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Naujasis prezidentas
Lietuvos prezidento rinkimuose sėkmingai aplė

kęs pirmąjį ratą, Valdas Adamkus antrojo rato lenktynė
se 1998 m. sausio 4 d. pirmasis peržengė prezidentūros 
slenkstį, už durų palikęs savo varžovą Artūrą Paulauską.

KAS LABAI laukė naujų veidų - sulaukė. Belieka 
naujam valstybės vadovui palinkėti sėkmingai 
tarnauti tėvynei, dėl kurios išlaisvinimo labai 
daug ir ilgai dirbta svetimose padangėse. Šiandien ir va

dovų, ir eilinių rūpestis - išlaikyti prisikėlusią Lietuvą 
garbingą, stiprinti jos nepriklausomybės pamatus, susi
kurti aiškią ateities viziją, nes tėvynė ne vien tik mums. 
Kartų kartos turės joje gyventi, ją mylėti, prie jos glau
džiai prisirišti, kad vieną sykį galėtų visi sutartinai skelbti: 
visur gera, bet namie geriausia, visur gražu, bet Lietuvoje 
gražiausia. Toks jausmas būtinas kaip duona, nes negali
me gyventi nei šia diena, nei šios vadovybės kadencija, jei 
kalbame apie tėvynę ir ryžtamės jai tarnauti. Kai kas gal 
čia pastebėtų: palikime vizijas svajotojams ir poetams - 
mes norime šiandien gyventi. Tai tiesa. Bet kas gi nenorė
tų? Visa painiava prasideda, kai tasai noras pavirsta vaiko 
saldainiu: noriu, ir viskas. Toks noras (vien tik jis) neiš
sprendžia jokio klausimo, nepagerina gyvenimo, nekuria 
nė ateities. Noras, atitrūkęs nuo pastangų ir, jei reikia pa
siaukojimo, nieko daug nereiškia. Geriausiu atveju jis tik 
skleidžia mitą apie kažkokį ateisiantį gelbėtoją, visokių 
gėrybių dalintoją, visų blogybių naikintoją. Ir taip rankas į 
kišenes susikišus pasėdėti ir palaukti, kad koks nors vals
tybės vadovas pasirodys - štai ir visa politika. Tai, žino
ma, absurdiška. Tad reikia tik džiaugtis, kad dar ne visi 
šitokiose miglose paskendę. O visiems atsimintina, kad is
torijon nurašyto “bendro katilo” ar ko nors panašaus ilge
sys negali derintis su demokratinės sistemos kūrimu.

KURIANT naują gyvenimą, kad visi savame krašte 
galėtų jaustis esą šeimininkai, stiprinant valstybės 
pamatus, turi būti į dienos šviesą išneštos kitokios 
matuoklės, išdėstyti kiti padėties gerinimo įrankiai. Kal

bant apie laukiamus pokyčius, ekonominės gerovės lyg
menį, tautinio bei dorovinio pagrindo įvertinimą, nebetu
rėtų jau pakakti tų mažų asmeninių gijų, savotiškai jun
giančių praeitį su dabartimi: jei man anuomet buvo gerai, 
ko gi daugiau reikėtų ieškoti. Tokie gryni asmeniniai ap
skaičiavimai jokiai valstybinei sistemai kurti netinka. 
Tvirtinant Lietuvą egoizmas nebeturėtų brautis ten, kur 
dirbamas bendras darbas, atliekami valstybinio masto už
daviniai, įsipareigojama jausti atsakomybę tautai. Reikia 
džiaugtis, kad kasmet vis labiau žmonėse įsitvirtina nauja 
mąstysena apie valstybės ir tautos reikalus, vis mažiau 
spaudoje bepaliejama to sarkazmo apie “valdžios lovius”. 
Galimas dalykas, kad bėgantis laikas pamoko, praplečia 
akis, kad būtų lengviau nustatyti, kas yra kas. Tačiau 
nuolatinis budėjimas neišvengiamas. Lietuvai nepriimtinų 
įtakų sulaikymas turėtų būti vienas iš pačių svarbiųjų 
valstybės vadovo uždavinių. Po rinkimų pirmieji naujojo 
prezidento pareiškimai, kad vadovausis savo nuomone, 
teikia vilčių ir čia kalbama prasme. Antras labai svarbus 
uždavinys - Lietuvos kaimo atstatymas, ir tai ne vien eko
nominiu požiūriu. Okupantų sugriautas kaimas, išnyku- 
sios tėviškės tautą pavertė savotiškais benamiais, klajok
liais, kurie nebeturi kur grįžti, o miestai visame pasaulyje 
yra panašūs. Rinkimai parodė, kad nauji veidai reiškia ir 
naujus kelius. Tauta laukia, kas dabar bus geriau daroma 
jos naudai, garbei ir ateičiai. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI 

Rems Ameriką Irake
Kanados vyriausybė vasario 

10 d. nutarė remti savo pajė
giausios kaimynės JAV karines 
pastangas Irake kartu su Di
džiąja Britanija ir Australija. 
Nors gali nukentėti Kanados ry
šiai su Vidurio Rytų valstybė
mis ir taip pat jos galimybės da
lyvauti JT saugumo taryboje 
(UN Security Council), didžiau
sią įtaką nutarimui lėmė svar
būs prekybos ryšiai su JAV. 
Aukštų Kanados pareigūnų 
nuomone, sunku būtų atsisakyti 
JAV prašymui paramos, nėra 
tam rimtai pagrįstos priežasties.

Nuspręsta siųsti karinį lai
vą, du karinio transporto lėktu
vus ir 300-400 kareivių. Kana
dos misija, pavadinta “Opera
tion Determination”, prasidėjo 
laivo HMCS Toronto išsiunti
mu į Persų įlanką.

Kanados prekybos misija 
Meksikoje ir Pietų Amerikoje 
baigėsi viešnage Čilėje. Jos sos
tinėje, Santiago, kaip ir kitose 
aplankytų valstybių sostinėse 
(Meksiko, Buenos Aires ir Sao 
Paulo) buvo įsteigtas Kanados 
švietimo informacijos centras 
(Canadian Education Centre).

Sausio 21 d. įvyko Kanados- 
Čilės laisvosios prekybos sutar
ties komisijos pirmasis posėdis. 
Sutarčiai įsigaliojus 1997 m. lie

pos 5 d., buvo sumažinti tarifai 
dėl kai kurių prekių, o š.m. sau
sio 1 d. vėl palengvintas prekių 
pasikeitimas. Posėdyje taip pat 
buvo pažymėta pažanga vyk
dant darbo ir aplinkosaugos su
tartis, pasirašytas šalia pagrindi
nės “CCFTA” (Canada-Chile 
Free Trade Agreement). Kana
dos tarptautinės prekybos mi- 
nisteris Sergio Marchi ir Čilės 
užsienio reikalų ministeris Jose 
Miguel Insulza išleido jungtinį 
pareiškimą. Su šia valstybe pasi
rašytos 4 dvišalės sutartys. Iš 
viso šios misijos pastangomis 
pasirašyta $1.78 bin. vertės su
tartys, kurių buvo 308.

Kanados transporto minis
terija (Transport Canada) 6.5 
metus neskelbė pranešimo apie 
“Nationair” oro liniją, buvusią 
didžiausia čarlerinių skrydžių 
bendrove Kanadoje. Po 1991 m. 
įvykusios avarijos Saudi Arabi
joje, kurioje žuvo visi 263 kelei
viai. Tyrimai buvo pradėti dėl 
Nationair lėktuvų saugumo. Li
nija subankrutavo 1993 m. Tyri
mų išvadose buvo aiškiai įrody
ta, jog lėktuvai buvo nesaugūs, 
tačiau linija dar 2 metus veikė, 
nors personalas žinojo, kad ne
buvo laikomasi pagrindinių lėk
tuvo priežiūros taisyklių.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Klaipėdos prisijungimui prie Lietuvos 75 metų sukakčiai paminėti Šilutėje pastatytas paminklas su 
atitinkama deklaracija. Nuotraukoje matyti įstatoma pirmoji plokštė su deklaracųos pradžia. Iš kairės: 
Petras Jankūnas, Julius Balčiauskas, Mari ja Purvinienė (architektė), Algirdas Červinskas Ntr. M. Purvino 

Prezidentas, gimnazija, moterys
Vokiečių žiniasklaida teigiamai vertina Valdo Adamkaus išrinkimą Lietuvos prezidentu • 
Rūpestį kelia Vasario 16 gimnazijos ateitis, nes Vokietijos valdžios nebemato reikalo ją 
remti lėšomis • Suviliotos moterys iš Lietuvos gerais uždarbiais patenka į viešuosius namus

KAZYS BARONAS
Iš Vokietijos žiniasklaidos 

buvau paruošęs Lietuvos ir mū
sų šiaurės kaimynių gan platų 
pranešimą politiniais klausimais, 
kai staiga netikėta liga privertė 
rašinį pakeisti, nes tris savaites 
teko praleisti ligoninėje, tad ir 
žinios liko neaktualios arba jau 
išspausdintos “TZ”.

Savo pranešimą pradėsiu nuo 
naujo Lietuvos prezidento, nes 
manau, kad tas klausimas ir to
liau tebėra aktualus.

Demokratijos augintinis
Vokiečių spaudos nuomo

ne, V. Adamkus, kaip eksameri- 
kietis ir su anglų kalba, susi
lauksiąs žymiai daugiau simpa
tijų, pripažinimo ir dėmesio 
JAV kongrese ir senate. “Tai 
didelis pliusas” - sako JAV Ry
tų Europos politinio gyvenimo 
vairuotojai.

Pats V. Adamkus išrinkimą 
prezidentu nelaiko jo gyvenimo 
tikslo pasiekimu. “Ne, tai mora
linė pareiga. Juk esu skolingas 
savo tautai, - sako V. A., - ta
čiau turėjau laimę gyventi lais
voje demokratinėje santvarko
je”. Vokiečiai pažymėjo, kad V. 
A. iš JAV atneš valdymo prakti
ką - patirtį, būdamas betgi di
deliu biurokratizmo priešu. Jo 
programa: tvirtai laikysis Vaka
rų kelio, tačiau taip pat realiai 
žiūrėsiąs į ateitį. Lietuvos įjun
gimas į ŠAS neįvyksiąs iki 2005 
metų. V. Adamkus esąs nuosek
lus privatizacijoje, sieksiąs kuo 
greičiausiai priartinti valstybę 
žmonėms. Žmona Alma Lietu
voje rūpinsis labdara, o į namus 
Čikagoje persikels giminės.

V. Adamkus nepriklausąs 
jokiai masonų ložei. Abu esą 
katalikai, dalyvauja šventadie
niais Mišiose, V. Adamkaus po
mėgiai - plaukimas, tenisas ir 
golfas. Deja, Lietuvoje nėra nė 
vienos golfo aikštės. “Aš kviečiu 
investuotoją į Lietuvą golfo 
aikštės įrengti” - pareiškė spau
dos atstovams V. Adamkus.

Ministerio laiškas
Liūdna Vasario 16 gimnazi

jos ateitis. Hiutenfeldo miestelis 
priklauso Lampertheimo mies
tui (apie 35,000 gyventojų). To 
miesto savivaldybės visų partijų 
atstovai kreipėsi į Vokietijos vi
daus reikalų ministeriją, prašy
dami ir toliau lėšomis remti Va
sario 16 gimnaziją. Deja, iš Vo
kietijos v. r. ministerio Kanthe- 
rio atėjo neigiamas atsakymas, 
tad tuo pačiu, metinė 1.7 milijo
no markių (apie 1.333 mln. kan. 
dol.) parama gimnazijai nuo 1999 

m. gruodžio mėn. 31d. nutrau
kiama.

Vidaus reikalų ministeris 
savo neigiamą atsakymą grin
džia labai “švelniu” (o gal ir ašt
riu?) atsakymu: lietuvių gimna
zija Hessero krašte yra privati 
įstaiga, be vaistinių teisių, tad 
ir to krašto vyriausybės ji’ nėra 
remiama. Gimnazijos išlaikytoja 
(Schultraeger) yra Vokietijos LB- 
nė, remianti gimnaziją tik 100,000 
markių.

Vokietijos vidaus reikalų mi
nisterijos atsakyme rašoma, kad 
ji mielai rėmusi svetimtaučių 
grupuotes, jų kultūrinį gyveni
mą, apsaugodama lietuvių išei
vių tapatybę tuo laiku, kai jie, 
dėl politinių priežasčių, negalė
jo grįžti j savo tėvynę. Bet Lie
tuva dabar yra laisva, nepriklau
soma, tad jokių politinių prie
žasčių nėra.

Ir Europos Sąjunga, kuri 
stipendijomis rėmė lietuvius mo
kinius nuo 1986 iki 1992 m., 
matydama plėtotę Rytų Euro
poje, nemato reikalo toliau rem
ti lietuvių gimnazijos mokinius.

Visos viltys dabar yra Hes- 
seno krašto (sostinė Wiesba
den) vyriausybės rankose. Kiek 
teko patirti, lietuvių gimnaziją 
stipriai remia Hesseno krašto 
švietimo, sveikatos, finansų, gam
tos apsaugos, jaunimo ministe
rial. Galutinį sprendimą pada
rys Hesseno krašto min. pirm. 
Hans Eichel. Koks bus sprendi
mas, sunku pasakyti, nes Vokie
tijos ekonominė padėtis yra la
bai bloga: bedarbių skaičius sie
kia 4.8 milijono, o atgautose že
mėse bedarbių yra 21 %!

Atidengus Šilutės paminklą - prie jo seni klaipėdiečiai - JULIUS 
BALČIAUSKAS, MĖTA BARAUSKIENĖ ir architektė MARIJA 
PURVINIENĖ Nuotr. M. Purvino

Suviliotos moterys
Tik keliom dienom praslin

kus po Lietuvos prezidento rin
kimų, Lietuvos vardas iš pirmų 
spaudos puslapių buvo perkel
tas i kriminalinę laikraščių dalį. 
Akstiną tam davė Darmstadt’o 
kriminalinė policija, kuri išaiš
kino sąvadautojų gaują, kurios 
“vadu” buvo 29 m. lietuvis R. 
(policija pavardės neskelbė). 
Jis, kartu su vokiečiu bei Aša- 
fenburge gyvenančiu turku, ge
rų uždarbių suviliotas, slapta at
veždavo moteris ir patalpinda
mas jas viešuose namuose. Poli
cija jau 1997 m. susekė lietuvio 
gaują, nes dvi dvidešimtmetės 
jaunos moterys pabėgo iš viešų
jų namų, paprašydamos polici
jos nuovadoje globos. Tardant 
paaiškėjo, kad joms buvo žadė
tas padavėjų ir auklių darbas 
vokiškose šeimose ir tai su labai 
geru atlyginimu. Jos atplaukė 
laivu (iš Klaipėdos?) ir tuoj pat 
buvo perduotos į viešuosius na
mus. Be to, trys moterys -27 - 
40 - 42 m. “paremdavo” lietu
vio, turko ir vokiečio “darbą”.

Policija tuoj pat patikrino 
kitą sekso klubą ir rado 18 ir 21 
m. lietuvaites. Jos prisipažinu- 
sios, kad Vokietijoje gyveno be 
leidimo, o kelionę yra privers
tos apmokėti “darbu” viešuose 
namuose. Visi tie linksmybės 
klubai yra netoli mano gyvena
mo miestelio - Mannheim’o - 
Heidelberg’o - Darmstadt’o tri
kampyje, iš kurio moterys leng
vai “permetamos” į netolimą 
Frankfurtą, kuriame klesti ne 
tik prostitucija, bet ir narkotikų 
bei ginklų prekyba.

(Nukelta j 2-rą psl.)

Laikosi objektyvios analizės
Sausio pabaigoje Strasbūre 

vykusioje Europos tarybos (ET) 
parlamentinės organizacijos 
(asamblėjos) sesijoje Europos 
komisijos (EK) komisaras Hans 
van den Broek ragino Lietuvos 
delegaciją patikėti, jog EK siū
lymai grindžiami objektyviomis 
analizėmis, rašo “Lietuvos ry
tas”. Tuo jis atsakė į pastabas, 
jog EK turimi duomenys apie 
Lietuvą yra labai pasenę, o tei
giami pokyčiai menkai pastebi
mi. Komisaras tvirtino “palai
kąs ‘Agenda 2000’, išdėstytą 
Europos komisijos nuomonę 
apie Lietuvą”, ir kad šiuo metu 
baigiama rengti darbų progra
ma, kurioje nustatytos datos ir 
uždaviniai tam tikriems pasiren
gimams baigti. Jis pabrėžė, jog 
labai svarbus yra valstybių kan
didačių parlamentų bendradar
biavimas, tų kraštų valdymo 
stiprinimas.

Seimo pirmininkas Airijoje
Vasario pradžioje Lietuvos 

seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis su delegacija lan
kėsi Airijoje, praneša ELTA. 
Įvyko susitikimai su Airijos par
lamento pirmininku Seamus 
Pattison, senato pirmininku 
Brian Mullooly, darbo partijos 
pirmininku Ruair Quinn bei ki
tais pareigūnais. Jie teigė rem- 
siantys Lietuvos siekį tapti Eu
ropos sąjungos nare, kvietė plė
toti su Airija tarpparlamenti
nius ryšius ir dvišalį bendradar
biavimą.

Airijos parlamento nariai 
atkreipė dėmesį į būtinybę kan
didatuojančiam kraštui suderin
ti savo ir Europos sąjungos įsta
tymus, sėkmingai įvykdyti admi
nistracinę reformą bei užtikrinti 
teismų nepriklausomumą ir pa
tikimumą. Svarbiausias Lietu
vos uždavinys yra sukurti pilieti
nę visuomenę, pasitikinčią savo 
valstybe. Airijos patirtis rodo, 
kad jai įstojus į Europos sąjun
gą, buvo įtvirtinta jos nepriklau
somybė nuo Didžiosios Britani
jos. V. Landsbergio nuomone, 
Lietuvai bus naudinga artimes
nė pažintis su Arija, kuri turi su 
ja istorinių bei kitokių panašumų.

Tarėsi su ministeriais
Kaip skelbia ELTA, vasario 

10 d. išrinktasis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus tarėsi 
su ministeriu pirmininku Gedi
minu Vagnorium apie galimus 
vyriausybės pertvarkymus. Pasi
tarimo išvados dar nebuvo pa
skelbtos, jas galutinai apspren- 
dus su V. Adamkumi, G. Vag
norius pateiks konservatorių 
frakcijai ir tada visuomenei.

Pokalbyje su užsienio reika
lų ministeriu Agirdu Saudargu 
V. Adamkus aptarė užsienio 
politikos klausimus, susitarė dėl 
URM viceministerio Albino Ja
nuškos perėjimo į naujas parei
gas - prezidento patarėju užsie
nio reikalams. Taip pat buvo 
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kalbama apie Lietuvos santy
kius su Latvija bei Estija, kur V. 
Adamkus lankėsi dviejų dienų ne
oficialiu vizitu vasario 12-13 d.d.

Delegacija Kanadoje
Vasario viduryje Kanados 

sostinėje įvairiems susitikimams 
su valdžios pareigūnais lankėsi 
Lietuvos seimo pirmininko pa
vaduotojas dr. Feliksas Palu
binskas. Jis taip pat yra ryšiams 
su Kanada grupės vadovas. De
legacijoje dalyvavo užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Me
čys Laurinkus, jo pavaduotojas 
Rimantas Dagys, užsienio rei
kalų komiteto bei Šiaurės At
lanto sąjungai delegacijos narys 
Audronius Ažubalis.

Naujas konsulas Karaliaučiuje
ELTOS pranešimu, Kara

liaučiuje vasario antrąją savaitę 
pareigas pradėjo Lietuvos kon
sulas, 52 metų inžinierius, tech
nikos mokslų daktaras J. Voro- 
navičius. Jis vadovauja trims vi
cekonsulams ir dešimčiai atsto
vybės tarnautojų. Konsulatas 
įsikūrė naujose patalpose netoli 
Karaliaučiaus miesto centro. 
Pastatas priklauso Lietuvai, o 
žemės sklypas, kuriame jis pa
statytas nuomojamas iš Rusijos 
99 metams. Įkurtuvės buvo su
rengtos vasario 13 d. kartu su 
Lietuvos valstybės atstatymo 
80-mečio minėjimu.

Demonstracija Vilniuje
Kaip rašo “Lietuvos aidas” 

(23 nr.), Vilniuje vasario 4 d. 
įvyko demonstracija, kurią su
rengė Lietuvos laisvės lyga. Bu
vo protestuojama prieš vyriau
sybės nutarimą apmokestinti 
vietinius pokalbius telefonu. 
Vyriausybės nariai pažadėjo 
įvairias lengvatas teikti sociali
niai remtiniems žmonėms, ta
čiau tuo nepatenkino gyventojų, 
nes jiems 40% jau buvo padi
dintas abonento mokestis.

Demonstracijoje kalbėjo 
įvairūs seimo nariai be profsą
jungų (unijų) atstovai. Ryšių ir 
informatikos ministeris R. Plei
kys susitiko su demonstruotojų 
atstovais, bet jokių susitarimų 
nebuvo priimta. Jis pranešė, 
kad ministerija stengiasi plėsti 
tinklus ir stotis iš gaunamo pel
no, ne iš vis didėjančių paskolų. 
“Lietuvos telekomo” skolos su
daro 308 mln. litų, šiemet turi 
būti grąžinta 40.7 mln. Lt.

Sąlygos pabėgėliams
Lietuvos vyriausybė patvir

tino dokumentą, kuriuo nusta
toma pabėgėlių socialinės integ
racijos tvarka Lietuvos teritori
joje gyvenantiems ir pabėgėlio 
statusą turintiems užsienie
čiams, rašo ELTA. Jiems bus 
sudarytos tokios pat sąlygos 
kaip Lietuvos piliečiams. Doku
mentas papildo 1997 m. liepos 
27 d. įsigaliojusį įstatymą dėl 
pabėgėlių statuso, kuriame bu-

(Nukclta į 2-rą psl.)
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Q RELIGINIAME Gf/IAlMf Žygiuoja Lietuvos karo jūreiviai Nuotr. H. Paulausko

Šeimų stovykla “Šventoji 
dvasia - šeimos globėja” įvyko 
Palangoje 1997 m. gruodžio 31- 
sausio 4 d.d. Dalyvavo apie 250
suaugusių ir vaikų iš įvairių Lie
tuvos vietovių. Stovyklą suorgani
zavo Kretingos pranciškoniškoji 
jaunimo tarnyba, kurios pirm. R. 
Domarkaitė pabrėžė šeimų ugdy
mo ir bendravimo svarbą, būtiny
bę įkvėpti šeimoms pasitikėjimo 
pradedant Šventosios Dvasios 
metus. Stovyklautojų sielovada 
rūpinosi kun. G. Numgaudis, OFM, 
kun. A. Kungys, OFM ir kun. S. 
B. Jurčys, OFM. Konferencijoms 
vadovavo kun. V. Karvelis, SJ. 
Savo patirtimi dalinosi svečiai iš 
JAV. Vyko nuolatinis Švč. Sakra
mento garbinimas.

Žurnalo “Artuma” 100-tasis 
numeris paminėtas to leidinio re
dakcijos surengtu susirinkimu Kau
no arkivyskupijos jaunimo centre 
1998 m. sausio 9 d. Žurnalas, bu
vęs “Caritas”, pradėtas leisti sės. 
A Pajarskaitės iniciatyva, puose
lėja krikščioniško gyvenimo verty
bes, tarnauja šeimai, skleidžia 
“gyvybės kultūrą”. Kalbėjo ir su
kakties proga sveikino “Caritas” 
gen. direktorius kun. R. Grigas,

Prezidentas...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ar jos yra lietuvaitės, sunku 
pasakyti, gal tik Lietuvos pilie
tės, rusės ar lenkės. Televizijoje 
rodant garsiojo Hamburg’o 
miesto St. Paul dalį, taip pat bu
vo nufilmuotos trys lietuvaitės 
(?). Viena jų paklausta televizi
jos atstovo, kur gimusi, graži 
šviesiaplaukė atsakė vokiškai 
“aus Litauen”. Kita stamboka, 
apskritveidė jau kalbėjo rusiš
kai, o trečioji pamažu nuslinko į 
lovos kampą.

Malonu būtų, kad šią žinutę 
išspausdintų Lietuvos laikraš
čiai ir tuo atidarytų akis jau
noms moterims apie “gražius” 
uždarbius “auksiniuose Vaka
ruose”, nes tos visos vilionės 
baigiasi už viešųjų namų durų - 
atima pasus ir reikalauja apmo
kėti kelionę. Po tam tikro laiko 
tokios moterys pakeičiamos nau
jom, o “senas”, kaip baltas ver
ges, parduoda į didesnius miestus. 

sės. A. Pajarskaitė, gyd. N. Liobi- 
kienė, vysk. E. Bartulis, gausus 
būrys spaudos darbuotojų, bend
raminčių, žurnalo rėmėjų.

Dvidešimtame Taizė bend
ruomenės surengtame naujameti
niame jaunimo susitikime Austri
jos Vienoje dalyvavo 82,000 as
menų, kurių ketvirtadalį sudarė 
lenkai. Paskutinis suėjimas įvyko 
1998 m. sausio 1 d. Jame dalyva
vo Vienos arkivyskupas emeritas 
kardinolas Franz Koenig bei kiti 
aukšti dvasininkai.

Į šiuos susitikimus kasmet vis 
daugiau jaunimo atvyksta ir iš 
Baltijos kraštų. Praeitų metų susi
tikime jų dalyvavo daugiau kaip 
5,000. Sausio 1.3 d. į Marijampolę 
grįžo 45 žmonių grupė, kuriai va
dovavo kun. Paulius Chudzik. 
Vietinius Taizė susitikimus nu
matoma tęsti kiekvieną mėnesį 
besirengiant vasaros kelionei į 
Prancūziją pas Taizė bendruome
nės narius.

Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius 1998 m. sausio mėn. 
lankėsi JAV-bėse. Su juo pokalbį 
paskelbė amerikiečių katalikų ži
nių agentūra. Nurodoma, kad ar
kivyskupas džiaugiasi katechizavi- 
mo rezultatais, bet smerkia seku
liarizaciją. Svečias pasidalino pri
siminimais iš tremties, pasisakė 
apie naujai išrinktą Lietuvos pre
zidentą V. Adamkų, palankų Kat. 
Bendrijai. Lietuvos vyriausybė 
esanti gerai nusistačiusi Kat. 
Bendrijos atžvilgiu. Pasauliečių 
vaidmuo Lietuvoje - labai svar
bus. Nepriklausomybė atvėrė ke
lią teigiamiems ir neigiamiems 
elementams, su laisve atėjo mo
derniojo pasaulio bėdos, reikia 
kovoti su subtilia “mirties kultū
ra”, sektos maišo visuomenę. Ge
riausias kovos su sekuliarizacija 
būdas - gerai parengta ir apsi
švietusi kunigija.

Katalikų Bažnyčios informa
cijos centras praneša, kad visi ga
li tapti Kat. Bendrijos Lietuvoje 
kompiuterinio tinklo vartotojais. 
Centras gali padėti sukurti inter
neto puslapius bei įjungti kom
piuterį į kompiuterinius tinklus. 
Tuo reikalu galima kreiptis adre
su: Rotušės a. LT - 3000 Kaunas, 
tel. 27-320-121 (nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p.), 27-207-603 (nuo 10 v. 
ryto iki 6 v.p.p.)

HAMILTON 
615 Main St. E. 
(East of Sanford) 

Tel. 528-6303

Andrew VV. Swan, 
Manager

THE

J.BMarlatt
Funeral Homes 
ol'W) limited q

“Naujas mūšis Baltijoje”
Anglų žurnalisto straipsnis apie dabartinę religinę bei visuomeninę būklę Lietuvoje. Pagyvenęs 
Vilniuje ir surinkęs įvairios medžiagos apžvelgė sovietinę krašto okupaciją ir dabartinį gyvenimą

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

VYTAUTAS JUOZAS BLIUVAS
mirė Toronte š.m. sausio 9 d. po sunkios ligos. Gimęs 
Lietuvoje 1926 m. rugpjūčio 23 d., velionis buvo našlys 
a.a. Sofijos. Brangaus tėvo neteko vaikai - Deanna su 
vyru Gordon Fladby, Vida su vyru Ken Barker, bei dukra 
Allison, Viktoras su žmona Stacey bei Aleksandras. Lie
tuvoje liko broliai - Zigmas ir Algimis, sesuo Aldona ir 
kiti giminės ten bei JAV-se. Atsisveikinimas įvyko sausio 
14 d. Earle Elliott laidotuvių namuose, Toronte.

Seimą

J. P. KEDYS, Australija
Anglijos žurnalistas Ho

ward Jarvis, pagyvenęs Vilniuje 
ir susipažinęs su Lietuva paskel
bė straipsnį “The Tablet” laik
raštyje 1997.XI.1 “New battle in 
the Baltic” (Naujas mūšis Balti
joje). Jis liečia ypač dabartinę 
katalikų būklę Lietuvoje. Salia 
savo patyrimo, autorius daug ži
nių gavo iš Religinių studijų 
centro Vilniaus universitete, 
kurio direktorė yra Eglė Lau
menskaitė.

Išėjus iš pogrindžio
Pasak autoriaus Lietuvos 

respublika Sovietų S-goj buvo 
vienintelė su dauguma katalikų 
gyventojų. Ji grūmėsi 50 metų 
su KGB pogrindyje. Laisvę at
gavus, komunistinė tvarka buvo 
pakeista “plėšikišku kapitaliz
mu, beribiu individualizmu, iš
alkusiu Holivudo kultūros”.

Katalikų Bendrija Lietuvoje 
turinti apie 70% narių, bet pasi
tikėjimo parlamente turinti tik 
12%. Religinių studijų Vilniaus 
universitete direktorė Eglė 
Laumenskaitė aiškinusi, kad tik 
kas penktas lietuvis praktiškai 
laikosi savo tikėjimo. Į švento
ves žmonės eina tik krikštui, ve
dyboms, laidotuvėms ir didelių 
švenčių dienomis. Esą 1940 m. 
apie ketvirtadalis gyventojų pri
klausė bent vienai iš 18 katali
kiškų organizacijų.

Žmonės esą vis dar maišo 
bendruomenę su kolektyvizmu. 
Bendruomenės, be kurių krikš
čionybė negali gyvuoti, buvo su
naikintos sovietų laikais. Ir da
bar tai esanti silpniausia dalis 
šių laikų katalikų gyvenime. 
Žmonės nenoriai jungiasi į bend
ruomenes. Pasitikėjimas esąs 
pakeistas stipriu vienišumu, 
kaip tąsa komunistinės ideologi
jos, kuri pabrėžia materializmą.

“Būdami izoliuoti, mes ne
galėjome dalyvauti Antrojoje 
Vatikano santaryboje” - aiškino 
Laumenskaitė. “Priešindamiesi 
sovietinei sistemai, mes pateko-

DUNDAS
195 King St. West.
Tel. 627-7452

Robert G. Amm, 
Manager 

me į dvasinę apsuptį. Tai mus 
išskyrė iš Vatikano II. Šiandien 
mes turime skaityti laiko ženk
lus ir nuspręsti, ką priimti ir ką 
atmesti iš Vakarų pasaulio”.

Santykiai ir valdžia
Santykiai tarp K. Bendrijos 

ir valstybės nesą priešiški. Deši
nioji “Tėvynės s-gos” valdžia 
buvo išrinkta 1996. Ji palaiko 
natūralią tautinę kultūrą ir mo
ralę. Prieš tai buvo kitaip, nes 
Lietuvą valdė buvę komunistai. 
Jos min. pirmininkas Adolfas 
Šleževičius 1944 m. pavadino 
kunigus “kulto tarnais”. Tai su
kėlė kunigų pasipiktinimą. Jie 
paruošė protesto laišką, sakan
tį, jog ši valdžia nesąžininga, ne
sugebanti sustabdyti nusikalsta
mumo ir skurdo. Šį laišką iš 730 
kunigų pasirašė tik 220. Be to, 
šiame laiške buvo paminėta, 
kad komunistai, užuot atsiprašę 
žmones už terorą ir šmeižtus, 
prisistatė kaip patriotai.

Dabartinis min. pirm. Gedi
minas Vagnorius įvedęs didelių 
pagerinimų. Buvę komunistai 
buvo nuėję per toli. Jie net abe
jojo dėl religinio auklėjimo mo
kyklose. G. Vagnorius grąžinęs 
tikybinį turtą, vykdo politiką, 
palankią krikščioniškai kultūrai.

Pagonybė ir sektos
Lietuva buvo paskutinė tau

ta Europoj, priėmusi krikščio
nybę XIV š. pabaigoje. Dabar 
joje pastebimas stiprus abejin
gumas ir polinkis į pagonybę. 
Keletas tūkstančių žmonių esą 
susirinko šia vasarą (1997) Lie
tuvos viduramžių sostinėj Ker
navėj. Be to, katalikybė turi 
konkuruoti su atkilimu ameri
koniškų sektų.

“Kronika”
1972-1989 (autorius sukly

do, rašydamas 1982-1989) pasi
rodė pogrindyje “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronika”. Pra
džioje ją redagavo kun. Sigitas 
Tamkevičius, vėliau jį suėmus, 
ją redagavo kun. Jonas Boruta. 
Tai buvęs pavojingas pogrindžio 
leidinys Sovietų s-gai kaip tikin
čiųjų persekiotojai. Buvęs kro
nikos redaktorius Jonas Boruta, 
dabar vyskupas, pareiškė: “Mes 
neturime bijoti grasinimų. Mū
sų darbas liečia kitas sritis. Ti
kintieji yra neturtingoji tautos 
dalis, tokia tapusi dėl antisocia
linio ir ekstremistinio kapitaliz
mo. Mūsų tikslas visada buvo 
remti tuos, kurie yra nuskriausti 
ir negali konkuruoti.

Savaite... ■
(Atkeltais 1-tnopsl.) 

vo naudojamasi Šiaurės bei Vi
durio Europos valstybių patirti
mi. Jo nuostatos sudaro palan
kias sąlygas bendradarbiauti su 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pa
bėgėlių komisariato valdyba bei 
kitomis tarptautinėmis organi
zacijomis ir gauti jų paramą.

Praėjusiais metais buvo gau
ta $300,000 (JAV dol.) parama 
iš Jungtinių Tautų plėtros orga
nizacijos, tikimasi, jog ta suma 
padės šiais metais baigti įrengti 
Ruklos pabėgėlių priėmimo 
centrą. Lietuva yra įsipareigoju
si teisėtai gyvenančius svetim
taučius aprūpinti ne tik būstu, 
bet ir padėti jiems įsidarbinti, 
išmokti lietuvių kalbos ir užtik
rinti socialinę rūpybą bei svei
katos apsaugą. RSJ

Persekiojimo metai
Sovietų persekiojimas ne

bus lengvai užmirštas. Apie 270 
kunigų buvo nuteisti už priešso- 
vietinę veiklą 1944-1953. Kont
rolė buvo vykdoma per žinia- 
sklaidą ir švietimą - mokyklas ir 
universitetus.

Kunigai buvo verčiami būti 
KGB agentais. Vieni šaltiniai 
sakė, kad daug kunigų buvę lai
komi agentais, bet dauguma jų 
nežinoję, kad buvo panaudoti 
kaip agentai. KGB dažnai iš
pūsdavo savo veiklą. Pasak Lau
menskaitės, dalis kunigų buvo 
ištremta ir nužudyta, kiti buvo 
KGB įtakoje. Įvyko skilimas 
tarp pasišventusių kunigų ir 
raudonųjų, tarp dalies tikinčių
jų, kuri kovojo su sovietais ir ki
tos dalies, kuri priklausė tai si
stemai. Taip pat buvo ir vidurio 
sluoksnis. Tas priešiškumas 
tarp kunigų jaučiamas ir dabar.

Šia proga autorius primena 
maldaknygę keturių mergaičių, 
ištremtų į Sibirą, kuri yra išvers
ta į 25 kalbas. Ji vadinasi “Ma
rija. gelbėk mus ...” Ji liudijanti 
nepaprastą tikėjimą ir meilę sa
vo tėvynei.

Laumenskaitė aiškino,, kad 
XIX š. kova su caristine Rusija 
už katalikybės išlaikymą turėjo 
tą patį tikslą, nes praradus lie
tuviškumą žūsta ir katalikybė. 
Tai buvusi proga Katalikų 
Bendrijai pasireikšti kaip čem
pionei kovoje už lietuvių tautos 
laisvę. Kultūra ir kalba buvo 
stipriausi veiksniai. Dauguma 
tų, kurie pasirenka Katalikų 
Bendriją, turi priimti ir laisvą 
Lietuvą kaip vieną iš jos tikslų.

Klaidinantis įvaizdis
Laumenskaitė susirūpinusi 

dėl įvaizdžio Katalikų Bendri
jos, nes sovietai šmeižikiškai 
pristatė kai kuriuos kunigus va
karams. Pvz. kun. Alfonsas Sva
rinskas. Jis baigė kunigų semi
nariją slaptai koncentracijos 
stovykloje 1950 m. Vėliau jis 
prisidėjo prie “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios kronikos” leidi
mo. Bet kai jis buvo vėl suimtas 
1983, jau buvo iškalėjęs 16 metų 
už antisovietinę veiklą. Prieš jį 
buvo paleista nepaprasta šmei
žianti propaganda kaip “ekstre
mistą” kunigą ir rodomas filmas 
“Kas Jūs esate, ponas Svarins
kai?” Šis filmas buvo rodomas 
mokyklose, pionierių stovyklo
se, susirinkimuose ir 1.1. Be to, 
buvo šmeižiamas seksualine 
prasme.

Kitas kunigas buvo apkal
tintas nėštumu mergaitės. Buvo 
rodomas filmas ir vaidinimas. 
Kun. Juozas Zdebskis. kuris 
prisidėjo prie pogrindžio kuni
gų seminarijos organizavimo 
1970 m., buvo chemikalais api
piltas automobilyje. Dėl to turė
jo sužeistą odą. bet KGB aiški
no, kad tai nuo seksualinės li
gos... 1986 m. jis buvo nužudy
tas ant kelio važiuojančio sunk
vežimio...

Kun. Svarinskas 1988 buvo 
išleistas iš kalėjimo ir vėliau iš
rinktas į seimą, kur iškėlė reika
lingumą antikomunistinio įsta
tymo, bet negavo pritarimo. Jis 
viešai kalbėjo, esą Lietuvos “in
teligentija tarnavo okupacijai.”

Kai popiežus aplankė Lie
tuvą 1993 m., jis pasakė: “Jūs 
dabar privalote padėti žmo
nėms suprasti krikščionybės 
principus”.

PADĖKA
AtA

RITAI JUODIKYTEI-OHAUS
1997 m. gruodžio 26 d. taip staigiai ir netikėtai 

iškeliavus į amžinybę,

nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už pareikštą mums užuojautą žodžiu, raštu, per spaudą, 
užprašytas Mišias ir aukojusiems per M. Povilaitienę “Kovai 
su vėžio liga Lietuvoje” velionės atminimui. Dėkojame už- 
jautusiems mus to didelio skausmo valandoje, netekus myli
mos dukros, broliui - sesutės. Nuoširdžiai ačiū -

liūdintys tėvai ir brolis Rimantas Juodikiai

A+A
ERNESTUI LENGNIKUI,

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” steigėjui, jo ilga
mečiam iždininkui-vedėjui mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame dukrai, vaikaičiams ir giminėms -

“Talkos” valdyba, komitetai ir tarnautojai

BRANGIAI MAMYTEI

AtA
JUZEI VALAITIENEI

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

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla

AtA 
MEČISLOVUI NORKUI 

mirus,
žmonai DANUTEI bei šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Juzė Rinkūnienė
Giedra, Rimas Paulioniai

AtA
MEČISLOVUI NORKUI
iškeliavus į amžiną tėviškę,

žmoną DANUTĘ, dukras - DALIĄ, BIRUTĘ, sūnų 
RAIMUNDĄ su šeimomis ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Eugenija ir Vitalis Baleišos
Petras Butėnas
Milda Lietuvninkienė
Prima ir Bronius Sapliai
Regina ir Vladas Stabačinskai

AtA
MEČISLOVUI NORKUI 

mirus,
liūdesyje likusius žmoną DANUTĘ, dukras - 
DALIĄ, BIRUTĘ, sūnų RIMĄ su šeimomis ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

A. Aleliūnienė B. V. Cvirkos
V. Jakubickienė J. Jocas
E. Strodomskienė P. Pekarskienė
D.Bartulienė K. A. Ratavičiai
S. Vilimienė S. Zadurskienė
A. Klemkienė A. T. Žebertavičiai
P.T. Pargauskai B. A. Stonkai

mailto:tevzib@pathcom.com
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Šilutėje prie atidengto paminklo Klaipėdos krašto prisijungimui prie 
Lietuvos 1923 m. Paminklo statybos pagrindinis organizatorius 
JULIUS BALČIAUSKAS ir projekto autorė architektė MARIJA 
PURVINIENĖ Nuotr. M. Purvino

Šilutės žemės žmonės
Ir iš jos iškeliavusieji nepamiršta savo gimtinės

Mažosios Lietuvos 
paveldo globėjas

Šilutiškis Julius Balčiauskas ir jo pastangos pagerbti 
Mažosios Lietuvos veikėjus

Šilutė - buvęs Mažosios 
Lietuvos, o vėliau -Klaipėdos 
kraštas... Apie tai byloja unikali 
išlikusių vokiečių pastatų archi
tektūra. Čia gyveno šio krašto 
muziejaus įsteigėjas ir Šilutės 
patriarchas Hugo Šojus (Sheu), 
rašytojas Hermanas Zuderma- 
nas, filosofas Vydūnas (Vilhel
mas Storosta).

Šilutė garsi Rambyno 
kalnu, ir XIX š. čia veikusia 
Martyno Jankaus spaustuve, 
spaudos draudimo laikotarpyje 
Lietuvoje nusidriekusiais knyg
nešių keliais, XIX š. pirmoje 
pusėje gausiai veikusiais kultū
ros sambūriais, draugijomis ir 
bendrijomis.

Geroji kultūros dvasia, 
išsilaisvinusi iš sovietmečiu 
siautusios komunistinės ideolo
gijos, pamaryje gyvena ir šian
dien. Viena iš kultūros nešėjų ir 
šio krašto tradicijų puoselėtojų 
- F. Bajoraičio viešoji bibliote
ka. Ji įsteigta 1945 m., pažymint 
gyvavimo 50-metį, pavadinta 
pirmojo Mažosios Lietuvos kil
nojamojo knygynėlio įsteigėjo, 
poeto ir visuomenės veikėjo 
Fridricho Bajoraičio (Balandė
lio, Paukštelio) vardu.

Šiandien biblioteką lanko 
arti 4,000 miesto gyventojų, joje 
veikia vienintelis Lietuvoje se
nosios knygos muziejus, rengia
mos knygos, meno, fotodoku- 
mentikos parodos, įvairios šven
tės, susitikimai su Lietuvos ir 
užsienio kūrybos žmonėmis...

Biblioteka - gyva ir plakanti 
Šilutės miesto bendruomenės 
širdis. Itin brangias knygas, laik
raščius ir žurnalus, deja, ne 
kiekvienas miestelėnas gali už
sisakyti. Todėl smagu, kad bib
liotekoje visuomet gausu skai
tančių, parodas lankančių ir 
šiaip užsukančių čia praleisti 
laisvalaikio.

Vis dažniau į pamarį žinu
tėmis, laiškais ir dovanotomis 
knygų siuntomis sugrįžta tie iš
kilūs išeivijos žmonės, kurių vai
kystė ar jaunystė prabėgo čia, 
žaliajame pamaryje, kuriuos ka
rai ar kiti likimo vingiai nubloš
kė toli nuo tėvų sodybų, vaikys
tės kiemo, kuriems tėviškės že
mė liko šviesos ir saulės spindu
lėliu...

Vienas tokių nuostabių ir 
labdaringų Šilutės žemės žmo
nių Aldona Gailienė, šiuo metu 
gyvenanti Kanadoje. Praėjusių 

Dvasinės pagalbos jaunimui centro globotiniai Klaipėdoje nestokoja pedagoginių pramogų ir žiemos metu

metų birželyje mūsų bibliotekos 
skaitytojai gavo nuostabią jos 
dovaną: 35 tomus “Lietuvių en
ciklopedijos”, išleistos Bostone. 
Tuo metu apie p. Aldoną žino
jome tik iš pašto kortelės ant 
knygų siuntos. Padėkojome laiš
ku, ir mus netruko pasiekti mie
las, šiltas nuostabus Šilutės že
mės žmogaus laiškas - pasakoji
mas apie save.

Aldona Gailienė-Kemėžytė 
gimė 1926 m. gruodžio 26 d. Ši
lutėje, Macikų dvare. Tėvas An
tanas Kemėžis, karininkas, tar
navo tuo metu Lietuvos kariuo
menėje. Šeima gyveno Kaune, 
vėliau netoli Plungės, poilsiau
davo Palangoje. Šviesaus atmi
nimo velionis p. Aldonos vyras 
buvo kilęs iš Rusnės, nuostabios 
ir itin gražios salos Šilutės rajo
ne. Baigęs medicinos mokslus 
Karaliaučiaus universitete, dir
bo gydytoju. Pokaryje emigravo 
į Kanadą, lankėsi daugelyje pa
saulio šalių.

Šviesaus, savo žemę mylin
čio tai būta žmogaus. Po jo ne
tekties “Tėviškės žiburių” nek
rologe buvo rašoma: “Dr. A. 
Gailius sunkiai išgyveno Lietu
vos pavergimą, bet stipriai tikė
jo, kad vieną dieną tėvynė vėl 
bus laisva. Planavo aplankyti 
gimtinę, bet liga sutrukdė jo 
svajones...”

Iškilūs svečioje žemėje gy
vena tauriausi Lietuvos protai, 
išdidžios ir gražios jų širdys pla
ka Lietuvai, savo tėviškės že
mei, kurioje gyvename mes ne 
vieni, į kurią kaskart geru dar
bu, dvasios kilnumu sugrįžta li
kimo nublokštieji. Visi ir tarp jų 
Aldona Gailienė. Šilutė ir jos 
gimtasis Macikų kaimas - žali ir 
gražūs, o dovanotu neabejoti
nos vertės knygų rinkiniu nau
dojasi istorijos mokytojai, bib
liofilai ir kraštotyrininkai. Nėra 
šventesnės dovanos už knygą, 
kurios laukia, kurią skaito. Nė
ra didesnio dėkingumo, kaio 
prisiminti knygą dovanojusį 
žmogų.

Ačiū Jums, mieloji p. Aldo
na, kad dirbate šventą darbą sa
vo giminei! Ačiū, kad būdama 
toli nuo mūsų, širdimi likote su 
mumis. Dievo palaimos Jums, 
Jūsų namams, Jūsų užaugu
siems vaikams!

Pagarbiai Dalia Užpelkienė, 
F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos direktorė

DR. MARTYNAS PURVINAS 
MARIJA PURVINIENĖ, Kaunas

Nelengvus laikus išgyvenan
čioje Lietuvoje mėgstama kal
bėti apie sunkumus, nusikaltė
lių “žygdarbius” ir panašius da
lykus. Mažiau dėmesio susilau
kia tie, kurie ir sunkiais metais 
kruopščiai dirba Tėvynei reika
lingus darbus, neieškodami sau 
naudos ir šlovės.

Taip gan tyliai Šilutėje dar
buojasi Julius Balčiauskas, vasa
rio 11 d. atšventęs savo 80-ųjų 
metų sukaktį.

J. Balčiauskas yra kilęs iš 
senos Prūsų Lietuvos giminės. 
Dar jo protėviai atsikėlė iš Lab
guvos į Žemaičių Naumiesčio 
apylinkes, dėl gausių persikėlė
lių dar vadintas Paprūse.

Tarpukariu jis darbavosi 
Klaipėdos krašte kaip Šilutės 
“Lietūkio” tarnautojas. Jau ta
da jis užsiėmė kur kas platesne 
veikla. Anuomet J. Balčiauskas 
laisvalaikiu dalyvavo šaulių 
“Santaros” chore, globojamame 
Jurgio Lėbarto - žymaus Mažo
sios Lietuvos visuomenės veikė
jo. Tam chorui teko diriguoti ir 
pačiam Vydūnui.

Anuomet J. Balčiauskas pa
žinojo ir Mažosios Lietuvos pat
riarchą Martyną Jankų. Šian
dien, po istorijos negandų bei 
pusę amžiaus užsitęsusios sovie
tinės okupacijos, nebedaug beli
ko tų laikų liudininkų, anuome
tinių įvykių dalyvių.

Įsigalėjus sovietiniam reži
mui, nukentėjo dauguma Klai
pėdos krašto gyventojų. Jau 
1944 m. rudenį sovietiniai oku
pantai suėmė ir J. Balčiauską, jį 
su tėvu išvežė j Kulebak lagerį, 
Gorkio srityje, Rusijoje.

Ištrūkęs iš lagerio, J. Bal
čiauskas kukliai gyveno Šilutėje, 
likdamas paprastu tarnautoju, 
nutylinčiu lietuvininko praeitį ir 
buvusio gyvenimo prisiminimus. 
Senatvėje savo sklypelyje ėmė 
auginti retus ir puošnius auga
lus. Netrukus jo sodyba išgarsė
jo kaip dailiai tvarkomas plote
lis, savotiškas botanikos sodas. 
Jau tada J. Balčiauskas dosniai 
dovanodavo savo išaugintus, 
skiepytus ir išugdytus retus au
galus, užuot pasipelnęs iš savo 
triūso vaisių.

Lietuvos Atgimimo metais 
atsigavo ir senasis šilutiškis. Nors 
jau slegiamas metų naštos ir 
įvairių negalavimų, J. Balčiaus
kas ėmė rūpintis Mažosios Lie
tuvos ir jos veikėjų atminimo 
įamžinimu.

Jo išugdytais retais augalais 
apsodintos atnaujintosios Bitė- 
nų-Rambyno kapinės, palaips
niui tampančios tikru Mažosios 
Lietuvos panteonu. J. Balčiaus- 
ko išaugintomis ir prižiūrimo
mis žaliomis eglaitėmis apso
dinti Vydūno ir Martyno Jan
kaus kapai. Tuos kapus supa J. 
Balčiausko skiepyti svyruokliai 
uosiai ir guobos, įvairių rūšių 
tujos ir kadagiai, kiti dailūs au
galai. Tai jaunai augalijai suve- 
šėjus, Bitėnų-Rambyno kapinės 
taps išties dailiu kampeliu, savo 
tvarkingumu primenančiu seną
sias Mažosios Lietuvos tradici
jas. Beje, J. Balčiauskas nepa
lieka savo išaugintų ir padova
notų augalų. Dažnai jis keleivi
niu autobusu leidžiasi į netrum
pą kelionę iš Šilutės į Bitėnus, 
kur karpo ir ugdo besistiebian
čius augalus.

Daug retų augalų J. Bal
čiauskas padovanojo ir Šilutės 
miestui. Tie augalai buvo paso

dinti prie mokyklų, kultūros na
mų. J. Balčiauskas dailiai apso
dino ir Šilutės globėjo Hugo Šo- 
jaus kapą, sovietmečiu sunioko
tose kapinaitėse, kur nebebuvo 
likę jokių praeities žymių.

Deja, tas sovietinis vanda
lizmas dar tebegyvuoja. Iš Šilu
tės parko tvenkinio buvo pavog
tos J. Balčiausko sunkiai išau
gintos vandens lelijos. Nuo gro
bikų ar vandalų rankų nukentė
jo ir nemaža kitų senojo šilutiš
kio kruopščiai ugdytų ir miestui 
dovanotų dailių augalų.

J. Balčiauskas neliko vien 
kruopščiu sodininku. Lietuvai at
gavus Nepriklausomybę, senasis 
lietuvininkas sielojosi, kad ne
skubama prisimint Mažosios 
Lietuvos ir jos žymiųjų žmonių. 
Rūpestingasis J. Balčiauskas, su
būręs bendraminčių grupelę, 
įsteigė Šilutės rajono Istorinių 
įvykių ir asmenybių įamžinimo 
komitetą. Buvo sumanyta pa
laipsniui rinkti aukas ir rūpintis 
paminklais Mažosios Lietuvos 
žmonėms bei istorijai, nelau
kiant ne visada palankios val
džios malonių. Galima teigti, 
kad tik J. Balčiausko uolumo ir 
atkaklumo dėka tas komitetas 
buvo sudarytas ir gyvuoja iki 
šiol. Deja, tokia senojo šilutiš
kio veikla jau buvo suerzinusi 
kai kuriuos vietos veikėjus, ban
džiusius net uždrausti tokį vei
kėjo darbą, panaikinti patį ko
mitetą, nors ir veikusį nepri
klausomai nuo besikeičiančių 
vietos valdininkų malonės, nega
vusį žymesnės paramos iš valdžios.

J. Balčiauskas ryžosi pasta
tyti Šilutėje nors kuklų pamink
lą Klaipėdos krašto prisijungi- 
mui prie Lietuvos 1923 m. Ligi 
tol Šilutėje nebuvo jokios viešos 
užuominos apie anuometinius 
įvykius, nutylėtus ir sovietinių 
okupantų, ir dabartinės didžiosios 
Rytų valstybės bei jos rėmėjų.

Pats senasis lietuvininkas 
ėmė rinkti aukas tokio pamink
lo statybai, kreipdamasis į dau
gelį Šilutės ir Lietuvos bendro
vių, lietuvių išeiviją, pavienius 
žmones. Mandagiai, bet atkak
liai jis mynė įstaigų slenksčius, 
galop išprašydamas bent nedi
deles lėšas reikšmingam tikslui. 
Taip vargstant diena po dienos, 
vis neprarandant ryžto ir vilties 
galop buvo surinkta kukliam 
paminklui pastatyti reikalinga 
suma.

1997 m. lapkričio 28 d. iškil
mingai buvo atidengtas ir pa
minklas pačiame Šilutės centre. 
Tame minėjime gražiai buvo 
pagerbtas ir senasis J. Balčiaus
kas, tiek sveikatos ir jėgų paau
kojęs Mažosios Lietuvos atmi
nimo įamžinimui.

Iškilų darbštuolį galop pa
gerbė ir Šilutės rajono valdžia. 
Julius Balčiauskas buvo apdo
vanotas 1997 m. “Sidabrinės 
nendrės” premija už veiklą Ma
žosios Lietuvos labui.

Tokio gražaus idealizmo 
bei pasiryžimo nemaža Bal- 
čiauskų šeimoje. J. Balčiausko 
brolis, neseniai miręs prof. Koz
mas Balkus, senatvėje iš Ameri
kos parvykdavo talkininkauti 
Lietuvai, skaitydamas urbanisti
kos paskaitas Vilniaus Gedimi
no technikos universitete už gan 
simbolišką atlygį ir gyvendamas 
išeiviui nelengvose sąlygose.

Juliaus Balčiausko užmojų 
naštą teko atlaikyti ir jo žmonai 
Janinai, kantriai slaugiusiai pa- 
siligojantį vyrą, besirūpinusiai 
namų ūkiu, sodybos daržais ir 
pragyvenimu.

Atidengus pirmąjį paminklą 
Šilutėje, J. Balčiauskas nežada 
sustoti. Ateityje rengiamasi at
minimo lenta priminti Jurgio 
Lėbarto metus, praleistus Šilu
tėje. Dar norima pastatyti žmo
niškesnį paminklą Hugo Šojui, 
tiek nušipelnusiam Šilutei ir jos 
žmonėms.

Tikimasi, kad pavyks pasi
rūpinti ir Martyno Jankaus at
minimo įamžinimu. Deja, dėl 
posovietinės maišaties, įvairių 
veikėjų netesėtų pažadų bei am
bicijų garbingasis Mažosios Lie
tuvos patriarchas vis dar tinka
mai nepagerbtas. Kai kam vis 
dar įdomiau nagrinėti Martyno 
Jankaus klaidas ir prasižengi
mus nei pripažinti didžiuosius jo 
nuopelnus. Gal tuo kada pasi
rūpins Juliaus Balčiausko su
burti Šilutės šviesuoliai.

Kol kas belieka palinkėti 
darbščiajam šilutiškiui geros svei
katos ir ilgų gyvenimo metų, vis 
naujų laimėjimų įamžinant Ma
žosios Lietuvos atminimą.

Salezietis kunigas PRANAS GAVĖNAS Marijos krikščionių pagalbos parapijos garbės klebonas Alytuje 
kalba “Boružės” darželio vaikams Nuotr. A. Vitkausko

Plačių užmojų ganytojas
Prisimenant a.a. vyskupą Kazimierą Paltaroką, 

mirusį prieš 40 metų
1998 m. sausio 3 d. suėjo 40 

metų nuo pirmojo Panevėžio 
vyskupo Kazimiero Paltaroko 
mirties. Ši sukaktis buvo iškil
mingai paminėta Panevėžio ka
tedroje. Gedulinėms Mišioms 
vadovavo ir pamokslą pasakė 
dabartinis Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas. Jis pasidžiau
gė, kad ir šiandien gyva pirmojo 
Panevėžio vyskupo Kazimiero 
Paltaroko dvasia: jo vardu pava
dintoje vidurinėje katalikiškoje 
mokykloje jaunoji karta auklė
jama krikščioniškai, pratęsia
mas darbas vyskupo Paltaroko, 
didelį dėmesį skyrusio jaunimo 
religiniam ir doriniam auklėjimui.

Vyskupas Kazimieras Palta
rokas yra gimęs 1875 m. Linku
vos parapijoje, Gailionių kaime. 
Mokėsi Joniškėlio pradžios mo
kykloje ir Mintaujos gimnazijo
je, studijavo Kauno kunigų se
minarijoje ir Petrapilio dvasinė
je akademijoje, kurią baigė teo
logijos magistro laipsniu. 1902 
m. Petrapilyje įšventintas ku
nigu.

Keletą metų pavikaravęs 
Liepojoje ir Surviliškyje, 1911 
m. pradėjo dėstyti Kauno kuni
gų seminarijoje. Po trejų metų 
paskiriamas tos seminarijos ins
pektoriumi - rektoriaus prelato 
Maironio-Mačiulio pavaduotoju.

1926 metais, įsteigus Lietu
vos bažnytinę provinciją, vysk. 
K. Paltarokas tapo pirmuoju 
Panevėžio vyskupu. Energingai 
ėmėsi sielovadinio ir visuomeni
nio darbo, ypač remdamas kata
likiškų organizacijų veiklą. Per 
pirmąjį jo vyskupavimo dešimt
metį Panevėžyje buvo surengti

IŠ TĖVIŠKĖS LAIŠKU

Kalėdos kaime
Taip ilgai lauktos šventės 

praėjo labai greitai. Kūčiavome 
tik mudvi su mama. Mano draugė 
po darbo mane nuvežė į kaimą 
pas ją. Žinoma, buvo labai liūdna 
mum abiem ir tuščia vieta prie 
stalo, kai gerai žinai, kad tikrai 
niekas daugiau neateis, nepareis 
kartu valgyti Kūčių vakarienės.

Pirmą Kalėdų dieną atvažia
vo sesuo su šeima, abiem vaikais, 
tai nuotaika truputį pasitaisė. 
Mažasis dvimetis našlaitukas bu
vo ypatingai patenkintas, nes atė
jo “Kalėdų senelis” su dovano
mis, kuriuo visuomet aš būnu 
“pasidabinusi". Visi stengėmės, 
kad jis nebijotų to senelio. Jis net 
į vaikiškus radinius teatre nebe- 
vaikšto, nors eidavo anksčiau dar 
visa šeima (kai jo tėvas buvo gy
vas) ir vis turėjo išeiti dėl jo tik 
vaidinimui prasidėjus, nes jam 
buvo vilkas labai baisus ar kas pa
našiai. Betgi čia dabar namuose 
pas močiutę su tokiu Kalėdų se
neliu viskas praėjo gerai, kai visi 
išaiškinome, kad tas senelis yra 
labai geras, dovanėlių atneša ge
riems vaikučiams. Bet susijaudi
nęs berniūkštis užmiršo savo eilė
raštuko žodžius, tai vėl pakartojo 
iš naujo ir buvo labai gerai.

Vėliau buvo ir brolis su šei
ma atvažiavę į kaimą, tai senelis 
vė turėjo užsukti ir pas juos, nors 
ten tik dukrytė dar mažesnė, o jos 
brolis jau pusbernis. Betgi dova
nų dar visi laukia. Taip gražu, kai 
vaikai dar vis tiki pasakomis, kai 
džiaugiasi viskuo. 

net trys eucharistiniai kongre
sai. Vyskupo Paltaroko įsteigtas 
Katalikų veikimo centro skyrius 
leido laikraštį. Buvo pastatyta 
Panevėžio katedra, pradėta sta
tyti mažoji seminarija. 1930 me
tais tautininkų vyriausybei už
draudus moksleivių ateitininkų 
nuo pokarinio laikotarpio ir iki 
pat prievartinės ateizacijos žlu
gimo, manoma, yra pasiekęs 
organizaciją, vyskupas Paltaro
kas ypač ištvermingai priešinosi 
šiam potvarkiui, laikydamas jį 
neteisėtu, žalingu tiek K. Bend
rijai, tiek visuomenei. Jis toliau 
ateitininkus rėmė bei globojo.

Kai naujai steigiamai Pane
vėžio mažajai seminarijai val
džia pažadėjo parūpinti patal
pas mainais už nuosaikesnę vys
kupo laikyseną jaunimo klausi
mu, vyskupas Paltarokas pareiš
kė: “Būčiau menkas ganytojas, 
jei gyvas sielas iškeisčiau į negy
vas plytas” ir pradėjo rinkti au
kas savo jėgomis seminarijai 
statyti.

Vyskupą Kazimierą Palta
roką prisimename ir kaip kata
likišką rašytoją. Nuo pat jaunys
tės bendradarbiavo keliolikoje 
laikraščių ir žurnalų, išleido 
apie 30 pavadinimų knygų ir 
knygelių. Jo parašytas “Katalikų 
tikybos katekizmas” susilaukė 
vienuolikos laidų Lietuvoje ir 
dviejų užsienyje. “Šventoji Se
nojo ir Naujojo įstatymo istori
ja” taip pat susilaukė keliolikos 
laidų ir išėjo bendru 200,000 eg
zempliorių tiražu. Vyskupo Pal
taroko “Tikybos pirmamokslis”, 
iš kurio mokėsi tikybos pagrin
dų katalikiško jaunimo kartos

Sesers vyresnis sūnus kalėdi
nes atostogas, kaip paprastai bū
davo, ir dabar praleido kaime pas 
močiutę, o jai dvi savaites buvo 
smagiau su juo, tokiu jaunu ir 
mielu pabūti, namų apyvokoj pa
galbos turėti bei pasikalbėti, ne
buvo taip liūdna. O po švenčių ir 
gerumoj būna liūdnoka, jau ir be 
mūsų abiejų netekimų vienais 
metais - svainio ir tėvelio. Be to, 
jau sekančią savaitę prasideda ir 
mano žieminės atostogos. Tad ir 
aš dvi savaites praleisiu pas ma
mą kaime.

Šį savaitgalį buvo nedidelė 
šventė - sesuo sulaukė jau 40. 
Tas laikas taip greitai bėga - nie
kaip nebespėji paskui jį. Susirinko 
nemažai draugų ir giminių. Betgi 
visur, kas bevyktų, trūksta bran
gių mums visiems žmonių, kurie 
iškeliavo amžinybėn. Truputį 
pasisėdėjome, pasikalbėjome ir 
tiek- Jūsų Dana

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

A. a. vyskupas
KAZIMIERAS PALTAROKAS

milijoninį tiražą. Laidų skai
čiaus neįmanoma nustatyti, nes 
“Tikybos pirmamokslis” buvo 
dauginamas pogrindžio sąlygo
mis ir įvairiais būdais ištisus de
šimtmečius, kai religinė spauda 
Lietuvoje buvo draudžiama. 
Rankraštyje yra išlikusios vys
kupo Paltaroko monografijos 
apie Panevėžio vyskupiją ir šv. 
Kazimierą.

Vysk. K. Paltarokas perspė
tas pasislėpė; ir tuo būdu išven
gė pirmųjų vežimų į Sibirą 
prieškaryje. Jis buvo tvirtai ap
sisprendęs nesitraukti iš vysku
pijos prieš antrąją sovietų oku
paciją. 1947-1955 metais jis bu
vo likęs vienintelis vyskupas 
Lietuvoje. Nuo 1949 metų gy
veno Vilniuje ir taip pat valdė 
Vilniaus arkivyskupiją kapituli
nio vikaro teisėmis. Pokario 
metais įšventino apie 200 kuni
gų. Kad Lietuvos vyskupijos po 
jo mirties neliktų be ganytojų ir 
kad būtų kas šventina naujus 
kunigus, jis išrūpino atitinka
mus paskyrimus ir 1955 metų 
rugsėjyje Panevėžio katedroje 
pakonsekravo du naujus vysku
pus: sau padėjėju bei įpėdiniu - 
kun. Julijoną Steponavičių ir 
Telšių vyskupijai - kun. Petrą 
Maželį.

1957 metų rudenį garbaus 
amžiaus sulaukęs vyskupas Pal
tarokas jau buvo sunkus ligonis. 
Spalio 15 d. paskutinį kartą au
kojo Mišias. Mirė 1958 m. sau
sio 3 dieną Vilniuje. Palaidotas 
Panevėžio katedros kriptoje, 
dalyvaujant Lietuvos ir Latvijos 
vyskupams, šimtams kunigų ir 
tūkstančiams tikinčiųjų.

Vykdydamas didelius pla
nus, dirbdamas gausius ir sun
kius darbus, vyskupas Paltaro
kas gyveno gilų maldos bei ma
lonės gyvenimą, visur ir visada 
vadovavosi meile, visą save ati
davė Dievui ir žmonėms, buvo 
tikra to žodžio prasme švento 
gyvenimo vyskupas.

Minėdami 40-ąsias vyskupo 
Kazimiero Paltaroko mirties 
metines, su didžiausia pagarba 
maldoje nulenkime galvas kil
niam ganytojui, išmintingam ir 
tvirtam vadovui...

Vatikano radijas
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
ADAMKUVIENĖ AR ADAMKIENĖ?

Lietuvių kalbos instituto var
dyno skyriaus vadovė dr. Vitalija 
Maciejauskienė “Lietuvos ryto” 
skaitytojams padeda išspręsti nau
jojo Lietuvos prez. Valdo Adam
kaus žmonos pavardės tikslią ver
siją. Kai kuriems neaiškumų atne
šė jos vyro pavardė Adamkus, tu
rinti “us” galūnę. Mat buvo per
šama taisyklė tokiu atveju ištekė
jusių moterų pavardėms pridėti 
priesagą “uvienė”. Ši taisyklė bet
gi nebuvo priimta. Tad moteriš
kos pavardės galėjo būti sudaro
mos ir su “ienės” priesaga, nepai
sant vyriškos pavardės “us” galū
nės. Dr. V. Maciejauskienė taipgi 
pabrėžia, kad ir tai nepriimtai 
moteriškos priesagos “uvienė” 
taisyklei reikia vyriškos dviskie
menės pavardės su “us” galūne. 
Adamkaus pavardė yra triskieme- 
nė. Tad taisyklingai jo žmoną ga
lima vadinti tik Adamkiene. Savo 
pranešimą dr. V. Maciejauskienė 
baigia pastaba: “Priesagos pasi
rinkimo galimybės ištekėjusių lie
tuvių moterų pavardžių darybos 
taisyklės šiuo atveju nenumato...”

TUSKULĖNŲ AUKŲ PALAIKAI

Su nesibaigiančia Tuskulėnų 
tragedija skaitytojus supažindina 
“Lietuvos ryto” atstovė Birutė Vyš
niauskaitė. Tuskulėnų dvaras Vil
niaus preimiestyje buvo tapęs slap
tomis kapinėmis Vilniaus KGB 
pastato rūsiuose nužudytų žmo
nių. Pagal KGB paliktus doku
mentus Tuskulėnų dvaro teritori
joje 1944-47 m. buvo užkastos 
766 okupacinio sovietų režimo 
aukos. Tarp jų nemažai buvo ko
votojų už Lietuvos laisvę. Paieškų 
komisiją 1994 m. pradžioje suda
rė atgimusios Lietuvos prez. A. 
Brazauskas, vadovu paskyręs vals
tybinio saugumo generalinį direk
torių Jurgį Jurgelį. Mokslininkų 
grupėn jis įjungė teismo medici
nos tarnybos direktorių Antaną 
Garmų, archeologą Vytautą Ur
banavičių ir Vilniaus universiteto 
antropologą Rimantą Jankauską. 
Paieškų komisija savo pareiškimą 
dabar įteikė abiem Lietuvos pre
zidentam - pasitraukiančiam Al
girdui Brazauskui ir ateinančiam 
Valdui Adamkui. Vilniaus miesto 
savivaldybės paskelbtą konkursą 
Tuskulėnų kapavietei sutvarkyti 
yra laimėję architektai Vytautas 
Čekanauskas, Algis Umbrasas ir 
Lina Masliukienė, skulptoriai Gy
tis Umbrasas ir Gediminas Karalius.

NEUŽBAIGTI TYRIMAI

Konkurso laimėtojai dar ne
gali pradėti Tuskulėnų kapavietės 
tvarkymo dėl neužbaigtų tyrimų 
ir tęsiamų paieškų. Problemą su
daro nesutampantis aukų skai
čius. KGB dokumentuose pažy
mėti 766 ten užkasti kaliniai, at
vežti iš KGB rūmų rūsių, o trejus 
metus kruopščiai dirbę atkasėjai 
rado tik 706 KGB aukas: 702 vy
rus ir 4 moteris. Beveik visi buvo

nužudyti šūviais į galvas. Kauko
lės turi kulkos pramuštas skyles, 
kaikurios net šešių kulkų. Kyla 
klausimas, kur yra dar 60 nesu
rastų palaikų. Spėjama, kad tos 
KGB aukos galėjo būti pakastos 
po medžiais. Lig šiol pavyko atpa
žinti tik keturiasdešimt trijų nu
žudytų asmenų palaikus. Tarp tų 
atpažintųjų yra palaikai vyskupo 
Vincento Borisevičiaus, Lietuvos 
karininko Jono Semaškos. Tyri
nėtojai jau tikėjosi atpažinę žy
maus partizanų vado Jono Norei
kos (gen. Vėtros) palaikus iš jo 
dukros Dalios Noreikaitės-Kučė- 
nienės atvežtų nuotraukų. Buvo 
paskelbtas ir planuojamas palaikų 
perlaidojimas dukros Antakalnio 
kapinėse išrinktoje vietoje. Ta
čiau jo teko atsisakyti dėl pilnai 
neužtikrinto palaikų atpažinimo. 
Siūloma pastatyti kolumbariumu 
vadinamą patalpą saugoti urnoms 
su mirusiųjų palaikais. Tada tyri
mus būtų galima atlikti ateityje iš
rastomis naujomis priemonėmis. 
KGB aukų atminimą Tuskulė
nuose norima įamžinti atnaujinta
me dvaro pastate įrengtu muzie
jumi. Paminklą sudarytų parko 
teritorijoje jau suplanuotas pilka- 
pis-mauzoliejus su bendrų kapa
viečių vietomis. Lėšos jam dar ne
paskirtos. Jų reikės dvylikos mili
jonų litų. Žuvusiųjų palaikai, su
dėti į bananams skirtas dėžes, da
bar laikomi Vilniuje, Šiaurės 
miestelyje įsikūrusiose Lietuvos 
teismo medicinos tarnybos patal
pose. Anksčiau ten buvo karinė 
Sovietų Sąjungos bazė.

LEGENDINĖ SPAUSTUVĖ

Kultūros ir susisiekimo mi-_ 
nisterijos nutarė finansiškai pa
remti legendine tapusios Vytauto 
Andziulio spaustuvės aplinkos su
tvarkymo projektą. V. Andziulis 
savo pogrindinę “ab” spaustuvę 
sovietinės okupacijos metais turė
jo Kauno rajono, Domeikavos se
niūnijoje, Salių kaime. Joje buvo 
slapta spausdinama ir platinama 
patriotinė bei religinė literatūra. 
Tą V. Andziulio spaustuvę, jau 
tapusią pogrindžio veiklos muzie
jumi, Europos tarybos atstovai 
yra pavadinę nuostabiausiu kultū
rinės rezistencijos paminklu Eu
ropoje. Toks pogrindinės spaus
tuvės įvertinimas buvo padarytas 
1997 m. gruodžio mėnesį Lietu
vos kultūros ministerijos ir Euro
pos tarybos surengtoje konferenci
joje “Valstybės atsakomybė kul
tūrai”.

SOVIETMEČIO ŽALA

Lietuvai atneštą sovietmečio 
žalą tiria dabartinės vyriausybės 
1995 m. sudaryta komisija, vado
vaujama ūkio ministerio Vinco 
Babiliaus. Jos pasiektus duome
nis spaudos konferencijoje 1997 
m. lapkričio 18 d. paskelbė komi
sijai priklausantis krašto apsaugos 
viceministeris Edmundas Simo
naitis. Iš jo sužinojome, kad ta jau 
ištirta žala apima du laikotarpius: 
Sovietų Sąjungos - 1940-1991 m. 
ir Rusijos - 1991-1996 m. Atrodo, 
šiems laikotarpiams prisikiriama 
bendra 277 milijardų (bilijonų) 
suma JAV doleriais. E. Simonai
tis nežino, ar kompensacijos bus 
reikalaujama ir iš dabartinės Ru
sijos. Komisijos nustatyti Lietuvai 
padarytos žalos duomenys bus iš
leisti atskiru leidiniu. v v .

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus v

(Esu “Union Gas” /W 
atstovas) vįk

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

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

Viešnagė Lietuvos garbės konsulate Klivlande 1998.1.20. Iš k.: kun. G. Kiįauskas, SJ, V. Rociunienė, .J. Ardys,
Lietuvos užsienio reikalų ministeris A. Saudargas Nuotr. V. Bacevičiaus

® LIETUVIAI PASAULYJE

Stiprinkime šeimas
Vilkaviškio dekanato šeimos centro kreipimasis į visus 

geros valios žmones

Tauta, kuri žudo savo vaikus, 
neturi ateities

Jonas Paulius II

Jau aštuoneri metai, kai gy
vename nepriklausomoje valsty
bėje. Į laisvą Lietuvą ėjome su 
didžiuliu entuziazmu ir geresnio 
gyvenimo viltimi. Gaila, bet toji 
viltis gyventojų daugumai ir liko 
tik viltimi... Valstybėje atsirado 
daugybė vargšų, nesuduriančių 
galo su galu. Prisipažinkime sau, 
kad esame nykstanti tauta. Šian
dien atėjo metas visais varpais 
skelbti žmonėms: rytojaus lauk
ti negalime - privalome nutrauk
ti negimusių kūdikių skerdynes. 
Atsigręžkime į jauną šeimą, ku
rios pirmoji priedermė - gimdy
ti ir auklėti vaikus, busimuosius 
piliečius. Čia gražių žodžių, pa
graudenimo ir moralizavimo ne
gana - reikia apčiuopiamos pa
ramos. Todėl turime ir privalo
me ryžtingai ginti negimusių gy
vybę, siekti, kad šeimos augintų 
daugiau vaikų. Pavyzdžiu turėtų 
būti mūsų tėvų ir protėvių gyve
nimas. Ar jiems buvo lengviau? 
Ne! Bet jie gyveno šventai laiky
damiesi Dievo įsakymų ir pri
gimties teisės. Kas trukdo mums 
taip elgtis?

Kviečiame jautriai atsiliepti 
į šį kreipimąsi ir padėti sukaupti 
lėšų fondą negimusiai gyvybei 
ginti, kad galėtume padrąsinti 
kiekvieną besilaukiančią moti

ną, ketinančią kelti ranką prieš 
savo kūdikį, kad galėtume kon
krečiai padėti. “Tikrai solidarią 
visuomenę galima sukurti tada, 
kai pasiturintys (...) neapsiribos 
davimu: reikalinga dalijimosi dva
sia, tokia, kad galimybę skirti sa
vo pagalbą (...) laikytume gar
bės dalyku” (Popiežiaus Jono 
Pauliaus II laiškas Pasaulinės 
taikos dienos, 1998 sausio 1, 
proga). “Nedidink bevilčio žmo
gaus vargo, nedelsk duoti iš
maldos suvargusiam” (Sir 4, 3), 
-skaitome Šventajame Rašte.

Už | kilnų poelgį atpildas 
ateis, kai išgirsime Išganytojo 
kvietimą Paskutiniojo teismo 
dieną: “Ateikite, mano Tėvo 
palaimintieji...” (Mt 25, 34). 
“Aš buvau negimęs kūdikis, ir 
jūs mane priėmėte, leisdami 
man gimti (...). Dvejojančioms 
ir bauginamoms motinoms pa
dėjote sutikti gimdyti kūdikį ir 
duoti pasauliui...” (Popiežius 
Jonas Paulius II, “Laiškas šei
moms, p. 83-84).

Išgirskite ir atsiliepkite!
Tegul Šventoji Dvasia, ku

riai pašvęsti 1998 metai, padrą
sina ir įkvepia Jus kilniems arti
mo meilės darbams!

Vilkaviškio dekanato šeimos 
centras

Atsiskaitomoji sąskaita 700781 
Valiutinė sąskaita 100701101 
AB LŽŪB Vilkaviškio skyrius 
Banko kodas 260101401

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos tėvų komiteto narės ruošia 
užkandžius mokiniams ir svečiams. Iš kairės: Virginija Tirilienė, Vilma 
Slavickienė ir Audra Keliačienė Nuotr. R. Slavicko

a d ė k a

O^uoširdžiai dėkojame už paramą mums 
išvažiuojant į Lietuvą, drauge praleistas Kūčias 
ir Kalėdas Vasagoje ir suteiktą visokeriopą globą 

paskutinėmis dienomis Vasagoje ir Toronte -

J. B. Akelaičiams
B. Kasperavičienei
J. B. Mažeikoms

V. A. Baltrušaičiams
A. Masionienei
A. T. Sekoniams

E. Tribinevičienei

Tikimės, kad galėsime tuo pačiu atsilyginti 
jums atvykus į Tėvynę.

Windsor, Ont.
VVINDSORO LIET. BEND

RUOMENĖS Vasario 16 d. minėji
mas įvyks kovo 8, sekmadienį, tuoj 
po pamaldų parapijos salėje. Val
dyba kviečia visus Windsoro ir apy
linkių lietuvius minėjime dalyvauti.

Valdyba

Hamilton, Ont.
A. a. ALEKSANDROS BU- 

GAILIŠKIENĖS ATMINIMUI, už- 
jaučiant gimines ir artimuosius, vie
toj gėlių “Pagalbai Lietuvos vai
kams" aukojo: $50 - V. Bikinienė; 
$20 - E. K. Gudinskai; $10 - G. 
Agurkienė. A. S. Urbonavičiai.

A. a. ERNESTO LENGNIKO 
ATMINIMUI: $50 - A. S. Karnai; 
$20 - T. J. Andriukaičiai, A.J. 
Asmenavičiai, A. J. Gudavičiai, E. 
K. Gudinskai, D. A. Kamaičiai, S. 
K. Karaškai, T. P. Kareckai, O. B. 
Steponavičiai, J. V. Svilai, A. P. 
Volungės; $10 - G. Agurkienė, R. 
V. Bartninkai, F. M. Gudinskai, A. 
Mačiulaitienė, F. Venskevičienė, 
A. S. Urbonavičiai.

A. a. LAIMOS ŠOPYTĖS AT
MINIMUI: $25 - A. P. Volungės; 
$10 - A. J. Vilimai.

A. a. JUZĖS ŠIMĖLAITIE- 
NĖS ATMINIMUI: $25 - duktė A. 
Volungienė ir šeima.

A. a. PRANO ŠIŪLIO ATMI
NIMUI: $25 - Mr. & Mrs. Frank 
Vere.

A. a. MEČISLOVO NOR
KAUS ATMINIMUI: $20 - E. K. 
Gudinskai; $10 - F. M. Gudinskai.

Širdingas ačiū visiems aukoto
jams - PLV komitetas

VAIKŲ DIENOS CENTRUI 
Lietuvoje aukojo: a.a. Amelijos Pal- 
merienės atminimui Ona Bakšienė 
aukojo $10; a.a. Laimutės Šopytės 
atminimui $50 - E.L.M. Klevai, 
$25 - R. J. Piciniai; a.a. Prano Šti
lio atminimui $20 - Z. J. Rickai; 
a.a. Ernesto Lengviko atminimui po 
$25 aukojo V. Ručienė ir R. Ručys 
iš Mississaugos. Gautos aukos: J. J. 
Kamaičiai - $20; A. J. Norkai - 
$10. Hamiltono Pensininkų klu
bas - $200. Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas.

Vaikų Dienos Centro komitetas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a HENRIKAS KENSAS mi

rė š.m. sausio 26 d. Buvo vienišas ir 
gyveno a.a. Bronės ir Leono Rut
kauskų namuose. Po maldų Ostran
der laidotuvių namuose Tillsonbur- 
ge palaikai buvo sudeginti ir vėliau 
palaidoti Tillsonburg kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi Jonas Rutkauskas.

A. a. MEČISLOVAS NORKUS 
mirė š.m. vasario 5 d. Delhi, Ont. 
Pašarvotas Murphy laidotuvių na
muose. Vasario 8 d. maldoms prie 
karsto vadovavo kun. V. Volertas iš 
Mississaugos, organizacijų vardu 
atsisveikinta su velioniu. Vasario 9 
po gedulinių Mišių Delhi Šv. Kazi
miero lietuvių šventovėje palydėtas 
į Šv. Jono lietuvių kapines Missis- 
saugoje. M. Norkus buvo veiklus 
lietuvių bendruomenės narys, uolus 
parapijietis, apylinkėje anksčiau 
veikusios šeštadieninės lietuviškos 
mokyklos mokytojas. Su žmona 
Danute užaugino ir lietuviškai iš
auklėjo dvi dukras ir sūnų. Skaus
me likusiai jo šeimai visų apylinkės 
tautiečių nuoširdi užuojauta. T.P.

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

JA Valstybės
Daug čikagiečių maldininkų 

sausio 25, sekmadienį, sutraukė 
pamaldos Švč. M. Marijos gimi
mo parapijos šventovėje. Mat jos 
sutapo su dviem retais įvykiais: 
Kauno arkivyskupo metropolito 
Sigito Tamkevičiaus apsilankymu 
šioje parapijoje ir naujojo Lietu
vos prez. Valdo Adamkaus išvyki
mu Vilniun. Tad šventovėn su
plaukė gausūs sutiktuvių ir išleis
tuvių dalyviai. Sumos Mišias 
arkiv. S. Tamkevičius koncelebra- 
vo su šios parapijos klebonu kun. 
Mykolu Jakaičiu, kun. Pranu Kelp
šų, prel. Jurgiu Šarausku ir mari
jonų provincijolu kun. Donaldu 
Petraičiu, MIC. Svečio arkiv. S. 
Tamkevičiaus jautrus pamokslas 
buvo sutiktas plojimu o Lietuvos 
prez. V. Adamkaus ir jo palydos 
dalyvavimas užbaigtas visų sugie
dotu Lietuvos himnu.

“Giedros” korporacijos sep
tyniasdešimtmečio veiklos sukak
tis 1997 m. gruodžio 7 d. buvo pa
minėta giedrininkių susirinldme 
Angelės Dirkienės namuose Burr 
Ridge Čikagos priemiestyje. Mi
nėjimas buvo pradėtas Ramintos 
Marchertienės sukalbėta malda. 
Minėjimo dalyves valdybos pirm. 
Giedrė Gillespie supažindino su 
kitomis dabartinės giedrininkių 
valdybos narėmis - vicepirm. Ire
na Jurjoniene, sekr. Rima Balčiū
niene ir ižd. Raminta Marchertie- 
ne. Pirm. G. Gillespie, remdama
si istorine veiklos medžiaga, buvo 
paruošusi montažą, atspindintį 
giedrininkių kelią nuo Lietuvos 
per DP stovyklas pokarinėje Vo
kietijoje iki įsikūrimo išeivijoje ir 
dabartinio Lietuvos atgimimo. 
Montažo žodžius papildė Kipro 
Petrausko liaudies dainos, M. K. 
Čiurlionio ansamblio giesmė ir 
tautinių šokių muzika. Buvo pla
nuotas vyresnių giedrininkių pa
gerbimas. Deja, jos neatvyko dėl 
tolimo nuotolio ir silpnos sveika
tos. Malonus buvo ilgametės gar
bės narės Marijos Rudienės apsi
lankymas. Visos dalyvės iškėlė 
taures šampano ir sugiedojo “Il
giausių metų” savo “Giedros” 
korporacijai.

Vokietija
Alina Miliušytė-Grinienė, prof. 

Dr. Jono Griniaus našlė, mirė 
sausio 16 d. Miunchene, sulauku
si aštuoniasdešimt dvejų metų. 
Velionė buvo žymi katalikiškų or
ganizacijų išeivijoje veikėja. Jai il
gus metus teko būti VLB valdy
bos bei tarybos nare, Europos lie
tuviškųjų studijų savaičių dalyve 
ir rengėja. Velionė taipgi reiškėsi 
Lietuvių fronto bičiulių, Vokieti
jos ateitininkų sendraugių valdy
bose. Atskirai minėtinas A. Gri
nienės ilgametis vadovavimas Miun
cheno lietuvių religinei ir kultūri
nei veiklai. Ji dirbo Europos kata
likų pastoraciniame centre, “Ame
rikos balso” radijo lietuvių redak
cijoje. Už nuopelnus Lietuvos Ka
talikų Bendrijai Miunchene miru
si Alina Miliušytė-Grinienė yra 
apdovanota popiežiškuoju “Pro 
Ecclesia et Pontifice” medaliu.

Anksčiau veikli VLB Berlyno 
apylinkė jau buvo nutraukusi sa
vo veiklą. Ją vis dėlto nutarė at

gaivinti 1997 m. gegužės 24 d. su
sirinkę Berlyno lietuviai. Šios no
rinčios prisikelti VLB apylinkės 
vadovės yra pirm. Jūratė Dindas 
ir vicepirm. Asta Zischka. Tarpu
savio ryšiai stiprinami susitikimu 
kiekvieno mėnesio paskutinį ket
virtadienį Brennbar kavinėje. Nu
matoma sušaukti visuotinį narių 
susirinkimą ir aptarti tolimesnę 
VLB Berlyno apylinkės veiklą.

Lietuvių šalpos draugijai 
“Labdara” vadovauja jos ižd. Jo
nas Vitkus. Ji yra teikiama moks
lo siekiantiems lietuvių išeivijos 
jaunuoliams. Paskutiniaisiais me
tais ta parama buvo skirta Vasa
rio šešioliktosios gimnazijos moks
leiviams. Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas atvykusiems iš Pietų Ame
rikos. Problemą betgi sudaro 
“Labdaros” iždo tuštėjimas. Mat 
išplaukos dabar jau yra didesnės 
už įplaukas

Karaliaučiaus kraštas
Kaliningrado rusiški laikraš

čiai jau pradeda naudotis spaus
tuvėmis Vilniuje. Mat jos iš so
vietmečio laikų dar turi rusiškus 
raidynus, o dabar jau ir keturspal- 
vių spausdinimo mašinų, kurių 
trūksta Kaliningrado sritimi pa
verstame Karaliaučiaus krašte. 
“Lietuvos ryto” moderni spaustu
vė savo paslaugas teikia net ke
liems rusiškiems Kaliningrado 
srities laikraščiams.

Karaliaučiaus lietuviai liko 
tik su vienu savo klebonu kun. 
Anupru Gauronsku. Jo jaunasis 
talkininkas kun. Andrius Eidintas 
dabar yra paskirtas klebonu Til
žės ir Ragainės lietuviams.

Australija
Australijos lietuvių jaunimo 

sąjunga jau svarstė savo atstovų 
Vidos Jokubaitytės ir Šarūno 
Vaitkaus įsipareigojimą JAV įvy
kusiame Devintajame Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese dešim
tąjį kongresą surengti 2000-2001 
m. gruodžio ir sausio mėnesiais 
Australijos Melburne ir Sidnyje. 
Originali yra mintis turėti trijų 
dalių programas, skirtas atsto
vams, dalyviams ir turistams, su
sietas su jų atvykimu Australijon. 
Tačiau didžiausia problema taps 
Lietuvos jaunimo atvežimas nuo 
jos labai toli esančion Australi
jon. Išgirsti abiejų atstovų prane
šimams buvo skirtas Australijos 
lietuvių jaunimo susitikimas 1997 
m. lapkričio 23 d. Melburno lietu
vių namuose. Tenka laukti disku
sijų spaudoje. v. Kst.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
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

Kaunas, 1998 m. E. J. Gudai

BAIBYS
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 Balaičių! (514) 366-8259

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais) 

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 1.75% Asmenines nuo.......... 6.25%
santaupas.................................2.25% neklln. 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 dydj
3 m. term, indėlius....................4.50% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................. 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term. Indėlius....................5.00% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)....................................2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind....................................... 4.00% sumos draudimu
2 m. Ind...................................... 4.25%
3 m. Ind......................................4.50%
4 m. Ind......................................4.75%
5 m. ind......................................5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

c



Pirmosios VYTAUTO TAMULAIČIO premijos laureatas vaikų poezijos 
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Nuotr. G. Jokūbaičio

Kelionės įspūdžiai
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Grįžtame atgal per patį Bir
žų miesto centrą, kuris nėra žy
miai pasikeitęs. Didžiausias pa
sikeitimas - visos gatvės yra as
faltuotos. O centrinis pastatas 
tebėra šimtmečio pradžioje sta
tytas Jansonų šeimos namas. 
Tai buvo Lietuvos vokiečių šei
ma - to laiko stambiausi Biržų 
pramonininkai. Vaikams perė
mus įmonių vadovavimą, pradė
jo nesisekti. Tuomet antras aukš
tas ir trečiame aukšte keli kam
bariai buvo išnomuoti gimnazi
jai. Pastačius naują gimnaziją, 
Jansonai pastatą pardavė paštui 
ir išsikėlė į Vokietiją. Vieną 
Jansonaitę buvo vedęs genero
las M. Katche, kuris Suvalkų 
derybose buvo lietuvių delega
cijos pirmininkas. 1921 VII. 13 
buvo paskirtas generalinio šta
bo viršininku.

Yra Biržuose gana daug 
naujų ir didelių pastatų, bet jie 
išmėtyti po pakraščius ir nėra 
suformuoto naujo centro. O se
nasis centras atrodo gana ap
leistas. Nors Biržai dabar turi 
beveik dvigubai daugiau gyven
tojų, bet buvusiame naujamies
tyje didesnių pasikeitimų nepas
tebėjau. Dabar kelias į Panevėžį 
yra truputį pakeistas. Seniau 
buvo važiuojama per Klausučių 
kaimą, o dabar per Pabiržę. Se
nais laikais mano brolis buvo 
Pabiržėje nuovados viršininkas.

Biržų kraštas prieš karą bu
vo žinomas kaip pažangių ūki
ninkų kraštas, nors ūkiai nebu
vo tokie stambūs kaip Suvalki
joje. Ir dabar važiuojant matėsi 
didelis skirtumas tarp Trakų, 
Vandžiogalos rajonų ir Biržų. 
Žemė visur dirbama ir svėrių 
beveik nesimatė. Matėsi gana 
daug sodų. Visuose naujai už
veistuose soduose vaismedžiai 
yra žemaūgiai. Tad obuolius ga
lima skinti be jokių kopėtėlių.

Pasvalys— Panevėžys
Važiavome per patį miesto 

centrą. Pasvalys už Biržus nors 
ir mažesnis, bet daro geresnį 
įspūdį. Prieš karą centras buvo 
beveik kaip kokio bažnytkai
mio. O dabar yra du blokai, 
naujais ir gerais pastatais apsta
tyti, ir jau sudaro miesto įspūdį. 
“Via Baltica” eis pro šalį Pasva
lio. Taigi Biržai nebus prie pa
grindinių judėjimo arterijų.

Pasvalį tik per automobilio 
langus temačiau. Negaišdami 
važiavome į Panevėžį, kuris yra 
gerokai išaugęs ir pasikeitęs. 
Senieji pastatai, kurie yra at
mintyje išlikę, yra dingę tarp 
naujų didesnių pastatų.

Pro šalį katedros važiuoda
mi matėm žmones, į ją einan
čius. Tai ir mes, netoliese auto
mobilį palikę, ėjome pasižiūrėti. 
Šventoriuje yra žuvusiems parti
zanams paminklas, sudėtas iš 
lauko akmenų, ant kurių yra už
rašytos žuvusių partizanų pavar
dės. Katedroje vyko vakarinės 
pamaldos, tad mes į vidų nėjo
me. Be to, jau buvo po šeštos 
valandos, tai reikėjo ir apie na
mus pagalvoti.

Iš Panevėžio į Kauną dar 
yra galiukas kelio. Lietuva pir
miau nebuvo didelė, o dabar, 
esant naujiems keliams ir be
veik visiems turint automobi
lius, ji visai sumažėjo!

Grįžome laimingai, nors ir 
gerokai pavargę. Tik mūsų jau
noji bendrakeleivė kelionėje iš
simiegojo. Suvažinėjomc apie 
700 km.

Ir vėl muitinė!
Iš ryto, per patį įmygį, gai

dys apie šeštą valandą prikėlė. Į 
gaidžio giedojimą lauke esantis 
šuo, turbūt gaidžio pabudintas, 
atsiliepė. Apačioje girdėjosi vaikš
čiojimas ir durų darinėjimas, tai 
kėliausi ir aš. Nors mano globė
jas dar miegojo, bet norėjau va
kar dienos laikraščius perskaity
ti. Nespėjau nė svarbesnių žinių 
perskaityti, ir visa šeimyna susi
rinko. Bevalgant mane paklau
sė: “Ką šiandien darysime?” Tai 
man buvo proga paprašyti, kad į 
IX-tą fortą nuvažiuotume. Tas 
fortas tėra gal tik už pusantro 
kilometro. Bet praėjusiais me
tais, nors ir keletą sykių pro šalį 
važiavome, bet neteko jo apžiū
rėti. Manau, kad vietiniai tos 
vietos nemėgsta. Pavalgę ir ilgai 
negaišę važiavome apsidairyti.

Gal kilometrą pavažiavę pa
matėm kitoje kelio pusėje eilę 
sunkvežimių. Aš ir pasakiau: “Ir 
vėl muitinė!” Man atsakė: “Taip, 
muitinė”. Pamačiau kad prie 
namuko ir vėliava iškelta. Aš 
nustebęs paklausiau, ką čia ta 
muitinė Kauno priemiestyje vei
kia, kai artimiausia siena yra gal 
už šimto kilometrų ar net to
liau. Į tą mano klausimą atsaky
mo neturėjo. Mano bičiulis sa
kė, kad apie Kauną 3 ar 4 to
kios muitinės esančios. Ir prie 
Vilniaus esančios tokios muitinės.

Devintasis fortas
Vos keletą minučių pava

žiavę jau buvome forto prieigo
se. Buvo vieta automobiliams 
pastatyti, bet mūsų vienintelis 
automobilis tebuvo. Į fortą vedė 
platus tašytų akmenų takas. 
Trejetas moterėlių iš tų akmenų

Rygos senamiestyje - šių įspūdžių autorius JUOZAS ŽYGAS

Lietuva ir Kanada
Rašytojo VYTAUTO TAMULAIČIO knygų tėvynės

JANINA MARCINKEVIČIENĖ
Vaikų ir jaunimo rašytojo 

Vytauto Tamulaičio sukakties 
(gimė 1913 m. sausio 17 d.) va
karas ir knygos “Svirplio muzi
kanto kelionės” pristatymas vy
ko ne tik Vilniaus rašytojų są
jungos klube, bet ir Šakių rajo
no mažame Kriūkų miestelyje, 
nes rašytojas prieš 85-erius me
tus yra gimęs ir augęs tuometi
nio Kriūkų valsčiaus Sutkiškių 
kaime.

Į sukaktuvines kraštiečio ir 
kartu išeivijos (rašytojas nuo 
1948 m. gyveno Kanadoje) Vy
tauto Tamulaičio iškilmes Kriū
kų miestelio vidurinėje mokyk
loje sausio 15 d. sugužėjo ne tik 
vietiniai poezijos mylėtojai, bet 
ir Šakių savivaldybės meras V. 
Cikana, kultūros skyriaus vedė
ja A. Kasparevičienė bei kiti 
šakiečiai, daug garbių svečių iš 
Vilniaus: Rašytojų sąjungos pir
mininkas V. Sventickas, rašyto
jai - A. Karosaitė, V. Račickas, 
M. Vainilaitis, literatūros kriti
kas J. Linkevičius, kultūros isto
rikas A. Vaičiūnas, Rašytojų są
jungos leidyklos direktorius V. 
Kerys, radijo žurnalistas J. Ra
gaišis, Vilniaus ir Kauno zana
vykų bendrijų nariai.

Artėjant šiai sukakčiai, ra
šytojo Vytauto Tamulaičio gar
bei buvo paskelbtas Suvalkijos 
krašto poezijos ir prozos, skir
tos vaikams, kūrėjų konkursas, 
kuris turėjo nustatyti pirmąjį 
Vytauto Tamulaičio premijos 
laureatą. Konkurse galėjo daly
vauti kūrėjai, 1997 m. išleidę 
vaikų literatūros knygeles arba 
pateikę komisijai leidybai pa
ruoštus rankraščius, Suvalkijoje 
gyvenantys ar iš čia kilę. Išdrįso 
savo kūrybą (dažniausiai poezi
ją) konkursui pateikti net 8 au
toriai, jų tarpe ir keli Kaimo ra
šytojų sąjungos nariai.

Sukaktuvinėse 85-jų gimi
mo metinių iškilmėse rašytojo 
V. Tamulaičio kūrybą apžvelgė 
mokytoja V. Šuopienė, o Kriū
kų vidurinės mokyklos mokiniai 
iš rašytojo knygelių skaitė iš
traukas. Šios mokyklos direkto
riaus pavaduotoja D. Valuckie- 
nė ir mokytojas R. Virbyla su 
mažiausiais mokinukais įsiterpė 
nuotaikinga inscenizacija iš nau
jai pristatomos, dar spaustuvės 
dažais kvepiančios knygos 
“Svirplio muzikanto kelionės”, 
puikiai iliustruotos dailininko 
A. Každailio.

Vietinius' atlikėjus įdomiu 
pasakojimu apie rašytoją Vy
tautą Tamulaitį papildė kultū-

tarpų žoles krapštinėjo. Šalia jų 
ir vyriškis stovinėjo, turbūt jis 
buvo jų “padėjėjas”. Forto vidu
je matėsi keletas kranų, turbūt 
kokie nors darbai vyko. Kasoje 
nusipirkome bilietėlius ir paaiš
kino, kaip reikia eiti.

Ketvertą fortų aš buvau ma
tęs, visi jie buvo mūriniai, o šis 
jau gelžbetoninis. Ir savo konst
rukcija skirtingas nuo kitų. Dar 
prieš karą buvau skaitęs, kad tai 
buvo Verduno fortų kopija. 

ros istorikas A. Vaičiūnas. Jis 
atkreipė dėmesį j žymios Sūdu
vos švietėjos Cecilijos Bindokai- 
tės nuopelnus, nes ji sugebėjo 
formuoti būsimo rašytojo meilę 
gamtai, savo tėviškei, visai Lie
tuvai. Kriūkų žaliosiose pievose 
Vytautas Tamulaitis studijavo 
žiogų, skruzdėlių bei kitų vabz
džių pasaulį, surinko vertingą 
(tuo metu geriausią) Lietuvos 
vabalų kolekciją.

Būdamas Marijampolės ma
rijonų gimnazijos trečiaklasis 
parašė pirmuosius kūrinius, ku
riuos mielai išspausdino to me
to vaikų laikraštis “Žvaigždu
tė”, o kai pasirodė jo pirmosios 
knygelės “Skruzdėlytės greitu
tės nuotykiai” ir “Kiškelio užra
šai”, Švietimo ministerijai suti
kus, iš teisės studijų rašytojas 
pasuko gamtos mokslų keliu.

Malonu buvo klausyti labai 
šiltai apie rašytoją kalbantį lite
ratūros kritiką J. Linkevičių. Jis 
pabrėžė, kad gamtos vaizdai 
Vytauto Tamulaičio kūryboje 
galbūt todėl tokie įspūdingi, 
kad jo vaikystė prabėgo labai 
gražioje tėvų sodyboje prie Ne
muno. J. Linkevičius perskaitė 
ir rašytojo vaikystės biografiją- 
novelę (aišku, savo sukurtą), 
pavadintą “Broliai”, įvardinda
mas bendraautoriais V. Tamu
laičio žmoną Mariją, brolį Stasį, 
seseris - Jadvygą ir Oną.

Galime didžiuotis ir tuo, 
kad Lietuvoje ir ankstesniais 
laikais buvo išleistos šešios ra
šytojo knygos: “Skruzdėlytės 
greitutės nuotykiai” (1935 m.), 
“Kiškelio užrašai” (1935 m.), 
“Vytuko užrašai” (1937 m.), 
“Naktis ant Nemuno” (1938 
m.), “Vieną kartą” (1942 m.), 
“Ateina pavasaris” (1937 m.)

V. Tamulaitis 1944 m. pasi
traukė Vokietijon, gyveno karo 
pabėgėlių stovyklose, o 1948 m. 
persikėlė Kanadon, kur rašė 
apysakas, bei knygas daugiausia 
vaikams. Kanadoje buvo išleisti 
jo kūriniai: “Svirplio muzikanto 
kelionės” (1960). “Širdis audro
je”, “Sugrįžimas”. Anglų kalbon 
buvo išversti jo kūriniai: 
“Skruzdėlytės greitutės nuoty
kiai”, “Laidotuvės”, “Savoje ša
lyje” (In One's Land). Autorius 
mirė Toronte 1993 m. rugsėjo 
22 d. Palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse.

Rašytojas V. Račickas naujai 
išleistą Vytauto Tamulaičio 
knygą pavadino “Tikra vabalų 
gyvenimo enciklopedija, pra
nokstančia visas kitas ir dina
miškumu, ir palyginimais”.

Renginio pabaigoje pirmojo 
Vytauto Tamulaičio konkurso 
sekretorė poetė Alma Karosai
tė pristatė vertintojų komisijos 
narius: pirmininką profesorių 
V. Aurylą, rašytojus V. Račicką 
(dalyvavo komisijoje ir ji pati), 
kultūros istoriką A. Vaičiūną ir 
Šakių rajono švietimo skyriaus 
inspektorę R. Vyšneveckienę. 
Taip pat išvardino dalyvavusius 
konkurse.

Premijas įteikė Rašytojų są
jungos pirmininkas V. Sventic- 
kas kartu su Šakių savivaldybės 
meru V. Cikana. Konkurso lau
reatu tapo rašytojas Martynas 
Vainilaitis, rankraštyje pateikęs 
poemą “Kalvio pasaka”.

Trys skatinamosios premi
jos ir diplomai atiteko Kaimo 
rašytojų sąjungos narėms E. 
Dekaminavičienei (gyv. Kazlų 
Rūdoje) už knygutę - eiliuotas 
pasakas “Gaidžio ašaros”, iš Ša
kių kilusiai (gyv. Alytuje) D. Jo- 
vaišienei už knygutę “Staigme- 
nukas” ir E. Šulinskienei. Kiti 
dalyvavusieji konkurse (ir aš pa
ti) buvome apdovanoti naujai 
išleistomis rašytojo Vytauto Ta
mulaičio knygomis.

Ne tik Martynas Vainilaitis 
renginio pabaigoje sakė: “Būkit 
laimingi, kaip aš laimingas”, bet 
ir daugelis, dalyvavę renginyje, 
ypač vyresnio amžiaus žmonės, 
kaip ir laureatas, prisiminė, kad 
vaikystėje skaitė ne tik Vytės 
Nemunėlio, bet ir Vytauto Ta
mulaičio knygeles. Visi esantys 
salėje nemokamai gavo A. Vai
čiūno parengtus lankstinukus, 
skirtus vaikų ir jaunimo klasikui 
Vytautui Tamulaičiui.

Renginio pabaigoje .skam
bėjo Šakių muzikos mokyklos 
auklėtinės D. Adomaitytės švel
nus ir šiltas perspektyvus balsas. 
Dalyvavusieji renginyje pabend
ravo prie kavos puodelio, kei
tėsi knygomis, rašė autografus.

Kriukų moksleiviai skaito ištraukas iš rašytojo VYTAUTO TAMULAIČIO knygų Nuotr. G. Jokūbaičio

Akimirkos su ukrainiečiu partizanais*

Kodėl jie mūsų nesušaudė?
V. KORSAKAS

Vakarų Ukraina. Rovno 
sritis. Tučinos karinė stovykla, 
visų vadinama kariniu lageriu, 
kuriame tarp keliolikos divizijų 
miško pakraštyje, ąžuolų ir ber
žų pavėsyje, stovyklavo atskira 
nedidelė dalis karių: 03049 ba
terija AIR. Lietuviškai - artile
rijos prietaisų žvalgyba. Vasa
ros sezonui pasibaigus, ji grįž
davo į savo nuolatinę buveinę - 
kareivines Slavutos miestelyje, 
Padolės Kamencevo srityje.

1951 m. pavasaris. Tuo me
tu Vakarų Ukarinoje, kaip ir 
Lietuvoje, vyko partizaninės ko
vos. Visur vyravo antisovietinės 
nuotaikos. Daug vyrų gyveno 
miškuose, ypač Karpatų kal
nuose. Dalis jų dieną dirbo, o 
vakarais užpuldinėdavo oku
pantus ir jiems parsidavusius 
tautiečius. Okupantai buvo su
telkę didelius MVD dalinius. 
Tačiau susidoroti su partizanais 
vis nepavykdavo. MVD dalinių 
kareiviai nešiojo raudonus ant
pečius. Partizanai juos lengvai 
atskirdavo nuo kitų kareivių ir 
iš pasalų dažnokai nušaudavo. 
Vadovybė, nerasdama būdų 
jiems apsaugoti, kad neišskirtų 
iš kitų reguliarios kariuomenės 
dalinių, privertė visus nešioti 
raudonus antpečius.

Be atviro pasipriešinimo, 
stipriai veikė ir pogrindis. Po
grindžio organizacija, susipynu
si su miške gyvenančiais, gerai 
ginkluotais vyrais, sudarė didelę 
pasipriešinimo jėgą, su kuria ru
sams susidoroti iš tikrųjų buvo 
sunku. Rusai juos visus vadino 
banderoveais, t.y. į Vakarus pa
sitraukusio ir ten gyvenančio šių 
grupuočių vado Bandero pavar
dė. Šie miško vyrai kartais pri
artėdavo ir prie karinės stovyk
los. Tačiau mums, šioje dalyje 
tarnaujantiems, pajusti jų ant
puolių neteko.

Bet štai minėtą pavasarį 
penki mūsų dalies kareiviai, 
tarp jų ir aš, puskarininkio Spi- 
ridonovo vadovaujami, būrio 
vado buvome pasiųsti j tolimes
nius miško kvartalus prisipjauti 
vytelių, iš kurių pindavome 
gaubtus pridengti nuo saulės 
spindulių mašinų ratams. Visi 
ėjome gerai nusiteikę. Buvome 
du lietuviai, vienas rusas ir du 
gruzinai. Ėjome be triukšmo, 
kadangi eiguliai kareivius vaiky
davo. O įsakymą parnešti vyte
lių būtinai, reikėjo įvykdyti. 
Staiga išgirdome netoliese ėju
sio puskarininkio balsą: - Vot 
bliad! Papali.

Mes su draugu per lazdynų 
šakas stengėmės pamatyti kas 
nutiko. Tikėjomės, kad mus pa
matė miško sargas, todėl pasi
ruošėm sprukti. Tačiau išvydo
me, kad prie mūsų artėja įvai
riomis uniformomis apsirengę 
ginkluoti žmonės. Po trumpos 
akimirkos buvo aišku: mus ap
supo Ukrainos partizanai arba, 
kitaip sakant, banderoveai. Ke
lios akimirkos, ir mes stovėjome 
pakėlę rankas.

Aš su kauniečiu J. Ambrazu 
pasižiūrėjome vienas į kitą ir 
nusišypsojome. Jam, matyt kaip 
ir man, pripratusiam prie pana
šių lietuviškų dramų, baimės 
nekėlė ir ši scena. Tikėjomės, 
kad viskas baigsis laimingai. Ki
ti stovėjo išsigandę. Jų veidai 
buvo išbalę kaip drobė, ypač po 
to, kai nuo jų aprangos nuplėšė 
komjaunimo ženkliukus. Prasi
dėjo apklausa. Po to mane su 
Ambrazu nuo jų atskyrė. Parti
zanai su mumis kalbėjo links

mai, įtikinėjo, kad apie mūsų 
krašto žmonių kovas žino ir net 
su Lietuvos partizanais turi ryšį.

Labai blogai atsitiko su ki
tais. Tardė gana šiurkščiai. Par
tizanus labai paveikė, kai gruzi
nas prasitarė, kad Stalino var
das yra šventas. Mes ėjome kar
tu su partizanais, o kitus varė 
jau surištomis rankomis. Mums 
pavojus negrėsė, bet ir mūsų 
širdyse kaupėsi nerimas. Baisu 
buvo pagalvoti, kuo visa tai pa
sibaigs.

Maždaug po valandos ne
skubaus žygio sustojome. Slinko 
minutės, ilgesnės už valandas. 
Laukėme, kuo ši tyla baigsis, 
nes ji pranašavo audrą - didelę 
ir skausmingą. Tikriausiai ją 
jautė ir kiti. Jie slapčiomis žvilg
čiojo vieni į kitus, į mus, į me
džių viršūnes, mėlyną dangų. Jų 
žvilgsniuose buvo matyti mirti
na baimė, noras ką nors pasaky
ti, paprašyti, paaiškinti, primin
ti, kad jie nekalti, jie nieko blo
go Ukrainos žmonėms nepada
rė, jie su vietiniais nekariavo, jų 
sodybų nedegino. Jų gimtinė toli...

Kai automatų vamzdžiai pa
kilo ir susilygino su kareivių 
krūtinėmis, viskas apmirė, akys, 
lyg kieno verčiamos, užsimerkė. 
Partizanai, pažvelgę į mus, nusi
šypsojo ir įtampa atslūgo. Suim
tiesiems atrišo rankas, užsimez
gė pokalbis. Man iš džiaugsmo 
apsalo širdis. Matėsi, kad viskas 
pasibaigs geruoju. Deja, visų 
nustebimui, kai buvome visi at
sipalaidavę, dalis partizanų ant 
žemės išsitiesę gulėjo, kiti 
sėdėjo, mums vadovavęs ser
žantas griebė iš arčiausiai sto
vinčio senyvo amžiaus partizano 
automatą ir Jo vamzdį pasuko į 
partizanus. Šią akimirka jau ne- 
nustebom, o nustėrom. Nustė- 
rome ir dėl to, kad nė vienas iš 
partizanų nepajudėjo iš savo 
vietų, nors seržantas su automa
tu rankose vis dar sukiojosi, 
stengdamasis paleisti bent vieną 
seriją. Supratom visi, o labiau
siai seržantas, kad čia buvo ban
dymas...

Bandymas pavyko. Seržan
tas pats save atidavė mirčiai. 
Tos kruvinos dramos mes ne
matėm. Ji įvyko keliasdešimt 
žingsnių nuo mūsų. Tačiau vis
kas paaiškėjo, kai automatų šū
viai sudrumstė miško tylą. Su

Lietuviai ir kitų tautybių lankytojai Vatikano rūmuose su juos 
saugančiais šveicarų gvardijos budėtojais

pratome, kad mums vadovavęs 
seržantas ir du kareiviai sušau
dyti. Gailėjom. Buvo puikūs vy
rai. Nutilus šūviams, partizanų 
būrio vadas šaltai atsisuko į mus 
ir tarė:

- Vis dėlto jie buvo šunys. 
Nesistebėkite, kad taip pada
rėm. Kova yra kova. Jie ir mus 
gaudo, šaudo, gyvus kankina. 
Matėte, kaip jų rankoje atsirado 
automatas... Jie mūsų taip pat 
nebūtų pagailėję. Mūsų būryje 
yra keturiasdešimt du vyrai. Tai 
baudžiamasis būrys. Visi vyrai 
rinktiniai. Jų šeimos vienų iš
šaudytos, kitų ištremtos, trečių 
sukimštos į kalėjimus, sodybos 
sudegintos. Todėl čia esančių 
vyrų rankos nedreba. Viso gero!

Visi pakėlė rankas prie ke
purių ir dingo miško žalumoje. 
Atsipeikėję po tokios dramos 
skubėjome į dalinį. Kilo pavo
jaus aliarmas: mūsų ir kitos da
lys išskubėjo mūsų nurodyta 
kryptimi. Išsiskleidusios karei
vių virtinės juos surado greitai. 
Seržantas ir vienas kareivis bu
vo negyvi, o antrasis gyvas, bet 
labai sunkai sužeistas.

Po šio įvykio prasidėjo ma
no ir J. Ambrazo tardymas. Iš 
pradžių tardė dalinyje, vėliau 
divizijos štabe, dar vėliau laikė 
izoliatoriuje, tačiau visur skam
bėjo tas pats klausimas: kodėl 
jie mūsų nesušaudė?

Vėliau mūsų būklę sunkino 
gyvas likęs gruzinas, kuris įrodi
nėjo, kad mes, apsupus partiza
nams, šypsojomės ir draugiškai 
su jais sveikinomės. Pagaliau 
mus suėmė: apkaltino 54 str. I- 
b, t.y. tėvynės išdavimas. Teisė 
Prikarpatų srities karinis tribu
nolas. Gavę paskutinį žodį, pa
prašėme kad paaiškintų už ką 
mus teisia. Teismo pirminin
kaujantis su ironiška šypsena 
pakartojo: - Kodėl jie jūsų ne
sušaudė?

Kaip tėvynės “išdavikus” 
mus abu nuteisė po dvidešimt 
penkerius metus kalėti, o po 
bausmės atlikimo dar penkerius 
metus tremties.

Sargybos lydimi, su draugu 
iš teismo salės eidami, nuteisti 
kaip tėvynės “išdavikai”, tylo
mis vienas kitą klausėme: - Ko
dėl jie mūsų nesušaudė?

1956 m., Vladimiro kalėjimas



Reikšmingai mokyklos 
sukakčiai artėjant

Šiais 1998 metais sueina 50 metų Toronto Maironio 
mokyklai. Jos sukaktis bus minima šį pavasarį
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“Saleziečių žinioms” - 70 metų
Sukaktis paminėta Vilniaus universiteto šventovėje. Mėnrašti 

redaguoja kunigas Pranas Gavėnas jau 25-ri metai

LIUDA ŠILEIKIENĖ

1998 m. pavasarį švęsime 
lietuvių šeštadieninės mokyklos 
Toronte penkiasdešimtmetį. Prieš 
50 metų lietuviškai mokyklai 
uždegta liepsnelė pradžioje pla
čiai liepsnojo. Suvažiavusių tėvų 
į naują kraštą buvo du svarbūs 
uždaviniai: įsikurti, bei darbą 
susirasti (daugeliui jų universi
tetų diplomai tapo beverčiai) ir 
vaikuose įdiegti lietuvybę.

Ir taip 1948 m. buvo įsteigta 
Toronte lietuvių vaikams šešta
dieninė mokykla ir pavadinta 
“Lietuvių Maironio šeštadieni
nė mokykla”.

Pradžioje mokykla turėjo 
daug mokinių ir visi kalbėjo lie
tuviškai. Mokytojų dar su Lietu
voje įgytu pasiruošimu buvo už
tektinai. Sunkiau buvo su kny
gomis, vadovėliais - jų kaip ir 
neturėta. Dalis mokytojų buvo 
sutelkę medžiagos dar Vokieti
joje veikusiose lietuvių mokyk
lose, bet jos buvo per mažai, be 
to, ją reikėjo tobulinti.

Mūsų Toronte žymaus pe
dagogo A. Rinkūno dėka mo
kyklai buvo paruošta ir išspaus
dinta skaitinių, pritaikytų vado
vėlių įvairiems skyriams. Toron
to mokykla taip pat susirišo su 
lietuviškomis mokyklomis JAV- 
bėse ir iš ten gaudavo daugiau 
pritaikytos medžiagos.

Po keliolikos metų mokyk
loje kasmet mokinių skaičius 
pradėjo mažėti, o ir daugelio 
vaikučių silpnėti lietuvių kalba. 
Lietuvos nebeliko pasaulio že
mėlapiuose, nebesigirdėjo žo
džio “Lithuania” nei radijuje, 
nei televizijoje. Visur tik - 
“Russia”. Dalis lietuvių tėvų 
pradėjo galvoti: nebėra Lietu
vos, kam reikalinga lietuviška 
mokykla, kam reikalinga lietu
vių kalba? Vaikai esą kanadie
čiai, turi savo kanadiškas mo
kyklas, lietuvių kalba pasaulyje 
nebus reikalinga. Kam vargti ir 
vaikus varginti, atimti iš jų ma
loniausią šeštadienio rytą?

Ir tik stipriai susipratusių 
tėvų vaikai belankė lietuvišką 
šeštadieninę mokyklą, bet mo
kyklos vadovybė, mokytojai, su
prasdami didelę reikšmę mo
kyklos lietuvių vaikams, ištver
mingai dirbo. Juk vaikai turi su
prasti, kokiai grupei jie šiame 
tautų katile priklauso. Muzikės 
D. Viskontienės dėka šalia ra
šymo, skaitymo, gramatikos, is
torijos ir t.t.. mokyklos korido
riais sklido iš muzikos kambario 
lietuviškų dainų garsai. Buvo 
sudarytas mokyklos mokinių 
choras, kuris dainuodavo per 
savo šventes ir giedodavo šven
tovėje.

Kanados ministeris pirmi
ninkas R. E. Trudeau kartą vi
suomenei savo kalboje pareiš
kė: “Kanada yra sudaryta iš 
įvairių tautybių plytų, ir kiekvie
na plyta turi teisę žinoti savo 
kilmę - tautybę ir išlaikyti jos 
charakterį”. Jo žodžiai buvo 
dvasinis sustiprinimas Kanadoje 
tautinėms mokykloms. Bet tai 
ne visiems tėvams įstrigo į širdį. 
Tik gerai susipratę tėvai vežiojo 
šeštadieniais savo vaikus į lietu
višką mokyklą.

Mokyklos vadovybė ragin
davo spaudoje tėvus siųsti vai
kus į lietuvišką mokyklą, pa
brėždama didelę mokyklos nau
dą vaiko asmenybei. Jei reikėtų 
nubrėžti Maironio šeštadieni
nės lietuvių mokyklos gyvavimo 
kreivę per 50 metų, joje rastu
me kai kuriuose metuose jau la
bai mažus mokyklos mokinių 
skaičius.

Toronto Maironio mokyklos pirmas ir antras skyrius su mokytoja J. KRIŠČIUNIENE Ntr. G. Paulionienės

Vėliau jaunesnės kartos tė
vai, baigę Kanadoje universite
tus ar kitas mokyklas, pradėjo 
savo vaikus vežti j šeštadieninę 
lietuvių mokyklą. Tie patys tė
vai, kurie priekaištaudavo savo 
tėvams, vežantiems juos į mo
kyklą, jau kitaip galvojo. Tai bu
vę Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Jie dabar patys 
keliasi šeštadieniais anksčiau, 
vėl savo vaikus veža mokytis į 
lietuvišką mokyklą.

Taigi mokytojai, mokyklos 
vadovybė laimėjo, išugdė susi
pratusius lietuvius, branginan
čius savo tautiškumą. Ir taip jau 
nuo 1980 m. pamažėli mokinių 
skaičius daugėjo.

Lietuvai atgavus laisvę, 
daugelis veikėjų iš Lietuvos, 
kaip pvz. V. Landsbergis, G. 
Vagnorius ir kiti, lankydamiesi 
Toronte, visų pirma domėjosi 
lietuviška mokykla ir visi ją pir
miausia lankydavo. Jie nusteb
davo, kai jiems žengiant į salę 
mokiniai sutikdavo juos daina 
“Mes dainuojam visada - mūs 
tėvynė Lietuva”. Tai buvo liudi
jimas, kad per tokį ilgą laikotar
pį be tėvynės vaikuose išlaikytas 
tautiškumas.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, mokinių skaičius gero
kai padidėjo, vėl pilnai sulieps
nojo mokyklai 1948 m. uždegta 
ugnelė. Mokyklą dabar lanko 
jaunųjų ir jaunesniųjų šeimų 
vaikučiai. Jų yra apie 250. Jei iš
nyktų mūsų tautinės mokyklos, 
palengva dingtų ir lietuviška vi
suomenė Kanadoje.

Šeštadieninė lietuvių mo
kykla nuo mažens vaikučius su
buria į lietuvišką bendruomenę, 
skiepydama juose lietuvišką 
patriotizmą, tautinį jausmą, kad 
jie priklauso garbingai lietuvių 
tautai.

Kiekvienam susipratusiam 
lietuviui turėtų būti šventa pa
reiga išlaikyti šeštadienines mo
kyklas išeivijoje. O mokykla tu
rėtų plačiau išeiti į visuomenę. 
Aukštesnių klasių bei kursų 
mokinius reikėtų pratinti akty
viai dalyvauti visuomenės rengi
niuose su eilėraščiais, skaiti
niais, pranešimais...

Jauno lietuvio žodinis pasi
rodymas sužvilga lyg paberti 
deimančiukai, teikia parengi
mui turiningumą, įneša viltį ir 
gerą nuotaiką. Taip palengva, 
jau nuo mokyklinio amžiaus 
bręstų lietuvių visuomenės vei
kėjas ir baigę mokyklą įsijungtų 
bendron veiklon.

Pedagogas A. Rinkūnas 
žurnale “Žingsniai” 1948 m. 13 
nr. paskelbtame straipsnyje “Li
tuanistikos dalykų dėstymas ir 
lietuvybė” aiškino lietuviškoms 
tremties mokykloms: “Geras 
viešas dailusis žodis yra taip pat 
galinga tautinio auklėjimo prie
monė. Be reikalo kai kurios 
mokyklos lyg ir privengia. Dek
lamuojantis mokinys mokosi 
dailiai kalbėti, dar daugiau į da
lyką įsijaučia, duodamas progą 
ir kitiems tąja dvasia pagyventi.”

Dar norėtųsi pridurti: dai
liajam lietuviškam žodžiui Mai
ronio mokykloje puoselėti yra 
dar viena galimybė: pasikviesti 
Lietuvoje baigusią literatūros 
mokytoją, atvykusią iš Lietuvos 
į Torontą, ir čia pastoviai gyve
nančią.

Visa lietuvių visuomenė To
ronte - Mississaugoje ir jų apy
linkėse tebūna pasiruošusi tin
kamai sutikti Maironio mo
kyklos sukaktį.

“Saleziečių žinių” mėnraščio 70 metų sukakties šventėje. Viduryje - vysk. J. TUNAITIS, dešinėje - kun. PR. 
GAVĖNAS, kairėje - atsakingoji mėnraščio sekretorė M. KATILIŪTĖ Nuotr. A. Vitkausko

Pietų Amerikos Jie tuvių jaunimo suvažiavimas
KUN. E. PUTRIMAS, Torontas

Atsiliepdama į PLB pasiū
lymą ir į Brazilijos lietuvių jau
nimo sąjungos pastangas suor
ganizuoti Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavimą, PLB 
valdyba kartu su PL Jaunimo 
sąjunga nutarė paremti šį suva
žiavimą, kuris įvyko Sao Paolo, 
Brazilijoje, 1988 m. sausio 18-25 
d.d. Į suvažiavimą atvyko jauni
mas iš Argentinos, Urugvajaus, 
Brazilijos, Vokietijos, Kanados 
ir Lietuvos.

Sausio 18 ir 20 d.d. buvo 
skirtos simpoziumui ir diskusi
jom. Ilgą ir išsamų pranešimą 
padarė PL Jaunimo sąjungos 
pirmininkas Rimas Baliulis iš 
Vokietijos apie PLJ sąjungos 
veiklos gaires, kurias nustatė IX 
PLJ kongresas 1997 m. JAV. 
Daug buvo diskutuojama, kaip 
padėti Pietų Amerikos jaunimo 
sąjungom, kad kartu veiktų su 
vietinėm lietuvių bendruome
nėm. Suvažiavimą suorganizavo 
ir daugiausia jame dalyvavo bu
vusieji Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai.

Sao Paolo Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Petras Rukšys įdomiai kalbėjo 
apie lietuvių imigracinę istoriją 
Brazilijon. 1928 m. kun. Valavi
čiaus pastangomis buvo įsteigta 
Šv. Juozapo katalikų bendruo
menė, kuri rūpinosi šventovės 
nuoma ir lėšomis pastatyti lietu
viams savo šventovę. 1931 m., 
vietinių lietuvių komunistų pa
stangomis, kun. Valavičius buvo 
ištremtas iš Sao Paolo. Tais pa
čiais metais atvyko iš Lietuvos 
kun. Sugintas, kuris tęsė pastan
gas pastatyti lietuviams švento
vę. 1935 m. kovo 27 d. Sao Pao
lo priemiestyje Šv. Juozapo 
bendruomenė nupirko sklypą ir 
pradėjo statyti šventovę. 1936 
m. vasario 16 buvo pašventinta 
Šv. Juozapo lietuvių šventovė.

Su Lietuvos konsulo pagal
ba buvo įsteigtos net 5 lietuviš
kos mokyklos Lietuvos valdžios 
pinigais. Per karą Brazilijos val
džia uždarė visas lietuviškas or
ganizacijas, išskyrus parapiją. 
Tada vietiniai lietuviai nutarė 2 
mokyklas parduoti, išlaikyt ki
tas 3. Šiandien 2 mokyklų pa
statai išnuomoti ir tuo būdu iš
laikomas lietuvių kultūros cent
ras su Lietuvių sąjunga Brazi
lijoje.

Pirmieji lietuviški laikraš
čiai Brazilijoje pasirodė 1928 
m.: “Brazilijos lietuvis” ir “Lie
tuvis Brazilijoje”, Šv. Juozapo 
leidžiama “Šviesa” ir lietuvių 
komunistų “Pietų Amerikos ai
das”. Nuo 1948 m. leidžiamos 
“Žinios” ir kun. P. Rukšio dėka 
išlikusi “Mūsų Lietuva”, kuri 
šiemet švenčia 50 m. sukaktį.

Brazilijos lietuvių bendruo
menė buvo įsteigta 1958 m. Ji 
aktyviai padėjo organizuoti Jau

nimo sąjungą 1975 m., III PLJ 
kongresą ir VII kongresą 1991/ 
2 m.

Brazilijos lietuvių bendruo
menė yra antroji savo skaičiumi 
užsienyje. Pvz. 1928 m. iš Lietu
vos j Sao Paolo atvyko 30,000 
imigrantų. Tai skaičius, kuris 
sudarė 4-5% visų Sao Paolo gy
ventojų. Šiandieną Sao Paolo 
yra trečias didžiausias pasaulyje 
miestas, kuriame gyvena per 10 
milijonų ir apylinkėse per 20 
milijonų. Pagal Brazilijos statis
tinius duomenis šiandien Brazi
lijoje yra apie 250,000 lietuvių 
kilmės gyventojų. Trečdalis ar 
net daugiau nei pusė lietuvių 
gyvena Sao Paolo mieste ir jo 
apylinkėse.

Kun. E. Putrimas vadovavo 
svarstyboms klausimo: kaip mes 
galim padėti Lietuvai ir kaip 
Lietuva - užsienio lietuviams. 
Nagrinėjome pirmiausia mūsų 
bei bendruomenės lietuvišku
mą. Priėjome išvadą, kad Lietu
va prasideda manyje, per mano 
identitetą šeimoje, bendruome
nėje. Čia buvo išryškinta PLB 
svarba. Mes padedame Lietuvai 
visų pirma patys išryškindami 
savo lietuvišką identitetą ir per 
savo profesiją bei kontaktus su 
vietiniais gyventojais siekiame 
pratęsti tuos ryšius Lietuvai. 
Dalyviai suprato, kad integraci
ja yra natūralus procesas tame 
krašte, kuriame gyvename. Lie
tuva yra maža valstybė, tad turi
me siekti savo krašte supažin
dinti su ja vietinius gyventojus ir 
pagal savo profesijas ir santy
kius su vietiniais gyventojais 
siekti tinkamų ryšių Lietuvoje. 
Jautėme reikalą daugiau infor
muoti Lietuvos gyventojus apie 
savo veiklą bei siekimus, kad 
Lietuva mus labiau įvertintų ir 
suprastų mūsų siekius.

Sausio 21-24 d.d. “Lituani
kos” sodyboje (100 km nuo Sao 
Paolo miesto), kuri buvo nu
pirkta po 1975 m. III Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso, įvy
ko suvažiavimo stovykla-vado- 
vavimo kursai. Vadovavo iš 
Klaipėdos Dvasinės pagalbos 
jaunimui centro socialinės pe
dagogikos specialistės ir centro 
programos koordinatorės sės. 
Asta Venskauskaitė ir Klaipė
dos univ. profesorė Ilona Jonu
tytė. Vadovavimo kursai rėmėsi 
“Natūralaus pagalbininko pro
grama”, kurią jau lig šiolei pe
rėjo 300 DPJ centro savanoriai 
ir šiemet pereis 160. Toji pro
grama siekia išmokyti dalyvius 
įgūdžių, kurie įgalins jaunimą 
padėti sau patiems ir tiems, ku
riems vadovauja. Mokė kaip 
skatinti bendravimą, aktyvumą 
bei veiklą savo bendruomenėje. 
Programa išryškino grupines di
namikos formas, bendravimo 
įgūdžius, kaip išreikšti pyktį ir 
spręsti konfliktus, panaudoti 
komunikacijos formas. Užteko 
laiko ir susikaupimo vakarui. 
Nors temperatūra siekdavo 35°- 
40°C. visi dalyviai aktyviai daly
vaudavo ir laisvalaikiu vykdavo 
diskusijos. Viena pietiečių savy
bė, išryškėjusi suvažiavime -

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). 

mėgsta kalbėti, kai kada visi iš 
karto.

Suvažiavimas baigėsi sausio 
25 d. Mišiomis Šv. Juozapo 
šventovėje Sao Paolo mieste. 
Tą dieną miestas šventė savo 
444 gimtadienį: buvo įsteigtas 
portugalų jėzuitų misijonierių.

SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
1. Prašome PLIS rengti P. 

Amerikos lietuvių jaunimo su
važiavimus kasmet skirtingose 
P. Amerikos šalyse.

2. Skatiname Argentinos 
LJS surengti sekantį pietiečių 
suvažiavimą 1999 metų vasarą 
Argentinoje. Įpareigojame Ar
gentinos LJS valdybą informuo
ti visas P. Amerikos LJS ir kitas 
organizacijas apie šį renginį.

3. Prašome P. Amerikos 
kraštų spaudos leidėjus priimti 
bei rašyti straipsnius apie kitų 
P. Amerikos LJS veiklą.

4. Prašome PLIS teikti in
formacijas Lietuvos ir išeivijos 
laikraščiams apie šį suvažiavimą 
ir apskritai apie P. Amerikos 
LJS veiklą.

5. Įpareigojame kiekvieną 
P. Amerikos LJS pranešti kas 
mėnesį apie savo veiklą PLJS, 
surasti tam darbui tinkamus 
žmones bei sudaryti komisijas.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Brazilijoje dalyviai Nuotr. E. Putrimo

Įvairios
Čikagos spaudoje gana pla

čiai rašoma apie naujai išrinktą 
Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų, ilgametį čikagietį, ži
nomą gamtosaugininką bei įvai
rių visuomeninių sričių veikėją.

“Daily Southtown” 1998 m. 
sausio 24 d. laidoje C. Falsami 
rašo apie V. Adamkaus sutiktu
ves Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte, kurio auditorijoje naują
jį prezidentą sveikino apie 500 
žmonių. V. Adamkus padėkojo 
savo rėmėjams. Korespondentė 
ta proga pateikė pokalbių su 
prezidentu ir jo rėmėjais ištrau
kas. Pridėta spalvota V. Adam
kaus nuotrauka. To laikraščio 
1998 m. sausio 23 d. laidoje 
Steve Metsh rašo apie V. 
Adamkaus nueitą gyvenimo ke
lią ir dabartinius jo planus besi
ruošiant vadovauti Lietuvai. Či- 
kagietis J. Kulys pokalbyje pa
reiškęs, kad V. Adamkui vado
vaujant, Lietuva per penkerius 
metus tapsianti pirmaeilė de
mokratinė valstybė Rytų Euro
poje.

“Chicago Sun-Times” 1998 
m. sausio 15 d. laidoje paskelbė 
J. Cassell straipsnį apie “first la
dy” Almą Adamkienę, kuri po-

BRONĖ TAMULYNIENĖ, 
Alytus

Žurnalui “Saleziečių žinios” 
70 metų. Iš jų 25-uosius metus 
šį mėnraštį redaguoja kun. Pr. 
Gavėnas. Šios sukakties spindu
liai iš Alytaus miesto nusidrie
kia per visą Lietuvą'.

1998 m. sausio 24 d. Vil
niaus universiteto Šv. Jono šven
tovėje įvyko graži katalikų rašy
tojų ir žurnalistų globėjo šv. Pran
ciškaus Saleziečio šventė. Susi
rinko čia katalikų žiniaskalaidos 
bendradarbiai, rėmėjai, jaunii 
Don Bosco bičiuliai, seserys sa
lezietės, sostinės šviesuomenė.

Renginio kaltininkas, žur
nalo vyr. redaktorius kun. Pr. 
Gavėnas, susirinkusius pasveiki
no, palinkėjo kad šv. Pranciškus 
ir jo darbų tęsėjas šv. Don Bos
co evangelizacijos tarnybai 
įkvėptų ir Lietuvos žurnalistus. 
Ypač tai svarbu laukiant 2000- 
jo Kristaus gimtadienio.

Vyriausias redaktorius ap
juosiamas tautine juosta, jam 
įteikiama gėlių.

Gydytoja Birutė Žemaitytė 
plačiai papasakojo apie šv. Pran
ciškų Salezietį - rašytoją ir žur
nalistą, primindama, kad šian
dien, kaip niekada, Lietuvai rei
kalingi šventi žmonės - artojai,

Pramoginis momentas iš P. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo 
Brazilijos “Lituanikoje” - “Labirinto pratybos” Nuotr. E. Putrimo

žinios
kalbyje pasisakė nesanti visuo
menininke. Reikėsią daugiau 
laiko priprasti kitaip gyventi. 
“Aš esu tik savo vyro žmona... 
žmonės išrinko jį, o ne mane”, - 
pasakė p. Alma. Ji norėtų pa
gelbėti našlaičiams, benamiams, 
seneliams, pagerinti mokyklas ir 
paruošti Lietuvos jaunimą atei
čiai. Snk.

Vilniaus Lazdynuose yra 
leidžiamas periodinis informa
cinis-kultūrinis laikraštis “Laz
dynų žiedas”, redaguojamas 
Alfredo Guščiaus. 1997 m. 
gruodžio mėn. laidoje (nr.6) re
daktorius taikliai apibūdina 
“Siamo dvynius” - Artūrą Pau
lauską ir Arvydą Juozaitį. Nuro
doma, kad Artūras Paulauskas, 
drįstantis save vadinti ateities 
prezidentu, yra užaugęs tėvo 
KGB pulkininko skleidžiamoje 
dvasioje, nepasielgęs kaip To
mas Venclova, o ėjęs senuoju 
keliu, kuriame sulyginami bude
liai ir jų aukos.

“Intelektualu besivadinan
tis Arvydas Juozaitis - visokių 
vienybės, santarvės etc. fondų 
iniciatorius”, užleidęs pergalin
gą vietą A. Brazauskui, po Ko
vo 11-tosios parašęs garsųjį 

gydytojai, kunigai, mokytojai, 
kad Tėvynė atsigautų iš dvasi
nio bado.

Kultūros istorikas Albinas 
Vaičiūnas, kalbėdamas apie “Sa
leziečių žinių” leidybą, ypač pa
garbiai kalbėjo apie kun. Pr. 
Gavėną, kuris 20 metų žurnalą 
redagavo užsienyje ir jau penkti 
- Lietuvoje. Šiuo metu “Sale
ziečių žinios” išeina 22 skirtin
gom kalbom 45-ose valstybėse. 
Metinis jų tiražas - 10 milijonų 
egzempliorių.

Sveikino žurnalo “Sandora” 
vyriausia redaktorė Elvyra Ku
činskaitė, buvęs tarpukario Lie
tuvos saleziečių aspirantas Itali
joje Paulius Petronis, seserys 
salezietės.

Šventės dalyviams koncer
tavo ansamblis “Ūla”. Šv. Mi
šias aukojo vyskupas J. Tunaitis 
ir kun. Pr. Gavėnas. Šventovės 
skliautais aidėjo Lazdynų Don 
Bosco parapijos jaunimo choro 
giesmės. Veikė “Saleziečių ži
nių” ir misijų paroda. Buvo pa
sirašytas kreipimasis į Lietuvos 
seimą dėl alkoholio ir prostitu
cijos reklamos uždraudimo.

Iškilmingas renginys baigė
si. Tai buvo tik dalelė tos švie
sos, kurią skleidžia “Saleziečių 
žinios”.

straipsnį apie “istorinę klaidą”, 
pradėjęs šmeižti dešiniuosius. 
Visa jo tolesnė veikla parodžiu
si, kad “jo filosofiniai principai, 
politinės pažiūros tebetūno gi
liuose prokomunistinio mentali
teto apkasuose”...

“The Economist”, plačiai 
skaitomas, įtakingas britų sa
vaitraštis, 1998 m. sausio 10 d. 
laidoje paskelbė straipsnelį, pa
vadintą “Outsider in”, kuriame 
aiškiai menkinama Lietuva lygi
nant ją su Estija ir Latvija. Skai
tytojui peršama mintis, kad 
ekonominės būklės Lietuvoje 
nepakeis nė naujai išrinktas 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus “Amerikos biurokra- 
tas-pensininkas”. Jo galia esanti 
ribota, vidaus reikalus tvarkan
tis ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, kuris leidžia 
korupcijai ir bičiuliams klestėti. 
Rašoma, kad teoretiškai prezi
dentas gali paleisti vyriausybę, 
bet praktiškai jis tekontroliuos 
keletą antros eilės žinybų kaip 
kultūra ar švietimas. Naujasis 
prezidentas, norėdamas Lietuvą 
vesti į Vakarus, turėtų viską iš 
pagrindų keisti. Straipsnelis pa
iliustruotas V. Adamkaus nuo
trauka, po kuria parašas nu
skamba kiek ironiškai: “Adam
kus smells victory” (Adamkus 
užuodžia pergalę). Snk.



Originalus koncertas šventovėje 
Religinis čikagiškio “Dainavos” ansamblio koncertas, kurio 
programą atliko choras, solistai ir instrumentalistai, dalyvaujant 
gausiai visuomenei. Šiuo koncertu buvo pagerbti žuvusieji už 

Lietuvos laisvę ryšium su Sausio tryliktąja

O TOMĖJE VEIKLOJE
A. ŠMULKŠTIENĖ, Čikaga

“Pasiaukojau Dievui, arti
mui ir tėvynei”. Taip buvo pava
dintas Lietuvių meno ansamblio 
“Dainava” religinis koncertas, 
įvykęs 1998 m. sausio 18 d. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
šventovėje Čikagoje, skirtas pa
gerbti žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.

Tai vienas geriausių ir įspū
dingiausių “Dainavos” koncer
tų, kuriuos teko girdėti. Švento
vė buvo beveik pilna, nes suva
žiavo ne tik čikagiečiai, bet ir 
Čikagos priemiesčių lietuviai.

Ir pradžia buvo kitokia - 
Juozas Polikaitis skaitė šv. Mi
šių skaitinį (Jn 15,12-17), kurio 
paskutiniai žodžiai “nėra dides
nės meilės kaip gyvybę už kitus 
atiduoti” tartum ir nusakė šio 
koncerto rimtį bei tikslą. Pasi
girdo varpų dūžiai ir koncertas 
prasidėjo gregorine giesme 
“Lux aeterna”, kur solo giedojo 
Marius Polikaitis. Toliau - 
“Malda už tėvynę” (J. Damb
rausko) ir “Laudate Dominum” 
(W. A. Mozart’o), kur solo su 
ansambliu giedojo sol. Virginija 
Bruožytė-Muliolienė.

Ištraukas iš John Rutter 
“Requiem” puikiai atliko an
samblis, solistė V. Bruožytė- 
Muliolienė ir juos palydintys 
vargonai bei muzikinė grupė: 
Marius Gražulis - violončelė, 
Kimme Katz - obojus, Manigir- 
das Motekaitis - vargonai, 
Frank Morgan - timpanai, var
pai, Vidas Neverauskas - sinte
zatorius (varpeliai), Annabelle 
O’Shea - fleita ir Meriel Owen 
- arfa.

W. A. Mozart’o “Avė Ve- 
rum”, Ch. Gounod - “Pace Do
mine”, atliko vargonų palydima 
solistė V. Bruožytė-Muliolienė. 
Ji meldė Viešpatį už mus visus, 
ir gyvus, ir mirusius: “Neteisk 
manęs, Viešpatie, nuplauki ma
no kaltes, nes Tu esi gailestin
gas!”

Ypač graudulingai nuskam
bėjo M. Ravel’io kompozicija, 
skirta kūdikiams, žuvusiems Si-
bire ir karo audrose. Ją atliko 
fleitistė A. O’Shea, arfa prita
riant M. Owen. Rodos, šiuose 
muzikos garsuose girdėjai tų žu
vusių kūdikių motinų ir tėvų 
Jcąnčią, tylią, skausmingą, bet

Kunigas EGIDIJUS ARNAŠIUS, Mažeikių parapijos vikaras, savo 
kūrybos giesmėmis bei dainomis reiškiasi įvairiuose susibūrimuose

Žentą Tenisonaitė, Belgija

kaip baltas
Kaip baltas tingus akmuo 
guli laikas 
ant mano gyvenimo slenksčio. 
Tyla kaip siena, 
kurioje rašau laiškus, 
paišydama raides be pabaigos..
Nulipdytas iš sniego...

* * *
Pro seno namo duris 
lenda vėjas, 
užpūsdamas naktį kaip žvakę. 
Ar aš dar rasiu tave...
Ar tu lauksi manęs 
rudens muzikai skambant... 
Dabar jau per vėlu.
Per vėlu ieškoti 

pripildytą vilties, kad kūdikis 
jau laimingas, kad jo kančios 
žemėje baigėsi, o atsiskyrimas, 
nors skausmingas, bet neam
žinas...

Broliai Audrius ir Marius 
Polikaičiai kartu su ansambliu 
giedojo gregorinę giesmę: “Jė
zau, prisimink mane įžengęs sa
vo karalystėn” (J. Berthier), o 
viduriniu šventovės taku pama
žu pradėjo žengti su žvakutėmis 
rankose ir giedodami ansamb
liečiai; tautiniais drabužiais pa
sipuošusios mergaitės ir mote
rys, vyrai - juoda apranga. Juos 
sekė sol. V. Bruožytė-Muliolie
nė ir muz. M. Motekaitis. Šis 
ansamblio įėjimas buvo visiems 
netikėtas ir dėl to padarė labai 
didelį įspūdį.

Sustoję prie didžiojo alto
riaus, dainaviečiai giedojo lietu
viškas giesmes. Užbaigus pasku
tiniąją giesmę, žmonės sustojo 
ir šventovėje nuaidėjo plojimai 
- ilgi, šilti, nuoširdūs, išreiškią 
dėkingumą “Dainavai”, solis
tams ir ypač jaunajam dirigen
tui muzikui Dariui Polikaičiui! 
Žinoma, ir visiems, kurie įdėjo 
tiek daug širdies ir išmonės, kad 
būtų įvairu, gražu ir įdomu. La
bai gražiai visos koncerto dalys 
buvo išdėstytos, išplanuotos.

Koncertas truko apie pu
santros valandos, o taip norėjo
si dar ilgiau jo pasiklausyti...

Programoje įrašyta 40 dai- 
naviečių, kurių eilėse net penki 
Polikaičiai, neskaitant paties di
rigento!

Plakatą ir programos viršelį 
paruošė Vytas Čuplinskas. Jo 
buvo ir meninė talka, o techni
nė talka - Vido Neverausko..

Po koncerto dainaviečiai 
rinkosi į parapijos salę pasistip
rinti. A. Stropus, ansamblio v- 
bos pirm., dėkojo klebonui M. 
Yakaičiui, solistei, “Draugui” ir 
“Margučiui” už talką ir rek
lamą.

Klebonas kun. M. Yakaitis 
sveikino ansamblį ir sukalbėjo 
maldą už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. JAV LB kr. v-bos pirm. 
R. Narušienė sveikino. Muzikos 
kritikai tars savo žodį, o mes, 
klausytojai, buvome lyg dauso
se, angeliško grožio giesmių ap
supti. Esame dėkingi “Daina
vai” bei jos dirigentui ir visiems, 
kurie surengė šį koncertą!

dingusių žvaigždžių spindulių, 
kurie šildo sielą.

* * *
Mano širdy neliko nieko.
Lyg vėjas išpūtė, kada ugnis 

užgeso...
Nėra sapnų, svajonių, atminimų. 
Nėra širdy nei spindulio šviesos. 
Vienatvė mintyse, lyg skylėje,

juoda, 
kurioje blaškosi manoji neviltis...

* * *
Mėlyna naktis alsuoja 
paslaptingoje dykumoje 
nematomų horizontų — 
nematomų jūrų---
be akių----sapnuose-----

Čikagiškis “Dainavos” ansamblis, atlikęs religinį koncertą Marijos gimimo šventovėje 1998.1.18. Priekyje - 
dirigentas D. POLIKAITIS. Žemiau: apdovanojami - sol. V. BRUOŽYFĖ-MULIOLIENĖ ir dirig. D. 
POLIKAITIS Nuotr. Z. Degučio

LIETUVOS POETU PORTRETAI

Vytauto Bložės kūryba
ALEKSANDRAS 

ŠIDLAUSKAS, Vilnius

Gyvena Druskininkuose gar
sus ir talentingas poetas Vytau
tas Bložė. Tai daugiau nei de
šimtį knygų išleidęs rašytojas, 
tai iš tiesų naujų poetinių tekstų 
kūrėjas, ryškus dabartinės lietu
vių literatūros talentas. Tai poe
tas, kuris sujungė labai meistriš
kai du aukštus poezijos krantus 
- tradiciją ir moderną. Ir moka
mai sujungė į neatskiriamą 
vienį.

Kai kurių skaitytojų prieš 
keliolika metų net buvo nuogąs
tauta, jog šis poetas rašo per
dėm sudėtingai, užšifruotai. 
Taip, dalis Vytauto Bložės kū
rybos nėra lengvas pasiskaity
mas, grafomaniškų eiliavimų 
mišrainė. Poeto balsas skvarbus 
ir nepaprastai išraiškingas, pri
sodrintas mitų, istorijos ir kul
tūros aktualijų. Jis dažnai kalba 
asociacijų kalba, jo tikrovė itin 
sudėtinga, ne kaip kokia chemi
jos formulė ar keista astronomi
jos mįslė, o kaip visiškai naujo
viškas mąstymas, modernus kal
bėjimas, metaforizuotas matymas.

Šis poetas, kaip ir S. Geda, 
M. Martinaitis, J. Juškaitis, K. 
Platelis, J. Vaičiūnaitė, labai at
gaivino eilėdarą, į poetinę eilutę 
įliejo filosofinę mintį, tiesiog 
stebėjimą ir mąstymą. Jo eilutė 
ilga ir banguojanti, jo verlibras 
lyg koks daugiaaukštis pastatas, 
iš tolo regimas kaip didingo 
miesto ir pasaulio tvarinys.

Prieš pustrečių metų pasi
rodė Vytauto Bložės eilėraščių 
rinkinys, toks naujas ir netikė
tas, ne tiktai skaitytojui, kaip ra
šoma atsiliepimuose, bet ir pa
čiam poetui. Žymusis poetas 
dar kartą sėdo prie ankstesnių 
tekstų, pervertė juos kaip archy
vinę išliktį ir sudarė gaivią ret
rospektyvinę knygą. “Tai mano 
jaunų dienų eilėraščiai. Išsaugo
ti, išslapstyti, o aštriausieji - 
mintinai galvoje išnešioti. Kai 
kas dabar peržiūrėta, kartais iš
plėtota. Dar gimnazijoje pasira- 
šinėjau - sienlaikraščiuose - 
Naktigonio slapyvardžiu. Prie jo 
buvau grįžęs ‘Sietyne’ bei kitur”.

Tai nedidelė knygos už
sklanda, lyg poeto kūrybinės 
laboratorijos kampelis. Aišku, 
rizikinga tokią knygą leisti gyve
nimam Ar nesuskambės eilės 
prastuoliškai ir senamadiškai, 
ar net nežymūs taisymai nesu
jauks įvairios stilistikos eilė
raščius.

Kaip ten dabar bebūtų, 
kiekvienas kūrėjas, metams bė
gant, keičiasi, nes kinta amžius, 
apsiskaitymas, žmogaus ir pa
saulio pažinimas, visatos at- 
sklaida.

Atrodo, V. Bložė nesuklydo 
taip padarydamas. Ir nestora. 
128 puslapių knyga (tiražas 

3,000 egzempliorių) jau skaity
tojų rankose. 47 eilėraščiai iš
barstyti penkiuose skyriuose: 
“Neleidžia tau verkti”, “Sename 
dvarely”, “Neišsipildymas”, “Ge
to ieškojimas”, “Novelės ir me
ditacijos”.

Tai labai talpi lyrikos kny
ga, pasakytų kuris nors poezijos 
žinovas. Tai labai bložiška poe
zija, ištartų poezijos mylėtojas, 
prisimindamas’puikius šio poe
to dainų tekstus, vertimus, ir, 
aišku, savaimingą poeziją, ku
rioje tiek daug lyrinio žavesio, 
vidinės įtampos ir žmogiškųjų 
išgyvenimų bei kasdienos pa
tirties.

Sunku net įsivaizduoti, kad 
V. Bložė kažkuomet rašė tokius 
klasiškai skaidrius eilėraščius, 
kurių esama šioje knygoje “Se
name dvarely”.

“Ir žiūriu aš į reginį gražų / 
Iš toliau, iš arčiau. / Niekur nie
kur didesnio vitražo / Lig šiol 
nemačiau”.

Aidu, darnu, paprasta, be
veik tobula. Arba toks vaiskus 
posmas: “Nuvingiuoja juodas 
takas / Apsnigtu lauku / Dega 
pakasynų žvakės / Ant beržų 
šakų.

Sis eilėraštis be pavadinimo 
parašytas 1952 m. Argi tuo me
tu galima įsivaizduoti šitoks 
eilėraštis laikraštyje, žurnale, 
rinkinyje? Jokiu būdu. Vien už 
cituotą posmą poetui būtų rei
kėję aiškintis, “atgailauti”, para
gauti dilgėlių ar balandų sriu
bos. Tiktai po keturiasdešimt 
metų sušvito šis geras posmas ir 
eilėraštis.

Tokių gerų, laiko ženklais 
žymėtų, eilėraščių šiame rinki
nyje yra nemažai. “Buvusių gy
venimų prisiminimai”, “Tų me
tų paveikslėliai”, “Sename dva
rely”, “Puota lavoninėje”, “Vai 
berželiai svyruonėliai” - tai tik
tai eilių pavadinimai, kurie aiš
kiausiai kalba apie buvusius 
metus, apie nebūtin nugrimzdu
sią epochą.

Rimų paprastumas liudija 
dainingumo primatą: brolis - 
tolis, kapas - kvapas, gipso - 
drybso, klojimas - lojimas, Lie
tuva - spalva, neužgesys - ilge
sys. mane - sapne.

Ilgainiui poeto rimas, eilu
tė, posmo struktūra kito, net su- 
dėtingėjo, kol pradėjo plūste 
plūsti verlibro (laisvo eiliavimo) 
eilėraščiai, itin sužavėję moder
niau mąstantį skaitytoją ir visai 
nuvylę užkietėjusį klasikinės ei
lėdaros gynėją.

Taip, matyt, poezijoje buvo 
visais laikais. Nelengva buvo V. 
Bložei prieš porą dešimtmečių 
būti tuo ledlaužiu, kuris kant
riai. sumaniai ir kūrybingai ban
dė atnaujinti sustabarėjusį so
cialistinio realizmo persunktą 
literatūros medį, o ypatingai - 
poeziją.

Ir “Sename dvarely” esama 
šiuolaikiškai skambančių eilių. 
Jos visiškai nesikerta su anks
čiau paminėtais jaunystės laikų 
eilėraščiais. Poeto meninė nuo
voka neleidžia jam tuščiai kal
bėti, tuščiai žaisti fraze, kurti 
vien iracionalų ar paradoksais 
grįstą vaizdą. To V. Bložės eilė
raščiuose esama, bet viskas lo
giška, pagrįsta, nuosaiku.

Rinkinio ciklas “Sutemos” 
(penkiolika miniatiūrų) kalba 
atminties vardu, pasakoja tikrą, 
netgi tragišką savo gimtojo 
krašto būvį. Čia rankraščiai ir 
ieškojimai, akmenys ir pėdos, 
Siaurinė ir sąsiuviniai.

Vytauto Bložės meninė tik
rovė itin kondensuota, įtaigiai 
nevienamatė. Tai giluminiai 
tekstai, kalbantys apie poeto pi
liečio atsakomybę, parodantys 
mąstymo galias, įvairiopą maty
mo kampą, intelekto skvarbą. 
“Ties tau rankas savo kaulėtas / 
Ir čia nebus tavo kapo. Pasaulis 
tas / Uždaras ir nekalbus”.

Eilėraščio eilutė nepasto
vaus ilgio, labai primenanti na
tūralią kalbėseną, bet tokia ei
lutė labai atvira ir potenciali. 
Gyvenimo įvairovė čia suspindi 
ne vaivorykštinėmis spalvomis, 
o giliu dramatizmu paženklin
tais sakiniais. Tokia tuomet bu
vo toji pokarinė tikrovė. “Vie
niems mirtis, kitiems gyvent”.

Poetas, ilgoką laiką ne
spausdintas, kritikos neišliaup- 
sintas, net nepastebėtas, nepra
rado kūrybingumo galių, o visa
pusiškai išplėtojo savo talentą, 
skvarbiai ir savitai pažvelgė į su
dėtingą gyvenimą ir dar sudė
tingesnius žmonių santykius, 
tartum koduodamas savo metą, 
tartum laikydamas ranką ant 
gyvenimo pulso.

Poeto kūryba - tai jo lemtis, 
poeto posmas - tai jo veidas, 
poeto žodis - tai jo tiesos žibin
tas. Šį šviesulį poetas neša drą
siai ir tikslingai belsdamasis į 
skaitytojo širdį, sopančią ir besi
džiaugiančią, neramią ir besi
blaškančią.

Poeto Vytauto Bložės pa
saulyje gyva ir jauku, jo tiesaus 
žodžio pastovumas ir mąstymo 
įtaiga žavi iki šiolei.

Atsiųsta paminėti
Kunigas Antanas Valentinas, 

PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPAS 
JURGIS MATULEVIČIUS EILĖ
RAŠČIUOSE. Išleido UAB “Pane
vėžio spaustuvė”, (Beržų g. 52, Pa
nevėžys 5319). Vadaktai, 1997 m., 
112 psl.

Silvija Laurenčikaitė, KATA
LIKŲ SĄJŪDIS IR KRIKŠČIO
NIŠKOJO EGZISTENCIALIZMO 
ATSPINDŽIAI XX AMŽIAUS LIE
TUVIŲ POEZIJOJE. Išleido “Pet
ro ofsetas” (Žalgirio 90, Vilnius 
2600). Vilnius, 1997 m., 120 psl.

Nelės Mazalaitės-Gabienės, 
išeivijos rašytojos, metinę premiją 
iš dalies jos palikimo palūkanų 
yra įsteigęs Vilniaus pedagoginio 
instituto lituanistikos fakultetas. 
Šįkart ji buvo įteikta VPU magist
rei Astai Žekonytei už jos atliktą 
darbą “Antanas Vaičiulaitis - Os
karo Milašiaus poezijos vertėjas”. 
Tai buvo išsami A. Vaičiulaičio 
talentingai atliktų vertimų analizė 
su pateiktais pavyzdžiais.

Kompozitorius ir muzikolo
gas Juozas Strolia gimė 1897 m. 
liepos 11 d. Velykūnuose, dabar
tiniame Anykščių rajone, o mirė 
Čikagoje 1969 m. vasario 20 d. 
Tad jo šimtasis gimtadienis buvo 
pernai vasarą, labai nepatogiu lai
ku tokiems minėjimams. Lietuvo
je šios sukakties minėjimas įvyko 
Klaipėdoje, nukeltas į sukaktuvi
nių metų gruodžio 3 d. Šį renginį 
ten suorganizavo chorinė bendri
ja “Aukuras”, vadovaujama do
cento Roberto Varno, einančio 
Klaipėdos universiteto meno fa
kulteto dekano pareigas. Jam tal
kino prof. Gediminas Purlys, dir
bantis su chorvedybos katedros 
studentų mišriu choru. Vakaro 
programon buvo įjungta dvylika 
sukaktuvininko J. Strolios dainų 
solistams ir chorui. Su jo veikla 
Lietuvoje minėjimo dalyvius su
pažindino Danutė Petrauskaitė, pri
mindama, kad J. Strolia yra bai
gęs Stasio Šimkaus vadovautą kon
servatoriją Klaipėdoje, o išeivijoje 
jis pagrindinį dėmesį skyrė lietu
vių kalbos, papročių bei aplamai 
lietuviškumo išsaugojimui. Šimtų
jų J. Strolios gimimo metinių pro
ga J. Petronio leidykla Kaune iš
leido jo solinių dainų rinkinį “To
limas kaimas” su muzikologo Va
cio Juodpusio įvadu ir svarbesnių 
jo kūrinių sąrašu.

Los Angeles dramos sambū
ris, pailsėjęs po sėkmingų gastro
lių Lietuvoje, vėl ėmėsi darbo. 
1997 m. lapkričio 15-16 d.d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje įvyko 
rež. Algimanto Žemaitaičio pa
ruošti premjeriniai Kazio Sajos 
komedijos “Pasimatymas šaltame 
vasarnamyje” spektakliai. Šią ko
mediją sudaro linksma istorija 
apie sukčių bandymą užsieniečiui 
Palangoje parduoti svetimą vasar
namį.

Dail Nijolės Banienės akrili
nės tapybos darbų parodą “Sek 
mane takeliu” surengė Lietuvių 
dailės muziejus Lemonte prie Či
kagos 1997 m. rugsėjo 20 - spalio 
11 d.d. Jos akrilinės tapybos dar
bams didelės įtakos turėjo Algir
do Juliaus Greimo lietuvių mito
logijos studija “Dievai ir žmo
nės”. Jis yra kalbininkas, priklau
santis semiotikos kūrėjų gretoms, 
ją laikančioms kalbinių ir nekal- 
binių ženklų prasmingumo moks
lu, primenančiu pasakišką rojaus 
sodą. Tokį savo gyvenimo sodą, 
pilną gėlių tamsiomis ir šviesio
mis akrilikos spalvomis susikūrė 
gyvenimo prasmės ieškanti dail. 
Nijolė Banienė, į jį kviečianti pa
rodos lankytojus žengti jos pra
mintu takeliu.

Lietuvoje {mažinamas atmi
nimas inž. Konstantino Šakenio 
(1881-1959), pedagogo, visuome
nininko, 1927-34 m. Lietuvos 
švietimo ministerio, 1934-40 m. 
valstybės kontrolieriaus, 1936-40 
m. seimo pirmininko, 1941-1956 
m. tremtinio Sibire. Lietuvos sei
mas jo atminimui įamžinti pasky
rė 40.000 litų. Pagrindinis dėme
sys, atrodo, tenka velionies gimta- 
vietei Biržų rajono, Vabalninko 
seniūnijos Veleniškių kaime. Ten 
yra išlikusi tik sodybvietė. Gyve
namasis namas sovietmečio po
karyje pervežtas ir perstatytas 
Vabalninke. Jame ten dabar gy
vena kita miestiečių šeima. Tėvo 
atminimu besirūpinantis sūnus 
Romas Šakenis yra linkęs sodyb
vietėje atsisakyti turėto namo ir jį 
pakeisti pastatyta klėtimi, kurioje 
Vabalninko krašto istorijos ir kul
tūros fondas įrengtų Konstantino 
Šakenio gyvenimą bei veiklą at
spindintį muziejų. Problemą betgi 
sudaro tokios muziejinės klėtelės 
apsauga nuošalioje sodybvietėje. 
Nuo jos tik už kilometro gyvena 
K. Šaltenio sūnėnas, o Vilniuje 
gyvenantis sūnus prie tėvo mu
ziejaus galėtų praleisti tik vasaros 
atostogas. Ten neseniai išardyta 
net ir elektros laidų linija. Rei
kėtų naujos. Sodybvietėje betgi 
tebėra prieš trejus metus ati
dengtas paminklinis akmuo - at
versta knyga, simbolizuojantis 
šviečiamąją tautinę Konstantino 
Šakenio veiklą.

Vilkaviškio krašto muziejuje 
įvykusiame iniciatorių susirinki
me buvo įsteigta Lietuvių tautos 
patriarcho dr. Jono Basanavičiaus 
draugija. Steigiamajam susirinki
mui buvo pasirinktos jo šimtas 
keturiasdešimt šeštosios gimimo 
metinės. Susirinkime dalyvavo ir 
dr. J. Basanavičiaus 1997 m. pre
mijos laureatai. Ji buvo paskir
ta Jonui Trinkūnui ir Venantui 
Mačiekui, kraštotyros sąjūdžio 
pradininkams. Dr. J. Basanavi
čiaus įsteigtoji draugija rūpinsis 
jo kūrybinio bei mokslinio paliki
mo tyrimu, gimtinės Vilkaviškio 
Ožkabalių kaime ir kapo Vilniaus 
Rasų kapinėse priežiūra. Susirin
kimą praturtino “Ratilio” an
samblio koncertas. Dr. J. Basana
vičiaus draugijos skyrius planuo
jama įsteigti sostinėje Vilniuje ir 
kituose Lietuvos miestuose.

Lietuvoje pirmą kartą buvo 
paruošta ir išleista “Žurnalistikos 
enciklopedija”. Joje pateikiami duo
menys apie žurnalistikos teoriją ir 
praktiką, žinių perdavimo prie
mones, leidybą bei poligrafiją. 
Enciklopedijoje sutelktos žinios 
ne tik apie Lietuvos ir užsienio 
lietuvių žurnalistiką, bet ir dau
giau kaip šimto kitų valstybių. 
“Žurnalistikos enciklopediją” iš
leido Vilniaus universiteto Žur
nalistikos institutas ir Atviros 
Lietuvos fondo žurnalistikos cent
ras. Pateikiama medžiaga yra su
skirstyta į teminius terminų, sąvo
kos, leidybos ir poligrafijos, radijo 
bei televizijos, spaudos, užsienio 
žurnalistikos ir žurnalistų bei ap
žvalginių straipsnių skyrius.

Martyno Mažvydo biblioteka 
Vilniuje jo “Katekizmui” skirtus 
450 metų sukakties minėjimus už
baigė sausio 8 d. atidaryta nuola
tine paroda “Senoji Lietuvos 
spauda ir lituanika”. Šu ja jau bu
vo įžengta į pirmosios lietuviškos 
knygos keturi šimtai penkiasde
šimt pirmuosius metus. Tokia 
nuolatinė paroda M. Mažvydo 
bibliotekoje yra atidaryta pirmą 
kartą. Jai sutelkta medžiaga ro
doma specialiuose stenduose su 
signalizacijos sistema. Nuolatinės 
parodos lankytojai galės pamatyti 
istorinių raštijos paminklų origi
nalus su savitais įrašais bei knyg- 
ženkliais. Pasak parodą surengu
sios lituanistikos skyriaus vedėjos 
Silvijos Vėlavičienės, vertingiau
sia dalis - Lietuvos istorijos šalti
niai, kuriuos sudaro XVI-XVII š. 
istorinių kronikų originalai su 
vertingomis graviūromis. Čia ro
doma ir pirmoji spausdinta Al
berto Vijūko-Kojelavičiaus Lietu
vos istorija. Jos pirmas tomas lo
tynų kalba yra išleistas 1650 m. 
Gdanske, o antrasis - 1669 m. 
Antverpene. Parodos lankytojų 
laukia ir 1599 m. Mikalojaus 
Daukšos “Postilė”, XIX š. Lietu
vybės žadintojų “Aušros” ir “Var
po” leidinių rinkiniai. Spaudos 
draudimo laikotarpiui atstovauja 
knygos, turinčios suklastotus duo
menis ar atspausdintos graždanka 
pavadintu rusišku raidynu. Atski
rai yra išdėstytos knygos iš vysk. 
M. Valančiaus bibliotekos. Jos turi ir 
jo padarytų įrašų. Vienas jų yra 
skirtas Simono Daukanto mirčiai.

Martyno Mažvydo “Katekiz
mo” keturių šimtų penkiasdešim
tųjų metų minėjimais rūpinosi 
valstybinė rengėjų komisija, vado
vaujama prof. Vytauto Landsber
gio. Komisijos posėdyje jis džiau
gėsi sėkmingais minėjimų rengi
niais. Pasak jo, Lietuva jais pri
minė ir parodė pasauliui, kad ji 
yra europietiškos kultūros valsty
bė. Vadovaujantis rengėjų komi
sijos paruošta programa, buvo iš
leista 14 knygų, surengta daugiau 
kaip 20 parodų, minėjimų Euro
pos sostinėse ir JAV miestuose. 
Tik prof. Domas Kaunas, komi
sijos sekretorius, apgailestavo, 
kad Vilniuje vis dar nėra Martyno 
Mažvydo vietovardžio. Pirmosios 
lietuviškos knygos metų premi
jomis komisija apdovanojo Vil
niaus universiteto biblioteką už 
knygą “Akademijos laurai” ir ry
šių fakulteto magistrantę Laimą 
Rudaitienę už mokslinį darbą 
“Seinų spaustuvė: leidimų statis
tika ir teminė analizė”. Piniginė
mis premijomis ir M. Mažvydo 
medaliais buvo apdovanotos kon
kursinius minėjimus organizavu
sios bibliotekos - Šilutės rajono 
savivaldybės viešoji F. Bajoraičio 
biblioteka, Panevėžio rajono savi
valdybės viešosios bibliotekos Ši
lagalio skyrius ir Rokiškio rajono 
bei Šiaulių miesto savivaldybių 
viešosios bibliotekos. V.KsL
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pRISIKELIMOp AR API JOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 y,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.ind..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą................ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.50%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......... .
2 metų......... .
3 metų......... .
4 metų......... .
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

6.15%
6.30%
6.45%
6.55%
6.60%

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

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

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

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

LEDA^j HEFRIGERiTIOY 
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)

iiiiiaiiiiiniiiiiaiii
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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 

Tek 416 762-8255 fax 416 762-8853

DBVIDA
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

CHOLKAIS 3836 BLOOR ST w ETOB|CokE. ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Žymusis krepšinio žaidėjas ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS tarp Klivlando 
lietuvių. Jis žaidžia vietos krepšinio klube “Cavaliers”. Prie žaidėjo - 
K. Stankutė Nuotr. V. Bacevičiaus

Viernheim miestelio vyrų krep
šinio penketuke žaidžia Vasario 16- 
sios gimnazijos mokiniai Liudas Te- 
velavičius ir Mindaugas Jacinevi- 
čius, o jaunučiai - Aidas Šiugždinis 
ir Ignas Motiejūnas. Vietos dienraš
tis sporto skyriuje rašė, kad lietuvių 
mokykla yra tikra krepšinio žaidėjų 
“kasykla”.

Iš futbolo trenerio pareigų FC 
St. Pauli klubas atleido Rytprūsiuo
se gimusį E. Krautzun-Kriaučiūną. 
Pasaulio klajūno (jis treniravo ir 
Afrikoje) atleidimas yra susietas su 
dievaičio Bacho draugyste, dažnai 
treniruotėse būdavo neblaivus. Ke
letą kartų sužalojęs gatvėse stovin
čius automobilius, Vokietijoje pa
bėgimas nuo nelaimės vietos yra 
sunkiai baudžiamas, sužalojus net 
katę ir šunį. K. B.

LIETUVIŲ MM
KREDITO T T T J—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

Žiemos olimpiada
- Lietuviams atrodo nepavyko 

olimpiadoje pasiekti ypatingesnių 
rezultatų.

- Geriausiai pasirodė figūri
niame čiuožime (šokiai) Margarita 
Drobiazgo ir Povilas Vanagas. Jie 
išsikovojo 9-tą vietą.

- Vyrų 30 kilometrų klasikinia
me lygumų slidinėjime Ričardas 
Panavas atbėgo 30-tas (1 valanda: 
41 minutė: 15.6 sekundė). Pirmą 
vietą išsikovojo suomis (1:33:55.8). 
Antras lietuvis Vladislavas Zybailo 
neįstengė užbaigti (DNF).

- Vyrų 10 km. lygumų slidinėji
me Ričardas Panavas atbėgo vėlgi 
30-tas (29:24:1) ir Vladislavas Zy
bailo 44-tas (30:09.9). Pirmą vietą 
išsikovojo norvegas (27:24.5).

- Vyrų 20 km. individualinia
me biatlone Liutauras Barila už
ėmė 43-čią vietą (1:02:12.2).

- Moterų lygumų slidinėjime 
Kazimiera Strolienė nubėgo 5 km. 
76-ta, 10 km. - 68-ta ir 15 km. - 64-ta.

- Linui Vaitkui kalnų slidinėji
me nepasisekė ir jis nusileidimo ne
užbaigė (DNF). V.P.

Septyni Lietuvos 
atstovai

XVIII žiemos olimpinėse žai
dynėse Nagane, Japonijoje, Lietu
vai atstovauja: čiuožėjai Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas, biat- 
lonininkas Liutauras Barila, slidi
ninkai Ričardas Panavas, Vladisla
vas Zybaila, Kazimiera Strolienė ir 
kalnų slidininkas Linas Marius 
Vaitkus.

Tokia sportininkų delegacijos 
sudėtis buvo patvirtinta Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) vykdomo komiteto posė
dyje. Be sportininkų, Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto preziden
to Artūro Poviliūno vadovaujamoje 
delegacijoje dar yra 14 oficialių as
menų - komandų vadovų, trenerių, 
gydytojas. Lietuvos olimpinės misi
jos Nagane vadove paskirta olimpi
nė čempionė Vida Vencienė. G.M.

Atitaisymas. 1998 m. “TŽ” 7 
nr. pateko klaida žinutėje apie Žyd
rūną Ilgauską. Jis, žaisdamas NBA 
rylų divizijos naujokų rinktinėje 
prieš vakarų divizijos naujokus, 
įmetė ne 118, bet 18 tašku.

Berlyno Hertha BSC klubo pirm, 
adv. Zemaitat-Žemaitis (dešinė
je) pasikalbėjime su klubo vedėju

KANADOS (VYKIAI
__________________________________ ____ ____ '.____......._______ ____ :: ■ : ____

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Vieno asmens pastangomis 

pranešimas pagaliau buvo pa
skelbtas, o Transport Canada 
teisinosi, kad keleiviams nebuvo 
pavojaus paskutiniais dvejais li
nijos veikimo metais, nes lėktu
vų priežiūra pagal pranešimo 
rekomendacijas buvusi sustip
rinta.

Kanados dvišalės prekybos 
su JAV apimtis yra plačiausia 
pasaulyje, o Kanada yra viena iš 
didžiausių pasaulio importuoto- 
jų-eksportuotojų. Statistics Ca
nada duomenimis, 1995 m. Ka
nada buvo pasaulyje 7-oji ek
sportuotoja ir 8-oji importuoto
ja. Tais metais su JAV prekyba 
siekė S285 bin. (JAV dol.), arba 
2.7% viso pasaulio prekybos. 
Antroje vietoje buvo JAV pre
kyba su Japonija ($192 bin.) ir 
su Meksika ($125 bin.).

Kanados prekyboje vyrauja 
5 bendrovės, sudariusios 21% 
eksportų. 1993, 1994 ir 1995 m. 
jos eksportavo prekių už arti 
$48 bin. Sekantys 45 eksportuo
tojai iš viso sudaro $55 bin. Tos 
svarbiausios bendrovės yra au
tomobilių gamintojos General 
Motors, Chrysler ir Ford, kom
piuterių gamintoja IBM Cana-

da ir javų prekybininkė Cana
dian Wheat Board.

Mėlynosios dėžės, kurias 
Kanados gyventojai vartoja 
daugiau kaip 10 metų atmatų 
surinkimui, pradėjo kelti klausi
mus įvairiems gamintojams. 
Nors rezultatai pradeda rodyti, 
kad “recycling” - atmatas rū
šiuoti ir perdirbti - yra pigiau, 
negu užkasti sąvartynus (To
ronte net trečdaliu pigiau). Ap
linkosaugos organizacijos no
rėtų, kad bendrovės, gaminan
čios produktų pakuotę, rūpintų
si ir jos išmetimu.

Skautų veikla
• Tradicine Kaziuko mugę ir 

Šv. Kazimiero savo globėjo šventę 
Toronto skautija ir tėvų komitetas 
rengia kovo 1 d. Prisikėlimo para
pijos salėse. Anksti rytą tėvų komi
tetas su talkininkėmis/-ais renkasi 6 
v.r. Draugovių paviljonai turi būti 
paruošti iki atidarymo. Atidarymas 
9.45 v.r. Po atidarymo visos drau
govės eina dalyvauti į Mišias. Po 
Mišių mugė pilnai veiks. Tėvų ko
mitetas ruoš lietuviškų valgių pie
tus. Maloniai kviečiama Toronto ir 
apylinkių lietuviška visuomenė mu
gėje dalyvauti, skaniai papietauti ir 
paremti skautų tradicijas ir veiklą

• Buvusiam “Nemuno” tunto 
tuntininkui Hamiltone ir “Romu
vos” rėmėjui s. Adolfui Tumaičiui, 
netekusiam mylimos gyvenimo pa
lydovės Marijos, o dukroms vyr. 
skautėms Teresei ir Nijolei mamos, 
Toronto skautija reiškia nuoširdžią 
užuojautą.

• Gamtos ramybė kalba garsiau 
nei balsingas choras

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

Surinkimas perdirbimui yra 
žymiai populiaresnis, negu prieš 
10 metų, tačiau galvojama, kad 
galima būtų perdirbimui surink
ti daug daugiau atmatų. Apskai
čiuota, kad Toronte surenkama 
50% popieriaus, 40% plastiki
nių butelių, bet tik 13% kartono 
ir 23% aliuminijaus dėžučių - iš 
viso tik 15% visų Toronto at
matų. Guelph mieste vartojami 
dvejopi maišai “šlapioms”, t.y. 
trąšoms vartojamoms atma
toms, ir sausoms, kurios veža
mos į rūšiavimo centrą.

Miestų savivaldybės norėtų 
pačios rinkti provincijos gauna
mus 10 et. už kiekvieną neper
dirbamą alkoholinio gėrimo bu
telį. Iš viso surenkama arti $37 
mln. per metus. Tiek pat kai
nuoja “mėlynų dėžių” vartojimo 
sistema. RSJ

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

DUPONT & ANNET7-pARDuoTAS 2 virtuvės - $159,900.

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

Skambinti

TEODORUI STANU LI U Į
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

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

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

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 Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Sultim
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

e
 ALGIS

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

Kelionės j visus kraštus visomis oro linijomis!
I 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

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

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

l isos paslaugos atsikvieėiant 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!

mailto:102135.3717@compuserve.com


Naujojo ateivio žodis seniesiems 
Atoliepis į kai kuriuos pasisakymus, pastebėtus spaudoje

INŽ. A. STANKEVIČIUS.
Čikaga

“TŽ” skyriuje “Skaitytojai 
pasisako” buvo išspausdintas P. 
Norušienės pasisakymas “Tau
tietės iš Lietuvos” apie naują
sias ateives. V. Šeštokas tą pasi
sakymą pavadino “įdomiu” Ja
me teigiama, kad daug lietuvai
čių važiuoja j užsienį užsidirbti 
pinigų.

Tai tiesa. Prezidentas A. 
Brazauskas ir min. pirm. Šleže
vičius, atėję į valdžią, pirmiausia 
atėmė santaupas, kurios per 50 
metų okupacijos buvo kaupia
mos karstui, vaistams ar juodai 
dienai. Šie tautos “mylėtojai” 
nuėjo komunistinės logikos ke
liu: iš tėvų atėmė nekilnojamą 
turtą, o iš vaikų - santaupas. Ne 
tik mes, vyresnieji, bet ir tauta 
liko basa ir nuoga, paskandinta 
skolų jūroje.

Toliau “TŽ” sakoma: “Pasi
taikius išteka, kad tik pasiliktų, 
žiūri į senesnius, kad greičiau 
numirtų, o jai liktų turtas”. Tos 
ateivės esančios nekuklios, ne- 
darbščios, netaupios, darbus 
renkasi, tautiečius išnaudoja.

Kuo nusikalto lietuvaitės, 
kad jas vadinate “barakudo
mis”. Gal ir pasitaiko atvejų, 
kad vieną kitą galima pavadinti 
barakuda, ir tai būna ne lietu
vaitė, o tik gerai mokanti kalbė
ti lietuviškai, kilusi iš didžiosios, 
kaimyninės šalies. Ne veltui sa
koma: “šaukštas deguto medaus 
statinę sugadina”.

Minėtame pasisakyme tei
giama: neįgalių žmonių ar mažų 
vaikų priežiūra yra nesunkus 
darbas ir lieka laiko poilsiui. O 
kokius darbus atlieka atvažiavu
sios moterys ar merginos? Dir
ba sanitarėmis, valytojomis, 
skalbėjomis, virėjomis... Dirba 
žmonėms, kurių metų našta ne 
vienam atmintį, klausą, regėji
mą, kūno pusiausvyrą yra atė-

OMELIFE
HomeLlfe/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
(24 vai, pager)

m SCMHWM1Travel

muši. Tokiu atveju tarnaitės tin
ka budėti ir miegoti kaip zui
kiai. Ir ta tarnaitė laikosi susita
rimo. Ar lengvas darbas prie to
kio ligonio? Juk tenka kilnoti li
gonį iš lovos į lovą ar vežimėlį. 
Tarnaitei reikia tai atlikti vie
nai, be pašalinės pagalbos. Taigi 
“nesunkus” darbas ir lieka lais
vo laiko poilsiui, nors rankas 
gelia!

Negana to, dar tenka išgy
venti mūsų dukrų ar sūnų dvasi
nį pažeminimą: “Jūs buvote 
vergai, nieko nesuprantate ir 
privalote dirbti žinodami, kad 
esate nepilnaverčiai”. Tokiu at
veju vargšė tarnaitė nieko nega
linti atsakyti žodžiu tik mintimi: 
“Esi laimingas, pone, kad išsi- 
gelbėjai nuo raudonojo teroro 
ir komunistinės okupacijos”.

Mes, likusieji Lietuvoje, 
džiaugiamės, kad jūs ir kiti jūsų 
likimo lietuviai išsigelbėjo nuo 
Sibiro “malonumų” ir mirties 
lagerių. Žinom ir suprantam, 
kad kelionė į laisvąjį pasaulį bu
vo sunki, darbai laukė nelengvi 
ir viską reikėjo pradėti nuo nu
lio, bet mes nepavydime, kad 
jūs prasigyvenote ir daugelis jū
sų tapo mokslininkais, kultūros 
įžymybėmis, politikais, kovoto
jais už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Juos su pagarba 
minime. Vertiname Amerikos 
lietuvių kilniadvasiškumą, paro
dytą Lietuvai įvairiomis auko
mis medicinai, vaikams, invali
dams, senelių prieglaudoms ir 
t.t. Bet jie nekalba apie bara- 
kūdas.

Mieli ir gerbiami Š. Ameri
kos ir kitų šalių lietuviai! Džiau
giatės jūs, džiaugiasi visa Lietu
va ir Š. Amerikon atvažiavęs 
laikinam darbui Lietuvos jauni
mas V. Adamkaus laimėjimu 
rinkimuose į Lietuvos preziden
tus, nes Lietuva buvo išgelbėta 
nuo lietuviškojo “Lukašenkos”. 
Pastarojo pralaimėjimas nenu
ramino ir nenuramins nomenk
latūros, LDDP, A. Brazausko 
pasekėjų ir tautos priešų. Šios 
juodosios jėgos nersis iš kailio, 
kad jų remiamas KGB žmogus 
įvykdytų Lietuvos sugrįžimą į 
Rusijos “globą”.

Gerb. Lietuvos prezidentui 
V. Adamkui bus nelengva ma
žinti tą tautos takoskyrą. Mūsų 
pagarba lydės gerb. Prezidentą 
tada, kai budėsime laisvės ir ne
priklausomybės sargyboje visi 
lietuviai, kur bebūtume, ir jam 
padėsime prisiminę 1918-1920 
metų savanorių testamentinį 
palikimą: “ Per amžius budėję, 
per aukas ir pasišventimą laisvę 
laimėjom”! Budėkime!

ppn4- rp KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
LL“ 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

Ulijii 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. 410 531-UKMi
Adresas 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker |

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

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

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

Ruandos misijonierius kun. HERMANAS ŠULCAS su VII ir VIII skyriaus mokiniais Toronto Maironio 
mokykloje, kurią aplankė 1998.11.7 Nuotr. G. Paulionienės

TORONTO
Vida ir Vytautas Paškai va

sario 7 d. gausiame giminių ir 
draugų tarpe paminėjo savo ve
dybų keturiasdešimtmetį. Sūnūs 
Edvardas ir Andrius, pagerbda
mi tėvelius, surengė jiems šią 
staigmeną, pasveikindami juos 
gražiais žodžiais ir dovanomis.

Dr. Anselmo Gailiaus 1-rių 
metų ir Vytauto Babecko 25-rių 
metų mirties atminimui Mažo
sios Lietuvos enciklopedijos iš
leidimui $200 aukojo Aldona 
Gailienė. Mažosios Lietuvos 
fondas dėkoja A. Gailienei už 
aukų nukreipimą į mūsų fondą.

Valdyba
Tremtinių vaikaičių mo

kyklai “Lietuvių namai” Vilniu
je aukojo: $450 - buvusieji 
“Varpo” choro Toronte choris
tai; $100 - P. B. Čeponkai, dr. J. 
ir dr. M. Uleckai. Mokyklos rė
mėjai nuoširdžiai dėkoja už au
kas mokyklai, kurioje bręsta 
šviesi Lietuvos ateitis.

Kanadoje matoma BBC te
levizijos žinių programa 1998 
m. vasario 11d. vakare parodė 
KGB rūmus Vilniuje, patalpas, 
kur buvo tardomi ir kankinami 
suimtieji žmonės sovietmečiu. 
Lankantiems tas patalpas rodė 
bei aiškino Aleksiejūnas (televi
zijoje įrašas - “Alexejunas). La
bai retai Kanados televizija pa
rodo ką nors iš Lietuvos gyveni
mo. Dažniau matyti vaizdų iš 
Estijos. Lietuvos televizija turė
tų keistis programomis su Lie
tuvai palankių kraštų televizi
jomis.

“Dvasinės pagalbos jaunimui 
centro” fondui u.a. Laimos Ratavi- 
čiūtės vardu aukojo: $300 - R. M. 
Lannoo; $200 - E. M. Kucinai. M. 
Stankaitis; $100 - J. Astas, P. J. 
Adamonis, Daina Augaitis. A. 
Klemka, A. Morkūnas; $50 - Z. P. 
Augaičiai, B. G. Molloy, S. Bar
šauskienė, J. E. Dalmotas. D. J. 
Dalmotas, M. Heleniak, Lannoo 
Fam., A. V. Stanevičius, P. G. Stri- 
pinis, E. J. Gudinskas; $40 - M. 
Miceikienė, R. Pacevičius, E. A. 
Windeler; $25 - M. Povilaitienė, E. 
Rugienis, B. Sadauskas; $20 - Stan 
Augustine, A. Vieraitis, R. Berži
nis, L. Šeškus, P. T. Pargauskas, G. 
A. Senkus, P. V. Lapienis. P. O. 
Vežauskas. A. Usvaltas, J. Mačiu
lis, D. Bartulis, B. V. Cvirka, B. 
Dirsė, O. Čeika, A. Aleliūnas. J. 
Jocas, L. Nemura, N. Ivanauskas, 
A. T. Žebertavičius. B. A. Stonkus, 
M. Obelienius, B. Lukošienė, E. J. 
Čuplinskai, A. S. Steigvila. P. N. 
Fentune. P. S. Eismantas, M. Nali- 
wajko, B. Stanulienė, H. Kairienė. 
V. B. Vytas, R. K. Stonkus, J. Ston

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

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 !

kus, E. Vyšniauskas. A. I. Rastap- 
kevičius, A. I. Judd; $15 - L. Vitas; 
$10 - D. Norkus. D. Rugienis, V. 
A. Čiuprinskas, V. Jakubickas, S. 
Vilimas, E. Scarrett, J. Vandekerc- 
kove, P. 1. Lukoševičius, D. Streef- 
kerk, L. Duwyn, R. G. Roelens; $5 
- J. C. VanParys, L. B. Gehring. Iš 
viso $2,730.

Pagal išankstinį susitarimą, K. 
ir A. Ratavičių šeima a.a. Laimos 
vardu aukotojų sumą padvigubina 
Centrui paskirdama $2,750 auką.

Ruandos misijonierius kun. 
Hermanas Šulcas, salezietis, 
prieš grįždamas j savo įsteigtą 
jaunimo sodybą š.m. vasario pa
baigoje, aplankė “TŽ” redakciją 
ir papasakojo apie savo darbus 
bei ateities planus. Pergyvenęs 
žudynių laikotarpį Ruandoje, 
laiku pasitraukęs iš pavojaus, 
grįžta dabar minėton sodybon 
jau ne pirmą kartą. Po žudynių 
toji sodyba buvo labai apgriau
ta, išblaškyta. Dabar ji atstatyta. 
Joje gyvena, dirba, mokosi 300 
jaunimo, kurio priežiūrai reikia 
65 asmenų personalo. Sodybą 
saugo karinis dalinys. Sodybos 
jaunimas darbuojasi žemės ūky
je, bityne, skalbykloje, turi įvai
rių amatų dirbtuves. Dalis jau
nimo lanko vietines mokyklas, 
bet daugiausia'dėmesio kretpta-

fb SKAITYJOJAI PASISAKO
KAD PERGALĖ NĖAPAKINTŲ

Taip “Lietuva atlaikė” (V. 
Narbutas. "LA”, 1998.1.7), tačiau 
Lietuva menkėja, mažėja, traukiasi, 
kaip toji Onorės Balzako "šagrenės 
oda”. Kur traukiasi? Žemaitijos, 
pajūrio link. Tiesa, ir Aukštaitijoje 
dar liko viena kita lietuvybės cita
delė - Kaunas, Panevėžys, Utena... 
Bet ar ilgai jos atlaikys?

Per 1993 metų rinkimus Kau
nas irgi pasirinko vakarietiškos ori
entacijos kandidatą - Stasį Lozo
raitį. Džiugu, kad “laikinosios sosti
nės” gyventojai nepraranda istori
nės atminties ir tautinio orumo. 
Betgi nuošimčiai, tada atiduoti už 
prezidento vietą laimėjusį Algirdą 
Brazauską, Kaune buvo gana dideli 
(apie 40). Šiuose (už A. Paulauską) 
- santykinai žymiai mažesni.

Tas faktas guodžia, bet pa
svarsčius miestų ir rajonų “nuotai
kas” - skaičius, apima nerimas. Per 
visus nuo pat Lietuvos Atgimimo 
įvykusius rinkimus ryškiausiai prieš 
dešiniąsias (t.y. visų pirma su nepri
klausomybe sietinas) jėgas eina tie 
miestai ir rajonai, kuriuose gyven
tojų daugumą sudaro rusakalbiai, 
lenkai ir “tuteišiai”. Nemanykime, 
kad prabėgus dar vienam penkme
čiui jų demografinė padėtis pablo
gės. greičiau atsitiks priešingai... 
Jeigu jų atstovas Subotinas ne itin 
sėkmingai reiškėsi šiuose rinkimuo
se. tai gal kitą kartą už jį atsirevan
šuos Kėdainių “imperatorius” Vik
toras Uspaskichas arba kuris nors 
veikėjas iš “Lenkų rinkimų akcijos”.

Tokiam kitataučių užmojui pa
sitarnaus "raudonųjų” Lietuvos
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ma į sodybos amatų mokyklą, 
kuri paruošia gerus amatinin
kus. Tokiems, išėjusiems iš so
dybos, darbų netrūksta. Sody
bos išlaikymą remia ypač Vo
kietijos katalikai.

Panašią jaunimo sodybą 
kun. H. Šulcas yra jau suplana
vęs įsteigti Lietuvoje-Rumšiškė- 
se. Lankydamasis Lietuvoje, 
Vilniaus mieste, jis pastebėjo 
daug apleisto, valkataujančio 
jaunimo. Susitikęs su grupe to
kių jaunuolių, misijonierius pa
tyrė nepaprastą jų įžūlumą, ne
mandagumą, neišauklėjimą. Jie 
buvo ir fiziškai nešvarūs - dvo
kė. Ruandoje jaunimas esąs 
mandagus, noriai mokosi, laiko
si nustatytos tvarkos, turi savo 
tautinius šokius, yra gana kultū
ringas, dalyvauja pamaldose. 
Apie šio misijonieriaus planus 
Lietuvoje - kitame “TŽ” nr.

Gediminas Lankauskas, ant
ropologas Toronto universitete, 
neseniai tapo mokslų kandidatu 
ir dėstymo pagalbininku. Jis, 
kanadiečių remiamas stipendi
ninkas, Antrojoje baltiečių stu
dijų konferencijoje Vilniuje 
1997 m. rugpjūčio 20-23 d.d. 
skaitė pranešimą Kanadoje gy
venančių lietuvių klausimu. 
Doktorato tezę ruošia apie nau
jus, socialinius skirtingumus po
sovietinėje Lietuvoje, aabs inf.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

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.)

miestų ir rajonų (Vilniaus, Visagi
no, Šalčininkų, Trakų, Pakruojo, 
Pasvalio, • Radviliškio, Raseinių, 
Rokiškio, Marijampolės, Biržų, Za
rasų) rinkėjų tradicinis nusiteiki
mas prieš kandidatus - “nepriklau- 
somybininkus”.

Džiugina Valdo Adamkaus 
pergalė, tačiau liūdina mintys apie 
Lietuvos demografinę situaciją, 
tautinę tapatybę ir panašiai. Baugu, 
kad nepasitvirtintų kito mūsų tau
tiečio iš Australijos (“atėjūno”, 
anot provokatoriško A. Paulausko 
štabo ideologo išsireiškimo) Jono 
P. Kedžio praėjusią vasarą pa
reikšta mintis: “Maždaug po 25 
metų lietuvių ir slavų Lietuvoje gali 
būti po lygiai. Koks tada bus Lie
tuvos likimas? (“Tėviškės žiburiai”, 
1997.IX.9). Alfredas Guščius,

Vilnius
SLAUGOS NAMAI

Toronte planuojami statyti lie
tuvių slaugos namai, o Amerikoje 
lietuvės seselės Putname jau seniai 
juos turi. Toronto slaugos namų or
ganizatoriai turėtų aplankyti šiuos 
seselių vadovaujamus slaugos na
mus. Aplankiau ten gyvenantį savo 
brolį kun. Antaną, OFM, ir pama
čiau kaip puikiai yra tvarkomi šie 
slaugos namai. Net ir maistas 
pritaikytas.

Šie Matulaičio vardo slaugos 
namai turi 120 lovų. Juose gyvena 
70% lietuvių ir 30% kitų. Yra 
didžiulė salė, kurioje vyksta įvairi 
kultūrinė veikla.

Netoliese yra N. Pradėtosios 
Marijos lietuvių seselių vienuoly
nas, labai pavyzdingai tvarkomas. 
Tai tikras lietuviškas kampelis 
Amerikoje, kur visi lietuviai su ma
lonumu laukiami. Seselių kapinės, 
kuriose ilsisi S. Lozoraitis, muzikas 
Marijošius, kapelionai ir seselės bei 
vienuolyno fundatoriai. Taip pat 
seselių sodyboje vra ALKOS mu
ziejus, kuriame telkiama Lietuvos 
istorija. Tūkstančiai lietuviškų kny
gų, žurnalų ir kt. Spaudos. Čia 
sukrauti BALFo ir VLIKo doku
mentai. Studijuojantys lituanistiką 
čia gali pasinaudoti ta medžiaga. 
Muziejus puikiai tvarkomas dr. 
Kriaučiūno, kuris dienų dienas pra
leidžia tvarkydamas jį be jokios al
gos. Mes galime didžiuotis turė
dami tokias lietuviškas institucijas 
Amerikos žemėje _Stasys Prakapas.

Toronto, Ont

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.
........................n ■ —..i. -ii..  

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 Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios
- Ateinantį sekmadienį pas 

mūsų parapijos chorą svečiuojasi ir 
per 11 v.r. Mišias Lietuvos kankinių 
šventovėje gieda Prisikėlimo para
pijos choras.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus kovo 
5-8 d.d. Susikaupimą praves kun. 
Algis Baniulis, SJ. Susikaupimo 
dienų tvarka: kovo 5, ketvirtadienį 
- 10 v.r. ir 7 v.v. Mišios su pamoks
lu; kovo 6, penktadienį - 10 v.r. ir 7 
v.v. Mišios su pamokslu; kovo 7, 
šeštadienį - Mišios su pamokslu 10 
v.r. ir 6 v.v.; kovo 8, sekmadienį - 
pamokslai įprasta sekmadienio Mi
šių tvarka. Išpažinčių bus klausoma 
kas dieną prieš ir po Mišių. Susi
kaupimas bus užbaigtas sekmadienį 
įprastine Religinės šalpos popiete.

- Gavėnios susikaupimas Wa- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus kovo 4, trečiadienį, Šv. Kazi
miero dieną, 2 v.p.p.. Susikaupimą 
praves kun. Algis Baniulis, SJ, iš 
Klaipėdos, Šv. Juozapo darbininko 
šventovės klebonas.

- Muzikos studentų koncertas 
įvyks gegužės 17, sekmadienį, 12.30 
v.p.p. Anapilio salėje. Dainininkai 
ir instrumentalistai prašomi regist
ruotis pas sol. Slavą Žiemelytę tel. 
905 823-7261.

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

- Mišios vasario 22, sekmadie
nį, Lietuvos kankinių šventovėje:
9.30 v.r. už a.a. Kazimierą Batūrą ir 
jo artimuosius; 11 v.r. už parapiją; 
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Medardą Pavi
lion).

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, vasario 22 d. - 

pamaldos 11.15 v.r. Pamaldų metu 
vyksta sekmadienio mokykla.

- Kovo 1 d. - pamaldos 11.15 
v.r. su Šv. Komunija. Po pamaldų 
įvyks moterų draugijos susirinkimas 
šventovės patalpose.

- Sveikiname naujai išrinktą 
parapijos tarybos pirmininką Petrą 
Šturmą ir tuo pačiu dėkojame bu
vusiam pirm. Ernestui Steponui. E. 
Steponas ir toliau eis Eucharistinio 
pagalbininko pareigas. Parapijiečiai 
prašomi skambinti įvairiais parapi
jiniais reikalais pirm. Petrui Štur
mui tel. 905 274-3529 ir sielovados 
reikalais kun. Alg. Žilisnkui tel. 905 
270-3723.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, vasario 15 d. 

popietėje dalyvavo 137 asmenys. 
Pranešimus padarė LN vyrų būrelio 
narys V. Lucas.

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

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis-vi- 
suotinis susirinkimas įvyks 1998 m. 
kovo 22, sekmadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Registracija 1 
v.p.p., susirinkimo pradžia 2 v.p.p. 
Šiais metais į Lietuvių Namų valdy
bą bus renkami keturi naria/-ės ir j 
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) vasario 28 dienai išnuomota 
1998 m. Medžiotojų ir žūklautojų 
klubo “Tauro” metiniam baliui. 
Žvėrienos vakarienė su vynu, tur
tinga loterija ir vyrų choro “Aras” 
meninė programa.

- 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.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - E. Zakarževs- 
kienė.

A. a. Mečislovo Norkaus at
minimui Stasė Bartusevičienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A.a. Mečio Norkaus atmini
mui Ada Arūnienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. E. Lengniko atmini
mui “Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $50 - E. Ramanauskie
nė; $20 - V. Kėžinaitis, Z. P. 
Sakalai, A. E. Kybartai; $10 - P. 
Blekaitis.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, minint 

Vasario 16-tąją, per iškilmingas 
10.15 v. Mišias, kuriose dalyvavo du 
Lietuvos seimo nariai ir KLB val
dybos pirmininkas bei kiti svečiai, 
giedojo jungtinis parapijos ir “Vo
lungės” choras, organizacijos daly
vavo su vėliavomis.

- Parapijos Gavėnios susikau
pimas, kurį praves kun. A. Baniulis, 
SJ, Klaipėdos Šv. Juozapo darbi
ninko parapijos klebonas, vyks ko
vo 19-22 d.d.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus susirinkimas vyks šį 
sekmadienį po 11.30 v. Mišių Paro
dų salėje.

- Trijų dienų įvykiais kovo 27, 
28 ir 29 d.d., bus pažymėtas parapi
jos 45-metis. Penktadienį, kovo 27 
d., - religinis susikaupimas, kovo 
28, šeštadienį - iškilminga vakarie
nė su koncertu, kuriame dalyvaus 
jungtinis parapijos ir Ročesterio, 
NY, Šv. Jurgio parapijos choras, 
kovo 28, sekmadienį - Mišios ir re
liginės muzikos koncertas švento
vėje. Mišiose giedos “Volungės” 
choras, po Mišių koncertuos vargo
nų virtuozas Virginijus Barkauskas. 
Iškilmėse dalyvaus vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. ir buvęs klebonas, 
dabar pranciškonų viceprovincijo- 
las kun. Placidas Barius, OFM.

- Kanados lietuvių katalikų 
centro iniciatyva Tikinčiosios Lie
tuvos dieną kiekvienais metais viso
se lietuviškose parapijose yra daro
ma rinkliava. Tikinčiosios Lietuvos 
diena šiais metais bus švenčiama 
kovo 1 d. Tą dieną parapijoje bus 
daroma rinkliava katalikiškai veik
lai paremti ir vargstantiems vai
kams Lietuvoje padėti. Gale kovo 
mėnesio visos šiam tikslui surinktos 
aukos bus perduotos KLK centrui.

- Parapijos salės jau nuomoja
mos 1999 metams. Kviečiame lietu
vius kuo greičiau užsiimti sales savo 
reikalams.

- Mišios sekmadienį, vasario 
22: 8.15 v.r. už a.a. Magdaleną Sau- 
serienę, 9.15 v.r. už a.a. Adelę Miš- 
kūnienę, 10.15 v.r. už a.a. Vladą 
Sondą, už a.a. Lionginą ir Stul- 
ginskų šeimos mirusius, už a.a. Ni
jolę Šostakaitę, 11.30 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Praėjusiame numeryje netei

singai buvo pažymėta; kad 50-me- 
čio proga buvo gauta $500 auka iš 
Kanados lietuvių fondo. Paramą 
suteikė Tautos fondas. Dėkojame 
už auką ir atsiprašome už klaidą.

- Vasario 7 d. su lituanistinių 
kursų mokiniais kalbėjosi torontie- 
tis Andrius Paškus, Lietuvoje pra
leidęs vasarą prie Kernavės pilia
kalnių kasinėjimų projekto. Kur
santams, kurie šiais metais mokosi 
apie Lietuvos senovės kaimą, buvo 
labai įdomu išgirsti Andriaus gyvus 
įspūdžius atkasant Lietuvos praeitį.

- Vasario 16-tosios proga Mai
ronio mokyklos mokiniai, apsiren
gę tautiniais drabužiais, nešė aukas 
per iškilmingas Mišias Lietuvos 
kankinių šventovėje, o mokytoja 
Vida Valiulienė skaitė pritaikytą 
maldą.

- Vasario 14 d. mokykloje bu
vo paminėta Nepriklausomybės 
šventė. Po iškilmingo vėliavų įneši
mo kun. Edis Putrimas pravedė 
maldą už Tėvynę, vedėja Giedra 
Paulionienė padarė trumpą istorinę 
apžvalgą, mokiniai sugiedojo Lietu
vos himną.

Muziejaus archyvo žinios
- Šiuo metu muziejujue yra 

nauja paroda apie Lietuvos archeo
logiją. Rodome viduramžių lietuvių 
papuošalų tikslius duplikatus ir taip 
pat kasinėjimų nuotraukas. Šiuose 
kasinėjimuose Kernavėje, Trakuose 
ir kitur dalyvavo kanadietis And
rius Paškus ir kiti jauni išeivijos lie
tuviai. Muziejaus lankymo valandos 
sekmadieniais 10.30-11 v.r. ir 12-8 
v.p.p. bei pirmadieniais 1-8 v.p.p.

- Dėkojame aukojusiems mu
ziejaus-archyvo išlaikymui: V. Gir
nius - $50; R. Bulovas - $40.

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.

Muzikos studentų koncer
tas - dainininkų, instrumenta
listų ir kt. įvyks Atvelykio sek
madienį, gegužės 17, 12.30 vai. 
p.p. Anapilio salėje. Koncertą 
ruošia Anapilio parapijos kultū
rinė sekcija. Dėl daugiau infor
macijos ir registracijos prašoma 
skambinti Slavai Žiemelytei tel. 
905 823-7261.

Medžiotojų ir žūklautojų klubas TAURAS 
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras "Aras" 
Žvėrienos vakarienė su vynu. Vaclovo Povilonio muzika.
Įėjimas $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namų sekmadienio 
popietėse, pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, pas klubo narius ir 
prie įėjimo. Rengėjai (1573 Bloor St.W.)

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNESIS

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

tiff PARAMA
O turi platų indėlių pasirinkimą
O moka aukštas palūkanas
© siūlo “Mutual Funds” ir “Index-Linked” 

investicijas
© neima mokesčių už patarnavimus

© mielai perkels RRSP indėlius iš kitų įstaigų 
© tuoj pat išduoda kvitą mokesčių atleidimui 
O gali pervesti RRSP santaupas į RRIF 

nemokant valdžiai jokių mokesčių

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!

PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 1997 METAMS - KOVO 2 D.
Skyriai: 1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149

2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239

Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui
TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas 
tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.
KVALIFIKACIJOS: Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba 
lietuvių kilmės, b) studijuojantieji pilnu laiku (full time) aukštesniosiose mokslo institucijose, c) Vasario 
16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų mokytojai 
bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f) finansinių reikalavimų įrodymas.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavimą 
lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416 532-3311, arba 
skambinti dr G. Ginčauskaitei tel. 416 532-7115. Prašymai pristatomi iki 1998 m. kovo 1 d.

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 22 d. Pageidauja
me, kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo rugsėjo 1-30/98 tuo atveju, jeigu bus 
įrodyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui (full time). TLN švietimo fondas “Labdara”

Bernelių Mišioms pasiruošusi procesija per 1997 m. Kalėdas
Montrealio Aušros Vartų šventovėje Nuotr. A. Mickaus

LITAS
'.k. , ..Montrealio lietuvių kredito unija 

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE Į

- 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
Vasario 16-sios 80-tį To- 

ronto-Mississaugos ir artimes
nių vietovių lietuviai minėjo va
sario 15, sekmadienį. Anapilio 
didžiojoje salėje Mississaugoje.

Minėjime dalyvavo Kana
dos ir Ontario provincijos par
lamentarai, kai kurių kraštų 
konsulai, Toronto miesto atsto
vai, taipgi estų ir latvių bend
ruomenių atstovai ir 600 su vir
šum tautiečių. Iškilmės pradė
tos vėliavų įnešimu ir Kanados 
himnu. Invokaciją sukalbėjo 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Pagrindinis kalbėtojas - 
Vytautas Kamantas, PLB valdy
bos pirmininkas. Meninę pro
gramą - pynę “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka” įspūdingai at
liko Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis “Gintaras” ir kaimo 
kapela, Toronto vyrų choras 
“Aras”, Toronto Maironio mo
kyklos kanklininkės ir skaitovai 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir 
Mykolas Slapšys. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Jį suor
ganizavo sumani KLB Toronto 
apylinkės valdyba, vadovauja
ma Danutės Garbaliauskienės. 
Aprašymas kitame “TŽ” nume
ryje. J.A.

Kanados kariuomenės ba
zėje Camp Borden anglų kalbos 
mokytis atvyko Lietuvos kari
ninkai majoras Antanas Berno
tas, majoras Rimas Zinkevičius, 
kapitonas Stasys Ragožis ir ka
pitonas Viktoras Samochinas. 
Karininkai Kanadoje bus iki 
birželio 12 dienos. V. Pečiulis

* * Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos seserimis Ai 
organizuoja ir praveda stovyklas į Į

“Neringos” stovyklavietėje, Vermonte

1998 m. “NERINGOS” STOVYKLOS
iiuiiiviii k ai U.~|BIRŽELIO 21-27 d.d. - Jaunuoliams 17-20 metų

KALBĄJ BIRŽELIO 28-LIEPOS 11 d.d. - Vaikams 6-10 metų
LIEPOS 12-26 d.d. - Vaikams 10-16 metų
LIEPOS 26 - RUGPJŪČIO 1 d.d. - Šeimoms su mažais vaikučiais

ANGLŲ KALBA-LIETUVIŲ KILMĖS Į •<
RUGPJŪČIO 2-15 d.d. - Vaikams 7-16 metų Rl
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

Kanados lietuvių bendruo
menei Anapilio sodyba aukojo 
$1,100.00, H. Butkevičius - 
$200 Vasario 16-sios proga.

A. a. Ritos Juodikytės- 
Ohous atminimui pagerbti, už
jausdama motiną Onutę ir visą 
šeimą, Alina Kšivickienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Laimos Šopytės atmi
nimui aukojo: $40 - J. Otto; 
$30 - Z. A. Stanaičiai; $25 - A. 
J. Gedriai; $10 - R. Fronzak.

A. a. Ados Poškaitienės at
minimui, užjausdami vyrą Va
lių, sūnus - Vytenį, Zigį, Petrą 
ir jų šeimas, A. P. Žuliai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Jonui Stonkui mirus, 
užjausdami brolį Zenoną Ston
kų ir artimuosius, “Vaiko tėviš
kės namams” J. G. Kažemėkai 
aukojo $25.

1998 m. 
vasario 28, 
šeštadienį, 
6 vai. vak.,
Toronto 
Lietuvių 
Namuose
(1K7Q Rlrt/tr

A. a. Danutės Babinienės 
atminimui Sofija Rakštienė au
kojo $50.

A. a. Juzės Valaitienės at
minimui pagerbti Alina Kšivic
kienė “Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

A. a. Juzės Valaitienės at
minimui, vietoje gėlių D. Alsei
ka “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. E. Lengniko atmini
mui Lietuvos tremtiniams Van
da Ručienė ir Ričardas Ručys 
aukojo $50.

A. a. Ernesto Lengniko at
minimui, užjausdami šeimą, 
KLK fondui aukojo: $50 - O. 
G. Melnykai; $25 - St. Dalis, R. 
J. Piciniai, A. Prunskus; $20 - 
V. J. Pilkauskai, D. L. Gutaus
kai, A. J. Norkai, K. J. Januške- 
vičiai, J. Stankus. St. Panavienė, 
A. Didžbalienė, G. J. Krištolai
čiai; $10 - P. Vitienė. J.K.

Po sausio 6 d. prasidėjusios 
audros Montrealyje ir apylinkėje 
paskutinė namų grupė elektrą gavo 
vasario 8 d. Dabar visi gyvena ge
rais arba blogais prisiminimais. Kve
beko valdžia džiaugiasi Kanados 
kareivių nuoširdžia pagalba valant 
gatves nuo išlaužtų medžių, pade
dant evakuoti senyvesnio amžiaus 
žmones į laikinus globos namus bei 
elektros atstatymo darbus. Niekas 
nesiskundė, kad dėl kalbos skirtu
mo būtų buvę kokių nors nesusi
pratimų. Keisčiausia, kad senyvi 
žmonės, atstačius elektrą, sunkiai 
skyrėsi su laikinaisiais slaugos na
mais, kur jie buvo gerai prižiūrimi 
ir maitinami.

Kvebeko elektros bendrovės 
darbuotojai labai įvertino iš New 
Jersey atvykusius talkininkus, kurie 
sunkiai dirbo po 16 valandų per 
dieną, kartais esant 30 laipsnių šal
čio. O amerikiečiai atsilygino, pa
girdami kvekbekiečius geru susior- 
ganizavimu. Girdi, Niujorko valsti
joje to nebuvę.

Kaziuko mugę rengia Montre- 
alio skautai ir skautės kovo 8, sek

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

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

IEŠKOME auklės 8 mėnesių vai
kui Mississaugoje. Prašome skam
binti tel. 905 282-9102.

ŠEIMA nori išsinuomoti namą. 
Tel. 905 427-8239.

IEŠKAU namų valymo darbo. Tel. 
416 534-7979.

IEŠKOME moters prie 3 vaikučių 
5, 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.

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.

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).

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Dauguma po $20 
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą 

madienį, Aušros Vartų parapijos 
salėje.

“Nepriklausoma Lietuva”, Mont- 
realio lietuvių dvisavaitinis laikraš
tis, pakėlė metinę prenumeratą 
penkiais doleriais - dabar kainuos 
$30, rėmėjo - $35. Tai seniausias 
Kanadoje lietuvių laikraštis, einąs 
58-uosius metus.

Atidaroma europietiškų pro
duktų (kartu ir lietuviškų) parduo
tuvė 4951 Queen Mary Rd., netoli 
Snowdon metro stoties. Savininkas 
- Petras Paulauskas su Donaldo 
Giedriko talka.

Kaune yra įsisteigus firma 
“Pirmas žingsnis”, kuri daro prote
zus, langetes ir kitokius ortopedi
nius gaminius. Jos direktorius Algi
mantas Astrauskas verslo reikalais 
vasario pradžioje lankėsi Montrealyje.

A.a. Elena Linkonienė-Černi- 
sovaitė, 77 m. amžiaus, mirė vasa
rio 2 d. Iš Aušros Vartų šventovės 
vasario 5 d. palaidota Notre Dame 
dęs Neiges kapinėse. Liko du brol
vaikiai bei kiti giminės Lietuvoje ir 
daug bičiulių šiame žemyne. B. S.

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

Res. 514 256-5355

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. laibai 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.

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.

IMIGRACIJOS 
PATARĖJA

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

patarnav imas.
Tel. 416 222-5254 Toronte

9 v. r. - 9 v. v.
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