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Lietuva be lietuvių?
Visomis progomis ir formomis beveik visuose su

ėjimuose ir suvažiavimuose, patys Lietuvoje nebegyven
dami, kur buvę, kur nebuvę, jau daugiau kaip penkiasde
šimt metų kalba apie lietuvybės išlaikymą.

KALBĖTI apie lietuvybę pagal įprotį ir įsibėgėjimą 
nėra sunku. Kas kita - bandyti tą opų klausimą 
judinti iš gilumos. Lietuvių tėvų vaikai kilmės at
žvilgiu yra lietuviai. Mišrios santuokos vaikai savo prigim

timi yra mišinys. Kokį poveikį ir vieniems, ir kitiems, au
gantiems vaikams jų kilmė ar iš viso ji nedaug ką reiškia - 
turbūt jau nesuskaičiuojamą kiekį kartų buvo svarstyta 
išeivijoje. Derintas prie to dar ir kitas, būtent apsispren
dimo, klausimas. Kas buvo ar nebuvo daryta, jautresnius 
išeivijos augintinius kaip koks sąžinės priekaištas ne
nustoja persekioti. O kartais, kaip ir ką bedarytum, dar 
vis kažko trūksta, dar vis ne taip, ko tikėjosi augintojai, 
vadovai. Ne vienas šitokių ar panašių minčių sūkuriuose 
nusivylęs savo pastangomis ir keistu likimu pasimeta. O 
tada kuo būti, kaip vadintis pasidaro pernelyg menkas 
klausimas, dėl kurio nebeapsimoka sau galvos kvaršinti. 
Geriausiu atveju tada tautybė ar lietuvybė tampa šventa
dienių ar laisvalaikių puošmena, išskirianti iš kitų draugų 
tarpo. Arba - tai maža bėda, nes lengvai galima be to ap
sieiti. Dažnam tėvynę palikusių tėvų vaikui, čia gimusiam 
ir užaugusiam, prie gyvenamojo krašto aplinkos neišven
giamai besiderinant ir į ją praktiškai įsiliejant - nelengva 
atiduoti duoklę dar antram gyvenimui, tėvų ar senelių su
kurtam, iš tikrųjų vieninteliam, kuris pastaruosius dar 
šiaip taip patenkina.

KĄ BEKALBĖTI apie lietuvybę, tą specifinį tauti
nį bruožą išeivijoje, kai pačioje Lietuvoje tautinis 
klausimas - tarsi praėjusių klaikių dešimtmečių 
dulkėmis apneštas - neaktualus, gal net daugeliui aiškiau 

net nesuprantamas, jokios praktiškos naudos neteikiantis, 
tartum iš viso nebereikalingas nei visuomeniniame gyve
nime, nei švietimo sistemoje. Kokią tautos dalį yra apė
męs toks ar panašus požiūris, sunku šiandien būtų nusta
tyti. Viena aišku - jo šaknys glūdi sovietiniame mokyme, 
kuris arba neigia tautos sampratą, arba ją painioja su ki
tais dalykais. Tautinio sąmoningumo vieton komunistinis 
režimas bruko proletariato aukštinimą, kūrė kažkokį pa
saulio žmogaus idealą, ypatingai platinamą okupuotuose 
kraštuose, kad būtų lengviau susidoroti su pavergtaisiais. 
Po žiauraus fizinio naikinimo, susilaukusio pasipriešini
mo, sekė dvasinis, daug patvaresnis ir paveikesnis, kurio 
padariniai dar ryškūs ir nepriklausomybę atgavus. Užtat 
ne vienam ir tautinis auklėjimas atrodo arba kaip griuvė
sių atstatymas, arba kaip kažin koks naujas ir nereikalin
gas, gal net pavojingas priedas ramiam gyvenimui išlaikyti 
nurodant ir Bosnijos pavyzdį. Atrodo, kad tokių išvadų 
sekėjams užtektų išorinių žymių, prie jų pridedant ir sa
vąją kalbą, grynesnę ar svetimžodžiais užgožtą - kam 
svarbu? Bet tai juk aiški ir tyli slinktis į anuomet iš Mask
vos nuaidėjusią populiarią pranašystę: Lietuva bus, bet 
lietuvių nebus. Pačioje tėvynėje susvyravus tautiškumui, 
kai pastarasis viešai jau lyginamas su atsilikusiu provin
cializmu, būtų naivu tikėtis, kad išeivijos augintiniai savo 
lietuviškumu lenktų Lietuvoje gyvenančius bendraam
žius. Todėl lietuvybės išlaikymas turi būti giliai prasmin-* 
gas, sutiktas kaip neatskiriama gyvenimo dalis. Be šitokio 
ryžto gražūs norai, skambūs šūkiai ar tiksliai surašyti nu
tarimai mažai ką reiškia. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 

Negina žmogaus teisių
Garsus Kinijos politinis 

kalinys disidentas Wei Jing
sheng nepatenkintas Kanados 
nesisitengimu ginti žmogaus tei
sių Kinijoje. Praeitais metais 
JAV pagalba jis buvo išlaisvin
tas, praleidęs 18 m. kelėjimuose 
už prieškomunistinę veiklą. Ka
nados ministeris pirmininkas 
Jean Chretien nepriėmė pokal
biui Otavoje besilankančio Ki
nijos disidento, tačiau pasimatė 
su Kubos valstybės tarybos vice
pirmininku Carlos Lage.

Pernai Kanados iniciatyva 
buvo užvesti pokalbiai žmogaus 
teisių tema su abiem kraštais, 
tačiau Kanados užsienio reikalų 
ministeris Lloyd Axworthy tei
gia, jog su Kuba yra padaryta 
daugiau pažangos. Gali būti to
dėl, kad Kanada turi didesnę 
įtaką Kuboje, kuriai reikšminga 
prekyba su Kanada ir turizmas. 
Taip pat praėjusiais metais Ka
nada neparėmė JAV, Didžio
sios Britanijos, Danijos ir kitų 
vakarų valstybių rezoliucijos, 
smerkiančios Kinijos veiksmus 
žmogaus teisių atžvilgiu.

Ontario Hydro naujasis 
prezidentas Ron Osborne, per
ėjęs iš pareigų Bell Canada ben
drovėje, teigia, kad Bell ir 
Hydro galėtų daugiau bendra

darbiauti sutaupant lėšas, atseit 
abi bendrovės savo “gamybą” 
teikia vielomis. Praėjusiais me
tais patyrusi $6.3 bin. nuostolio, 
Hydro bendrovei teko uždaryti 
7 iš 19 branduolinių reaktorių 
(50% visos pagaminamos elek
tros) dėl jų nepriimtinos būklės. 
Pradėta 4 metų pertvarkos pro
grama.

Hydro pelnas 1997 m. siekė 
tik $254 mln. (1996 m. - $572 
mln.), nors prieš metus Hydro 
vadovybė numatė $740 mln. 
pelno. Prie nuostolių prisidėjo 
$50 mln. išlaidų dėl audros pa
darytos žalos Ontario rytuose 
sausio mėn. Hydro skola iš viso 
siekia $31.1 bin. Ją garantuoja 
Ontario provincijos vyriausybė, 
kuri žada iki 2000 m. padalinti 
bendrovę į 2 dalis. Viena rūpin
tųsi energetikos gamyba, o kita 
-jos tiekimu.

Ontario švietimo ministeris 
Dave Johnson pranešė, kad 
provincija paskoloms studen
tams skirs daugiau lėšų, tačiau 
pakilus nemokėjimo atvejams, 
sugriežtins taisykles jų gavimui. 
Jo teigimu, 1998-1999 m. iš viso 
paskoloms bus skiriama $535 
mln. - $31 mln. daugiau negu 
šiemet.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 80-čio iškilmėse Toronte-Mississaugoje 1998 m. vasario 15 d. 
Anapilio salėje. Viršuje — Kanados, Lietuvos, Islandijos ir lietuvių organizacijų vėliavos. Žemiau - Lietuvos, 
Kanados ir kitų valstybių atstovai bei svečiai, kurių dalis pasakė sveikinimo kalbas Nuotr. A. Simonavičiaus

Esame viena Lietuva
Vasario 16-sios minėjimas Toronte-Mississaugoje. Iškilmingos pamaldos lietuvių 
šventovėse. Pagrindinis kalbėtojas VYTAUTAS KAMANTAS - Pasaulio Lietuvių 

bendruomenės pirmininkas. Originali meninė programa, gausūs minėjimo dalyviai

J. ANDRULIS

Toronto-Mississaugos lietu
viai Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 80-ją sukaktį atšventė 
vasario 15, sekmadienį. Prisikė
limo, Lietuvos kankinių ir Išga
nytojo evangelikų-liuteronų 
šventovėse buvo iškilmingos pa
maldos, kuriose organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis, jauni
mas nešė aukas, buvo pasakyti 
šventei pritaikyti pamokslai. 
Minėjimas įvyko Anapilio di
džiojoje salėje Mississaugoje, 
kur dalyvavo 600 su viršum 
žmonių.

Jis buvo pradėtas vėliavų 
įnešimu ir Kanados himnu. Pro
gramos vadovė Aušra Karkienė 
pakvietė kleboną kun. Augusti
ną Simanavičių, OFM, sukalbė
ti invokaciją. Tylos minute pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos lais
vę ir sudainuota jautri daina 
“Kur Nemunas jaunų dienų”.

Savųjų ir svečių sveikinimai
Lietuvos garbės konsulas 

Haris Lapas, tardamas sveikini
mo žodį, pabrėžė, kad Lietuvos 
ūkinis gyvenimas sparčiai gerė
ja, teikdamas patikimesnių gali
mybių Lietuvai įsijungti į Vaka
rų Europos struktūras. Konsu
las taipogi įteikė Atminimo 
ženklus Vladui Stabačinskui ir 
Petrui Būtėnui, kovojusiems 
1941 m. Kaune sukilėlių eilėse 
prieš sovietus. Abiejų vardu pa
dėkos žodį tarė VI. Stabačins- 
kas. Algirdas Vaičiūnas, KLB 
valdybos pirmininkas, anglų 
kalba supažindino svečius kita

kalbius su Lietuvių kovomis už 
nepriklausomybę, dėkojo už jų 
dalyvavimą, o lietuvių kalba 
kvietė dalyvius neužgesinti mei
lės savo širdyse Lietuvai. Jis tai
pogi paprašė Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvo (pre
mijos mecenatas) pirmininką 
dr. Silvestrą Čepą KLB skiria
mą visuomenininko-kultūrinin- 
ko premiją įteikti Sofijai ir Vy
tautui Balsevičiams iš Otavos.

Minėjime dalyvavo iš Lietu
vos seimo nariai: pirmininko 
pavaduotojas ir ryšiams su Ka
nada grupės vadovas dr. Felik
sas Palubinskas, užsienio reika
lų komiteto pirmininkas Mečys 
Laurinkus, užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
Rimantas Dagys, užsienio rei
kalų komiteto bei Šiaurės At
lanto sąjungai delegacijos narys 
Audronius Ažubalis.

Grupės vardu kalbėjo dr. F. 
Palubinskas. Priminė pirmąsias 
nepriklausomybės kovas, parti
zanų svariausią pasiaukojimą, 
disidentus, pogrindžio spaudą. 
Pagaliau, susikibus rankomis 
Baltijos kelyje, su dainuojančia 
revoliucija buvo vėl laimėta lais
vė. Kova dar nebaigta - nepri
klausomybę reikia (stiprinti vi
sose valstybinio gyvenimo srity
se. Mes visi - Lietuvoje ir už jos 
ribų - esame atsakingi už valsty
bės saugią ateitį.

Lietuvos seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio vardu 
sveikino Mečys Laurinkus, pa
žymėdamas, kad gyvenimas Lie
tuvoje nestovi vietoje, eina pir

myn. Nors partijos stipriai pasi
ginčija, bet vieningai sutaria 
vienu klausimu - Lietuva turi 
keliauti Vakarų Europos krypti
mi. Raštu sveikino Lietuvos 
ambasadorius Kanadoje dr. Al
fonsas Eidintas.

Kanados ministerio pirmi
ninko J. Chretien vardu sveiki
no parlamentarė S. Bulte, On
tario provincijos premjero M. 
Harris - D. Lawson, Ontario 
parlamento narė, Toronto mies
to - tarybos narė G. Lindsay- 
Luby. Dar minėjime dalyvavo 
federacijos parlamentarai S. 
Assadourian, S. Mahoney,. To
ronto miesto tarybos atstovė E. 
Brown, JAV konsulas S. Wa- 
sylko, lenkų konsulato atstovas 
V. Vyentzkofsky, Latvių federa
cijos Kanadoje vicepirm. V. Za- 
rinš.

Pagrindinė kalba
Su paskaitininku trumpai 

supažindino programos vadovė 
Aušra Karkienė. Vytautas Ka- 
mantas iš profesijos inžinierius, 
pasižymėjęs ligoninių ir univer
sitetų statybose. Plačiai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. Šiuo metu 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkas.

Pirmiausia paskaitininkas 
anglų kalba kreipėsi j Kanados 
valdžios atstovus, prašydamas 
pagalbos, kad Lietuva taptų 
SAS(NATO) ir Europos sąjun
gos narėmis. Lietuvių kalba 
taipgi ragino tautiečius susisiek
ti su rajonų parlamentarais ir

(Nukelta į 2-rą psl.)

Vasario 16-oji Lietuvoje
Vasario 16-tą Lietuvoje bu

vo minimas valstybės atkūrimo 
80-metis. Sostinėje Lietuvos va
dovai padėjo gėlių prie Nepri
klausomybės Akto signatarų ir 
savanorių kapų, vyko karių pa
radas, iškilmingas seimo posė
dis, vakare - minėjimas Operos 
ir baleto teatre. Minėjime daly
vavo Lenkijos ir Latvijos vado
vai Aleksandr Kwasniewski ir 
Guntis Ulmanis.

Savo kalboje šia proga Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas apibūdino dabartinę 
Lietuvos ekonominę ir politinę 
būklę, pareiškė, jog politinis 
skaidymasis “turi būti baigtas 
vardan Lietuvos ateities”, nes 
bendravimo kultūra ir politinė 
santarvė Lietuvos žmonėms pa
dėtų greičiau įveikti ekonomi
nes ir socialines problemas.

Vasario 18 d. Vilniuje Sve
čių namuose valdančioji seimo 
koalicija atskirai šventė valsty
bės atkūrimo 80-metį. Ta proga 
taipgi seimo rūmuose buvo su
rengta paroda, kurioje rodomos 
nuotraukos apie partizanus ir jų 
laikraščių {Laisvės varpas, Lais
vės kova ir Partizanų šūviams 
aidint} originalai bei kovų relik
vijos, praneša ELTA.

Lankėsi Švedijos ministerė
Vasario 2 d. Vilniuje viešė

jo Lena Hjelm-Wallen, Švedijos 
užsienio reikalų ministerė, pra
neša BNS. Susitikime su Lietu- 
+vos URM Algirdu Saudargu 
buvo aptarta JAV-Baltijos vals
tybių charta ir dvišalis bendra
darbiavimas. Ji taip pat susitiko 
su užsienio ir Europos reikalų 
komitetais bei naujai išrinktu 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
su kuriuo buvo kalbėta apie 
Lietuvos stojimą į Europos są
jungą ir ŠAS, Baltijos ir Siaurės 
kraštų bendradarbiavimą, Lie
tuvos santykius su Rusija bei 
aplinkosaugos klausimus ir eko
nominius ryšius su Švedija.

Ministerė teigė, kad Švedija 
remia Lietuvos pastangas stoti į 
Europos sąjungą. Jai didelį 
įspūdį padarė Lietuvos padaryta 
pažangą, tačiau dar reikalinga 
daug darbo pasivyti 5 Vidurio 
Europos valstybes, kurios jau 
buvo pakviestos pradėti dery
bas. L. Hjelm-Wallen tvirtino, 
kad investavimo Lietuvoje do
misi daug švediškų firmų, jų 
tarpe tekstilės ir telekomunika
cijų firmos.

Susitikimas su EK vadovu
Kaip praneša “Lietuvos ai

das”, Europos komisijos atsto
vas Vilniuje, ambasadorius 
Henrik Schmiegelow vasario 2 
d. sukvietė spaudos konferenci
ją su užsienio reikalų ministeriu 
Algirdu Saudargu aptarti Euro
pos sutarties įsigaliojimą. Nors 
Lietuva dar nebuvo pakviesta 
pradėti derybas su Europos są
junga (ES), sutartis garantuoja, 
kad Lietuvai nebus atimta įstojimo 
galimybė, o taip pat jai bus lei
džiama dalyvauti ĖS programose.

Jau nuo š. m. sausio 1 d. pa

Šiame numeryje
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Kai kam tautinis auklėjimas atrodo kaip griuvėsiai
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Vasario 16-sios minėjimas Toronte-Mississaugoje
Amerikos mostas Baltijos valstybėms 

Pasirašyta JAV-Baltijos valstybių partnerystės chartija
Lietuva iš arti XIII

Nemuno pakrančių istorinės vietovės
Naujojo prezidento užmojai

Valdas Adamkus susitiko su Čikagos lietuviais
Santvaro raštai į dienos šviesą

Kaune spausdinamas rašytojo kūrybinis palikimas
Lietuviškos architektūros puoselėtojas 
Architekto Jono Muloko darbai išeivijoje

naikinti tarifai Lietuvos teksti
lių prekybai su ES kraštais. 
Taip pat Lietuva per pusę su
mažino importo tarifus dauge
liui ES kraštų gaminiams, pagal 
nustatytą tvarką.

Dalyvaus pratybose
ELTA skelbia, kad Lietuva 

ir kitos ŠAS (NATO) bendri
ninkės pirmą kartą lygiomis tei
sėmis dalyvauja sąjungos krizių 
valdymo pratybose. Vasario 12 
d. savaitės trukmės mokymai 
prasidėjo ŠAS būstinėje Briuse
lyje bei visose dalyvaujančiose 
valstybėse. Lietuva tokiose pra
tybose jau dalyvavo pernai, bet 
tada “Bendradarbiavimo taikos 
labui” programos kraštai turėjo 
stebėtojų teises ir įsijungė tik į 
civilinės saugos mokymus, o šie
met jau buvo įtraukiami į taik- 
dariškas pratybas.

Pratybose dalyvauja ŠAS 
valstybės, “Bendradarbiavimo 
taikos labui” programos kraštai 
ir tarptautinės organizacijos. 
Lietuvai atstovauja dvi darbo 
grupės, rašo ELTA. Pagrindi
niame štabe Briuselyje dirba 
Lietuvos ambasados Belgijoje ir 
nuolatinės misijos ŠAS diplo
matai bei Civilinės saugos de
partamento pareigūnas, o Vil
niuje - Užsienio reikalų be 
krašto apsaugos ministerijų at
stovai.

Nauji diplomatiniai paskyrimai
Lietuvos prezidentas Algir

das Brazauskas ambasadoriumi 
Suomijoje paskyrė savo patarė
ją užsienio politikos klausimais 
Nerį Germaną. Jam suteiktas 
nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus rangas. Iš tų parei
gų atšauktas Petras Auštrevi- 
čius dabar vadovaus užsienio 
reikalų ministerijos Europos 
integracijos departamentui.

Ambasadoriumi Švedijoje 
paskirtas buvęs Lietuvos amba
sados Prancūzijoje ekonomikos 
patarėjas Vytautas Naudužas, 
buvęs Lietuvos atstovas Ekono
minio bendradarbiavimo ir plė
tros organizacijoje.

Tragedija Širvintų rajone
Vasario 15 d. Širvintų rajo

ne, Draučių kaime ūkininkas 
Leonardas Zavistonovičius nu
šovė 8 žmones ir du sužeidė. 
Gyvi liko tik du penkių sodybų 
kaimo gyventojai.

Kaip rašo “Lietuvos rytas” 
vasario 17 d., rajono policijos 
komisaras teigė, kad L. Zavisto
novičius buvo medžiotojas, per
nai pasitikrinęs sveikatą, kaip 
privalo kas 3-ji metai daryti 
ginklus turintys asmenys. Nors 
tuo laiku nieko įtartino nebuvo 
pastebėta, manoma, kad jis žu
dė dėl psichikos sutrikimo. Jis 
buvo atsikraustęs iš Vilniaus 
prieš 5 m., buvęs sužalotas per 
eismo nelaimę Gudijoje. Jo ar
timieji žinojo, kad jam “kartais 
vaidendavosi”.

Vasario 18 d. sušaudytieji 
buvo palaidoti. Vyriausybė pa
skyrė 16,000 Lt. artimiesiems 
laidotuvių išlaidas atlyginti. RSJ
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<S> RELIGINIAME GFEIWME

Esame viena Lietuva

Marijampolėje 1998.1.27 pa
minėtos Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio 71-osios mirties metinės. 
Mišios atnašautos sekmadienio 
tvarka prokatedroje. Prieš pat 13 
v. prie šventoriaus vartų buvo 
daugybės tikinčiųjų, būrio kunigų 
ir klebono K. Briliaus pasitiktas 
naujasis Šv. Tėvo nunicijus Bal
tijos kraštams arkivyskupas Erwin 
Josef Ender. Presbiterijoje į Šv. 
Sosto pasiuntinį kreipėsi Vilka
viškio vyskupas J. Žemaitis. Jis 
pabrėžė žmonių pamaldumą Pa
laimintajam ir tai, kad šis susibū
rimas stiprins ryžtą nugalėti sun
kumus. Gydomos žaizdos, kurias 
padarė okupacija. Atstatyta ar 
pastatyta 10 šventovių, 3 koply
čios. Vyskupijoj veikia 8 seserų 
kongregacijos ir marijonų vienuo
lija. Pedagoginėje mokykloje ruo
šiami tikybos mokytojai ir vargo
nininkai. Džiugina katalikiška 
mokykla, darželis “Želmenėliai”, 
“Caritas”, Vysk. M. Valančiaus 
blaivystės sąjūdis, 76% mokslei
vių lanko tikybos pamokas.

Sumai lotyniškai ir itališkai 
vadovavo Nuncijus. Koncelebravo 
5 vyskupai, keli prelatai, kanau
ninkai, kunigai. Arkivyskupas pa
sakė pamokslą itališkai, vertė 
marijonų provinciolas Vyt. Bri- 
lius, MIC. Atskleisti Palaimintojo 
nuopelnai, šventumas, veiklumas, 
pasiaukojimas, ryžtas "blogį nu
galėti gerumu”. Nors ir darbo 
diena, prokatedroj žmonių buvo 
kaip per atlaidus. (J. Šalčiūnas)

Vilniuje Krikščionių vienybės 
savaitę sausio 24 d. Šv. Kazimiero 
šventovėje vainikavo ekumeninės 
pamaldos, kurioms vadovavo ke
turi katalikų kunigai - Antanas 
Saulaitis, SJ, Algimantas Gudai
tis, Julius Sasnauskas, OFM, My
kolas Sala, SJ, iš Niujorko ir liute
ronų kunigas Valdas Aušra. Pa
maldų metu buvo giedamos gies
mės, kalbamos bendros visiems 
krikščionims maldos. Liuteronų 
kunigas V. Aušra savo pamoksle 
ragino neužsidaryti, bet tarnauti 
visų krikščionių bendruomenės 
labui ir parodyti pasauliui, kaip 
reikia sugyventi.

Šiaulių vyskupijoje sausio 10 
d. įsteigta “Caritas” organizacija. 
Steigiamasis suvažiavimas pradė
tas Mišiomis, kurias katedroje au
kojo vysk. Eugenijus Bartulis. Pa
sak vyskupo, ši organizacija koor
dinuos vyskupijoje visų parapinių 
bendruomenių veiklą. “Caritas” 

AtA
NINAI PREIBIENEI 

amžinybėn iškeliavus,
seserį ELENĄ SERGAUTIENĘ, brolį VLADĄ 
ŠALTMIRĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

krikšto duktė Ramunė, 
Petronėlė Stočkienė

MIELAM TĖVUKUI

a.a. JUOZUI MITKUI 
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame žmoną DANĄ, dukrą VIOLETĄ 
ir sūnų GIEDRIŲ bei visus artimuosius.

Jūs, brangus Tėvukai, esate mūsų mintyse ir šią 
sunkią šeimai valandą mes esame su Jumis -

vaikaitė Nida Gedgaudaitė-Slapšienė, 
Mykolas Slapšys, provaikaitė Vaiva Slapšytė

direktoriaus pareigas vyskupas 
pasiūlė Šv. Jurgio parapijos kle
bonui kun. Gintui Sakevičiui. Di
rektoriaus pavaduotoja slaptu 
balsavimu išrinkta Šiaulių deka
nato “Caritas” vedėja Nijolė Ve- 
žikauskienė, o reikalų vedėju - 
Šv. Jurgio parapijos “Caritas” ve
dėjas Bernardas Nakas.

Berlyne vykusiame “In Via” 
seminare dalyvavo dešimt Kaišia
dorių vyskupijos socialinės pa
skirties įstaigų atstovių. Jos pagal 
katalikiškos šeimos ugdymo pro
gramą “Vilties tiltas” mokėsi so
cialinio darbo - metodikos ir 
praktikos, susitiko su vokiečių 
šeimomis. Pasak projekto “Vilties 
tiltas” koordinatorės B. Gužie
nės, šie metai skirti darbuotojų 
mokymui, savanorių suradimui ir 
finansavimo sutvarkymui.

Arkivyskupas Sigitas Tamke- 
vičius buvo pakviestas skaityti 
pranešimą “Religija pokomunis
tiniuose kraštuose” Arlingtone, 
JAV-se. Šią konferenciją surengė 
organizacija, besirūpinanti pa
galbos teikimu Katalikų Bažny
čiai Rusijoje. Konferencijoje pra
nešimą skaitė ir arkivyskupas Ta
das Kondrasevičius, Rusijos euro
pinės dalies apaštališkasis admi
nistratorius. Dalyvavo ir daugiau 
žmonių, kovojusių už tikėjimo 
laisvę Sovietų Sąjungoje. Tarp jų 
ir Keston College direktorius Mi
chael Bourdeaux.

Arkiv. S. Tamkevičius pokal
byje su viena katalikų naujienų 
agentūra ryškino Bažnyčios ir 
valstybės santykius, Bažnyčios 
būklę bei veiklos galimybes. Jis, 
lydimas mons. J. Šarausko, lan
kėsi JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos būstinėje Vašingtone. Jis 
taipogi aplankė lietuvių parapijas 
Vašingtone ir Baltimorėje. Lan
kėsi ir Baltimorės Švč. Marijos 
seminarijoje, kur mokosi klierikai 
iš Lietuvos.

Čikagoje Kauno arkivyskupas 
susitiko su naujuoju Čikagos kar
dinolu Francis E. George, OMI. 
Pastarasis padėkojo arkivyskupui 
už pagalbą aptarnaujant lietuvių 
parapijas. Arkiv. S. Tamkevičius 
dalyvavo keliuose susitikimuose 
Čikagoje su lietuvių visuomene. 
Švč. Marijos gimimo šventovėje 
aukojo Mišias ir pasakė pa
mokslą. Mišiose dalyvavo ir nau
jai išrinktas Lietuvos prezidentas 
V. Adamkus.

Baltijos valstybių ir JAV-bių bendradarbiavimo sutarties pasirašymo iškilmėje Vašingtone 1998.1.16 
dalyvavęs gausus lietuvių būrys Nuotr. J. Urbono

Amerikos mostas Baltijos valstybėms
JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartija, pasirašyta Vašingtone 1998.1.16

JUOZAS VITĖNAS

Vašingtone sausio 16 d. bu
vo iškilmingai, dalyvaujant už
sienio diplomatams, Amerikos 
ir Lietuvos aukštiems pareigū
nams bei Amerikos lietuvių at
stovams, pasirašyta “Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Estijos Res
publikos, Latvijos Respublikos 
bei Lietuvos Respublikos part
nerystės chartija”. Ją pasirašė 
šių keturių valstybių prezidentai 
po daugiau nei metus trukusių 
pasitarimų, ruošiant chartijos 
tekstą. Baltijos valstybės norėjo 
kad JAV šią chartiją pasirašytų 
su kiekviena jų atskirai, bet 
JAV nesutiko, nes jos laiko Bal
tijos valstybes vieno regijono ša
limis.

Partnerystės chartija yra ne 
kas kita, kaip iškilmingas pa
reiškimas ar deklaracija, netu
rinti jokios teisinės privalomos 
galios. Tai iš tikro yra ją pasira
šiusių šalių moralinis įsipareigo
jimas laikytis sutartų nuostatų.

įžanga
Kaip paprastai tokie iškil

mingi pareiškimai, taip ir part
nerystės chartija pradedama įžan
ga, kurioje trumpai išdėstomi 
principai bei chartijos dalyvių 
pažiūros. Joje sakoma, kad char
tijos dalyves vienija vizija tai
kios ir vis labiau integruotos 
Europos, kurioje nėra padalink 
mo linijų, išpažįstama demokra
tija, teisinė valstybė, laisvoji rin
ka ir gerbiamos visų žmonių tei
sės bei pagrindinės laisvės; pri
pažįstama istorinė galimybė su
kurti naują Europą, kurioje vi
sos valstybės yra saugios savo 
tarptautiniu požiūriu pripažintų 
sienų ribose, gerbia visų trans
atlantinės bendrijos narių nepri
klausomybę bei teritorinį vien
tisumą. Pažymima, kad nuo 1922 
m. nuolat palaikomi draugiški 
santykiai tarp JAV ir Baltijos 
respublikų, kad JAV niekada ne
pripažino prievartinio Baltijos 
šalių inkorporavimo į TSRS 1940 
m. Taip pat pripažįstamas di
džiulis Baltijos šalių išeivių in
dėlis į JAV daugialypę etninę 
kultūrą.

Po įžangos seka keturi skirs
niai: partnerystės principai, in
tegracijos įsipareigojimai, bend
radarbiavimas saugumo bei eko
nomijos srityje, JAV ir Baltijos 

BUVUSIAI CHORO NAREI

a.a. EUGENIJAI SAGEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai užjaučiame liūdesy likusius jos vyrą 
ADOLFĄ, visą šeimą ir artimuosius -

Lietuvos kankinių parapijos choras

AtA 
EUGENIJAI SAGEVIČIENEI 

mirus,
vyrą ADOLFĄ, sūnų JONĄ, dukrą KRISTINĄ su šeima 
ir mamytę O. PAKALNIENĘ nuoširdžiai užjaučiame -

Birutė ir Antanas Matulaičiai

šalių santykiai.
Pirmame skirsnyje teigia

ma, kad JAV yra tikrai, tvirtai ir 
pastoviai suinteresuotos Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklau
somybe, suverenumu, teritori
niu vientisumu ir saugumu, kad 
jos nuoširdžiai sveikina jas sėk
mingai atgavusias laisvę ir vėl 
užėmusias teisėtą vietą tarptau
tinėje bendrijoje; pabrėžiama, 
kad partneriai bendrai įsiparei
goja vykdyti Jungtinių tautų char
tijoje išdėstytus principus bei įsi
pareigojimus ir laikytis tikslų bei 
nuostatų, numatytų Helsinkio 
Baigiamajame akte ir vėlesniuo
se Europos saugumo bei bendra
darbiavimo organizacijos (ESBO) 
dokumentuose.

Baltijos valstybės, manyda
mos, kad geros kaimynystės san
tykiai yra transatlantinės bend
rijos bendro saugumo ir pasto
vumo pagrindas, patvirtina savo 
ryžtą toliau plėtoti dvišalius ry
šius tarpusavy ir su kaimyninė
mis valstybėmis.

Tarptautinės struktūros
Skirsnyje apie integracijos įsi

pareigojimus sakoma, kad part
nerės, besiremdamos bendra ne
dalomos ir laisvos Europos vizi
ja, skelbia: bendras jų tikslas yra 
visiškas Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos įjungimas į Europos ir 
transatlantines politines, eko
nomines, saugines ir gynybines 
institucijas. Europa nebus visai 
saugi, jeigu nebus saugios Esti
ja, Latvija ir Lietuva. Partnerės 
taip pat pripažįsta principą, su
formuluotą ESBO dokumen
tuose, kad kiekviena valstybė 
turi neatimamą teisę į individu
alią ir kolektyvinę savigyną bei 
teisę laisvai pasirinkti savo sau
gumo priemones, įskaitant ati
tinkamų sutarčių sudarymą. Pri
tariama gyvybiškai svarbiam vaid
meniui, kurį atlieka ESBO, ES, 
VES, ŠAS ir kitos struktūros, 
siekiant bendro partnerių tikslo 
- integruotos, saugios ir nepa
dalytos Europos. Estija, Latvija 
ir Lietuva patvirtina, kad jų 
tikslas - tapti visų europinių ir 
transatlantinių institucijų, įskai
tant Europos sąjungą (ES) ir 
ŠAS (NATO), pilnateisėmis na
rėmis. Partnerės yra įtikinusios, 
kad ŠAS plėtra padidins saugu
mą JAV, Kanados ir visų Euro
pos šalių, įskaitant tas valstybes, 
kurios dar nėra pakviestos tapti 

narėmis arba kurios šiuo metu 
nėra suinteresuotos naryste.

JAV sveikina Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos siekius, remia jų 
pastangas įstoti į ŠAS ir patvir
tina savo nuomonę, kad ŠAS 
dalyvės gali tapti narėmis, kai 
kiekviena narystės siekianti ša
lis įrodys esanti pajėgi, nori pri
siimti su naryste susijusius įsipa
reigojimus bei atsakomybę,. ir 
kai ŠAS nutars, kad tų valstybių 
įstojimas padės Europos pasto
vumui bei strateginiams intere
sams. JAV pakartoja savo nuo
monę, kad ŠAS plėtra yra nuo
lat vykstantis procesas, tikisi to
limesnio plėtimosi ateityje ir yra 
įsitikinusios, kad ŠAS durys bus 
atviros naujoms narėms, kad pir
mosios narėmis tapti pakviestos 
šalys nebus paskutinės.

Chartijos dalyvės pabrėžia, 
kad jos yra suinteresuotos de
mokratiška bei pastovia Rusijos 
pažanga, remia sustiprėjusius ŠAS 
ir Rusijos ryšius kaip svarbiau
sią naujos ir taikios Europos vizi
jos elementą.

Saugumo srityje
Skirsnyje apie bendradar

biavimą saugumo srityje sako
ma, kad partnerės, jei viena jų 
nuspręs, kad iškilo grėsmė arba 
pavojus jos teritoriniam vienti
sumui, nepriklausomybei ar sau
gumui, tarsis tarpusavy ir su ki
tomis šalimis. JAV remia Balti
jos šalių pastangas užtikrinti tei
sėtus jų gynybinius poreikius, 
įskaitant karinių pajėgų plėtrą. 
Pažymima, kad partnerės ir to
liau plės gynybines pastangas: 
Baltijos taikos palaikymo bata
lioną (BALTBAT), Baltijos es
kadrą (BALTRON), Baltijos 
oro erdvės kontrolės tinklą (Balt- 
Nct). Šios pastangos aiškiai liudija 
praktinį bendradarbiavimą, di
dinantį Baltijos šalių bei trans
atlantinės bendrijos saugumą.

Ekonominiai įsipareigojimai
Skirsnyje apie ekonominį 

bendravimą sakoma: partnerės 
įsipareigoja toliau vadovautis lais
vosios rinkos gairėmis kaip ge
riausia priemone patenkinti sa
vo žmonių medžiaginius porei
kius. JAV vertina pažymėtiną 
pažangą, kurią jų Baltijos part
nerės padarė, vykdydamos ir 
plėtodamos ekonomines refor
mas pereinant į laisvos rinkos 
ekonomiką; pažada joms padėti 
įsijungti į pasaulinę ekonomiką. 
Partnerės pradės reguliarius pa
sitarimus plėsti bendradarbiavi
mą ir įvertinti pažangą ekono
mikos, prekybos, investicijų ir 
kitose susijusiose srityse.

Skirsnyje apie JAV ir Balti
jos valstybių santykius sakoma: 
partnerės, besiremdamos bend
ra draugystės ir bendradarbiavi
mo istorija, iškilmingai patvirti
na savo įsipareigojimą tęsti tur
tingą ir dinamišką Baltijos-Ame
rikos partnerystę XXI amžiuje. 
Siekdamos toliau stiprinti šiuos 
ryšius, partnerės įsteigs Partne
rystės komisiją, kuri posėdžiaus 
kartą per metus ar pagal reika
lą, peržiūrėdama dvišalių pasi
tarimų rezultatus ekonomikos, 
gynybos ir kitose srityse, ap
žvelgs padarytą pažangą įgyven
dinant šios chartijos tikslus.

Minimoji chartija yra ilgo
kas dokumentas. Čia paminėti 
tik svarbesni jos nuostatai.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
juos įtikinti, kad reikia pagelbė
ti Lietuvai, jog ji būtų saugi.

Prisiminė prieš 40 metų gi
musią organizuotą Pasaulio lie
tuvių bendruomenę. Su malo
numu pažymėjo, kad šios bend
ruomenės pirmieji pirmininkai 
buvo iš Kanados Jonas Ma
tulionis ir dr. Juozas Sungaila. 
Bendruomenės ženkliuką taip 
pat sukūrė Kanados lietuvis 
dail. Telesforas Valius. Kana
dos lietuviai ir jaunoji karta 
sėkmingai, pasak paskaitininko, 
darbuojasi bendruomeninėje 
veikloje. Tik ragino, kad stip
resnės bendruomenės ateitų į 
talką silpnesniems.

Taip pat reikalinga mūsų vi
sų parama dabartinei Lietuvos 
valdžiai, kad ji galėtų įtvirtinti 
krašto saugumą. Išeivių parama 
turėtų būti be išlygų. Turime 
mylėti Lietuvą tokią, kokia ji 
yra. Mes sudarome vieną Lietu
vą. Kritika turėtų būti objektyvi, 
nuosaiki ir nepikta. Reikia dau
giau optimizmo. Gerai nusitei
kus, jaukiau gyventi ir galima 
pasiekti geresnių rezultatų.

Meninė dalis
“Kaip neužtvenksi upės bė

gimo ir niekada nesustabdysi 
ramiai ir kantriai banguojančio 
Nemuno, taip nesustabdysi lie
tuvio troškimo būti laisvu”. 
Taip pradėta žodžio, dainos, šo
kio muzikos pynė “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”. Ji apima tris 
svarbiausias Lietuvos istorines 
datas: Lietuvos valstybės įsikū
rimas - karalius Mindaugas 
(1236); Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimas - lietuviško
ji mokykla (1918); Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas - 
dainuojanti Lietuva (1990).

Kiekvienas laikotarpis buvo 
apibūdinamas tam laikui skir
tais skaitiniais. Juos sukūrė Ni
jolė Benotienė, o meniškai atli
ko Ramūnė Sakalaitė-Jonaitie
nė ir Mykolas Slapšys.

Šokio, dainos ir muzikos 
programos dalį įspūdingai atli
ko visuomenei žinomi ir popu
liarūs meniniai vienetai: Toron
to lietuvių jaunimo ansamblis 
“Gintaras”, vadovaujamas Ri
tos Karasiejienės ir Gintarės 
Sinskaitės, su kaimo kapela - 
Teodoras Pabrėža - birbynė, 
Valdas Ramanauskas - akor
deonas, Juozas Balaišis - bosi
nės kanklės; Toronto vyrų cho
ras “Aras”, vadovaujamas Lili- 
jos Turūtaitės ir akompanuoja
mas Editos Morkūnienės; To
ronto Maironio mokyklos kank
lininkės, vadovaujamos Žibutės 
Janeliūnienės ir Julijos Adomo
nytės.

“Gintaras” pašoko šiuos šo
kius: “Mano protėvių žemė”, 
“Kurapkytė”, “Malūnėlis”. “Aras” 
sudainavo: “Mano gimtinė”, 
partizanų daina “Vienlanky gry- 
tely”, “Žemė Lietuvos”. Kankli
ninkės atliko savo vaidmenį.
Atitinkamoj programos daly 

buvo paskaitytos ištraukos iš H. 
Nagio poezijos “Vilniaus” bala
dė. Pabaigai buvo atlikta įspū
dinga ir jaudinanti daina ir šo
kis “Brangiausios spalvos”. Nu
aidėjo ilgi padėkos plojimai. 
Birbynininkas Teodoras Pabrė
ža, kanklininkės Žibutė Janeliū- 
nienė ir Julija Adomonytė davė 
programai muzikinį toną. Pro
gramą režisavo ir derino Nijolė 
Benotienė, Vincas Piečaitis, 
Juozas Karasiejus. Sklandžiai 
minėjimui vadovavo Aušra Kat
kienė. Programos kūrėjai, vado
vai ir atlikėjai užsitarnauja vi
suomenės įvertinimo, pagarbos

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

A+A
EUGENIJAI SAGEVIČIENEI 

mirus,
jos vyrą ADOLFĄ SAGEVIČIŲ ir šeimą nuošir
džiai užjaučiu -

Rasa Mažeikaitė,
Kanados lietuvių muziejaus-archyvo vedėja

ir padėkos.
Pabaigai visiems padėkos 

žodį tarė Danutė Garbaliaus- 
kienė, KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė. Ji taipogi perskaitė 
nuo visų minėjimo dalyvių svei
kinimą naujai išrinktam Lietu
vos prezidentui Valdui Adam
kui. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Diplomatinis priėmimas
Po minėjimo Parodų salėje 

vyko diplomatinis priėmimas, 
kuriame dalyvavo kviesti svečiai 
iš 14 valstybių generaliniai kon
sulai. Priėmimas vyko nuo 6.30 
v.v. iki 8 v.v. Per vaišes grojo 
styginis kvartetas. Priėmimą su
rengė Lietuvos garbės generali
nis konsulas Haris Lapas ir 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba. Konsulus priiminėjo garbės 
generalinis konsulas Haris La
pas ir Gražina Lapienė. Jiems 
talkino studentė, apsirengusi 
tautiniais drabužiais, Rūta 
Tumosaitė.

Kiti renginiai
Skautų “Šatrijos” ir “Ram- 

byno” tuntai Vasario 16-ją 
šventė vasario 8, sekmadienį. 
Iškilmingos pamaldos vyko Lie
tuvos kankinių šventovėje. Pa
mokslą pasakė prel. Jonas Staš
kevičius, iškeldamas skautų 
šūkio reikšmę. Mišių skaitymus 
skaitė ir aukas nešė skautai. Po 
Mišių - iškilminga sueiga Ana
pilio Parodų salėje. Buvo atlik
ti pranešimai, apdovanojimai, 
laipsnių suteikimai.

Toronto Maironio mokykla 
Nepriklausomybės šventę minė
jo vasario 14, šeštadienį, mo
kyklos auditorijoje. Buvo įneš
tos vėliavos. Mokyklos vedėja 
Giedrė Paulionienė tarė įvadinį 
žodį. PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas, pats kadai
se buvęs mokytoju, pasveikino 
mokytojus ir mokinius bei gra
žiai pakalbėjo. III ir IV skyriaus 
mokiniai padainavo. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Pensininkų “Vilnius” rū
muose Vasario 16-ji paminėta 
vasario 16, pirmadienį. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM. Kalbą pa
sakė Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas. Pranciška 
Narušienė skaitė savo kūrybos 
eilėraštį. Pensininkų choras 
“Daina”, vadovaujamas muz. L. 
Turūtaitės, padainavo keletą 
dainų. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Po to vyko vaišės.

Radijo valandėlė “Tėvynės 
prisiminimai”, vadovaujama Vio
letos Laurinavičienės Vasario 
16-ją paminėjo vasario 15, sek
madienį. Klausytojai buvo supa
žindinti su Lietuvos istorjos 
svarbiausiomis datomis, stipriai 
pažymėta, kad lietuvis niekad 
neišsižadėjo laisvės. Buvo atsta
tytas Lietuvos valstybingumas 
1918 m. vasario 16 d. ir vėl pa
kartotas po sovietinės okupaci
jos 1990 m. kovo 11 d. Buvo 
transliuojama tradicinė patrioti
nė lietuvių muzika. Valandėlė 
baigta Tautos himnu.

1997 metų visuomeninės veiklos 
premija įteikta VYTAUTUI BAL
SEVIČIUI ir p. BALSEVIČIENEI 
iš Otavos per Vasario 16 iškilmes 
Toronte. Jų paskyrė KLB-nė, įteikė 
jos pirmininkas ALGIS VAIČIŪ
NAS. Premijų finansuoja Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito koo
peratyvas Ntr. A. Simonavičiaus

mailto:tevzib@pathcom.com
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JUOZAS ŽYGAS

Devintajame forte
Pro nurodytas duris ėjome 

silpnai apšviestu koridoriumi į 
vidų. Storos gelžbetoninės sie
nos, tai ir saulėtą dieną viduje 
yra vėsu. Kadangi vyksta jau ma
no minėti kažkokie darbai, tai 
lankytojams tėra skirti 4 kaze
matai - forto įgulai skirtos pa
talpos. Viename kazemate te
bebuvo paliktos lovos su čiuži
niais. Daugeliui galbūt tai dary
tų pritrenkiantį įspūdį. Kadangi 
turėjau laimės svečiuotis Lukiš
kių rūsyje, tai pagal mane tos 
lovos “prabangą” reiškė, nes lo
vų mes iš viso neturėjome. Ir 
net visų prisiminimuose išgar
sintos “paraškęs” neturėjome. 
Viename kazemate buvo iška
bintos nuotraukos tų lietuvių, 
kurie gelbėjo žydus.

Lietuviški įrašai
Sienose buvo gal su vinimi 

išbraižytos pavardės. Buvo ir ra
šalu (neleistina prabanga) pada
ryti įrašai. Kas svarbiausia, buvo 
gana daug lietuviškų pavardžių. 
Kai kurie įrašai nurodė ir iš ku-

Holokausto paminklas prie De
vintojo forto Kaune. Nuotraukoje 
- rašinio autorius JUOZAS ŽYGAS

rios vietovės tie asmenys buvo. 
Taip pat buvo gana daug pran
cūziškų įrašų. Gaila, neturėjau į 
ką užsirašyti. Visuomet, kaip ne
atskiriamą dalį, turiu porą šrati
nukų ir blanknotą ar popieriaus. 
O dabar nieko neturėjau.

Be mūsų, buvo dar pora lan
kytojų. Anais laikais IX-tas for
tas visiems turistams buvo be
veik privaloma vieta, kurią turė
jo aplankyti. Bet tai, ką mes ma
tėme, mano manymu, buvo tik 
maža dalelė, dėl ko čia turistai 
ir aukšti svečiai buvo vežami. 
Tad mes gana greitai viską ap
žiūrėjome. Padariau gal aštuo
netą nuotraukų, ir palikome šią 
liūdnai pagarsėjusią vietovę.

Nevertina savo gaminių
Mano globėjas turėjo reika

lų Jonavos gatvėje. Dabar ta gat
vė jau beveik neatpažįstama. 
Pirmiau buvo tik siaura ir ne
švari gatvelė, kelios mažos lent
pjūvės, “Makabi” stadionas, žy
dų amatų mokykla. O dabar - 
plati prekybos gatvė. Kur mes 
važiavome, buvo didelė preky
ba. Nemaža būtų ir amerikietiš
ku mastu. Bet vardas Ameriko
je netiktų, būtent “Senukai”. Aš 
savo bičiuliui sakiau, kad Ame
rikoje tai būtų verslo savižudy
bė. Tai maždaug “Sears” tipo 
krautuvė, tik neturi aprangos ir 
avalynės skyrių. Bet galima gau
ti beveik visko, ko reikia namų 
remontams, pagerinimams ar 
statyboms. Šaldytuvų skyriuje 
daug įvairiausių firmų šaldytu
vų. Ieškojau “Snaigės” Alytaus 
gamybos šaldytuvo. Tai tik porą 
visai į nuošalį nustumtų radau. 
O “Šilelio” televizijos niekur Lie
tuvoje neteko matyti. Mano iš
vada: kol žmonės to nesupras, kad 
reikia ’’savo krašto gaminius pirk
ti”, tai jokia valdžia stebuklų ne
padarys!

Pirkėjai turėtų pagalvoti, kad 
su kiekvienu šaldytuvu 600-800 
dol. į užsienį važiuoja. Todėl ir 
nenuostabu, kad metinis užsie
nio prekybos deficitas viršija 4 
milijardus litų. Prieš karą kas
met Lietuvos eksportas viršijo 
importą. Tai buvo dėl to, kad

Rašinėlio “Kodėl aš noriu būti kredito unųos nariu” dalyviai Kaune. Dešinėje - kredito unyų darbuotojos 
REGINA PIEČAITIENĖ ir ASTA DIRMAITĖ (kraštinė). Vaikai - iš Šiaulių, Lazdijų ir Marįjampolės

valdžia nebuvo vadelių paleidu
si. Ir iš valdžios pusės buvo ska
tinimas, kad pirktų savus gami
nius. Tuo tikslu buvo pašto ant
spaudai: “Pirkime savo krašto 
gaminius”. O dabar, eidami į Eu
ropos sąjungą, visas vadeles pa
leido.

Toje krautuvėje ilgai ne
gaišdami, rengėmės namo va
žiuoti. Išeidamas pastebėjau ke
letą uniformuotų sargybinių. 
Reiškia jie už apsaugą mafijai 
nemoka. Jau buvau seniau gir
dėjęs, kad stambių verslų mafija 
neliečia. Tik nežinau, ar dėl to, 
kad jie yra per didelis kąsnis ap
žioti ar todėl, kad juos jų žmo
nės valdo?

Nemuno pakrantėmis
“Senukus” palikę beveik už 

dešimt minučių buvome na
muose. Šiek tiek užkandus, ma
no bičiulis sako: “Gal važiuoja
me panemuniais pasižvalgyti, nes 
vis tiek į Vilkiją turiu važiuoti.” 
Man antrą kartą minėti nerei
kėjo, nes Lietuvoje lankausi ne 
tam, kad prie stalų sėdinėčiau. 
Man tereikėjo pasiimti rašymo 
priemones. O mūsų kelionės prie
žastis - mūsų buvusi bendrake
leivė, mano bičiulio dukrelė. Ji 
norėjo savo draugę aplankyti. 
Mano bičiulio erdvi sodyba yra 
tolimiausio priemiesčio pačia
me gale, todėl gana greitai at
važiavome prie Raudondvario, 

bet į jį neužsukome. Važiavome 
keliu, kuris ėjo Nemuno pakrante. 
Jau gana daug sykių teko Ne
muną matyti. Susidariau nuomo
nę, kad Nemune ne tik žvejyba, 
bet ir laivyba beveik nebevyks
ta, nes žemiau Kauno HES už
tvankos neteko jokio laivo, lai
velio. baidoko, baidarės matyti. 
Pravažiavome pro kitoje Nemu
no pusėje stovinčią Zapyškio 
šventovę.

Šios Nemuno pakrantės per 
200 metų matė beveik visos Va
karų Europos riterių įsiverži
mus, kovas ir gaisrus. Tai buvo 
lietuviška Maginot linija, tik, ži
noma, 600 metų anksčiau. Ir vo
kiečiai dešiniajame Nemuno kran
te, išskyrus žemupį, niekuomet 
nebuvo įsigalėję. Nors Vytautas 
ir prieš jį buvę valdovai žemai
čius užstatinėjo ar pardavinėjo, 
bet žemaičiai pastoviai jų pilis 
užpuldinėjo ir jas griovė. Į šias 
pakrantes vakariečius turistus 
nebūtų lengva privilioti. Bet 
mokyklos turėtų išvykas rengti 
ir istorines vietas lankyti. Žino
ma, tų vietovių administracinės 
įstaigos turėtų joms dėmesį skirti.

Privažiavome prie Veliuo
nos. Norėjosi užsukti, bet nuo 
Nemuno pusės žiūrint visur te
simatė šlaitas, apaugęs mišku. 
Jokios rodyklės į Veliuonos pi
liakalnį nebuvo; Mano bičiulis 
irgi turbūt to piliakalnio nežino
jo. Tad pro šalį pravažiavome.

Šiek tiek pavažiavus bičiulis 
sako: “Dabar važiuosime į Rau
donės pilį”. Jis ten yra buvęs ir 
manė, kad kelią žino. Privažia
vome keliuką, vedantį j šlaitą. 
Tas keliukas buvo truputį iš
lenktas, gal pusiaukelę privažia
vus, viduryje kelio gulėjo gal 
pusės tonos ar didesnis akmuo. 
O apsisukti vietos nėra. Bet nu
važiavome. Atrodytų, kad prie 
kelio turėjo būti lentelė su dide
liu X. Ir tam užsienio investicijų 
gal nereikėtų.

Devintasis fortas Kaune, prie kurio vokietmečiu buvo naikinami žydai 
ir kitų tautybių žmonės. Viršuje - remontuojamoji dalis, apačioje - 
forto tęsinys Nuotr. J. Žygo

Parama 
kredito

REGINA PIEČAITIENĖ

1997 m. rudenį pranešiau, 
kad fondui remti Lietuvos kre
dito unijų veikla. įsteigtam a.a. 
Juozo Piečaičio atminimui, bu
vo suaukota per $6000. Tuo me
tu žadėjau pranešti, kaip tie pi
nigai panaudoti. Didžioji dalis 
tų pinigų ($5000) paversti į litus 
(12,547 Lt.). Iš jų įdėti termi
nuoti indėliai į Marijampolės kre
dito uniją “Sūduvos parama” 
(3000 Lt.) ir j Šilutės kredito uni
ją “Ūkininko sėkmė” (5000 Lt.) 
Šie indėliai padėjo abiem kredi
to unijom išduoti paskolas, kai 
trūko pačių narių santaupų. Už 
juos mokamos palūkanos, kartu 
su pačiais indėliais, sugrįš atgal 
į fondą ir ateity bus naudojami 
remti tolimesnei veiklai.

Lapkričio 4 d„ įsisteigus “Aso
ciacijai Lietuvos kredito uni
jos”, buvo įteikta 1000 Lt. dova
na šiai naujai, vienuolika kredi
to unijų vienijančiai organizaci
jai, kad galėtų pradėti savo 
veiklą - įsivesti savo telefono li
niją.

Panevėžio, Naujosios Ak
menės bei Marijampolės ūki
ninkų kredito unijose buvo pa-

Lietuvos 
unijoms

dovanota po vieną pajų (šėrą), 
kurio vertė 300 Lt. Visi atiteko 
veikliems žmonėms, kurie neiš
galėjo patys tokios sumos įnešti 
ir tapti kredito unijų nariais.

Šiauliuose per rajono ūki
ninkų šventę buvo išrinkta veik
liausia jų kredito unijoje “Žem
dirbio gerovė” narė. Ji laimėjo 
100 Lt. prizą.

Šilutėje, kredito unijoje “Ūki
ninko sėkmė”, viena sunkiai ser
ganti narė nebegalėjo įnešti sko
los mokėjimo, ir jai buvo pa
skirti 160 Lt.

Galiausiai gruodžio 13 d. vi
si kredito unijų pareigūnai, ku
rie dirba be jokių atlyginimų 
(išskyrus kai kuriuos admini
stratorius, kurių darbas apmo
kamas simboliškai iš kredito 
unijos pajamų), buvo pakviesti į 
Kauną į kalėdinę šventę. Šven
tės diena buvo pradėta kredito 
unijų vadovų suorganizuotomis 
šv. Mišiomis a.a. Juozo atmini
mui. Mišios buvo atnašaujamos 
Kauno senamiestyje, mažytėje 
Šv. Gertrūdos šventovėje. Ypa
tingai gražu buvo tai, kad Kau
no arkivyskupijos kredito unijos 
ir taip pat naujosios “Asociaci
jos” pirmininkas kun. J. Stanke
vičius atnašavo šias Mišias, į ku
rias susirinko Lietuvos kredito 
unijų vadovai ir Desjardins at
stovybės Lietuvoje darbuotojai 
- visi “savi”.

Po Mišių kalėdinė šventė 
buvo pradėta šešių vaikų ir jau
nuolių rašinėlių “Kodėl aš noriu 
būti kredito unijos nariu” pre
mijavimu. (Šešios premijos po 
100 Lt. ir dovanėlės). Sekė kiek
vienos kredito unijos pasiektų 
rezultatų apdovanojimas. Iš viso 
šios premijos bei šventės vaišės 
80-čiai dalyvių kainavo 1787 Lt.

Taigi išlaidų iš fondo pada
ryta už 4547 Lt. Yra likę dar 
1500 Lt. (šalia jau minėtų indė
lių) ir per tūkstantį dolerių. Ti
kiuosi, kad ir ateities “dovanos” 
kredito unijose suteiks tiek 
džiaugsmo, kaip lig šiol. Dėkoju 
dar sykį visiems, kurie prisidėjo 
prie šio fondo.

UŽ s87500- Į VILNIŲ

N*rvista Finnair priklauso
AEROPLAN grupei

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

Finnair skrenda iš Niujorko, derinasi su Air Canada skrydžiais iš Toronto, Montrealio ir Otavos.
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LAISVOJE TĖVYNĖJE
LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ ŠVENTĖ

Birutės Kurgonienės praneši
mu “Lietuvos aido” sausio 15 d. 
laidoje, Lietuvos tūkstantmečio mo
kykloje Šalčininkuose įvyko be
veik visų lietuviškųjų šio rajono 
mokyklų šventė. Jų dainininkus, šo
kėjus, skaitovus, busimuosius dai
lininkus jon sutelkė “Vilnijos” drau
gijos Šalčininkų skyrius, pradėda
mas Lietuvos valstybės atkūrimo 
aštuonesdešimtmečiui skirtus ren
ginius. Šia švente džiaugėsi visa 
Lietuva, nors jos mastu ji nebuvo 
didelė. Šalčininkų rajonas yra len
kiškų mokyklų tvirtovė Lietuvoje. 
Jo visų mokyklų bendrame skai
čiuje lietuviškosioms tenka tik 
vienas trečdalis, bet ir jis tėra pa
siektas pastaraisiais metais. To
kiose aplinkybėse lietuviškų mo
kyklų šventė Šalčininkuose buvo 
tikrai didelė. Sugiedojus Lietuvos 
himną, jos atidaryman įsijungė 
net aštuoni kalbėtojai. Švietimo ir 
mokslo ministeris prof. Zigmas 
Zinkevičius juos ragino kalbėti 
drąsiai ir apie tai, ką anksčiau 
tekdavo rašyti “tarp eilučių”. Re
gioninių problemų ir tautinių ma
žumų departamento vedėjas Re
migijus Motuzas skatino oriai ir 
garbingai pasiruošti artėjančiam 
Lietuvos valstybės tūkstantme
čiui. Lietuviškų mokyklų šventės 
dalyvius sveikino Vilniaus apskri
ties viršininkas Alis Vidūnas. “Vil
nijos” draugijos pirm. Kazimieras 
Garšva džiaugėsi, kad šiai šventei 
iš tiesų bus lemta tapti pirmuoju 
Lietuvos valstybės atkūrimo aš
tuoniasdešimtmečiu! skirtų rengi
nių akordu. Šventėje dalyvavusios 
mokyklos buvo paruošusios įdo
mias programas. Pasak B. Kurgo
nienės, ypač įdomūs buvo Poško- 
nių pagrindinės, Eišiškių S. Rapo
lionio, Dieveniškių “Ryto” viduri
nių ir Dieveniškių žemės ūkio mo
kyklų renginiai. Tvirčiausi betgi bu
vo šią šventę surengusios Lietuvos 
tūkstantmečio vidurinės moky
klos Šalčininkuose atstovai.

LIETUVĄ GRAŽINS DRAUGIJA
Atgaivintos Lietuvai gražinti 

draugijos aplinkos apsaugos mi
nisterijoje suvažiavusius dalyvius 
pasveikino seimo pirm. V. Lands- 
bęrgis, o naują draugijos vėliavą 
pašventino jos garbės pirmininku 
laikomas mons. K. Vasiliauskas, 
centro valdybos pirm. J. Dringelis 
priminė, kad Lietuvai gražinti 
draugijos įsteigėjai yra J. Tumas- 
Vaižgantas, P. Matulionis, E. Ku
bilius, T. Ivanauskas. Jų idėjos te
bėra gyvos ir dabar. Norima, kad 
kiekvieno kaimo, miestelio ir 
miesto mikrorajono bendruome
nė jaustųsi savo teritorijos šeimi
ninke, aktyviai dalyvautų tvarkant 
savo aplinką, neleistų jos niokoti 
ir teršti. ELTOS pranešimas 
“Lietuvos ryte” užbaigiamas pa
staba: “Draugija siekia, kad būtų 
atgaivintas tikėjimas ateitimi, 
puoselėjamos amžinosios verty
bės - dora, darbštumas, sąžinin
gumas, pagalba kitiems”.

IŠSKRIDO BŪRYS NELEGALŲ
Užsakomuoju lėktuvu iš Vil

niaus oro uosto Šri Lanka ta- 
pusian Ceilonan buvo išskraidin
tas dar vienas 85 nelegalų būrys. 
Jį sudarė Šri įlankos ir Nepalio 
piliečiai, sulaikyti Pabradės nele-

į Dievas teikia mums meilę, į 
į kad mylėtume tą, kurį l 

Jis mums duoda"

| Lougheed Funeral
§ Home
į Žmonės, kurie atjaučia kitus į
I I
į Sudbury Ontario į
SrsesaaaaaasaasaaaafeaaBazeassszssssaJ 

EAIKYS
DALT1C EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Dėl informacijų skambinkite:

Vytautui Kairiui (905) 643-3334
Bernardui Mačiui (905) 632-4558 
Leonui Balaišlui (514) 366-8259

galų centre ir dabar pasirinkę sa
vanorišką grįžimą namo. Išsilais
vinimą iš to centro grįžimu namo 
1997 m. pasirinko 1.052 nelegalūs 
migrantai iš Azijos šalių. Dalis jų 
išvyko savo lėšomis keleiviniais 
lėktuvais. Penkiems nelegalams 
buvo suteikta politinė globa Lie
tuvoje. Dabar jos prašosi 80 Af
ganistano, 21 Irako, 20 Šri Lan
kos ir 30 Somalijos piliečių.
LIETUVOS ČIGONŲ PROBLEMA

Daiva Zimblienė jau 1997 m. 
lapkričio 27 d. “Lietuvos ryto” lai
doje paskelbė išeivijoje turbūt ne
pastebėtą čigonų nusivylimą da
bartine savo būkle. Tuo metu Uk
mergės rajono savivaldybės salėje 
įvyko rajoninės valdžios, policijos 
ir spaudos atstovų susitikimas su 
keliolika vietinių čigonų. Jį suor
ganizavo Lietuvos čigonų bendri
jos jaunas trisdešimt dvejų metų 
amžiaus pirm. Stepas Visockis. Jo 
duomenimis, dabar Lietuvoje yra 
apie 4.000 oficialiai užsiregistra
vusių čigonų. Vien tik Ukmergėje 
gyvena pustūkstantis šios tautybės 
žmonių. Pirm. S. Visockis nusi
skundė, kad jo tautiečiai Lietuvo
je nesijaučia pilnaverčiais žmonė
mis. Požiūris į čigonus nėra pasi
keitęs. Juos kaip ir anksčiau sulai
ko policija, reikalauja dokumen
tų, liepia kraustytis kitur. Di
džiausią diskriminaciją čigonai 
jaučia Kaune, Panevėžyje ir Vil
niuje, bet jos yra ir Ukmergėje. 
Pasak Lietuvos čigonų bendrijos 
pirm. S. Visockio, ir jis pats, atva
žiuojantis į šį susirinkimą, buvo 
sulaikytas policijos. O jam juk yra 
tekę būti kandidatu į Lietuvos 
seimą.

VIETINIŲ ČIGONŲ VAKARONĖ
Susitikime dalyvavę ukmer

giškiai čigonai skundėsi, kad jie 
neturi gyvenamojo ploto, negau
na jokių pašalpų, net ir lengvati
nio kredito savo verslui pradėti. 
Jiems pažadėjo padėti Ukmergės 
rajono savivaldybės skyrių vedė
jai. Pažadų neatsisakė ir rajono 
burmistras Vytautas Grušauskas, 
gyvenęs netoli čigonų taboro, 
daug bendravęs su čigonais, treni
ravęs šios tautos imtyninkus, su 
jais visada buvęs draugiškas. Uk
mergės čigonai nutarė siekti glau
desnių ryšių su savivaldybe. Lie
tuvos čigonų bendrijos pirm. S. 
Visockis įsipareigojo skatinti Uk
mergės čigonų bendrijos pirm. K. 
Visocką, kad jis Ukmergės gyven
tojams surengtų vietinių čigonų 
vakaronę. Tai yra jau antras Lie
tuvos čigonų bendrijos pirm. Ste
po Visockio pagalbos šauksmas. 
Pirmą kartą jis savo širdį atsklei
dė “Lietuvos aido” atstovui Da
riui Babickui 1996 m. gruodžio 12 
d. laidoje. Tada pagrindinis po
kalbio dėmesys teko čigonų gel
bėjimui nuo narkotikų platinimo 
ir jais svaiginimosi. Paramos iš 
policijos nebuvo sulaukta. Ji su
imdavo tik liguistus narkomanus, 
o didžiųjų prekiautojų narkotikais 
nepaliesdavo. Čigonai netgi nega
lėdavo jų išduoti policijai, bijoda
mi tokių narkotikų platintojų kerš
to šeimoms. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Te! 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm 

o 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros jrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje Vilniaus arkivyskupą A. J. 
BAČKĮ gimtadienio proga sveikina Šventosios šeimos vienuolijos 
atstovė. Už arkivyskupo - prel. S. ŽILYS

Svečiai iš Lietuvos Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje: mons. Petras 
Puzaras (kairėje), kun. Petras Stukas (dešinėje) su kolegijos rek
toriumi mons. Algimantu Bartkumi

Lietuvių kolegija Romoje
Joje gyvena studijuojantieji kunigai, lankosi žymūs svečiai 

kaip garsusis krepšinio žaidėjas Šarūnas Marčiulionis 
ir kiti. Kolegija ruošiasi 50 metų sukakčiai

Praėję 1997 metai Šv. Kazi
miero kolegijai Romoje buvo 
įžymūs ir gausūs įvykiais. Iš 
daugelio būtų galima paminėti 
keletą. Štai vienas Romoje stu
dijavusių kunigų - R. Norvilą 
buvo įšventintas vyskupu. Dar
buojasi Kaune ir vadovauja ku
nigų seminarijai.

Naujas įvykis, kurį būtų ga
lima pavadinti tikrai nuostabiu, 
yra įrašytas tiek į Lietuvos, tiek 
ir į Kolegijos istoriją. Pirmą 
kartą, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, 11 jos kunigų-stu- 
dentų Romoje apgynę licencia
to, o vienas - daktaro laipsnį iš 
įvairių teologinių mokslų. Kai 
kurie jau darbuojasi Tėvynėje, 
kiti - tęsia studijas.

Atvyko ir nauja pamaina iš 
Lietuvos - 4 kunigai, kurie Ame
rikos vyskupų konferencijos ir 
užsienio lietuvių paramos dėka 
gali studijuoti Romos universi
tetuose ir kaupti intelektualinį, 
o kartu ir dvasinį kapitalą mūsų 
tautai.

Neperseniausiai pas mus 
svečiavosi įžymus Lietuvos 
krepšininkas, NBA buvęs žaidė
jas Šarūnas Marčiulionis. Įdo
mu buvo išgirsti jo vertinimus, 
samprotavimus mums rūpimais 
klausimais. Jis savo darbo Lie
tuvai nenutraukė - įsteigė krep
šinio mokyklą ir taip rūpinasi 
labai aktualia šiuo metu jauni
mo užimtumo ir auklėjimo pro
blema.

Šiais metais sausio mėn. vi
duryje iš gimtosios žemės Ko
legiją aplankė dekanas kan. 
Petras Stukas, Švėkšnos parapi
jos klebonas, ir monsinjoras 
Petras Puzaras, kuris yra Telšių 
kunigų seminarijos studijų pre
fektas, ir Šv. Antano religijos stu
dijų instituto direktorius Kre
tingoje. Iš jo lūpų mus pasiekė 
naujausios žinios iš seminarijos 
ir instituto gyvenimo. Pastarasis 
jau sulaukė pirmosios studentų 
laidos, kuriems buvo suteiktas 
bakalauro laipsnis. Tai pirmieji, 
specialiai pasirengę tikybos mo

kytojai pedagogai Žemaitijoje.
Prieš keletą dienų Vilniaus 

arkivysk. metropolitas A. J. 
Bačkis viešėjo pas mus, trum
pam atvykęs iš Lietuvos. Kole
gijos rektorius mons. A. Bart
kus prieš pietus visos Kolegijos 
vardu pasveikino arkivyskupą 
gimtadienio proga. Sesutės vie
nuolės ir kunigai studentai su
giedojo “Ilgiausių metų”. Iškil
mingų pietų metu Jo Ekselen- 
cija mums palinkėjo po studijų 
grįžti į Tėvynę ne “užriestom 
nosim”, o darbščia širdimi.

Šiais metais laukiame dar 
vienos iškilmės - Popiežiškosios 
Šv. Kazimiero kolegijos 50 me
tų auksinio jubiliejaus. Ši šven
tė numatoma kovo 4-ją - Lietu
vos globėjo dieną.

Jau dabar vyksta svarbūs 
pasiruošimo darbai. Tą dieną 
numatoma, kad bus aukojamos 
iškilmingos šv. Mišios “Santa 
Marija Maggiori” bazilikoje. 
Laukiama atvykstant didelio 
būrio svečių - vyskupų, kunigų 
ir pasauliečių iš Lietuvos ir viso 
pasaulio. Manoma, kad susi
rinks daug baigusių šią Kolegi
ją, kuri per tiek metų Romoje 
buvo lietuvių tautos Nenugali
mumo simbolis. Iš jos po pa
saulį pasklido tiek daug žymių 
žmonių: prelatas A. Rubšys, iš
vertęs į lietuvių kalbą Šv. Raštą, 
arkivysk. J. Bulaitis, arkivysk. J. 
A. Bačkis, vysk. R. Norvilą.

Daugelis iš jų ruošėsi dirbti 
Lietuvoje, tačiau, susiklosčius 
kitokioms istorinėms aplinky
bėms, tai buvo neįmanoma. Ta
čiau Apvaizda pasirūpino jų dir
va - juk po pasaulį tiek daug 
buvo pasklidusių mūsų tautie
čių, juk reikėjo, kad kas nors 
pasirūpintų ir jų sielovada.

Kun. K. Pajaujis

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

Hamilton, Ont.
KOVO ILSIOS MINĖJIMĄ 

rengia Hamiltono ir Niagaros pu
siasalio Tėvynės sąjungos grupė 
trečiadienį, kovo 11, 2 v.p.p. Ha
miltono Jaunimo centro salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas Vy
tautas Bireta, dalyvavęs Lietuvos 
tėvynės sąjungos (konservatorių) ir 
j prezidentus kandidato Vytauto 
Landsbergio rinkiminiuose vajuose. 
Kovo 8, sekmadienį, kun. J. Liau- 
ba, OFM, iškilmingas Mišias atna
šaus už žuvusiuosius, kovojusius už 
Lietuvos laisvę.

HAMILTONO IR NIAGAROS 
PUSIASALIO TĖVYNĖS SĄJUN
GOS GRUPĖS VISUOTINIS SU
SIRINKIMAS įvyko šeštadienį sau
sio 17 d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Nors oras nebuvo palankus, at
vyko 30 su viršum TS narių ir rėmė
jų. Susirinkimą atidarė pirm. Petras 
Šidlauskas, pakviesdamas kleboną 
kun. J. Liaubą, OFM, sukalbėti mal
dą. Grupės mirusieji ir žuvusieji už 
tėvynės laisvę buvo pagerbti tylos 
minute.

Pirm. P. Šidlauskas ypatingą pa
dėką išreiškė Aušros Vartų parapi
jos kleb. kun. J. Liaubai, OFM, už 
jo nuolatinį raginimą rūpintis savo 
tautos ateitimi ir “Gintarinių aidų” 
radijo programai ir jos vedėjai Liu
dai Stungevičienei už žinių skleidi
mą apie politinę būklę Lietuvoje. Pir
mininkas pasidalino džiaugsmu ir 
pasididžiavimu dėl Lietuvos seimo 
ir savivaldybių rinkimų rezultatų, 
prie kurių labai prisidėjo TS Hamil
tono ir Niagaros pusiasalio grupės 
nariai ir rėmėjai. Iždininkas Lion
ginas Paškus padarė išsamų prane
šimą apie lėšų telkimą. Geriausius 
rezultatus davė rengtos vasaros ge
gužinės Hamiltono medžiotojų ir 
žūklautojų klube, nuolatinis lėšų 
rinkimas Jaunimo centro salėje ir 
piniginės dovanos kitomis progo
mis. Svečias TS Kanados skyriaus pir
mininkas Eug. Čuplinskas, sveikin
damas narius, pareiškė pagarbą Ha
miltono TS grupei už jos energiją ir 
darbštumą, prisidėjusiajai prie Lie
tuvoje dešiniųjų jėgų laimėjimų.

Perrinkti tie patys valdybos na
riai. Susirinkimui pirmininkavo Liu
da Stungevičienė ir sekretoriavo Vi
da Stanevičienė. Susirinkusieji bu
vo pavaišinti kavute su pyragaičiais.

Vida Stanevičienė

RADIJO PROGRAMA “GIN
TARINIAI AIDAI” dar tebeaidi ir 
po 20 metų. Šiemet pradėti 21-ji ra
dijo valandėlės metai. Pradžia buvo 
1978 m. sausio 13-ji diena, kai pir
mą kartą radijo bangomis lietusių 
kalba prabilo jaunas McMaster uni
versiteto inžinierius studentas 
Eduardas Stungevičius. Pirmiausia 
buvo girdima tik universiteto rajo
ne, o vėliau ir visame Hamiltone.

Šiuo metu “Gintariniai aidai” 
girdimi už Hamiltono miesto ribų. 
Si laida yra išlaikoma universiteto 
studentų organizacijos ir progra
mos klausytojų. Radijo stotyje dar
buojasi arti 200 studentų - radijo 
mėgėjų. Visi dirba be atlyginimo, 
pati stotis nesiekia pelno.

Sekmadieniais yra transliuoja
mos daugiakultūrės programos, 
tarp jų ir lietuviška. Ją šiuo metu 
atlieka McMaster universiteto stu
dentas Andrius Gedris, studijuo
jantis politinius ir antropologinius 
mokslus, ir Liuda Stungevičienė. 
Programa girdima iš stoties SFMU 
93.3.

Lietuviškoje programoje skai
tomos žinios iš Lietuvos, dalinama
si lietuvių bendruomenės rūpes
čiais, minimos tautinės ir religinės 
šventės. Programoje religiniais 
klausimais dalyvauja ir Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
Juvenalis Liauba, OFM.

Kartą metuose universiteto va
dovybė kreipiasi j radijo klausyto
jus, prašydama finansinės paramos. 
Lietuviai į prašymą atkreipia didelį 
dėmesį.

Už aukas, skiriamą dėmesį, 
reiškiama nuoširdi padėka Kana
dos lietuvių fondui, Lietuvių kredi
to kooperatyvui “Talka”, Hamilto
no lietuvių pensininkų klubo valdybai 
ir nariams, visiems lietuvių radijo 
valandėlės klausytojams. Kitais 
metais siekiamą, kad galėtų pro
gramą girdėti ir Toronto lietuviai.

Vedėja Liuda Stungevičienė

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos dukterų draugijos 
Juno Beach skyrius Floridoje re
mia daugiavaikes bei negalės iš
tiktas šeimas Lietuvoje. 1997 m. 
vasarą skyriaus narės Birutė Čiū- 
rienė, Elena Jonušienė, Janina 
Šalnienė ir Rimgalė Zotovienė, 
viešėdamos Lietuvoje, tokioms 
šeimoms išdalijo jų skyriaus pa
skirtus 2.400 dolerių.

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos (ALTS) valdybos posė
dis 1997 m. gruodžio mėnesį įvy
ko jos patalpose Čikagoje, Jauni
mo centre. Naujuoju valdybos 
pirmininku buvo išrinktas visuo
menininkas ir ilgametis tautinin
kų veikėjas Petras Buchas. Kiti 
valdybos nariai yra vice-pirm. Sta
sys Briedis, sekr. Dr. Laima Ši- 
mulienė ir ižd. Oskaras Kremeris. 
Pirmajame posėdyje nutarta ant
rojo nepriklausomybės atstatymo 
kovo vienuoliktosios mirtėjimą 
surengti kovo 8, sekmadienį, Le- 
monte, Pasaulio lietuvių centro 
patalpose. Dvidešimt penktasis 
ALT sąjungos šiemetinis seimas 
lapkričio mėnesį įvyks Floridos 
St. Petersburge, globojamas vieti
nio ALT sąjungos skyriaus valdy
bos ir jos pirm. Juozo Šulaičio.

Brazilija
Braziluos lietuvių “Sąjunga- 

Allianca” 1997 m. lapkričio 8 d. 
Sao Paule paminėjo šešiasdešimt 
šeštąsias savo veiklos metines. 
Minėjimą pradėjo “Sąjungos” 
pirm. Algimantas Saldys, pasvei
kinęs svečius ir juos supažindinęs 
su šios organizacijos veikla nuo 
jos pirmųjų žingsnių iki dabarti
nių dienų. Jis prašė jaunimą di
desnės paramos, nes tik tokiu bū
du lietuviškoji “Sąjunga” galės iš
silaikyti ilgesnį laiką. Minėjimo 
pradžioje “Garbės narės” diplo
mu buvo apdovanota Albina Sal- 
dienė, “Geradario” diplomu - lie
tuvių kapelionas kun. Petras 
Rukšys, SDB. Dainų programą 
atliko Eugenijos Bacevičienės va
dovaujami “Palangos” skautai. 
Programon tautiniais šokiais įsi
jungė ir “Nemuno” ansamblis su 
savo vadove Rosana Tascheto. Iki 
vėlyvo vakaro visus linksmino iš 
Lietuvos gauta kasetėse įrašyta 
graži lietuviška muzika.

Senų ir jaunų ateitininkų 
veiklą atgaivino Sao Paulan sugrį
žęs kun. Juozas Šeškevičius, jau 
pradėjęs atnašauti Mišias “Litua
nikos” stovyklavietėje. Ten taipgi 
bus rengiami ateitininkams įdo
mūs pokalbiai bei laisvalaikiai.

Sao Paulo “Palangos” skau
tai surengė tradicinėmis tapusias 
skautiškosios lietuvių šeimos bend
ras Kūčias. Su tėvais jose buvo 
susilaukta gero šimto dalyvių. 
Renginys buvo pradėtas kun. Pet
ro Rukšio, SDB, atnašautomis 
Mišiomis. Lietuviškas kalėdines 
giesmes giedojo skautų ir skaučių 
chorelis. Po Mišių visi susirinko 
“Ramovės” salėje. Su lietuviškų 
Kūčių papročiais ir tradicijomis 
dalyvius supažindino ps. Jurgis 

„Prokopas. Plotkeles palaimino ir 
maldą sukalbėjo kun. P. Rukšys, 
SDB. Po Kūčių vakarienės skau
tai giedojo ir deklamavo, laukda
mi Kalėdų senelio.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T'ĄT A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki...... 1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.00%
180 dienų indėlius....................3.25%
1 m. term, indėlius...................4.00%
2 m. term, indėlius...................4.25%
3 m. term, indėlius...................4.50%
4 m. term, indėlius...................4.75%
5 m. term, indėlius...................5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind......................................4.00%
2 m. ind...................................... 4.25%
3 m. ind......................................4.50%
4 m. ind......................................4.75%
5 m. ind...................................... 5.25%

Kūčios su visomis lietuviško
mis tradicijomis buvo surengtos ir 
Sao Paulo lietuvių stovyklavietės 
“Lituanika” svetainėje. Joms va
dovavo prel. Juozas Šeškevičius, 
sukalbėjęs maldas ir uždegęs žva
kutę tiems, kurių jau nebėra prie 
Kūčių stalo. Jis taipgi atnašavo 
kalėdines Bernelių mišias. Šiuose 
renginiuose dalyvavo šešių šeimų 
nariai.

Britanija
Vasario šešioliktosios aštuo

niasdešimtmetį Lietuvos ambasa
da Londone pradėjo minėti sau
sio 30 d. Londono karališkojoje 
muzikos kolegijoje surengtu žy
miausio jaunesniosios lietuvių 
kartos boso sol. Vladimiro Prud
nikovo koncertu. Jis yra Lietuvoje 
gimęs Lietuvos muzikos akademi
jos auklėtinis, profesoriaujantis šio
je institucijoje, dainuojantis Lie
tuvos operos ir baleto teatre Vil
niuje. Svečiui iš Vilniaus akompa
navo jo pianistė žmona Nijolė 
Ralytė. Koncerte skambėjo lietu
vių liaudies dainos, papildytos K. 
V. Banaičio, St. Šimkaus, M. Pet
rausko, J. Tallat-Kelpšos, P. Čai
kovskio ir G. Verdžio klasikiniais 
kūriniais. Koncertan buvo pa
kviesti Britanijos veikėjai, organi
zacijų atstovai ir net užsienio dip
lomatai. Dalyvavo ir gausiai susi
rinkę lietuviai. Vasario šešiolikto
sios sukakčiai buvo skirtas ir jos 
dieną Lietuvos ambasados su
rengtas priėmimas užsienio diplo
matams, Britanijos užsienio rei
kalų ministerijos atstovams.

Rašytojas Kazimieras Baro
nas, gyvenantis Londone ir savo 
amžių matuojantis senuoju kalen
doriumi, gruodžio 30 d. sulaukė 
garbingo devyniasdešimtmečio. Sau
sio 6 d. jam buvo padaryta sėk
minga akies operacija. Pasak su
mažėjusio dvisavaitinio “Europos 
lietuvio”, dabar jis mato daug ge
riau ir net “EL” gali skaityti be 
padidinamo stiklo.

Australija
Melburno lituanistinius kur

sus pernai baigė keturi mokslei
viai - Girius Antanaitis, Dalia Di- 
džytė, Daiva Statkutė ir Rimas 
Strunga. Geriausiai baigusiam tu
rėjo būti paskirta Australijos lie
tuvių fondo premija, įteikiama Va
sario šešioliktosios minėjime. Iki 
to laiko laimėtojas nepaskelbia
mas. Naujuosius mokslo metus 
reikėjo pradėti vasario 7 d., bet 
buvo abejojama ar susirinks pa
kankamai kursantų. V. Kst.

OFFORD 
Į REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Salvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus. 

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

namų tel. 705 429-6428

Asmenines nuo......... 6.25%
nekiln. turto 1 m........ 6.350%

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

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

INTER AC KORTELĖ



SPAUDOS BALSAI

Valstybinė kalba ir mažumos
Valdui Adamkui laimėjus 

prezidento rinkimus lenkų spau
da svarsto galimus lietuvių-len
kų santykiuose pasikeitimus. 
Varšuvos žurnalas “Polityka” 
š.m. sausio 10 d. laidoje rašo: 
“Turbūt pirmuoju kriterijų taps 
kalbos klausimas. Prieš pat Ka
lėdas Vilniaus rajono savivaldy
bė, kuriame lenkai sudaro dau
gumą, nusprendė įvesti šiame 
rajone lenkų kalbą kaipo antrą 
valstybinę. Tai iššaukė Lietuvos 
Valstybinės kalbos komisijos 
protestą, nes konstitucija valsty
bine kalba laiko tik lietuvių kal
bą. Tuo tarpu savivaldybė re
miasi Tautinių mažumų įstaty
mu, kuris yra liberalesnis negu 
Valstybinės kalbos įstatymas. 
Taip pat naujasis prezidentas 
daug kartų pabrėždavo, kad 
tautinės mažumos turi teisę 
naudotis savo kalba”.

Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos vadovas Sienkiewicz šiuo 
klausimu pasisakė “Kurier Wi- 
lenski” š.m. sausio 17 d. laidoje: 
“Tai tiesa, kad (savivaldybės) 
nutarimas buvo panaudotas rin
kimų vajuje. Tačiau kalbant 
apie tai, kuris iš kandidatų jį iš
provokavo, tai tik Adamkus ga
lėjo tai padaryti. Pasikalbėjime 
su ‘Nasza Gazeta’ jis tvirtai pa
sisakė už vietinių kalbų varto
jimą.”

Vilniaus rajono lenkų mo
kytojų susitikime šis klausimas 
irgi buvo paliestas; “Dalyvau
jantis susirinkime seimo narys 
Jan Mincewicz susirinkusius pa
informavo, kad paskutinėje ru
dens sesijoje buvo pasiūlytos 
Tautinių mažumų įstatymo pa
taisos, po kurių priėmimo turės 
būti išbraukta tautinių mažumų 
vartojimo šalia valstybinės nuo
stata. Pataisos turėjo būti priim
tos skubos keliu, tačiau jų apta
rimas ir galimas priėmimas ati
dėtas ligi sekančios sesijos. Ke
turi seimo nariai balsavo prieš 
pataisų priėmimą: J. Sienkie
wicz, A. Plokszto, J. Mincewicz 
ir Popov” (“K.W.” 1998.1.24 d.).

Kadangi beveik visi seimo 
nariai balsavo už Tautinių ma
žumų įstatymo pakeitimą, nau
jajam prezidentui teks jį pasira
šyti.

Šventovė gudams
Krokuvos savaitraštis “Ty- 

godnik Powszechny” š.m. vasa
rio 1 d. laidoje rašo: “Vilniaus 

arkivyskupija, atgavusi Šv. Balt
ramiejaus šventovę perleido ją 
Lietuvos sostinėje gyvenančių 
gudų reikalams. Ligi šiol šven
tovėje buvo skulptūrų dirbtu
vės. Šventovės rektoriumi, ku
rioje visos pamaldos vyks gudų 
kalba, tapo kun. Jan Szutkie- 
wicz, Kauno seminarijos absol
ventas, kuris ligi šiol buvo Gu
dijos sostinės Minsko katedros 
klebonu”.

Tarpukario metais jokių gu
diškų pamaldų Vilnius arkivys
kupijoje, netgi gudiškose para
pijose, nebuvo. Viskas vyko len
kų kalba. Tik Vilniaus gudai ka
talikai turėjo lietuvių Sv. Mika
lojaus šventovėje savo kalba pa
maldas ir tai ankstyvais rytais 
prieš lietuviškąsias. Šv. Baltra
miejaus šventovė yra reikalinga 
pagrindinio remonto. Šis Vil
niaus arkivyskupijos veiksmas iš 
dalies atitaiso ilgus metus gu
dams daromas skriaudas.

Šios Vilniaus šventovės lau
kia sprendimo - jose pamaldų 
dar nėra: Švč. Mergelės Ramin
tojos, Šv. Ignoto, Šv. Jurgio, 
Viešpaties Jėzaus Dangun žen
gimo (misionierių), Švč. Mari
jos Dangun ėmimo (pranciško
nų), Šv. Stepono kankinio, Švč. 
Jėzaus Širdies (vizičių) ir Šv. 
Mykolo arkangelo.

Pakartotiniai seimo rinkimai
Š.m. kovo 22 d. Naujosios 

Vilnios (nr.10) ir Vilniaus-Tra
kų (nr. 57) rinkiminėse apygar
dose įvyks antri pakartotiniai 
rinkimai į seimą, nes ligi šiol iš 
šių apygardų dėl nepakankamo 
balsuotojų dalyvavimo seimo 
atstovų nėra. N. Vilnios apygar
doje žada kandidatuoti Artūras 
Paulauskas. Jis prezidento rin
kimų metu čia surinko 2.5 karto 
daugiau balsų negu Adamkus. 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
kandidatu šioje apygardoje bus 
T. Filipwicz. Vilniaus-Trakų 
rinkimų apygardoje LLRA kan
didatu bus W. Tomaszewski, 
kuriam mažai trūko balsų lai
mėti pirminiuose rinkimuose.

Be jų šiuose rinkimuose dar 
žada kandidatuoti nesėkmingai 
bandęs dalyvauti prezidento 
rinkimuose J. Subotin ir libera
lė Laima Juozaitienė, kurios vy
ras A. Juozaitis buvo preziden
to rinkimuose Paulausko vajaus 
šefas. (Pagal “Kurier Wilens- 
ki”) J.B.

Švč. M. Marijos gimimo šventovėje Čikagoje 1998.1.25. Iš dešinės: naujasis Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, Alma Adamkienė, ambasadorius Stasys Sakalauskas, J. Sakalauskienė, A. Kleizienė, gen. konsulas 
V. Kleiza Nuotr. Z. Degučio

Naujojo prezidento užmojai
Apie VALDO ADAMKAUS dienas Čikagoje šiame savaitraštyje  jau buvo rašyta. Čia pateikiamas 

jo susitikimas su lietuvių visuomene sausio 24 dieną Jaunimo centre, kur naujasis prezidentas 
plačiau kalbėjo apie savo ateities užmojus Lietuvoje

A. ŠMULKŠTIENĖ
Išrinktasis Lietuvos prezi

dentas V. Adamkus savo neil
goje nuoširdžioje kalboje dėko
jo visiems už pasitikėjimą ir pa
žadėjo: “Atiduosiu visas savo 
geriausias jėgas ir patirtį, kad 
pateisinčiau jūsų pasitikėjimą”.

Per l‘/i mėn. jam Lietuvoje 
teko išvažinėti 12,000 km., pa
siekti tolimas vietoves ir kalbė
tis su dešimtimis tūkstančių 
žmonių. Džiaugsmo jam teikė 
žmonių reiškiamas pasiryžimas, 
viltis, bet žmonių žodžiuose 
skambėjo ir sunkios dalios gai
da. Jam teko žmones išklausyti, 
guosti ir ieškoti atsakymų, kad 
rytojaus diena būtų šviesesnė.

Išrinktojo prezidento vienas 
didžiausių rūpesčių bus gerinti 
gyvenimo sąlygas seniesiems ir 
vargstantiems bei jaunoms šei
moms. Jam ypač rūpi ir Lietu
vos jaunimas, kad vaikai moky
tųsi tik iš gerų lietuviškų vado
vėlių. Užtikrino, kad taip reika
linga sveikatos reforma arti
miausioje ateityje bus įgyven
dinta.

Užsienio politikoje bus 
stengiamasi būti lygiaiji tarp ly
gių Europoje. Sunku Lietuvai 

tapti Europos s-gos nare, nes 
yra tam tikrų reikalavimų. Rei
kės stipriai padirbėti, kad Lietu
va taptų Europos s-gos nare. 
ŠAS yra reikalinga Lietuvai 
saugumo užtikrinimui. Išreiškė 
džiaugsmą, kad sausio 16-ta 4 
šalių pasirašytoje chartijoje 
prez. Clinton įsipareigojo remti 
Lietuvos siekius. Su visais Lie
tuvos kaimynais bus stengiama
si gyventi taikingai, sudarant 
draugiškas bendradarbiavimo 
sąlygas. “Stengsimės, kad būtu
me lygūs, reikšdami pagarbą 
jiems ir tos pačios pagarbos rei
kalaudami sau”.

Išrinktojo prezidento siekis 
yra atstatyti moralinį pasitikėji
mą vienas kitu, pagarbą žmo
gaus žmogui, kad “krikščioniš
kosios moralės pagrindai būtų 
gyvenimo pagrindai. Tą pažadą 
tesėsiu”. Lietuvoje turįs būti su
stabdytas bet koks nusikalsta
mumas, bet kokia korupcija. 
“Tai išrausim su šaknimis! Vis
ką darysiu, kad Lietuvos jauni
mas ateitų bendran darban. Ste
buklų vienas nepadarysiu, jei 
nepadės Lietuvos jaunimas ir 
Lietuvos žmonės ir Jūs visi”.

Baigdamas prez. V. Adam

kus išreiškė dėkingumą visoms 
or-joms'ir prašė, kad tuo pačiu 
bendradarbiavimo keliu eitų ir 
ateityje. “Dar kartą ačiū už bal
sus, moralinę paramą. Steng
siuosi, kad nei Lietuvos, nei Jū
sų nenuvilčiau”.

Susirinkusieji, kurių buvo 
pilnutėlė salė ir balkonas, atsi
stojo ir pritardami ilgai plojo. 
Po to buvo daug klausytojų 
klausimų, į kuriuos prez. V. 
Adamkus išsamiai atsakinėjo, o 
V. Momkus dar įteikė JC 40 
metų sukakties leidinį.

Dėkodamas visiems, St. Ba
ras sakė: “Niekada nesijaučiau 
taip arti Lietuvos, kaip dabar”. 
Jis pakvietė sol. M. ir V. Mom
kus bei muz. A. Vasaitį į sceną 
ir prašė visus, susikibus ranko
mis, sugiedoti “Lietuva brangi”. 
Pasibaigus programai, žmonės 
iš salės ėjo į sceną paspausti 
Prezidentui rankos.

Šis susitikimas su Čikagos 
lietuviais Jaunimo centre buvo 
įspūdingas ne vien dėl to, kad 
jame dalyvavo vienas iš mūsų, 
išrinktas prezidentu, bet dar ir 
dėl to, kad jautėsi džiaugsmas, 
viltingumas, vieningumas bei 
noras visiems dirbti kartu ir pa
dėti Lietuvai.
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Slaugos namai - 
pažanga ir nusivylimas

VYTAUTAS KULNYS

Grupė lietuvių tautiečių, 
susirūpinusi ilgai trunkančia 
slaugos namų statybos plana
vimo eiga, 1997 m. rugsėjo 7 ir 
14 d.d. rinko parašus su pagei
davimu, kad Toronto Lietuvių 
Namai ieškotų tinkamesnės vie
tos ekonomiškai slaugos namų 
statybai. Ši peticija su 352 pa
rašais buvo įteikta LN valdybai. 
Tačiau peticijos iniciatoriai ne
gavo atsakymo iš LN valdybos.

“TŽ” 1997 m. spalio 21 d. 
nr. išspausdintas “LN ir Labda
ros valdybos dėl slaugos namų 
pranešimas”, kurį pasirašė Val
teris Drešeris, pirmininkas, LN 
ir Labdaros valdybos vardu.

Netrukus “TŽ” pasirodė du 
straipsniai, komentuojantys šį 
pareiškimą. 1997 m. lapkričio 4 
d. nr. prel. J. Staškevičius rašė 
apie slaugos namų planavimo 
pradžią. Toronto lietuvių pa
grindinių organizacijų atstovai, 
susirinkę 1987 m. spalio 30 d. 
“Vilniaus” rūmuose, pritarė 
slaugos namų statybai. Pasiūly
tos penkios galimos statybai 
vietos. Nutarta dar tais pačiais 
metais sukviesti posėdį, kuria
me bus apspręstas tinkamo 
sklypo parinkimas. Numatytas 
posėdis neįvyko, ir slaugos na
mų statybai LN savavališkai pa
rinko jiems priklausantį sklypą 
- automobilių aišktelę Dorval 
gatvėje. Straipsnio autorius pa
reiškė: “Lietuvių Namai žengė 
diktatūrinį žingsnį visos Toron
to lietuvių visuomenės atžvil
giu”. Prel. J. Staškevičius straips
nio gale sakė “... labai keistai 
skamba Toronto Lietuvių Na
mų ir ‘Labdaros’ valdybos pa
reiškimas, kad spręsdami slau
gos namų ateitį bei likimą jie 
remiasi vien Lietuvių Namų or
ganizacijos nariais... slaugos 
namų reikalas priklauso visiems 
lietuviams”.

1997 m. lapkričio 4 d. “TŽ” 
skiltyje “Skaitytojai pasisako” 
Eug. Spudas komentavo LN 
valdybos pranešimą ir pareiškė: 
“Į suinteresuotų tautiečių klau
simus bei patarimus slaugos na
mų statybos valdyba labai aro
gantiškame atsakyme duoda su
prasti, kad tik Lietuvių Namų 
nariai turi teisę teirautis apie 
statybos pažangą. Esą tik 116 

narių tepasirašė! Ar tik Lietu
vių Namai stato ir finansuoja 
tuos slaugos namus? Tai kodėl 
tai nebuvo išaiškinta prašymuo
se aukų per tiek daug metų?”

Perskaičius šį LN pranešimą 
būtina atsakyti į pareiškimus, 
kurių nepalietė prel. J. Staške
vičius ir Eug. Spudas. LN valdy
ba ypatingai pabrėžia, kad ji yra 
atsakinga 1500 LN narių. Ta
čiau, kai metiniuose susirinki
muose renkama valdyba, dauge
lis išrinktųjų yra gavę mažiau 
nei 116 balsų, nekalbant apie 
352 pasirašiusius. Parašai šiai 
peticijai buvo renkami tik per 
du sekmadienius, niekur apie 
tai neskelbiant spaudoje. LN 
valdyba lengvai gali sužinoti na
rių nuomonę dėl šios statybos 
Dorval gatvėje tinkamumo, pa
siųsdama apklausos lapus kartu 
su metinio susirinkimo praneši
mu. Neabejoju dėl rezultatų!

Straipsnyje sakoma: “LN ir 
Labdaros valdyba ir be peticijos 
žino, kad slaugos namų statyba 
kitur būtų lengvesnė ir ekono- 
miškesnė kaip dabartinėje 19- 
20 Dorval gatvėje”. Toliau aiš
kinama: “... slaugos namai kai
nuotų 350,000 dol. daugiau dėl 
sunkesnės statybos virš požemi
nio traukinio tunelio”. Nurodo
ma statybos kaina 7,100,000 
dol. Į šią sumą neįskaitomas jau 
nupirktas antras sklypas Dorval 
gatvėje ir metinis mokestis už 
autoaikštės nuomą. Taipgi ne
įskaitoma ypatinga drauda, kuri 
turės būti mokama dėl pastato 
draudimo virš tunelio. Taip pat 
valdyba nepateikia kitų apskai
čiavimų, pagal kuriuos statyba 
gali siekti iki 10 milijonų dole
rių. Šią kainą laiko kaip realia ir 
lietuviai profesionalai statybi
ninkai, kurie iš šio projekto pla
navimo jau yra pasitraukę.

Toliau aiškinama: Sveikatos 
ministerija davė sutikimą dėl 60 
lovų, kadangi buvo trūkumas 
slaugos namų lovų šiame rajo
ne. Tai buvo labai svarbu, ka
dangi sveikatos ministerija pri
sideda prie išlaikymo išlaidų 
maždaug 50%. Tikrovė betgi 
yra tokia. Kiekvienas slaugos 
namų gyventojas metropolinio 
Toronto ribose dviejų asmenų 
kambaryje moka 49.16 dol. per 
dieną arba 1495.37 dol. už pa-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Jums nusilenktam taip vėlai...
Pagerbti žuvę laisvės kovotojai Gulbiniškių kaime

1948-aisiais naktį iš vasario 
1-osios į 2-rąją išdavikės “Tie
sos” iškviesti kerštingi baudėjai 
staiga apsupo gulbiniškiečio 
ūkininko M. Baltrušaičio sody
bą. Čia ant ūkinio pastato slė
pęs! trys jauni patriotai, pasku
bomis besistengdami sunaikinti 
turėtus svarbius dokumentus, 
netyčia uždegė ir šiaudus. Ne
bematydami vilties išsigelbėti, 
tragiškai žuvo (nusišovė) “Tau
ro” apygardos partizanų vadas 
Antanas Baltūsis-Žvejys, jo adju
tantas Pranas Žaldaris-Šapalas ir 
štabo apsaugos būrio vadas 
Juozas Balsys-Dobilas.

Tėvynės sūnų 50-osios mir
ties metinės pakiliai paminėtos 
1998 m. vasario 1 d. LPKTS 
Marijampolės ir Vilkaviškio 
skyrių bei Pilviškių seniūno Vyt. 
Judicko iniciatyva. Už kovotojų 
vėles 13 vai, gedulines šv. Mi
šias atnašavo monsinjoras Al
fonsas Svarinskas Pilviškių 
šventovėje. Dalyvavo daug gi
minių, parapijiečių, miestelio 
gyventojų, šaulių, savanorių, ka
rių, svečių. Pastarieji - iš Kau
no, Vilniaus, Marijampolės, Vil
kaviškio, Kazlų Rūdos ir kt. 
vietovių.

Pamoksle pabrėžtas šių 
partizanų pavyzdys. Maldose 
prisimindami juos, prašėme pa
laimos tautai, įtvirtinant nepri
klausomybę ir demokratiją. Mūsų 
uždavinys - skiepyti jaunimui pa
siaukojimo prasmę, burtis, ginti 
valstybingumą, kovoti už susi

Mažoji Lietuva turi 
priklausyti Lietuvai

ALGIRDAS GUSTAITIS, 
Los Angeles

Džiugu, kad dabartinės Lie
tuvos respublikos įtakingi asme
nys išdrįsta parašyti lietuvių 
tautai svarbiais reikalais. Todėl 
nuoširdžiai sveikinu Stanislovą 
Buškevičių, Vytautą Mikėną, 
Audrių Skimborauską, Edvardą 
Kriščiūną ir Birutę Užkuraitytę- 
Statkevičienę, Lietuvos dienraš
tyje “Kauno diena” 1998 m. 
sausio 16 d. paskelbusiems “At
virą laišką išrinktajam Lietuvos 
Respublikos Prezidentui Valdui 
Adamkui”. Didi padėka to 
dienraščio vyriausiajai redakto
rei Teklei Mačiulienei, leidusiai 
spausdinti.

Laiško autoriai beveik kuk
liai vertina ligšiolinę Lietuvos 
politiką: “Lietuvos užsienio po
litiką geriausiai apibūdina žo
džiai ‘jokios politikos’”.

Skaudu skaityti: “V. Adam
kus beprasmišku pavadino klau
simą apie galimybę keisti Kali
ningrado srities priklausomybę. 
Pasak jo, tai įforminta Helsin
kio susitarimuose”. Kaliningra
das yra sovietų primestas var
das, neturintis jokio istorinio 
pagrindo. Pastaruoju metu lie
tuviai jį vadina Karaliaučiumi. 
Iki 1255 metų prūsai jį vadino 
Tvankstė. Kryžiuočių ordinas, 
talkinamas Čekijos karaliaus 
Otokaro II, nugalėjo prūsus, su
griovė jų pilį, toje vietoje pasta
tė naują pilį ir ją pavadino - Če
kijos karaliaus Otokaro II gar
bei - Konigsberg. Okupantai 
prūsams neleido naudoti Tvaks- 
tės vardo, todėl ir pradėjo va
dinti Karaliaučiumi.

1940 m. Lietuvą okupavo 
Sovietų Sąjunga. Užsienyje vei
kė Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas (VLIKas). Bai
giamajame posėdyje VLIKo in
formacinė tarnyba ELTA žinia
raštyje 1991 m. nr. 12 (1301) 
lietuvių, anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis paskelbė svar
bų nutarimą:

“Mažoji Lietuva yra lietuvių

Advokatas
VITAS J. LUKAS, J.D.
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klausymą. Juk Dievas - mūsų 
prieglauda ir stiprybė!

Klebonas kun. A. Žukaus
kas tarė nuoširdų ačiū Monsin
jorui ir gausiai atvykusiems 
žmonėms. Po Lietuvos himno 
skliautais plaukė kauniečių, 
kvarteto “Girių aidai” (vad. H. 
Paulavičius) atliekami kūriniai.

Paskui visi nuvažiavo į ne
tolimą Gulbiniškių kaimą (Vil
kaviškio raj.). Baltų laukų tyloj 
sutiko H. Lelešiaus ir J. Nevulio 
rūpesčiu statytas paminklas, ku
rį, įamžinusį brangius tris var
dus, pašventino mons. A. Sva
rinskas. Kalbėjusieji perdavė 
užuojautą kritusiųjų artimie
siems. Šiltų padėkos žodžių su
silaukė renginio organizatoriai, 
rėmėjai. Padėjus gėles, Mari
jampolės tremtinių choras gie
dojo “Atlikęs pareigą Tėvynei”. 
Sugiedota taip pat “Marija, 
Marija”.

Grįžus į Pilviškius, ilga 
vilkstinė su vėliavomis ir daino
mis patraukė į seniūnijos salę 
pratęsti iškilmių. Skambėjo 
“Ąžuolai žaliuos”, patriotinės ir 
partizanų dainos. Tremtiniai 
marijampoliečiai vaišino sumuš
tiniais. Plojimai lydėjo savo kū
rybos eiles.

O partizanai, sakalai! 
O Lietuvos gynėjai!
Jums nusilenkiant taip vėlai. 
Kai kaulai sudūlėję...

Jeronimas Šalčiūnas,
Marijampolė

tautos ir jos gentainių žemė nuo 
seniausių amžių. Jokia kita tau
ta ar valstybė neturi pirmumo 
teisės į jos teritoriją. Baigiantis 
karui, sąjungininkai pavedė So
vietų Sąjungai laikinai administ
ruoti Mažąją Lietuvą, įskaitant 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
sritį. Sovietų Sąjunga, piktnau
džiaudama pasitikėjimu, išterio- 
jo arba išvarė krašto gyventojus, 
kolonizavo šalį svetimais žmo
nėmis ir pavertė ją grėsminga 
militarine baze. Todėl VLIKo 
baigiamųjų darbų seimas krei
piasi į didžiąsias Vakarų valsty
bes, prašydamas, kad iš Mažo
sios Lietuvos būtų atitrauktos 
visos karinės pajėgos ir kad ta 
šalis būtų sujungta su Lietuva.

Rytų ir Pietų Lietuvos sie
nos, einančios etnografinėmis 
lietuvių tautos žemėmis, yra ap
spręstos 1920 m. liepos 12 d. 
Lietuvos Respublikos ir Sovietų 
Rusijos Taikos sutartimi.

Seimas skatina visus lietu
vius remti pastangas taikiu bū
du atstatyti lietuvių tautos teisę 
Rytų, Pietryčių ir Pietų Lietuvo
je”. To rašto atspaudas paskelb
tas mano parengtoje knygoje 
“Potsdamas ir Lietuva dega. 
Potsdam and Lithuania are bur
ning. Astuoniomis kalbomis 
apie Lietuvą”. Knyga išleista 
Klaipėdoje 1993 m. Tą knygą 
lietuviškų Klaipėdos organizaci
jų atstovai, atvykę į Vilnių, įtei
kė visiems Lietuvos respublikos 
seimo nariams, gavo jų parašus. 
Įteikė ir Lietuvos respublikos 
prezidentui A. Brazauskui. Tuo 
metu Lietuva vykdė Rusijai pa
saldintą politiką, neleido tinka
mai pasisakyti. Tikime, naujai 
išrinktas Lietuvos respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus ir 
vyriausybė gins lietuvių tautą 
tinkamu būdu.

Čikagoje Lietuvos Šaulių 
sąjunga tremtyje 1983 m. išleido 
knygą “Tikroji Lietuva”. Joje 
yra 79 žemėlapiai ir 172 iliustra
cijos. Ten aiškinamas Lietuvos 
žemėlapis, kurį išleido Lietuvos 
Šaulių sąjunga tremtyje ir Lie
tuvių istorijos draugija Čikagoje 
1982 m. Tie leidiniai padeda ge
riau suprasti mūsų tautos isto
riją-

Helsinio baigiamasis aktas 
yra pasirašytas 1975 rugpjūčio 1 
d. kai kurių valstybių. Tuo metu 
Lietuva buvo okupuota Sovietų 
Sąjungos, negalėjo pasirašyti ir 
nepasirašė. Kieno nors pasira
šytas raštas neįpareigoja nepasi
rašiusio, todėl Valdo Adam
kaus vardu paskleistas sakinys 
“Pasak jo, tai įforminta Helsin
kio susitarimuose”, neturi teisi
nio pagrindo.

Vasario 16-tos 80-mečio iškilmėse Mississaugoje vasario 15 d. meninę programą atliko Toronto vyrų choras 
“Aras” viršuje, Toronto Maironio mokyklos kanklininkės ir Toronto tautinių šokių ansamblis “Gintaras”

Nuotr. A. Simonavičiaus

Slaugos namai - pažanga ir nusivylimas
(Atkelta iš 5-to psl.) 

talpą ir maistą per mėnesį. Tai 
vadinama “residential rate” kai
na. Kitas priemokas sveikatos 
ministerija padengia pagal susi
tarimą su atskirais slaugos na
mais sveikatos priežiūros perso
nalo (health care personnel) at
lyginimams.

Ši formulė, kad slaugos na
mų gyventojai patys apmoka gy
venamųjų patalpų išlaidas, o 
ministerija padengia sveikatos 
priežiūros personalo atlygini
mus, galioja nuo 1993 m. liepos 
1 d. Nepasiturintiems asme
nims, negalintiems mokėti pa
grindinio gyvenamųjų patalpų 
mokesčio, valdžia gali duoti pa
pildomą pašalpą.

Ankstyvesniuose LN valdy
bos pranešimuose, pvz. 1997 m. 
kovo 17 d. teigiama: “Labdaros 
fondas gavo 2.4 mil. dolerių pa
ramą ilgalaikės priežiūros cent
rą pastatyti ant Dorval gatvės”, 
taipgi buvo netikslus, nes minis
terija primygtinai siūlė ieškoti 
kito tinkamesnio sklypo metro
polinio Toronto ribose. Netiks
lus ir teigimas, kad neva tik 
Dorval gatvėje provincijos val
džia prisidės 50% slaugos namų 
išlaikymo išlaidoms padengti.

Straipsnio pabaigoje sako
ma: “Valdyba nori pabrėžti, kad 
nesvarbu, kur slaugos namai 
bus statomi, be valdybos atliktų 
darbų ir padarytų išlaidų mes 
nebūtume gavę leidimo dėl 60 
lovų. Šis leidimas sumažina 
kiekvieno slaugos namų gyven
tojo nuomą maždaug 50%.” 
Kaip jau minėjau, vieno asmens 
gyvenamųjų patalpų nuomos 
mokestis yra valdžios nustatytas 
ir nepriklauso nuo to, kiek iš
leista planavimui ar statybai.

“TŽ” 1995 m. gruodžio 13 
d. straipsnyje “Lietuvių slaugos 
namai Toronte” siūloma “ne
delsiant surasti tinkamą naują 
sklypą, kuris atitiktų slaugos na
mų poreikius ir būtų lengvai pa
siekiamas viešoje transporto sis
temoje. Dabartinė LN automo
bilių aikštelė Dorval gatvėje nė
ra tinkama slaugos namų staty
bai”. “TŽ” 1996 m. sausio 13 d. 
nr. Slaugos namų komitetas at
sakė: “Mūsų nuomone, turima 
aikštelė yra tinkama slaugos na
mų statybai...”

Čia ir glūdi slaugos namų ir 

Lietuvių Namų nesėkmė. Jau 
praėjo eilė metų nuo pažadų 
pradėti slaugos namų statybą 
1990 m. gruodžio 31 d. Buvo 
girdėti įvairūs pateisinimai dėl 
statybos atidėliojimo. O vėliau 
vis nauji pasiteisinimai dėl sta
tybos nukėlimų vėlesniam lai
kui. Tautiečiams jau seniai buvo 
aišku, kad nuolatinio statybos 
atidėliojimo priežastys yra pa
rinkto sklypo 20 Dorval gatvėje 
netinkamumas. LN valdyba da
bar jau nebegali paneigti, kad ji 
vienintelė, nesitarusi su kitomis 
lietuviškomis organizacijomis, 
yra atsakinga už šios vietos pa
rinkimą.

“Tz” 1997 m. kovo 11 d. 
straipsnyje “Slaugos namai - 
nesibaigiantis rūpestis” siūloma 
šalia Prisikėlimo parapijos nau
jai planuojamų patalpų statyti 
slaugos namus. Net ir lietuviai 
profesionalai statybininkai ke
liais atvejais pritarė tai vietai. 
LN valdyba į šiuos ir kitus pa- 
siūlimus reagavo neigiamai ir 
visus juos kategoriškai atmetė. 
Tačiau eilė tautiečių negalėjo 
sutikti su LN valdybos elgsena, 
nesiskaitymu su tautiečių nuo
mone. Dėl to buvo nuspręsta 
rinkti parašus, kurie parodytų 
LN valdybai, kad ji nebeturi 
tautiečių pritarimo slaugos na
mus statyti Dorval gatvėje.

LN nariams reikia atvirai 
apsvarstyti ir atsakyti į klausi
mą: “Kokia yra Lietuvių Namų 
ir slaugos namų valdybos už
duotis?” Organizacijų ar insti
tucijų išrinkti vadovai privalo 
vykdyti organizacijos įstatuose 
numatytus tikslus bei siekimus. 
Jie yra asmenys, vedantys orga
nizaciją ir jos narius įstatų nuro
dytu keliu. Visuomeninės orga
nizacijos gyvastingumas pri
klauso nuo jos narių bendradar
biavimo ir aiškaus tikslo sieki
mo. Privalomas pasitikėjimas 
vadovais.

Valdybos užduotis taipgi yra 
vadovauti, jungti narius bei vi
suomenę į bendrą organizacinį 
darbą. Nepriimtini atvejai, kai 
narių pasiūlymai arogantiškai 
atmetami jų net nesvarsčius. 
Tokiu atveju negalima tikėtis 
bendradarbiavimo, kaip antai 
slaugos namų klausimu, kąi nei 
spaudoje keliami svarstymai, 
nei pasiūlymai nedavė teigiamų 

rezultatų. Pavyzdys: Straipsnyje 
rašoma: “LN ir Labdaros valdy
ba ir be peticijos žino, kad slau
gos namų statyba kitur būtų 
lengvesnė ir ekonomiškesnė 
kaip dabartinėje 12-20 Dorval 
gatvėje”. Tačiau 1997 m. spalio 
21 d. “TŽ” LN valdyba įrodinė
ja, kad tik Dorval gatvėje esan
tis sklypas yra tinkamas staty
bai. LN valdybos laikysena yra 
nenuosekli: vienu atveju atme
tama peticijos reikšmė, pateisi
nama statybos planavimui Dor
val gatvėje išleistos didelės pini
gų sumos (apie 280,000 dol.), 
įrodinėjama, kad tai atlikta nor
malaus planavimo eigoje, o kitu 
atveju valdyba, gavusi šią petici
ją, dar prieš paskelbdama pa
reiškimą “TŽ”, jau buvo kalbė
jusi su Prisikėlimo parapija dėl 
galimos slaugos namų statybos 
bendrame parapijos turimame 
sklype. Kuriam tikslui buvo 
spausdinamas šis pareiškimas? 
Kodėl valdyba negalėjo priimti 
ankstyvesnių pasiūlymų ten sta
tyti slaugos namus? Tokia val
dybos elgsena dar labiau aptem
do ir taip niūrią slaugos namų 
ateitį.

Sekmadieniais LN ruošia
mos “sekmadienių popietės”. 
Jau nuo pat įsikūrimo dabarti
nėse patalpose sekmadieniais 
tautiečiai renkasi pasigardžiuoti 
lietuvių virėjų užkandžiais ir pa
bendrauti. Kas sekmadienį iš ei
lės budėdavo vienas LN valdy
bos narys, sutikdavo atsilankan
čius narius ir svečius, atsakyda
vo į jiems rūpimus klausimus, 
liečiančius LN veiklą. Valdybos 
nariai tiesiogiai susipažindavo 
su narių nuomonėmis, išklausy
davo pasiūlymus ir pageidavi
mus. Paskutiniuoju metu kai 
kurie valdybos atstovai vis re
čiau matomi sekmadienių po
pietėse.

Silpnėja lietuviška veikla vi
sose mūsų išeivijos organizaci
jose. Norint išlaikyti ankstyves
nį veiklos lygį, reikia daugiau 
pastangų, darbo ir laiko. Tik di
desnės pastangos, artimesnis ir 
glaudesnis bendradarbiavimas, 
didesnis darbuotojų skaičius, 
pasitikėjimas vieni kitiems išlai
kys pageidaujamą veiklos lygį.

Profesionalai, norėdami kil
ti savo pasirinktoje profesijoje,

Slaptas partizanų 
kelias į Vakarus

Lietuvos pogrindis sovietmečiu 1945-1950 metais 
naudojosi Šeini jos lietuvių pagalba. Vienas jų rašė:

"Broli, juodo medžio kryžių pastatyk nakčia"

BRONIUS MAKAUSKAS, Varšuva 
VALDAS SAMONIS, Torontas

Šiame straipsnyje pateikiama 
santrauka dalies ilgalaikių moksli
nių tyrimų projekto. Vėliau bus pa
ruošta knyga ir dokumentinis Fil
mas šia tema. Autoriai nuoširdžiai 
dėkoja šio projekto nuolatiniams 
rėmėjams - Lietuvių fronto bičiu
liams, ypač Toronto skyriui. RED.

Ši studija ryškina vieną 
svarbiausių lietuvių tautos pasi
priešinimo epizodų bolševiki
niams okupantams antrosios 
krašto okupacijos metais. Skir
tingai nuo 1940 metų okupaci
jos pokario Lietuvoje pasiprie
šinimas įgijo ryškų ginkluotą 
pobūdį. Nors ir suprasdami, jog 
ginkluotas pasipriešinimas ne
gali baigtis galutine pergale, re
zistentai norėjo parodyti ryžtin
gą tautos nusistatymą okupantų 
atžvilgiu, tikėdamiesi, kad galų 
gale Vakarai turės padidinti 
spaudimą Sovietų Šąjungai, 
spaudimą, kuris vestų į naują 
ginkluotą konfliktą ir palankes
nę būklę Lietuvai.

Lietuvių pasipriešinimo va
dovybė sugebėjo užmegzti ry
šius su tautos emigracija užsie
nyje bei Vakarų slaptosiomis 
tarnybomis. Šiuo tikslu Lenki
jos teritorijoje buvo suorgani
zuotas slaptas partizanų susisie
kimo ir permetimo kanalas, ku
ris nuo Lietuvos-Lenkijos sie
nos per Suvalkų trikampį vedė į 
Varšuvą, kur buvo užmegzti 
kontaktai su Vakarų valstybių 
atstovybėmis, ir Gdynę, iš ku
rios jūra buvo galima pasiekti 
Švediją. Šiame konspiraciniame 
partizanų tinkle dirbo ne tik 
Lietuvos partizanai, bet ir eilė 
Suvalkų trikampyje ir visoje 
Lenkijoje gyvenančių lietuvių, 
kurių dalis smarkiai už tai nu
kentėjo nuo komunistinio Len

Vasario 16 80-čio minėjime Toronte-Mississaugoje 1998 m. vasario 15 
d. Anapilio salėje: Kanados parlamento narė SARMITE BULTE 
(dešinėje) drauge su kitais parlamento atstovais įteikė Kanados 
ministerio pirmininko JEAN CHRETIEN sveikinimą lietuviams per 
KLB pirmininką ALGĮ VAIČIŪNĄ (kairėje) Nuotr. A. Simonavičiaus

Įvairios žinios
“The Hamilton Spectator” 

1998 m. sausio 6 d. laidoje iš
spausdino platų iliustruotą 
straipsnį apie hamiltonietį, dau
geliui Kanados lietuvių žinomą, 
nuo savųjų niekada per toli ne
atšokusį Marių Grinių, dabarti- 

dažnai nebegali skirti pakanka
mai laiko lietuviškoms organi
zacijoms. Tai ypač pastebima 
LN. Kad LN valdyba nebūtų 
perkrauta darbu, o darbo ten 
visuomet yra daugiau nei vie
nuolika valdybos narių gali at
likti, reikia atskirti LN ir slau
gos namų valdybas. Kiekviena 
organizacija būtų nepriklauso
ma viena nuo kitos, turėtų dau
giau galimybių ir darbuotojų 
LN ir slaugos namuose. Taipgi 
šioje naujoje slaugos namų val
dyboje galėtų dalyvauti asme
nys, aukoję slaugos namams. 
Nebūtų ribojamasi vien LN na
ryste.

Jau praėjus dešimtmečiui 
nuo pirmojo Toronto lietuvių 
organizacijų susitikimo slaugos 
namų steigimo reikalais, LN 
valdyba turėtų sušaukti bendrą 
Toronto lietuvių organizacijų ir 
suinteresuotų tautiečių susirin
kimą galutiniam slaugos namų 
statybos sprendimui. Šio masto 
slaugos namų projektas, finan
sinė tautiečių parama ir jų iš
laikymas įmanomas tik glaudžiu 
bendradarbiavimu ir visų su
tarimu. 

kijos režimo, ėjusio ranka ran
kon su Maskva.

Deja, sovietų Saugumas su
gebėjo prasiskverbti į partizanų 
susisiekimo ir permetimo tink
lą. Ilgą laiką užverbuoti sovietų 
konspiratoriai sekė jo veiklą, 
diskredituodami atskirų susisie
kimo grandžių darbą bei kaup
dami informaciją. Daugiausia 
savo šnipų - Juozo Markulio, 
Maksimovo ir vėliau prievarta 
užverbuotų agentų pastangomis 
sovietų ir jiems tarnaujantis len
kų komunistinis Saugumas su
gebėjo neutralizuoti ir likviduo
ti susisiekimo kanalą, suimda- 
mas ir sunaikindamas daugumą 
ryšininkų ir kitų padėjėjų. 1949 
metų gruodyje žuvus antrajam 
po Lukšos-Daumanto partizanų 
vadui Jurgiui Krikščiūnui (Rim
vydui), partizanų ryšys su Vaka
rais buvo praktiškai nutrauktas, 
ypač kad jų aktyviausi padėjėjai 
buvo įkalinti ar ištremti iš Su
valkų trikampio. Prasiskverbu
sios į partizanų tinklą sovietinės 
Saugumo tarnybos užmezgė 
žvalgybinį “žaidimą” su Vakarų 
žvalgybomis, stengdamosios 
kompromituoti jų veiklą Balti
jos regione.

Šis lietuviško pogrindžio 
epizodas buvo nepaprastai svar
bus dramatiškų lietuvių tautos 
kovų su sovietiniu okupantu 
kontekste. Čia veikiantys per
metimo kanalai ir veiklos bazė 
buvo naudojami rezistentų ir 
svarbių žinių apie padėtį sovietų 
okupuotoje Lietuvoje perdavi
mui į Vakarus. Daug garsių ir 
visai nežinomų Lietuvos “miško 
brolių” rado talkininkų ir prie
globstį Suvalkų trikampyje. Kai 
kurie iš jų ten išdainavo savo li
kimą: “medžio juodas kryžius” 
buvo jiems pastatytas, deja, tik 
žlugus komunizmui.

nį Kanados ambasadorių Viet
namu!. Straipsnio autorė Gloria 
Galloway pasidžiaugia ambasa
doriaus hamiltonietiškomis šak
nimis, pažymi, kad jo tėvai - ka
ro pabėgėliai iš Lietuvos. Busi
masis ambasadorius gimęs Co
chrane, Ont., augęs ir mokęsis 
Hamiltone, baigęs Kingstone, 
Ont. karo mokyklą, dvidešimt 
metų tarnavęs armijoje, pasie
kęs kapitono laipsnį ir po to pa
sukęs diplomatinėn tarnybon.

Pokalbyje su straipsnio au
tore ambasadorius daugiausia 
pasakoja apie Vietnamą, pasi
keitusį po pilietinio karo, bet 
vistiek dar labai vargingą kraš
tą, kuriame vidutinis metinis 
žmogaus uždarbis yra $300 
(JAV). Komunistiniame Viet
name svajojama apie kapitaliz
mą. Pilnos gatvės smulkių par
duotuvių, linkstama į laisvesnę 
prekybą. Sveikatos apsauga blo
ga. Operacija gali pavykti, bet 
dėl vaistų trūkumo ar užkrėti
mų pacientas miršta. Valgyk
lose maistas toli gražu ne kana- 
dietiškas ar lietuviškas. Vietna
miečiai kanadiečius gerbia ir 
gerai prisimena, kad Kanada at
sisakė jungtis prie JAV, kurios 
ten dešimtmetį beviltiškai kovo
jo. Laisvas žodis varžomas. Gali 
įsigyti užsienietiškų gaminių, 
bet apie užsienius gerai kalbėti 
pavojinga. Inf.
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Santvaro raštai į dienos šviesą
Kaune spausdinamų rašytojo Stasio Santvaro raštų

tomai - poezija, dramos, straipsniai

tomu
“At-

tome

ALĖ RŪTA, Los Angeles
Kaune kultūros žurnalas 

“Santara” spausdina poeto, dra
maturgo, publicisto kūrybinį pa
likimą. Porą kartų į Bostoną at
kviestas Robertas Keturakis 
peržiūrėjo velionies archyvą, su
rinko ir jau išleido pomirtinį 
poeto eilėraščių tomelį. Dabar 
spausdina kitus jo gausius raš
tus, kurių numatyta trys tomai. 
Įdomu, kad leidyba pradėta nuo 
III tomo, išleisto 1996 m. Kau
ne. Ten sudėti gausūs St. Sant
varo kritikos straipsniai apy
braižos, pokalbiai su meninin
kais. Dabar antruoju 
(1997) išleistos dramos 
lantida”.

Būsimame pirmame
žadamas išsamus straipsnis apie 
St. Santvaro gyvenimą, kūrybą 
ir jo vietą lietuvių kultūroje. 
Santvaras buvo didžiai kūrybin
gas lietuvis, priverstinis išeivis, 
kuris ilgėjosi Lietuvos ir, deja, 
mirė vos tik po jos nepriklauso
mybės atstatymo.

Šio rašinio tikslas supažin
dinti skaitytoją su šio autoriaus 
išspausdintomis dramomis II 
raštų tome.

“Atlantida” - nedidelio for
mato, bet arti 400 puslapių kny
ga, kurioje sudėti šeši draminio 
žanro veikalai. Jų pirmasis au
toriaus pavadintas svajone - 
“Saulytė” (1923) ir paskiausias 
“Moterų santarvė” - pjesė (1943), 
kur apstu komedinių bruožų.

Teatru Santarvas susidomė
jo anksti, nuo tautos teatro, Vil
kolakio, kai recenzuodavo jų 
vaidinimus. Recenzavo jis ir 
Kauno valstybinio dramos teat
ro veikalus, kur jo paties “Žve
jai” buvo suvaidinti 1942 m. Ta 
drama buvo išversta į vokiečių, 
latvių, estų kalbas ir vaidinta 
Kauno, Rygos ir Talino teatruose.

Muzikinė drama “Atlanti
da” (rankraštyje trys datos: 
1937, 38 ir 1983 m.). Tai simbo
linis 7-nių paveikslų veikalas, 
vaizduojantis Antinėjos viešpa
tavimo laikus. Parašytas gražia 
poetine kalba. Vaizduojami su
kilėliai prieš netikusją ir žiaurią 
valdovę Antinėją, kuri nužudė 
kandibariečių vadą, o kitus įka
lintus kankino požemiuose. 
Septintame dramos veiksme - 
valstybės Aukso vartai, dingę 
bekraščiuose vandenyse, o pa
baigoje išsigelbėjusių kandiba
riečių (laive) žodžiai, kuriais ir 
užbaigiama drama:
O tėviške, plauks metai, 

tartum debesys padange, -
Ir neiškilsi tu, ir niekad nežvdėsi: 
Sudiev, sudiev, o mylimas,

o mielas krašte,
Negrįšim tavo kalnuosna ir 

neilsėsim jau tavam pavėsy...
Sudiev! Sudiev! Sudiev!

Ar ne paties autoriaus ten 
širdies žodžiai, jei rankraštyje 
žymima ir 1983 metų data?

Realiausios ir lengviausiai 
vaidinamos St. Santarve dra
mos “Žvejai” ir “Kaimynai”, 
kuriomis net išeivijos mėgėjų 
teatrai galėtų pasidomėti.

Stasys Santvaras, ATLANTI
DA. Antras tomas. Sudarytojas 
ir redaktorius - Robertas Ke
turakis. Išleido kultūros žurna
lo “Santara” redaktoriai (vyr. 
redaktorius Romualdas Nor
kus) 1997 m. Kaune. Meninis 
redaktorius - Algirdas Jurėnas. 
Tiražas - 1,000 egz. Spaustuvė 
“Spindulys” (Gedimino 10, 
3000 Kaunas).

Naujasis Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS su lituanistinės mokyklos mokiniais Čikagoje 1998.1.24.
Iš kairės: M. Utz, S. Petersonienė, V. Adamkus, J. Dovilienė Nuotr. Z. Degučio
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Akmens skulptūrų parkas 

yra steigiamas Kuršių nerijos 
Juodkrantėje. Ten dabar Įrengia
ma 2 kilometrų 400 metrų ilgio 
naujoji Kuršių marių krantinė, tu
rėsianti nutiestus kelius pėstie
siems ir dviratininkams. Kranti
nės 800 metrų atkarpoje įreng
tame parke bus išdėstytos jam 
sukurtos skulptūros. Pradžia jau 
padaryta 1997 m. vasarą ten įvy
kusiu pleneru, skulptoriams skir
ta poilsio ir darbo stovykla. Nau
jajam akmens skulptūrų parkui 
Juodkrantėje penki skulptoriai 
paliko šešis savo kūrinius: anglas 
T. Gillespy - “Katamaraną” ir 
“Keliauninką”, juodkrantietis A. 
Danilevičius - “Debesį-krantą”, 
vilniečiai S. Juraška - “Tris van
dens formas”, K. Musteikis - “Sa
vaitę”, A. Ališanka - “Gaudyk- 
les”. Jų skaičių padidins sekančių 
vasarų darbo ir poilsio tarptauti
nės skulptorių stovyklos Juod
krantėje.

Lietuvos prez. Kazio Gri
niaus muziejaus atidarymas Ma
rijampolėje buvo susietas su jo 
šimtas trisdešimt pirmuoju gimta
dieniu prieš 1997 m. Kalėdas. 
Muziejui panaudotas jau nugriau
ti norėtas senas namas, kuriame 
K. Grinius gyveno 1903-14 m. Tas 
namas dabar atnaujintas, iš jo iš
kėlus kelias gyvenusias šeimas. 
Muziejumi tampantis namas turi 
penkis mažus kambarius. Vienas 
tų kambarių yra mansarda vadi
namoje pastogėje. Atnaujintą na
mą pašventino Vilkaviškio vysk. 
Juozas Žemaitis, nes jame įsikurs 
ir Vilkaviškio vyskupijos muzie
jus. Prezidento K. Griniaus mu
ziejaus atidaryme dalyvavo tuo
metinis Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, seimo vicepirm. A. 
Vidžiūnas, grupė seimo narių ir 
Marijampolės apskrities admi
nistracijos atstovai. Muziejų pri
žiūri ir rodinių rinkimą organi
zuoja vilkaviškietis mokytojas Vy
tautas Grinius, tolimas prez. K. 
Griniaus giminaitis.

Kauniečių dailininkų grupė 
“Archyvas” Ukmergės kultūros 
rūmuose surengė parodą “Šven
toji žemė”. Penki tos archyvinės 
grupės dalyviai yra Juozas Rim
kus, dievdirbys Liudvikas Ivaške
vičius, keramikė Dormantė Ste
ponavičiūtė, grafikė Laura Rim
kutė ir fotografas Giedrius Lia- 
gas. “Archyvo” grupės vadovas ir 
įkvėpėjas yra Kauno apygardos 
archyvo direktoriumi dirbantis 
Juozas Rimkus, po Lietuvą ke
liaujančią parodą vadinantis daik
tais iš išeinančio kaimo, kol juose 
dar gyva lietuviško kaimo dvasia. 
“Lietuvos aido” atstovė Loreta 
Jastramskienė, tą gyvą dvasią su
radusi bendrame “Archyvo” gru
pės darbe, rašo “... po stogu pasi
slėpęs Angelas iškeltais skrydžiui 
sparnais. Juozas Rimkus pasako
jo, kad šiai parodai daiktus rinko 
iš baigiančio išnykti Lietuvos kai
mo, esančio Raseinių rajone, ja
me likusių apleistų sodybų, tvar
tų. Parodos eksponatai - sustin
gusi, nebesisukanti siuvimo maši
na, virtusi stalu su degančia ugne
le, šulinys, statomas iš pabirusių 
statinės lentų, mediniai angelai, 
kurių veidai susenę, tačiau akys 
žvelgia į tolį. Tie, kurie dar atme
na senelių trobesius, medžio kva
pą ir girgždančias svirtis šalia dul
kėto kaimo vieškelio, apsilankę 
‘Archyvo’ parodoje trumpam su
grįžo į vaikystės metus kaime, 
laukiant tylų vakarą sugrįžtančių 
po darbo senolių...”

Pik. Juozas Žemgulys (1890- 
1941), Lietuvos kariuomenės chi
rurgas, Petrapilio karo medicinos 
akademijos ir Estijos Tartu uni
versiteto auklėtinis, I D. kare da
lyvavęs suomių divizijoje Galici
jos fronte, buvo sužeistas. Pasvei
kęs grįžo gimtojon Lietuvon ir 
1923-35 m. dirbo Lietuvos karo 
ligoninės chirurginio skyriaus ve
dėju. Pirmąjį sovietmetį jis sutiko 
jau dirbdamas chirurgu Panevė
žio ligoninėje. Ten jį 1941 m. bir
želio 26 d. su gydytojais A. Gu
donių ir S. Mačiuliu sušaudė nuo 
vokiečių bėgantys sovietai. Toks 
savo darbą ligoninėje atliekančių 
gydytojų nužudymas tada plačiai 
nuskambėjo Lietuvoje. Velionis 
už nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas DLK Gedimino ordi
nu, Šaulių žvaigžde ir Lietuvos 
nepriklausomybės medaliu. 1997 
m. rudenį švenčiant kariuomenės 
šventę, buvo atidengta pik. J. 
Žemgulio atminimui skirta pa
minklinė lenta prie namo K Do
nelaičio gatvėje. v. Kst.

Niujorkietė dail. Laima Spran- 
gauskaitė 1997 m. rudenį vėl da
lyvavo Niujorko gaminių apdailos 
akademinės mokyklos studentų ir 
auklėtinių darbų parodoje. Ankš
čiau ji į parodas Niujorke įsijung
davo tapybos kūriniais, koliažais, 
mišria technika atliktais darbais. 
Šįkart parodai buvo pasirinkusi 
21 spalvotą medžio raižinį. Jie pa
sižymėjo netikslumais, neišbaig
tumu, bet priminė tokius astrono
minius objektus, kaip Saulė, Paukš
čių takas, šviesos ir spalvų sūku
riais žiūrovus susiejančiais su ne
žinomybe, kūrybinio vyksmo sim
boliu.

Dail. Jūratės Batūraitės- 
Lemkienės, buvusios torontietės, 
darbų parodą savo patalpose su
rengė Vokietijos Viernheimo di
džiausias bankas, netoli Vasario 
šešioliktosios gimnazijos, kurioje 
jos vyras dirba mokytoju. Jūratė 
pokaryje yra gimusi Wuerzburge, 
kai ten iš Lietuvos atvyko jos tė
vai, su jais buvo išvykusi Aus
tralijon, bet įsikūrė Kanados To
ronte. Studijavo Toronto dailės 
mokykloje. Nuo 1978 m. gyvena 
Vokietijoje. Savo darbų parodas 
yra turėjusi Toronte, Bonnoje, 
Heppenheime, Frankfurte, Pfung- 
stadte ir Vilniuje. Jos kūriniai re
miasi žmogaus ir gamtovaizdžių 
motyvais. Paskutinei parodai 
Viernheimo banke buvo sutelkusi 
23 naujausius savo kūrinius. Dail. 
J. Batūraitė-Lemkienė augina ke
turių vaikų šeimą. Parodos atida
ryme sūnus Vytautas skambino 
fortepijonu. Savo kūrinių ji yra 
įteikusi Lietuvos seimo pirm. V. 
Landsbergiui ir švietimo ministe- 
riui Zigmui Zinkevičiui.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis po daugelio metų išeivijoje 
pirmą kartą Lietuvon grįžo 1989 
m. ir tapo dažnu jos svečiu. Tas jo 
keliones po visą Lietuvą ir jose 
tartus gyvus poezijos žodžius įam
žino jį su aparatu lydėjęs filmuo- 
tojas ir filmų rež. Algirdas Tarvy
das. Iš tos surinktos medžiagos jis 
jau yra paruošęs beveik valandą 
trunkantį dokumentinį pasakoji
mą “Bernardo Brazdžionio sugrį
žimas”. Filmo patarėjas - litera
tūrologas Vytautas, Kubilius, įvy
kių komentatorius - rašytojas Va
lentinas Sventickas, kompozito
rius - Juozas Širvinskas. Su šiuo 
filmu “Lietuvos aido” skaitytojus 
supažindina Tanės Šimonienės 
pranešimas “Poeto sugrįžimas ki
no juostoje”. Savo gimtinėje, B. 
Brazdžionis rado tik seną ąžuolą, 
kuris jam yra tautos stiprybės 
simbolis. Jis stebisi, kodėl jo var
du pavadinta Žadeikių pradinė 
mokykla. Tiesa, jam teko ją lan
kyti, bet jis dar tebėra gyvas. Pa
sak literatūrologo V. Kubiliaus, 
filme yra epizodų, kuriuose Braz
džionis paliekamas vienas. Tada jį 
sunku prakalbinti prie filmavimo 
aparato. Jis betgi gali laisvai ir il
gai kalbėti, kai yra daug klausyto
jų. Filmas “Bernardo Brazdžionio 
sugrįžimas” jau esąs paruoštas. 
Tačiau jo rež. A. Tarvydas nori jį 
dar kartą peržiūrėti su B. Braz
džioniu, kai jis pavasarį atvyks 
Lietuvon.

Rašytojas Vytautas Tamulai- 
tis, Toronte 1993 m. rugsėjo 22 d. 
miręs ir ten Mississaugos Šv. Jo
no lietuvių kapinėse palaidotas 
vaikų literatūros klasikas, tebėra 
neužmirštas Lietuvoje. Ten pra
dedami leisti jo kūriniai ir jau yra 
įsteigta jo vardo literatūrinė pre
mija. Ją įsteigė Šakių rajono savi
valdybė ir Lietuvos rašytojų są
junga. V. Tamulaitis aštuoniasde
šimt penktųjų gimimo metinių 
proga buvo prisimintas specialiu 
renginiu Šakių rajono Kriūkų vi
durinėje mokykloje. V. Tamulai- 
čio pagrindinė tūkstančio litų pre
mija už geriausią 1997 m. kūrinį 
vaikams buvo įteikta žinomam 
Lietuvos rašytojui Martynui Vai
nilaičiui už sukurtą, bet dar neiš
leistą eiliuotą "Kalvio pasaką”. 
Jos autorius konkursan buvo at
siuntęs tik rankraštį. “Kauno die
nos” atstovo Kazio Kliuko prane
šimu, V. Tamulaičio premija su
domino ne tik jos pirmuoju laure
atu tapusį M. Vainilaitį, bet ir ki
tus Suvalkijoje žinomus eiliuoto
jus - D. Jovašienę, E. Šulinskie- 
nę, E. Dekaminavičienę, A. Jan
kauskienę, M. Murauską, J. Mar
cinkevičienę ir vienintelį prozi
ninką A. Jankauską. Antroji V. 
Tamulaičio literatūrinė premija 
bus paskirta po poros metų taipgi 
Kriukiuose, kai ten bus minimos 
jo gimimo aštuoniasdešimt sep
tintosios metinės.

Architektas JONAS MULOKAS, 
gimęs 1907 m. gruodžio 18 d., 
miręs 1983 m. gegužės 31 d.

Lietuviškos architektūros puoselėtojas
Jo darbai išeivijoje prisimenami 90-tojo gimtadienio proga. Juose atsispindi originalūs bandymai 

įvesti lietuviškus motyvus moderniojon architektūron 
architektūrai: mūrinės atramos 
laiko trijų aukštų smailėjančių 
viršūnę - “koplytstulpį”, pabaig
tą kryžiumi.

Ypač Jono Muloko kūrybą 
išgarsino lietuvių parapijos Kris
taus Atsimainymo šventovė Niu
jorke, pastatyta 1962 metais. 
Pastato erdvinėje - planinėje 
kompozicijoje dominuoja trikam
pio formos fasadas, kurio frag
mentai ir detalės bei klojimą 
primenantis, beveik iki žemės 
nuleistas stogas sukuria harmo
ningą visumą. Šios šventovės ar
chitektūra yra vieninga išorėje 
ir viduje: įstiklinta stogo viršuti
nė dalis, skleisdama šviesą in
terjere, išryškina centrinę erdvę 
ir baltos plokštumos fone lietu
viškais motyvais padabintą alto
riaus kryžių.

Interjero meninį apipavida
linimą kūrė dail. V. K. Jonynas, 
nepažeisdamas architektūrinės J. 
Muloko koncepcijos. Šis J. Mu
loko kūrinys buvo pripažintas 
autoriaus architektūriniu trium
fu: 1962 metais naujų pastatų 
vertinimo komisijos už tais me
tais Niujorke ir jo apylinkėse 
baigtas statybas pažymėtas pir
mojo laipsnio premija.

Pirmojo laipsnio premija ta
da taip pat buvo apdovanotas 
pasaulinio garso suomių archi
tektas Ero Saarinen už TWA 
bendrovės lėktuvų stotį Niujorko 
Kenedžio aerouoste. Šis apdo-. 
vanojimas kartu su suomių ar
chitektu liudija ir Jono Muloko 
kūrybos tarptautinį pripažini
mą. Tų pačių metų rugpiūčio 25 
d. Amerikos architektų suvažia
vime Čikagoje, kuriame dalyva
vo su savo projektais ne tik iš 
JAV bet ir iš Kanados, Argenti
nos ir Brazilijos, Kristaus Atsi
mainymo šventovė buvo pažy
mėta kaip puikus kūrinys ir ta
lentingo architekto įnašas. Šios 
šventovės šventinimo apeigose 
Brooklyno vyskupas B. Ente- 
gartas pasakė: “Daug šventovių 
yra šioje vyskupijoje, bet šie 
naujieji Dievo namai išsiskiria 
savo originalumu, grožiu, stiliu
mi ir skoniu.” ->

1959 metais pradėto pro
jektuoti Tėvų kapucinų indėnų 
misijos komplekso architektūri
nėje pastatų išraiškoje J. Mulo
kas siekė suprasti indėnų menui 
bei pastatams būdingus bruožus 
ir jų interpretaciją pritaikyti nau
jų pastatų architektūroje: plokš
tumų, angų formų ir ornamentų 
derinyje. Architektui pavyko su
kurti “indėnišką“ derinį. Šis in
dėnų misijos projektas 1962 
metais rugpiūčio 25 d. Ameri
kos architektų suvažiavime Či
kagoje buvo pripažintas puikiu.

1963-1964 m. J. Mulokas 
parengė ir įgyvendino Šv. Kry
žiaus šventovės Daytone atnau
jinimo projektą, kuriame auto
rius subtiliai įkompanavo lietu
viškų audinių raštą pagrindinio 
fasado plokštumoje ir pastato 
viduje. Kun. J. Urbonas apie šį 
darbą spaudoje pažymėjo, kad 
“J. Muloko statytos bažnyčios 
čia, Amerikoje, lyg prašneko 
lietuviška kalba ir dvasia”.

Ne vieno pastato išorėje ir 
viduje naudojo Lietuvai būdin
gą tradicinę medžiagą - plytas. 
Jaunimo centro Čikagoje fasa
do plokštumoje įkomponavo 
Lietuvos Vytį pagal M. K. Čiur-

ELENA NIJOLĖ BUČIUTĖ
Jonas Mulokas, vyriausias 

sūnus, gimė 1907 m. gruodžio 
18 d. valstiečių šeimoje. Vaikys
tę praleido Vištagerklyje, Kvet
kų parapijoje, Anykštėnuose.

Nors Lietuva iki 1918 metų 
dar buvo carinės Rusijos sudė
tyje, Mulokų šeimoje tvyrojo lie
tuviška meilės savo tėvynei dva
sia. Tėvas Petras ir tėvo dėdė 
Jonas buvo knygnešiai, gabenę 
knygas iš Mažosios Lietuvos. 
Tėvų žemę supo dvasiškai tur
tinga lietuviška gamta. Vaikys
tėje ir jaunystėje patirti įspū
džiai giliai įsmigo į širdį ir liko 
nepamiršti visą gyvenimą.

Su šiais dvasiškai turtingais 
vaizdiniais Jonas Mulokas išvy
ko iš Lietuvos ir nesiskyrė visą 
gyvenimą. Vėliau svetur, Ame
rikoje, jo architektūrinei veiklai 
tai buvo pagrindinis impulsas 
kuriant lietuvišką architektūrą.

Jonas mokėsi Rokiškio 
4 .gimnazijoje. Miestas garsėjo di

delę meninę vertę turinčia 
šventove, aukštomis raudonų 
plytų sienomis ir įspūdinga vi
daus erdve su medžio drožinių 
turtingais elementais. Jos simet
rijos ašis, menamai pratęsta per 
miestelio aikštę, keliu tarp tven
kinių vedė į baltų dvaro rūmų 
puošnų įėjimą. Rūmus supo 
vertingų medžių parkas. Įspū
dinga aplinka ir tuomet jau ži
nomo Lietuvoje architekto V. 
Landsbergio-Žemkalnio atvyki-
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Kristaus atsimainymo šventovė Maspeth’e prie Niujorko, projektuota 
architekto Jono Muloko Iš leidinio “J. Muloko architektūra”

Jonas Paulius II, DOVANA IR 
PASLAPTIS. Mano kunigystės pen
kiasdešimtosioms metinėms. Iš len
kų kalbos vertė Algimantas Anta
navičius. Išleido “Katalikų pasau
lis”. (Domininkonų g. 6, Vilnius 
2001). Tiražas - 4000 egz. Vilnius, 
1997 m., 110 psl.

KAZIMIERAS OLŠAUSKAS 
- profesorius, kunigas, Sibiro kan
kinys. Velionies raštų rinktinė. Lei
dinį sudarė Danutė Mukienė ir Ro
zalija Valiūnienė. Finansavo Eduar
das Olšauskas. Išleido Žemaičių 
kultūros draugijos redakcija ( A.

aminėti
Jakšto g. 5, Vilnius 2600). Vilnius - 
Plungė, 1997 m., 343 psl. + 20 psl. 
nuotraukų. Tiražas - 1500 egz.

Justinas Marcinkevičius, DUFT 
VON ROGGEN UND FEUER. Lie
tuvos poeto lyrikos rinktinė, parink
ta ir vokiečių kalbon išversta Alfre
do Franckaičio, spausdinta S. K. 
Typo - Printers - Sigito Katkaus 
Vilniuje. Tiražas - 2000 egz. Daili
ninkė - Danutė Jonkaitytė. Vilnius, 
1996 m., 165 psl. Leidinys gauna
mas šiuo adresu: Alfred Franzkeit, 
Hindenburgstrasse 25, Sulingen 27232, 
Germany.

mas j Rokiškį bei įdomi jo pa
skaita apie architektūrą padėjo 
jaunam abiturientui 1927 metais 
apsispręsti architektūros studi
joms, kurias Vytauto Didžiojo 
universitete sėkmingai baigė 1935 
metais.

Tapęs diplomuotu inžinie
riumi architektu, dvejus metus 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
o 1937 m. pradėjo architekto 
darbą.

1939 m. atvykęs į Vilnių 
daug prisidėjo atstatant archi
tektūros paminklus, lietuviškus 
simbolius, kurie buvo sunaikinti 
Vilniui esant svetimose ranko
se. Jo nuopelnas yra Didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių karūnos 
atstatymas viršum Šv. Kazimie
ro šventovės kupolo 1943 m., 
kuri buvo nugriauta caro lai
kais. Jonas Mulokas suprojekta
vo ir realizavo daug paminkli
nių lentų, kuriomis buvo pažy
mėti Lietuvai svarbūs įvykiai: 
prie pastato, kuriame buvo pra
dėtos leisti (P. Vileišio) “Vil
niaus žinios”, kur buvo išrinktas 
pirmasis Lietuvos prezidentas ir 
pasirašytas Lietuvos nepriklau
somybės aktas; taip pat prie 
pastato, kuriame mirė tautbę 
patriarchas Jonas Basanavičius 
ir kt.

Tik keletą metų teko dirbti 
Jonui Mulokui Vilniuje. 1944 
m. su šeima - žmona Jadvyga ir 
sūnumi Rimu (gim. 1942 m.) - 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau 
apsigyveno Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, kur tapo žymiu 
architektu - lietuviškos archi
tektūros propaguotoju.

Atvykęs į Ameriką, pratęsė 
architekto darbą, pradėjo nuo
seklų brendimo kelią, būdingą 
daugeliui meninės profesijos žmo
nių, pasiekė kūrybinių aukštu
mų ir paliko didelį lietuviškos 
architektūros palikimą.

Dar studijų metais reiškėsi 
jo siekis sukurti lietuvišką pro
fesionalią architektūrą, inter
pretuojant medinės architektū
ros formas kitose medžiagose: 
plytų mūre bei betone. Dėl šio 
siekio ir kūrybinių bandymų ne 
kartą susilaukė kritinių pastabų 
ir buvo įtrauktas į diskusijas, 
tačiau suprojektuotais pastatais 
apgynė savo kūrybinį požiūrį.

J. Mulokas pakėlė į roman
tikos lygį išsivežtą iš Lietuvos 
dvasią, saugodamas ją atmintyje 
ir idealizuodamas. Tai tapo pa
grindiniu impulsu jo kūrybinėje 
veikloje. Jis sukūrė pastatų, šven
tovių, kurių architektūrinėje iš
raiškoje aiškiai dominuoja tra
dicinių medinių lietuviškų kop
lytstulpių formų plastika. Šven
čiausiosios Mergelės Marijos Gi
mimo šventovės Čikagoje, pa
statytos 1957 m., siluetas arti
mas Lietuvos miestelių švento
vių siluetams: bokštų viršus pri
mena koplytstulpių architektū
rą, o ne gotikinės ar barokinės 
architektūros įtakoje sukurtus 
bokštus.

Artima savo lietuviškumu 
yra ir Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos šventovė Custeryje, pa
statyta 1966 m. Teisę projek
tuoti šį objektą J. Mulokas lai
mėjo konkurse.

Kryžiaus kelių koplyčios Ken- 
nebunkporte architektūra taip 
pat labai artima lietuviškų me
dinių koplytstulpių ir varpinių

lionio Vyčio viziją, kurią sukūrė 
ir padarė iš 6000 plytų savo pa
ties rankomis.

Jono Muloko kūrybinės ir 
profesinės veiklos diapazonas 
buvo labai platus. Be maldos 
namų - šventovių, yra suprojek
tavęs ir realizavęs 1964-1966 m. 
senelių poilsio namus Omahoje, 
gyvenamųjų namų - rezidencijų 
Čikagoje, Kalifornijoje, antka
pinių paminklų ir koplytstulpių.

Liko neįgyvendintas ekspre
syvios plastikos kūrinys - lietu
vių tremtinių paminklinės šven
tovės projektas.

Jonas Mulokas taip pat bu
vo žymus visuomenininkas. 1956- 
1957 m. Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Čikagos 
skyriaus pirmininkas, 1958 m. 
priklausė pirmajai Čiurlionio 
meno galerijos valdybai, 1979 
Kalifornijoje Dailiųjų menų klubo 
pirmininkas, rūpinosi lietuvių tau
tinės architektūros klausimais ir kt.

Būtina paminėti dar vieną 
nuopelną lietuvių tautai: kartu 
su sūnumi Rimu laimėjo lietu
vių etninio kambario - muzie
jaus įrengimo konkursą Valsty
biniame Detroito universitete. 
J. Mulokas pats parinko ir kom
ponavo eksponatus, bylojančius 
apie Lietuvos istorinę praeitį, 
dabartį, jos kultūros ir meno 
paminklus. Lietuvių kambario 
atidarymas įvyko 1978 m. vasa
rio 16 d.

Sūnus Rimas Mulokas, su 
tėvais emigravęs iš Lietuvos, au
gęs ir mokęsis JAV, pasekė tė
vo Jono Muloko pėdomis - ta
po architektu. Jonas Mulokas 
pratęsė kūrybinį darbą drauge 
su sūnumi: 1977 m. Santa Moni
koje sukūrė architektūrinę bend
rovę “Mulokas ir Mulokas ar
chitektai”.

Pakirstas ligos garsus Lietu
vos išeivis architektas Jonas Mu
lokas mirė 1983 m. gegužės 31 d.

Jo sūnus Rimas, gyvenda
mas ir kurdamas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, ne vieną kartą 
lankėsi tėvų žemėje, palaikyda
mas gyvą ir glaudų ryšį. Lietu
vos architektų sąjungos ir sū
naus Rimo Muloko iniciatyva 
1993 m. buvo įsteigta kasmetinė 
Jono Muloko premija už ge
riausią diplominį projektą ar
chitektūros srityje. Jau yra ketu
ri absolventai - premijos laure
atai iš Vilniaus Dailės akademi
jos ir Vilniaus technikos univer
siteto architektūros fakulteto. 
1993 m. Lietuvos architektų są
jungos suvažiavimo metu Šv. 
Kazimiero šventovėje buvo ati
dengta memorialinė lenta žy
maus lietuvio architekto Jono 
Muloko atminimui.
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PRISIKĖLIMO
ARAPI.IOS KREDITO KOOPERATYVAS

KANADOS ĮVYKIAI Sportas

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

EAX: 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 v.v.

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

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.15%
2 metų......................6.30%
3 metų......................6.45%
4 metų......................6.55%
5 metų......................6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų............5.45%

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

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

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

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence
• E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

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

L EDA S HEFIUGEHA TIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

LeRAGE

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Didi 1)1
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
AK] INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKAN 3836 BL00R ST w ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Provincijos vyriausybė ati

duos paskolas teikiančioms ins
titucijoms iki $2,350 už kiek
vieną studentą, kurio skola vir
šija $7,000 per metus. Anksčiau 
riba nebuvo nustatyta. Šiuo pa
keitimu bus aiškiau, kiek stu
dentas gali tikėtis paramos iš 
provincijos.

Mokslo institucijose, kurių 
studentų paskolos yra ypatingai 
aukštos, turės pačios dalį skolų 
sumokėti arba nutraukti tam 
tikras programas. Naujas po
tvarkis daugiausia taikomas pri
vačioms mokslo institucijoms. 
Bus stengiamasi studentams 
suteikti daugiau informacijos 
apie programas, baigimo ir 
įsidarbinimo statistiką bei skolų 
grąžinimo tvarką. Studentų 
šeimos turės taipgi daugiau 
finansiškai prisidėti.

Nedarbo apdraudos sky
riaus statistika per 1 metus ro
do, kad iki 1997 m. spalio tik 
43% nejsidarbinusių kanadiečių 
gavo išmokas. Praėjusių metų 
pirmame pusmetyje 739,000 gy
ventojų atitiko šalpos gavimo 
reikalavimams. O 1996 m. jų 
buvo 908,000. Skaičius nukrito 
dėl taisyklių sugriežtinimo. Pa
šalpų nebegali gauti savanoriš
kai apleidę darbus arba nepilnu 
laiku dirbantys.

Ontario provincijoje labiau
siai nukrito pašalpas gaunančių
jų skaičius - 1997 m. tik 33% ne
dirbančiųjų gavo išmokėjimus. 
Finansų ministeris Paul Martin 
kaltinamas “Unemployment In
surance” sistemos apkarpymu, 
norint parodyti sumažintą defi
citą. Tikimasi, kad 1997 m. bus 
$19.5 bin. pajamų (įmokų), o 
$12.5 bin. išmokėjimų ir admi
nistracinių išlaidų.

Jeremy Wotherspoon, ka
nadietis čiuožimo lenktynių 
čempionas, jau seniau pasiekęs 
pasaulinį rekordą 1000 metrų 
čiuožime, Nagano priešolimpi- 
nėse lenktynėse pagerino olim
pinį 500 metrų rekordą, nu
čiuožęs tą nuotolį per 36.25 se
kundes.

Albertoje pajamų mokes
čiai yra žemiausi visoje Kana
doje. Nors provincijos pajamos 
krito beveik $1.9 bin., vyriau
sybė paskelbė 1.5% mokesčiu 
sumažinimą vasario 13 d., norė
dama pritraukti provincijon 
daugiau verslo. Šis žingsnis kai
nuos $123 mln. 1998-1999 m. 
konservatorių vyriausybė tikisi, 
kad 1997-1998 m. skola sieks 
$2.2 bin.

Provincijos pajamos suma
žėjo dėl nukritusių energetikos 
(naftos ir dujų) kainų. Šiais me
tais provincija tikisi $15.2 bin. 
pajamų, iš kurių $2.6 bin. at
neštų energetika. Konservato
riai taip pat žada apdovanoti

provincijos valdiškus tarnauto
jus 2% atlyginimo “bonus”, nes 
prieš 4 metus jų algos buvo 
sumažintos 5%.

Sveikatos ministeris Allan 
Rock pranešė, kad 67.3% taba
ko produktų pardavėjų 1997 m. 
vykdo įstatymą, draudžiantį 
pardavinėti cigaretes nepilna
mečiams. Prieš 2 metus daryti 
bandymai, kuriems sveikatos 
ministerija pasamdytus paaug
lius siuntė į parduotuves pirkti 
cigarečių. Įrodyta, jog įstatymo 
laikėsi tik 47.9% pardavėjų. Mi
nisterijos duomenimis, perspė
jimas ir baudos padeda suma
žinti cigarečių pardavinėjimą 
nepilnamečiams, tačiau, norint 
sumažinti rūkančių skaičių, įsta
tymo turi laikytis 80% tabako 
produktų prekiautojų.

Nuo 1994 m. Kanadoje ga
lioja įstatymas, draudžiantis 
parduoti cigaretes nesulauku
siems 18 metų. Prieš tai buvo 
retai vykdomas įstatymas, nelei
džiantis pardavinėti jaunes
niems kaip 16 m.

Nuo vasario 16 d. prie ciga
rečių kainos priskaičiuojamas 
didesnis mokestis Ontario, Kve
beko, Nova Scotia, Prince Ed
ward Island ir New Brunswick 
provincijose. Federacinė valdžia 
susirinks $70 mln. pajamų ir 
tikisi taip pat mokesčių pakė
limu atbaidyti jaunimą nuo rū
kymo. RSJ

II-oji Lietuvos 
tautinė olimpiada 
VI-sios Pasaulio Lietuvių 

sporto žaidynės
Kanados sporto apygarda pra

neša. kad organizuoja išvyką į II-ąją 
Lietuvos tautinę olimpiadą birželio 
23-26 d.d. ir Vl-sias Pasaulio lietu
vių sporto žaidynes birželio 27-30 
d.d.

Olimpiadoje dalyvauja pajė
giausi sportininkai ir komandos, 
įvykdę Lietuvos sporto federacijų 
nustatytas normas. Žaidynėse daly
vauja visi norintys sportininkai. Yra 
sudarytas organizacinis išvykos ko
mitetas, į kurį įeina Kanados sporto 
apygardos komitetas ir klubų atsto
vai. Visus norinčius prisidėti prie 
sportininkų ir pamatyti šias šventes, 
kviečiame jungtis prie išvykos gru
pės. Numatome išvykti birželio 17, 
20 ir 24 d.d. su Finnair oro linija.

Yra atidarytos dvi sąskaitos 
paremti sportininkus olimpiečius. 
Sąskaitų numeriai: “Parama” 6116, 
Prisikėlimo kredito kooperatyvas 
1249991. Dėl tolimesnės informaci
jos skambinti Rimui Kuliavui tel. 
416 766-2996, Arūnui Morkūnui 
tel. 416 233-1920, Arūnui Čygui tel. 
416 760-8693, Mariui Gudinskui 
tel. 1-905-547-4536, Arvydui Šešto
kui tel. 905 829-2289. Hamiltono 
lietuviai norintys finansiškai pa
remti Kanados olimpinę komandą 
prašome kreiptis pas Reginą Cho- 
romanskytę.

Organizacinis komitetas

I Sl&utu 'veilęjĮa.
• Vasario 8 d. Toronto skauti- 

ja gražiai paminėjo 80-ją Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo Lie
tuvos kankinių šventovėje pamal
dose padėkoti Aukščiausiajam, kad 
netekus tėvynėje laisvės, lietuvių 
skautų organizacija pajėgė atsikurti 
tremtyje, ir per tiek metų sėkmin
gai vykdyti skautišką programą ir 
sulaukti Lietuvai laisvės. Trečioji 
karta ir toliau sėkmingai tebeveikia 
išeivijoje.

Iškilmingas Mišias atnašavo ir 
gražų pamokslą apibūdindamas 
skautų obalsį, pasakė klebonas 
prel. J. Staškus. Skaitinius skaitė 
sk.v.v.sl. L. Narušis. Aukas nešė 
skautės, o jų apibūdinimą skaitė ps. 
D. Petrauskienė. Angeliukų choras, 
vadovaujamas muz. N. Benotienės, 
gražiu giedojimu labai praturtino 
pamaldas.

Po Mišių visi žygiavo į Anapi
lio parodų salę tęsti minėjimą. Tun
tų komend. ps. A. Saplys komanda
vo ir priėmė raportus ir perdavė 
tuntininkui. Po pasveikinimo “Bu
dėk!”, saliutuojant įneštos vėliavos, 
tuntininkas kalbėjo: šiandien mes 
susirinkom paminėti Sausio 13-sios 
ir Vasario 16-sios, prisiminti visus 
lietuvius, paaukojusius savo gyvy
bes už Lietuvos laisvę. Uždegtos 
žvakės ir skautės V. Narušytė, L. 
Jonaitytė, R. Janušonytė, V. Simo- 
navičiūtė, A. Rusinaitė skaitė Lie-

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

tuvos laisvei eilėraštį, paruoštą se
sės Ingos. V.S. v.s. fil. A. Seko įsa
kymu, Pažangumo žymeniu apdo
vanoti pi. D. Karka ir S. Simonavi- 
čius, o V.S. v.s. fil. R. Penčylienės 
Paž. žym. pi. A. Batūraitė, V. Naru
šytė ir V. Pečiulytė. “Rambyno” 
tuntininko įsakymu, pakelti į sl.l. 
sk. vyčius kandidatus: V. Liačas, S. 
Kuliavas, L. Ruslys, į vyr. si. inž. E. 
Pečiulis. “Šatrijos” t. į pl.l. pakel
tos: L. Bražukaitė, A. Radžiūnaitė, 
M. Thorn, A. Smailytė, K. Yčaitė, 
A. Wilkinson, j vyr. sl.l. I. Petraus
kienė ir L. Stanulytė. Žymenius ir 
pakeltiems laipsnius įteikė tunti- 
ninkai. Antro patyr. L programą 
baigė: A. Batūraitė, L. Bražukaitė, 
V. Narušytė, V. Simonavičiūtė, A. 
Smailytė, M. Thorn. Visus apdova
notuosius ir pasiekusius aukštesnio 
laipsnio, tuntininkė j.ps. D. Biskie- 
nė pasveikino, primindama išlaikyti 
mūsų kultūrą, papročius ir kalbą 
savo namuose. Iškilminga sueiga 
užbaigta Lietuvos himnu. R. T. 
tuntininkas s. M. Rusinas priminė, 
kad Kaziuko mugė bus kovo 1 d. 
Sueigoje dalyvavo K. R. atstovai: 
brolijos ps.fil. A. Simonavičius, se- 
ser. s.fil. J. Neimanienė ir “Romu
vos” vald. pirm. s. R. Sriubiškis ir 
daug tėvelių, o tėvų komitetas su 
pirm. ps. O. Narušiene pavaišino 
kava ir pyragaičiais.

• Skautybės įkūrėjo susikaupi
mo diena paminėta ir pravesta lat
vių skautininkių. Jų namuose vasa
rio 17 d. susirinko latvių, estų, len
kų, kanadiečių ir lietuvių skautinin- 
kės ir vyr. skautės. Iš viso buvo 60. 
Kiekviena tautybė turėjo savo pro
gramą ir buvo gražiai atlikta. F.M.

Ateitininkų žinios
Vyresnieji moksleiviai ir stu

dentai, kurie norėtų dirbti Jaunųjų 
ateitininkų sąjungos vasaros stovyk
loje, vykstančioje š. m. liepos mėne
sio pradžioje Dainavoje, prašomi 
kreiptis į Lidiją Ringienę, 21 Long 
Cove Drive. Lemont. IL 60439- 
7732 arba tel. 630 243-8113. JAS CV

TTTTLIETUVIŲ 

KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% 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 
3.50% 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. 
2.75% 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. 
2.75% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičlus

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

.....6.15%

.....6.30%
3 metų.............. .....6.45%
4 metų.............. .....6.55%
5 metų.............. .....6.60%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

r t MasterCard VPLUS
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

s

u

E

tĮjJEEEIDllKlLŽH Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

GROUP

PAŽADU JUMS

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

ANTANAS 
GENYS

24 valandų
tarnybines paslaugas, 

greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

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

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu

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).

ALGIS 
MEDELIS

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

Pinigų perdavimas • Prekybiniai 
pervežimai

Nordland Express 1650 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8

BURLINGTONO rajone 6 kam. “bungalow” prie upelio, didelis 
kiemas. Prašo $159,900.

Skambinti

TEODORU/ STANUJ.HJU
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

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

PASIIEŠKOKITE PIGIAUSIOS KAINOS IR TADA SKAMBINKITE MAN!
Tikimės, kad mūsų kainos TIKRAI yra geriausios visoje Kanadoje (geresnės 
net ir už SUPER SAVER kainas!) Pasitikrinkite ir tada skambinkite 
ALGIUI MEDELIUI. Pas mane atvažiuoti nėra būtina - kelionę sutvarkom 
telefonu, bilietus pristatom!

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

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

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

164 Willowdale Ave., North York, Ont.
416 222-4021
Alfredas Zorkus
905 522-9966

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

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

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

*** Sutvarkome keliones j 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

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

Tel. 416 S31-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

West Realty Ino.

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

Nemokamas namų įvertinimas

stra Travel________
& Services Ine.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!
Vasaros metu j 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

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

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

Tel. (416) 249-RUBY(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

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

fy ShAIIJIO JAI IŠSISAKO
NETIKSLI INFORMACIJA
Perskaitęs “TŽ” 1998 m. 6 nr. 

skyriuje “Lietuviai pasaulyje” žinią 
apie Argentiną, nustebau. Ten pa
rašyta, kad Artūrui Mičiūdui, kaip 
Lietuvos vyriausybės ekonominių 
ryšių su P. Amerikos kraštais pata
rėju, tarpininkaujant “buvo sudary
ta Lietuvos ir Argentinos bendra 
žvejybos įmonė ‘Jura Pescar’...” Ne 
tiesa. Aš buvau paskirtas valstybės 
konsultantu 1993 m. rugpjūčio 6 d., 
o Lietuvai vispusiškai žalinga sutar
tis buvo pasirašyta 1993 m. birželio 
2 d., tarpininkaujant Lietuvos 
garbės konsului Algimantui Ras- 
tauskui. Jei būčiau turėjęs teisę ar 
bent progą pareikšti savo nuomonę 
apie Lietuvos žvejybos laivyno vals
tybinės įmonės “Jūra” bendrinin
kus argentiniečius, be abejonės, bū
čiau pataręs nepasirašyti jokios su
tarties su žmonėmis, kurių įnašas 
tebuvo gudrybės.

Sunku suprasti ir juo labiau pa
teisinti pasirašytą sutartį, kuria Lie
tuvos įmonė įsipareigojo teikti lai
vus, ekipažus, žvejybinį darbą ir su
mokėti milijoninę sumą pinigų. Ar- 
gentiniečiai pasižadėjo išgauti žve
jybai licencijas. Už tai jiems buvo 
pavesta administruoti minėtą san
dėrį. Deja, jokių tikrų licencijų jie 
neišgavo. Vietoje jų atsirado įtarti
nos licencijos, už kurias “Jūros” at
stovas Argentinoje kapitonas Kul
bokas pasirašė jiems 720,000 dole
rių vertės vekselį. Toksai sandėris 
privedė “Jūrą” prie bankroto - 
ekonominio ir moralinio, kuris pa
žeidė gerą lietuvių vardą šiame 
krašte.

Ir kas atsakys už tokią pasira
šytą sutartį, kurioje Lietuvos įmo
nei “Jūra” teko 49% akcijų, o ar- 
gentiniečiams - 51%. Visoje šioje 
byloje buvo daug piktnaudžiavimo, 
savanaudiškumo, valstybės lėšų eik
vojimo ir nesąžiningumo laivuose. 
Lietuvos prokuratūra nedelsdama 
turėtų ištirti šiuos nusikaltimus. Ta
da Lietuvos teismas galės išaiškinti 
nusikaltėlius ir atitinkamai nubaus
ti. Tai būtų geras smūgis mafijai.

Artūras Mičiūdas, Argentina

Aukos Kanados lietuvių bendruortienei
Vasario 16-tosios proga

(Atskirų apylinkių surinktos aukos bus skelbiamos vėliau)

$200 - V. Montvilas, Tėvai 
pranciškonai, A. Bumbulis; $100 - 
B. Stalioraitienė, E. J. Čuplinskai. 
prel. P. Gaida, J. Krištolaitis, R. 
Žiogarys, J. Staškevičius, V. Kubi
lienė, J. P. Barakauskai, S. E. Če
pai, A. N. Simonavičiai, V. P. Mel- 
nykai, G. Ignaitytė, P. Basys, A. 
Kazilis, A. Vaidila, J. Yčas, J. Par- 
gauskas, H. Stepaitis, D. Zulonie- 
nė, E. Bumeister, kun. V. Volertas; 
$75 - Z. J. Dabrowski, B. Saplys, I. 
V. Ignaičiai; $55 - I. Ross; $50 - L. 
G. Vyšniauskai, E. A. Abromaičiai, 
A. Puterienė, V. Jasinevičienė, M. 
Zubrickas, J. Stankus, L. Rudaitis, 
J. B. Tamulionis. V. V. Nausėdai, 
Lydia Balsys, dr. J. Sungaila, V. O. 
Taseckai, J. Linkunaitis, V. Matu
levičius, M. A. Empakeris, kun. A. 
Žilinskas, L. Dūda, St. Dargis, V. 
Zentins, R. G. Paulioniai. Dresher 
Real Estate, Toronto Lietuvių Na
mai, A. G. Valiūnai, Z. Mažonas, 
L. Daunienė. M. S. Putrimai, M. 
Tamulaitienė; $40 - A. Marcis, St. 
Jakaitis. J. Pacevičienė, M. Rusi
nas, A. V. Ramanauskai, V. Jony
nas: $35 - A. Pažeriūnas, B. Čepai

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ 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:
Sš ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
£3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
« HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

NUOSAVYBĖS LIETUVOJE
1997 m. gruodžio 18 d. “Drau

ge” buvo paskelbtas korespondento 
pokalbis, aprašantis mano lanky
mąsi Vašingtone ir pasiskundimą 
Helsinkio komisijai dėl nuosavybių 
negrąžinimo Lietuvoje. Nustebau, 
kai nemažas skaičius tautiečių rea
gavo į tą straipsnelį ir man pri
siuntė laiškus-pasiteiravimus. Susi
darė galimybė pateikti “Class Ac
tion Complaint”. Tokį bendrą nu
siskundimą aš ir keletas lietuvių pa
siuntėme JAV senatoriui Alfonse 
D’Amato, Chairman, Commission 
on Security and Cooperation in 
Europe (Helsinki Commission).

Laiško kopijas su priedais pa
siuntėme: Stuart E. Eizenstat, US 
Spec. Envoy on Property Claims in 
Central and East Europe, Keith 
Smith, US Ambassador to Lithu
ania, Erika B. Schlager, Counsel 
for International Law, CSCE, Tre
vor Evans, Baltic Desk Officer, 
U.S. Dept, of Stale.

Lietuviai, tebeturintys proble
mų su nuosavybių grąžinimu Lietu
voje ir norintys prisidėti prie šio 
bendro “Class Action Complaint”, 
galite parašyti man. Atsiųsiu infor
macijas, ką reikia daryti.

Vytautas J. Šliūpas, P.E.
2907 Front era Way 

Burlingame, CA94010, USA

TELEVIZIJĄ Į TEISMĄ
1998 m. vasario 6 d. milijonai 

televizijos žiūrovų grožėjosi XVIII 
žiemos olimpinių žaidynių atidary
mu Nagano mieste. Žavėtasi japo
nų kūrybingumu apipavidalinant 
pasaulinę sporto šventę savitu tau
tiniu iškilmingumu.

Deja, neapsieita be nesklandu
mų transliuojant atidarymo iškilmę 
per CBC televizijos tinklą. Apmau
du, kad šį itin meniškai darnų ren
ginį nuolat trikdė iki banalumo įky
ri komercinė reklama. Labiausiai 
piktino faktas, jog abėcėline tvarka 
įžengiančius į stadioną olimpiečius 
ir telekomentarus apie kiekvieną 
delegaciją netikėtai užgoždavo vi- 

tienė; $30 - V. Ruslys, A. S. Cipli
jauskai, R. E. Varden, F. Kudrei- 
kis, A. Lemežienė, B. G. Čižikai.

$25 - V. L. Kolyčius, A. Pavi- 
lonis, L. GriškoniS. Z. P. Augaičiai, 
A. S. Petraičiai, P. Čeponkus, L. V. 
Sendžikai, U. Bleizgienė, Br. Vaidi
la, A. J. Zalagėnai, A. Simanavi
čius, G. Balčiūnienė, A. Mikšys, O. 
R. Berentai, L. Matukas, J. A. Le- 
lis; $20 - M. J. Astrauskai, M. S. 
Gudaičiai, A. Pūkas, V. J. Dims- 
kiai, J. Nacevičius, J. Bukšaitis, E. 
Ginčauskienė, V. Kėžinaitis, A. Le
das, J. Budrys, O. J. Gustainiai, A. 
Zarembaitė, J. Stravinskas, F. V. 
Mockai, P. L. Murauskai, V. K. P. 
Gapučiai, M. Bušinskas, J. Z. Didž- 
baliai, L. J. Adomavičiai, V. Bube- 
lis, I. Vibrienė, V. K. Naruševičiai, 
J. J. Kulikauskai, A. Stulgienė, J. 
Zenkevičius, V. Pečiulis, VI. But- 
kys, A. Augaitienė, V. V. Baliūnai, 
E. Simonavičius, M. Povilaitienė, 
R. Dirvelis, B. T. Sriubiškiai, L Va- 
dauskienė, P. L. Jurėnai, S. V. Pie- 
čaičiai, B. SapijoniCnė, M. Pakulie- 
nė, Č. Jonys, S. J. Andruliai, J. Pet
ronis, F. Mačiulis, A. Monstvilienė, 
V. S. Aušrotai, A. Saplys, A. Ra
džiūnas, E. M. Kazakevičiai, H. A. 
Adamoniai, S. E. Krasauskai, P. Jo
nikas; $10 - V. Kecorius, S. Petryla, 
A. Diržys, J. A. Šimkai, P. Luko
šius, A. Bacevičius, G. Tarvydienė, 
R. Bekerienė, D. Klibingaitienė; $5 
- P. M. Žymantai, A. K. Rašymai, 
J. S. Sendžikai, S. Petryla, Hakala, 
P. Žibūnas. (B.d.)

INCOME TAX ° 
PARUOŠIMAS

Dauguma po $20 
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą 

sur pranykstanti komercine reklama.
Kone akiplėšišku būdu “išgara

vo” iš televizijos ekrano istorinis 
momentas, kai į stadioną buvo 
įnešta Lietuvos vėliava. Neišgirdo
me jokių informacinių telekomen- 
tarų nei apie vėliavnešį, nei apie 
mūsų čiuožėjus, slidininkus, biatlo- 
nistą... Nė žodžiu nebuvo užsimin
ta apie mažą šalį. įrašiusią į pasauli
nio sporto istoriją ne vieną lietuviš- ' 
ką vardą, ne vieną rekordą.

Beje, ne tik Lietuva liko už te
levizijos ekrano ribų tą įsimintiną 
vakarą. Nebuvo parodyta maždaug 
dešimt olimpiečių delegacijų iš kitų 
šalių, taipogi atsitiktinai patekusių į 
reklaminę akimirką. Šiuolaikinia
me, vis dar civilizuotame pasaulyje, 
esti ir padorumo ribos, kurios per
žengimas savaime žadina protestą 
prieš neetišką CBS TV elgesį igno
ravusį Lietuvos valatybės statutą 
tarptautinio renginio transliacijos 
metu. Tai prilygsta savotiškos rū
šies diskriminacijai.

Kreipiuosi j tautiečius, gyve
nančius Šiaurės Amerikoje, Lietu
voje ir svetur, susitelkti ir ne tik pa
reikšti protestą prieš CBS TV ne
etiškus veiksmus, bet ir iškelti jiems 
bylą teisme už tarptautinių normų 
pažeidimą etikos srityje.

Tadas Sviderskis, 
Pensilvanija, JAV

GAL GIMINĖS?
1997 m. gruodžio 18 d. “Lietu

vos aidas” 247 nr. išspausdino ilgą 
sąrašą “Kanados lietuviai už Vytau
tą Landsbergį”. Jame aš aptikau 
net tris savo pavardes: G. Kareckas, 
J. Kareckas ir S. Kareckas. Jie gali 
būti artimi ar tolimesni mano gimi
naičiai.

Mano tėvas Vladas Kareckas 
1944 m. pasitraukė į Vakarus ir, 
tikriausiai, apsigyveno pas savo vy
resnę seserį JAV. Jo brolis Česlo
vas Kareckas dar prieš antrą pasau
linį karą emigravo taip pat į JAV. 
Jie visi yra gimę Kazlų Rūdoje, nes 
jų tėvas Jacentas Kareckas dirbo 
geležinkelio inžinieriumi minėtoje 
stotyje. Aš gimiau 1929 m. kovo 25 
d. Kybartų mieste. Būčiau dėkin- - 
gas, jei minėtieji asmenys atsilieptų 
šiuo adresu: Česlovas Kareckas, 
Klaipėdos g. 22-9, 5840 Gargždai. 
Lithuania-Lietuva. Telefonas: 8- 
240-52049.
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Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

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

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

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

Tel.: 416 530-1070

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

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4-15 763-5677
(Prie Jane St.)

KLB Toronto apylinkės Vasa
rio 16-sios aukos: $100 - J. Par- 
gauskas, dr. A. Pacevičius; $50 - A. 
D. Nausėdai, E. A. Abromaičiai, L. 
Dūda, Dana Chornomaz, A. Vaidi
la, Tėvai pranciškonai, Dresher 
Real Estate, Toronto Lietuvių Na
mai, V. Kubilienė, V. O. Taseckas, 
U. Paliulis, T. B. Stanuliai; $40 - P. 
Basys, A. Kalendra, S. J. Sinkevi
čiai, K. J. Batūrai, J. Valiukas, P. 
Krilavičius; $30 - S. E. Markauskai, 
Lydia Balsys, V. K. Naruševičiai, V. 
P. Melnykai; $25 - Z. J. Dabrowski, 
S. J. Poškai, J. Linkunaitis, Br. 
Mackevičius, Br. Vaidila, Br. Sap
lys, Vik. Skukauskas, E. Girėnienė, 
A. M. Pranevičiai, J. D. Ramanaus
kai; $20 - A. Juozapavičius, G. B. 
Čižikai. L. V. Balaišiai, Br. V. Pali- 
lioniai, O. Juodviršienė, M. J. Ast
rauskai, E. Simonavičienė, V. 
Montvilas, F. V. Mockai, V. O.- 
Anskiai, S. V. Vaitkai, H. Sukaus- 
kas, S. Krasauskas, A. V. Rama
nauskai, M. S. Gudaičiai. M. Timu- 
kienė, P. Vilutis, J. Yčas, V. B. Pa- 
lilioniai, J. D. Valaičiai, S. J. And
ruliai, dr. R. Saplys, A. R. Ulbos, B. 
J. Sriubiškiai, B. Trinka. S. V. Pie- 
čaičiai, O. Jurėnienė. L. Morkūnie
nė, A. Vaitonienė, A. Kuolas, P. 
Čiurlys, G. Sprainaitienė. J. J. Va
liuliai, P. Dalinda. V. Stukas, J. L. 
Didžbaliai, VI. Butkys, S. E. Čepai, 
A. Ažubalis, V. J. Plečkaičiai, V. 
Jasinevičienė, F. Kudreikis, V. K. 
P. Gapučiai, R. Celejewski, A. Gri
gonis; $15 - D. Jonikas; $10 - E. 
Šlekys, V. Kecorius, M. L. Mali
nauskai, A. Diržys, R. Bekerienė, 
A. Puterienė, J. Lelis, A. Zimnic- 
kas, R. Aloiza, A. Pažeriūnas, V. 
Vaidotas, M. Pranaitienė, St. Jakai
tis, I. Stasiulis, V. Bubelis, J. Kara
liūnas, V. Baleiša, K. Stankus, L. V. 
Sendžikai, Ona Jurevičienė, VI. 
Stabas, J. Janušas, A. Bacevičius; 
$5 - A. Saplys, V. Aušrotas, V. Tu- 
mosienė, P. Adomaitis, I. Wilkin
son, A. Venslovaitienė, P. Žibūnas.

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.) Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

(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.

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”

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

DRESHER Appraisal Ltd.
prenumerata oro paštu - 135 dole
riai visuose pasaulio kraštuose, 
įskaitant ir Lietuvą.

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

- Vasario 22, sekmadienį, pas 
mūsų parapijos chorą svečiavosi ir 
per 11 v.r. Mišias Lietuvos kankinių 
šventovėje giedojo Prisikėlimo pa
rapijos choras, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės.

- Vasario 17. antradienį, palai
dota a.a. Eugenija Sagevičienė, 59 
m. amžiaus.

- Vasario 20, penktadienį, pa
laidota a.a. Aleksandra Vadakojie- 
nė, 79 m. amžiaus.

- Vasario 25, trečiadienį, yra 
Pelenų diena. Su ja prasideda Ga
vėnios laikotarpis. Visiems prime
nama, kad Pelenų diena ir Didysis 
penktadienis yra santūros ir pasnin
ko dienos. Tomis dienomis susilai
koma ne tik nuo mėsiškų valgių, 
bet ir nuo sotaus pavalgymo. Santū
ros arba susilaikymo nuo mėsiškų 
valgių dienos Kanadoje yra visi me
tų penktadieniai. Tad kiekvieną 
penktadienį nuo mėsiškų valgių turi 
susilaikyti visi tikintieji virš 14 m. 
amžiaus. Pasninko arba susilaiky
mo nuo sotaus pavalgymo dienos 
Kanadoje yra trys: Pelenų diena, 
Didysis penktadienis ir Kūčių die
na. Tomis dienomis nuo sotaus pa
valgymo turi susilaikyti visi nuo 18 
iki 59 m. amžiaus tikintieji. Tiems, 
kurie šių įstatų nesilaiko, reikėtų 
prieš artinimąsi prie Komunijos 
stalo prieiti išpažinties.

- 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 
Mišių tvarka. Išpažinčių bus klau
soma kas dieną prieš ir po Mišių. 
Susikaupimas bus užbaigtas sekma
dienį įprastine Religinės šalpos po
piete. Bilietai į popietę bus platina
mi šį sekmadienį, kovo 1, po abiejų 
Mišių parapijos salėje. Dėl bilietų 
kitomis dienomis vakarais skam
binti Birutei Matulaitienei tel. 416 
622-8599. Įėjimas - $10 asmeniui, 
vaikams bus papiginta. Susidaręs 
likutis bus perduotas šalpos reika
lams Lietuvoje.

- 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.

- Sutvirtinimo sakramentui be
siruošiantiems sekanti pamoka bus 
kovo 22, sekmadienį, įprastu laiku. 
Pamokas praveda Gediminas 
Kurpis.

- Mūsų parapijos Kultūrinė 
sekcija, gegužės 17, sekmadienį,
12.30 v.p.p. Anapilio salėje rengia 
Muzikos studentų koncertą. Dai
nininkai ir instrumentalistai prašo
mi registruotis pas sol. Slavą Žie- 
melytę tel. 905 823-7261.

- Mišios kovo 1, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje: 9.30 
v.r. už a.a. Paznėkų ir Sankauskų 
šeimos mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Valeriją Len
kai) ienę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio vasario 22 po

pietėje dalyvavo 161 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Saulius Kutas 
iš Vilniaus. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN vyrų būre
lio vicepirm. Augustinas Sukauskas.

- LN valdybos posėdis - kovo 
5, 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 j Lietuvių Namų valdy
bą bus renkami keturi nariai/ės ir į 
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 m. kovo 1 d.

- Vytauto Didžiojo menė (Salė 
B) vasario 28 d. išnuomota Me
džiotojų ir žūklautojų klubo “Tau
ro” metiniam baliui. Žvėrienos va
karienė su vynu ir turtinga loterija. 
Vyrų choras “Aras” atliks meninę 
programą.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pelenų dieną, šį trečiadienį, Mi
šios, kurių metu ant tikinčiųjų 
galvų bus barstomi pelenai, bus 8 ir
8.30 v.r. ir 7 v.v. Gavėnios metu 
kiekvieną penktadienį 7 v.v. einami 
kryžiaus keliai (stacijos) ir po jų
7.30 v.v. - Mišios.

- Šį sekmadienį pagerbiame 
šv. Kazimierą, kurio liturginė šven
tė yra kovo 4 d. Skautai ta proga šį 
sekmadienį parapijos salėj turi savo 
tradicinę Kaziuko mugę, kurios ati
darymas - 9.45 v.r. Visi skautai da
lyvaus 10.15 v. Mišiose.

- Tikinčiosios Lietuvos dieną, 
Šv. Kazimiero šventės proga, šven
čia visos lietuviškos parapijos šį 
sekmadienį ir daro rinkliavą katali
kiškai veiklai paremti bei vargstan
tiems vaikams Lietuvoje padėti. 
Gale kovo mėnesio surinktos aukos 
bus persiųstos Kanados lietuvių ka
talikų centrui, kuris pagal savo nuo
žiūrą jas paskirstys.

- Parapijos metinis Gavėnios 
susikaupimas įvyks kovo 19-22 d.d. 
Susikaupimą praves kun. Algis Ba
niulis, ŠJ, Klaipėdos Šv. Juozapo 
parapijos klebonas.

- Vasario 21 d. palaidotas a.a. 
Zigmas Kazlauskas, 74. Paliko 
žmoną Elzę, seseris Nataliją Ado
mavičienę ir Ireną Varankienę To
ronte bei brolį Stasį Čikagoje. To
ronte mirė Algio Giršos brolis a.a. 
Julius Girša.

- Pakvitavimai už praeitų metų 
aukas visiems, nepasiėmusiems jų 
parapijoj, buvo išsiųsti paštu. Padė
ka tiems, kurie pakvitavimus pasi
ėmė tuo sutaupydami parapijai paš
to išlaidas.

- “Treasures of Lithuanian 
Cooking”, virimo receptų knygą 
anglų kalba, išleistą KLK moterų 
draugijos parapijos skyriaus, galima 
įsigyti sekmadieniais salėje, o kitu 
laiku parapijos raštinėje. Už knygą 
gautas pelnas skiriamas parapijos 
persikėlimo vajui. Kaina —$ 15.

- Vasaros stovyklų tvarka 
“Kretingos” stovyklavietėj Wasa- 
goj: lietuviškai silpnai ar visai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 5-18 d.d.; lietuviškai 
kalbantiems vaikams - liepos 19 - 
rugpjiūčio 1 d.d. Apie stovyklas ži
nias teikia L. Kuliavienė tel. 766- 
2996 ir Rūta Jaglowitz tel. 622- 
9919.

- Mišios sekmadienį, kovo 1 
d.: 8.15 v.r. už a.a. Joną ir Algį Pu- 
terius, 9.15 v.r. už a.a. Joną Baro
naitį, 10.15 v.r. už a.a. Kostą Činči- 
ką - 2 metinės, už a.a. Praną Kirlį, 
už a.a. Antaniną Dunauskienę ir 
Račkauskų šeimos mirusius, 11.30 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, kovo 1, pa

maldos - 11.15 v.r. su Šv. Komuni
ja. Po pamaldų įvyks Moterų drau
gijos susirinkimas šventovės patal
pose.

- Tarybos posėdis numatytas 
kovo 11 d., 7 v.v., šventovės patal
pose.

- Įvairiais parapijiniais reika
lais skambinti parapijos tarybos pir
mininkui Petrui Šturmui, o sielova
dos reikalais - kun. Algimantui Ži
linskui.

Muziejaus-archyvo žinios
- Tęsiama Lietuvos archeolo

ginių kasinėjimų nuotraukų paro
da. Muziejus turi ir savų archeolo
ginių objektų - du akmens amžiaus 
kirvukus, Kryžiuočių ordino karių 
strėlės antgalį ir 15-to bei 16-to am
žiaus Lietuvos pinigų. Esame juos 
nunešę j Maironio mokyklą parody
ti mokiniams, kur muz. vedėja vėl 
lankysis neužilgo.

Maironio mokyklos žinios
- Vasario 14 d. Pasaulio lietu

vių bendruomenės pirmininkas Vy
tautas Kamantas su žmona Gražina 
lankėsi mokykloje ir dalyvavo mūsų 
Vasario 16-sios minėjime. Ta proga 
pasveikino visus mokinius ir moky
tojus.

- Mūsų mokyklos 50-mečio 
proga Vilniaus Žirmūnų vidurinės 
mokyklos 2c klasės mokiniai atsiun
tė sveikinimų, meno kūrinių bei sa
vo sukurtą ir pasiūtą lopinėlių ant
klodę.

- Ieškome senų Maironio mo
kyklos ir lituanistinių kursų nuo
traukų, ypač prieš 1980 m. Taip pat 
kviečiame visus tėvelius, lankiusius 
Maironio mokyklą, iš raštinės pasi
imti ir užpildyti “prisiminimų anke
tą”. Tuo padėsite kursantams su
rinkti gyvą istoriją.

A. a. Juzės Valaitienės at
minimui pagerbti laidotuvių 
metu “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $5 - A. Pocienė; $10 - A. 
Stygienė, A. Aleliūnienė, J. 
Statkevičius, A. Ratavičienė; 
$20 - A. J. Aušrotas, E. Kebu- 
rienė, S. E. Kerai, P. M. Gen
čiai, J. Ciparis, Jokšienė, K. E. 
Gapučiai, S. Pargauskienė, Z. 
Didžbalis; $25 - P. J. Lukšai; 
$30 - A. A. Sukauskai, E. Ber- 
sėnienė.

Toronto lituanistinių kursų studentai su “Vilnius Manor” gyventojais pasitarime dėl tautosakos rinkimo.
Viduryje - T. KOBELSKIENĖ, padėjusi suorganizuoti šj susitikimą Nuotr. G. Paulionienės

Maloniai kviečiame atsilankyti į RELIGINES
F»OF»IIEnnĘįį

kovo 8, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų, (punktualiai) 

Anapilio salėje.
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas, iš Lietuvos 

atvykęs kun. Algis Baniulis, SJ • Bus pietūs ir pyragai 
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba 
kitomis dienomis vakarais užsisakyti pas Birutę Matulaitienę tel. 416 622 8599.

Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia -
KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir tarybos religinė sekcija

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

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 j 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”

NEMOKAMI MORGIČIŲ PERKĖLIMAI

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
praneša,

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

advokato paslaugos nereikalingos.
Ir pirmus tris mėnesius nereikės mokėti palūkanų!

PARAMA RŪPINASI SAVO NARIAIS
Prašome kreiptis į kooperatyvo raštines tel. 416 207-9239 arba 416 532-1149

Lietuvos nepriklausomybės 
1990 m. kovo 11 atstatymo mi
nėjimą rengia Tėvynės sąjungos 
Toronto židinys š.m. kovo 15, 
sekmadienį, 2 v.p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje, 1011 College 
St. Toronte. Pagrindinis kalbė
tojas dabartinis Lietuvos res
publikos teisingumo ministeris 
prof. Vytautas Pakalniškis. Me
ninę programą atliks naujas ka
merinis orkestras, vadovauja
mas muzikės Audronės Šarpy- 
tės. Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti.

Tėvynės sąjungos Toronto židinys

Lietuvos atgimimo sąjūdžio 
Toronto skyrius Vilniaus vidu
rinei mokyklai “Lietuvių na
mai” paaukojo 400 dol. Mokyk
los direktorius A. Rudys at
siuntė mokyklos oficialią padė
ką su geriausiais sėkmės linkėji
mais.

“Caritas” - sambūriui Lie
tuvoje $50 aukojo J. Staške
vičius.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje aukojo: $50 
- D. Batūrienė (a.a. Kazimiero 
Batūros II mirties metinių 
proga).

A. a. Mečislovo Norkaus at
minimui, užjausdama žmoną ir 
visą šeimą, Stasė Matulevičienė, 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

A. a. Mečislovui Norkui 
staiga mirus, jo gražiam prisi
minimui ir kartu užjausdama jo 
šeimą bei visus gimines H. Kai
rienė ir šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Prano Sifilio atmini
mui, užjausdami žmoną Marytę, 
dukrą Rūtą su šeima bei sūnų 
Rimą su šeima, Algis ir Roma 
Kličiai, Atlanta, “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos girdimos 7 v.v. 5880 kHz 
ir 5950 kHz dažniu. Pranešimus 
apie girdimumą ir pageidavimus 
prašoma siųsti: Vilniaus radijas 
užsieniui, Konarskio 49, Vilnius.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Lietuvos nepriklausomybės 80 
metų sukaktis buvo paminėta vasa
rio 15 d. Aušros Vartų parapijoje. Į 
iškilmingas pamaldas buvo įneštos 
vėliavos - Kanados, Lietuvos, Kve
beko, KLK Moterų draugijos Mont- 
realio skyriaus, Jūros šaulių “Nerin
gos” ir LK Mindaugo šaulių kuopos. 
Skautukai padėjo vainiką prie Žu- 
vusiems dėl Lietuvos laisvės garbės 
lentos. KLB Montrealio apylinkės 
užprašytas Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. Hermanas Šul
cas, SDB. Skaitinius skaitė dr. Jo
nas Mališka ir šaulė Aldona Vaiče- 
kauskienė. Atitinkamai parinktas 
šiai šventei giesmes giedojo parapi
jos choras.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas salėje. Pranešėja Silvija 
Staškevičienė pakvietė vėliavas prie 
scenos, buvo sugiedotas Kanados 
himnas bei tylos minute pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės. Pa
skaitą skaitė montrealietis Pasaulio 
Mažosios Lietuvos fondo pirminin
kas, Klaipėdos universiteto garbės 
daktaras Vilius Pėteraitis. Jis apta
rė Vasario 16-osios reikšmę lietu
vių tautai ir gal tik primirštamas 
Mažosios Lietuvos tautinės tarybos 
1918 metų lapkričio 30 d. aktas, ku
riuo buvo reikalaujama “priglaudi
mo Mažosios Lietuvos prie Didžio
sios Lietuvos”. Šį ir Lietuvos tary
bos 1918 m. vasario 16 d. aktą kal
bos metu perskaitė Donaldas Gied- 
rikas. Vėliau D. Giedrikas pristatė 
ką tik išėjusią V. Pėteraičio knygą - 
“Mažoji Lietuva ir Tvanksta”. Ši ir 
kitos Pasaulio Mažosios Lietuvos 
fondo išleistos knygos buvo galima 
čia pat salėje įsigyti.

Šios šventės proga žodžiu svei
kino M. Henri-Francois Gautrin, 
Verduno apylinkės atstovas Kvebe
ko atstovų rūmuose, Montrealio 
burmistro lietuvių kilmės atstovė 
Michelle Daines (Onutė), estas Ri
chard Leithan ir latvis Janis Ver
ners. Raštu sveikino Kanados mi
nisteris pirmininkas Jean Chretien

LITAS
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. H1X1L7

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

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

J* Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos seserimis Ai 
organizuoja ir praveda stovyklas | |

“Neringos” stovyklavietėje, Vermonte

1998 m. “NERINGOS” STOVYKLOS
i iftuvuTkai ra įBIRŽELIO 21-27 d.d. - Jaunuoliams 17-20 metų 
LitzlUVlŲ KALBA]BIržELIO28-LIEPOS 11 d.d.-Vaikams6-10metų

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

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

INFORMACIJA - REGISTRACIJA
kreiptis į Daną Grajauskaitę:

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

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

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

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). 

ir finansų ministeris Paul Martin. 
Ypač pastarojo sveikinimas buvo 
labai šiltas su asmenišku prierašu.

Meninę dalį atliko solistė Gina 
Čapkauskienė, padainuodama še
šias lietuvių kompozitorių dainas. 
Akompanavo ir tarp dainų improvi
zaciją paskambino muz. Laurenti 
Djintcharadze.

Rengėjų vardu KLB Montrea
lio apylinkės pirm. Arūnas Staške
vičius padėkojo visiems svečiams, 
programos atlikėjams, minėjimo da
lyviams ir talkininkams. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu ir vėliavų 
išnešimu.

Sekė vaišės. Apie 150 dalyvių 
gražiai paruoštais ir skaniais užkan
džiais pavaišino neseniai atsidariusi 
lietuvės firma Sam’s Kitchen, 521 
Neptune, Dorval, Que., H9P 2A6, 
tel. (514) 422-8262.

“Rūtos” klubą vasario 11 d. 
aplankė du svečiai. Pirmasis buvo 
Algimantas Astrauskas, kuris papa
sakojo apie savo protezų firmos veik
lą Kaune. Tuoj po to užėjo į klubą 
kun. H. Šulcas, kuris irgi šiuo metu 
lankosi Kanadoje. Jis jautriai api
būdino savo misijonierišką darbą Ru
andoje. Linksmajai daliai A. Ast
rauskas, neblogai valdantis akordeo
ną, sumaniai pravedė bendrą daina
vimą. Klubiečiai liko labai patenkinti.

Aušros Vartų parapijoje Re
kolekcijos vyks vasario 27, 28 ir ko
vo 1 d.d. Jas praves kun. Algis Ba
niulis, SJ, Šv. Juozapo darbininko 
šventovės klebonas Klaipėdoje.

A.a. Kazys Lukošius, 87 m. 
amžiaus, mirė vasario 3 d. Po pa
maldų Šv. Kazimiero šventovėje va
sario 5 d. palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liko čia drau
gai ir giminės Lietuvoje.

A.a. Ignas Petrauskas, 94 m. 
amžiaus, mirė vasario 12 d. Po pa
maldų Aušros Vartų šventovėje pa
laikai išvežti į Šv. Jono lietuvių ka
pines Mississauga. Ont. Liko gyveni
mo draugė, bičiuliai ir giminės Lie
tuvoje. B. S.

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A. LB.

Res. 514 256-5355

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

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.

DVIEJŲ MIEGAMŲJŲ BUTAS iš
nuomojamas apartamentiniame 
pastate už $722 mėnesiui, įskaitant 
visus bendrinius patarnavimus 
(Utilities). Netoli yra visų poreikių 
vietos. 2900 Jane St. (j 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.

v

mailto:neringai@yahoo.com

