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Didžioji sukaktis
Švenčiame 80-tą Vasario Šešioliktąją. Laisvės ir 

nelaisvės aštuoni dešimtmečiai įsispaudė lietuvių širdyse, 
įsirašė tautos istorijon. Kas suskaičiuos, kiek per tą laiką 
apie tai mąstyta, rašyta, kalbėta?

TAČIAU žinotina, kad kalba ne tiktai žmonės. Ge
rai įsiklausykime ir girdėsime, ką sako akmenys - 
senų ir restauruotų pilių. Ir tie, išmėtyti tėviškių 
laukuose, vieninteliai buvusių sodybų palikuonys. Ir tie, 

kurie paženklinti vardais ir ornamentais amžino poilsio 
vietose. Kam tas tylusis ir graudus kalbėjimas stringa šir
din, tas žino ir jaučia, kad Vasario 16-toji nebėra vien tik 
šventinė data, minėjimų bei iškilmių diena. Vasario 16- 
tosios aktas ir žybtelėjęs 22 metų savarankiškas gyveni
mas, išauginęs šimtus tūkstančių savo tėvynę tikrai mylin
čių žmonių, buvo ta kaitri kibirkštis, kurios liepsnose su
degė Romas Kalanta, supleškėjo partizanų bunkeriai, kad 
užaugtų Loreta Asanavičiūtė, plikomis rankomis gynusi 
paskelbtą tėvynės laisvę, kad Antakalnio kapinės am
žiams taptų šventąja vieta, kuri visuomet jungsis su šven
tuoju žodžiu - Vasario Šešioliktoji. Kasmet ji telkia mi
nias savųjų ir vienminčių, kad visi suėję iš naujo išgyventų 
laisvos tėvynės idealo artumą, lietuvišką širdies tvinksėji
mą, kuris visada kaip vandens lašelis ištroškusiems, o 
ypač tiems, kurie praradę gimtojo krašto aplinką, tvirtai 
laikosi svetimųjų apsuptyje, savosiose lietuvybės tvirtovė
se. Ir šiandien aiškiai tariame: atsilaikėme, išlikome. Kam 
buvo Dievo leista, sulaukėme ir Kovo 11-tosios. O tėvy
nėje šiandien paradai, dainos, vėliavos, vainikai. Atstato
mi pastatai, į dangų kyla nauji šventovių bokštai.

ATGIMIMAS - tai stebuklingas žodis, Vasario lė
tosios aidas ir turinys. Esame laisvi - nebėra nei 
vergų, nei okupantų. Belieka dirbti, ir tai visiems - 
nuo ūkininko iki ministerio, nuo mokinio iki profeso

riaus, nes visiems yra skirtas tas pats laisvės ir savimi pasi
tikėjimo kelias. Kiekvieno krašto nepriklausomybė tik to
kį kelią teturi. Eisi juo ar ne - vienintelis pasirinkimas. 
Nėra nei kitų kelių, nei dovanotos pagalbos. Ką dabar 
gauname iš šalies, reikės grąžinti su dideliais nuošimčiais. 
Nepriklausomo gyvenimo pradžia nėra lengva, bet ji leng
vesnė už sotaus vergo dalią, kurioje naikinama dvasia. 
Ekonominė gerovė, apie kurią dabar tiek daug šnekama, 
verta tik tiek, kiek ji neužmuša žmogaus dvasinių porei
kių, ir jeigu ji neperkama dorovės ar sąžinės kaina. Todėl 
laikyti tinkamą pusiausvyrą yra gyvybinė būtinybė stipri
nant atgautą nepriklausomybę. Su kylančiais šventovių 
bokštais turėtume ir patys kilti. Jokie bokštai neišgelbės, 
jei liksim apačioj, jei tautos atgimimas liks tik vis kartoja
mas žodis ar skambus šūkis. Nepriklausomybės išlaiky
mas reikalauja ir reikalaus nesibaigiančių pastangų bei 
rimto pasiaukojimo, nuolatinio savęs patikrinimo, kaip aš 
pats tame sudėtingame vyksme dalyvauju. O dažnai jau 
dairomasi į šalis nebematant kas arčiausia. Tiesa, šių die
nų žmogui kitų ir gausių įtakų poveikiuose ne visada 
lengva apsispręsti. Tačiau atsimintina, kad visais laikais 
tik nepalūžę kūrė žmonijos bei tautų kultūrą ir gyvenimo 
gerovę. Ir tik tokie vadovai gali tinkamai savo tautai ir 
valstybei tarnauti. Lietuvos tarybos ryžtas Vilniuje 1918 
metais lieka visiems laikams nepakartojamu pavyzdžiu. 
Šiandien matome, kad tada ne kiti kokie keliai, bet tik 
nepriklausomybės kelio pasirinkimas buvo teisingas isto
rinis sprendimas. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Susirinko parlamentas
36-ojo Kanados parlamen

to pokalėdinė sesija prasidėjo 
vasario 2 dieną. Šios sesijos pra
džioje nemažo dėmesio turėtų 
susilaukti du ministerial, finan
sų ir sveikatos. Abu jie yra lai
komi kandidatais į ministerio 
pirmininko vietą, kada dabar
tinis, Jean Chretien, pasitrauks. 
Taip pat jie abu turi visą eilę 
neišspręstų problemų. Finansų 
ministerio Paul Martin greito ir 
galutinio patvirtinimo laukia 
dviejų didžiulių Kanados ban
kų, Bank of Montreal ir Royal 
Bank, susijungimo planas. Stam
biųjų verslų blokas laukia tei
giamo sprendimo, esą tik dide
lės bendrovės ir bankai gali 
sėkmingai varžytis tarptautinėje 
arenoje. Smulkiųjų verslų rė
mėjus gąsdina, kad stambūs 
bankai nenorės verstis mažes
nių paskolų dalinimu ir aptar
naus tik stambias bendroves. 
NDP opozicija jau pirmą dieną 
reikalavo nepritarti šiam pasiū
lymui.

Ministerio laukia ir sekan
čio biudžeto paruošimas, kurį 
turės paskelbti kovo pradžioje. 
Numatyta, kad nuo praeitų me
tų biudžeto liks 1.2 ar net 2 bili
jonai dolerių. Yra daug įvairių 
pasiūlymų, kaip tą, taip ilgai 
nematytą, biudžeto likutį pa
naudoti, tačiau ministeris žada 

tik $300 milijonų išskirstyti įvai
riems tikslams.

Sveikatos ministerio Allan ■ 
Rock laukia jau anksčiau, pri- 
imto“anti-tabako”įstatymo pa
keitimai: reikalaujama sušvel
ninti tabako bendrovių apri
bojimus kultūrinių, meno bei 
sporto programų rėmime. Taip 
pat Krever komisijos mestas 
kaltės šešėlis dėl užkrėsto krau
jo transfūzijų ne tik Raudona
jam Kryžiui, bet ir federacinės 
bei provincinės valdžios institu
cijom, laukia sprendimo, kaip 
kompensuoti nukentėjusius.

Pirmas sunkvežimių kalėji
mas Ontario provincijoje, admi
nistruojamas privačios bend
rovės CVI Towing Storage Ltd. 
Toronte, pradėjo darbą vasario 
2 dieną. Nesaugūs sunkveži
miai, policijos inspektorių sulai
kyti Ontario tikrinimo stotyse, 
bus internuojami bent 15-kai 
dienų. Savininkai turės sumo
kėti ne tik pabaudą (iki $20,- 
000), bet ir padengti gabenamų 
prekių iškrovimo, sandėliavimo 
bei pergabenimo išlaidas. Iki 
kovo mėnesio pabaigos Ontario 
žada turėti 10 tokių sunkveži
mių kalėjimų. Iki šiol prakti
kuojamos vien piniginės baudos 
tokių sunkvežimių savininkams 
nepasiekė norimų rezultatų.

(Nukelta j 8-tą psl.)

“Šaukiu aš tautą, GPU užguitą, ir blaškomą, it rudenio lapus: į naują vieškelį, į 
naują buitį, kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs” (BERNARDAS BRAZDŽIONIS).

Iliustracija dailininkės VANDOS PAZUKAITĖS

Po Lietuvos prezidento rinkimų 
Vakarietiško stiliaus Rygos “The Baltic Times” tiksliai aprašo ir aiškina įvykius Baltijos 
kraštuose. Daug dėmesio skyręs Lietuvos prezidento rinkimams, 1998 m. sausio 8-14 d. d. 
vedamąjį pavadino “Naujas lapas Lietuvoje”. Čia pateikiamos pagrindinės jo mintys

VYTAUTAS P. ZUBAS
“Konfrontacija tarp senų 

varžovų A. Brazausko ir V. 
Landsbergio pasibaigė. Pirma
sis savo noru atsisakė rinkimuo
se dalyvauti. Antrasis patyrė triuš
kinantį pralaimėjimą. Lietuviai 
aiškiai pasisakė, kad jau pa
vargo nuo nesibaigiančių praei
ties diskusijų. Landsbergio var
das istorijoje išliks. Ne be reika
lo jis vadinamas Nepriklauso
mybės tėvu. Tačiau jis, kaip ir 
Winston Churchil, vienas iš tų 
politikų, kurie sėkmingiausiai 
pasireiškia kritiškais kraštui mo
mentais. Vos tik pasibaigus Ant
rajam pasauliniam karui britai 
jau pirmuose rinkimuose naują 
ministerį pirmininką išsirinko.

Brazauskas, kuris gal leng
vai rinkimus būtų laimėjęs, atsi
sakė kandidatuoti. Jis gal nebu
vo radikalus sovietų sistemos 
griovėjas, koks buvo Landsber
gis, kuris Sovietų sąjungai su
griuvus, vesdamas Lietuvą sun
kiu atgimimo keliu, parodė daug 
politinės išminties ir tvirtumo.

Tautos pasirinktas Valdas 
Adamkus yra energingas vado
vas. Lietuvai reikalingas žmo
gus, pajėgus įgyvendinti radika
lius pasikeitimus krašto ekono
miniame, teisiniame ir sociali
niame gyvenime. Adamkus, ku
ris Lietuvoje, rodos, neturi poli
tinių priešų, ir yra toks žmogus.

Vienas pirmųjų naujojo pre
zidento uždavinių yra įgyven
dinti susitaikinimą su Lietuvos 
praeitimi. Tai tema, kuri teikia 
viltį visiems lietuviams, siekian
tiems vidinės taikos ir harmo
ningo sugyvenimo. Vis dėlto ne
paisant valdančiųjų apsikeitimo, 

tiek užsienio, tiek vidaus politi
koje turi pasilikti tie patys tikslai.

Lietuva gali daug kuo di
džiuotis. Iš sovietų satelitų ji 
pirmoji paskelbė nepriklauso
mybę ir įsigijo pasaulio simpati
jų. Pirmoji visame regione davė 
pilną spaudos laisvę ir priėmė 
daugpartinę sistemą. Vėliau pir
moji iš buvusių komunistinių 
kraštų prie valdžios vairo grąži
no buvusius komunistus. Ją 
greitai pasekė Lenkija ir Veng
rija. Dabar Lietuva pirmoji Eu
ropoje tauta prezidentu išsirin
ko išeivį. Atsižvelgiant į jo opti
mizmą ir pastangas iškilti virš 
politinių praeities rietenų, Adam
kus yra tinkamas vesti kraštą į 
ateinantį šimtmetį.”

Ekonominės perspektyvos
Ekonomistas Chris Butler 

savo skiltį taip pat skiria prezi
dento rinkimams aptarti. Nuro
do, kad ne amžius, bet patirtis 
nulėmė dviejų labai panašias 
programas siūlusių kandidatų 
laimėjimą. Jam knieti žinoti, 
kokį vaidmenį Lietuvoje turės 
prezidentas, daugiau kaip 50 
metų gyvenęs ir dirbęs Vaka
ruose. Faktą, kad rinkimuose 
dalyvavo daugiau kaip 70% 
(73.78%, V. Z.) turinčių teisę 
balsuoti, jis laiko ženklu, jog de
mokratija Lietuvoje jau įsipilie- 
tino. Abiejų kandidatų pasisa
kymas už verslo ir užsienio in
vesticijų plėtimą rodo, kad šios 
idėjos Lietuvoje jau prigijo.

Butler tiki, kad 1998 m. bus 
privatizuota daug didelių įmo
nių: “Mažeikių nafta”, “Lietu
vos kuras”, “Lietuvos avialini
jos” ir du iš trijų valstybinių 
bankų. Jis klausia, ar privatiza

cija nepasivėlino ir neatsiliko 
nuo savo baltiečių kaimynų ir 
pats atsako, kad neatsiliko.

Tarptautinė rinka dar suin
teresuota investicijom ir, atsi
žvelgiant į siūlomų objektų pa
trauklumą, sunku juos ignoruo
ti. Kitas klausimas, kaip atsi
lieps ekonominė Azijos krizė. 
Sunkiau pramatyti. Tačiau Lie
tuva gali būti laikoma visokerio
pai saugiu kraštu, per kurį pa
siekiama milžiniška Rusijos rin
ka. Naujo prezidento laukia įdo
mūs laikai. Pagrindinis jo dar
bas bus ekonominė krašto plė
totė tiek namie, tiek užsienyje.

Pasikeitimai vyriausybėje?
Gal tai visai nekaltas suta

pimas, o gal pasiruošimas sutik
ti naują šluotą. Rokas M. Tra- 
cevskis iš Vilniaus pranešė, kad 
min. pirm. G. Vagnorius nepa
tenkintas kai kurių ministerių 
darbu, bet pavardžių nenurodė. 
Naujasis prezidentas ir seimas 
nustatys naujas taisykles vyriau
sybės sudarymo procedūrai. Po
litiniai stebėtojai mano, kad de
šiniųjų vyriausybėje bus pakeiti
mų. Darbiečių atstovas pareiš
kė: “Mūsų nuomonė yra negaty
vi apie Žemės ūkio, Kultūros, 
Europos reikalų, Sveikatos ir 
Vidaus reikalų ministerius".

Jau 1997 m. lapkričio mė
nesį Sveikatos ministeris Juozas 
Galdikas turėjo aiškintis seime 
dėl jo vykdomų reformų. Vi
daus reikalų ministeris Vidman
tas Žiemelis paneigė seime iš
keltus kaltinimus dėl nusikalti
mų krašte neapvaldymo. Tačiau 
stebėtojai abejoja, ar šitie du 
ministerial pateks į naują vy
riausybę.

Grįžtantiems tėvynėn
“Lietuvos aido” (1998.1.22) 

pranešimu, vyriausybė nutarė 
įsteigti lietuvių grįžimo tėvynėn 
informacijos centrą, kuris no
rintiems į Lietuvą grįžti asme
nims teiks informaciją apie ga
liojančius įstatymus, aiškins pi
lietybės klausimus, nurodys įsi
kūrimo galimybes, atsakinės į 
pasiteiravimus dėl pensijų, so
cialinių garantijų, įsidarbinimo 
ar verslų steigimo.

Naujos abejonės .
Lietuvos seimo pirmininko 

pirmasis pavaduotojas Andrius 
Kubilius, 1998 m. sausio pabai
goje dvi dienas dalyvavęs Briu
selyje vykusiame Europos s-gos 
ir Lietuvos atstovų antrajame 
posėdyje, suabejojo ES plėtros 
proceso greitesniu tempu, nes jį 
nustebinęs Europos komisijos 
pareigūno Francois Lanoireux 
teiginys, jog net ir geri ekono
miniai rodikliai negarantuoja, 
kad Lietuva bus pakviesta de
ryboms, praneša ELTA, nors 
pati Europos komisija tikinti 
greitu Lietuvos ekonominiu pa
kilimu pralenkiant net kitas to 
regiono šalis.

Privatizavimas vyksta
Privatizavimo agentūros 1997 

metų veikla gerai įvertinta, skel
bia “Lietuvos aidas” nr. 14. Są
raše buvo 1098 objektai, iš ku
rių visiškai privatizuoti pavyko 
270 objektų, atnešusių valstybei 
daugiau kaip 80,99 min. litų.

Kliūtys investicijoms
Europos reikalų ministeri

joje 1998 m. sausio 29 d. buvo 
nagrinėjami investicijų į Lietuvą 
klausimai. Diskusijose dalyvavo 
ministerijų, apskričių, savivaldy
bių vadovai bei kiti valstybės 
pareigūnai. Pradžioje kalbėjęs 
prezidentas A. Brazauskas nu
rodė, kad užsienio investicijas į 
Lietuvą stabdo dažnai keičiami 
įstatymai, valdininkų biurokra
tiškumas, blogai skleidžiamas 
Lietuvos įvaizdis užsienyje. Jo 
nuomone, reikėtų vienos cen
tralizuotos institucijos, kuri bū
tų atsakinga už investicijas. 
Keliamas mintis apibendrino 
Europos reikalų ministerė L. 
Andrikienė. Pranešimas gautas 
iš Lietuvos konsulato.

Siekiama tvarkos
Rinkos priežiūros sistema 

bus tobulinama siekiant sudary
ti vienodas sąlygas Lietuvos ga
mintojams ir importuotojams. 
Tuo reikalu 1998 m. sausio 21 
d. vyriausybė priėmė nutarimą. 
Numatyta iki metų pabaigos pa
rengti tvarką kenksmingų ir 
pavojingų produktų stabdymui 
ir sunaikinimui, išleisti taisykles 
dėl gendančio maisto produktų 
laikymo, paskelbti privalomus 
reikalavimus tekstilei, avalynei, 
žemės ūkio mašinoms, kosmeti
kai, baldams, chemijos gami
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Komunistinės dinastijos žlugimas 

Prezidento rinkimai įrodė pagarbą ir meilę išeivijai 
Naujasis Lietuvos prezidentas Čikagoje 

Valdas Adamkus grįžo pasipuošęs prezidento titulu 
Lietuva iš arti XI

Radvilų rūmai atstatyti, bet parkas nuniokotas
Dinamiškas žmogus gyvenimo sūkuriuose

Religiniams idealams verta aukoti savo gyvenimą 
Varžtai lietuviškam žodžiui Vilnijoje

Kai kurie lenkų kunigai agitavo balsuoti už A. Paulauską 
Mūsų poetas amerikiečių akivaizdoje

B. Brazdžionis pagerbtas Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu

niams ir kt. Tais potvarkiais no
rima užkirsti kelią piktnaudžia
vimams, ginti vartotojų intere
sus ir teises. (“Atgimimas” 
1998.1.23).

Pradedami pasitarimai
ELTOS pranešimu, išrink

tasis Lietuvos respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus pa
kviestas jam patogiu laiku apsi
lankyti Švedijoje. Pakvietimą 
naujam prezidentui įteikė Šve
dijos užsienio reikalų ministerė 
Lena Jelm Valen jų susitikimo 
metu Vilniuje, kur per pokalbį 
buvo paliesti Europos s-gos, 
ŠAS (NATO), Baltijos ir Šiau
rės valstybių bendravimo klau
simai, ypač ekonominiai bei 
prekybiniai Lietuvos ir Švedijos 
ryšiai.

Veiks Europos laikas
Sausio 28 d. Lietuvos vy

riausybė priėmė nutarimą, kad 
nuo kovo 29 d. Lietuvoje laikas 
bus skaičiuojamas pagal pirmą
ją (Vidurio Europos) laiko 
juostą, skelbia ELTA. Lietuvoje 
taip buvo iki 1940 m. Pirmoji 
juosta taikoma trylikoje valsty
bių: Norvegijoje, Švedijoje, Da
nijoje, Olandijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokie
tijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, 
Italijoje, Lenkijoje, ir Čekijoje.

Nuo kovo 30 d. Lietuvos 
valdymo įstaigų darbuotojai 
dirbs nebe nuo 9 v.r., bet nuo 8 
v.r. iki 5 v.p.p. (išskyrus penk
tadienius, kada darbas baigiasi 
3.45 v.p.p.).

Naujas PLB atstovas
ELTOS pranešimu, šiomis 

dienomis Vilniuje įsikuria iš 
Australijos atvykęs naujas PLB 
atstovas Gabrielius Žemkalnis, 
prof. V. Landsbergio brolis, pa
keičiantis ketverius metus šiose 
pareigose dirbusį JAV lietuvių 
veikėją Juozą Gailą. Naujasis 
atstovas taipgi yra ir PLB valdy
bos pirmininko V. Kamanto pa
vaduotojas.

Įsigaliojo pasirašyta sutartis
Lietuvos URM spaudos sk. 

pranešimu, 1998 m. vasario 3 d. 
įsigaliojo Lietuvos ir Europos s- 
gos Liuksemburge 1995 m. bir
želio 12 d. pasirašyta nepilnatei- 
sės narystės sutartis. Jos įsiga
liojimo dieną Vilniuje, Nepri
klausomybės aikštėje, buvo iš
keltos Europos s-gos ir Lietu
vos vėliavos. Sutartis apibrėžia 
Europos s-gos ir Lietuvos ben
dradarbiavimą nepilnateisės na
rystės laikotarpiu. Užsienio rei
kalų viceministeris A. Rimkū- 
nas paaiškino, kad sutartis laiky
tina vienu svarbiausių Lietuvos 
strategijos elementų siekiant 
pilnateisės narystės. Sutartyje 
numatytas prekių, paslaugų, ka
pitalo ir darbo jėgos laisvesnis 
judėjimas, joje apibrėžtos poli
tinio dialogo formos, konku
rencijos sąlygos, atskirų institu
cijų bendravimas. Č.S.
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Baltijos valstybių prezidentai po pasirašymo bendradarbiavimo sutarties su JAV-ėmis Vašingtone 1998.1.16. 
Iš kairės: Latvijos prezidentas GUNTIS ULMANIS, Lietuvos — ALGIRDAS BRAZAUSKAS, Estijos — 
LENNART MERI, JAV-bių viceprezidentas AL GORE (kalba) JAV-bių Lietuvos bendruomenės suruoštame 
priėmime “Blair House” viešbutyje Nuotr. J. Urbono
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mirus, jos vyrui VALENTINUI, sūnums - VYTENIUI, 
ZIGIUI, PETRUI su žmona bei sesutei Vokietijoje su 
šeima ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Vacys ir Marytė Vaitkui

Q RELIGINIAME GYVENIME

Mirties angelui į amžinybę pašaukus 
brangią mamą, močiutę ir uošvę

a.a. JUZĘ VALAITIENĘ,
sūnus - JURGĮ, VYTĄ, ANTANĄ, dukras - DANUTĘ 
ir VIDĄ bei jų šeimas gilioje skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Linas Kairys ir šeima (JAV)
Vidas Kairys ir mama

Lietuvos katalikų radijas 
“Mažoji studįja” 1998 m. sausio 9 
d. pasirašė sutartį su Lietuvos 
valstybiniu radiju ir televizija 
(LRT), pagal kurią “Mažoji stu
dija” įsipareigoja kiekvieną sa
vaitę Lietuvos radijui parengti 9 
laidas po 30 minučių ir 7 laidas 
po 15 minučių. LRT įsipareigoja 
transliuoti “Mažosios studijos” 
laidas per pirmąją Lietuvos radijo 
programą. Abi pusės sutiko, kad 
būtų naudinga per TV transliuoti 
didžiuosius atlaidus, šventes prie 
Kryžių kalno ar Šiluvoje. Rodo
ma laida “Šventadienio mintys” 
turėtų būti skirta daugiau dvasi
niam susikaupimui. Pasitarimuo
se ir sutarties pasirašyme dalyva
vo LRT gen. direktorius A. Ilgi
nis, Vilniaus arkivyskupas A. J. Bač- 
kis, vysk. J. Boruta, SJ, kun. J. 
Sasnauskas, OFM, ir kun. R. 
Makrickas.

Kaišiadorių vyskupuos 1997 
metų veikla gruodžio 30 d. kuri
joje pristatyta interneto pusla
piuose. Renginyje dalyvavo vysk. 
J. Matulaitis, kurijos kunigai bei 
kiti darbuotojai. Tuose puslapiuo
se pateikta vysk. J. Matulaičio 
biografija, pastoracinė veikla, ku
rijos struktūra, vyskupijos istorija. 
Visos parapijos turi atskirus pus
lapius. Galima rasti kunigų pa
vardes, vietoves. Kiti puslapiai 
skirti Katechetikos centrui, vysku
pijos Svečių namams, Šv. Domi
ninko pensionatui ir socialinių 
darbuotojų mokyklai. Puslapių 
adresas: www.is.lt/kaisiadoriu.vysku- 
Pija.

Kūrybinė jaunimo žiemos 
akademųa Biržuose įvyko 1997 
m. gruodžio 29-sausio 1 d.d. Ją 
surengė Panevėžio A. Lipniūno 
kultūros centras, dalyvavo 14-18 
metų jaunuoliai iš Panevėžio vys
kupijos ir Vilniaus. Apie asmeni
nį gyvenimo kelio kūrimą bei pa
šaukimą kalbėjo broliai iš Belgi
jos Gerrard ir Tieri. Keramikas 
N. Dudėnas sakė, kad kūryba 
kylanti iš įsiklausymo į save ir 
Dievą. Nagrinėtos psichologinės

iškeliavus amžinybėn 1997 m. spalio 19 d., 
nuoširdžiai dėkojame Šv. Kazimiero Delhi, Ont. parapi
jos klebonui kun. L. Kemešiui už atnašautas laidotuvių 
Mišias, maldas koplyčioje, prel. J. Staškui ir kun. E. Put
rimui už laidojimo apeigas kapinėse. Dėkojame karsto 
nešėjams.

Esame dėkingi kun. E. Jurgučiui, OFM, ir kun. E. 
Putrimui už velionės lankymą ligoninėse ir suteiktą ligo
nio sakramentą. Dėkojame giminėms ir artimiesiems, 
kurie a.a. Laimą lankė, kantriai padėjo, guodė ir meldėsi 
ligos metu.

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems už gausų 
dalyvavimą Rožinio bei laidotuvių metu, vargonininkei B. 
Vytienei ir parapijos chorui už gražų giedojimą. Ačiū už 
jautrius atsisveikinimo žodžius KLB Delhi apylinkės 
pirm. T. Pargauskienei ir KLKM dr-jos Delhi skyriaus 
pirm. B. Vytienei.

Dėkojame už pareikštas užuojautas - asmeniškai, 
raštu ir spaudoje, už užprašytas Mišias, gražias gėles, 
aukas Šv. Kazimiero parapijai, “TŽ”, įvairiems fondams 
ir ypatingą dosnumą “Dvasinės pagalbos jaunimui cent
ro” Klaipėdoje fondui a.a. Laimos vardu.

Ačiū B. Stanulienei už skaniai paruoštus pietus ir 
draugėms už gausius pyragus.

Jūsų visų nuoširdumo niekada nepamiršime - 
tėvai, seserys, brolis su šeimomis ir močiutė

įžvalgos. Kunigai A. Dauknys ir 
R. Makrickas diskutavo apie 
Dievo kūrybą Šventajame Rašte 
bei paties Šventojo Rašto kūrimą, 
raidos tarpsnius, mokyklas. Nau
jųjų metų išvakarėse buvo su
rengtas kūrybos vakaras.

Vilkaviškio vyskupuos kuri
joje 1998 m. sausio 11 d. įvyko 
vienuolijų atstovių susitikimas su 
vysk. J. Žemaičiu, MIC, kuris ap
žvelgė dabartinę būklę. Vyskupi
joje dirba apie 80 seselių, iš kurių 
pusė yra vyresnės nei 70 metų 
amžiaus, tarp jų nemažai ligonių. 
Vyskupas pritarė sumanymui steig
ti seserų slaugos namus. Seselės 
daugiausia dirba tikybos mokyto
jomis, senelių globos įstaigose, su 
vargšais vaikais bei jaunimu. Vys
kupijoje yra 440,000 gyventojų, o 
dirbančių seserų apie 40. Vysku
pas supažindino dalyves su svar
biausiomis veiklos kryptimis, nu
rodė sėkmingai besidarbuojančius 
“Marijos legiono” narius, “Cari
tas” darbuotojus, kuriems seselės 
galėtų rengti rekolekcijas, kreipti 
į gilesnį dvasinį gyvenimą.

Svarbi veiklos sritis - darbas 
su vaikais. Be kitų krikščioniško 
gyvenimo mokyklų, reikšmingos 
esančios jaunimo organizacijos - 
skautai, ateitininkai, charizminio 
pobūdžio maldos grupės. Numa
tyta organizuoti seminarus asme
nims, kurie norėtų dirbti jaunimo 
organizacijų vadovais-vėmis.

Religinių konfesijų atstovų 
susitikimas su savivaldybės vado
vais įvyko 1997 m. gruodžio 16 d. 
Šiaulių miesto savivaldybėje. Da
lyvavo vysk. E. Bartulis, miesto 
meras A. Lankauskas, mons. K. 
Jakaitis, parapijų klebonai, orto
doksų, liuteronų-evangelikų bei 
kitų konfesijų vadovai. Vysk. E. 
Bartulis priminė Kristaus troški
mą, kad “visi būtų viena”. Taikos 
bei vienybės svarbą pabrėžė ev. 
kun. R. Pukys, ortodoksų kun. M. 
Žukas, adventistų prof. V. Ra- 
džius. Pasisakyta, kad panašūs su
sitikimai stiprina santarvę, esą 
būtina vieniems melstis už kitus.
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Tautinio sąmoningumo stoka
DR. DOC. VIKTORAS BAŠKYS, 

Šiauliai

Dabar Lietuvoje daug kas 
skundžiasi materialiniais sunku
mais. Viskas pabrango, trūksta 
pinigų. Deja, nesiskundžia dva
siniu nuosmukiu, Tėvynės mei
lės, patriotizmo stoka. Neseniai 
pasibaigę prezidento rinkimai 
buvo lietuvių tautinio sąmonin
gumo stokos apraiška.

Naikintas tautiškumas
Sovietinėje Lietuvos mo

kykloje vaikams nuo pat pirmos 
klasės buvo diegiama meilė ir 
pagarba rusų tautai ir jos kal
bai. Rusų kalbą imta vadinti 
antrąja gimtąja kalba. Jos mo
kymui negailėta valandų. Gau
sesnės klasės buvo skirstomos į 
grupes ir su kiekviena grupe ve
damos atskiros pamokos. To 
nebuvo leidžiama daryti lietuvių 
kalbos mokytojams. Net vaikų 
darželiuose buvo vedamos rusų 
kalbos pamokėlės. Tai gudriai 
slopintos vaikų tautinės sąmo
nės užuomazgos.

Jau pradinėse klasėse istori
nių skaitymų pamokose moki
niams būdavo aiškinama, kad 
Baltijos kraštuose nuo seno gy
veno slavai, kad lietuviai drauge 
su slavais kovojo prieš kryžiuo
čius ir net Žalgirio mūšį laimėjo 
slavų dėka. Pradinukai buvo 
skatinami sekti V. Lenino gyve
nimo ir veiklos pavyzdžiu. Tuo 
tikslu organizuojami renginiai 
apie V. Leniną, apie rusų didvy
rius, bet nebuvo kalbama apie 
lietuvių didvyrius. Mokykla pri
valėjo skiepyti mokiniams so
vietinio patriotizmo ir proleta
rinio internacionalizmo jaus
mus, slopinti tautinę lietuvių są
monę, vadinamąsias naciona
listines mintis.

Tai buvo daroma per pamo
kas ir užklasinės bei užmokykli
nės veiklos metu. Ypatingai 
daug pasitarnavo literatūros ir 
istorijos pamokos. Visas moky
mas ir auklėjimas privalėjo vykti 
komunistinės pasaulėžiūros dva
sia. Kryptį ir nurodymus duoda
vo mokymo ir auklėjimo meto
dinė medžiaga, įvairios progra
mos, kurių reikėjo laikytis.

Sovietinė vidurinė ir aukš
toji mokykla, siekdama komu
nistinio ugdymo tikslų, turėjo 
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iškeliavo amžinybėn 1997 m. spalio 26 dieną.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle

bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Eu
genijui Jurgučiui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, už 
atnašautas gedulines Mišias, solistei už gražų giedojimą. 
Esame labai dėkingi kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už 
maldas koplyčioje, už Rožinį ir palydėjimą j amžino 
poilsio vietą mano mylimą vyrą, tėvelį, senelį ir už maldas 
kapinėse.

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už gausų dalyvavimą koplyčioje ir šventovėje, už 
pareikštas užuojautas asmeniškai ir spaudoje; už gausias 
aukas Mišioms, už gražias gėles, kurios puošė velionius 
karstą. Dėkojame M. Povilaitienei ir dr. O. Gustainienei 
už surinktas aukas pagalbai Lietuvos vaikams. Nuo
širdžiai dėkojame šeimininkei B. Stanulienei už skanius 
pietus, ponioms už suneštus pyragus.

Liekame visiems labai dėkingi -
žmona Birutė, sūnus Jonas su šeima.
dukros - Birutė, Vida ir močiutė

išauginti komunistą - partijai ir 
sovietų valstybei ištikimą man- 
kurtą (homo sovieticus). Tokius 
žmones lengva valdyti. Tam tu
rėjo tarnauti ir mokyklinės or
ganizacijos - pionierių ir kom
jaunimo.

Tautinės sąmonės slopini
mui buvo skirta grožinė litera
tūra ir menas. Galima būtų pa
minėti daugybę grožinių kūri
nių, filmų, spektaklių ir kitokių 
meno veikalų, prisidėjusių prie 
tautiškumo jausmų, naikinimo. 
Tą darbą labai intensyviai dirbo 
komunistinė spauda, radijas ir 
televizija. Sutelktos pastangos 
davė rezultatų. Nenuostabu, 
kad po penkiasdešimties metų 
okupacijos atgavus nepriklauso
mybę ji nebebranginama. Tai ir 
parodė neseniai vykę Lietuvos 
prezidento rinkimai.

Nuosmukio reiškiniai
Prezidento rinkimai '98 aki

vaizdžiai visiems parodė lietu
vių tautinio sąmoningumo nuo
smukį. Štai keletas faktų.

Lietuvoje visiems žinomi 
buvusio kandidate į prezidentus 
Vytauto Landsbergio nuopelnai 
Lietuvai atkuriant nepriklauso
mybę. 1990 m. kovo 11d. žmo
nės matė televizijos ekranuose, 
kaip ano meto Aukščiausioji ta
ryba - atkuriamasis seimas, ku
riam vadovavo Vytautas Lands
bergis, paskelbė nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūri
mą. Tada kai kurie atstovai sa
kė reikia palaukti, neverta sku
bėti (kai kas net išėjo žaisti 
šachmatais). Tačiau V. Lands
bergis nelaukė. Suskaičiavęs sa
lėje likusius atstovus apsidžiau
gė, kad yra kvorumas, ir paskel
bė vardinį balsavimą dėl nepri
klausomybės atkūrimo. Ir taip 
atgimė nepriklausoma Lietuva.

1991 m. sausio 11-13 dieno
mis, kai Lietuvos nepriklauso
mybei kilo pavojus, kai 12-13 d. 
naktį okupantų tankai traiškė 
Lietuvos patriotus prie televizi
jos bokšto, V. Landsbergis sto
vėjo pirmose kovotojų gretose. 
Jis šaukė žmones rinktis prie 
bokšto, prie Aukščiausiosios ta
rybos, seimo rūmų, stiprino jų 
dvasią. Atkuriant Lietuvos vals
tybę daug sunkumų pakėlė ant 
savo pečių.

Apie tai galima būtų čia ir 
nekalbėti, nes viskas buvo užfik
suota kino juostose, ne kartą 
rodyta televizijos ekranuose. 
Tačiau šiuos faktus čia priminė
me todėl, kad sveikam protui 
nesuprantamas paradoksas: V. 
Landsbergis daugiausia nusipel
nęs Lietuvai atkuriant nepri
klausomybę, buvo labiausiai 
niekinamas, šmeižiamas, drabs
tomas purvais, ypač prieš rinki
mus, nors ta šmeižto banga bu
vo vykdoma visą laiką po nepri
klausomybės atkūrimo.

Jis buvo kaltinamas pasisa
vinęs Norvegijos skirtą premiją 
Lietuvai, 1997 m. apkaltintas 
bendradarbiavimu su sovietų 
slaptosiomis tarnybomis, ap
šauktas KGB agentu, kaltintas 
tautos suskaldymu ir 1.1. Tačiau 
tie kaltinimai nelipo prie V. 
Landsbergio. Norvegai įrodė, 
kad premija buvo skirta jam 
tvarkyti lėšas savo nuožiūra.

Generalinis prokuroras K. 
Pėdnyčia įrodė, kad V. Lands
bergis ne tik nebuvo sovietinio 
saugumo agentas, bet ir buvo 
saugumo sekamas kaip liaudies 
priešas: Kaltintojams tautos su
skaldymu, tautos vienytojams 
buvo įrodyta, kad niekada nesu
sivienys buvę stribai su gyvais li
kusiais partizanais, nes negali 
susivienyti budeliai ir aukos. Tai 
gamtos dėsningumas, kurio ne
įmanoma pakeisti. Todėl ir ši 
etiketė V. Landsbergiui nepri
lipo.

Tačiau oficialus šmeižtas 
pavojingas, nes šmeižikus gali
ma paduoti į teismą, tad grie
biamasi slaptos propagandos. 
Šliaužianti, tyli, pusiau slapta 
agitacija greičiau aptemdo pa
prastų žmonių sąmonę ir yra 
gana veiksminga. “V. Landsber
gis vagis, išvogė Lietuvos auksą, 
Šveicarijoje pasistatė vilą, su
žlugdė pramonę, žemės ūkį, nu
skurdino Lietuvos žmones, da
bar daug kam sunku gyventi, 
siaučia nedarbas, vagystės ir t.t” 
Tokios ir panašios kalbos sklido 
tarp paprastų Lietuvos žmone
lių, ypač prieš prezidento rinki
mus. Dėl susidariusių ekonomi
nių sunkumų irgi buvo kaltina
mas V. Landsbergis, nors jis tik 
seimo pirmininkas, o visai ne
kaltinamas prezidentas A Bra
zauskas.

Visai nenuostabu, kad 
šmeižto vajų prieš V. Landsber
gį vykdė Lietuvos buvusieji - 
200.000 komunistų ir dar antra 
tiek kagėbistų bei jiems prijau
čiančių, nes jis - didžiausias jų 
priešas. Mat konservatoriams 
paėmus visą valdžią į savo ran
kas, kai kas iš buvusiųjų galėjo 
netekti šiltų vietelių, o kai kas - 
dirbti ardomojo, griaunamojo 
darbo.

Už ir prieš
Prieš rinkimus spaudoje pa

sirodė straipsnių, kuriuose už 
V. Landsbergio kandidatūrą pa
sisakė ir kitus ragino balsuoti 
tokie žymūs žmonės, kaip aka
demikas habil. dr. A. Marcinke
vičius, vyskupas A. Vaičius, po
etas B. Brazdžionis, žymus chi
rurgas prof, habil. dr. V. Sirvy
dis, lakūnas J. Kairys ir kiti, ta
čiau tai neturėjo įtakos papras
tų žmonių mąstymui ir nelėmė 
prezidento pasirinkimo.

Daugiau įtakos turėjo prieš 
pat prezidento rinkimus septy
nių partijų paskelbtas bendras 
pareiškimas dėl gresiančio pa
vojaus demokratijai ir pilietiš-
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iškeliavus amžinybėn,
dukras - DANUTĘ ir VIDĄ, sūnus - JURGĮ, 
ANTANĄ IR VITĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime -

Aldona Balčiūnienė John, Teklė Timmerman
Vida, Renius, Danius Imeke, Algis, Marijus

Balčiūnai Timmermanai
Winnipeg, Manitoba

MIRTIES PRANEŠIMAS
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JONAS ŠMAIŽYS,
mūsų brangus tėvelis, sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė savo 
namuose Mesa, Arizonoje 1997 m. spalio 7 d. Prie velionies 
lovos buvo duktė Saulė iš Floridos, sūnus Jonas iš Vinipego 
(Winnipeg), vaikaitė Lisa iš Charleston, S.C. ir vaikaitė 
Elise iš Toronto, Ont. Duktė Liucė, atostogavusi Italijoje, 
skubėjo grįžti, bet nebesuspėjo.

Arizonoje velionis buvo labai gražiai pašarvotas. 
Šeimos nariai priėmė Šv. Komuniją ir atsisveikino. Po to 
kūnas buvo sudegintas, ir pelenai išsiųsti į Kanados Vini- 
pegą (Winnipeg).

1998 m. vasario 21 d. šeima ir draugai suvažiuoja į 
Vinipegą (Winnipeg), kur prel. J. Bertašius aukos gedulines 
Mišias Sv. Kazimiero lietuvių šventovėje šeštadienį, 10 vai. 
ryto. Po Mišių velionies pelenai bus nuvežami į Visų Šven
tųjų kapines ir palaidoti šalia žmonos Viktorijos Šmaižie- 
nės. Iš kapinių grįšim į sūnaus Jono namus kavai ir už- 
kandžiams.

A.a. Jonas Šmaižys buvo statybininkas, pastatęs ir 
Šv. Kazimiero šventovę ir iki mirties buvo didelis jos rė
mėjas. Gyvenimo pabaigoje velionis mėgo dirbti su kom
piuteriu, yra parašęs atsiminimus, mėgo dirbti savo sode, 
gėlyne ir klausytis geros muzikos.

Nuliūdime paliko dvi dukteris, vieną sūnų, devynis 
vaikaičius, dešimt provaikaičių, du žentus ir vieną marčią.

Šeima

kuinui, jei rinkimus laimėtų 
konservatorių vadas V. Lands
bergis. Tokiu būdu rinkėjai bu
vo skatinami už jį nebalsuoti. 
Tą pareiškimą kartu su kitomis 
partijomis pasirašė ir politinių 
kalinių partijos, politinių kali
nių ir tautinių sąjungų vadovai. 
Todėl visai nenuostabu, kad 
pirmame Lietuvos prezidento 
rinkimų tarpsnyje Lietuvoje 
mažai težinomas prokuroras Ą. 
Paulauskas gavo tris kartus bal
sų daugiau negu V. Landsber
gis, kuris jau nebepateko į ant
rąjį rinkimų ratą (A. Paulauskas 
gavo 45,35%, V. Adamkus - 27, 
89%, V. Landsbergis 15,85% vi
sų rinkėjų balsų).

Šiaulių mieste netrūko vaiz
dinės agitacijos, raginančios 
žmones balsuoti už V. Lands
bergį. Miesto laikraštyje “Šiau
lių naujienos” ragino už jį bal
suoti žymūs miesto gydytojai, 
universiteto mokslininkai ir kiti 
žinomi miesto žmonės, tačiau 
Šiauliuose jis surinko mažiau 
balsų už respublikinį vidurkį. 
Vadinasi, raudonai juoda šliau
žianti agitacija, nukreipta prieš 
vieną žmogų, davė neabejotinų 
rezultatų.

Savoji gynyba
Kai kurie laikraščių politi

niai apžvalgininkai rašo, kad V. 
Landsbergio priešrinkiminė agi
tacija taktiniu politinio poveikio 
metodų požiūriu nebuvo aukšto 
lygio, nes jam nepadėjo iš sovie
tinių laikų atėjęs intelektinis eli

tas, kuris jo nerėmė. Jo negynė 
arba gynė nevykusiai ir bendra
minčiai bei padėjėjai, kurie at
sakingiausiu momentu paliko jį 
vieną.

Šiuose samprotavimuose yra 
tiesos, tačiau negalima pamiršti, 
kad buvę komunistai turi ilga
laikę valdymo ir manipuliavimo 
žmonių sąmone patirtį. Mažiau
sia klaidelė buvo meistriškai pa
naudota priešininkui diskredi
tuoti. Todėl, esant tokioms ap
linkybėms, V. Landsbergis ne
galėjo patekti į antrąjį preziden
to rinkimų ratą, negalėjo laimė
ti rinkimų.

Čia nekalbėsime apie Lietu
vos tautinių mažumų poziciją. 
Daugeliui jų Lietuvos laisvės, 
nepriklausomybės idėjos yra 
svetimos, nepriimtinos, ir todėl 
jie nebalsavo už V. Landsbergį. 
Tačiau šis reiškinys parodė, kad 
ir daugelis lietuvių nebrangina, 
nevertina atgautos nepriklauso
mybės. Nors tam turi įtakos 
pablogėjusios materialinio gy
venimo sąlygos, padidėjęs ne
darbas, bet yra ir kitokių prie
žasčių. Mat buvusioji nomenk
latūra gailisi tų dienų, kai, ūžau
dama restoranuose, maudyda
masi suomiškose pirtyse su ba
seinais, kūrė komunizmą, vaiz
duodama Lietuvos patriotus. 
Kai kas pasigenda buvusios pi
gios šlapios dešros ir degtinės. 
Tokiems nerūpi Lietuvos nepri
klausomybė.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Komunistinės dinastijos žlugimas
Pastabos ryšium su praėjusiais Lietuvos prezidento rinkimais

Tautinio sąmoningumo stoka

ANTANINA GARMUTĖ, 
Kaunas

Reikšmingai baigiasi antra
sis tūkstantmetis. Nepaniekino
me savo Tėvynės. Išvengėme 
pasaulinės nešlovės. Trojos ark
lio. Cinikai nelaimėjo. Stovė
jome ant bedugnės krašto, bet 
Dievas dar kartą pasigailėjo 
Lietuvos.

Svetimųjų durtuvais atnešta 
komunistinė valdovų dinastija 
įsigalėjo Lietuvoje dar 1940 m. 
Paleckio ir Sniečkaus asmenyse. 
Ir toliau, pagal Maskvos ko
mandą, generaliniai CK sekre
toriai nuosekliai keitė vienas ki
tą pavergtame Vilniuje (“Vil
nius mūsų, o mes - rusų”). Rau
donoji okupacija kartu su fizi
niu naikinimu vykdė ir dvasinį 
tautos genocidą. Todėl Atgimi
mo priešaušryje - prieš aušrą vi
suomet tamsiausia - tautos iš- 
davikų-komunistų partijos gre
tose buvo net 200,000 Lietuvos 
gyventojų. Tai padidino kairiųjų 
pažiūrų žmonių skaičių šalyje 
iki 60%. Nenuostabu, kad ir 
laisvę atgavusi tauta prezidento 
mandatą buvo įteikusi pirma
jam kompartijos sekretoriui, at
žagariai žvelgusiam ir į pačią 
Nepriklausomybės idėję. Tau
tos stumiamas jis šiaip taip išla
viravo Laisvės kryptimi. Pripaži
no netgi buvusį savo veidą, ta
čiau komunistinės nomenklatū
rininkų dinastijos nenorėjo už
baigti. Atvirkščiai - kaip anks
čiau buvo įprasta rekomenduoti 
į kompartiją - savo įpėdiniu ak
tyviai siūlė asmenį su ne mažes
niu praeities paveldu. Dinastija, 
lyg toje rusų pasakoje “Lydekai 
įsakius”, turėjo būti pratęsta!

Penktą dešimtį įpusėjantis 
“jaunasis” įkūnijo senosios no
menklatūros viltis atgaivinti 
perkrikštytą vergovinę-komu- 
nistinę santvarką. Ir kas gali ga
rantuoti, kad Lietuvoje neveikia 
pogrindinės komjaunimo ir ko
munistų organizacijos, kaip 
anuomet Lietuvoje? Ar ne to
dėl triukšmingi adventiniai-rin- 
kiminiai (kom)jaunimo koncer
tai su išgėrimais ir besiveržianti 
iš diskotekų rėmų “energija” vi
jo lauk “jankius, atėjūnus, atei
vius, ir net buožes, kuriems 
vieta Sibire” ir t.t. Taip vergovi

nė praeitis siūlėsi į ateities 
vedlius. Tarsi tauta būtų vien 
tešlagalvių ar debilų atstovau
jama...

Jų pastangos buvo drastiš
kos. Beprotiškos. Jie džiūgavo 
iš anksto (puota maro metu), 
korektiškojo kandidato balsus 
vadindami jo “paskutiniu pasi
spardymu”.

Jų “naujajam mąstymui” to
ną davė Vilnijos ir Visagino 
tautinės mažumos. “Nugalė
siančiųjų” žingsniai buvo girdi
mi, kaip anuomet enkavedistų 
riksmai - kai mus trėmė, - kaip 
ešelono ratų bildesys vaikystė
je... Jų banaliausia reklama iš
ūžė žmonėms ausis. Lyg toji gir- 
dėta-negirdėta dainelė: “Aš čia 
gimiau, aš čia užaugau”. (Su
prask, - čia mano žemė, nes iš 
čia mano tėvas žmones į Sibirą 
vežė. Taigi balsuok už mane!).

Prezidento rinkimai atėmė 
nemažai sveikatos rinkėjams. 
“Nejaučiu nei rankų, nei kojų” 
- kalbėjo Birutė Š., dirbusi ste
bėtoja pašte, grįžusi į namus. - 
“Būriai jaunimo balsavo ne už 
Adamkų, o ciniškai šaipydamie- 
si, pabalsavę skubėjo į iš anksto 
užsakytus restoranus švęsti N. 
Metų”. Mano gyventoja Dijana 
guodėsi: “Negalėjau balsuoti, 
nes pašte tokios minios, kad bū
tų tekę 3-4 vai. stovėti eilėje; 
kas tokiam laikui mane iš darbo 
išleis?...”

Tautos laisvės sargyboje iš
tikimai stovėjo Kaunija ir Vaka
rų žemaičiai. Dar du lietuvybės 
židiniai aukštaičiuose - Panevė
žys ir Utena. Garbė jiems!

Nepasakyčiau, kad gimtaja
me Kauno rajone yra mažiau 
girtuoklių nei kitose Lietuvos 
vietovėse. Pragėrusių darbštu
mą ir atgautą tėvų žemę. Tačiau 
rinkimų dieną jie išsiblaivė. 
“Balsuosiu už tą, kuris nevagia 
ir nevogs. Už Adamkų”, - pasa
kė vienas, atėjęs į vaistinę su 
skaudančia galva. “Balsuosime, 
kad mūsų vaikai netaptų komu
nistų vergais” - kalbėjosi Za
pyškio bedarbiai.

Taip pralaimėjo dinastija. 
Žlugo. Laimėjo LIETUVA.

Pavadinę istorinę praeitį 
šiukšlynu, jie dar beviltiškai 
kapstėsi tiesioginiuose šiukšly
nuose, ieškodami biuletenių. 

Džiaugiamasi bent tuo, kad pra
laimėjo nedideliu skirtumu. Pa
mirštant svarbiausia: Adamkaus 
rinkimų vajus vyko dorai, vaka
rietiškai ir be jokių “gudrybių”.

Prezidento rinkimų fone 
nublanko V. Landsbergio pra
laimėjimas. Jis tebeliko politi
kos viršūnėje. Ir dar trejus me
tus išbuvęs seimo pirmininku 
gal dar daugiau nuveiks Lietu
vai nei prezidento pareigose. 
Tačiau šie rinkimai yra savo
tiška pamoka Lietuvai - paro
dė, kad okupacijos sąlygomis 
užaugo, subrendo ir “juodai tar
nystei” pasiruošė stribų ir čekis
tų pamaina, išsitreniravusi reke
tininkų ir mafijozų pozicijose. 
Išlepinta sąlyginio nebaudžia
mumo. Kaip įspėjimas ateičiai 
ir grėsmė laisvei.

Vis dėlto prezidento rinki
mai ne vien skaldė, bet ir sutel
kė įvairių partijų protaujančius 
Lietuvos žmones galutinei savo 
valstybės orientacijai į Vakarus. 
Į laisvą, aukšto ekonominio ly
gio gyvenimą, išsivadavimą iš 
skurdo ir dvasinio nuopuolio. 
Jie aiškiai įrodė mūsų pagarbą 
ir meilę išeivijai. Kad ji, išeivija, 
yra ta pati Lietuva! Ir kartu mes 
galime pasiekti labai daug savo 
Tėvynės labui.

Lietuvoje tvyro giedra anks
tyvo pavasario nuotaika. Džiu
gu, anot Brazdžionio, kad “lie
tuviškas dar teka kraujas širdy 
Motulės Lietuvos!”

Įvairios
Kai Kolumbas ruošėsi 

plaukti į Ameriką, Trakuose 
tuo metu, 1492 m., Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Aleksandras 
diktavo raštininkui privilegiją, 
atleidžiančią Vilniaus miestie
čius nuo muito mokėjimo visoje 
Didžiojoje Lietuvos kunigaikš
tystėje. Po daugelio metų šis 
dokumentas pateko į Ameriką.

Balzcko lietuvių kultūros 
muziejus pradeda 20 Lietuvos • 
valdovų privilegijų keliaujančią 
parodą Amerikoje, kurią prista
tys Vilniaus istorikė Jolita Ste
ponaitienė ir papasakos apie 
XV-XVIII šimt. Lietuvos val
dovus ir jų išleistų privilegijų 
reikšmę bei apie privilegijų pa
tekimo į Lietuvos valstybinę 
biblioteką Vilniuje istoriją.

Paminklas žuvusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės Jaunimo centro 
aikštelėje Čikagoje. Paminklo projekto autorius - architektas Jonas 
Mulokas Iš leidinio “J. Muloko architektūra”

žinios
Parodos atidarymas Otavo

je, Ont. įvyks Lietuvos ambasa
doje (130 Albert St. #204 tel. 
613 567-5458) įvyks sekmadienį, 
vasario 15, 1 vai. p.p. ir sutaps 
su Lietuvos nepriklausomybės 
80-mečio minėjimu. Paroda ten 
taip pat veiks pirmadienį, vasa
rio 16, 1-5 val.p.p. Tos parodos 
atidarymas St. Petersburge, FL 
St. Jude’s katedroje, įvyks Flori
dos lietuvių dienų metu, šešta
dienį, vasario 21, 1 vai. p.p. Pa
roda taip pat keliaus j Čikagą ir 
Vašingtoną. Daugiau informa
cijos galima gauti Balzeko mu
ziejuje tel. 773 582-6500.

Didieji yra sUrišti. Užtat ir 
politikoje jie lengvai vienas kitą 
supranta. Mažiesiems belieka 
klausytis arba tik iš šalies stebė
ti. Baltiečių vyriausybės betgi 

apsidžiaugė, kad Vokietijos 
kancleris H. Kohl pagaliau atra
do kelią, vedantį į juos. Nors tai 
nebuvo oficialus jų aplankymas, 
vis dėlto jo dalyvavimas tarp
valstybinėje konferencijoje Lat
vijos sostinėje daug ką reiškia. 
Kancleris, prieš kalbėdamasis 
su Rusijos ministeriu pirminin
ku Černomyrdin’u, rado reikalą 
paskirti laiko pokalbiams su 
Baltijos kraštų ministeriais pir
mininkais. Tai buvęs prasmin
gas mostas, parodytas baltiečių 
teritorijoje. Tuo kancleris pade
monstravęs vokiečių poziciją, 
kuri sustiprėjusi. Dėl to gal bu
vę ir kitus klausimus, kaip bevi
zio režimo, sunkiau spręsti 
abiem pusėm. Apie tai svarstė 
“Frankfurter Allgemeine” 1998 
m. sausio 24 d. laidoje. (Parinko 
Le. Kro.) Snk.

(Atkelta iš 2-ro psl.)

Ar bus padarytos išvados?
Lietuvos prezidento rinki

mai '98 atskleidė daugelio lietu
vių tautinės sąmonės nuosmukį, 
pavojingą nepriklausomybei. 
Juk tik per plauką prezidento 
rinkimų antrame rate pergalę 
laimėjo Amerikos lietuvis V. 
Adamkus prieš buvusio sovieti
nio saugumo pulkininko sūnų, 
buvusį prokurorą A. Paulauską. 
Laimėjo labai nedideliu balsų 
skirtumu.

Visa tai rodo, kad daugelis 
lietuvių, neturėdami tvirtų tau
tinių patriotinių įsitikinimų bei 
tautai naudingos veiklos nuo
statų, lengvai pasiduoda buvu
siųjų komunistų propagandai. 
Todėl būtina gerinti lietuvių 
tautinį auklėjimą mokyklose bei 
šviesti visuomenę.

Deja, kol kas to nedaroma. 
Vidurinėse mokyklose ir gimna
zijose įvedamas ne tautinis pa
triotinis, o pilietinis auklėjimas, 
mat jis artimesnis buvusiam in
ternacionaliniam auklėjimui. 
Tautinis auklėjimas esąs pavo
jingas, nes gali būti apšauktas 
“tiacionalistiniu” - kaip sovieti
niais laikais.

Prieškarinės nepriklausomos 
Lietuvos mokyklų programose 
buvo nurodyta: mokykla turi iš
ugdyti Tėvynei ištikimus patrio
tus. Dabar to nėra.

Žiniasklaidoje pasigirsta bal
sų, neigiančių tautiškumą ir pat
riotizmą. Pavyzdžiui, 1997 m. 
lapkričio mėnesį per Lietuvos 

Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS “Mayflower” 
viešbutyje po pasirašymo bendradarbiavimo sutarties su JAV-bėmis 
Vašingtone. Jo kairėje - JAV lietuvių bendruomenės pirmininkė adv. 
REGINA NARUŠIENĖ Nuotr. J. Urbono

radijo ir televizijos laidas “Pas
kutinė kryžkelė” filosofas A. 
Šliogeris kalbėjo: “Kuo didesnis 
patriotas, tuo didesnis idiotas”, 
“Valstybė yra abstrakcija”, “Kas 
yra tauta ? Tautos nėra. Yra sta
bas. Aš negaliu melstis stabui” 
(“Lietuvos aidas”, 1997.XI.15, 
nr.224).

Kai kurie buvę žymūs sovie
tiniais laikais mokslininkai isto
rikai (L. Truska) net drįsta kal
tinti žymųjį ano meto nepri
klausomos Lietuvos filosofą A. 
Maceiną už lietuvių tautinio 
auklėjimo idėjų skleidimą, nes, 
atseit, tai turėję įtakos nacių 
vykdytam žydų genocidui Lietu
voje.

Tokių žmonių šiandien pil
na mūsų mokyklose ir universi
tetuose. Niekindami tautišku
mą, patriotizmą, skleisdami 
kosmopolitizmo idėjas, jie ir to
liau slopina jaunosios kartos 
tautinės sąmonės brendimą, 
žlugdo dorovingumą. Tokios są
vokos, kaip tauta, laisvė, nepri
klausomybė, okupacija, genoci
das ir kt., šiandien daugelio jau
nuolių sąmonėje nebeteko rea
laus turinio, tapo simbolinėmis. 
Jų vietoje įsitvirtino audio-vi
deo aparatūra, įvairios kasetės 
su modernia muzika, kompiu
teris, internetas ir t.t. Daugelio 
svajonė - importinės įvairių 
markių mašinos, kurios užplūdo 
Lietuvą iš Vakarų. Tai metalo 
laužas. Bet jas atkakliai remon
tuoja mūsų meistrai, nes šian
dien tuo gyvena jaunimas. Ži
noma, jaunimui trūksta pinigų, 
tai eina vogti.

UŽ $87500-Į VILNIŲ

N*rvista Finnair priklauso
AEROPLAN grupei

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

Finnair skrenda iš Niujorko, derinasi su Air Canada skrydžiais iš Toronto, Montrealio ir Otavos.
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LAISVOJE IT/ni ll;
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Su skausmu ir viltimi visa 
Lietuva paminėjo kruvinąjį 1991 
m. sausio tryliktosios sekmadienį, 
prisimindama skaudžiuosius įvy
kius Vilniuje prie televizijos bokš
to. Jie dabar kasmet bus prisime
nami sausio tryliktąją, kuri yra 
pavadinta Laisvės gynėjų diena. 
Masinis devynių kilometrų bėgi
mas žuvusiųjų atminimui “Gyvy
bės ir mirties keliu”, pradedamas 
nuo jų gėlėmis papuoštų kapavie
čių ir paminklo Antakalnio kapi
nėse, užbaigiamas prie Vilniaus 
televizijos bokšto Karoliniškėse 
liepsnojančio laužo. Jau tradici
niu tapęs bėgimas, šiemet sureng
tas septintą kartą, susilaukė poros 
tūkstančių dalyvių. Laimėtojai ne
nustatomi ir oficialiai neskelbia
mi. Tačiau kiekvienas dalyvis, įvei
kęs “Gyvybės ir mirties kelią” 
nuo Antakalnio kapinių iki Karo- 
liniškių televizijos bokšto, gauna 
specialiai šiam bėgimui išleistus 
atminimo medalius. Tokiu būdu 
pirmųjų žuvusiųjų laisvės gynėjų 
atminimą gali pagerbti ne tik 
greiti, tą nuotolį tarsi žaibu įvei
kiantys bėgikai, bet ir tie, kuriems 
reikia daug laiko ir didelių pa
stangų tokiam atminimo medaliui 
įsigyti.

METINĖMS SKIRTAS POSĖDIS

Sausio tryliktąją, Laisvės gy
nėjų dieną, buvo sušauktas spe
cialus Lietuvos seimo posėdis. Ja
me dalyvavo ir žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę giminės, naujuoju 
prezidentu išrinktas Valdas 
Adamkus, Nepriklausomybės ak
to signatarai, pirmosios atkurtos 
vyriausybės nariai, Lietuvos kons
titucinio, aukščiausiojo, apeliaci
nio teismų vadovai, dabartinės vy
riausybės nariai, Lietuvos tikin
čiųjų bendrijų hierarchai, diplo
matinių misijų atstovai, Švedijos 
parlamento delegacija, seimo ins
titucijų vedėjai, apskričių viršinin
kai. Trūko tik kadenciją baigian
čio Lietuvos prez. A. Brazausko, 
tuo metu išvykusio oficialion vieš- 
nagėn Vašingtone. Šiame posėdy
je pirmiausia tylos ir susikaupimo 
minute buvo pagerbti visi žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Iš seimo 
tribūnos tada prabilo seimo atsto
vai ir į jį pakviesti svečiai. Vil
niaus arkikatedroje buvo atnašau
jamos žuvusiems skirtos Mišios. 
Pamaldos buvo užbaigtos religi
nės muzikos koncertu, kuriame 
skambėjo W. A. Mozarto “Requi
em”. Laisvės gynėjų diena Vilniu
je užbaigta Lietuvos filharmoni
jos salėje surengtu simfoninio or
kestro, solistų ir Kauno choro 
koncertu.

VĖL NIEKINO VĖLIAVAS

Lietuvos trispalvė neišvengė 
išniekinimo ir Laisvės gynėjų die
ną. Lietuvoje chuliganai nuplėšė 
nuo stiebų ar net ir sudegino tris 
valstybines vėliavas. Tų chuliganų 
daugiausia yra Klaipėdoje. Ten 
buvo išniekintos dvi Lietuvos, tri-

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 3
Home i

Žmonės, kurie atjaučia kitus S

Sudbury Ontario S

spalvės, o Šiauliuose - viena. 
Klaipėdoje buvo suimtas niekur 
nedirbantis dvidešimt šešerių me
tų amžiaus Olegas Verchogliadas, 
iškeltą vėliavą nuo namo nuplėšęs 
su nulaužtu kotu. Policija jį ap- 
klausinėjo ir paleido, nors už tokį 
nusikaltimą gresia laisvės atėmi
mas ar pataisos darbai dviejiems 
metams. Prie “Vyturio” vidurinės 
mokyklos trispalvę degino trečios 
klasės mokinys. Baudą turės su
mokėti jo tėvai. Šiauliuose buvo 
rasta su kotu nuo namo nuplėšta 
trispalvė.
APVOGTAS SMETONOS DVARAS

Ukmergės rajono vadovai 
ruošėsi svarstyti prez. Antano 
Smetonos dvaro Užugiryje atei
ties planus. Buvo pasiūlyta šiame 
istoriniame dvare įsteigti Pasaulio 
lietuvių namus. Tokiai minčiai 
pritarė Vilniaus apskrities virši
ninkas A. Vidūnas, Išeivių grįži
mo ir įsijungimo į Lietuvos gyve
nimą vyriausybinės komisijos 
pirm. E. Kulikauskas, valstybės 
patarėja R. Trakymienė bei kiti 
pareigūnai, vietiniai verslininkai 
ir ūkininkai. Tuose Pasaulio lietu
vių namuose už atintinkamą mo- 
kęstį būtų galėję apsistoti iš bet 
kurio pasaulio kampelio Užugirin 
atvykę lietuviai ir jame turiningai 
praleisti laiką. Prez. A. Smetonos 
dvarui priklauso 105 hektarai že
mės: 80 hektarų jam buvo dova
noję tautininkai šešiasdešimtme
čio proga, o 25 hektarai žemės 
jam buvo paskirta kaip Vasario 
šešioliktosios akto signatarui. Da
bar paaiškėjo, kad kažkas jau bu
vo įsilaužęs į šio dvaro nesaugo
mus pastatus. Iš jų pavogtos kė
dės, išsinešti indai, išdaužyti be 
apsaugos paliktų pastatų langai.

BANDITŲ SUMUŠTAS KUNIGAS

Kaune banditų auka tapo 
kun. Ričardas Mikutavičius. “Lie
tuvos ryto” atstovė Vida Savičiū
naitė praneša skaitytojams, kad 
poetą kun. R. Mikutavičių jo bute 
Laisvės alėjoje sumušė pro duris 
įsileisti banditai. Išsamesnio pra
nešimo spaudai kun. R. Mikutavi
čius vengė, neminėdamas nei už
puolimo priežasčių, nei padarytos 
žalos. Savo pranešime V. Savičiū
naitė prisipažįsta, kad jai nepavy
ko sužinoti, ar buvo išnešta bran
gių paveikslų iš jo turimo rinkinio.

ŽUVO VOKIETIS PARTIZANAS

Jono A. Patriubavičiaus pra
nešimu “Lietuvos aide”, Dzūkijo
je kartu su Lietuvos partizanais 
beveik penkerius metus kovojo 
aukštaūgis vokiečių karys, negalė
jęs grįžti į savo tėvo ūkį sovietų 
užimtuose Rytprūsiuose. Jo var
das taip ir liko nežinomas. Lietu
viai partizanai jį vadindavo Bru
nu, nes jis, ryšius su jais užmezgęs 
1945 m., turėjo itališką “Bruno” 
firmos kulkosvaidį. Spėjama, kad 
tas Bruno iš tikrųjų buvo vokiečių 
karininkas. Jo pas Dusmenų par
tizanus labai ieškojo stribai, kar
tais net vaidindami partizanus. 
Bruno jau buvo pamokęs lietuviš
kai. Rytą jis partizanus bunkeryje 
lietuviškai žadindavo: “Vyrai, kel
kimės -jau vištos vyras gieda!...” 
Jonas A. Patriubavičius savo 
rašinyje “Vokietis, padėjęs galvą 
už Dzūkiją” praneša, kad tas 
vokietis Bruno, neatskleidęs savo 
tikrosios pavardės, žuvo 1949 m. 
rugpjūčio 25 d. y. Kst.
""" . .............
Įvedu šildymo ir vėsinimo 

sistemą, atlieku visus 
taisymo ir skardos 

darbus i
(Esu “Union Gas" 

atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ, aktorė, režisierė ir “Aukuro”
vadovė, pasiūlyta premijai “Gemini Award” už atliktą mamos vaidmenį 
TV filme “The Peacekeepers”. Laimėtojai bus paskelbti 1998 m. vasario 
28 d. Aktorė E. Kudabienė filmuose yra atlikusi 28 vaidmenis, 6 - Ka
nados dramos scenose ir 12 reklamų televizįjos laidose. Ji 1991 m. gavo 
žymenį už reklamą “Leons Furniture Limited” Nuotr. L. Korkutienės

Hamiltono lietuvių dramos teatras

"AUKURAS" Afo
kviečia visus į J. Žemaitės Spiegi

3-jų veiksmų komediją

“Trys mylimos”
1998 m. vasario 21, šeštadienį, 4 v.p.p.

Jaunimo centre, Hamiltone
Įėjimas $8 asmeniui.

Ypatinga šventė 
Ateitininkų namuose

A. ŠMULKŠTIENĖ
1998 m. sausio 11d. Ateiti

ninkų namuose Lemonte buvo 
atšvęsta dviguba prel. dr. J. Pruns- 
kio sukaktis - 90 metų amžiaus 
ir 65 metų kunigystės. Šv. Mi
šios buvo atnašautos Palaimin
tojo arkivysk. J. Matulaičio mi
sijos šventovėje Lemonte. Po 
Mišių visi rinkosi į Ateitininkų 
namus. Svečiai galėjo apžiūrėti 
ir Prelato parašytų, redaguotų 
knygų bei straipsnių iškarpų 
parodėlę, kurią paruošė R. 
Marchertienė.

Šventę pradėjo rengėjų ko
miteto pirm. B. Vindašienė, svei
kindama Prelatą, svečius ir pa- 
kviesdama J. Polikaitį vadovauti 
programai. Šventę malda pra
dėjo kun. A. Paliokas, SJ, o žo
džiu savo sveikinimus perdavė 
21 sveikintojas iš įvairių JAV ir 
Lietuvos organizacijų. Visi iš
reiškė labai gražius linkėjimus 
visų mylimam ir gerbiamam prel. 
dr. J. Prunskiui už jo nepailsta
mą veiklą tiek daugelyje gyveni
mo sričių ir už jo neišsemiamą 
dosnumą. J. Polikaitis dar sumi
nėjo labai daug sveikinimų, gau
tų raštu iš JAV. Lietuvos ir kitų 
kraštų.

Dr. A. Vasiliauskienė iš Vil
niaus kalbėjo tema “Išpuoselė-

jęs visus talentus, gautus iš Aukš
čiausiojo”. Tai buvo neilga, bet 
labai turininga kąlba!

Prelato šeimos vardu žodį 
tarė sesuo dr. Ona Garūnienė. 
Prelato dukterėčia Rūta Sulte
nė padeklamavo E. Vaitkevi
čiaus Prelatui skirtą eilėraštį, o 
kita dukterėčia - dr. Dalia Sa
dauskienė perskaitė giminių iš 
Lietuvos sveikinimus. Jos duk
rytė Nora įteikė Prelatui gėlių.

Aktorė A. Budrytė padekla
mavo Prelatui skirtų B. Braz
džionio eilių. A. Regis kalbėjo 
apie Prelato atvykimo 1944 m. į 
JAV reikšmę JAV lietuviams. 
B. Vindašienė sakė, kad visų sve
čių vardu yra užprašyta šv. Mi
šių novena už Prelatą ir įteikė 
jam gražią sveikinimų prirašytą 
knygą. R. Penčyliėnė įteikė kny
gą “Lietuviškoji skautija”, o Vy
dūno fondo vardu sveikinusi J. 
Variakojienė apjuosė Prelatą 
juosta.

Paskutinis kalbėjo ir visiems 
dėkojo pats Prelatas dr. J. Pruns- 
kis. Dar buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Po to buvo vaišina
masi labai puikioje nuotaikoje. 
Kaip prisiminimą svečiai išsine
šė Dr. A. Vasiliauskienės paruoš
tą lankstinuką su Prelato veik
los ir gyvenimo svarbiomis da
tomis.

Hamilton, Ont.
HAMILTONO LIETUVIŲ AUŠ

ROS VARTŲ parapijos įsteigėjas a.a. 
prel. Juozas Tadarauskas mirė 
prieš 5 metus sausio 27 d. Hamilto
no lietuvės katalikės, prisiminda
mos buvusį dvasios vadą, surengė 
5-jų mirties metinių minėjimą. Mi
šias aukojo klebonas kun. J. Liau- 
ba, OFM. Pasimeldę susirinkome į 
salę, kuri buvo gražiai išpuošta ir 
atrodė iškilmingai. Minėjimą pra
vedė KLKM dr-jos Hamiltono sky
riaus pirm. R. Choromanskytė. Pri
siminimais apie sunkius parapijos 
įsteigimo darbus, apie prel. J. Ta- 
darausko organizacinę ir ūkinę 
veiklą, lietuvių norą bei įnašą ku
riant šią parapiją pasidalijo K. Mi
leris. E. Kairienė padeklamavo po
eto B. Brazdžionio eilėraštį, kurio 
posmai atitiko čia susirinkusiųjų 
mintis ir nuotaiką.

Savo prisiminimuose E. Kuda
bienė kun. J. Tadarauską apibūdi
no kaip žmogų, kuriam nesvetimas 
buvo humoro jausmas; kartais pa
sakydavo ir aštresnį žodį, tuos grei
tai išlygindavo geru žodžiu. Kal
boms pasibaigus, susirinkusieji prie 
kavos puodelio ir kuklių vaišių dali
josi prisiminimais apie anuos me
tus, kai buvo jauni, ir visi darbai 
buvo įveikiami.

Rengėjos yra dėkingos po
nioms už pyragus, sumuštinius ir ki
tą pagalbą ruošiant šį renginį. Iš
skirtinė padėka visiems, taip gau
siai dalyvavusiems. D.V.

Los Angeles, CA
DAILININKŲ ONOS DO- 

KALSKAITĖS ir MYKOLO PAŠ
KEVIČIŲ meno darbų parodą ren
gia Anaheim (Kalifornijoj) muzie
jus, kurią įvardino: “Ona ir Myko
las”, a Lifetime of Courage and 
Creativity. Muziejaus adresas: 241 
South Anaheim Blvd., Anaheim, 
CA. 92815, USA. Paroda veiks nuo 
1998 m. sausio 21 iki kovo 28 d. 
Paškevičiai savo meno darbų mo
nografijas ir paveikslus skiria ir 
Lietuvai.

KAZYS KARUŽA, kalifornie- 
tis visuomeninkas bei rašto žmogus, 
nors artėjantis į “garbingą” amžių, 
yra veiklus Los Angeles Juozo 
Daumanto šaulių kuopos narys ir 
pirmininkas, surengęs 1997 m. gra
žias visuomenines Kūčias ir 1998 
m. sausio 18 d. Klaipėdos krašto 75 
m. prijungimo prie Lietuvos sukak
ties minėjimą su Karolio Milkovai- 
čio paskaita ir menine programa. R.

Detroit, Mich.
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 

75 METŲ sukaktis ir 1991 m. sau
sio 13 d. žudynės Vilniuje buvo pa
minėtos š.m. sausio 18 d. Šv. Anta
no parapijoje. Minėjimą surengė 
ramovėnai, šauliai ir birutietės. Mi
šias aukojo ir invokaciją atliko kle
bonas kun. Alfonsas Babonas, Šau
lių sąjungos išeivijoje kapelionas. 
Akademinei daliai vadovavo ir kal
bą pasakė Šaulių sąjungos išeivijoje 
vadas Mykolas Abarius. Jis pasako
jo apie Lietuvos šaulių sąjungos su
važiavimą Kaune 1997 m. gruodžio 
13 d., kur jis buvo nuvykęs. Ten bu
vo priimtas statutas ir patvirtintas 
vadas kapitonas Bakaitis. Sąjunga 
dabar įjungta į krašto apsaugos sis
temą. Tačiau taip pat neapleidžia
ma sporto ir kultūros veikla. Sąjun
ga turi savo autonomiją. Naujame 
statute patvirtinta Lietuvių šaulių 
sąjunga išeivijoje, kuri yra visuome
ninė ir kultūrinė organizacija. Vals
tybė skiria lėšas Lietuvos šauliams, 
bet nėra tokios paramos išeivijai, 
kuri remia finansiškai Lietuvos šau
lius. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Saulius Šimoliūnas

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Floridos lietuvių dienos - va
sario 20-22 d.d. St. Petersburge. 
Jų tikslus adresas - St. Jude’s Ca
thedral Center 5815-5lh Ave. 
North, St. Petersburg, Florida. 
Dienų renginiuose - golfo ir teni
so žaidynės, įvairios parodos, mu
zika, šokiai, dainos, kavinė-baras, 
suvenyrai, nuotaikingas pokylis. 
Iškilmingos Mišios katedroje, už- 
baigtuvės-pietūs Lietuvių klube. 
Bilietai pokyliui - 25 doleriai as
meniui. Vietas ar stalus galima 
užsisakyti pas Vidą Sabienę tel. 
813-864-6621. Lauko teniso rei
kalais informacijas teikia Elvyra 
Vodopalienė tel. 813-344-1990, 
golfo turnyro reikalais - Edvar
das Lapas tel. 813-866-1845. Lo
terijos bilietų platinimu rūpinasi 
Elena Jasaitienė tel. 813-343- 
6782. Programos leidinėlį ruošia 
Mečys Šilkaitis. Jo tel. 813-399- 
0265. Adresas skelbimų ir sveiki
nimų reikalais - M. Šilkaitis, 8889 
Baywood Prk. Dr., Seminole, FL 
22777. Informacijas visais Flori
dos lietuvių dienų reikalais teikia 
organizacinio komiteto būstinė. 
Jos adresas - 6927 14lh Avė. 
North, St. Petersburg, FL 33710. 
Tel. 813-347-3717. Čekius reikia 
rašyti - Florida Lithuanian 
Festival.

Argentina
Aušros Vartų lietuvių parapi

ja Avellanedoje jau pradeda per
ėjimą į argentiniečių rankas. Jos 
ilgametis klebonas kun. Augusti
nas Steigvilas, MIC, jau yra pas
toviai apsigyvenęs Rosario Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje. 
Avellanedoje lietuviškas pagrin
dines Mišias jis atnašaus tik kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekmadie
nį, o pirmąjį pirmadienį jis skirs 
ten esančių lietuviškųjų organiza
cijų posėdžiams ir “Laiko” paruo
šimui spaudai.

Argentinos lietuvių organiza
cijų ir spaudos tarybos (ALOST) 
paskutinis 1997 m. posėdis įvyko 
lapkričio 24 d. Jame buvo nutarta 
šiais metais atgaivinti Argentinos 
lietuvių jaunimo sąjungą. Jos da
bar reikia lietuvių veiklai sustip
rinti. Posėdžiui vadovavo ALOST 
pirm. Artūras Kaminskas.

Argentinos lietuviai šiemeti
niu iškilmingu Vasario šešiolikto
sios minėjimu prisimins ir šios 
Lietuvai labai svarbios datos aš
tuoniasdešimtmetį. Pagrindinis 
Vasario šešioliktosios minėjimas 
Argentinos sostinėje Buenos 
Aires įvyks vasario 15, sekmadie
nį. Jis bus pradėtas padėkos Mi
šioms Aušros Vartų parapijos 
šventovėje. Antroji minėjimo da
lis, susieta su antruoju Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimu 1990 
m. kovo 11 d., tapgi bus pradėta 
kovo 15, sekmadienį, Aušros Var
tų šventovėje ir oficialiu abiejų 
nepriklausomybės paskelbimų mi
nėjimu parapijos salėje. Mišias 
minėjimuose atnašaus kun. Au
gustinas Steigvilas, MIC.

Aušros Vartų lietuvių parapi
ja savo metinę 1997 m. šventę tu
rėjo lapkričio 16, sekmadienį, 
pradėtą procesija su nešamu Auš
ros Vartų Marijos paveikslu. Iš
kilmingas Mišias Marijos garbei

su marijonais kunigais koncele- 
bravo Avellanedos vysk. R. Di 
Monte, dalyvavęs ir suneštinėje 
agapėje. Šventę sustiprino jon 
įjungta Pirmoji komunija vai
kams.
Britanija

Kalėdines pamaldas Brad- 
fordo lietuviams atnašavo juos 
aplankęs kan. Valentinas Kamai- 
tis. Šį kartą kalėdinę nuotaiką su
drumstė Bradfordo apylinkes už
klupusi uraganiška vėtra. Toliau 
gyvenantys tautiečiai negalėjo at
vykti Bradfordan į tradicinį susiti
kimą “Vyčio” klube antrą Kalėdų 
dieną. Viešojo eismo bendrovės 
per šventes netgi buvo nutrauku
sios susisiekimą, nenorėdamos tu
rėti nuostolio dėl vėtros sumažin
tos paklausos.

BritanĮjos lietuvius aplankė 
du kultūrininkai iš Lietuvos - 
kun. Ričardas Mikutavičius, DLK 
Gedimino III klasės ordinu apdo
vanotas poetas, “Santaros” stei
gėjas, jos redakcijos ir Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos narys, 
žurnalistas Romas Norkus, “San
taros” redaktorius ir Lietuvos ra
šytojų sąjungos narys. Pokalbis su 
šiais kultūrininkais Lietuvos am
basadoje buvo surengtas sausio 
15 d. vakarą ambasadoriaus Justo 
Paleckio pakviestiems svečiams. 
Kun. R. Mikutavičius dalijosi 
mintimis apie rašytojų, dramatur
gų, menininkų ir muzikų veiklos 
sąlygas, tarptautinį bendradarbia
vimą, užsieniečius supažindinantį 
su Lietuvos kultūra. R. Norkus 
kalbėjo apie pirmaisiais nepri
klausomybės metais menkų už
darbių ir stipendijų sukrėstą aka
deminį gyvenimą.

Australija
Ema Kamarauskienė, sulau

kusi 80 metų, po sunkios ligos 
mirė 1997 m. spalio 16 d. Velionė 
spalio 24 d. po gedulinių Mišių 
Porthill Šv. Andriaus šventovėje 
palaidota Newcastle kapinėse.

Sidnio lietuvių moterų socia
linės globos draugijos išrinktą 
naują valdybą, pasiskirsčiusią pa
reigomis, sudarė: pirm. J. Lašai- 
tienė, vicepirm. D. Skorulienė, 
ižd. T. Vingilienė, sekr. A. Stor
pirštienė, renginių vadovė N. Liu- 
tikaitė, šeimininkė J. Dambraus
kienė ir ligonių lankytoja O. Ka- 
počienė.

Karališkoje žemės ūkio paro
doje Perthe pirmą vietą laimėjo 
mėlynuoju kaspinu apdovanotas 
■Ernos Justienės išsiuvinėtas pa
veikslas. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant
ar tik dėl informacijos R7 1
apie namus, vasariui-Įį yąl."į
mius, ūkius, žemes |f' Jnl
Wasagos, Stayncrio J JjB 
ir CollingwixxJoapy- 
linkėse kreipkitės į ■ ^ĮįF’z'

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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
S3 AN CASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
« HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

šventėje Ateitininkų namuose Lemonte. Iš kairės: inž. A. Rudis, M. 
Rudienė, kun. Miciūnas, MIC, kun. L. Zaremba, SJ, A. Kleizienė, kun. 
A. Paliokas, SJ, bei kiti svečiai Nuotr. V. Kučo

Nori susirašinėti
Su Amerikos lietuviais nori su

sirašinėti Elitą Gurevičiūtė, 19 m. 
amžiaus, gyv. R. Juknevičiaus 94- 
33. LN-4520, Marijampolė, Lie
tuva.

Įsidarbinimo tikslu Kanadoje 
nori užmegzti ryšius Dalia Sereikai
tė, 26 m. amžiaus, besimokanti 
prancūzų kalbos, šiuo metu gyve
nanti Čiobiškio 6-31. Vilnius, Lie
tuva. tel. 744761.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
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 

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais) 

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Ą T TT \ D LIETUVIŲ KREDITO
A rVčA. KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.75% Asmenines nuo........... 6.25%
santaupas............... ................2.25% nekiln. turto 1 m........ 6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius....................3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius..................3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius...................4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius...................4.25% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius.................. 4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius...................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term. Indėlius.................5.00% TALKOS atsargos kapitalu
RRSPirRRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)........... .................... 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. Ind................................... 4.00% sumos draudimu
2 m. ind................................... 4.25%
3 m. ind...................................4.50%
4 m. ind...................................4.75%
5 m. ind...................................5.00%

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

INTER AC KORTELĖ
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Kelionės įspūdžiai
E. ŠULAITIS

Jau prieš Kalėdas Čikagos 
lietuvių tarpe plačiau pradėjęs 
skambėti Valdo Adamkaus var
das pasiekė savo viršūnę sausio 
18-ją, kai j Čikagą šis ilgametis 
čikagietis grįžo pasipuošęs Lie
tuvos prezidento titulu.

V. Adamkus prieš tai daug 
didelių gerbėjų neturėjo, nes 
dauguma tautiečių rėmė seimo 
pirm. Vytauto Landsbergio 
kandidatūrą. V. Adamkui tuo
met liko tik ne taip gausi grupe
lė tautiečių, kurie išdrįso jį rem
ti pirmame prezidentinių rinki
mų rate. Tačiau ten pralaimėjus 
V. Landsbergiui, dauguma mū
siškių persimetė jo pusėn, nes 
norėjo balsuoti ne tiek už jį, 
kiek prieš komunistinį atspalvį 
turintį, pirmame rate daugiau
sia balsų gavusį Artūrą Pau
lauską.

Sausio 4-ją šiedu kandidatai 
dar kartą susirėmė. Daugelis 
Lietuvoje ir užsienyje sekma
dienio naktį nemiegojo ir laukė 
galutinių duomenų. Nemiegojo 
ir gana daug čikagiečių, ypač 
tie, kurie skyrė visą savo laiką ir 
daug lėšų V. Adamkaus išrinki
mui. Ir, gah'ma sakyti, įvyko ste
buklas, kurio nelabai tikėjosi 
net pagrindiniai V. Adamkaus 
rėmėjų komiteto nariai. Toji 
pergalė buvo daug saldesnė, nes 
buvo netikėta ir labai sunkiai iš
kovota.

Tada jau beveik visi tautie
čiai, net ir tie, kurie anksčiau 
buvo įtikėję vien tik į V. Lands
bergį ir V. Adamkui gailėjosi 
geresnio žodžio, jau nekalbant 
apie finansinę paramą, sveikino 
jį kaip naujai išrinktą Lietuvos 
prezidentą.
Sutiktuvės orauostyje ir mieste

Apie 200 tautiečių susirinko 
O’Hare orauostyje, kai V. 
Adamkus sugrįžo savo 11 dienų 
vizitui į Čikagą. Čia visi spaudė 
jam ranką ir sakė gražius žo
džius. Bet tai buvo tik pradžia: 
visos tos Čikagoje praleistos 
dienos buvo išmargintos gau
siais susitikimais su mūsų tau
tiečiais amerikiečiais, o taip pat 
žymiaisiais politikos, religijos ir 
spaudos sričių žmonėmis. Apie 
naujai išrinktąjį Lietuvos prezi
dentą po jo sugrįžimo į Čikagą 
plačiai rašė didieji Čikagos 
dienraščiai “Chicago Sun-Ti
mes” ir “Chicago Tribune”, ku- 

Grįžkit į Lietuvos gyvenimą 

Užsisakykit per Norvista iki kovo 

31 d ir keliaukite į tautosakos ir 

| | | g*3ŽMV Janky
ĮB tėviškę pasinau

dodami šia žema

kaina. Tarp gegužės 23 ir rugsėjo

VARTAI Į PASAULĮ
Finnair priklauso AEROPLAN grupei

Galioja tam tikri apribojimai. Aerodromo taikomi 
mokesčiai nejskaičiuoti. Žemesnės kainos vaikams

Skambinkite savo agentui 
arba Norvista Tours tel.

416-222-0203
arba

1-800 *461-8651

KAINA 
ANKSTI

UŽSISAKANTIEMS

nų pastarasis yra vienas iš įta
kingiausiųjų dienraščių Ameri
koje.

Apie jo sutikimą tą sekma
dienio popietę laikraščiai įdėjo 
plačius reportažus. “Chicago 
Tribune” tame aprašyme apie 
naujai išrinktojo prezidento at
vykimą platokai (ir su nuotrau
ka) paminėjo ir “Draugo” bei 
“Tėviškės žiburių” aktyvią 
bendradarbę Aldoną Šmulkštie- 
nę, kuri panašiai, kaip ir naujai 
išrinktasis Lietuvos prezidentas, 
esą ilgą laiką darbavosi Lietu
vos naudai.

Čikagos spauda, radijas ir 
televizija per tas 11 dienų daž
nokai minėjo Valdą Adamkų ir 
jo žmoną Almą (“Chicago Sun- 
Times” įdėjo net ilgoką pasikal
bėjimą su ja), rodė juos žinių 
programose televizijos ekranuo
se. Toks didelis sujudimas truko 
iki sausio 28 d., kai V. Adamkus 
išskrido atgal į Vilnių.

Su savaisiais ir kitataučiais
Čikagoje buvo įvairių susiti

kimų su naujuoju prezidentu. 
Amerikiečiai su juo atsisveikino 
sausio 22 d. “Union League 
Club” patalpose (šiam klubui 
V. Adamkus ilgą laiką priklau
sė), kur jo pagerbti atėjo apie 
200 savo profesijose pažengusių 
amerikiečių.

V. Adamkus aplankė Ilino
jaus valstijos gubernatorių Jim 
Edgar, miesto merą Richard 
Daley, arkivyskupą kardinolą 
Francis George bei kitus. Jis 
vieną dieną viešėjo ir pas “Chi
cago Tribune” vyr. redaktorių 
bei jo štabo narius. Jo pasikal
bėjimą su V. Adamkumi skaitė
me sausio 25 d. šio dienraščio 
sekmadieninėje “Perspective” 
sekcijoje.

V. Adamkus dalyvavo susi
tikimuose su savo tautiečiais 
Lemonte sausio 23 d. ir Jauni
mo centre sausio 24 d., kur at
skirai bendravo su jaunimu ir 
suaugusiais tautiečiais. Sausio 
25 d. jis lankėsi Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos šventovėje ir 
dalyvavo kito žymaus svečio iš 
Kauno - arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus koncelebruotose 
Mišiose. Nors ši apylinkė pas
kutiniu metu yra ištuštėjusi ir 
joje apsistojo dauguma naujai į 
šį kraštą iš Lietuvos atvykusiųjų 
tautiečių, tačiau erdvi šventovė 

nepajėgė sutalpinti visų dalyvių, 
kurie norėjo susitikti ir pamaty
ti naujai prezidentu išrinktąjį V. 
Adamkų bei kitus aukštuosius 
svečius.

Atsisveikinimo renginys

Svarbiausias renginys buvo 
V. Adamkaus išleistuvių pokylis 
naujai lietuvių įsigytoje puoš
nioje “Willowbrook” šokių salė
je Willow Springs, IL. miestely
je, kuris yra netoli nuo Lemen
to. Šis renginys sutraukė 550 
tautiečių ir būrelį svečių kita
taučių, kurie norėjo pagerbti 
naujai prezidentu išrinktąjį. 
Kaip sakė “Už Valdą Adamkų 
- už Lietuvos ateitį” komiteto 
narys Pranas Jurkus, norinčiųjų 
čia patekti buvo apie 2,000, 
nors bilietų kaina buvo 150 dol. 
asmeniui.

Čia, šalia skanios vakarie
nės, buvo ir daug sveikinimų bei 
linkėjimų į Lietuvą grįžtančiam 
V. Adamkui ir jo žmonai. Pir
masis j susirinkusius prabilo j 
Vašingtoną grįžti skubėjęs nau
jai į JAV kongresą išrinktasis 
ketvirtos kartos JAV lietuvis 
John M. Shimkus, kuris savo 
sveikinimus pateikė trumpai, 
bet drūtai, kaip kad šiame kraš
te priimta.

Po jo kalbėjo du dvasiškiai: 
Kauno arkivyskupas metropoli
tas Sigitas Tamkevičius ir evan
gelikų-liuteronų vyskupas Han
sas Dumpys. Naujasis Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone Sta
sys Sakalauskas, kuris buvo at
vykęs su savo žmona Jūrate, sa
vo sveikinimą baigė taip: “Leis
kite pasveikinti ir palinkėti Jums 
geros sveikatos, kantrybės, sėk
mės, vedant Lietuvą laisvės ir 
klestėjimo keliu”. Gen. garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza prašė Aukščiausiojo pa
laimos visuose darbuose. PLB 
pirm. Vytautas Kamantas, pažy
mėjęs, jog jis sveikina 29 kraštų 
lietuvių vardu, pabrėžė, kad 
pats V. Adamkus daug dirbo 
JAV lietuvių jaunimo bei kitoje 
veikloje. Jis pažymėjo, kad visi 
lietuviai yra lygūs, nepaisant 
kur jie begyventų, ir turi būti 
kaip viena šeima.

Sveikinimus bei linkėjimus 
perdavė JAV LB krašto valdy
bos pirm. Regina Narušienė, 
ALTos pirm. Dr. Jonas Rač-

Naujasis Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS atsisveikinimo su 
juo pobūvyje 1998 m. sausio 25 d. ‘Willowbrook” salėje duoda 
autografus Nuotr. Ed. Šulaičio

kauskas, BALFo pirm. Marija 
Rudienė, Lietuvių fondo tary
bos pirm. Algirdas Ostis. Pabai
goje Lietuvos rinkimų štabo 
sveikinimus perdavė iš ten su
grįžusi to štabo darbuotojo, bu
vusio čikagiečię Raimundo 
Mieželio žmona Dalia.

Tada susirinkusiems buvo 
pristatytas pats naujai išrinkta
sis Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Tai atliko programos 
vedėja Čikagos komiteto narė 
Rūta Staniulienė. Ji išvardino 
V. Adamkaus darbus bei veiklą, 
jo gautus pažymėjimus.

Prezidento žodis
V. Adamkus kalbėjo neil

gai, trumpiau negu kituose susi
tikimuose, nes jau buvo vėlyvas 
sekmadienio vakaras ir daugu
mos laukė pirmadienio ryto 
darbai. Sako stengsis grąžinti 
moralinį pasitikėjimą tautai ir 
vieni kitiems. Nurodė, kad Lie
tuvoje dalis žmonių skursta, tad 
ir šioje srityje bus daug darbo. 
Darbas nebūsiąs lengvas, bet 
įmanomas su visų talka. Iškėlė 
ir Bažnyčios vaidmenį ateities 
Lietuvoje. Remsiąs mokslą, kul
tūrą ir kitas veiklos sritis, kad 
didelį dėmesį kreipsiąs į Lietu
vos jaunimą.

V. Adamkus dėkojo JAV 
lietuviams, ypač rinkiminio va
jaus Čikagoje vadovui Stasiui 
Barui ir jo komitetui, kuris 
daug jam padėjęs finansinėje 
srityje. Jo kalba buvo palydėta 
gausiais plojimais. Daug susi
rinkusiųjų dar ilgai stovėjo eilė
je, norėdami paskutinį kartą pa
spausti ranką iš jų tarpo išvyks
tančiam būsimam Lietuvos pre
zidentui. Kai kurie jau ištarė ne 
tik savo linkėjimus, bet ir pa
prašė pasirašyti ant šiai progai 
išleisto leidinuko.

Malda ir himnas
Prieš vakarienę invokaciją 

sukalbėjo Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos Lemonte ka
pelionas kun. Algirdas Paliokas, 
SJ. JAV ir Lietuvos himnus, 
akompanuojant Aldonai Gra
žienei, visiems padedant, sugie
dojo operos solistas Algirdas 
Brazis; Vakarienės metu piani
nu grojo muz. Ričardas Šokas.

Į Lietuvą išrinktasis prezi
dentas Valdas Adamkus su 
žmona Alma pajudėjo vasario 
28 d. Nemažas būrys Čikagos 
gyventojų - lietuvių ir amerikie
čių žada važiuoti į prezidento 
įvesdinimo iškilmes, kurios įvyks 
vasario 26 d. Vilniuje.

IS ARTI XI
Taip pat netrūko suolų ir ant 
antrojo pylimo tako. Buvo va
saros teatras, dvi teniso aikštės, 
vaikų žaidimų aikštelė, didelis 
kioskas su keliais pastatytais 
stalais. Ten ledus ir vaisvande
nius pardavinėjo. Moterys, ku
rių vaikai žaisdavo, prie stalų 
sėdinėjo. Priešais rūmų griuvė
sius, buvo kunigaikščio Jonušo 
Radvilos (pirmojo gusarų pulko 
šefo) biustas.

Dabar to biusto, teniso aikš
telių, kiosko, gėlių ir net suolų 
nebėra. Netoliese buvusio vasa
ros teatro, šalia pagrindinio ta
ko, stovėjo gal keletas sunkveži
mių, turbūt nuo rūmų restaura
vimo laikų plytgalių, tinko ga
balų, akmenų ir žemių krūva. 
Medžiai ir alyvų bei geltonųjų 
akacijų krūmai iškirsti. Nei 
paukščių čiulbėjimo nebegirdė
ti. Taip nuniokotą piliakalnį pa
mačius apėmė graudulys ir no
rėjau kuo greičiausiai tą nykią 
vietą palikti. Beje, kas “Lietuvių 
enciklopedijoje” apie tą pilia
kalnį rašė, atrodo, jo savo aki
mis niekuomet nebuvo matęs.

Kavinėje
Norėjome numalšinti troš

kulį. Pamatėme kavinę apynau- 
jame name. Užėjome. Viduje 
gražiai įrengta, jauku. Papra
šiau biržietiško “bajorų” alaus. 
Man pasakė, kad Biržų alaus 
nelaiko, bet turėjo Rinkuškių 
alaus. Tai buvęs kaimelis, nuo 
pilies kalno žiūrint - kitoje eže
ro pusėje. Gal nepilni 2 km nuo 
Biržų. Dabar galbūt su Biržais 
jau susijungęs. Apie tokį alų jau 
žinojau, nes buvau skaitęs, kad 
ten yra gaminamas vadinamas 
“naminis biržietiškas” alus, ku
ris nebėra slaptai pardavinėja
mas. Jis pristatomas ir j kitus 
miestus. Skonis šiek tiek skirtin
gas. Ne “Kalnapilis” ir ne “Ute
nos alus”, 
geras.

Užėjau 
žiūrėti. Jie 
Akademiniame teatre Viniuje.

Kanalizacija
Nors žinojau, kad Biržai ir 

net Pasvalys turi vandentiekį ir 
(Nukelta į 6-tą psl.)

LIETUVA
JUOZAS ŽYGAS

Ties Radvilų rūmais
Radvilų rūmai Biržuose at

statyti, bet jau remonto reika
lingi. O piliakalnis visai nunio
kotas. Maniau, kad bent parkas 
bus gražiai sutvarkytas. Bet kur 
tau! Parkas visai nuniokotas. 
Atrodė, kad Atila neseniai per 
jį prajojo.

Į piliakalnį seniau kelias ėjo 
pylimu, dabar pastatytas tiltas. 
Gynimosi perkasai pilni žolių ir 
vandens beveik nebėra. O galė
tų gulbės arba nors laukinės an
tys plaukioti. Piliakalnį gerai su
tvarkius, galėtų būti turistų lan
koma vieta.

Piliakalnis yra bastijoninio 
tipo. Vienintelis toks Rytų Eu
ropoje.

Piliakalnyje tebėra trejetas 
anų laikų patrankų. Abiejose 
vartų pusėse (jie dar neatstaty
ti) buvo išmūryti bokšteliai ir 
ant jų - patrankos. Bokštelių 
šonuose buvo turbūt cementi
nės lentos. Jose surašyta Radvi
lų šeimos, pilies ir karų su šve
dais istorija. Dabar takai prie tų 
bokštelių užaugę žolėmis beveik 
iki kelių. Lentose buvusieji įra
šai jau nebeįskaitomi.

Švedams Biržų pilį sugrio
vus, iš jos buvo išvežta labai 
daug patrankų į Rygą. Jų skai
čius svyruoja nuo 86 iki 74 (skir
tingi duomenys). Iš jų 3 yra lai
komos gražiausiomis Europoje 
išlietomis patrankomis.

Patrankos yra laikomos 
Stockholmo muziejuje. 1936 m. 
buvo gautos originalaus dydžio . 
jų kopijos. Viena jų atrodė lyg 
sparnuota gyvatė, ant kurios iš
lietas lotyniškas įrašas: “Aš esu 
hydra ir spjaudau ugnį”. Jos 
puošė VD muziejaus pagrindi
nę salę. Viduryje jų buvo pašar
votas generolas Silvestras Žu
kauskas.

Piliakalnis seniau ir dabar
Seniau piliakalnyje lankyda

vosi daug žmonių, nes tai buvo 
vienintelis Biržų parkas. Pagrin
dinių takų kraštuose buvo gėly
nai. Daug tvarkingai atrodančių 
suolų, ant kurių buvo užrašyta: 
“Lietuvai pagražinti draugija”.

tačiau skonis gana

ir patogumų 
buvo geresni

pasi- 
negu
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Sulenkintose Rytų Lietuvos apylinkėse mokyklas tvarko vietinės savivaldybės, remiančios lenkiškas 
mokyklas, varžančios lietuviškąsias. Jų pastangas lėšomis remia užsienis. Daugelyje parapijų nėra 
pamaldų lietuvių kalba, nes jų vadovai jai nėra palankūs. Prezidento rinkimuose lenkiškai bei rusiškai 
nusiteikusieji balsavo už jiems palankų kandidatą, žadėjusį daugiau teisių jų kalboms

Prel. dr. JUOZAS PRUNSKIS (viduryje) savo dvigubos sukakties 
šventėje Ateitininkų namuose Lemonte, IL. Šalia jo - Lietuvos gen. 
garbės konsulas VACLOVAS KLEIZA ir Prelato sesuo ONA 
GARŪNIENĖ Nuotr. V. Kučo

DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ, Vilniaus universiteto profesorė, 
sako kalbą prel. dr. JUOZO PRUNSKIO pagerbtuvėse Lemonte, 
Ateitininkų namuose 1998.1.11 Nuotr. V. Kučo

Dinamiškas žmogus gyvenimo sukurtuose
Prelatas dr. JUOZAS PRUNSKIS, išpuoselėjęs visus Aukščiausiojo duotus talentus, atšventė 

90 metų amžiaus ir 65 metų kunigystės sukaktis

Dr. ALDONA VASILIAUSKIENĖ, 
Vilnius

Akmenuota Žvilbučių dva
ro žemė, kurią Prunskiai įsigijo 
1900 metais, išaugino ir vaikus, 
dvasia tvirtus kaip akmenys (dar 
ir dabar išlikę pora trobesių, 
pastatytų iš didžiulių akmenų).

Garsi Gineičių giminė iš 
motinos pusės nenusileido gar
sumu Prunskių giminei. Prelato 
tėvelio brolis kunigas Petras - 
žinomas lietuvybės nešėjas Vil
nijos krašte. Tad visi penki 
Onos Elizbietos Gineitytės bei 
Juozo Prunskio vaikai turėjo 
puikius pavyzdžius. Vyriausias 
jų sūnus buvo pakrikštytas tėvo 
vardu - tai jubiliatas dr. prela
tas Juozas Prunskis, gimė 1907 
m. gruodžio 22d.

Nebesulaukę šios garbingos 
iškilmės jaunesnieji prelato bro
liai Vladas (mirė nesulaukęs nė 
50) ir Jonas (mirė 75-erių) bei 
sesuo Anelė (mirė 74-erių). 
Džiugu, kad iškilmėse dalyvauja 
jauniausia jubiliato sesutė Ony
tė Garūnienė su vyru Albinu bei 
kiti giminaičiai.

Gyvenimo keliu
Prunskių vaikams jau nuo 

mažens buvo subrandintas tvir
tas tikėjimas, įdiegtas mokslo 
žinių troškulys, gėrio ir grožio 
pojūtis. Be to, įgimti gabumai ir 
atkaklus darbas davė gražius re
zultatus: susiformavo neeilinė 
asmenybė.

Juozukas mokėsi Utenos 
“Saulės” tada dar progimnazijo
je, o 1925 m. kartu su pirmąja 
laida baigė Rokiškio gimnaziją. 
Porą metų dirbo Dūlių pradžios 
mokykloje. Čia, kaip prelatas 
pasakoja, vieną savaitę pašventė 
ateities apmąstymams: “Iš pra
džių sau giliai išsiaiškinęs Dievo 
buvimą, nusprendžiau, kad reli
giniams idealams verta aukoti 
gyvenimą ir įstojau į Kauno ku
nigų seminariją”.

Jau seminarijoje jubiliatas 
buvo sudaręs savo dienotvarkę, 
kurią parodė prof. kun. Bene
diktui Andriuškai. Sis gi pasi
džiaugė, kad klierikas turi smul
kią, dvasią keliančią dienotvar
kę, pagyrė ir negalėjo papildyti. 
Seminarijoje J. Prunskis priklau
sė slaptai šv. Tomo draugijėlei, 
kurios 12 narių siekė padėti vie
ni kitiems tobulėti dvasiškai. 
Visus laisvus vakarus busimasis 
prelatas skyrė knygoms, ypač 
monografijoms apie šventųjų 
gyvenimą. Klieriką žavėjo as
menybės ryžtas, heroiški darbai, 
jų pasišventimas - visa tai pa
liko neišdildomą įspūdį. Semi
narijoje (nuo 1929 m.) pradėjo 
bendradarbiauti ir spaudoje, nors 
patys pirmieji plunksnos bandy

mai prasidėjo dar mokyklos suo
le - tai mylimai tetai parašytas 
eilėraštis, o darbuojantis su skau
tais - vaidinimas. Seminarijoje 
buvo tęsiami ir puoselėjami pe
dagoginio darbo įgūdžiai: atos
togų metu kartu su kitais visuo- 
meninkų sekcijos nariais talkino 
angelaičiams, pavasarininkams.

Taigi galima teigti, kad 
Kauno kunigų seminarijoje ga
lutinai susiformavo asmenybė, 
tiksliai žinantį, ką turi daryti...

1932 m. gegužės 22 d. įšven
tinto jauno kunigo nekantriai 
laukė Kupiškis - pirmoji pasto
racinio darbo vieta. Čia jubilia
tas dirbo dvejus metus: pradžio
je tik vikaru, vėliau ir kapelionu 
vidurinėje mokykloje, gražiai 
bendravo su klebonu Stanislovu 
Baltrimu, kupiškėnais ir ypač 
jaunimu. Busimąjį mokslo žmo
gų sudomino Kupiškio švento
vės istorija: jai paskyrė nemažą 
straipsnį (jis perspausdintas 
knygoje, skirtoje jubiliatui “Gy
venimas Dievui ir Lietuvai”, 
taip pat to laikotarpio jauno ku
nigo pasakytas pamokslas jauni
mui, nepraradęs savo aktualu
mo ir šiandieną).

Spaudos baruose
Įtemptas darbas, nešildoma 

šventovė atsiliepė į jauno kuni
go organizmą. Sušlubavus svei
katai, išvyko į Pažaislį: ten rū
pestingų seselių kazimieriečių 
globoje gydėsi, gilino žinias 
VDU (klausė baudžiamosios 
bei civilinės teisės ir teisės filo
sofijos paskaitų), redagavo (1935- 
36 m.) “Mūsų laikraščio” religinį- 
ideologinį skyrių.

1936 m. jubiliatas pakvie
čiamas redaguoti naują laikraštį 
“XX amžius”. Tada buvo pa
skirtas Švč. Jėzaus Širdies tar
naičių kongregacijos kapelionu 
Aleksote jsikūrusiame jų vie
nuolyne. Čia ir gyveno gauda
mas visą išlaikymą.

Prelatas džiaugėsi dairbu 
“XX amžiuje”: “Man tai buvo 
puikiausia žurnalistinė mokyk
la, ypač praktika... Čia teko 
dirbti su tokiais ateitininkų są
jūdyje subrendusiais intelektua
lais, kaip J. Ambrazevičius, Pr. 
Dielininkaitis, dr. J. Grinius, 
prof. Z. Ivinskis, kun. prof. S. Yla, 
prof. A. Maceina, I. Skrupskc- 
lis. Visi jie buvo brendę ateiti
ninkų eilėse, beveik visi aukš
tuosius mokslus ėję Vakarų Eu
ropos mokyklose: Vokietijoje, 
Belgijoje. Prancūzijoje ir kitur. 
Jie Vakarų pasaulio naujus ka
talikybės polėkius siekė įskie
pyti Lietuvoje. Jų pasišventi
mas, talentas, organizacinis su
brendimas man buvo didelis ug
dymo veiksnys ateitininkijos ide
aluose”.

KAZIMIERAS GARŠVA, 
Vilnius

Rytų Lietuvoje yra per 100 
remtinų mokyklų, vaikų darže
lių, 1000 mokytojų, darželių 
auklėtojų ir 30.000 mokinių. 
Užribyje mokyklų yra apie 50.

Lietuvoje sunkiausia lietu
viškų mokyklų padėtis, esančių 
Vilniaus, Šalčininkų rajonuose. 
Jų švietimo skyriai atlieka raga
nos darbą, nepatingėdami lietu
viškoms mokykloms kenkti, o 
lenkiškoms - padėti. Seimas per 
metus nesugebėjo priimti švieti
mo įstatymo pataisų, ginančių 
mokyklas nuo raganų ir raga
nių. Keliasdešimt mokyklų nori 
pereiti j Vilniaus apskrities švie
timo skyrių, bet bijoma raganų 
pykčio.

Vilniaus rajono švietimo sky
rius, vadovaujamas lenkų, rei
kalavo lietuviškų darželių vedė
jas pasiaiškinti, kodėl jos darbo 
metu dalyvavo Tautos fondo 
Lietuvos atstovybės organizuo
toje konferencijoje, kur mokyk
loms, darželiams įteikta parama 
(tą laiką pasiūlė Vilniaus ap
skritis, nes mokytojos važiavo j 
apskritį atsiimti algos). Už pra
nešimą Vilniaus apskrities kon
ferencijoje Vilniaus rajono švie
timo skyrius didžiai barė Bez
donių “Saulėtekio” mokyklos 
direktorę, o anoniminiu skam
bučiu grasinta su ja susidoroti. 
Dieveniškių “Ryto” mokyklos 
sargas A. Sadovskis buvo žiau

Žurnalistiniai redaktoriaus 
gebėjimai bei didelis viso kolek
tyvo įnašas lėmė, kad šis laik
raštis tapo vienu populiariausių 
to meto Lietuvoje. O kiekvie
nam, įėjusiam į redaktoriaus ka
binetą, ant sienos šūkis “Ne
gaišk ir negaišink” buvo bežodė 
pamoka. Tai, kas jau buvo įaugę į 
jauno kunigo-redaiktoriaus kraują, 
korektiškai perteikiama ir ki
tiems. ..

1939 m. palikęs “XX am
žių” jubiliatas kartu su dr. J. 
Leimonu ir dr. J. Pankausku 
dirbo Katalikų veikimo centre. 
Deja, šį darbą nutraukė bolše
vikinė okupacija. Saugodamasis 
gresiančio suėmimo 1940 m. 
liepos 22 d. jubiliatas, skaudan
čia širdimi, paliko Lietuvą - 
perėjo Vokietijos sieną.

Darbai Amerikoje
Tad nuo 1940 m. prasideda 

naujas gyvenimo laikotarpis, gy
venimo, atskirto nuo tėvynės, o 
ilgą laiką ir pačių artimiausių. 
Tik vėliau kunigas sužinojo apie 
tragišką savo šeimos likimą: 
1941 m. birželio 13 d. į Sibirą 
buvo išvežti tėvai, dėdė kun. 
Petras Prunskis, teta Onutė 
Prunskytė bei kiti giminaičiai. 
Prelato seserų ir brolių tuo me
tu nebuvo namuose - tai apsau
gojo juos nuo išvežimo. O 1944 
m., artėjant sovietiniam frontui, 
jie pasitraukė į Vakarus.

Iš Sibiro nedaug kas sugrį
žo... Slaptai į Lietuvą pabėgu
siai motinai jubiliatas sugebėjo 
išrūpinti leidimą atvykti pas vai
kus Amerikon. Sūnaus meilė

(Nukelta j 7-tą psl.) 
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Lietuva iš arti
(Atkelta iš 5-to psl.', 

kanalizaciją. Bet tik dabar ten 
rankas nusiplovus, kilo klausi
mas, kur tie vandenys nubėga? 
Jau senokai dar Čikagoje skai
čiau, kad Biržuose įvestas van
dentiekis ir kanalizacija. Dabar 
maniau, kad gal vamzdžiai nu
vesti į kitą (šiaurinį) ežero galą, 
kur prie grafo Tiškevičiaus par
ko yra užtvenkta Apaščia. Ir 
tais vamzdžiais visos Biržų ka
nalizacijos srutos į Apaščią pa
leistos - tegul Nemunėlis jas į 
brolių latvių žemę neša. Bet da
bar tą nykų ežerą matydamas 
prisiminiau, kad sovietiniais lai
kais buvo surastas geresnis 
sprendimas. Turbūt kanalizacija 
teka tiesiog į Agluonos ir Apaš
čios upes, o sunkesnės dalys nu
sėda į ežero dugną. Ir Lietuvos 
spaudoje praėjusią vasarą skai
čiau, kad Biržų (Širvėnos) ežerą 
neatidėliojant reikia valyti. 

riai sumuštas, išrengtas ir nu
mestas kapinėse, o policija ži
nomų kaltininkų nenori bausti. 
Iš lenkiškų mokyklų atleidinėja- 
mos valytojos, kurios vaikus lei
do į lietuviškas mokyklas

Kalesninkų gyventojas lie
tuvis per mokyklos Kalėdų eg
lutę klausė: “Ar Lietuva mūsų 
nepaliks?”

Šalčininkų rajone dešimta
dalis gyventojų - bedarbiai. 
Liūdna padėtis Dieveniškių iš
kyšulyje, kur iki šiol išlaikyta 
lietuvių kalba. Lenkija lenkiš
koms mokykloms teikia nemažą 
paramą, kur vaikai (pvz. Kales
ninkuose) gauna ne tik nemo
kamus pietus, bet ir pusryčius. 
O tėvai tai žino (kartais vieną 
vaiką leidžia į lenkišką mokyklą, 
kitą - į lietuvišką) ir svarsto, i 
kurią mokyklą vaiką geriau leis
ti. Labai vertinama Tautos, Lie
tuvių, Kanados lietuvių fondų ir 
kooperatyvų parama, Lietuvių 
katalikų religinės šalpos, Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
narių siuntiniai.

Kad tėvai mažiau leistų vai
kus j lietuviškas mokyklas, savi
valdybės metė lenkiškoms mo
kykloms gelbėjimosi lanką - 
įvedė lietuvių kalbos pamokas 
nuo 1 klasės. Už tuos gelbėjimo 
lankus galėtų apmokėti ne Lie
tuvių fondas, o lenkų fondai, 
mokantys lenkų mokytojams 
200 dol. per mėnesį. 107 moky
tojams už perėjimą į lietuvių 
kalbos mokytojus nereikia mo-
keti (skirtingai nuo kitų moky
tojų, už mokslą apmoka vals
tybė).

Parapijos
Lietuvos respublikoje esan

čioje Vilniaus arkivyskupijoje 
kol kas nėra pamaldų lietuvių 
kalba 25 šventovėse, nors greta 
jų veikia darželiai, pradinės, pa
grindinės ar net gausios viduri
nės mokyklos (Marijampolio, B. 
Vokės) valstybine ir buvusia ar 
tebesančia gimtąja kalba. Tai 
trukdo skelbti kriščionybę, yra 
nuostolis Lietuvos kultūrai.

Kalvarijos dekanate yra lie
tuviškos mokyklos, bet nėra pa
maldų lietuvių kalba 8 parapijo
se (Balingrado, Buivydžių, Dūkš
tų, Eitminiškių, Lavoriškių, 
Mickūnų, Sužionių, Šilėnų); 
Turgelių dekanate - 7 parapi
jose (Akmenynės, Medininkų, 
Parudaminio, Rukainių, Šums
ko, Tabariškių, Turgelių); Šalči
ninkų dekanate - 4 parapijose 
(Butrimonių, Pabarės, Rūdnin
kų, Šalčininkėlių); Dūkšto de
kanate - 3 parapijose^ (Turman
to, Gaidės, Pūškų); Švenčionių 
dekanate - 2 parapijose (Kar- 
kažiškių, Pavoverės); Trakų de
kanate - Rykantų parapijoje.

VYTAUTAS KAMANTAS, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos 
pirmininkas, KLB Toronto apylinkės pakviestas pagrindiniu kalbėtoju 
Vasario 16-tosios minėjime 1998 m. vasario 15, sekmadienį, 4 v.p.p. Anapi
lio sodybos didžiojoje salėje.

V. Kamantas gimė 1930 m. kovo 25 d. Maeikų kaime, Šilutės 
valsčiuje. Lankė Šakių gimnaziją. Baigė gimnaziją Vokietijos Eichstaette. Į 
JAV atvyko 1949 m. Visą laiką labai plačiai reiškėsi lietuvių veikloje - 
skautų veikėjas, skautininkas-filisteris, lietuvių mokyklų tėvų k-tų pirmi
ninkas, mokytojas, direktorius, vienas iš Lituanistikos katedros steigėjų 
Illinois un-te, Čikagoje, spaudos bendradarbis lietuvių ir amerikiečių 
leidiniuose. Korėjos karo veteranas. JAV registruotas profesionalas inži
nierius, pasižymėjęs ligoninių ir universitetų statybose, 14 metų dirbo 
Mičigano valstijos dalies ligoninės Grand Rapids direktoriumi.

Dar 4 parapijose nėra nei 
mokyklų, nei pamaldų lietuvių 
kalba: Karvio, Kenos (Kalvarijų 
dekanatas), Norviliškių (Šalči
ninkų dekanatas), Tilžės (Dūkš
to dekanatas). Taigi, iš viso be 
Dievo žodžio lietuvių kalba Vil
niaus arkivyskupijoje lieka 29 
parapijos. Lietuviškų pamaldų 
čia nėra dėl to, kad trūksta pra
šymų su vietinių gyventojų pa
rašais ir kunigų, mokančių (ar 
norinčių mokėti) lietuvių kalbą. 
Bent keliems kunigams labiau 
rūpi ne katalikybė, o lenkybė: 
Turgelių klebonui Juzefui Aš- 
kelevičiui, dirbančiam ir Lenkų 
sąjungos Lietuvoje kapelionu, 
Butrimonių klebonui J. Domb- 
rovskiui, gal ir dviems Armijos 
krajovos nariams, tebedirban
tiems Maišiogalos ir Vilniaus 
Šv. Dvasios parapijose. Aršiau
sias jų - D. Stančykas, išsiųstas į 
Romą (siunčia laiškus).

Minėti kunigai savo švento
vėse agitavo balsuoti už A. Pau
lauską ir nenori laikyti lietuviš
kų pamaldų, trukdo įsteigti lie
tuviškas mokyklas. Butrimonių 
klebonas sakė paskelbsiąs per 
lenkiškas pamaldas pavardes 
žmonių, kurie nori lietuviškų 
pamaldų ir jei bent vienas jų į 
bažnyčią neateis, Mišių lietuvių 
kalba nebus. Vaikus pirmosios 
Komunijos lietuvių kalba jis siū
lė vežti į Vilniaus apskrities ad
ministraciją. Pavėlavęs šventinti 
lietuviškos Gerviškių mokyklos 
jis švietimo ir mokslo ministe-
riui Z. Zinkevičiui, man ir ki
tiems susirinkusiems aiškino, 
kad Butrimonyse lietuviškos 
mokyklos negali būti, nes nesą 
lietuvių. Nors daugelis dar ne
seniai lietuviškai kalbėjo ir vėl 
nori grįžti prie tėvų ir valsty
binės kalbos.

Iki šiol neatidaryti lietuviški 
Mickūnų, Butrimonių, Sudervės 
vaikų darželiai: nespėta jų sure
montuoti, neišgalima nupirkti 
buto auklėtojai.

Prezidento rinkimai
Už A. Paulauską pirmajame 

rate respublikoje balsavo 45% 
rinkėjų, o Visagine - 85%, Šal
čininkų raj. - 83%, Vilniaus raj. 
- 72%. Taigi A. Paulauskas, 
kaip ir A. Brazauskas, rinktas 
pirmiausia nelietuvių balsais.

Paskelbus pirmojo rato pre
zidento rinkimų rezultatus, jau 
kitą dieną po balsavimo (gruo
džio 22) Vilniaus rajono savi
valdybės valdyba priėmė spren
dimą nr. 540 “visose rajono 
įstaigose ir organizacijose greta 
valstybinės kalbos vartoti lenkų 
tautinės mažufrios kalbą”.

Ši akcija turėjo tikslą žlug
dyti švietimo reformą, mokyklų

(Nukelta į 9-tą psl.)

Laisvės statula Kaune. Ji buvo sovietų nugriauta, 1989 metais vėl 
atstatyta kaip naujos Lietuvos laisvės liudytoja Nuotr. R. Juškelio

SPAUDOS BALSAI

Kalėdų senis ar Amerikos dėdė...
Rusijos valdžios organas 

“Rosijskaja Gazeta” š. m. sau
sio 6 d. laidoje pranešusi apie 
Adamkaus laimėjimą Lietuvos 
prezidento rinkimuose komen
tuoja: “Sunku pasakyti, kas pa
veikė rinkėjų nuotaikas: ar Ka
lėdų senio ar turtingo Amerikos 
dėdės įvaizdis... Žinovų nuo
mone, pergalę Valdui Adamkui 
užtikrino užsirūstinę Landsber
gio šalininkai, kurie pirmajame 
rinkimų rate patyrė pralaimėji
mą. Jiems Adamkus, atstovau
jantis dešiniosioms centro jė
goms, yra labiau priimtinas ne
gu jaunas kairysis Paulauskas”.

Lietuvoje kelis kartus buvo 
vaidintas S. Beckett’o veikalas 
“Godot belaukiant”, kuriame 
du nuskurę piliečiai laukia mis
tinio išgelbėtojo Godot, kuris 
ateis ir išspręs jų problemas. Iš 
šio veikalo aiškėja, kad Godot 
neateis, nes jo nėra, o savo 
problemas jie patys turi išspręs
ti. Prezidento rinkimų rezultatai 
rodo, kad Lietuvos balsuotojai 
tiki į Godot atėjimą.

Raštas iš Jeruzalės
Paryžiaus rusų savaitraštis 

“Ruskaja Mysl” š.m. sausio 8-14 
d. laidoje rašo: “Naujasis prezi
dentas savo pareigas pradės eiti 
vasario 25 d., pasibaigus dabar
tinio krašto vadovo įgaliojimui. 
Tuo būdu ligi naujasis preziden
tas ims eiti savo pareigas liko 
daugiau kaip pusantro mėnesio, 
tačiau jau sausio 5 d. Simono 
Wiesenthal’io centras Jeruzalė
je išsiuntė V. Adamkaus vardu 
kreipimąsi nepalikti Lietuvoje 
nacių karo nusikaltėlių be baus
mės ir nereabilituoti atsakingų 
asmenų už masines žydų žudy
nes Antrojo pasaulinio karo 
metu. (...) Lietuvos parlamento 
poziciją išreiškė 1997 m. gruo
džio 21 d. rinkimus pralaimėjęs 
seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, pareikšdamas: ne
paisant rinkimų rezultatų, Lie
tuvos valstybės politika nepasi
keis. Jis rėmėsi tuo, kad seimo 
įgaliojimai baigsis tik už ketve
rtų metų”.

Prezidentas A. Brazauskas, 
viešėdamas Izraelyje, knessete 
pažadėjo: Lietuva baus karo nu
sikaltėlius. Teisingumą Lietuvos 
respublikoje vykdo teismai, ir 
valstybinės valdžios kišimasis į 
teismo veiklą yra draudžiamas. 

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

(LR konstitucijos 109 ir 114 
straipsniai).

Rinkimų komentarai
Maskvos dienraštis “Izves

tia” š.m. sausio 6 d. laidoje ko
mentuoja: “Lietuviai nerado sa
vo tėvynėje pranašo. Prezidentu 
taps JAV pilietis. (...) Kaip pa
aiškėjo, beveik visi, kurie balsa
vo prieškalėdiniuose pirmojo 
rato rinkimuose už Paulausko 
oponentus, ypač už Landsbergį, 
atidavė savo balsus už ‘ameri
kietį’ Adamkų. Apskritai, bal
suotojai nenorėjo permainų, 
kurias jiems siūlė nauja, prag
matiška ir dinamiška politikų 
karta. Taip pat paveikė ir 
Adamkaus, kaipo pašaliečio ne
priklausomo politiko įvaizdis, 
esančio virš smulkių politinių 
vaidų ir intrigų. Daugelis manė, 
kad tik jis galės įvesti mažoje 
Lietuvoje amerikietišką tvar
ką”. Kitas Maskvos dienraštis 
“Trud” tos pačios dienos laido
je savo komentarus paskelbė po 
tokia antrašte: “Amerikietis 
Lietuvos prezidento kėdėje”.

Nors Lietuvos lenkai masiš
kai balsavo už Paulauską, tačiau 
sutiko Adamkaus laimėjimą be 
kandžių spaudos komentarų, 
nors plačiai apie rinkimus rašė. 
“Kurier Wilenski” š.m. sausio 6 
d. laidoje pareiškė: “Adamkus 
jau daugelį metų džiaugiasi ne
mažėjančiu populiarumu Lietu
voje, ir tai todėl, kad nuo pra
džios rėmė reformas, bet kartu 
nesivėlė į jokias politines parti
jas. Tai įgalino susidaryti nepri
klausomo ir nesusikompromita
vusio politiko įvaizdį”.

Prezidento pajamos
Toronto lenkų savaitraštis 

“Gazeta” š.m. sausio 23-25 d. 
laidoje rašo: “Naujai š.m. sausio 
4 d. išrinkto Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus JAV pensi
ja yra beveik tris kartus didesnė 
negu Lietuvos prezidento alga - 
antradienį pranešė Lietuvos ži- 
niasklaida.

Už 29 darbo metus JAV ad
ministracijoje Adamkus gaus ‘į 
rankas’ apie penkis tūkstančius 
dolerių pensijos, t.y. apie 20,000 
Lietuvos litų. Baigiančio savo 
kadenciją Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko alga siekia 
tik 11,000 litų, bet atskaičius 
mokesčius mėnesinės jo paja
mos bus apie 7000 litų”. J.B.



Musų poetas amerikiečių akivaizdoje
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II paskirtas šv. Grigaliaus Didžiojo ordinas Bernardui Brazdžioniui 

buvo įteiktas Los Angeles miesto šventovėje, dalyvaujant tūkstančiui maldininkų
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U KLILTMEJE VEIKLOJE
ALĖ RŪTA, Los Angeles

Sugrąžintoje Vilniaus arki- 
katedroje-bazilikoje poezijos po
pietės programoje “Procesija į 
Kristų” apie Bernardą Braz- 
džionį įrašyta: “...kurio poezija 
apšviesta ir palaiminta Švento
sios Dvasios, todėl pati mus ap
šviečia, nesusitepusi žemiškų 
nuopuolių verpetuose, todėl pa
ti turi apvalymo galios, iškentė
ta širdies kalėjime toli nuo tėvy
nės, todėl mus palaikiusi mūsų 
kentėjime ir tremtyje. Griūvant 
netikriems stabams, trumpare
ges mūsų akis vėl pasiekia amži
nųjų vertybių šviesa, vėl tiesia
me rankas į Meilę, į Tiesą, į Gė
rį ir Grožį”.

Anuo metu poetas Bernar
das Brazdžionis buvo popie
žiaus Jono Pauliaus II pagerb
tas medaliu “Pro Ecclesia et 
Pontifice”. VD universitetas Kau
ne jam 1994 m. suteikė garbės 
daktaro laipsnį už nuopelnus 
literatūrai. Kauno ir Biržų 
miestai 1995 m. pripažino jį gar
bės piliečiu.

Los Angeles Fronto bičiulių 
surengtoje akademijoje 1994 m. 
buvo atšvęsta jo literatūrinio 
darbo 70 metų sukaktis. Kali- 
forniečiai ir visa lietuviškoji iš
eivija gerbia ir myli poetą Braz- 
džionį. Užtat pernai jo 90-ties 
metų amžiaus proga buvo Los 
Angeles mieste net du iškilmin
gi jo gimtadienio paminėjimai, 
surengti Bendruomenės ir 
Fronto Bičiulių pastangomis. 
Ta proga išleista įdomi jo poe
zijos knyga “Šiapus ir anapus 
mūsų laiko”. Knygas iš Vilniaus 
atvežė ir poeto kūrybą išsamiai 
įvertino Lietuvos rašytojų są
jungos pirmininkas Valentinas 
Sventickas savo paskaitoje.

Tos sukakties proga vieti
niai, o gal ir Romos, lietuviai 
kunigai pristatė poetą aukš
čiausiam Vatikano pripažini-

Grupė tautiečių Čikagos “Seklyčioje” sausio 21 d. klauso Kauno 
arkivyskupo metropolito SIGITO TAMKEVIČIAUS pranešimo apie gyve- . „
nimą Lietuvoje. Viduryje “TŽ” bendradarbė ALDONA ŠMULKŠT1ENĖ ir tininkų kuopą Amerikoje... 
spaudos korespondentė EMILIJA VALENTINIENĖ Nuotr. Ed. Šulaičio

Kazi- 
įvadi- 
verti- 
kelis

Dvasinių užmojų leidiniai 
Dvi kunigo Ambraso paruoštos knygos - apie jėzuitų 

vienuoliją ir a.a. prelatą Simoną Morkūną
J. N. Tylenda, SJ, Jėzuitai 

šventieji ir kankiniai. Trumpos 
Jėzaus draugijos šventųjų, pa
laimintųjų, garbingųjų ir Dievo 
tarnų biografijos. Vilnius - Ro
ma - Čikaga, 548 psl. Biografi
jos pateiktos kalendorine mėne
sių eigos tvarka.

Knygos vertėjas kun. 
mieras J. Ambrasas, SJ. 
nėse pastabose rašo, kad 
mas skiriamas “ne tik
šimtmečius garbingai išlaikusiai 
išmėgimimus Jėzaus Draugijai 
ir jos Įkūrėjui šv. Ignacui Lojo
lai, kurio 500 metų gimimo su
kaktį 1990.09.27-1991.07.31 mi
nėjo krikščioniškasis pasaulis, 
bet ir prisiminti gyvuosius ir mi
rusius šios bendruomenės na
rius, ypač visus brolius lietuvius”.

Autoriaus žodyje nurodyta, 
kad šiuo metu jėzuitai turi 38 
šventuosius, 134 palaimintuo
sius, 36 garbinguosius ir 115 
Dievo tarnų. Jų sąrašai išspaus
dinti knygos pabaigoje šalia 
bendrojo liturginio kalendo
riaus su pažymėtais minėjimais 
bei šventėmis. Dedikacijoje skai
tome: “Šį savo darbą autorius 
skiria Petro įpėdiniui - Jonui 
Pauliui II”. Kai kuriose biogra
fijose skaitytojas suras nepa
prastai baisių žiaurumų, pasi
reiškusių kankinant už tikėjimą 
pasiruošusiems mirti jėzuitus.

Šio leidinio sąrašuose yra ir 
lietuviškų pavardžių.

Be šio istorijai, religijai bei 
literatūrai naudingo darbo, pa
žymėtinas kun. Kazimiero Amb
raso, SJ, paruoštas 1997 metų 

mui. Taip buvo gautas šv. Gri
galiaus Didžiojo ordinas. Šis or
dinas poetui buvo įteiktas 1998 
m. sausio 11 d. (porą savaičių 
prieš jo 91-mą gimtadienį va
sario 2 d.)

Šv. Grigalius Didysis (540- 
604) buvo Romos miesto pre
fektas, įsteigė vienuolyną, tapo 
jo vienuoliu, pagaliau buvo iš
rinktas popiežiumi. Visą gyveni
mą jis rūpinosi nelaimių ištik
tais ir skriaudžiamais žmo
nėmis, tvarkė Tikinčiųjų Bend
rijos vidaus gyvenimą, reforma
vo giedojimą, pats parašė daug 
veikalų, kurie turėjo didelės įta
kos religinei ir moralinei vidu
ramžių literatūrai. (Žiūr. “Liet. 
Enciklopedija”, VII t., 495 psl.).

Šv. Grigaliaus Didžiojo or
dinas buvo įsteigtas 1831 m., 
kurio narių pagrindinis tikslas - 
pasišventimas Evangelijai ir 
žmonijai. Gavusieji šį ordiną 
tampa šv. Grigaliaus ordino ri
teriais. ■

Sausio 11, sekmadienį, Ka
lifornijoj nustojo lyti, buvo gra
ži, nors vėsi popietė, kai važia
vome į Šv. Pranciškaus sale
ziečio šventovę Sherman Oaks, 
CA (Los Angeles priemiestį). 
Mišių metu, dalyvaujant dauge
liui kunigų ir 1000 maldininkų, 
kardinolas Roger Mahony įtei
kė šv. Grigaliaus ordino ženklus 
savo ganomiesiems, jų tarpe ir 
Bernardui Brazdžioniui garsiai 
ištardamas jo pavardę.

Kitos dienos “Los Angeles 
Times” aprašė visą įvykį, pri
mindamas kardinolo R. Maho
ny žodžius išrinktiesiems: “Jūs 
esate pavyzdys, geroji įtaka vi
suomenei ir kultūrai”. Straips
nyje vietos nebuvo visų ordiną 
gavusių pavardėms, tik suminėti 
keli, tarp jų ir “devyniasdešim
ties metų Bernardo Brazdžio
nio, losangeliečio, poeto-lau- 
reato iš Lietuvos, pagerbto už 

leidinys - Simonas iš Valiūnų 
įdomi prelato Simono Morkūno 
monografija, paženklinta trimis 
išleidimo vietovėmis - Žemait
kiemiu, Sioux City (Sū miestu) 
ir Montrealiu.

Knygoje biografiniais bruo
žais, kitų žmonių atsiminimais, 
laiškais, pokalbiais, statistiniais 
duomenimis, gausiomis spalvo
tomis ir juoda-balta nuotrauko
mis, patraukliu, skaitytoją iš 
karto dominančiu būdu atsi
skleidžia prel. S. Morkūno gy
venimas, iškilių jo darbų įvai
rovė, ryžtingi siekiai, pradedant 
pačia ankstyviausia jaunyste ir 
jų niekada nebaigiant.

Prelatas 1997 m. vasario 16 
d. šventė savo amžiaus 95-tąją 
sukaktį dar vis su dideliu rūpes
čiu, kad išsilaikytų lietuviškoji 
Šv. Kazimiero lietuvių parapija 
Sioux City, IA. Deja, knygoje 
rašoma: “Ant kalnelio, raudo
nuodama plytomis ir šviečianti 
savo užrašu, kad čia yra Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčia, prieš keliasdešimt metų 
lietuvių rankomis pastatyta, da
bar netrukus, 1998 m. liepos l 
d., bus oficialiai palaidota: 
paimta iš lietuvių bendruome
nės, uždaryta ir parduota”.

Nesunku įsivaizduoti, kaip 
gali jaustis slaugos namų ratu
kuose beįstengiantis judėti pre
latas. Bet tai nemažina didelių 
jo praeities nuopelnų, tik dar 
kartą akivaizdžiai parodo, kas 
atsitinka, kai lietuviškos gretos 
smarkiai praretėja. Snk. 

Ro- 
nu- 
Di- 

būti

patriotinę bei religinę veiklą sa
vo tėvynei”.

Po Mišių, kuriose aktyviai 
dalyvavo ir Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos kunigai - 
prel. Jonas Kučingis ir negaluo
jantį kleboną kun. dr. Algirdą 
Olšauską pavaduojantis vikaras 
kun. St. Anužis, vykome į “She
raton” viešbutį, kur iškilmin
guose pietuose dalyvaujant 500 
dalyvių, kalbėjo kardinolas 
ger Mahony ir pora kitų, 
šviečiančių šv. Grigaliaus 
džiojo pagrindinę įdėją - 
“Dievo tarnų tarnais”, kokiu 
buvo ir pats šventasis popiežius.

Pietuose dalyvavo ir kelias
dešimt lietuvių, poeto gerbėjų ir 
šeimos narių. Poeto dukraitės 
Dalytės padėtuose ant stalų vo
kuose su kiekvieno dalyvio pa
varde buvo poeto dovana - eilė
raštis “Tavo laiminančios ran
kos”, skirto šventajam Tėvui, be
silankančiam Lietuvoje 1993 m.

Baigsiu vienu to eilėraščio 
posmeliu”
Dievo Tame, Tavo rankos mūsų 

maldą
Te lyg Ostiją į aukštą dangų kelia. 
Tegu Tas, Kuris visatą visą valdo, 
Mūsų tautą atveda į savo kelią.

Dinamiškas žmogus gyvenimo sukurtuose
(Atkelta iš 6-to psl.) 

motinai nugalėjo visas kliūtis - 
tai unikalus pavyzdys. Kunigas- 
žurnalistas kreipėsi j tuo metu 
Amerikoje besilankantį N. Chruš
čiovą, ir 1960 m. po ilgo išsisky
rimo motina galėjo prisiglausti 
pas vaikus. Ji gyveno dukterų 
Onytės ir Anelės prižiūrima rū
pestingoje Garūnų šeimoje. Mi
rė 1984 m., sulaukusi 96-erių 
metų, suspėjusi pasidžiaugti 
auksiniu sūnaus kunigystės jubi
liejumi, išgirsti gražių žodžių 
apie savo vyriausiojo plačiašakę 
veiklą.

1940 m. Kūčių dieną pasie
kęs Čikagą, jubiliatas pamatė 
jau atvykusio ir vis dar atvyks
tančio gražaus jaunimo iš Lietu
vos. Su būsimu vysk. A. Deks- 
niu ėmė tartis, kaip sujungti 
tuos lietuvius į katalikišką orga
nizaciją, kad jaunimas nenutol
tų nuo katalikybės, nepamirštų 
Lietuvos. Jubiliatas, dar gimna
zijos suole aktyviai dalyvavęs 
skautų bei ateitininkų veikloje, 
nuo šių organizacijų veiklos ne
nutolęs ir vėliau, su gimnazijos 
laikų bendramoksliu A. Deks- 
niu 1941 m. įsteigė pirmąją atei-

Nuo 1942 m. rudens dirbo 
katalikų spaudos biure, kuris 
buvo įsteigtas prelato iniciatyva 
ir veikė katalikų federacijos rė
muose. Per porą darbo metų 
kunigas sugebėjo išleisti 102 savai
tinius žiniaraščius, 4 brošiūras...

Mokslo žinių troškulys ska
tino busimąjį bažnytinių teisių 
daktarą tęsti studijas, nesiten
kinti dar Kaune įgytu licenciatu. 
Tad 1944 m. rudenį įstojo į Va
šingtono katalikiškąjį universi
tetą. Anglų kalba parašė diser
taciją “Lyginamoji studija tarp 
Lietuvos konkordato ir valsty
bės įstatymų”, puikiai apgynė, o 
išspausdinęs (vietoj reikalauja
mo 100 puslapių 162 puslapių 
apimties studija) Vašingtono 
universitete 1945 m. įgijo baž
nytinių teisių daktaro laipsnį.

Mokslinis laipsnis skatino ir 
tolesnę mokslinę veiklą: jubilia
tas tęsė aktyvią veiklą išeivijoje 
atkurtoje Lietuvių katalikų 
mokslo akademijoje, dalyvavo 
jos organizuojamuose suvažiavi
muose, bendradarbiavo katali
kų akademijos leidinyje “Met
raštis”. Rašė, sudarinėjo bei re
dagavo knygas.

Visos 39 jubiliato knygos 
turi du tikslus; Lietuvos oku
pantai ir krikščionybė. Stengėsi 
iškelti nacių bei sovietinių oku
pantų žiaurumus ir krikščiony
bės svarbą mūsų tautai.

Daug laiko skyrė žurnalisti
niam darbui: parašė per 11.000 
straipsnių, redagavo “Draugą”, 
mėnesinį marijonų žurnalą an
glų kalba “The Marian”, “Kris
taus Karaliaus laivą”, Lietuvių 
enciklopedijos žurnalistikos sky
rių, o pedagoginiame lituanisti
kos institute nuo 1959 m. dėstė 
žurnalistiką.

Jubiliatas nuo 1954 m. va
dovavo lietuviškai radijo prog-

Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 1998.1.11 gavęs šv. Grigaliaus 
Didžiojo ordiną, paskirtą Šv. Tėvo Jono Pauliaus II už nuopelnus 
lietuvių tautai ir krikščionybei. Įteikimo iškilmė įvyko Los Angeles 
miesto Šv. Pranciškaus saleziečio šventovėje Nuotr. J. Venckienės

ramai, kurią rengė “Draugas”, o 
nuo 1955 m. per Amerikos radi
ją pradėjo sakyti pamokslus Lie
tuvai. Nepaisant trukdymo apa
ratų, tūkstančiai žmonių Lietu
voje ištempę ausis gaudė iš traš
kančių radijų sklindančius ku
nigo žodžius, stipriniančius ti
kėjimą, teikiančius vilties...

Jubiliatas nenustojo tikėjęs 
būsima Lietuvos laisve ir to ne
bijojo viešai skelbti. Nuo 1970 
m. keliolika metų dirbdamas 
ALTos informacijų biuro direk
toriumi, leido žiniaraščius lietu
vių ir anglų kalbomis. Anglų 
kalba parašyta brošiūra apie 
Lietuvą susilaukė net 5 laidų. 
Žydams pradėjus kaltinti lietu
vius už jų tautiečių persekioji
mus, remdamasis medžiaga, 
esančia žydų bibliotekoje Čika
goje, 1979 m. parašė knygelę, 
kurios pagrindinę mintį - dėl 
vieno išsišokėlio negalima kal
tinti visos tautos - teisingai su
prato ir Izraelio konsulas Čika
goje, pakvietė autorių j priėmimą.

Taigi jubiliatas jau beveik 
prieš 20 metų dokumentuotai 
siekė atmesti neteisingą lietuvių 
tautos kaltinimą, siekdamas iš
kelti lietuvio, kaip pavyzdžio ki
toms tautoms vardą. Juk tik do
ra, giliai tikinti tauta gali atgauti 
buvusią nepriklausomybę. Tad 
ir 1982 m. Madrido konferenci
joje, atstovaudamas ALTai, kal
bėjosi su 14 šalių ambasado
riais, daugeliu delegatų bei žur
nalistų. Galbūt pirmą kartą to
kiai gausiai ir įvairiai visuome
nei buvo suteikta išsamių žinių 
apie tikrąją okupuotos Lietuvos 
padėtį. Lietuvos reikalais jubi
liatas tuomet įteikė ALTos me
morandumą. Dalyvavo Madride 
bei Vienoje vykusiose konferen
cijose.

Itin aktyvi mecenatoriška 
jubiliato veikla, pradėta dar 
1954 metais, o dabar sudaranti 
gausybę fondų, kurių trumpai 
apžvalgai reikėtų atskiro straips
nio. Ši veikla taip pat skirta lie
tuvybės puoselėjimui, (pavyz
džiui, viena iš gausių premijų 
“Už lietuvybės garsinimą kita
taučių spaudoje”), krikščioniš
kųjų idealų skleidimui, mokslo, 
meno ir aplamai kultūros ugdy
mui, katalikiškų organizacijų 
veiklos stiprinimui - taigi Lietu
vai. O dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, jubiliatas di
desnėmis ar mažesnėmis auko
mis remia visas katalikiškas ins
titucijas, organizacijas, spaudą, 
radiją, televiziją, mokyklas...

Išliekantys pėdsakai
Tokia svari jubiliato veikla 

sulaukė ne vieno įvertinimo. 
Dar 1952 m. tapo "Gyvųjų rašy
tojų katalikų galerijos” (tarp
tautinis rašto žmonių sambūris) 
nariu. Pastoracinė kunigo veikla 
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijos 
lietuviškoje bei nelietuviškose 
parapijose buvo aukštai įvertin
ta - 1987 m. Šv. Tėvas jį pakėlė 
prelatu, o 1997 m. Lietuvoje 
Utenos rajono tarybos sesijoje 

buvo priimtas sprendimas dėl 
Utenos miesto garbės piliečio 
vardo suteikimo dr. prel. Juozui 
Prunskiui.

Garbės diplomai, garbės 
mecenato vardų diplomai, gau
sios mecenatorystės liudijimai, 
sveikinimai jubiliejų bei kitomis 
progomis ir kita gausi doku
mentacija saugoma prof. J. 
Račkausko vadovaujamame Pa
saulio lietuvių archyve Čikago
je. Čia pusę metų dirbo Vil
niaus universiteto bibliotekos 
darbuotoja Aliucija Orentaitė, 
sugebėjusi susisteminti dr. prel. 
Juozo Prunskio fondą. Apie šį 
fondą ji parengė ir pranešimą, 
kuris buvo skaitytas Lietuvoje 
organizuotuose renginiuose, skir
tuose prelato jubiliejui.

Prelato gražaus dvigubo ju
biliejaus proga išleista knyga 
“Gyvenimas Dievui ir Lietuvai”, 
kurioje yra ir Panevėžio vysku
pijos ganytojo žodis. Vysk. J. 
Preikšas rašo: “Gal yra žmonių, 
kurių gyvenimo kelias panašus į 
debesies kelią, tačiau didesnė 
dalis žmonių palieka gilius pėd
sakus, kurių nei laiko dantys ne- 
sugriaužia, nei gyvenimo dulkės 
neužpusto. Vieni iš jų išgarsėja jau 
čia, žemėje, o kiti - amžinybėje.

Mūsų tauta viena iš mažųjų, 
tačiau jos šventa žemė išaugino 
ne vieną plačiašakį ąžuolą, ku
riais mes turime pagrindo di
džiuotis ir džiaugtis...

Vienas iš tokių plačiašakių 
ąžuolų - daktaras prelatas Juo
zas Prunskis... Dvigubo jubilie
jaus proga linkime garbingajam 
jubiliatui dar ilgai darbuotis 
Dievo garbei ir tikinčiųjų dvasi
nei gerovei. Dievo Apvaizdos 
ranka teveda jus darbo ir aukos 
keliu”.

Prie šito linkėjimo prisijun
gia ir lietuvių katalikų mokslo 
akademija, pirmoji pradėjusi 
garsinti prelato vardą Lietuvoje, 
minint 85-erių metų jubiliejų, o 
dabar organizuodama moksli- 
nes-jubiliejines konferencijas. Die
vo palaimos linki knygos auto
rė, uteniškiai, kupiškėnai ir Lie
tuvos žmonės, besirūpinantys 
tautos dvasingumu bei gerove.

Garbusis Jubiliate, puoselė
kite ir toliau Dievo jums duotus 
talentus ir neškite juos aukštai 
kaip pavyzdį pasiaukojamo dar
bo ir meilės tėvynei, gyvenimo 
Dievui ir Lietuvai.

Atsiųsta paminėti

Lituanistica, nr. 2 (30), nr. 3 
(31) 1997 m. Lietuvos mokslų aka
demijos leidinys, 140 psl. ir virše
liai. Redagavo D. Mėlynienė ir A. 
Juškaitė; dail. A. Ladyga. Leidžia 
leidykla “Academia”, A. Goštauto 
12, 2600 Vilnius; spausdina “Auš
ros” spaustuvė Kaune. Tiražas 360 
egz. Kaina sutartinė.

Psalmynas. Iš originalinės heb
rajų kalbos vertė kun. Domininkas 
Valentis. Išleido ir spausdino SPAB 
spaustuvė “Spindulys” (Gedimino 
10, Kaunas 3000). Tiražas - 3000 
egz. Kaunas, 1997 m., 220 psl.

Kalėdinių giesmių koncertas 
1997 m. gruodžio 14, sekmadienį, 
įvyko Lemonte, Plm. Jurgio Ma
tulaičio misijos koplyčioje, globo
jamas misijos kapeliono kun. Al
girdo Palioko, SJ. Lietuviškas M. 
K. Čiurlionio, J. Naujalio, A. Va
nagaičio, J. Švedo, J. Siniaus gies
mes ir naują G. Šukio “Užgimimo 
kantatą” bei K. Vasiliauskaitės 
giesmę “Kalėdų naktį” atliko ge
rokai padidėjęs misijos choras, 
vadovaujamas Birutės Mockie
nės. Atskirai minėtinas ir šios mi
sijos vaikų choras su savo vadovu 
D. Polikaičiu. Koncertą tarptauti
niais klasikos kūriniais praturtino 
sol. Lijana Kopūstaitė, sopranas 
iš Lietuvos.

Kruvinąjam 1991 m. sausio 
tryliktosios sekmadieniui Vilniuje 
prisiminti JAV LB kultūros tary
ba sausio 11, sekmadienį, surengė 
smuikininkės Lindos Valeckytės, 
dainininkės Praurimės Ragienės 
ir muziko Alvydo Vasaičio kon
certą. Jam buvo pasirinktas Le- 
montas prie Čikagos, Pasaulio 
lietuvių centro dailės muziejus. 
Lietuvoje tas prisiminimas buvo 
pavadintas Laisvės gynėjų diena. 
Koncertas Lemonte sutraukė be
veik du šimtus dalyvių. Tarp jų 
buvo Čikagon sugrįžusi Vilniuj 
Lietuvos prezidentu išrinkto Val
do Adamkaus žmona Alma Adam- 
kuvienė, JAV LB krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė, “Pasau
lio lietuvio” red. Bronius Nainys 
bei kiti žymieji veikėjai. Progra
mos nariai ją nemokamai atliko, 
prisimindami žuvusius laisvės gy
nėjus prie Lietuvos televizijos 
bokšto.

Hermanas Perelšteinas, ber
niukų ir jaunuolių choro įsteigė
jas Vilniuje, po sunkios ir ilgos li
gos sausio 11 d. mirė Niujorke. 
Velionis gimė 1923 m., birželio 7 
d. Vokietijai priklausiusiame Ka
raliaučiuje. Būdamas žydų kil
mės, jis pasitraukė Lietuvon ir 
1932-40 m. mokėsi Kauno vokie
čių ir žydų gimnazijoje bei Kauno 
konservatorijoje. 1941 m. jis su 
šeima buvo ištremtas Sibiran, ten 
1954 m. su pagyrimu baigė Ja- 
kutsko pedagoginio instituto bio
logijos ir chemijos fakultetą, dirb
damas koncertmeisteriu muziki
niame Jakutsko teatre, radijo ko
miteto chormeisteriu ir dirigentu. 
1954-56 m. H. Perelšteinas mokė
si dirigavimo bei kitų muzikos 
disciplinų Sverdlovsko muzikos 
mokykloje. Grįžęs Lietuvon iš Si
biro tremties, 1956-60 m. jis dirbo 
chormeisteriu Vilniaus konserva
torijoje ir taipgi mokėsi, su pagy
rimu baigdamas K. Griauzdės ne
akivaizdinio skyriaus chorinio di
rigavimo klasę. Talentingasis H. 
Perelšteinas 1960-64 m. dėstė di
rigavimą Vilniaus pedagoginio 
instituto muzikos katedroje, o 
1964-79 m. jau dirbo Lietuvos 
konservatorijos vyr. dėstytoju 
chorinio dirigavimo katedroje 
Vilniuje.

Neaiškumų atneša velionies 
gimimo data ir vieta. “Lietuvos 
aide” paskelbtame ELTOS nek
rologe teigiama, kad daug metų 
apie berniukų chorus svajojęs H. 
Perelšteinas gimė 1923 m. birže
lio 7 d. Vokietijos Karaliaučiuje. 
Tuo tarpu Mažoji lietuviškoji ta
rybinė enciklopedija, “Minties” 
išleista Vilniuje 1968 m., rašo, 
kad jis gimė 1924 m. birželio 7 d. 
Lenkijos Suvalkuose. Ši sovietinė 
enciklopedija betgi nutyli H. Pe- 
relšteino su šeima ištrėmimą iš 
Kauno į Sibirą, pasitenkindama 
tik jo studijomis Jakutsko peda
goginiame institute. Pokarinėje 
1985 m. Tarybų Lietuvos enciklo
pedijoje H. Perelšteinui, Lietuvon 
sugrįžus iš Sibiro, jau nebėra at
skiro pranešimo. Jis minimas tik 
kartu su “Ąžuoliuko” chorais 
kaip jų įsteigimo organizatorius ir 
vadovas iki išvykimo iš Lietuvos 
1979 m. ir įsikūrimo Niujorke. 
Pirmąjį Lietuvos berniukų ir jau
nuolių “Ąžuoliuko” chorą H. Pe
relšteinas suorganizavo Vilniuje 
1959 m. rudenį. Jo repertuaro pa
grindu jis pasirinko tokius kūri
nius, kaip J. S. Bacho kantata 
“Magnificat”, J. Haydno oratoriją 
“Metų laikai”, G. F. Haendelio 
“Judas Makabėjus”, E. Balsio 
oratorija “Nelieskite mėlyno gaub
lio”. Velionis į muzikos kelią atve
dė tūkstančius Lietuvos vaikų ir 
jaunuolių per jiems įsteigtą pa
vyzdingą choro studiją “Ąžuoliu
kas”. Nepriklausomybę atgavusi 
Lietuva H. Perelšteiną už nuopel
nus jos muzikinei kultūrai 1996 
m. apdovanojo DLK Gedimino 
ordinu.

Veiklos penkiasdešimtmečio 
sukaktį paminėjo dvi Marijampo
lės švietimo centro saviveiklinės 
grupės - ansamblio “Lietuvnin
kas” dainininkai ir “Sidabras” šo- ■ 
kėjai. Šiose grupėse dalyvauja da
bar jau veteranais tapę pedago
gai, surengę daug koncertų. Kar
tu buvo prisimintas ir šių grupių 
atkūrimo dešimtmetis. Jubilieji- 
nin koncertan įsijungė ir šokėjai 
bei dainininkai, atvykę iš Panevė
žio, Gumbinės, Punsko ir Mari
jampolės rajono.

Poetas Justinas Marcinkevi
čius laimėjo vokiečio rašytojo ir 
istorijos filosofo Johanno Gott- 
friedo Herderio (1744-1803) pre
miją. Karaliaučiaus universitete 
studijavusio J. G. Herderio pre
miją 1963 m. yra įsteigęs visuo
meninis mecenato Alfredo Goep- 
ferio fondas. Ši premija kasmet 
paskiriama septyniems Rytų ir 
Pietryčių Europos šalių atstovams 
už kultūrinių ryšių plėtimą, hu
manistinių tradicijų ugdymą ir 
kultūrinio palikimo saugojimą. 
Nuo 1993 m. kandidatais prestiži- 
nėn J. G. Herderio premijon įjun
giami ir nepriklausomybę atgavu
sios Lietuvos, Latvijos, Estijos at
stovai. Jis jau 1807 m. aštuonių 
lietuvių liaudies dainų vertimus 
yra įtraukęs savo rinkinin “Tautų 
balsai dainose”. Pirmąją lietu
viams atgaivintą J. G. Herderio 
premiją 1994 m. laimėjo akade
mikas Zigmas Zinkevičius už di
delius nuopelnus tautų tarpusavio 
sampratoje, daugiašakėje moksli
nėje ir pedagoginėje veikloje. J. 
G. Herderio premijos įteikiamos 
Vienos universitete mecenato A. 
Goepferio fondo Hamburge nu
tarimu. Poetui Justinui Marcinke
vičiui ji bus įteikta gegužės 6 d. 
Vienos universiteto didžiojoje iš
kilnių salėje.

Smuikininko Eugenijaus Pau
lausko kūrybinės veiklos penkias
dešimtmetis buvo paminėtas spe
cialiu koncertu Vilniuje, mažojoje 
Lietuvos filharmonijos salėje. Su
kaktuvininkas yra Vilniaus kon
servatorijos auklėtinis, 1949 m. 
baigęs Jakovo Targonskio klasę. 
Jis pats Lietuvos konservatorijoje 
dirbo dėstytoju ir profesoriumi 
1951-83 m., Lietuvai ruošdamas 
naujas smuikininkų kartas. Su
kaktuvininkas yra pasižymėjęs ne 
tik savo gausiais rečitaliais, bet ir 
Lietuvos styginiu kvartetu tarp
tautiniuose konkursuose. Jo va
dovaujamas kvartetas yra laimė
jęs sidabro medalius šiuose gar
siuose konkursuose: 1959 m. - 
Budapešte, 1964 m. - Lieže. E. 
Paulauskas, pusę amžiaus atida
vęs Lietuvos kvartetui, gyveniman 
išleidęs veiklų ir talentingą M. K. 
Čiurlionio kvartetą, diriguoja iš 
savo studentų sudarytam Kauno 
kameriniam orkestrui. Jis taipgi 
vadovauja Lietuvos muzikos aka
demijos Kauno fakulteto styginių 
katedrai.

Klaipėdos muzikiniame teat
re septintą kartą įvyko tarptauti
nis naujosios muzikos festivalis 
“Marių klavyrai”, pradėtas iš 
Minsko atvykusio vokalinio an
samblio “Kamerata”. Klaipėdos 
universiteto salėje skambėjo šia
me mieste gyvenančių kompozi
torių R. Šileikos, A. Remesos, L. 
Narvilaitės, Z. Virkšo kūriniai, 
atliekami Vilniaus ir Klaipėdos 
muzikantų. Latvių muzikai atsto
vavo kamerinio choro “Sacrum” 
ir styginių kvarteto “Sansara” at
likti jų kompozitorių P. Vasko, 
M. Einfeldės, A. Maskato, M. Vi- 
lumo, R. Kronlako, J. Karlsono 
kūriniai. Festivalis turėjo keturis 
koncertus ir konferenciją “Muzi
kos meno idėjos kelias”. Jis buvo 
užbaigtas taipgi universiteto salė
je autoriniu kompozitoriaus Vy
tauto Laurušo kūrinių koncertu.

Ant Vilniaus Trijų kryžių 
kalno įdomų koncertą prie šio 
istorinio paminklo surengė Švč. 
M. Marijos, Dievo Motinos, orto
doksų cerkvės “Muzikos centro” 
mokyklos vaikų ir jaunimo mišrus 
choras, vadovaujamas Solveigos 
Bosaitės. Koncerte skambėjo se
novinės ortodoksų ir katalikų 
giesmės. Cerkvės klebonas Petras 
Miuleris dalyviams pabrėžė, kad 
šis koncertas yra skiriamas peda
gogams, dabartiniams ir tiems, 
kurie dirbo sovietmečio dienomis, 
sunkiais trėmimų ir persekiojimų 
laikais. Su Trijų kryžių kalno isto
rija koncerto dalyvius supažindi
no eigulys Jonas Pacenka, už tal
ką šio istorinio kampelio prie
žiūroje dėkodamas kariams ir stu
dentams. V.Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

PRISIKĖLIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

©^SPORTAS

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
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.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą................ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
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). Nelmame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

fl ELECTRICALDVL engineering
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.

Licence 
E-2392

E E E A S RE ERIGE RA TIO1T
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)

iiiiiiiiitiiiiiiiiaiii
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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

IfKAlDA
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
3836 BLOOR ST. W.. ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

DUPONT & ANNETT-pARDljOTAS 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 j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Žiemos olimpiada
- Žiemos olimpiadoje Japoni

joje. Nagano mieste, dalyvauja 8 
lietuviai sportininkai.

- Figūriniame čiuožime (šo
kiai) 2: Margarita Drobiazgo ir Po
vilas Vanagas.

- Moterų klasikiniame lygumų 
slidinėjime 1: Kazimiera Strolienė.

- Biatlone 2: Liutauras Barila 
ir Ričardas Griaznovas.

- Vyrų klasikiniame lygumų 
slidinėjime 2: Ričardas Panavas ir 
Vladislavas Zybailo

- Kalnų slidinėjime 1: Linas 
Marius Vaitkus. Tai pirmas lietuvis 
olimpiados istorijoje kalnų slidinė
jime.

- K. Strolienė jau spėjo daly
vauti moterų klasikiniame 15 kilo
metrų lygumų slidinėjime. Iš 64 da
lyvavusių atčiuožė paskutinė. Jos 
laikas 59 minutės ir 48 sekundės. 
Aukso (46:55.40 ir sidabro (47: 
01.0) medalius išsikovojo rusės, o 
bronzos (47:52.4) norvegė.

- Žydrūnas Ilgauskas (Cleve
land “Cavaliers”) žaidė krepšinį 
NBA rytų divizijos naujokų (roo
kies all stars) rinktinėje prieš vaka
rų divizijos naujokus. Žydrūnas 
įmetė daugiausia krepšių - 118 taš
kų ir buvo išrinktas iškiliausiu žai
dėju. Jo komanda nugalėjo vakarus 
85:80. V.P.

- Be sportininkų žiemos olim
piadoje Lietuvos delegaciją sudaro 
Lietuvos tautinio olimpimio komi
teto prezidentas A. Poviliūnas ir 14 
oficialių asmenų - komandos vado-

vų. trenerių, gydytojas. Lietuvos 
olimpinės misijos Nagane vadovu 
yra olimpinė čempionė Vida Ven- 
cienė.

Žaidynių kalendorius
ŠALFASS-gos pranešimu, ren

giamos šios žaidynės: Floridos lie
tuvių dienų teniso varžybos įvyks 
1998 m. vasario 19-20 d.d. St. Pe- 
tersburg’e, FL. Informaciją teikia: 
E. Vodopalienė, tel. 813 344-1990. 
Golfo turnyras ten pat vasario 20 d. 
Informacija: E. Lapas, tel. 813 866- 
0845. Kalnų slidinėjimo pirmeny
bės - vasario 28 d. Mount Sutton, 
Que. Ryšiai: R. Kuliavas, 297 Ken
nedy Ave., Toronto, Ont. M6P 
3C4, tel. 416 766-2996, faksas 416 
766-5537, E-mail: kuliavas@com- 
puserve.com. Kėgliavimo varžybos 
įvyks Klivlande vasario 28 d. Ryšiai: 
A. Natkevičius, 10200 Ridgewood 
Dr., Apt. 617-2, Parma, OH 44130, 
tel. 216 845-8848. Vyrų krepšinio 
pirmenybės bus Klivlande kovo 28- 
29 d.d. informacija: Vidas Tatarū- 
nas, 8697 Harvest Home Dr., Men
tor, OH 44060. tel. 440 209-0440. 
faksas 216 481-6064. E-mail: vi- 
das_tatarunas@keybank.com. Ra- 
ketbolo pirmenybės įvyks Klivlande 
kovo 28 d. Informacija: Algis Pen- 
kauskas. 31817 Glenhurst Rd.. 
Willowick. OH 44095. tel. 216 944- 
4556. faksas: 216 481-6064. Stalo 
teniso varžybos - Klivlande kovo 28 
d. Informacija: Pranas Gvildys, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, NY 
10309-3026, tel. 718 356-7871, 
faksas 718 356-0974.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psi.) 

Tikimasi, kad šie kalėjimai pri
vers juos labiau susirūpinti 
sunkvežimių saugumu.

Torontas - stambus meno 
rinkinių centras. Naujai padi
dėjęs, sujungus šešias savival
dybes į vieną vienetą, Torontas 
(Greater Toronto) tapo nema
žų meno rinkinių ’’savininku”. 
Apie 2,300 meno kūrinių žino
mų Kanados menininkų, tarp jų 
A. J. Casson (garsiosios ‘Sep- 
tyniųjų grupės’ nario), XIX š. 
atstovų Paul Kane ir Paul Peel, 
XX š. William Kurelek, Albert 
Franck ir kt.

Toronto savivaldybės ribose 
yra didžiausias meno rinkinys, 
apie 1,500 darbų, nes ilgą laiką 
čia buvo remiami gabūs Kana
dos menininkai nuperkant jų 
kūrinių meno galerijoms ir vie
šų pastatų puošimui.

Kanados doleris sausio pa
baigoje buvo nukritęs iki rekor
diniai žemo lygio, vertas tik 68.2 
JAV centų. Kanados bankas 
buvo priverstas pakelti nuo
šimčių lygį iki 6.5%, kad su
stabdytų tolimesnį dolerio kriti
mą. Dėl to kritimo buvo kalti
nama Azijos valiutų krizė bei 
aukštesni bankų nuošimčiai 
JAV (tradiciniai jie būna že
mesni už Kanados), bet ne vis 
gerėjanti Kanados ekonominė 
būklė.

Greitosios pagalbos punk
tai kai kuriose Ontario ligo-

ninėse paskutiniu laiku buvo 
perpildyti pacientais. Iš 26 To
ronto ir apylinkių ligoninių 
sausio 30 savaitgalį laisvų vietų 
teturėjo keturios. Šiai krizei iš
tirti Ontario premjeras Harris, 
sudarė komisiją, į kurią įeina li
goninių administratoriai, pirmi
ninkaujami Ted Freedman, 
Mount Sinai ligoninės preziden
to ir Stephen Herbert, Baycrest 
senelių priežiūros centro vedė
jo. Kaltinama ne tik valdančios 
konservatorių partijos biudžeto 
taupymo iniciatyva, bet ir anks
tyvesnių NDP bei liberalų val
džių aplaidumas sveikatos ap
saugos srity. Atrodo, prie pas
tarosios krizės prisideda ir ne
užtenkamas vietų skaičius sene- 
lynuose, kai ilgalaikės intensy
vios slaugos reikalingi seneliai, 
rimčiau sunegalavę, iš namų 
dažnai atsiduria greitosios pa
galbos punktuose.

Montrealio ligoninių grei
tosios pagalbos punktai irgi bū
na dažnai perpildyti, bet prie
žastis ten yra kita: per mažai gy
dytojų, suinteresuotų juose pa
stoviai dirbti.

Kanados parlamento nariai 
turės spręsti šioje sesijoje savo 
algų klausimą: kiek jie verti ir 
kokį “politiškai priimtiną” pa
kėlimą jie galėtų sau nubalsuoti. 
Speciali komisija jų svarstyboms 
jau pateikė į du apystorius to
mus surinktų statistinių duo
menų ir pasiūlymų. Svarbiausi 
pasiūlymai - tai panaikinti ne
apmokestinamus priedus vi
siems parlamento nariams; jų 
algos būtų atitinkamai padidin
tos iki $106,000, ministeriams 
iki $152,600. Siūlomos ir pabau
dos senato nariams, kurie pra
leidžia posėdžius be rimtos 
priežasties, iki $850 už praleistą 
dieną. G.K.

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!

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

*>•

“Aušros” sporto žinios
- Krepšinio turnyras, kurį or

ganizuoja “Aušros” sporto klubas, 
įvyks vasario 20-22 d.d. Fr. Gates 
mokyklos (Mississaugoje) ir Prisi
kėlimo parapijos salėse. Visos ko
mandos kviečiamos dalyvauti.

- “Dominion” maisto parduo
tuvė parems “Aušros” sporto klubą 
pagal surinktų sąskaitų juostelių 
kiekį. Visi kviečiami atnešti “Do
minion” parduotuvėje pirkto mais
to sąskaitų juosteles ir įmesti į dė
žę, kuri padėta šventovės priean
gyje.

Skautų veikla
• Kovo 1. sekmadienį, Toronto 

skaulija švenčia Šv. Kazimiero 
šventę ir rengia Kaziuko mugę Pri
sikėlimo parapijos patalpose.

• Kaziuko mugei reikia laimi
kių. Kas galėtų juos dovanoti, pra
šomi perduoti skautininkių draugi- 
ninkei s. V. Grybienei tel. 416 532- 
7284.

• Vasario 22-ji skautų -čių su
sikaupimo diena pagerbti skauty- 
bės įsteigėją.

• Sausio paskutinį savaitgalį 
buvo suorganizuota nepaprasta iš
kyla į “Romuvą” su prityrusiais 
skautais. Jiems vadovavo draugi
ninkas ps. fil. A. Simonavičius, ku
riam padėjo v.s.fil. dr. A. Dailydė 
su programa. Kai kuriuos užsiėmi
mus pravedė svečias v.s. R. Otto. 
Dešimt prityrusių skautų su pagal
bininku sk. vyčiu V. Leču daug pa
simokę ir įgavę patyrimo, visi dė
kingi minėtiems vadovams paten
kinti grįžo namo.

• Sausio 31 ir vasario 1 d.d. 
Dainos skaučių dr-vė su globėja 
s.fil. N. Simonavičiene, draugininke 
vyr. sk. I. Petrauskiene, adj. vyr. si. 
L. Stanulyte ir su 18 skaučių iškyla
vo Woodland Trail vietovėje prie 
Auroros, kanadiečių sk. stovykla
vietėje. Jos gyveno palapinėse, valgį 
gaminosi ant lauželio. Užsiėmimus 
vykdė pagal programą. Apie žie
mos stovyklavimą aiškino kanadie
čių skautų instruktorius. Taip pat 
apsilankė s. seselė Igne Marijošiūtė 
ir davė dviejų valandų pamokymus. 
Skautės stovyklautojos pažadėjo 
Maironio mokyklos vedėjai ps. G. 
Paulionienei už atleidimą iš pamo
kų parašyti rašinius mokyklai, o gal 
ir “Tėviškės žiburiams”. Laukiam!

F.M.

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 135 dole
riai visuose pasaulio kraštuose, 
įskaitant ir Lietuvą.

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

• Iki

V mt) 
*1'Hį

HomeLIfe/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member 
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

^X24vaL£ager ĵ i

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

Kelionės į visus kraštus visomis oro linijomis!
Į Vilnių - iki gegužės pabaigos pritaikomos žiemos sezono kainos ne tik iš 
Toronto, bet ir Halifakso, Montrealio, Otavos, Edmontono, Kalgario ir Vankuverio. 
Pranešu, kad GRUPINĖSE KELIONĖSE Į SPORTO ŠVENTĘ ir DAINŲ IR 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ birželio pabaigoje 96 vietos jau užpildytos. Iki kovo 2 dar 
vis yra galimybė prisidėti prie šių kelionių. NAUDOKITĖS PROGA - KELIAUKITE 
KARTU - GRĮŽKITE KADA NORITE! PASINAUDOKITE GRUPINĖMIS 
KAINOMIS! Keliaujantiems kitu metu primenu, kad mano kainos dar vis yra geriausios!

PASIIEŠKOKITE PIGIAUSIOS KAINOS IR TADA SKAMBINKITE MAN!

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 pristatom!

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

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

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

(US dol. Sav. Acc.).

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

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IK”’C linusMasterCard

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai Įriša 
knygas bei žurnalus Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

S

SuWui
GROUP

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

1650 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Conodo M6P 4A8 
Nuo pirmodienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Nordlond Express

Darbo valandos:

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont. 
416 222-4021
Alfredos Zorkus 
905 522-9966
Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1 -800-561 -3113

mailto:kuliavas@com-puserve.com
mailto:vi-das_tatarunas@keybank.com


Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$58 - M. Trečiokas; $50 - A. Stepo
navičius, J. Lukša, J. Bitneris; $42 -
A. Šešplaukis; $25 - J. Spreinaitis; 
$20 - J. Rutkauskas, V. Balnis, D. 
Kairys; $18 - B. Simonaitienė, G.
K. Balyta; $10 - V. Kukoraitis; $8 - 
M. Oniūnas; $5 - S. Škėma, V. Gra
žulis; $3 - S. Slavickas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - T. Bogušas, E. S. Markaus
kas; $52 - V. Paskųs, dr. B. Vidugi
ris, P. Masys, J. Skardis, V. Balnis,
B. Kasperavičius, A. Draugelis, V. 
Starkus, J. Dragūnas, J. Ignatavi
čius, A. Kilinskas, V. Kolyčius, E. 
Giedra, J. Merkevičius, Z. Sauno- 
ris, J. Telyčėnas, M. Bernotaitis, P. 
Kariūnas, S. Matulevičius, Z. Rim
ša, Juozas Jurėnas, Jonas Jurėnas,
L. Kunnapuu, Z. Dobilas, V. Bra- 
žys, A. Kvietinskas, V. Kiškūnas, P. 
Gudzinskas, R. Sirutis; $50 - L. 
Rimkevičius, N. Šumskis, J. Buivy
das, B. Geležiūnas, S. Virkutis, dr. 
S. Čepas, J. Janušaitis, A. Meiliū
nas, J. Gruzdas, E. Kairys, P. Deve-

Dr. DAIVA 
NORKIENĖ 
ŠEIMOS GYDYTO)A

Mielai priima naujus pacientus 
(416) 767-7725 

2150 Bloor Street West (prie
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Ino.

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

Tel. 410 S31-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

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

Tel. (416) 249-RUBY(78Z9)
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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA I

nis, J. Adomonis, O. Grinius, L. 
Leparskas, pre' I. Urbonas, O. Sva
rinskas, V. Dunderas, S. Panavas, 
B. Ulozas, P. Vitas, J. Lukša, A. 
Budininkas, J. Mikonis, B. Jonynas, 
B. Saulėnas, dr. E. Malkus, O. 
Šiurna, E. B. Martišius, S. Petryla, 
J. Bitneris.

Už dvejus metus rėmėjo 
atsiuntė: A. Augaitis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - V. Stanaitis, E. Delkus; $70 - 
V. Timošenko, dr. S. Sereika; $65 -
M. Laurinavičius; $62 - H. G. La
pas, K. Matkevičius, G. Radke, dr. 
M. Arštikaitis, B. Neverauskas, S. 
Kriaučeliūnas, V. Biskys, Z. Burk- 
šaitis; $60 - V. Adomonis, D. Pu- 
zeris, M. Kizis, A. Battiston, A. 
Klemka.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas VYTAUTAS KAMANTAS 
(kairėje), lankydamasis Toronte, aplankė ir pirmąjį PLB pirmininką 
dr. JUOZĄ SUNGAILĄ. Viduryje - ANGELIKA SUNGAILIENĖ - 
Kanados lietuvių katalikių moterų centro valdybos pirmininkė

Varžtai lietuviškam žodžiui...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

valstybine kalba atkūrimą pagal 
1996.VII.25 Vyriausybės nuta
rimą nr. 883 ir valstybei nepa
kankamai lojalių piliečių balsų 
persvara įpareigoti busimąjį 
prezidentą vykdyti neteisėtus 
veiksmus.

Lietuvos respublikos kons
titucijos 7, 10, 14 straipsnių, t.y. 
valstybinės kalbos, vietos savi
valdos įstatymų pažeidimai turi 
būti nedelsiant pašalinti.

Sausio 1 d. Baltijos televizi
jos “Ringo” laidoje į pirmą 
klausimą dėl trikalbystės A. 
Paulauskas aiškiai neatsakė, už
simindamas apie Tautinių ma
žumų įstatymo (priimto 1989- 
1991 m. spaudžiant autonomi
ninkams) 4 straipsnį. Pagal jį 
“administracinių teritorinių vie
netų, kuriuose kompaktiškai gy
vena kuri nors tautinė mažuma, 
vietos įstaigose ir organizacijose 
greta valstybinės kalbos vartoja
ma ir tos tautinės mažumos 
(vietinė) kalba”.

Pagal Lietuvos įstatymus 
oficialiai vartoti daugiakalbys
tės nebegalima dėl kelių prie
žasčių. Pirma, pagal Lietuvos 
konstitucijos 14 straipsnį valsty
binė kalba yra lietuvių kalba, o 
pagal 7 straipsnį negalioja joks 
įstatymas ar kitas aktas, priešin
gas Konstitucijai. Antra, už 
Tautinių mažumų įstatymą nau
jesnis ir išsamesnis Valstybinės 
kalbos įstatymas daugiakalbys
tės nenumatė. Trečia, jokiame 
administraciniame vienete dau
giakalbystė Lietuvoje neįmano
ma ir pagal Tautinių mažumų 
įstatymą, nes niekur tautinė ma
žuma negyvena kompaktiškai 
(be lietuvių, rusų, lenkų ir kitų 
tautybių asmenų), o į pietus 
nuo Vilniaus vietinė kalba yra 
ne lenkų, o gudų.

Antrajame rinkimų rate
Antrajame prezidento rin

kimų rate už A. Paulauską atėjo 
balsuoti maždaug 115.000 rin
kėjų daugiau, o už V. Adamkų 
(sudėjus jo ir V. Landsbergio 
balsus) - 160.000 daugiau. Apie 
16000 rinkėjų ir nulėmė prezi
dento kandidatūrą. Įtemptą bal
sų skaičiavimo naktį V. Adam
kus pirmavo 1-0,3%, po to, pri
dėjus Vilniaus rajono ir kitus 
rezultatus, trumpam (0,03% 
arba 494 balsais) pralenkė A. 
Paulauskas ir pagaliau pridėjus 
16 paskutiniųjų Kauno apylin
kių, 12000 balsų (arba 0,62%) 
vėl pirmavo V. Adamkus. Pri
dėjus užsienio lietuvių balsus, 
jis gali pirmauti didesne per
svara.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

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

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

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

Registracijos # 02556148

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

Tai yra istorinė laisvosios 
Lietuvos pergalė prieš tyliąją 
Rusijos kariuomenę, kurią su
darė buvusieji ir tebesantys 
KGB karininkai, agentai, auto
nomininkai, socialistai ir kiti ki
tataučiai, nomenklatūrininkai, 
buvę komunistai, jų suvedžio
tieji. Grubiausiai pažeisdamas 
prezidento rinkimų įstatymo 43 
straipsnį (“Bet kam draudžiama 
naudotis tarnybine padėtimi 
valstybės ar savivaldybių institu
cijose, įstaigose ar organizacijo
se, taip pat valstybinėse ar savi
valdybių visuomenės informavi
mo priemonėse vykdant bet ko
kią rinkimų agitaciją”), už juos 
aktyviai agitavo balsuoti net rin
kimų dieną pats prezidentas A. 
Brazauskas, jiems tyliai prijautė 
ir Vyriausiosios rinkimų komisi
jos galvos. Jiems negailėjo pini
gėlių Lietuvos nuskurdintojai 
“savieji” ir Rusijos kapitalistai. 
Kad stebėtojams (o jų buvo 
6000) buvo mokami pinigai,' 
balsų skaičiavimo naktį pripaži
no ir A. Paulausko rinkimų šta
bas, bet tik tada, kai buvo nu
tvertas už rankos.

Lietuvos vadovai ir tauta iš 
šių rinkimų privalo padaryti to
liaregiškas išvadas, nes kitą kar
tą gali būti blogiau. Prezidento 
vairą išplėšus iš labiausiai jo nu
sipelniusio kandidato prof. Vy
tauto Landsbergio prie naujojo 
jauno kandidato buvo rištos ne
labai matomos Kremliaus va
džios. Jeigu patys piliečiai nebe
sugebėtų ar nebegalėtų išsirink
ti Lietuvą ginančio prezidento, 
pataisius konstituciją, jį ateityje 
turėtų rinkti seimas.

Labai to nenorėdama, šį 
kartą Lietuvą, kaip rašo “Gaze- 
ta Wyborcza”, išgelbėjusi Vil
niaus rajono savivaldybė. Susi
tarusi su A. Paulausku, ji jau ki
tą dieną po pirmojo rinkimų ra
to neištvėrė Vilniaus rajone vėl 
neįvedus) antrosios valstybinės 
(lenkų) kalbos. Tai labai pažei
dė Lietuvos įstatymus ir būtų 
sukomplikavę padėtį. A. Pau
lausko rinkimų štabo narys A. 
Medalinskas ir komentatoriai 
pastebėjo, jog po to vieni rinkė
jai už A. Paulauską nebalsavo, 
kiti - parėmė V. Adamkų.

Estijos nepriklausomybės 
80-metis yra 1998 m. vasario 24 
d. Šios sukakties proga vasario 
20, penktadienį, 7.30 vai. v. estų 
namuose “Estonian House”, 
958 Broadview Ave., Toronto, 
Ont., rengiamas svečių priėmi
mas ir estų meno paroda, kuri 
bus atidaryta 7 vai. v. Iškilmę 
rengia Estijos gen. konsulas.

Toronto
Vytautas Bireta ir jo žmona 

Birutė aktyviai dalyvavo Lietu
vos prezidento rinkimų vajuje 
nuo 1997 m. spalio 15 - iki 
gruodžio 19 d., lankydami įvai
rias vietoves Lietuvoje ir kvies
dami balsuoti už Tėvynės s-gos 
kandidatą prof. Vytautą Lands
bergį.

Apie šias pastangas ir prieš
rinkiminį laikotarpį V. Bireta 
Toronto lietuvius supažindino 
1998 m. sausio 25d. Tėvynės s- 
gos Toronto židinio surengtame 

. susirinkime Prisikėlimo parapi
jos salėje. Pranešimu domėjosi 
gausus būrys tautiečių, kurie po 
pranešimo kėlė klausimus ir aiš
kinosi rūpimomis problemomis.

Pranešame, kad Kovo 11- 
tosios minėjimą ir šiemet rengia 
TS Toronto židinys.

Dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė, 
TS-gos Toronto židinio pirm.

Ruandos misionierius kun. 
Hermanas Šulcas, salezietis, 
šiuo metu besilankantis Kana
doje, aplankė lietuvių parapijas 
Toronte - Mississaugoje, Mont- 
realyje ir Hamiltone, sakydamas 
pamokslus bei informuodamas 
savo tautiečius apie savo darbą 
Afrikos misijoje, kur yra įstei
gęs jaunimo sodybą. Aplankė jis 
ir Maironio mokyklą, ir Anapilį, 
bei “TŽ” redakciją. Platesnis 
pokalbis su juo bus išspausdin
tas vėliau.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vilniu
je aukojo: $400 - P. Kisielienė 
(London, Ont.); $50 - N. N. 
(Ottawa). Aukotojams nuošir
dus ačiū. A.S.

A. a. Vaclovui Kerbeliui mi
rus, užjausdami žmoną Eleną, 
dukrą Dainą su šeima, A. V. 
Vaitoniai ir M. Povilaitienė 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje 
aukojo $30. M.P.

A. a. Juzei Valaitienei mi
rus, užjausdami jos dukras ir 
sūnūs bei jų šeimas, Vincas ir 
Erika Sakai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Juzei Valaitienei mi
rus, jos gražiam prisiminimui ir 
kartu užjausdami jos šeimą J. 
Bubulienė ir šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A. a. Juzės Valaitienės at
minimui pagerbti Aldona Čerš- 
kienė, Hamilton. “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Laimutei Šopytei mi
rus, užjausdami motiną F. Šo- 
pienę ir sesutes L. Valevičienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A. a. Mečio Norkaus atmi
nimui Juzė Rinkūnienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Romo Dulkės 3-jų me
tų mirties atminimui Dranginių 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

Benediktas ir Antanina 
Stonkai savo šeimos šventės 
proga gautą Anelės ir Stasio 
Urbonavičių $50 dovaną per
siuntė “Tėviškės žiburiams” pa
remti.

A. a. Ninai Preibienei mi
rus, užjausdami sesutę Elenutę, 
brolį Vladą ir visus artimuosius, 
Ona ir Bronius Sergančiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Vokietijos vyriausybės vi
daus reikalų ministerija atme
tė Lampertheimo miesto prašy
mą toliau remti lietuvių gimna
ziją. Plačiau sekančiame “TŽ” 
nr. K.B.

Gautas pranešimas iš Ve- 
nezuelos apie ten rengiamą la
bai turiningą Lietuvos nepri
klausomybės 80-čio minėjimą. 
Ta proga Venezuelos sostinėje 
rengiamos pamaldos, lietuvių 
dailės parodos, lietuviškos mu
zikos koncertas, diriguojant 
muz. J. Domarkui, išleistas spe
cialus leidinys ispanų kalba, 
įsteigtas venezueliečių-lietuvių 
draugystės fondas, ruošiamas 
diplomatinis priėmimas. Visa 
tai rengia Lietuvos ambasada, 
vadovaujama dr. V. Dambravos.

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).
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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

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.

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 g 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS, 
B.Eng., M. Eng., B.C.L., LLB., 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 S T. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

- INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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MIELI KANADOS LIETUVIAI, [jSSk
VISI LIETUVOS BIČIULIAI F*®

Prieš 80 metų mūsų sostinėje Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos taryba pasirašė Nepriklausomybės aktą. Atkurta Lietuvos 
valstybė buvo ilgamečio lietuvių tautinio išsivadavimo judėjimo 
svarbiausias laimėjimas. 1918-1940 metais padaryta milžiniška 
pažanga, tautos pasiekimai ūkinėje, kultūrinėje ir užsienio politikos 
srityse padėjo tautai išgyventi 50 sovietinės okupacijos metų, 
išsaugoti laisvės, valstybinės nepriklausomybės troškimą ir antrą 
kartą šiame šimtmetyje atkurti Lietuvos valstybę.

Laisva Lietuva leidžia mums ne tik minėti atkurtos nepri
klausomybės 80-metį, bet jį ir džiaugsmingai švęsti. Gausėjančios 
geros ūkinio kilimo žinios iš Lietuvos suteikia mums visiems vis 
didesnio optimizmo.

Sveikinu visus Kanados lietuvius su Nepriklausomybės 
švente, nuoširdžiausiai dėkoju, kad Lietuvos valstybės atkūrimui ir 
stiprinimui negailėjote ir negailite nei lėšų, nei pastangų. Visiems 
Jums leiskite palinkėti geros sveikatos ir laimės.

Dr. Alfonsas Eidintas, 
Ambasadorius
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Mažosios Lietuvos J • • •
moterų draugijos LfaCllClIllS

SIVfPM&S
vasario 24, antradienį, 7 vai. vak.

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Įėjimas - 
$18.00 
(vakarienė su vynu).

Meninę 
programą 
atliks Toronto 
lietuvių vyrų 
choras “Aras”.
Turtinga loterija.

RENGĖJOS

M MONTREAL®

Anapilio žinios
- Vasario 3, antradienį, palai

dota a.a. Ada Poškaitienė, 71 m. 
amžiaus.

- Vasario 8, sekmadienį,“Šatri
jos” ir “Rambyno” skautų tuntai su 
savo vėliavomis iškilmingai dalyva
vo 9.30 v.r. Mišiose Lietuvos kanki
nių šventovėje, o po Mišių Anapilio 
salėje turėjo savo sueigą, kurios 
metu minėjo Vasario šešioliktąją.

- Vasario šešioliktosios minėji
mas Anapilyje bus vasario 15. sek
madienį, 4 v.p.p. Minėjime daly
vaus Lietuvos seimo nariai: pirmi
ninko pavaduotojas ir ryšiams su 
Kanada grupės vadovas dr. Feliksas 
Palubinskas, užsienio reikalų komir 
teto pirmininkas Mečys Laurinkus, 
užsienio reikalų komiteto pirminin
ko pavaduotojas Rimams Dagys, 
užsienio reikalų komiteto bei Šiau
rės Atlanto sąjungai delegacijos na
rys 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.

- Wasagos apylinkėje LXXX 
Lietuvos nepriklausomybės metinių 
minėjimas bus vasario 16, pirma
dienį, 1 v.p.p. Gerojo Ganytojo 
šventovės salėje. Programoje - sve
čias iš Toronto Vytautas Bireta, ku
ris pasidalins įspūdžiais iš preziden
tinių rinkimų Lietuvoje. Paskui bus 
galima pasivaišinti Wasagos Mote
rų būrelio paruoštais skaniais pie
tumis ir pyragais.

- Šiais metais Gavėnios susi
kaupimus mūsų šventovėse praves 
iš Klaipėdos atvykęs Šv. Juozapo 
darbininko šventovės klebonas kun. 
Algis Baniulis, SJ. Lietuvos kanki
nių šventovėje rekolekcijos vyks ko
vo 5-8 d.d.. o Gerojo Ganytojo 
šventovėje - kovo 4. trečiadienį.

- Nek. Prad. M. Marijos sese
rys, minėdamos savo vienuolijos 
steigėjo arkiv. Jurgio Matulaičio 
palaimintuoju paskelbimo dešimtą
sias metines, Anapilio knygynui pa
dovanojo knygų “Jurgio Matulaičio 
užrašai”, kad tos knygos būtų dali
namos veltui. Prašome jas pasiimti 
sau ar kitiems dovanai.

- Tris sekmadienius iš eilės 
mūsų parapijos kunigai pamaino
mis pavaduoja Delhi lietuvių para
pijoje negaluojantį kleboną kun. L. 
Kemešį.

- 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 galima 
aplankyti ir antradieniais bei tre
čiadieniais, susitarus su vedėja. 
Muziejaus vedėja - dr. Rasa Mažei
kaitė. Muziejaus tel. 905 566-8755.

- Mišios vasario 15, sekmadie
nį, Lietuvos kankinių šventovėje:
9.30 v.r. už a.a. Tomą Sugailą; 11 
v.r. už Lietuvą; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už La- 
pavičių gyvus ir mirusius šeimos 
narius.

Maironio mokyklos žinios
- 50-mečio rengėjų komitetas 

dėkoja Onai Kirvaitienei už $50 au
ką ir Kanados lietuvių fondui už 
$500 paramą.

- Sausio 31 d. atsilankė gausus 
skaičius tėvelių pokalbiams su mo
kytojais. Pasigėrėtinas visų parody
tas susidomėjimas lietuviško auklė
jimo reikalais.

- Kun. Hermanas Šulcas kal
bėjosi su 8 skyriaus mokiniais bei 
kursantais, pasakojo apie savo dar
bą Ruandoje, to krašto gyventojus 
ir įvykusį karą, dėl kurio jis turėjo 
išvykti. Šiuo laiku jis ruošia sodybą 
- auklėjimo ir apsigyvenimo pa
talpas lietuviškam jaunimui Kaune.

Vaikų dienos centrams V. 
M. Kazlauskai iš Hamiltono au
kojo $60.

KLK moterų dr-jos Mont- 
realio skyrius iš savo pajamų 
paskyrė “Tėviškės žiburiams” 
$100 auką.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šį sekmadienį Vasario 16- 

sios minėjimo proga, iškilmingos 
Mišios bus laikomos 10.15 v.r., ku
rių metu giedos jungtinis parapijos 
ir “Volungės” choras.

- Jau pradėtas 1999 metų Mi
šių intencijų kalendorius. Mišios 
priimamos parapijos raštinėje. Pa
rapijos metinės gavėnios rekolekci
jos, kurias praves kun. Algis 
Baniulis. SJ, Klaipėdos Šv. Juozapo 
darbininko parapijos klebonas, 
vyks kovo 19-22 d.d.

- Šį sekmadienį parapijos salė
je jau bus galima pasiimti 1997 me
tų aukų pakvitavimus.

- Sekmadieniais platinami bi
lietai į parapijos 45-mečio sukak
ties iškilmingo minėjimo vakarienę, 
kuri įvyks kovo 28 d. Kitu laiku bi
lietus užsisakyti galima pas V. Ta- 
secką, tel. 905 824-4461. Parapijos 
45-metis bus pažymėtas religiniu 
koncertu ir susikaupimu kovo 27- 
29 d.d.

- Vasario 22, sekmadienį, pa
rapijos choras kartu su Lietuvos 
kankinių parapijos choru giedos 
Lietuvos kankinių šventovėje.

- "Treasures of Lithuanian 
Cooking” knyga, kurią išleido para
pijos KLK moterų draugijos sky
rius, yra platinama salėje sekmadie
niais. Už knygą gautos pajamos ski
riamos parapijos persikėlimo vajui. 
Skyriaus sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 22 d., po 11.30 v. Mišių, Pa
rodų salėje.

- Lietuvoje mirė Justino Žako 
brolis a.a Viktoras Zakšauskas; 
Delhi, Ont. vietovėje mirė Viktoro 
Norkaus brolis a.a. Mečislovas 
Norkus.

- Parapijos jaunimo stovyklos 
“Kretingos” stovyklavietėje šią va
sarą vyks lietuvių kilmės vaikams, 
kurie silpnai ar visai nekalba lietu
viškai, liepos 5-18 d.d.; lietuviškai 
kalbantiems - liepos 19-rugpjūčio 1 
d.d. Inoformaciją teikia L. Kulia- 
vienė tel. 766-2996 ir R. Jaglowitz 
tel. 622-9919.

- Mišios sekmadienį, vasario 
15: 8.15 v.r. už a.a. Pauliną Gudai
tienę - 5 metinės, 9.15 v.r. už a.a. 
Eleną Astrauskienę - 5 metinės, 
10.15 v.r. už a.a. Joną ir Algį Pute- 
rius, už a.a. Joną Juodį ir už a.a. 
Vaclovą Bartusevičių. 11.30 v.r. už 
Lietuvos laisvę žuvusius lietuvius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, vasario 8 d, 

popietėje dalyvavo 172 asmenys. 
Pranešimus padarė LN vyrų būrelio 
narys Emilius Bartminas.

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

- LN moterų būrelis vėl išsiun
tė į Lietuvą 7 siuntinius maisto ir 
daiktų.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis-vi- 
suotinis susirinkimas įvyks 1998 m. 
kovo 22, sekmadienį. Karaliaus 
Mindaugo menėje. Registracija 1 
v.p.p., susirinkimo pradžia 2 v.p.p. 
Šiais metais į Lietuvių Namų valdy
bą bus renkami keturi nariai/ės ir 
revizijos komisiją - 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 žūklaulojų 
klubo “Tauras” metiniam baliui. 
Žvėrienos vakarienė su vynu ir tur
tinga loterija.

- Kviečiame "Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute. Nauji su
manymai pagyvina veiklą.

- Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas. Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto ON M6P 1A6

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks 1998 m. kovo 8, sekmadienį, 3 v.p.p.,
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., Toronto, Ontario

Dalyvaujančių registracija prasidės 2 v.p.p Valdyba

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,

ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE Į

RRSP
- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame "Tėviškės 

žiburių" puslapyje)
- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 69 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas 

pervesti į RRIF nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1997 metus, įnašą į 

RRSP reikia įteikti iki 1998 metų kovo 2 d.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
laikinai ima 0%

UŽ NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ PIRMUS TRIS MĖNESIUS

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

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

Loterija, kurios sutelktos 
lėšos skiriamos Kauno arkivys
kupijos “Vaikų dienos cent
rams” paremti, bus pravesta va
sario 14, 2 vai. p.p. Anapilio pa
rapijoje, Katalikių moterų pa
talpoje. Loterijos pravedime da
lyvauti yra pakviesti: prel. J. 
Staškus, klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, kun. A. Žilins
kas. Dalyvauja ir Lietuvos “Ca
ritui” remti komiteto narės. Dė
kojame aukojusiems loterijai 
laimikius, platinusioms bilietus 
ir visiems, auka parėmusiems šį 
projektą.
Lietuvos “Caritui” remti komitetas

Toronto lietuvių choras 
“Volungė” maloniai kviečia vi
sus į savo šokių ir pasilinksmini
mo vakaronę “Rožių vakaras”, 
kuri įvyks š.m. vasario 14 d., 7 
v.v., Prisikėlimo parapijos salėje, 
Toronte. Šokiams gros puikus 
orkestras, o trumpą programą 
atliks “Volungė” ir suomių cho
ras “Vox Finlandia”. Stalus bei 
pavienes vietas galima užsisaky
ti vakarais pas Dalią Vaškevi- 
čiūtę, tel. 416 252-9157 arba Ju
liją Adamonytę, tel. 416 763- 
4013. Kaina $10 asmeniui. A.N.

TIKINČIOSIOS LIETU
VOS DIENA šiais metais lietu-
vių katalikų parapijose švenčia
ma kovo 1, sekmadienį. Per pa
maldas vyks rinkliavos katalikų 
veiklai paremti bei vargstan
tiems vaikams Lietuvoje pagel
bėti. Tokios rinkliavos galėtų 
vykti visą kovo mėnesį. Kana
dos lietuvių katalikų centras 
nuoširdžiai kviečia tikinčiuosius 
šiems kilniems tikslams gausiai 
aukoti.

A. a. Vytauto Genčiaus 3-jų 
metų mirties prisiminimui žmo
na Aldona ‘Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Kazimiero .laneliūno 6 
metų mirties prisiminimui žmo
na Marytė ir vaikai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

Į NAUJA PARODA"!
Kanados lietuvių muziejuje, Anapilyje, 

“Kanados lietuvis atkasa 
Lietuvos archeologijos paslaptis*9 

nuo vasario 15 d.

Medžiotojų ir “TAI IDAO' 
žūklautojų klubo InUnAu
TRADICINIS METINIS

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

pas narius ir prie įėjimo.

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

„• » Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas

* “Neringos" stovyklavietėje. Vermonte
V

1998 m. “NERINGOS” STOVYKLOS
i iFTiiviii kai ra [BIRŽELIO 21-27 d.d. - Jaunuoliams 17-20 metų 
LltKALbAJ BIRŽELIO 28-LIEPOS 11 d.d. - Vaikams 16-10 metų

LIEPOS 12-26 d.d. - Vaikams 10-16 metų
LIEPOS 26 - RUGPJŪČIO 1 d.d. - Šeimoms su mažais vaikučiais

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS
RUGPJŪČIO 2-15 d.d. - Vaikams 7-16 metų
RUGPJŪČIO 19-23 d.d. - Šeimoms su mažais vaikučiais

INFORMACIJA - REGISTRACIJA
kreiptis į Daną Grajauskaitę:

66 Salisbury Rd. #2. Watertown. MA 02172 
tel. 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com

KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. Bernardas Mačys kreipėsi į 
Montrealio apylinkės pirmininką 
Arūną Staškevičių klausdamas, 
kam pasiųsti jų surinktas nukentė
jusioms nuo audros kvebekiečiams 
aukas. Kadangi nesimatė žiauriai 
nukentėjusių lietuvių, buvo pasiūly
ta siųsti Raudonajam kryžiui. Ačiū 
už jautrumą ir norą pagelbėti.

“Rūtos” klubo metinis susirin
kimas įvyko sausio 28 d. Dalyvavo 
apie 35 klubo nariai. Susirinkimui 
pirmininkavo Bronius Staškevičius, 
sekretoriavo Romas Verbyla. Pra
džioje tylos minute buvo pagerbti 
per metus mirę klubo nariai - Pet
ras Ražanas, Janina Adomonienė ir 
Juozas Lukoševičius. Toliau pirmi
ninkas suminėjo praeitais metais 
suorganizuotą išvyką į klevų sirupo 
gamyklas. Kun. Izidorius Sadauskas 
parodė vaizdajuostę apie lietuviukų 
choristų keliones po šiaurinę Len
kiją. Vieną dieną notarė Rūta Po- 
causkaitė-Rudinskienė aiškino, kaip 
sudaryti testamentus ir “power of 
attorney” dokumentus. Paskui jis 
dėkojo Nijolei Bagdžiūnienei už 
pertvarkymą klubo bibliotekos ir 
įtraukimą knygų į kartoteką pagal 
autorius ir sudarytą knygų pavadi
nimų sąrašą. Taip pat dėkojo Stasei 
Baršauskienei ir jos talkininkėms, 
kurios tvarko kavinę ir prižiūri visą 
klubo inventorių. Klubas veikia tre
čiadieniais ir sekmadieniais. Sek
madieniais į klubą atsilanko ypač 
daug žmonių išgerti kavos ir šiaip

sau pasikalbėti.

Klubo iždininkas Bronius 
Niedvaras pranešė kasos būklę. 
Praeitais metais nebuvo surengto 
bazaro-mugės, todėl ir kasa suma
žėjo apie $2000.

Revizorių vardu Jonas Ado
monis perskaitė aktą, nurodantį, 
kad klubo kasa vedama tvarkingai 
ir teisingai. Šiais metais reikėjo iš
rinkti po vieną valdybos ir revizijos 
komisijos narį. Rinkimai praėjo 
tvarkingai; vėliau buvo pasiskirstyta 
pareigomis. Dabar valdybą sudaro: 
pirm. Romas Verbyla, I-as vice- 
pirm. Leonas Balaišis, Il-a vice- 
pirm. seselė Judita, ižd. Bronius 
Niedvaras ir sekr. Juozas Stankai
tis. Revizijos komisija - Jonas Ado
monis, Gasparas Alinauskas ir Al
bertas Jonelis. Susirinkimas baigtas 
vaišėmis.

Kalėdų seneliui praeitais me
tais rašyti laiškai kažkur dingo. Se
niau gaudavome apie 5000 Lietu
vos vaikų laiškų, dabar tebuvo gau
ta apie 500. Spėjama, kad mūsų 
paštininkų streikas, pasibaigęs 
gruodžio pradžioje, sutrukdė tvar
kingą pašto darbą, ir galbūt koks 
vienas kitas pašto maišas nuėjo pro 
šalį.

A. a. Rapolas (Ralph) Pališai- 
tis, 76 m. amžiaus, mirė sausio 31 
d. Po pamaldų Šv. Kazimiero šven
tovėje vasario 3 d. palaidotas Cote 
dės Neiges kapinėse. Liko žmona, 
du sūnūs, kurių vienas su šeima ir 
kiti giminės Lietuvoje. B.S.

Prieš Bernelių Mišias Montrealio Aušros Vartų šventovėje surengto 
koncerto programos atlikėjai. Iš k.: parapijos choro koordinatorius 
Antanas Mickus, sol. Gina Čapkauskienė, sol. Antanas Keblys ir prie 
vargonų muz. Laurenti Djintcharadze Nuotr. D. Juro

TSv7™
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Te!.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

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

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.

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

Res. 514 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.
IEŠKOME moters prie 3 vaikučių 
S, 3 ir 1,5 metų, gyvenančios kartu 
Mississaugoje nuo kovo mėn. tel. 
905 848-9628.

IEŠKOME moters, ne vyresnės 
kaip 55 metų, kuri atliktų namų 
ruošos darbus ir gyentų mūsų na
muose. Tel. 905 886-6118 Rich
mond Hill.

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

416 609-5108 (pager).

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.

DVIEJŲ MIEGAMŲJŲ BUTAS iš
nuomojamas apartamentiniame 
pastate už $722 mėnesiui, įskaitant 
visus bendrinius patarnavimus 
(Utilities). Netoli yra visų poreikių 
vietos. 2900 Jane St. (į šiaurę nuo 
Sheppard). Tel. 416 744-7027 arba 
416 749-2319.

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.

Advokatas
VITAS J. LUKAS, J.D.

Patarnavimai Kanados lietuviams 
nekilnojamo turto ir palikimų 

reikaluose Floridos valstijoje (JAV) 

V. J. Lukas, Chartered 
Florida Proffesional Services Corporation 
4554 Central Avenue, Ste.A 

St. Petersburg, Florida 33711

Tel: 813 327-2833
Fax: 813 327-3660

E-Mail: 102135.3717@compuserve.com 
Member, Canadian-American International 

Business Council of Tampa Bay

mailto:neringai@yahoo.com
mailto:102135.3717@compuserve.com

