mi
nėjime dalyvaus Lietuvos seimo na
riai: pirmininko pavaduotojas ir ry
šiams su Kanada grupės vadovas 
dr. Feliksas Palubinskas, užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas Me
čys Laurinkus, užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
Rimantas Dagys, užsienio reikalų 
komiteto bei Siaurės Atlanto sąjun
gai delegacijos narys Audronius 
Ažubalis. Mokyklos autobusas veš 
žmones į minėjimą 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 rengia 
LXXX Lietuvos nepriklausomybės 
metinių minėjimą vasario 16, pir
madienį, 1 v.p.p. Gerojo Ganytojo 
misijos salėje. Programoje - svečias 
iš Toronto Vytautas Bireta, kuris 
pasidalins įspūdžiais iš prezidenti
nių rinkimų Lietuvoje. Paskui bus 
galima pasivaišinti Vasagos moterų 
būrelio paruoštais skaniais pietu
mis ir pyragais.

- Anapilio vaikų darželis pri
ima nuo 2W iki 5 m. amžiaus vaiku
čius dienos metu ir trumpam, pri
puolamam laikui, kai tėveliai neturi 
kur savo vaikučių palikti.

- Anapilyje esančio Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo lanky
mo valandos: sekmadieniais - nuo 
10.30 v.r. iki 11 v.r. ir nuo 12 v.d. 
iki 8 v.v.; pirmadieniais - nuo 1 
v.p.p. iki 8 v.v. Muziejų-archyvą ga
lima aplankyti ir antradieniais bei 
trečiadieniais, susitarus su vedėja. 
Muziejaus vedėja - dr. Rasa Mažei
kaitė. Muziejaus tel. 905 566-8755.

- Anapilio knygyne gauta nr. 
22 “Laisvės kovų archyvo”, nr. 1 
“Mūsų sodai” žurnalo ir “Meškiu
kas rudnosiukas”.

- Mišios vasario 8, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje: 9.30 
v.r. už Stančikų ir Paškevičių šei
mos mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Petrą Babecką 
(X metinės).

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, vasario 1 po

pietėje dalyvavo 210 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Hilda Loren- 
caz iš Londono, Ont. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN narys J. V. Šimkus.

- LN valdybos posėdis - vasa
rio 19, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Vasario 1, sekmadienį, 1 v. 
p.p. įvyko LN vyrų būrelio metinis 
susirinkimas. Pirm. T. Stanulis pa
kvietė susirinkusius pagerbti miru
sius narius tylos minute. Buvo iš
klausyti pirmininko, iždininko ir 
ūkvedžio pranešimai. Vyko diskusi
jos. Valdyba išrinkta aklamaciniu 
būdu. Pirm. T. Stanulis, vicepirm. 
A. Sukauskas, sekt. Z. Rėvas, ižd. 
V. Lucas, ūkvedys B. Laučys, narys 
E. Bartminas. Revizijos kom. Iš
rinktas A. Aisbergas, P. Genys ir 
Br. Mackevičius. Susirinkimą svei
kino LN valdybos pirm. V. Drešeris 
ir valdybos narys E. Steponas.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis- 
visuotinis 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.

- Vytauto Didžiojo menė (Salė 
B) išnuomota vasario 28 dienai, 
1998 m. Medžiotojų ir žūklautojų 
klubo “Tauras” metiniam pokyliui.

“Angeliukų” chorui $100 
aukojo kun. V. Volertas.

A. a. Bronės Kažukauskie- 
nės vienerių metų mirties atmi
nimui pagerbti vyras Jonas au
kojo $100 Lietuvos herbui Šiau
lių universitete.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį pamoks

lus per visas Mišias sakė misijonie- 
rius kun. Hermanas Šulcas, SDB,
20 m. dirbęs Afrikoje, Ruandos mi
sijose.

- Sekmadienį, vasario 1, per
10.15 v. Mišias giedojo mūsų para
pijos jaunimas, vadovaujamas D. 
Viskontienės.

- A. a. Nina Preibienė, 80 m. 
amžiaus, vasario 3 palaidota Šv. Jo
no lietuvių kapinėse.

- Vasario 6 pirmasis mėnesio 
penktadienis. Parapijos kunigai 
lanko ligonius ir senelius, esančius 
namuose arba slaugos namuose iš 
anksto susitarus. Mūsų šventovėje 
pirmaisiais mėnesio penktadieniais 
7 v.v. Šv. Valanda ir 7.30 v.v - Mi
šios. Klausoma išpažinčių.

- Vasario 7 - pirmasis mėn. 
šeštadienis, Gyvojo Rožinio draugi
ja renkasi 10.30 v.r. Rožinio kalbė
jimui ir 11.00 v.r. - Mišioms.

- Pensininkų “Vilniaus” rū
muose Mišios šeštadienį, vasario 
7d., 5.30 v.v.

- Jau galima užsisakyti stalus, 
įsigyti bilietus į rengiamą parapijos 
sukaktuvinę vakarienę, kuri įvyks 
kovo 28 d. Bilietai platinami sek
madieniais parapijos salėje arba 
pas V. Tasecką, tel. 905 824-4461.

- Mišios sekmadienį, vasario 8:
8.15 v.r. už a.a. Mariją ir Tadą Nor
mantus; 9.15 v.r. už a.a. Orlando 
Carniel; 10.15 v.r.: už a.a. Antaniną 
ir Joną Prakapus, už a.a. Vincą Be
resnevičių, už a.a. Alfredą Stulgins- 
ką; 11.30 v.r už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Maironio mokyklos kankli

ninkės dalyvaus Vasario 16-osios 
minėjimo meninėje programoje va
sario 15 d. Dalyvės prašomos atvyk
ti į generalinę repeticiją vasario 8, 
sekmadienį, 4 v.p.p.

- Žiemos atostogos (March 
break) angliškoms mokykloms bus 
nuo kovo 16 d. iki kovo 20 d. Mai
ronio mokykloje pamokos vyks 
įprasta tvarka kovo 14 d., bet kovo
21 d. pamokų nebus.

- Sveikiname Moniką Ras- 
čiauskienę, susilaukusią dukrelės 
Ievutės. Linkime kūdikėliui sveika
tos, tėveliams ir broliukui džiaugs
mo su nauja šeimos nare.

- A. a. Juzei Valaitienei mirus, 
reiškiame užuojautą jos sūnui, revi
zijos komiteto nariui Jurgiui ir duk
rai, buvusiai mokytojai Danai.

- Mokyklos 50 metų sukakčiai 
muzikas Jonas Govėdas sukūrė dai
ną, pritaikytą Aisčio eilėms. Jis pa
dės visiems išmokti šią dainą iki 
šventės, gegužės 23 d.

- Dėkojame Anapilio parapijai 
už $1500 auką.

Muziejaus-archyvo žinios
- Vasario 16-tosios minėjimo 

proga muziejuje bus įdomi nauja 
paroda “Kanados lietuvis atkasa ar
cheologines paslaptis Kernavėje ir 
Trakuose”. Mūsų muziejus padėjo 
archeologijos kursus Toronto uni
versitete baigusiam Andriui Paškui 
gauti Kanados valdžios stipendiją 
dirbti su archeologais Lietuvoje. 
Parodoje rodomos archeologinių 
kasinėjimų, kuriuose jis dalyvavo, 
nuotraukos, paaiškinančios Lietu
vos proistorijos atkūrimo procesą.

- Dėkojame aukojusiems mu
ziejaus-archyvo išlaikymui. Aukojo: 
dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė - 
$500, dr. John V. Burba - $50, V. 
Čiuprinskas - $50. Muziejui-archy- 
vui laiškus bei aukas galima siųsti 
“Tėviškės žiburių” adresu.

Kanados lietuvių fondas 
pakartotinai praneša, kad Ka
nados lietuviškų organizacijų 
veiklai bei studentų paramai an
ketas galima pasiimti iš prie 
fondo raštinės durų prisegtų vo
kų ar paštu. Rašyti: Kanados 
lietuvių fondas, 1573 Bloor St., 
West, Toronto, Ont. M6P 1A6. 
Užpildytos organizacijų anketos 
privalo būti grąžintos fondo raš- 
tinėn prieš š.m. kovo mėn. 6 
dieną, o paramos studentams - 
prieš š.m. gegužės mėn. 15 die
ną. Prie šios anketos turi būti 
pridėti paskutiniai turimi gim
nazijos ar universiteto pažymių 
nuorašai (transcripts). Pavėluo
ti prašymai nebus svarstomi. 
Prašymus - tiek organizacijų, 
tiek studentų Lietuvoje ar studi
juojančių už jos ribų - reikia ra
šyti laiško forma.

A. Juozapavičius, 
LF reikalų vedėjas

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje $100 aukojo 
kun. V. Volertas.

Kauno arkivyskupijos “Vai
kų dienos centrams” $100 auko
jo kun. V. Volertas.

Jadvyga Mulokienė iš Santa 
Monica, Kalifornijos “Tėviškės 
žiburiams” paaukojo $100.

VASARIO 16-SIOS 
AA IN Ė. IAĄ. A,. S 
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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

££&£ PARAMA

NEMOKAMI MORGIČIŲ PERVEDIMAI

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

££££ PARAMA"TTY- praneša,

kad nemokamai priimami morgičiai iš kitų finansinių institucijų.
Mes pasirūpinsime visomis pervedimo smulkmenomis. 

Ir pirmus tris mėnesius nereikės mokėti palūkanų. 
DUODAME:
• nemokamas paslaugas
• naujiems morgičiams pirmus 3 mėnesius be palūkanų

PARAMA prižiūri savo narius!
6.46% sumokėtų palūkanų nariams buvo grąžinta 1997 m. 

($25 papildomų akcijų ir 4% sumokėtų palūkanų)

Prašome kreiptis į kooperatyvo raštines tel. 416 207-9239 arba 416 532-1149

laikinai ima 0%
' UŽ NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ PIRMUS TRIS MĖNESIUS

3 mėnesius nemokėsite palūkanų:
♦ už naujus morgičius
♦ už morgičius, pervestus iš kitų finansinių institucijų
♦ už padidintų morgičių papildomą sumą

Pasinaudokite šia išskirtina, laikina galimybe. Prašome kreiptis j kooperatyvo raštines
tel. 416 207-9239 arba 416 532-1149

Lietuvos ambasada Otavoje 
rengia platesnės apimties Vasa
rio 16-tosios minėjimą. 1998 m. 
vasario 15, sekmadienį, 12 vai. 
Notre Dame katedroje bus au
kojamos Mišios Lietuvos nepri
klausomybės intencija; po Mišių 
nuo 2 vai. po pietų iki 5 val.p.p. 
Lietuvos ambasados patalpose 
(130 Albert St., Suite 204) vyks 
Lietuvos valdovų privilegijų pa
roda, kurią pristatys S. Balzekas 
iš Čikagos.

Vasario 16, pirmadienį, įvyks 
Nepriklausomybės 80-čiui skir
tas diplomatinis priėmimas, ku
riame dalyvaus Lietuvos seimo 
nariai, Kanados parlamento va
dovai ir valdžios atstovai. Pri
ėmimas bus “The Westin Ho
tel” patalpose 12 val.-2 val.p.p. 
Pakvietimus į šį renginį yra ga
vusi ir “TŽ” redakcija”. Inf.

Užgavėnių vakaronę - žie
mos palydas vasario 21, šešta
dienį, 7 v.v. Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje rengia “Nau
jakurių centras” ir kviečia visus 
maloniai praleisti šį vakarą. 
Laukiami svečiai su kaukėmis. 
Bus šokiai, žaidimai. Ragausim 
Lašininio blynų, Kanapinio ar
batos. Veiks ir vyno baras. Įėji
mas 10 dol. pagal iš anksto par
duodamus pakvietimus, kurių 
galima įsigyti pas L. Gutauską 
tel. 416 638-5269 R. Miltenienę 
416 536-4742 ir S. Pabriecienę - 
416 762-5419.

Artėja Užgavėnės ir mažlie- 
tuvių Šiupinys. Jaunosios maž- 
lietuvės ir vėl subruzdo jus pa
vaišinti savo tradiciniu patieka
lu - garuojančiu šiupiniu. Tad 
nepamirškime atvykti į Prisikė
limo parapijos salę antradienį, 
vasario 24 d., 7 vai. v. Laukiami 
ir branginami nuolatiniai šio 
renginio svečiai ir nuoširdžiai 
kviečiami visi, dar šiupinio ne
paragavę. Jaunimo pastangas 
puoselėti iš tėvų ir protėvių pa
veldėtas tradicijas reikia visiems 
įvertinti. Šiupinio tradicija sie
kia tolimus K. Donelaičio lai
kus. I.A.

Jk Maloniai kviečiame visus j 
šokių ir pasilinksminimo vakaronę

"ROŽILĮ VAKARAS"
yf 1998 m. vasario 14, šeštadienį, 7 v.v. 
į Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

I^J^k (1021 College Street)

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

f/ atliks trumpą programą
Įėjimas $10 asmeniui. Stalų užsakymai priimami vakarais 

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

Medžiotojų ir “TAI IDAO”f 
žūklautojųklubo IaUiTO
TRADICINIS METINIS

Pakvietimai:
J. Šimkus tel. 416 231-9425, 
LN sekmadienio popietėse, 

pas narius ir prie įėjimo.

A.a. Juzei Valaitienei mirus, 
jos gražiam prisiminimui ir kar
tu užjausdami jos šeimą Irena, 
Vincas Ignaičiai ir šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Juzės Valaitienės at
minimui, reikšdami užuojautą 
visai šeimai ir giminėms, vietoje 
gėlių Bernie ir Ona Spidell “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Anelės Baltutienės, 
mirusios Sudbury, Ont., atmini
mui pagerbti, nuoširdžiai už
jausdami jos vyrą Leoną ir sū
nus su šeimomis, vietoje gėlių 
Ignas, Paulina Geniai ir šeima, 
Sault Ste Marie, Ont. “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $40.

1998 m. 
vasario 28, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose
(1573 Bloor St.W.)

A. a. Laimutei Šopytei mi
rus, užjausdami jos mamytę ir 
sesutes, Z. P. Augaičių šeima 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Jonės Vandos Sku- 
kauskaitės-Feochari atminimui 
brolis Viktoras Skukauskas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

IEŠKOME AUKLĖS 2 ir 4 metų 
mergaitėms prižiūrėti nuo dabar 
iki birželio pabaigos. Auklė galėtų 
gyventi kartu su mumis. Skambinti 
po 4 vai. tel 416 236-9662.

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

\\()\HU'\l911
80-ties metų sukaktis nuo ne

priklausomos Lietuvos (1918 m.) 
paskelbimo bus paminėta vasario 
15 d. Aušros Vartų parapijoje. 11 
vai. bus iškilmingos pamaldos, ku
riose organizacijos dalyvaus su vė
liavomis. Vėliau salėje dr. Vilius 
Pėteraitis skaitys paskaitą. Meninė
je dalyje išgirsime solistę Giną Čap- 
kauskienę, kuriai akompanuos 
muz. Laurenti Djintcharadze. Daly
vaus valdžios ir tautinių grupių ats
tovai. Visi kviečiami dalyvauti.

Vienuolikmetis aklas Vytautas 
Bučionis, neseniai su tėvais atvykęs 
iš Lietuvos, sėkmingai tęsia muzi
kos studijas. Jam paremti yra susi
daręs fondas “Fonds pour le jeune 
Vytas”, kuris vasario 9 d. rengia 
koncertą “West Presbyterian 
Church”, 160 Ballantyne N. Kon
certe šalia Vytauto dalyvaus du rė
mėjai pianistai Earl Wilson ir Dan
iel Kandelman. Visi kviečiami daly

Montrealio lietuvių skautų Kūčiose 1997 m. gruodžio 18 d. vilkiukai. Iš 
kairės Paulius Mickus, Marius Nagys, Antanas Mickus, Gintaras 
Gaputis ir Sebastijonas Ptašinskas Nuotr. A. Mickaus

rpį LITAS 40
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue D e Sėve, Montrėal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 514 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Įvairios žinios
Pijus Virkėtis, 18 m. Lietu

vos jaunuolis, besiruošiantis ba
kalauro laipsniui Didžiojoje 
Britanijoje, laimėjo “Junior No
bel” premiją (žemiau 25 m. am
žiaus jaunuoliams). Premija pir
mą kartą buvo skiriama ekono
mikos srityje už rašinį “Exchan
ge Rate for Lithuania: Floating 
of Fixed” - apie valiutos keiti
mo kursą. Jam stipendijas jau 
(fellowship) siūlo Harvard, 
MIT ir kiti JAV “Ivy League” 
universitetai, o taip pat if To
ronto universitetas.

IEŠKOME moters, kuri atliktų na
mų ruošos darbus ir gyventų mūsų 
namuose. Tel. 905 886-6118 Rich
mond Hill.

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.

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.

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.

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 L t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager). 

vauti. Norintieji tiesiogiai jį parem
ti gali pasinaudoti “Lito” sąskaitos 
Nr. 5300.

Slidinėtojai ir šiais metais ren
kasi į Mount Sutton, Que., kalnus 
nuo vasario 26 d., ketvirtadienio, 
iki kovo 1 d„ sekmadienio. Vasario 
28 d., šeštadienį bus vykdomos 
ŠALFASS slidinėjimo varžybos. 
Smulkesnę informaciją teikia dr. 
Alenas ir Rasa Pavilaniai tel. (514)- 
489-0410 bei Rytis ir Vilija Bulotai 
tel. (514)-344-8256.

A.a. Agnietė Avyžiūtė-Mičiulie- 
nė (Mitchell), 94 m. amžiaus, mirė 
sausio 18 d. Liko sūnus su šeima ir 
kiti giminės.

A.a. Jonas Jurgutis, 63 m. am
žiaus, mirė sausio 23 d. Po pamaldų 
Šv. Kazimiero šventovėje sausio 29 
d. palaidotas Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liko žmona, duktė ir 
sūnus su šeimomis bei motina ir 
brolis su šeima. B. S.

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

Paieškojimas
Ieškomas Vladas Rudžians- 

kas, gyvenęs 39 Gilmour Place, 
Hamiltone, Ont., arba jo giminai
čiai. Paskutinį laišką į Tauragę 
Osvaldui Rudžianskui rašęs 1965 
m. Jei kas turėtų kokių žinių apie 
paieškomus asmenis, galite rašyti 
adresu: Ervinas Pėteraitis, c/o W. 
Sobczak, 2643 Eastwood Ave., 
Evanston, IL 60201-1558, USA, 
arba tiesiog į Lietuvą - O. Ru
džianskui, Prezidento 82-26, 5900 
Tauragė, Lithuania.

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

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.

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.

IMIGRACIJOS 
PATARĖJA

Christina Staden
18 metų patirtis vizų parū- 
pinimo srityje - apsigyveni
mo Kanadoje (“landed 
immigrant”) bei studentams. 
Nemokamas įvertinimas, 
žemos kainos, .garantuotas 

patarnav imas.“

Tel. 416 222-5254 Toronte
9 v. r. - 9 v. v.


