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Mažiau partijų - daugiau ryšių
Jei partija viena - nepageidaujama vienvaldystė; 

jei nors dvi - jau demokratija. Jei valstybėje partijų per 
daug - reiškia politiškai nesubrendusią visuomenę.

LIETUVOJE, deja, kaip ir kituose pokomunisti
niuose Rytų Europos kraštuose, visuomenė dar 
neįpratusi galvoti platesniu valstybiniu mastu. Tur
būt jau laisvėn išėjus iš pat pradžių daugiapartiškumas 

buvo suprastas kaip demokratinė priemonė siekti saviems 
asmeniniams tikslams, kabintis į politinį gyvenimą, užtik
rinantį pastovumą, saugumą ir privilegijas. Partijų, parti- 
jėlių, įvairių visuomeninių susigrupavimų gausa ypač išsi
ryškino prieš antrojo seimo rinkimus. Kai kurios grupuo
tės atrodė kaip viena ir ta pati armija, tik kiek skirtingo
mis uniformomis. Kam tik rūpėjo kaip nors patekti j sei
mą, kas turėjo atliekamo kapitalo, tam reikėjo savos par
tijos, bent jau šiokio tokio, kad ir laikino, užnugario. Atsi
rado nevykusių atplaišų nuo didesnių ir tradicinių partijų, 
telkėsi atskirai moterys ir kitos tik juoką keliančios 
smulkmės, kurios tikrai niekada nevaidins rimtesnio vaid
mens politiniame ar visuomeniniame Lietuvos gyvenime. 
Laikui bėgant atrankos sietas parodys, kas pasilieka ir kas 
nubyra. Būtų tik lauktina, kad tai greičiau įvyktų, nes per 
ilgas sijojimas visai be reikalo tik tampo ir vargina nesio- 
rientuojančius piliečius, pešioja stipresnius politinius jun
ginius, stabdo demokratėjimą. Norint padėtį sunormalinti 
vargu ar bus galima apsieiti be įstatymų pataisų. Trims 
milijonams gyventojų tikrai nereikia trisdešimt partijų.

PARLAMENTINĖJE sistemoje krašto valdymas 
vyksta per politines partijas, kurios įstatymų leidi
mo institucijose atstovauja valstybės piliečiams. 
Rinkimus laimėjusios ir opozicinės partijos savo kadenci

jos metu atlieka daug svarbių darbų. Todėl nenuostabu, 
kad krašto gyventojų akys vis krypsta j parlamentarus, ku
rie iš savo pusės bando palaikyti kaip galima glaudesnius 
ryšius su savo rinkiminės apylinkės gyventojais. Kai ku
riais atvejais rinkėjai atskirais raštais ar bendromis petici
jomis kreipiasi j savo apylinkių parlamentarus, prašydami 
kelti žmonėms rūpimus klausimus ir dėl jų pasisakyti. Tai 
svarbus ir ryškus ryšys tarp rinkėjų ir išrinktųjų demokra
tiniuose kraštuose. Jau būtų laikas ta linkme pajudėti ir 
Lietuvos piliečiams išrinkus savąjį seimą. Glaudesni ir 
nuolatiniai ryšiai su seimo nariais jų nepaverstų vien tik 
kabinetiniais darbuotojais, po sėkmingų rinkimų atitrū
kusiais nuo kasdieninių, iš aukščiau gal sunkiau ir paste
bimų problemų, kurios keičiasi, dauginasi ar mažinasi. 
Antra vertus, seimo nariai tokių ryšių apimtyje galėtų 
stipriau ir konkrečiau pajusti tarnavimą tautai, kas vis iš
kilmingai pabrėžiama. Be to, nuolatiniai ir aiškūs rinkėjų 
ryšiai su seimo nariais padėtų kovoti su gandais, įtarinėji
mais, nepagrįstais teiginiais, sklindančiais visuomenėje 
kaip tik dėl to, kad per mažai pažįstama tikrovė. Taigi juo 
daugiau ryšių, juo bus didesnis pasitikėjimas žmonėmis, 
už kuriuos dar taip neseniai buvo laisvai pasisakyta. Stip
rinant atgautą nepriklausomybę, reikia pratintis galvoti, 
kad kuriama gerovė ne vien nuo valdžios priklauso. Vi
suomenė, per rinkimus savo atstovams įteikusi įgalioji
mus, neturėtų nusiplauti rankų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Sumažins mokesčius
Kanados 1997-1998 m. biu

džetą vasario 24 d. paskelbė fi
nansų ministeris Paul Martin. 
Jame numatyta $7 bin. mokes
čių sumažinimui vidutiniškas ir 
žemas pajamas gaunantiems ka
nadiečiams per sekančius 3 me
tus. Asmeninių mokesčių atlei
dimo riba (personal exemption) 
pakils $500 iki $7.456. Paskirta 
$4.8 bin. aukštesniųjų mokslų sie
kiantiems. Studentams bus geres
nės sąlygos stipendijų gavimui ir 
paskolų grąžinimui. Anksčiau pa
skelbtas “Millenium Fund”. įra
šytas š.m. biudžete, bus moka
mas tik nuo 2000 m.

Didžiausias finansų minis- 
terio laimėjimas buvo panaikin
ti $42 bin. deficitą naujame biu
džete - pirmą kartą Kanadoje nuo 
1970 m. Jis buvo užsilikęs nuo 
konservatorių valdymo pabaigos, 
1993 m. Naujame biudžete pa
skirta $9 bin. valstybės $583 bin. 
skolos sumažinimui. Ji kainuoja 
kraštui $43 bln. per metus.

Moksliniams tyrinėjimams uni
versitetuose, mokymo ligoninė
se (teaching hospitals) ir tyrimų 
institucijoms (nepelno siekian
čioms) ateinančiais metais bus 
skiriama $131 mln. daugiau.

Kanados ekonominis augi
mas 1998 m. turėtų siekti 3.7%, 
infliacija - 1.5%. Numatyta, kad 
nedarbo statistika gali siekti 8.6%.

Britų Kolumbijos vyriausy
bę pertvarkė premjeras Glen 
Clark, norėdamas sustiprinti pro

vincijos silpnėjančią ekonomiką 
ir savo partijos populiarumą. Va
sario 18 d. jis sukeitė ministerių 
pareigas ir pridėjo dar tris mi
nisterijas. Jų dabar bus 19.

Vyriausybės sudėtis pertvar
kyta daugiau dėmesio kreipiant 
į ekonominę plėtrą ir švietimą 
bei parengimą darbams. Svar
biausias pareigų pakeitimas, tik 
6 savaites prieš biudžeto paskel
bimą, buvo finansų ministerio. 
Dabar tas pareigas eis Joy Mac- 
Phail, buvusi BC Federation of 
Labour ekonomistė. Sukurtos 3 
naujos ministerijos: žvejybos rei
kalų, aukštesnio mokslo ir tech
nologijos bei energetikos, kalna
kasybos ir šiaurės plėtros. Tik 4 
ministerial liko savo senose pa
reigose.

Ontario provincijos sveika
tos ministerė Elizabeth Witmer 
vasario 24 d. paskelbė sąrašą 
paslaugų, kurių OHIP apdrau- 
dos planas nebeapmokės nuo 
balandžio 1 d. Atmestos pasenu
sios arba negrėsmingos, taip pat 
kosmetinio pobūdžio procedū
ros. Akių patikrinimai bus ap
mokami tik kartą į du metus, 
skiepai prieš gripą - tik aukštos 
rizikos kategorijoje esantiems. 
Bus apribojamas gydytojų lan
kymasis slaugos namuose.

OHIP apmoka 4,800 aptar
navimų, kurie kainuoja vyriau
sybei $4 bin. kasmet, arba $364

(Nukelta į 8 psl.)
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Kai Vilnius lenkiasi Varšuvai
Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų grupės posėdžiai, kuriuose išryškėjo kieti lenkų 
reikalavimai ir lietuvių nuolaidumas. Buvusio Lenkijos ambasadoriaus Vidacko pareiškimai, 

rodantys tradicinį lenkų veidą, jų ryžtą plėsti savo įtaką Lietuvoje
1998 m. sausio 26-27 dieno

mis Varšuvoje įvyko Lietuvos- 
Lenkijos parlamentų jungtinės 
grupės-sąrankos II sesija. Si są- 
ranka buvo įsteigta Lietuvos sei
mo pirmininko Vytauto Lands
bergio rūpesčiu. Steigiamasis su
sirinkimas įvyko 1997 m. vasarą 
Vilniuje. Parlamentarų sąranka 
yra trečioji, šalia abiejų šalių 
prezidentų tarybos ir Lietuvos- 
Lenkijos vyriausybių komisijos, 
bendra institucija su Lenkija. Ki
taip tariant, tiek vykdomosios, 
tiek įstatyminės valdžios plot
mėje veikia bendros abiejų šalių 
institucijos, kurių tikslas yra stip
rinti politinį bendradarbiavimą.

Lenkų kalba Vilniuje
Dar gerokai prieš Lietuvos- 

Lenkijos parlamentarų sąran- 
kos sesiją buvo akivaizdu, kad 
svarbiausia jos tema bus Lietu
vos lenkų klausimas. Kaip tik 
prieš keletą savaičių Vilniaus 
rajono savivaldybė buvo priė
musi nutarimą dėl įteisinimo 
lenkų kalbos, šalia lietuvių, vi
sose šio rajono valstybinėse įstai
gose. Lietuvos valdžia šį nutari
mą laikė neteisėtu, prieštarau
jančiu konstitucijos nuostatoms. 
Lenkijos spauda plačiai infor
mavo apie Vilniaus rajono savi
valdybės ir Lietuvos valdžių gin
čą. Lietuvos seimo narys Artur 
Plokšto pokalbyje Lenkijos spau
dai pažymėjo, kad šis klausimas 
yra kaip tik geriausia ir tinka
miausia tema Lietuvos ir Lenki
jos parlamentų sąrankai svarsty
ti. Sį Lietuvos lenko “užsaky
mą” Lenkijos parlamento dele
gacija pilnai įvykdė. Artur Plokš
to, išrinktas Į Lietuvos seimą iš 
LDDP sąrašo, buvo paskirtas 
Lietuvos seimo delegacijos Lie
tuvos-Lenkijos sąrankos vice
pirmininku.

Lietuvos seimo 15 asmenų 
delegacija, vadovaujama Mečio 
Laurinkaus, j Varšuvą atvyko su 
pakiliomis nuotaikomis. Sesijos 
programoje buvo numatyta ap
tarti Lietuvos-Lenkijos geros 
kaimynystės ir draugiškų santy
kių sutarties vykdymą, priimti 
deklaracijas dėl politinio ir eko
nominio bendradarbiavimo. Se
sijos iškilmingumą pabrėžė jos 
atidaryme dalyvavęs Lenkijos 
seimo maršalas Maciej Plažyns- 
ki bei Lietuvos seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, kuris 
tuo metu oficialaus vizito buvo 
atvykęs Lenkijon.

Lenkų reikalavimai
Po iškilmingos dalies, ku

rios metu ne kartą buvo pabrė
žiama, kad abiejų tautų santy
kiai yra geri kaip niekuomet, 

prasidėjo visumos posėdis. Jo 
eiga parodė, kad abi šalys ne tik 
skirtingai supranta sąrankos tiks
lus, bet ir strateginę partnerys
tę. Jau primasis Lenkijos dele
gacijos atstovas, aptardamas Lie
tuvos-Lenkijos sutarties vykdy
mą, susitelkė iltis Lietuvos len
kų reikalais. Jis iškėlė, tarp kit
ko, lenkų kalbos vartojimo vie
šajame Lietuvos gyvenime klau
simą ir kritikavo Lietuvo seime 
svarstomą tautinių mažumų įsta
tymo pataisų projektą. Lenkijos 
delegacijos nariai vieningai tei
gė, kad Lietuva negali reikalau
ti, kad Vilniaus rajono savival
dybė atšauktų minėtą nutarimą, 
nes jis atitinka tautinių mažumų 
įstatymo dvasią. O jeigu Lietuva 
ketins pakeisti tautinių mažumų 
įstatymą, Lenkija tai laikys mėgi
nimu riboti Lietuvos lenkų teises.

Lenkijos parlamento nariai, 
vienas paskui kitą, kėlė vis nau
jas Lietuvos lenkų problemas. 
Lietuvos parlamentarai bandė dis

Toronto Maironio mokyklos mokiniai su Lietuvos vėliava Vasario 16- 
sios iškilmėje

Vasario 16-sios iškilmėje Toronto Maironio mokyklos mokiniai gieda 
Lietuvos himną 1998.11.14 mokykloje Nuotr. G. Paulionienės

kusijas pasukti Lietuvai rūpima 
linkme ir svarstyti dvišalį eko
nominį, politinį, karinį, kultūri
nį bendradarbiavimą, bet dialo
go nebuvo, neš kiekviena pusė 
kalbėjo tik sau rūpima tema. Be
je, lenkai pritardavo lietuviams: 
taip, tai labai svarbus klausi
mas, bet tuoj pat iškeldavo vis 
naują Lietuvos lenkų reikalą: 
reikalavo lenkiškų Mišių Vil
niaus katedroje, priekaištavo Lie
tuvos vyriausybei, kad ši per 
daug pinigų skiria lietuviškoms 
mokykloms Rytų Lietuvoje, ven
gia grąžinti lenkams žemę.

Deklaracijos
Kitą dieną sesijos darbai vy

ko trijose komisijose. Dvi iš jų 
sklandžiai paruošė deklaracijas 
dėl bendradarbiavimo politinėje 
ir ekonominėje srityje. Politinė
je deklaracijoje pažymima: Len
kija rems Lietuvos siekius tapti 
Europos sąjungos ir ŠAS nare,

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidento inauguracija
Vasario 26 d. naujasis Lie

tuvos prezidentas Valdas Adam
kus buvo iškilmingai prisaikdin
tas seime. Savo kalboje jis pa
reiškė nuomonę, kad Lietuvoje 
būtina ryžtingai reformuoti vals
tybės struktūras, sumažinti mi
nisterijų skaičių, taip pat savo 
įsitikinimą, jog Lietuvoje nebus 
blaškomas! tarp kraštutinumų, 
o žengiama santarvės ir bendrų 
pastangų keliu.

Po priesaikos Vilniaus arki
katedroje bazilikoje Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Aud
rys Juozas Bačkis vadovavo Mi
šių liturgijai. Po iškilmingų Mi
šių arkikatedros aikštėje buvo 
išrikiuoti visoms ginkluotųjų 
pajėgų rūšims atstovaujantys 
kariai. Naująjį prezidentą pa
sveikino kariuomenė, jam aukš
čiausią ginkluotųjų pajėgų va
dovybę pristatė jos vadas gene
rolas leitenantas Jonas Andriš
kevičius. Prezidentą sveikino 
Lietuvos miestų ir miestelių Vė
liavininkai.

Simono Daukanto aikštėje 
priešais prezidentūros rūmus 
atsisveikinantis prezidentas Al
girdas Brazauskas su V. Adam
kumi pasirašė prezidentūros rū
mų perdavimo aktą, įteikė pre
zidento antspaudą ir Lietuvos 
Konstitucijos knygą. Buvo iškel
ta naujo prezidento vėliava.

V. Adamkui buvo įteikti 
ministerio pirmininko Gedimi
no Vagnoriaus vadovaujamos 
vyriausybės įgaliojimai, pasira
šytas atitinkamas dekretas. Va
kare vyko keturi priėmimai, ku
riuose V. Adamkus atsilankė: 
prezidentūroje, Vilniaus rotušė
je, Chodkevičių rūmuose ir Vil
niaus koncertų ir sporto rū
muose.

Atsisveikino prezidentas
“Lietuvos rytas” rašo, kad 

vasario 19 d. Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas seime 
padarė metinį pranešimą ir tuo 
pačiu pasakė atsisveikinimo kal
bą. Seimo posėdyje dalyvavo iš
rinktasis prezidentas Valdas 
Adamkus, vyriausybės nariai, teis
mų ir seimui atsakingų instituci
jų vadovai, savivaldybių bei dip
lomatinių misijų atstovai, ap
skričių viršininkai ir kiti svečiai.

Savo kalboje A. Brazauskas 
teigiamai vertino Lietuvos eko
nomikos reformas, pavyzdingus 
santykius su kaimyninėmis vals
tybėmis, ypač su Lenkija. Jis 
taip pat pasidžiaugė augančiu 
žmonių dalyvavimu valstybės val
dyme, įrodytu dideliu balsuotojų 
skaičiumi prezidento rinkimuose.

Spręstinomis problemomis 
jis minėjo savivaldos sritį, vy
riausybę ragino sparčiau spręsti 
kaimo socialines problemas, di
dėjant skirtumui tarp kaimo ir 
miesto gyventojų pajamų. Jo nuo
mone, nepatenkinama vyriausy
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Nauja kun. dr. Kęstučio Trimako knyga

bės vykdyta darbo apmokėjimo 
politika. Turi būti sustiprinta tei
sėjų atsakomybė už aplaidumą, 
profesinį nekompetentingumą ar 
procesinius pažeidimus. Taip pat 
reikalinga spartinti švietimo re
formą, kurioje trūksta vientisos 
sistemos sampratos.

Prezidentas savo atsisveiki
nimo pranešime pabrėžė svarbą 
siekti įsijungimo j Vakarų gyny
bos ir saugumo struktūras, san
tarvės savoje valstybėje, kurioje 
“matavimas partiškumu yra per 
žiaurus”.

Kova prieš terorizmą
Vasario 18 d. Lietuvos mi

nisteris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius sudarė jungtinę ypač 
pavojingų nusikaltimų tyrimo ko
ordinavimo grupę. Jai vadovaus 
Generalinės prokuratūros kvo
tos ir parengtinio tardymo kont
rolės skyriaus vyriausiasis pro
kuroras V. Barkauskas, skelbia 
“Lietuvos rytas”. Į jungtinę gru
pę įeina atsakingi valstybės sau
gumo departamento, specialių
jų tyrimų tarnybos bei policijos 
departamento pareigūnai. Apy
gardų vyriausieji prokurorai įpa
reigoti sudaryti analogiškas ko
ordinavimo grupes, kurioms va
dovautų labiausiai patyrę pro
kuratūrų darbuotojai. Jų veiklos 
svarbiausi uždaviniai - tirti sprog
dinimus, padegimus ir kitus te
roristinio pobūdžio nusikaltimus.

Lankėsi seimų pareigūnai
Vasario 13 d. Lietuvoje lan

kėsi Čekijos senato pirmininkas 
Petr Pithart. Jis susitiko su Lie
tuvos vadovais, skatino lietuvius 
toliau dirbti siekiant naiystės Eu
ropos sąjungoje ir ŠAS (NATO), 
tvirtino, jog Čekija visada rems 
Lietuvos pastangas šia linkme.

ELTOS žiniomis, vasario 23 
d. Lietuvoje lankėsi Armėnijos 
seimo pirmininkas Khosrov Ha- 
rutiunian. Jis pareiškė savo de
legacijos norą užmegzti arti
mesnius ryšius su Lietuvos sei
mu, ypač įstatymų leidybos sri
tyje. Taip pat galima sustiprinti 
bendradarbiavimą verslo srityje.

Svečias susitiko su kadenci
ją baigiančiu prezidentu Algir
du Brazausku, seimo pirminin
ku Vytautu Landsbergiu, seimo 
užsienio bei Ėuropos reikalų 
komitetų nariais.

Seimo pirmininkas Maskvoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis vasario 
18 d. vyko į Maskvą darbo vizi
tui. Jis susitiko su Rusijos parla
mento rūmų vadovais, federaci
jos tarybos pirmininku Jegoru 
Strojevu ir lankėsi Lietuvos am
basadoje Maskvoje. V. Landsber
gio manymu, vizito metu be prie
šiško nusistatymo išsakytos abie
jų pusių pozicijos palankiai pa
veiks tolimesnius ryšius su Mask
va, praneša ELTA.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Tikrieji ir tariamieji vargdieniai 
Kauno arkivyskupo metropolito SIGITO TAMKEVIČIAUS, 
buvusio sovietmečiu “Kronikos” redaktoriaus, žodis išeivijai, 

pasakytas Čikagoje 1998 metų sausio 25 dieną

Europos politikai Rygoje
Latvijos sostinėje posėdžiavo Baltijos jūros sritimi besidominčių 
valstybių politikai - Estijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos, Danijos,
Norvegijos, Suomijos, Islandijos, Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos

“Viešpaties Dvasia su manimi, 
nes jis patepė mane, kad neščiau 
gerą naujieną vargdieniams. Pa
siuntė skelbti belaisviams išvada
vimo, akliesiems - regėjimo; siun
tė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti 
maloningų Viešpaties metų ”

(Lk. 4, 18-19)

Šituos žodžius Viešpats pa
sakė prieš 2000 metų, bet jie to
kie svarbūs, kad šiandien noriu 
juos pakartoti jums.

Daugelis Lietuvoje mano, 
kad jūs nesate vargdieniai, bet 
visko pertekę ir todėl iš jūsų 
laukia tik pinigų. Iš tikrųjų, kol 
gyvename žemėje, tol esame ir 
vargdieniai, ir belaisviai ir akli. 
Ir tai nepriklauso nuo to, kokia
me žemyne gyventume ir kiek 
pinigų savo sąskaitoje turėtume.

Būdamas lageryje aš ma
čiau daug laisvų žmonių, kurių 
dvasios nepajėgė supančioti nei 
komunistinė ideologija, nei so
vietinės santvarkos prievartos ma
šina. O šiandien laisvoje Lietu
voje matau daug pavergtų žmo
nių, kurie mąsto tik apie pini
gus, užmiršdami tikrąsias verty
bes. Esu įsitikinęs, kad svar
biausia pamoka, reikalinga Lie
tuvai, tai išmokimas- gyventi 
laisvėje, išmokimas ne laukti 
geresnio gyvenimo, bet jį kurti 
sunkiu darbu, išmokimas at
sakomybės už dabartį ir ateitį.

Kokie mes buvome vargingi 
okupacijos metais! Apie laisvę 
beveik nesvajojome. Pasmerkti su
rusinimui, subedievinimui. Net 
dejuoti garsiai negalėjome. “Kro
nika” buvo garsi dejonė už ku
rią laisvės kainą sumokėjo daug 
lietuvių katalikų.

Prieš aštuonerius metus mums 
buvo paskelbta geroji naujiena: 
esame pasiryžę būti laisvi, o dar 
didesnė naujiena buvo po metų, 
kai rusų tankai pasuko į rytus.

Per šį 8 metų laikotarpį Lie
tuva pasidalino į dvi dalis: ne į 
kairę ir dešinę, bet į tuos, kurie 
bet kokia kaina panoro būti ne 
vargdieniai, išmintingesni už ki
tus ir vargdienius, t.y. tuos, ku
rie bando sąžiningu darbu pra
siskinti kelią į ateitį ir kurie yra 
prislėgti dabartinės tikrovės.

Į pirmųjų kategoriją įeina: - 
žmonės, pakeitę tik spalvą, bet 
ne įsitikinimus. Jų dievas yra pi
nigai. Dėl jų gali žegnotis, stoti į 
bet kurią partiją, gali vežti kon
trabandą, būti suteneriais, pa
pirkinėti pareigūnus, muitinin
kus, gali plėšti ir net žudyti. Dau
gelis jų Lietuvoje stato ne na
mus, bet pilis. Jų išmintis labai 
žemiška: jei naudinga, galima bū
ti enkavedistu, jei naudinga - 
Šalima lipti vos ne ant altoriaus, 

itie žmonės atkakliai grumiasi 
už valdžią, už aukštas vietas; jie 
yra žmonės be tėvynės ir Dievo. 
Jie dejuoja, kad prie rusų buvo 
geriau, nes galėjo nebaudžiami 
vogti. Tada juos dažnai gelbėjo 
kompartijos bilietas.

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).

Arkivyskupas 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Į vargdienių kategoriją įei
na žmonės, kurie dažnai tikrai 
yra vargdieniai, nežinantys kaip 
pragyventi. Nelaikau vargdieniais 
visų tinginių, kurie laukia, gal 
koks dėdė iš Amerikos numes 
skanų kąsnelį, ne vargdieniai, ku
rie vaidina bedarbius, bet sutin
ka dirbti tik už didelius pinigus. 
Ne vargdieniai, kurie nori pasi
naudoti labdara ir svetimu pra
kaitu.

Vargdieniai yra tie, kurie 
dirba, bet nesuduria galo su ga
lu, bet dėl to nepasuka nedoru, 
nesąžiningu keliu.

Daugelis žmonių jaučiasi pri
slėgti kasdien jaučiamos netei
sybės, prievartos ir nesaugumo, 
informavimo priemonių, kurios 
mėgaujasi žiaurumais ir nešvan
kybėmis. Žmonės nusivilia ir blaš
kosi. Prisiminkime tik ką pasi
baigusią rinkiminę kompaniją: 
kiek joje buvo melo ir demago
gijos, o, iš kitos pusės, kiek žmo
nių pasimetimo, kuris Lietuvos 
likimą galėjo pasukti į didesnę 
bedugnę.

Evangelinis vargdienis gali 
kentėti, bet jis nesikaria ir ne
praranda vilties, nes atsiremia į 
Dievą.

Vargdienis yra tas, kuris su
vokia savo ribotumą ir pasitiki 
ne pinigais, savo išmintimi, bet 
leidžia veikti ir Dievo Apvaizdai. 
Lietuvoje šito labiausiai trūksta. 
Dažnai norima išsiveržti į priekį 
ne tiesiu keliu, kuris reikalauja 
prakaito, bet kreivais keliais, 
netelpančiais į Dekalogo rėmus.

Esu giliai įsitikinęs, kad jū
sų pasitarnavimas Lietuvai nėra 
tik pinigai, kuriuos jūs dažnai 
paaukojate ten vykdomiems pro
jektams. Lietuva iš jūsų turi mo
kytis atkakliai dirbti, būti atsa
kinga už savo pasirinkimus ir 
sprendimus.

Todėl, būdamas jūsų tarpe, 
aš noriu pasakyti nuoširdų ačiū, 
kad Lietuvos ir Bažnyčios reika
lai jūsų širdyse turi svarbią vie
tą. Ačiū, kad rūpinotės Lietuva, 
kai buvome pavergti, ir dabar, 
kai mokomės gyventi laisvėje.

Pagaliau, ačiū, kad davėte 
mums prezidentą, kuris, gyve
nęs laisvos ir demokratinės vi
suomenės sąlygomis, galės pa
dėti Lietuvai eiti tuo pačiu keliu.

Yra didelė privilegija, kai 
galime nesavanaudiškai tarnauti 
kitiems. Tos dienos ir metai, ku
riuos paskiriame kitiems yra “ma
loningi Viešpaties metai”, nes 
per mus pats Viešpats tarnauja 
žmonėms.

PLB veikėjai su naujuoju Lietuvos prezidentu VALDU ADAMKUMI (dešinėje) Čikagoje. Šalia jo: Kultūros 
komisijos pirm. MILDA LENKAUSKIENĖ, Švietimo tarybos pirm. REGINA KUČIENĖ ir pirmininkas 
VYTAUTAS KAMANTAS

Kai Vilnius lenkiasi Varšuvai
(Atkelta iš l-mo psl.) 

kels Lietuvos narystės Šiaurės 
Atlanto sąjungoje svarbą, stipri
nant saugumą regione.

Deklaracijoje, dėl ekonomi
nio bendradarbiavimo nurodo
ma: bus skatinama dvišalė pre
kyba bei investicijos, siekiama 
mažinti muitus, spartinamas “Via 
Baltica” greitkelio tiesimas (Len
kija labai vangiai vykdo šiuos 
darbus). Šie klausimai, svarbes
ni Lietuvai nei Lenkijai, gana greit 
ir be didesnių diskusijų buvo su
derinti.

Skirtingos nuomonės
Nuomonių skirtumai pasi

reiškė komisijoje, kuri rengė 
deklaraciją dėl tautinių mažu
mų. Beje, deklaracijos projektą 
parengė Lenkijos pusė. Svar- 
biausia jos nuostata, kad abi ša
lys įsipareigoja nekeisti teisinės 
tvarkos, jeigu tai galėtų pablo
ginti tautinių mažumų padėtį. 
Lietuviams ši nuostata buvo ne
priimtina, nes buvo aišku, kad 
Lenkijos pusė nori “nuginkluo
ti” Lietuvos seimą. Pastarasis 
rengia keisti tautinių mažumų 
įstatymą, kuriuo remdamasi Vil
niaus rajono savivaldybė priėmė 
nutarimą dėl lenkų kalbos įtei
sinimo.

Diskusijos dėl tautinių ma
žumų deklaracijos buvo tęsia
mos visumos posėdyje. Lenkijos 
delegacija atkakliai reikalavo pri
imti jų siūlomą deklaracijos va
riantą. Lietuviai norėjo atidėti 
deklaracijos svarstymą iki se
kančio rudens sesijos (sąranka 
posėdžiauja du kartus per me
tus). Tuomet pasklido salėje 
gandas: jeigu lietuviai nenusileis 
dėl tautinių mažumų deklaraci
jos, lenkai nepasirašys deklara
cijos dėl politinio bendradarbia
vimo. Tokio šantažo akivaizdoje 
Lietuvos delegacija sutiko pri
imti Lenkijos pasiūlytą variantą. 
Lenkų spauda kitą dieną rašė, 
kad tai buvo Lenkijos diploma
tijos laimėjimas. Lietuvos seimo 
delegacijos vicepirmininkas (?!) 
Artur Plokšto kitą dieną pokal
byje lenkų dienraščiui atvirai 
pareiškė: dabar Lietuvos seimas 
nedrįs keisti tautinių mažumų 
įstatymo. Kiti lenkų laikraščiai 
pabrėžė: lietuviai įsipareigojo įtei
sinti lenkų kalbą viešose valsty
binėse Lietuvos įstaigose.

Lietuvos-Lenkijos parlamen
tarų sąrankos II sesijos eiga aki
vaizdžiai parodė, kad Lietuva 
yra labiau suinteresuota suartė
jimu su Lenkija, kuri šią sąran- 
ką panaudoja kaip dar vieną 
progą iškovoti kuo daugiau tei
sių Lietuvos lenkams.

PADĖKA

AtA
DANUTĖ BABINIENĖ

paskutinę kelionę užbaigė 1998 m. sausio 23 d., 
nuoširdžiai dėkojame visiems draugams už pareikštą pa
garbą, gėles, užprašytas Mišias ir aukas “Pagalbai Lietu
vos vaikams”. Ačiū Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už atliktas apei
gas laidotuvių metu. Ačiū M. Vaitonienei už skaitymą 
Mišių metu, taip pat E. Gudinskienei už rinkliavą Lie
tuvos vaikų pagalbai.

Labai esame dėkingi karsto nešėjams ir solistei L. 
Macinkutei už giedojimą Mišių metu, ponioms atnešu- 
sioms pyragus ir p.p. Mačiams už skaniai paruoštus 
pusryčius.

Testamento vykdytojai

Ambasadoriaus pareiškimas
Kas ir kodėl patinka Lenki

jos eksambasadoriui Lietuvoje? 
Sausio 31 d. populiarus lenkų 
dienraštis “Gazeta Wyborcza” 
išspausdino pokalbį su buvusiu 
Lenkijos ambasadoriumi Lietu
voje Jan Vidacki. Eksambasa- 
doriaus nuomone, pasirašius Lie
tuvos-Lenkijos geros kaimynys
tės sutartį, žymiai pagerėjo lie
tuvių-lenkų santykiai, o daugelis 
lietuvių inteligentų atsikvėpė, kad 
dabar galės oficialiai, nesisle
piant, užeiti į Lenkijos ambasa
dą Vilniuje. Pasak ambasado
riaus, anksčiau lietuviai to ven
gė, kad nebūtų apkaltinti “kola
boravimu” su priešu.

Ambasadorius Vidacki tei
gia, kad lenkai ir lietuviai galėtų 
pasekti vokiečių ir prancūzų pa
vyzdžiu. Jo nuomone, lenkai tu
ri būti aktyvesne šio suartėjimo 
šalimi, ir gali tai padaryti nedi
dele kaina. “Lenkijoje galėtų 
studijuoti visas Lietuvos elitas, 
per Lenkijos universitetus galė
tų pereiti visi lietuvių moksli
ninkai. Esame patrauklūs (lie
tuviams) ir kaip. Vakarų kultū
ros, ir kaip gerovės šalis, o visa 
vyresniosios lietuvių inteligenti
jos karta dar kalba lenkiškai”.

Karinė lenkų daina
Ambasadorius Videcki tei

gia, kad jam nemažai pavyko 
nuveikti šia linkme. “Pavyko man 
įtikinti Lietuvos karinį orkestrą, 
kad sugrotų ‘Pirmąją brigadą’. 
Išsirūpinau gaidas, ir jie (lietu
viai) sugrojo šią dainą Gegužės 
3-osios minėjimo proga Vilniuje”.

Tiems kurie nežino, kas tai 
per daina “Pirmoji brigada”, sku
bu paaiškinti: tai Lenkijos legio
nierių daina, kurią traukė ir Že
ligovskio kariauna, užimdama 
Vilnių. Ji lenkams reiškia tą pa
tį, ką lietuviams dainą “Į Vilnių, 
į Vilnių”. Tik neteko girdėti, kad 
tos dainos mokytųsi ir ją grotų 
Lenkijos karinis orkestras.

Verta priminti: kai praėju
sių metų vėlyvą rudenį buvo 
šventinamas Lietuvos savanorių, 
žuvusių 1919-1920 metais kovo
se su lenkais, paminklas Seinų 
kapinėse, Lietuvos Karininkų 
ramovės choras “Aidas” iškil
mėse dalyvavo su civiline apran
ga, net lietuviška uniforma ne
gerbdami čia palaidotų Lietu
vos karių. Taigi Vilniuje galima 
groti ir dainuoti “Pirmąją briga
dą” o Seinuose negalima net 
dėvėti lietuviškos uniformos...

Patinka, nepatinka
Ambasadoriui Vidacki Lie

tuvoje dar patinka Vilniaus uni

versiteto Polonistikos katedra, 
Pranas Morkus, kuris įsteigė 
draugiją Lietuva-Lenkija ir yra 
vienas iš pradininkų pastatyti 
lenkams žuvusiems nuo lietuvių 
rankų kryžių Glitiškėse; patinka 
buvęs Lietuvos seimo narys, o da
bar lietuvos ambasadorius Ukrai
noje Vytautas Plečkaitis, kuris 
kartu su J. Vidacki rengia mono
grafiją apie lietuvių-lenkų san
tykius.

Ambasadoriui J. Vidacki la
biausiai Lietuvoje nepatinka Vil
nijos draugija, kuri, pasak jo 
“...gyvena Vilnijos, ar kaip jie 
vadina Rytų Lietuvos relituani- 
zacijos mitais”.

Kitas neabejotinas eksam- 
basadoriaus laimėjimas: pavyko 
įregistruoti “Armia Krajova” 
veteranų klubą, prieš tai paruo
šus atitinkamą dirvą. Mat į visas 
Lietuvos bibliotekas buvo iš
siųsta monografija, kurioje iš
dėstytas lenkų požiūris į AK.

Ambasadoriui Vidacki nepa
tinka taip pat konservatyvus Lie
tuvos lenkų sąjungos sparnas su 
jo vadovais, kurie griežtai laiko
si konfrontacijos su Lietuvos val
džia linijos.

Lenkijos siekiai
Kaip matyti, Lenkija įvai

riais būdais siekia užtikrinti sa
vus interesus Lietuvoje, for
muoja atitinkamą savo šalies 
įvaizdį Lietuvoje. Tai liudija ir 
speciali Lenkijos radijo progra
ma, kuri rengia laidas visų kai
myninių šalių, taigi ir lietuvių 
kalbomis, bei lenkų kalba užsie
nyje gyvenantiems lenkams. Tą 
Lenkijos radijo programą finan
suoja Lenkijos užsienio reikalų 
ministerija. Laidas lietuvių kal
ba Lietuvoje retransliuoja pri
vati lenkiška radijo stotis “Znad 
Wilii”. Apie tos radijo progra
mos svarbą rodo ir tai, kad jos 
paskutinis direktorius Jan Ma
rek Nowakowski neseniai tapo 
Lenkijos ministerio pirmininko 
patarėju Rytų Europos klausi
mais. K. P.

~~

Latvijos Laisvės paminklas Rygoje. Priekyje - RŪTA ULOZAITĖ 
Nuotr. J. Žygo

KAZYS BARONAS, Vokietija
Konferencija Rygoje, kurio

je dalyvavo Baltijos valstybės, 
Švedija, Danija. Norvegija, Suo
mija, Islandija, Vokietija, Len
kija, Rusija, buvo gan ilgai ko
mentuojama vokiškos spaudos. 
Mat joje dalyvavo šiandieninio 
europinio gyvenimo “tūzai” 
kaip kancleris H. Kohl, Rusijos 
min. pirm. Černomyrdin ir kt. Ir 
Vokietijos televizija taip pat at
kreipė dėmesį - filmavo posė
džius, po Hanzos miestą Rygą 
vaikščiojantį Vokietijos kanclerį.

|domu, kad spaudos atsto
vai savo dienraščiams iš Latvi
jos sostinės atsiuntė neilgus 
pranešimus, papildydami juos 
jau atvykę į savo nuolatines dar
bovietes.

Prie tokių reikia priskaityti 
ir didžiausio Vokietijos dienraš
čio “Sueddeutsche Žeitung” at
stovą, kuris ilgą pranešimą at
siuntė iš Stockholmo. Redakcija 
straipsnį didele antrašte pavadi
no: “Baltijos valstybių krikštatė
vis Stockholmas nori statyti tiltą 
per Baltijos jūrą ir tuo laimėti 
politikoje ir ekonomijoje”. 
Miuncheno laikraščio Stockhol
mo korespondentas rašė, kad 
Švedijos min. pirm. G. Persson 
numato “statyti tiltą” per Balti
jos jūrą, sujungti vienoje pusėje 
turtingą Švediją su kitoje pusėje 
neturtingom Baltijos valstybėm. 
Deja, tokius pačius norus turi 
Helsinkis ir Kopenhaga, nes abi 
sostinės norinčios taip pat glau
džiai bendradarbiauti su “mare 
balticum” valstybėm, ypač Lie
tuva, Latvija ir Estija. Tiesa, 
Švedija pirmoji sušaukė 1996 m. 
Gotlando saloje konferenciją, 
bei paskyrė apie 200 milj. dol. 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai (taip 
pat dalį Rusijai). Be to, Švedija 
stipriai remia Lietuvą ir Latviją, 
padėdama Vilnių ir Rygą įjung
ti Europos sąjungom Be to, šve
dai stipriai bendradarbiauja su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos po
licija, sujungė Stockholmą su tų 
valstybių sostinėm specialiu te
lefonu, studerftų išmokimų pa
sikeitimu. Švedija kreipia dėme
sį į pavojingą Ignalinos jėgainę, 
norėdama sumažinti atominės 
jėgainės pavojų. Neužmiršo ji 
taip pat karines pusės, - pasky
rė 24 modernias apsaugos rake
tas, nepaisant, kad baltiečiai 
saugumą mato tik ŠAS.

Kodėl tokį didelį įsipareigo
jimą Švedija jaučia baltiečiams? 
Nėra abejonės, kad švedus 
“graužia” sąžinė, netolima pra
eitis. Juk visi prisimename, kaip 
ilgai Švedija delsė dėl Lietuvos 
ir mūsų šiaurės kaimynių nepri
klausomybės pripažinimo, kai 
Islandija nepriklausomybę pri
pažino pirmoji, o Kopenhagoje 
jau veikė bendra Baltijos valsty
bių atstovybė.

Taip pat ir pokarinį laiko
tarpį dengia tamsus šydas: juk 
švedai gėdingai atidavė Krem
liui karius, daugiausia latvius 

(buvo ir keli lietuviai). Ši trage
dija nebuvo lietuvių ir latvių už
miršta. Prie viso to reikia pridė
ti skubiai atiduotą baltiečių 
auksą Sov. Sąjungai. Šios dra
mos lietuvių nebus taip greitai 
užmirštos.

Nėra ko stebėti švedais. Juk 
karo metu jie bendradarbiavo 
su vokiečiais - praleisdavo trau
kinius su kariais į Norvegiją, ga
mino guolius, tiekdavo vokie
čiams geležies rūdą ir net gink
lus. Persisvėrus karo eigai są
jungininkų pusėn, ir švedai stai
ga pasuko jų keliu.

Panašiai elgėsi ir mažoji 
Šveicarija, taip pat ginkluodama 
Vokietijos kariuomenę, o prie 
pat Šveicarijos sienos (keli km 
Vokietijos pusėje) gamino ka
riams džiovintą “Maggi” sriubą. 
Tai parodė Vokietijos televizija 
archyviniuose filmuose. Taigi 
prekyba stovi aukščiau garbės, 
žmonių gyvybių. Ar išdavystė 
bei nepriklausomybės pripažini
mas bus greitai užmiršti baltie
čių, parodys netolima ateitis.

Vis dėlto švedai veržiasi į 
Baltijos valstybes. Miuncheno 
dienraščio Stockholmo kores
pondentas rašo, kad švedų-švei- 
carų koncernas ABB (jo įmonė 
netoli mano miestelio) daug ti
kisi iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos rinkos. Spėju, kad švedai ir 
šveicarai nebijo korupcijos, o 
koncerno pirm. Barnavik jau 
sudarė plėtros planą, pirmiausia 
reikalaudamas gerų transporto 
kelių, nuosavybės teisės (pirkti 
sklypus) bei stiprios teisėsau
gos. Tai ne mėnesio darbas, ta
čiau gal jau 1999 m. bus padėti 
pirmieji pamatai.

Socialdemokratų pažiūra
Vokietijos parlamento so

cialdemokratų frakcijos pirm, 
pareigas einąs R. Scharping 
(pirmininkas yra Oskar Lafon- 
taine) pasikalbėjime su “Die 
Welt” laikraščio bendradarbiu 
pasisakė Europos sąjungos klau
simu, suminėdamas Lenkiją, 
Vengriją, Čekiją, Rumuniją ir 
Bulgariją, bet aplenkė Lietuvą 
ir Latviją. Pasiunčiau jam trum
pą laišką, klausdamas, ar ką tik 
nepriklausomybę atgavusias Lie
tuvos ir Latvijos valstybes jis 
priskyręs Rusijos įtakos zonai, 
o gal jas visiškai išbraukęs iš 
Europos žemėlapio? Tik po 
mėnesio gavau atsakymą, 
atsiprašymą ir platų paaiš
kinimą. Savo laišką jis baigia to
kiais sakiniais: “Bundestago 
SPD (Sozialdemokratische Par- 
tei Deutschlands) frakcija yra 
už Europos sąjungos plėtrą į 
Rytų Europą, remia Baltijos 
valstybių įjungimą Europos są
jungom

Lietuviai spekuliantai
Frankfurto muitinės polici

ja išaiškino tarptautinę cigare
čių spekuliantų gaują ir konfis
kavo 3.2 milj. neapmuitintų ci
garečių. Darmstadt’o-Dieburg’o 
apylinkėje (40 km. nuo Frank
furto) buvo suimti keturi lietu
viai ir du vokiečiai. Cigaretės 
buvo atvežtos iš Lietuvos ir 
Lenkijos. Jas pardavus valstybei 
būtų padaryta 750,000 markių 
(apie 666,000 kan. dol.) žala.

Ar spekuliantai yra lietu
viai, sunku pasakyti. Jie turi 
Lietuvos pasus, kuriuos mūsų 
valstybė lengvai duoda lenkams 
ir rusams (bet ne lietuviams iš
eiviams!) ir Vokietijos policija 
juos laiko lietuviais.

Savaite...
(Atkelta iš l-mo psl.)

Sutartis dėl tarptautinės 
migracijos

Lietuvos nuolatinės misijos 
Jungtinių Tautų skyriuje Žene
voje laikinasis vadovas Audrius 
Navikas ir Tarptautinės migra
cijos organizacijos (TMO) ge
neralinis direktorius James Pur
cell pasirašė sutartį dėl tarptau
tinės migracijos. Joje apibrėžta, 
kaip Lietuva įgyvendins TMO 
programas. Numatyta tartis dėl 
migracijos kontrolės stiprinimo, 
keistis informacija apie migraci
ją. teikti paramą pabėgėliams ir 
asmenims, priverstiems migruo
ti per Lietuvos teritoriją. Lietu-
va TMO veikoje aktyviai daly
vauja nuo 1995 m. rsj

mailto:tevzib@pathcom.com


Martyno Mažvydo biblioteka Vilniuje Nuotr. V. Kukoraičio

SPAUDOS BALSAI

Nesibaigianti drumstis
Lenkų mistike rašė regėjusi Pilsudskį. Tragedija Lietuvos 
kaime, kur nuo lenko rankos žuvo astuoni asmenys. Iš gausių 

lenkų laikraščių išsiskiria torontiškis “Nowy Kurier”

Lietuvos stiprybė Baltijos jūroje
Nepriklausomoje Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo buvo pareikšta dėmesio vertų minčių

ALGIRDAS GUSTAITIS
Jūrų kpt. St. Dagys:

“Lietuvis pagaliau pradeda 
galvoti, kad jūra iš tikrųjų mūsų 
tautos ir atskiro žmogaus atei
čiai yra nepaprastai brangi ir 
svarbi. Tačiau jam lieka neaiš
ku, kodėl jūra yra tokia reikš
minga. Jam dar ne visai supran
tama, kokiu būdu ir kokiomis 
priemonėmis gali vykti tasai 
tvirtinimasis atgautoj jūroj, apie 
kurį šiandien taip daug kalba
ma. Lygiai ne kiekvienam pa
prastam piliečiui yra pakanka
mai aišku, kokiu būdu jis, kaipo 
paskiras individas, gali prisidėti 
prie to jūrinio darbo, kuris da
bar skatinamas visomis išgalė
mis plėsti.

Mes, jūrininkai, būdami 
praktiško darbo žmonės, nori
me praktiškai aiškinti ir tas jūri
nes abstrakčias sąvokas, kurios 
gražiais žodžiais skleidžiamos. 
Mes pabrėžiame, kad visa tai, 
kas mums dar reikalinga pada
ryti, kad įsitvirtintume savame 
pajūryje, visa tai, kas mus skiria 
nuo kultūringų jūrų tautų ir kas 
suteiks mūsų gyvenimo pažan
gai naujų kultūrinių ir medžia
ginių gėrybių, yra tautinis laivy
nas, plačiau išsireiškiant - atsta
tyta jūrinininkystė. Stiprėjimas 
jūroj, jos branginimas ir tinka
mas jos išnaudojimas gali vykti 
tik praktišku, visiems prieinamu 
ir suprantamu keliu, būtent: or
ganizuojant ir plečiant laivinin
kystę, arba tiesiai tariant, per
kant laivus, kokie yra reikalingi 
mūsų jūrų prekybai”.
Diplomatas Vaclovas 
Sidzikauskas:

“Nežiūrint visų kraujingų 
pastangų, nežiūrint popiežių ir 
imperatorių palaikymo bei pa
ramos, kryžiuočiams nepavyko 
sulaužyti lietuvių atsparumo, ne
pavyko pavergti žemaičių, ku
rie, atsirėmę j lietuvišką jūrą, 
skyrė kryžiuočius nuo kalavijuo
čių ir sukliudė tolesnę politinę 
ir kolonizacinę vokiečių ekspan
siją į Lietuvą ir toliau į Rytus ir 
Šiaurę”.
Studentas M. Klimkaitis:

“Lietuviškosios studentijos 
prasminga jūros priesaika, iškil
mės kapinėse prie karžygių pa
minklo ir pamaldos jūros aki
vaizdoje tesimbolizuoja visos 
lietuvių tautos vieningumą ir 
pasiryžimą kovoje už visišką 
mūsų pajūrio laisvę. Ir dar dau
giau. Kaip visos studentų vėlia
vos lenkiasi prieš vieną trispalvę 
tautos vėliavą, taip pat skirtin
gos pažiūros ir įsitikinimai te
nusilenkia visur ten, kur kūry
bos darbas reikalauja visų tau
tiečių pasiaukojimo ir jėgų deri
nimo. Akademiškos Klaipėdos 
Sekminės tejungia mus stipriau 
su mūsų Klaipėda, su mūsų 
jūra!”

O kaip dabartinės Lietuvos

studentas galvoja apie Baltijos 
jūrą? Ar pasiryžęs visomis jėgo
mis ne tiktai studentijoje, bet ir 
visoje mūsų tautoje skleisti mei
lę jūrai, stengtis kuo plačiausiai 
aiškinti laivyno ne vien ekono
minę vertę, bet ir auklėjamąją, 
sportinę, patriotinę. Mes nega
lime išlikti garbingi lietuviai, 
nejausdami savo širdyse, jaus
muose, elgesiuose lietuviškos 
ugnelės. Mūsų, lietuvių, tauta 
yra labai garbinga, mūsų kalba 
seniausia Europoje, mūsų tauti
nė kultūra gili, įvairi, puošni, 
garbinga. Neleiskime jai trupė
ti, dingti. Kiekviename veiksme, 
elgesyje, kalboje turime bran
ginti viską, kas lietuviška, pa- 
grindan imant lietuvių kalbą, is
toriją, raštą, liaudies meną. Ma- 
nytina, kad visi lietuviai, lietu
vaitės to nori, tad reikia drąsiai 
vykdyti. Aiškiu lietuviškumu lai
mėsime daugiau nei kardu, kul
ka, peiliu, raketa ar nuodais. 
Lietuvis buvo ir turi būti kilnus, 
padorus. To nereikia aiškinti, 
tai turi būti savaime aišku.

“Jūros” korporacijos sukaktis
Vienas pagrindiniųjų “Jū

ros” korporacijos steigėjų Jur
gis Noreika 1938 metais tarė:

“Daugelis mums sako: ‘Juk 
iš jūsų retas tebus tikras jūrinin
kas. Tad kam jums lįsti ne į sa
vo sritį? Palikite jūrą jūrinin
kams’. Į tai aš atsakysiu taip: 
tiesa, iš mūsų tik vienas kitas 
taps tikru jūrininku, bet mes ne
siekiame tapti tikrais jūrinin
kais. Mes esame įsitikinę, kad 
Lietuva tik tada tikrai įsistiprins 
jūroje, tik tada taps jūros valsty
bė, tik tada taps šeimininkė Bal
tijoje, kai visa lietuvių tauta pa-

Iš tėviškės laišku
Iš miesto į kaimą

Mielieji, tikiuosi šiandien jau 
parašysiu laišką iki galo. Kažkoks 
žiemos apsnūdimas (nors su manim 
kitaip ir nebuvo), laiškai visiškai 
nesirašo. Aš kaip tas tėviškės brol- 
sūnis - tėvams parašė laišką “labai 
ilgą” - vieną sakinį, kad gyvena ge
rai. Kai parvažiuos, tai mažoji jo se
suo jį užjuokins dėl to laiško.

Labai labai ačiū už dovanas. Vi
siems jau išdalinau. Vilniškiams grei
čiausia, o tėviškėnui tik praėjusį sa
vaitgalį, kai buvau nuvažiavusi į kai
mą. Visi esame labai labai dėkingi.

Kaime buvau trumpai. Šešta
dienį važiuoju. Iš Vilniaus traukinys 
išeina apie pusę septintos, tad kel
tis tenka gana anksti - pusę penk
tos, o kai žiemą, tai jau tikrai anksti 
atrodo, nes taip tamsu. Iš namų iš
skubu apie valandą prieš traukinio 
išėjimą ir važiuoju pirmaisiais tro
leibusais. Visur suspėju.

Pasiekusi Varėną, vėl skubu į 
9.30 v. Alytaus autobusą, kuris va
žiuoja per Merkinę, o jau nuo plen
to juk tik puskilometris pas brolį - 
tėviškės mielus namučius. Štai kaip 
aš pavyzdingai išdėsčiau visą kelio
nę, net pati stebiuosi.

Grįžtu sekmadienį - autobusas 
pravažiuoja 8 v. ir prie plento mane 
laukiančią paima. Kitas eina ketvir
tą ar penktą p.p. valandą, bet tuo 
jau nerizikuoju, nes gali nebūti man 
vietos ir nesustoti, o tuomet kaip su 
pirmadienio tarnyba?... Bet nieko, 
šventėms atvažiuosiu ilgesniam laikui.

Dabar su broliene pasiskirstėm 
ką kuri darysime. Aš esu atsakinga 
už prėskučius (sližikus), o toliau 
kiekviena leidžiam reikštis šeimi
ninkės sugebėjimams. Brolienė gi 
baigusi jaunystėje agronomiją, tai ji 
daugiau visko žino nei mano men
ka kaimo patirtis.

Betgi dabar gerai, jų sūnus pa
liko nešiojamąjį telefoną, tai galime 
susiskambinti. Skambino ir šį penk
tadienį. Jie tėviškėje laukia sūnaus 
parvažiuojant prieš šventes. Jis pats 

žins jurą, supras jos reikšmę, ją 
pamėgs, žodžiu, taps jūriška 
tauta.

To tikslo siekdami mes kaip 
tik lendam į savo sritį, nekonku
ruojame jūrininkams o tik jiems 
talkininkaujame, nes jūros pro
pagandos darbas kaip tik tinka 
ne profesionalams jūrininkams. 
Tap pat manome, kad mūsų įsi
kūrimas dabartiniam krašto 
centre - Kaune, o ne pajūry, 
kaip tik naudingas, nes jūros 
propaganda kaip tik labiau rei
kalinga ten, kur jūra mažiau pa
žįstama, negu Klaipėdoj, kur jū
rą ir iš jos plaukiančius turtus 
visi kasdien mato”.

Be abejonės. Lietuvių stu
dentų korporacijos “Jūra” vei
kia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių universitetuose, aukšto
siose mokyklose, visoje Lietu
voje.

Kur dingo anksčiau lietuviš
koje studentijoje, visuomenėje 
tviskėjus! meilė Baltijos jūrai? 
Kur dingo tai idėjai ryškiai tal
kinusi Lietuvos moterų draugija 
(sąjunga) tautiniam laivynui 
remti? Gyvenimo patirtis rodo, 
kad lietuvės moterys yra darbš
tesnės už vyrus, veiklesnės įvai
riuose lietuviškumo baruose. 
Gero vėjo Jums, kilnios lietu
vės, lietuvaitės!

Lietuvių studentų korpora
cija “Jūra” Vytauto Didžiojo 
universiteto senate įregistruota 
1938 m. balandžio 28 d. Artėja
me prie “Jūros” korporacijos 60 
metų sukakties. Kviečiu buvu
sius, esamus ir būsimus mūsų 
korporantus, korporantes, vien
minčius tą sukaktį paminėti da
bartinėje Lietuvos respublikoje. 
Gero vėjo!

irgi retkarčiais paskambina, sako, 
kad viskas gerai, daug mokosi. Ir 
broliui dabar jau lengviau - sūnus 
jau išsilaiko pats savo mokslus eida
mas. Seka dar pradžiamokslė šar
kelė sesutė, kuri ateinančiais me
tais irgi jau į aukštesnę nori įstoti. 
Dar toli, bet laikas greitai bėga. O j 
aukštąsias mokyklas tvarka dar kas
met keičiasi. Iki jai reikės, tikėki
mės, viskas geriau nusistovės, nes 
juk Lietuvoje gerėja.

Brolienė šiemet visokių maisto 
atsargų priruošė žiemai ir vis negali 
atsidžiaugti, kad gyvenimas pasida
rė lengvesnis. Ir su tomis maisto at
sargomis. užraugimais irgi didelė 
parama. Netgi ropučių užsiraugė. 
Ar dar atsimenat tokį patiekalą? 
Kartą rašėte, kad kaimynui Divui 
pas mus dirbusi rudenį ir pusry
čiams atnešus dubenį ropučių su 
aviena, tokia maža mergaitė, sėdė
dama jo pašonėje patarė tam alka
nam Divuliui: "Divule. negraibyk iš 
dugno - čia ropučiai...”

Tiesa, autobusas sustoja toje 
vietoje, kur sakote jūsų moksla
draugis su giminėmis, kun. dr. Ig
nas iš Valėniškių. viešėdamas Lie
tuvoje. atsiuntė jums nuotrauką, 
kur jie tuomet prie plento buvo su
stoję, prie rodyklės į mūsų kaimą. 
Sakote, kad žiūrėdama į ją ir dabar 
lyg jaučiate anuos laikus, kai skubė
davote į šv. Onos atlaidus Merkinė
je, pėsčiomis, beveik viena, nes tuo
met būdavo rugiapjūtė, darbymetis 
ir visi dirbdavo laukuose, tik ta 
mergaitė, mamos palydėta per dar
žus, su jaunu agurku iš mamos del
no, tokiu dar rasotu, išskubėdavo į 
Merkinę, pasiilgusi susitikti su moks
lo draugėmis, moksleivija, jaunat
višku veržlumu. Tai tuo keliu ir mes 
pasiekiam plentą, pro beržyną, ber
žynėlį, grybijas; tik dabar jau kur
suoja autobusai iš Varėnos pro 
Merkinę, Krėvės Subartonis ir Va- 
lėniškes. Kampus, Plikionis ir iki 
Alytaus naujakurysčių.

Pilsudskio vėlė
Paryžiaus lenkų žurnalas 

“Kultūra” š.m. sausio-vasario 
laidoje po antrašte “Palaiminto
sios Faustinos Kowalskos ‘die- 
noraštėlis’” rašo:

“Klausimas, ar maršalo (Pil
sudskio) vėlė yra išganyta ar pa
smerkta, yra lenkų mistikės pa
laimintosios seselės Faustinos 
Kowalskos ir Švč. Mergelės Ma
rijos Gailestingosios vienuolijos 
vizijos tema. Šią viziją pasakoja 
pati seselė Faustina savo knygo
je ‘Dievo gailestingumas mano 
sieloje - dienoraštėlis! Turiu tik 
itališką šio dienoraštėlio verti
mą, - rašo W. Sznarbachowski, 
- kurį išleido Libreria Editrice 
Vaticana 1996 m. po antrašte 
‘La misericordia divina nella 
mia anima - diario della beata 
suor Faustina Kowalska’. Štai 
išverstas iš italų kalbos seselės 
Faustinos įrašas iš 1935 m. ge
gužės 12 d., t.y. Maršalo mirties 
dieną:

‘Vienu metu 1935 m. gegu
žės 12 d. atsigulusi vakare į lovą 
tuoj pat užmigau, bet dar grei
čiau buvau pažadinta. (...) Ne
tikėtai pamačiau kažin kokią 
vėlę, kuri baisiuose skausmuose 
skyrėsi su savo kūnu. O, Jėzau, 
tai rašydama visa drebu, nes pa
mačiau baisybes, liudijančias 
prieš šią vėlę.

Pamačiau išeinančias lyg iš 
balotos prarajos mažų ir truputį 
didesnių, apie devynis metus tu
rinčias vaikų vėles. Tos vėlės 
buvo šlykščios ir baisios, pana
šios į labiausiai gąsdinančias 
baidykles, j pūvančius lavonus. 
O vėlė, kurios agoniją mačiau, 
yra vėlė, kurią garbino ir gerbė 
pasaulis, kur tvyrojo tuštybė ir 
nuodėmė. Pagaliau pabaigoje 
pasirodė kažkokia moteris, kuri 
lyg prijuostėje nešė ašaras ir 
liudijo prieš šią vėlę. O, baisi 
valandėle, kurioje reikės pama
tyti esminius 'savo darbus ir 
menkystę. Nė vienas Šių darbų 
nebus pamirštas ir lydės ligi 
Dievo teismo. Man trūksta žo
džių ir palyginimų išreikšti to
kiems baisiems dalykams, nors, 
man atrodo, kad ši vėlė nebus 
pasmerkta, tačiau jos kančios 
niekuo nesiskiria nuo kančių 
pragare. Vienintelis skirtumas

Tai štai net kur nuvažiavome 
su tais ropučiais. Jau ir mes buvo
me juos primiršę, tai artimiausia 
kaimynė, dar jums prisimenama 
Marytė, buvusi tuomet mažesnė, 
dabar mus vėl pamokė juos raugti 
ir gaminti. Prisimenu mamytė kep
davo šaltasnosius su aguonom ar 
kanapėm viduje, bene Vėlinių išva
karėse, bet mudvi jau tik cepelinus 
iš panašios tešlos težinom, o jūs sa
kėte padėdavote senelei tuos šalta- 
nosius ir daryti, ir kepti ar virti. Pa
pročiai pamažu keičiasi.

Grybavimo laiką šiemet brolis 
užbaigė anksčiau nei pernai. Pernai 
paskutinį grybavimą prisimena gruo
džio 6, o aš paskutinį grybavimą 
šiemet, kaip ir pernai, prisimenu 
per Vėlines. Betgi aš mažai begry
bavau - vis to laiko nebūdavo. Dau
giau padedu brolienei ruoštis na
muose su maistu ir kt. šeimininka
vimu.

Ta moteris, per kurią gaunu jū
sų dovanas, šiemet viešėjo pas savo 
gimines. Netoli jūsų, už Atlanto. 
Kai buvau atsiimti, tai rodė nuo
traukas ir sakėsi dar ir dabar gyve
nanti tomis nuotaikomis, mielais 
prisiminimais.

Labai įdomu, kokius patieka
lus jūs darote Kūčioms. Įdomu, ar 
jūs, kaip ir Lietuvoje, vis tebedaro
te Kūčių vakarienę. Kažkaip tai ne- 
užsiliko mano galvelėje iš buvusių 
laiškų. Man labai malonus šis ruoši
masis, gal kaip jums, mergaitei ir 
būryje savo sesučių, būdavo su jūsų 
senele daryti sližikus, kurie anuo
met buvo retenybė, nes tais laikais 
nesėjome kviečių, tai tik pirkdavo 
miltų, kiek prisimenu iš mamos pa
sakojimo ir jūsų.

Jums linkiu sveikatos ir viso 
kuo geriausio. Rašykite, labai lauk
siu. Man viskas labai įdomu, tik aš 
pati vis užtrunku, o mintimis kal
buosi su Jumis taip dažnai. Linkėji
mai pusbroliams ir jų šeimoms. Vi
siems malonių švenčių. Jolita 

yra tas, kad kada nors jos pasi
baigs”.

Žudynės Draučiuose
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. vasario 20-23 d. 
laidoje rašo: “Lietuvos lenkų 
aplinka yra sukrėsta ne tik tra
gedijos, įvykusios šio mėn. 16 d. 
Draučių kaime, Širvintų rajone, 
kur 58 metų lenkas nušovė aš
tuonis asmenis (lietuvius), bet ir 
dėl būdo, kuriuo Lietuvos ži- 
niasklaida šį nusikaltimą patei
kė visuomenei. Šalia psichinių 
sutrikimų yra minimi tautiniai 
motyvai, t.y. tariama lenko ne
apykanta lietuviams. (...)

Lietuvos žiniasklaida jau 
dvi dienos plačiai praneša apie 
liudininkų šios dramos tema pa
rodymus ir žinovų nuomones. 
Vilniaus apskrities prokuratūra 
šiuo metu apklausinėja visus as
menis, turėjusius su žudiku 
Leonardu Zawistonowicz’iumi 
bet kokį ryšį. Labiausiai galima 
žudynių priežastis - psichinis 
sutrikimas. Prokuratūra mano, 
kad Zawistonowicz’iaus lavono 
skrodimas tai patvirtins. Jis bu
vo kaimo gyventojų mirtinai su
muštas. (...) Dešiniųjų laikraš
čio ‘Lietuvos aido’ nuomone, 
Lietuvos tautinės šventės išva
karėse įvykusi tragedija, kai 
Lenkijos prezidentas viešėjo 
Lietuvoje, gali vėl pabloginti 
lenkų-lietuvių santykius”.

Lietuvių-lenkų santykius 
blogina nuolatinis Lietuvos len
kų tamsuomenės kurstymas 
prieš Lietuvą. Tai daro poko
munistiniai Lietuvos lenkų vei
kėjai, kurie dabar nori, kad Lie
tuvos žiniasklaida susilaikytų 
nuo šio įvykio komentavimo.

Tolerantiškas laikraštis
Toronte du kartus per mė

nesį leidžiamas lenkiškas laik
raštis “Nowy Kurier”. Jis yra 
gaunamas nemokamai lenkų 
parduotuvėse, įvairių organiza
cijų patalpose, kavinėse. Paja
mas laikraščiui spausdinti leidė
jai gauna iš skelbimų, kurių ja
me yra daugiau negu kituose 
Toronto lenkų lakraščiuose, iš
skyrus, dienraščio “Gazeta” sa
vaitgalio laidą. Apie “NK” po
būdį š.m. antroje laidoje jo re
dakcija rašo:

“‘Nowy Kurier’ yra toleran
tiškas laikraštis. Vyriausioji re
daktorė Jolanta Kowalewska- 
Cabaj visada savo straipsniuose 
pabrėžia tai, kas jungia Lenkiją 
ir lenkus su kaimynais, su ku
riais ji ribojasi. Laikraščio 
straipsniai apie lenkų-žydų ir 
lenkų-ukrainiečių santykius yra 
objektyvūs, nedrumsčia tiesos, 
ją pasako, nors tai ne visada 
vieniems ar kitiems yra malonu. 
Visai ne seniai straipsnyje apie 
apdovanojimus J. C. pasisakė 
prieš melagingumą viešame gy
venime. Redakcija visada sten
giasi pašalinti iš istorijos melą. 
Daug šioje srityje nuveikė re
daktorius Dariusz Kulczynski. 
(...) Geriausias įrodymas yra V. 
Landsbergio raštas, kuriame 
lietuvių vadovas rašo: ‘Lietuvos 
respublika dėkoja D.W. 
Kulczynski’ui už pagalbą atsta
tant Lietuvos respublikos nepri
klausomybę’”.

Lietuvių-lenkų santykiai yra 
svarstomi jau keliolikos straips
nių cikle “Žmonės istorijos ei
goje”, kurių autorius yra geras 
šių santykių žinovas dr. Zeno- 
wiusz Ponarski. Jis “NK” skilty
se atskleidė mažai žinomus ir 
kartais visai nežinomus faktus 
apie gen. S. Raštikį, Pranus Žiž- 
marą ir Ancevičių ir daugelį ki
tų. “NK” redakcija taip pat pa
stebi, kad į šių straipsnių ciklą 
dėmesį atkreipė ir “Tėviškės 
žiburiai”, kurių bendradarbis K. 
Baronas rašė šio savaitraščio 
skiltyse su “NK”. J.B.

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
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Taip atrodo montrealiečio L. STANKEVIČIAUS rūpesčiu užsakytas 
Kanados lietuvių kryžius Kryžių kalne Lietuvoje. Kryžius padarytas 
dail. A. BELEVIČIAUS iš raudonmedžio ir pastatytas 1990 metais

Nuotr. A. Belevičiaus

Kario atsiminimai
Taip kovojome Sedoje

Tėvynės apsaugos rinktinės bandymas pasipriešinti 
besiveržiančiai Raudonajai armijai 1947 metais prie Sedos. 
Deja, bandymas buvo nesėkmingas, nes su menka ginkluote 

negalėjom įveikti sovietinių tankų

V. POŠKUS, Torontas
1997 m., “T. Ž.” 48 nr. išspaus

dintos 2 nuotraukos paminklo, pa
statyto prie Sedos, kovojusiems 
su Raudonąja armija ir žuvusiems 
Tėvynės apsaugos rinktinės ka
riams bei karininkams. Antroje 
nuotraukoje matyti įrašytos žu
vusiųjų ir atpažintų rinktinės ka
rių sąrašas. “T. Ž.” 49 nr. “Skai
tytojai pasisako” skyriuje kun. Pi
jus Sarpriickas, OFM. rašo, jog 
šis sąrašas sukėlė jam skausmin
gus prisiminimus to žiauraus ry
to spalio 7 d. Jis mini tris sužeis
tuosius ir Itn. J. Bistricko mirtį.

Man irgi teko dalyvauti tose 
kautynėse ir patirti likimą, kuris 
ištiko daugelį mūsų tautos ka
rių. Paminklo sąraše įrašytos kpt. 
A. Počebuto ir V. Niauros pavar
dės, su kuriais man teko tada būti 
ir dalyvauti tose kautynėse. No
riu šiek tiek parašyti, kaip tos 
kautynės vyko, nes iki šiol ma
žai kas apie tai rašė.

Kai grįžom iš Papilės fron
to, mane išsiuntė į rinktinės ry
šininkų kursus. Ten mūsų grupę 
mokė telefoninio ir asmeninio 
ryšininkavimo ir teikė pirmąjį ka
rinį apmokymą. Dar nebaigus 
kursų buvo įsakyta mus prista
tyti į Sedą. Ir taip spalio 7 d. ry
tą autovežimiai mus čia atvežė. 
Eidami miestelio gatvėmis pa
stebėjom karines mašinas, pa
ženklintas Gedimino stulpais. Tai 
labai pakėlė mūsų nuotaikas. 
Mane nuvedė į lentpjūvės kie
mą, kur buvo ruošiama kuopos 
vado štabo vietovė ir čia paliko. 
Radau kariškį Niaurą, kasantį 
bunkerį. Aš irgi prisidėjau. Bai
gę jį kasti, apdėjom rąstais, ku
rių čia buvo pakankamai. Aš įve
džiau telefoną ir susijungiau su 
bataliono štabu bei kitomis ba
taliono kuopomis.

Netrukus atėjo iš bataliono 
štabo kapitonas ir pasisakė esąs 
kuopos vadas Počebutas. Mes 
buvom įrengę bunkeryje iš lentų 
vietą atsisėsti. Jis patogiai įsitai
sęs užsirūkė ilgą lenktą baltą 
pypkę, atsivežtą iš rytų. Vadas 
paaiškino, kodėl čia esame, ir 
mūsų su Niaura pareigas.

Bunkeryje prabuvome ramiai 
kokią valandą laiko. Tuomet pa
stebėjome už šimto metrų tan
ką, kuris turėjo tik numerį. Mes 
manėm jį esantį vokiečių. Pasi- 
jutom saugūs. Trumpam laikui 
praėjus atbėgo kuopininkas (vir
šila Žukauskas?) ir pradėjo va
dui raportuoti, kad rusų tankai 
užpuolė mūsų vyrus apkasuose 
ir važinėdami virš apkasų vikš
rais traiškė juos. Klausė vadą, 
kas daryti. Vadas atsakė: kol ba
taliono vadas įsakymo neduos, 
trauktis negalima. Prieš palik
damas mūsų bunkerį kuopinin
kas įspėjo mus, jog tankas, sto

vintis netoliese, yra rusų, ir dingo.
Mane apėmė baimė. Aš pra

dėjau sakyti vadui, kad reikia 
trauktis. Jis liepė sujungti su ba
taliono štabu. Jis, pakalbėjęs su 
jais, trauktis nemanė.Tuomet aš 
pradėjau skambinti į kitas kuo
pas, sužinoti kokia yra padėtis, 
bet tik viena kuopa beatsakė. Aš 
vėl kreipiausi j kuopos vadą, 
prašydamas trauktis. Vėl jis lie
pė jį sujungti su bataliono šta
bu. Stabas nebeatsakė. Tada va
das liepė trauktis. Kadangi aš 
buvau pirmasis prie bunkerio 
angos, nieko nelaukdamas tren
kiau telefono ragelį, kad suduž
tų, ir iššokęs pasileidau į kojas 
kiek begalėdamas. Vadas su ry
šininku Niaura pasekė mane. Kul
kos zvimbė iš namų viršaus, nes 
desantas, kurį atgabeno tankai, 
šaudė iš antro namų aukšto.

Pribėgau ilgą namą ir bėgau 
šono pusėje, kai išgirdau žmo
gaus sudejavimą. Kas žuvo, ne
teko sužinoti, nes jau buvau už 
namo galo ir matyti nebegalė
jau. Bėgau Varduvos upės link. 
Bėgdamas mačiau žuvusių kū
nus ir krauju aptaškytas tvorų 
lentas. Pasiekiau upę. Palaukiau 
kelias minutes, bet vadas su ry
šininku nepasirodė. Tuomet jau 
traukiausi j Varduvos upės pa
kraščiu apsaugotas krantinės, o 
automatų kulkos švilpė virš gal
vos ir jų pakirstos medžių šakos 
krito žemyn.

Pamačiau tiltą. Truputį pa
ėjęs, radau būrį karių akmeni
nės pirties sienų priedangoje su 
bataliono vadu mjr. Puodžiūnu. 
Jie čia grupavosi ir tarėsi trauk
tis per tiltą. Aš prisijungiau prie 
jų. Priėję tiltą pamatėme rusų 
tanką, stovintį ant jo. Praėjimo 
nebuvo. Grįžome atgal prie pirties.

Tuomet bataliono vadas 
įsakė išsidėstyti ir bandyti prasi
laužti. Kurie pabandė, nebesi
kėlė. Beliko vienintelė išeitis - 
plaukti per Varduvą.

Netikėtai pamačiau laivelį, 
pakištą po medžiais ir nieko ne
laukdamas šokau į jį. Laivelyje 
nebuvo irklų - teko kapstytis ran
komis.

Vos truputį paplaukus ant 
kranto pradėjo prašyti pagal
bos, sužeistas į koją, puskarinin
kis, kurį anksčiau pažinojau. Pri
plaukiau atgal prie kranto ir jį 
įsikėlęs pradėjau skrosti upę. 
Kol pirtis dengė, galėjau iŠ lėto 
rankomis kapstytis, bet kai pa
plaukėme toliau į antrą upės 
pusę, jau kulkos taškėsi į vande
nį ir pasidarė pavojinga. Šokau į 
vandenį, ėmiau plaukti ir kartu 
stumti - traukti laivelį. Laimin
gai pasiekiau kitą upės krantą. 
Iškėlęs sužeistąjį suradau saugią 
vietą griovyje.

(Nukelta į 5-tą psl.)
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
PASIRAŠĖ DU PREZIDENTAI

Du Lietuvos prezidentai - ka
denciją baigiantis Algirdas Bra
zauskas ir ją pradedantis Valdas 
Adamkus pasirašė Vilniaus pilių 
Globos aktą. Juo įsipareigojama: 
“Respublikos prezidentai konsti
tucine galia ir moraliniu autorite
tu globoja Vilniaus pilių moksli
nių tyrimų, tvarkymo ir atstatymo 
darbus...” Toliau “Lietuvos aido” 
cituojamame šio prezidentų do
kumento tekste rašoma: “Vilniaus 
pilys ir jų teritorija - ilgaamžio 
Lietuvos valstybingumo šventovė, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės ir naujosios nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos valstybės šir
dis, tautos nacionalinis pasididžia
vimas ir turtas...” Šis Vilniaus pi
lims skirtas dokumentas buvo pa
sirašytas ant atkastų ir užkonser
vuotų Žemutinės pilies pamatų. 
Keliasdešimčiai susirinkusių žiū
rovų prezidentų pasirašomą do
kumento tekstą perskaitė akto
rius Vytautas Rumšas, persiren
gęs XVI š. didiku, pasiūlusiu už
kasti kapsule su jon įdėtu “Raštu 
ateities kartoms”. Ta kapsulė bu
vo įleista į atkastus pilies pama
tus. Jon įdėto teksto žodžiai pri
mena ateisiančioms kartoms, kad 
Žemutinę pilį norima atstatyti iki 
2009 m., kai bus švenčiamas pirma
sis tūkstantmetis Lietuvos vardo, 
paminėto rašytiniuose šaltiniuose.

VĖL PAGROBTA “BIRUTĖ”
Skulptorės Konstancijos Pet- 

fikaitės-Tulienės sukurta legendi
nės “Birutės”, kunigaikščio Kęs
tučio žmonos, skulptūra 1965 m. 
papuošė Botanikos sodą Palango
je, pastatyta Birutės kalno papė
dėje prie jos simbolinio kapo. Šią 
vietą dažnai lankydavo vasaroto
jai Palangoje, bet ja susidomėjo ir 
skulptūras metalų laužui grobs
tantys tautiniai vandalai. Ji paga
minta iš pigaus metalo lydinio, tik 
apipurkšto bronza. Pirmą kartą 
“Birutė” buvo pagrobta 1992 m. 
vasario 11 d. Tada ji buvo rasta Pa
langos garažų rajone, ten išmesta 
nusivylusių vandalų. Mat jie tikė
josi gauti gerus pinigus, visą 
skulptūrą laikydami iš bronzos iš
lietu kūriniu. Su šiemetiniu K. 
Petrikaitės-Tulienės skulptūros “Bi
rutė” pagrobimu vasario pradžio
je “Lietuvos aido” skaitytojus su
pažindina Evaldas Jankauskas. 
Šįkart “Birutės” skulptūra buvo 
pritvirtinta prie postamesto. Ją 
nebuvo lengva atplėšti, bet nusi
nešti lengvai galėjo pora vyrų, nes 
ji svėrė tik 30-40 kilogramų. Bo
tanikos sodo direktorius A. Se- 
beckas prasitarė, kad šį kartą skulp
tūrą galbūt teks atkurti surinkto
mis aukomis, pasinaudojant nuo
traukomis, iš dar pigesnės me
džiagos. Tačiau pagrobta “Biru
tės” skulptūra, priklausiusi pa
minklui “Tau, Birute”, sugrįžo. 
Palangiškių Banių šeima, sniegui 
nutirpus, ją rado numestą prie šo
kių aikštelės.

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

LougheedFuneral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

PARAMA IKI PENSUOS
Finansinė parama iki pensijos 

nuo š.m. kovo 1 d. įvedama kai ku
riems Lietuvos teatrų bei orkest
rų nariams. Šia privilegija galės 
naudotis baleto artistai ir šokėjai, 
turintys 20 metų darbo stažą. 
Mat, jų darbui reikia daugiau jė
gos, kuri greit išsenka. Ta mėne
sinė parama - 500 litų. Ją taipgi 
gaus kiti menininkai, turintys jų 
grupėms nustatytą darbo stažą. 
Muzikantams, grojamiems pučia
maisiais instrumentais, ir solistams 
daininkams jis yra dvidešimt penke- 
ri metai, choro artistams trisdešimt 
darbo metų. Šiuo metu jau ruo
šiamasi atitinkamai pertvarkyti Lie
tuvos pensijų įstatymą.

ATSILIEKANTIS KAUNAS
Investicijomis, turistų skai

čiumi bei kitais aspektais Kaunas 
jau atsilieka ne tik nuo Vilniaus, 
bet ir Klaipėdos, nors jame yra 
daugiau kaip ketvirtadalis visos 
pramonės. Jis dabar esąs tik pro
vincinis miestas. Šį klausimą svars
tė Kauno technologijos universi
tete įvykusi konferencija “Kaunas 
XXI amžiaus išvakarėse”. Jos da
lyviai pabrėžė, kad Kaunas tebėra 
nepralenktas sporte. Buvo sutar
ta, kad Kauno įvaizdį galėtų pa
gerinti naujas parodų centras, 
laisvoji ekonominė zona, per 
Kauną eisianti automagistralė 
“Via Baltica”, europinės vėžės 
geležinkelis, dar vienas tiltas per 
Nemuną, daugiau kaip prieš dvi
dešimtmetį Kauno centre pradė
tas statyti “Respublikos” viešbu
tis. Vien tik šilumos ūkiui per
tvarkyti Kaunui reikėtų 100 mili
jonų JAV dolerių, o tai sudarytų 
tik pusantrų metų Kauno sumos 
biudžetas.
ČERNOBYLIO KOMPENSACIJOS

Lietuvos vyriausybė pradėjo 
mokėti kompensacijas tiems, ku
rie iš Lietuvos ten buvo nusiųsti 
talkinti Černobylio AE (atominės 
elektrinės) nelaimės padarinių pa
šalinime ir patys toje talkoje nu
kentėjo. Vienkartinė litais moka
ma kompensacija nėra didelė. Nuo 
radiacijos susirgusių ir mirusių šei
mos gauna tik vienkartinę 14,400 
litų sumą, kurią lygiomis turi pa
sidalyti visi jon teisę turintys na
riai. Pirmojo laipsnio invalido vien
kartinė kompensacija yra 7,200 li
tų, antrojo - 5,760, trečiojo - 4,320, 
o susirgusio - 2,880 litų. Sveikatai 
blogėjant, prie vienkartinės kom
pensacijos bus leista pridėti taipgi 
vienkartinį susidarančio skirtumo 
papildą. Tomis Černobylio AE tra
gedijos dienomis pagalbon iš Lie
tuvos buvo nusiųsti 5,426 gyven
tojai. “Lietuvos aido” pranešimu, 
į specialistų komisijas dėl sveika
tos pablogėjimo kasmet kreipėsi 
apie 250 nukentėjusių. Susirgimų, 
susijusių su Černobylio AE nelai
mės likvidavimu, nustatyta 1,126, 
o invalidumas dėl šios priežasties 
- 206 asmenims. Mirusiųjų skai
čius nepateikiamas. Dokumentus 
vienkartinėms kompensacijoms gau
ti reikia pristatyti gyvenamosios 
vietovės miesto ar rajono savival
dybėm Kompensacijos bus išmo
kamos per vieną mėnesį nuo do
kumentų padavimo dienos. Kali
niai kompensacijas gaus tik išėję 
iš įkalinimo vietų. Šiemetiniame 
Lietuvos biudžete Černobylio kom
pensacijoms mokėti yra vienas 
milijonas litų. V- Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus t

(Esu “Union Gas" /dK 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vasario 16 80-čio minėjimas Detroite. Iš kairės: pagrindinis kalbėtojas ALTos pirm. dr. JONAS 
RAČKAUSKAS, “Pagalba Lietuvai” komiteto pirm. ROBERTAS BORIS, Detroito liet, organizacijų centro 
pirm. KĘSTUTIS MIŠKINIS, JAV senatoriaus ABRAHAM SPENCER atstovas JOE CELLA Ntr. J. Urbono

Hamilton, Ont.
TĖVYNĖS SĄJUNGOS Ha

miltono ir Niagaros pusiaslio sky
rius kovo 11. trečiadienį, 2 v.p.p., 
Hamiltono Jaunimo centre rengia 
Kovo 11-sios minėjimą. Jame da- 
lyvus svečias iš Toronto Vytautas 
Bireta, kuris papasakos apie savo 
dalyvavimą Vytauto Landsbergio 
rinkiminiame vajuje. Meninę pro
gramą atliks L. Turūtaitės vado
vaujamas vienetas “Daina. Kviečia
mi visi dalyvauti. A.G.

KLB HAMILTONO APYLIN
KĖS VALDYBOS INICIATYVA, 
1997 m. gruodžio 12 ir 1998 m. va
sario 9 d.d., buvo sušaukti organi
zacijų atstovų susirinkimai. Visų 
pritarimu buvo nutarta išleisti 
Hamiltono lietuvių istorijos knygą, 
kuri apimtų bendruomenės kultūri
nę ir organizacinę veiklą.

Nepastebėtai prabėgo 50 me
tų, kai 1947 m. pokariniai pirmieji 
lietuviai pasiekė Kanados krantus. 
Kaip kituose miestuose, taip ir 
Hamiltone kūrėsi lietuvių kolonija 
ir nuo to laiko buvo daug nuveikta, 
daug ko pasiekta... Jau nemažas 
skaičius garbingų žmonių, veikėjų, 
išėjo į amžinybę^ daug pasitraukė 
dėl amžiaus ar sveikatos į ramias 
pensininko dienas. Kad nedingtų 
nueito 50 metų kelio pėdsakai, 
bendruomenės valdybai kilo idėja 
visus nuveiktus darbus įamžint į 
knygos lapus. Tai bus didelis ir 
reikšmingas įnašas ateinančioms 
kartoms.

Knygos leidinys pareikalaus 
daug darbo ir lėšų, tad kviečiame 
esamus ir buvusius hamiltoniečius 
ir kitus tapti knygos mecenatais, 
pavardės bus įrašytos į leidinį. Ap
mokami skelbimai nebus priimti. 
Labai pageidautina ankstyvesnių 
nuotraukų ar prisiminimų iš kultū
rinės veiklos. Laiškus ir nuotraukas 
siųsti šiuo adresu: B. Mačys, 370 
Goodram Drive. Burlington. Ont., 
L7L 2K1. Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti tel. 632-4558.

KLB apylinkės valdyba

Kun. KĘSTUTIS BUTKUS paskutinį kartą atnašavęs šv. Mišias 1997 m. 
Kalėdų dieną Ontario Wellando parapijiečiams vengrų šventovėje. Šalia 
stovi Mišių tarnautojas Paulius Slavickas. Pirmieji kunigai - kun. B. 
Mikalauskas ir paskui kun. J. Liauba atvykdavo iš St. Catharines 
atnašauti Mišių kas sekmadienį kadaise veiklioje lietuvių bendruomenėje, 
dabar išretėjusioje

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Dėl informacijų skambinkite:

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

London, Ont.
VASARIO 16-SIOS MINĖJI

MAS įvyko sekmadienį, vasario 15. 
Prieš pamaldas j šventovę buvo 
įnešta Lietuvos vėliava. Mišias at
našavo kleb. kun. K. Kaknevičius. 
Jaunimas nešė prie altoriaus aukas. 
Rasai Kurienei atliekant skaitinius. 
Giedojo “Pašvaistės” choras, var
gonuojant Jūratei Okmanienei.

Po Mišių visi rinkosi į salę, kur 
KLB Londono aplylinkės bendruo
menės pirmininkas P. Kuras prave
dė minėjimą. Pakvietė visus sugie
doti Kanados himną ir tylos minute 
pagerbti už laisvę žuvusius. Kun. K. 
Kaknevičius sukalbėjo invokaciją.

Labai įdomiai kalbėjo svečias 
iš Toronto Audrius Šileika, pažy
mėdamas, kad mūsų visų pareiga 
įkvėpti jaunimui meilę ir pasi
didžiavimą savo kilmei. Būtų dau
giau pasiekta, jei į Lietuvą tėvai nu
sivežtų savo vaikus ir vaikaičius, 
kurie pamatytų Vilnių, Trakus, sa
vo tėvų ir protėvių kraštą.

Po ilgų svečiui plojimų minėji
mas baigtas Lietuvos himnu, pasi
vaišinta kavute ir pyragaičiais.

REKOLEKCUAS ŠILUVOS 
MARIJOS parapijoje šiais metais 
praves svečias iš Lietuvos kun. Algis 
Baniulis, SJ, kovo 9-10-11 d.d.

A. A. JUZĖ VALAITIENĖ mi
rė sulaukusi 77 m. amžiaus, palai
dota iš Šiluvos Marijos šventovės 
sausio 26 d. Šv. Petro kapinėse 
Londone. Gedulines Mišias atnaša
vo ir į amžino poilsio vietą palydėjo 
kleb. kun. K. Kaknevičius.

A. A. MARTA RUDZINSKAI- 
TĖ mirė sulaukusi 94 m. amžiaus. 
Palaidota iš Šiluvos Marijos švento
vės sausio 27 d. Šv. Jono kapinėse 
Mississaugoje. Gedulines Mišias 
taip pat atnašavo ir į amžino poilsio 
vietą palydėjo kleb. kun. K. 
Kaknevičius.

Viktorija Staškūnienė
Delhi-Tillsonburg, Ont.

A a. MEČISLOVO NORKAUS 
ATMINIMUI pagerbti Šv. Kazimie
ro parapijos reikalams aukojo: $20 - 
M. Stonkaitienė, K. A. Ratavičiai, 
E. Strodomskis, P. V. Lapieniai, J.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Jocas, H. Rugienienė, B. V. Cvir
kos, A. AJeliūnienė, J. Jauneika, M. 
Obelėnienė. B. Lukošienė, G. 
Gurklienė, N. Ivanauskienė, P. T. 
Pargauskienė, J. Jurėnas, A. B. 
Stonkus; $15 - V. A. Čiuprinskai, 
O. Šiurna, S. Zadurskienė; $10 - V. 
Jakubickienė, S. Vilimienė, A. Ast
rauskienė, A. T. Astrauskas. P. Pe- 
karskienė, P. Vežauskas, D. Vinda- 
šienė. D. Rugienytė, J. Vieraitis, V. 
Navickas; $5 - p. Paulauskas; Sibiro 
tremtinių fondui A. Žebertavičius 
aukojo $20; “Vaiko tėviškės na
mams" aukojo: $20 - B. Dirsienė,
A. Žebertavičius; “Tėviškės žibu
riams" aukojo: $30 - A. Klemkienė, 
Z. P. Augaičiai; $25 - E. Gudins- 
kienė; $20 - L. J. Vitai. E. J. Ma
čiuliai, J. Vitkauskas, O. Čeikienė, 
V. Krasauskas, dr. Jerry Marytė, 
M. Miceika, D. Bartulicnė; $10 -
B. Gerčienė, B. V. Cvirkos, B. V. 
Vytai, L. Cibulskienė, A. Kudirka, 
K. R. Stonkai. M. Jankowski.

Nuoširdi padėka aukotojams.
J. Vitas

Sudbury, Ont.
Gavėnios susikaupimas Sud- 

burio ir apylinkės lietuviams 
įvyks kovo 21, šeštadienį, Kris
taus Karaliaus šventovėje. Išpa
žintys bus klausomos 6 v.v., o 
Mišios - 7 v.v. Susikaupimą pra
ves kun. Vytautas Volertas.
Sault Ste. Marie, Ont.

Gavėnios susikaupimas Sault 
Ste. Marie ir apylinkės lietuviams 
įvyks kovo 22, sekmadienį, Šv. Je
ronimo šventovėje. Išpažintys bus 
klausomos 2 v.p.p., Mišios - 3 v.p.p. 
Susikaupimą praves kun. Vytautas 
Volertas. .................
Wasaga Beach, Ont.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju prel. Jo

nui Staškui, sukalbėjusiam mal
das prie karsto, ir visiems, kurie 
tose maldose dalyvavo atsisveiki
nant su a.a. Valerija Lenkaitiene. 
Nuoširdus ačiū A. Vitkienei už 
auką Lietuvos našlaičiams vietoje 
gėlių. Su nuoširdumu - 
vyras J. Lenkaitis ir sūnus Laimis

VASARIO 16-TĄ DIENĄ Va- 
sagos ir apylinkių tautiečiai šventė 
80-tąją Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Po T. Sekonienės padekla
muoto B. Brazdžionio eilėraščio 
būrelio pirmininkė A. Vitkienė pri
statė Vytautą Biretą, kuris su savo 
žmona Birute praleido du mėnesius 
Lietuvoje prezidento rinkimų me
tu. Abu aktyviai dalyvavo rinkimų 
vajuje, remdami prof. V. Landsber
gio kandidatūrą. V. Bireta atsklei
dė daugelį senosios nomenklatūros 
pastangų ir užkulisių bandant pra
vesti savo kandidatą jauną senosios 
santvarkos pratęsėją. Laimei, no
menklatūrininkų niekinamas ir šmei
žiamas prof. V. Landsbergis nenu
stojo savo orumo ir pavojaus metu 
vėl paragino tautą vieningai atsi
sukti į Vakarus ir išrinkti demokra
tiškos santvarkos atstovą. Šis įdo
mus pranešimas sukėlė eilę klau
simų ir diskusijų.

Programos pabaigoje A. Vit
kienė padeklamavusi keletą eilėraš
čių, pristatė naują KLB Vasagos 
apylinkės pirmininką J. Bataitį. Ofi
cialioji dalis baigta Tautos himnu.

Klebonui prel. J. Staškui sukal
bėjus maldą, linksmai nusiteikę da
lyviai vaišinosi šeimininkių skaniai 
paruoštais valgiais. Atidavę savo 
auką Bendruomenei, vasagiškiai 
dar ilgai bendravo su svečiais, arti
maisiais ir kaimynais.

Minėjimą surengė KLB Vasa
gos apylinkės valdyba ir moterų 
būrelis. E.K.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais) 

d Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

JA Valstybės
Lemonto lietuviai sausio 11 

d. Ateitininkų namuose iškilmin
gai atšventė prel. Dr. J. Prunskio 
dvigubą sukaktį - amžiaus devynias
dešimt metų ir kunigystės šešias
dešimt penkerių. Šventę suorga
nizavo rengėjų komitetas, vado
vaujamas Birutės Vindašienės. Mi
šias Plm. J. Matulaičio misijos šven
tovėje koncelebravo kun. A. Pa
liokas, SJ, ir kun. L. Zaremba, SJ. 
Sukaktuvininkui skirtą pamokslą 
sakė kun. A. Paliokas, SJ. Ateiti
ninkų namuose pirmiausia buvo 
apžiūrėta R. Marchertienės pa
ruošta prel. dr. J. Punskio knygų, 
straipsnių ir iškarpų parodėlė, liu
dijanti jo plačią žurnalistinę veik
lą. Sukaktuvininko laukė daug svei
kinimų ir sveikintojų. Po jų buvo 
pradėtos vaišės.

Plm. Jurgio Matulaičio misi
jos šventovėje Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte specialias Mišias 
jaunimui šeštadienio vakarais 
pradėjo atnašauti misijos vedėjas 
kun. J. Paliokas, SJ. Lemonto lie
tuvių jaunimas bendron maldon 
buvo įjungtas tėvų pageidavimu. 
Skaitymus atlieka jaunimo atsto
vai. Bendram giedojimui vado
vauja gitara pritarianti Jūratė 
Fisher.

Lenkija
Punsko mokyklos svetainėje 

1997 m. lapkričio 15 d. lietuviškų 
mokyklų mokytojų konferenciją 
surengė Lenkijos lietuvių bend
ruomenė. Pranešimus skaitė: 
“Lietuvos mokyklai - šeši šimtai 
metų” - Lietuvos tautinių mažu
mų departamento direktorius Re
migijus Motuzas, “Pagrindinės 
švietimo reformos gairės Lietuvo
je” - Lietuvos seimo švietimo ir 
mokslo komisijos pirm. Žybartas 
Jackūnas. Pranešimus ir diskusi
jas vaizdajuostėn įrašė Balstogės 
televizija.

Etnografinis Dusnyčios an
samblis 1997 m. spalio 25-26 d.d. 
dalyvavo Tryliktajame Lenkijos 
tradicinių liaudies šokių konkurse 
Žešove ir laimėjo pirmą vietą. 
Pergalę ansambliui ten atnešė jo 
repertuaran įjungti Seinų apylin
kės lietuviški šokiai, šiek tiek skir
tingi nuo Punsko apylinkės. Dus
nyčios ansamblis dėvi dzūkiškus 
tautinius drabužius. Šį etnografinį 
ansamblį yra sudarę Dusnyčios 
kaimo ūkininkų atstovai.
Australija

Džylongo (Geelong) lietuviai, 
pernai vasarą netekę sudegusių 
Lietuvių namų, vis dėlto neatsisa
kys jų nedidelėje kolonijoje 1998 
m. pabaigoj turėjusių įvykti Dvi
dešimtųjų lietuvių dienų. Rengė
jai praneša, kad salės jau užsaky
tos renginiams ir netgi sukurtas 
XX-jų lietuvių dienų ženklas. 
Gaisro priežastys dar nenustaty
tos, bet drauda jau išmokėta. Ją 
netgi pavyko padidinti. Tačiau tu
rimų pinigų Lietuvių namams at
statyti nepakanka. Tad svečiams 
priimti jau išsinuomotas Lietuvių 
namus pakeisiantis pastatas. Prieš 
Kalėdas jis buvo sutvarkytas su
rengtos talkos būdu. Džylongo 
lietuviai džiaugiasi prie išsinuo
moto pastato Lietuvių namams 
laikinai pakeisti suradę gražų parką.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T'ĄT VA?’ LIETUVIŲ KREDITO 
A /ArjIV/T. 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.

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

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%

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

INTERAC KORTELĖ

Auksinę vedybų sukaktį su 
giminėmis ir bičiuliais atšventė 
dabar jau Sidnio priemiestyje įsi
kūrę Jonas ir Emma Paliokai. Jie
du buvo sutuokti 1947 m. birželio 
24 d. Lietuvių DP stovykloje See- 
dorfe, o naują gyvenimą Austra
lijoje po ilgos kelionės pradėjo 
1948 m. lapkričio 16 d. Senatvės 
dienose juos dabar džiugina net 
penki vaikaičiai.

Karaliaučiaus kraštas
Irma Laužikaitė, apsilankiusi 

Karaliaučiaus krašte, praneša 
“Lietuvos rytui”, kad ten jau nėra 
likusių senų vietovardžių. Di
džiuosius miestus rusiškais var
dais jau 1946 m. pavadino speciali 
komisija Maskvoje. Likusias vie
toves pervadino specialios vieti
nių kariškių komisijos. Visi prašy
mai sugrąžinti istorinius vardus 
buvo nesėkmingi. Nėra ir K. Do
nelaičio Tolminkiemio, tik rusiš
kieji Čystyje Prudy. Lietuvių pas
tangas sustabdė toje vietoje gyve
nančių rusų referendumas.

Britanija
Bradfordo “Vyčio” klubo ba

ro vedėja Margarita Grybienė 
1997 m. liepos 8 d. pranešė klubo 
vadovams, kad ji dėl savo vyro ne
sveikatos turi pasitraukti iš šių 
pareigų. Klubo valdyba turėjo 
daug vargo, kol surado pakaitą ir 
jos vieton pakvietė Audrių Lu- 
kenską. Jis yra trisdešimt trejų 
metų dabartinis ateivis iš Lietu
vos, jau turintis teises dirbti Bri
tanijoje. Baro vedėjo pareigas iš 
pasitraukiančios M. Grybienės jis 
perėmė lapkričio 11 d. Tad “Vy
čio” klubas į 1998 m. įžengė su 
nauju baro vedėju A. Lukensku, 
kuris jau Lietuvoje mokėsi kulina
rijos ir viešbučių administracijos.

Nottinghamo lietuviai praple
čia lietuviams marijonams pri
klausantį Aušros Vartų Marijos 
“Židinį”. Antrąjį “Židinio” namą 
praėjusią vasarą sutvarkė ten vie
nišas likęs našlys Danielius Gin
tas su talkininkais. Namas atre
montuotas. Jame įrengta daugiau 
pensininkams tinkančių kamba
rių. Ieškoma kitų lietuvių gyven
tojų, kuriems nusibodo vienuma.

Boltono lietuviai 1997 m. lap
kričio 28 d. Ukrainiečių klube at
šventė aštuoniasdešimtąjį Jono 
Keturakio gimtadienį. Sukaktuvi
ninkas yra DBLS Boltono sky
riaus narys ir ramovėnas, išrink
tas ir Mančesterio lietuvių klubo 
valdybon.7 V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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
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Ruandos misijonierius kun. HERMANAS ŠULCAS, aplankęs Toronto 
Maironio mokyklą, su VII ir VIII skyriaus mokiniais 1998.II.7

Nuotr. G. Paulionienės

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

Iš Afrikos į Lietuvą
Salezietis kunigas HERMANAS ŠULCAS, įsteigęs Ruandoje jaunimo 
sodybą ir jau 20 metų jai sėkmingai vadovaująs, pasiryžo panašią 
jaunimo sodybą įsteigti ir Lietuvoje. Pradžia jau padaryta - gautas 

Žemės sklypas, planuojam statyba, telkiamos lėšos

Retas ir neeilinis svečias Šiau
rės Amerikoje būna kun. Her
manas Šulcas, SDB. daugeliui 
pažįstamas iš spaudos ir įspū
dingų pamokslų. Savo pasakoji
mais jis nukelia klausytojus į 
jiems nepažįstamą pasaulio kraš
tą, sužadina mintis, kurių daž
niausiai vengiama, nes tai reika
lauja išsijudinimo iš įprastų pa
togaus gyvenimo vagų ir tam 
tikro pasiaukojimo.

Kiekvieno asmens, kiekvie
no krikščionies gyvenime reika
lingas pasiaukojimas, o juo la
biau misionieriui. Lankydama
sis Toronte 1998 m. sausio pa
baigoje. kun. Šulcas didelį įspū
dį padarė ne tik parapijose pa
mokslaudamas, bet ir Maironio 
mokykloje mokiniams, kuriems 
gal ir sunkoka buvo suprasti, 
kaip gali dar būti taip mažai 
materialinio turto turinčių žmo
nių, kaip Afrikos Ruandoje, kur 
jis arti 20 metų dirba. Dar sun
kiau jiems išsiaiškinti, kodėl tur
tingų bendrovių interesų įžiebto 
karo pasekmėje buvo žiauriai 
išžudyti paprasti ruandiečiai, 
apnaikintas kun. Šulco statybos 
ir auklėjimo darbas jo sukurtoje 
jaunimo sodyboje, kurioje liko 
tik sauja buvusių gyventojų naš
laičių.

Gimnazijose ir pradžios mo
kyklose mokoma geografija nu
rodo kur yra Ruanda, kaip ten 
žmonės gyvena. Ne taip papras
ta jiems suvokti, kokią dvasinę 
žalą padarė komunizmas Lietu
voje, kodėl ten irgi reikalinga 
ypatinga pagalba. Kaip žinome, 
ateistinis auklėjimas, dvasinis 
pasimetimas, ekonominis nepas
tovumas ardo šeimas, padoraus 
gyvenimo viltį Lietuvos jaunimui.

Vykdydamas saleziečių vie
nuolijos nuostatą padėti netur
tingam ir apleistam jaunimui ir 
Afrikoje dar esant pavojingoms 
sąlygoms, didelė dalis kun. Šul
co pastangų dabar bus nukreip
ta į Lietuvą, kur jis steigia jauni
mui sodybą prie Kauno. Tai vie
ta, kur jaunimas, atitrauktas 
nuo miesto pavojų, galėtų patir
ti dvasinių vertybių, su jomis 
augti ir tokiu būdu ruoštis pras
mingam gyvenimui. Kaip rašo 
kun. Šulcas, “sodyboje visas gy
venimas turi būti taip tvarko
mas, kad jaunų žmonių širdyse 
tikrai įsišaknytų atvirumas, tie
sumas, tikra nuoširdi pagarba 
žmogui ir aplinkai. Iš patirties 
žinoma, kad jaunas žmogus at
siveria tokiam vertybių gyveni
mui tik tada, kai jis jaučiasi pri
imtas ir apsuptas tikros šeimy
niškos šilumos. Sodybą planuo
jama steigti gamtoje, kur jaunas 
žmogus pasijustų smagiai, ir jei
gu sąlygos leis, bus dirbama že
mė ekologišku būdu ir augina
mi gyvuliai, kad jauni lietuviai 
vėl surastų savo egzistencijos 
šaknis, giliai glūdinčias pagar
boje nuostabiai gamtai, kuri ga
liausiai jį palaiko”.

Kauno apskrities valdyba 
šiam tikslui įgyvendinti davė maž

daug 5 ha žemės Rumšiškėse, 
šalia buities muziejaus. Arti
miausiu laiku norima ten pasta
tyti 8 kuklius namelius jauni
mui, kuriam reikia tokios aplin
kos, kad galėtų įsisavinti dvasi
nes vertybes. Statytini namukai, 
kuriuose gyvens po 6-8 asmenis, 
savo išore primins Lietuvos kai
mo namus. Svarbiausia, kad 
juose gyvenantys jaustųsi jau
kiai. Ligšiol gautos namelių sta
tybos kainos pernelyg didelės. 
Laukiami pasiūlymai ir užsienio 
lietuvių architektų.

Sodybos jaunimas galės lan
kyti mokyklas ir pagal poreikius 
mokytis amatų Rumšiškių apy
linkėje. Visokia kitokia veikla, 
kaip sportas, menas ir organiza
cinė veikla taip pat bus puoselė
jama, kad jaunimas turėtų kuo 
daugiau galimybių teigiamai bręs
ti. Sodybon bus priimami mer
gaitės ir berniukai nuo 12 iki 16 
metų amžiaus. Kiekvieno jau
nuolio išlaikymui prisidės savo 
įnašais šeima arba giminės. Vi
sai neturintiems tokių galimybių 
bus ieškoma pagalbos iš kitur.

Palemone kun. Šulcas jau 
turi savo raštinėlę saleziečių pa
rapijoje, kurioje dirba trys kuni
gai. Šalia parapijos statoma sta
lių ir mechanikų dirbtuvė ir 
kukli pastogė pirmiesiems pa
galbos reikalingiems berniu
kams. Seselės salezietės prie pa
rapijos jau dirba su mergaitė
mis. Rumšiškių parapijoje ir Pra
vieniškių kalėjime taip pat dirba 
du saleziečiai. Pačiame mieste
lio centre planuojamos žaidimo 
aikštės, jaunimo laisvalaikio na
mai ir pan. Jaunimo sodybai nu
matyta vieta yra maždaug už 2 
km nuo Rumšiškių parapijos.

Kauno savivaldybė jau pa
žadėjo, kad apskritis apmokės 
komunalines paslaugas. Tikima
si, netrukus tai bus patvirtinta 
sutartimi. Statybai lėšų jau 
įteikti prašymai įvairioms olan
dų ir vokiečių organizacijoms 
bei televizijai. Jau buvo teigia
mų atsiliepimų, o taip pat lietu
vių visuomenė Lietuvoje ir už
sienyje jau pradeda ateiti į tal
ką. Tikimasi, ji prisidės svariu 
įnašu. Yra pasižadėjusių savo 
senatvės santaupas skirti šiam 
kilniam tikslui.

Laiko tėkmėje išeivijos lie
tuviai įvairiais būdais ir nenuils
tamai aukoja savo laiką, pastan
gas ir lėšas Lietuvai, rūpinasi 
jos ateitimi. Parama šiai sodybai 
yra naujas, konkretus ir svarbus 
būdas užtikrinti prasmingą atei
tį bent daliai Lietuvos jaunimo.

Kanadoje aukojantiems są
skaita yra atidaryta Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyve nr. 
149251.17, Hamiltono “Talko
je” - nr. 1505078. JAV aukas sių
sti Lietuvių katalikų religinei šal
pai. Čekius rašyti “Lithuanian Ca
tholic Religious Aid”, 351 High
land Blvd., Brooklyn. NY, 11207, 
pažymint, kad suma skiriama 
saleziečių jaunimo sodybai Lie
tuvoje. RSJ

EDVARDAS ŠULAITIS
Visas vasario mėnuo Čikago

je ir jos apylinkėse pasižymėjo 
Lietuvos nepriklausomybės iškil
mėmis. Čia jau nuo senų laikų vi
si kažkodėl stengiasi šią šventę at
skirai minėti, nepaisydami net 
Lietuvos himno žodžių “vienybė 
težydi”.

Čikagoje vasario 15 d. buvo 
surengta pagrindinė šios šventės 
iškilmė, kurią organizavo Čikagos 
lietuvių taryba (Amerikos lietuvių 
tarybos - Altos padalinys). Ji įvy
ko didžiausioje lietuvių salėje - 
Marijos gimnazijoje, Marquette 
Parko apylinkėje. Šie pagrindiniai 
minėjimai čia rengiami jau nuo 
senų laikų. Jie būdavo gausiai 
lankomi (kartais būdavo užpildy
ta 1300 vietų salė). Pastaraisiais 
metais lankytojų skaičius vis ma
žėjo, o šiemet jis buvo pats ma
žiausias - atsilankė gal tik apie 
300 žmonių. Mat tą pačią dieną ir 
tuo pačiu laiku LB Lemonto apyl. 
valdyba surengė panašų renginį 
Pasaulio lietuvių centre. Tą pačią 
dieną Nepriklausomybės šventės 
iškilmės buvo rengiamos ir kituo
se Čikagos lietuvių telkiniuose - 
East Chicago, IN, Melrose Park, 
IL (rengė vietinės LB apylinkės).

Vasario 8 d. Cicero mieste ir 
Brighton Parke minėjimus rengė 
irgi vietinės LB apylinkės (Cicero 
mieste kartu su altininkais). Va
sario 14 d. Šaulių Namuose minė
jimą surengė JAV LB apylinkė 
“Krantas” (tai naujai į šį kraštą 
atvykusiųjų tautiečių vienetas). 
Buvo pranešta ir apie minėjimą, 
rengtą vasario 16 d. vakarą Jauni
mo centre ir t.t. Taip pat buvo 
skelbiama apie minėjimus Bever
ly Shores, Waukegan bei kitose 
netoli nuo Čikagos esančiose vie
tovėse. Atskirą minėjimą vasario 
15 d. surengė “Tėviškės” lietuvių 
evangelikų parapija savo salėje 
(pažymėta, kad čia surinktos au
kos bus skirtos kun. Rido Tamu
lio Lietuvoje paramai).

Čia suminėjau tik dalį iškil
mių iš to sąrašo, kuris galėtų nu
sidriekti per visą skiltį (minėjimus 
dar rengė ir atskiros mažesnės or
ganizacijos). Tačiau reikėtų pa
klausti kodėl taip daroma? Argi 
visų lietuvių bendram reikalui ar 
tik savo grupės iždo papildymui? 
Vadinamasis pagrindinis minėji
mas sutraukia tik mažą žmonių 
būrį. Tai daugelį labai blogai nu
teikia. O kodėl nebūtų galima su
rengti vieną, tikrai pagrindinį mi
nėjimą, kuris užpildytų Marijos 
gimnazijos salę su gyva, skoninga 
ir tikrai gera programa. Tai tikrai 

Kauniečiai muzikai LINA ŠATKUTĖ ir VILHELMAS ČEPINSKIS, po 
koncerto Čikagoje vasario 8 d. apsupti rengėjų - ANATOLIJAUS ŠLUTO 
(kairėje) ir PETRO PETRUČIO bei SIGITOS ŠLUTIENĖS

Nuotr. Ed. Šulaičio

Cicero miesto pirmininkė BETTY LORIN (Laurinaitis) su savo valdybos 
nariais palieka buvusią Šv. Antano parapijos mokyklos salę (kairėje vir
šuje dar matomas užrašas, sakantis kad čia Šv. Antano parapijos mokyk
la). Deja, ši mokykla jau senokai uždaryta, nes šioje apylinkėje dabar 
gyvenantiems ispaniškos kilmės žmonėms ji nebereikalinga

Nuotr. Ed. Šulaičio

Cicero mieste įvykusiame Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime 
aukas renka LB Cicero apyl. pirm. RAIMUNDAS RIMKUS (dešinėje) ir 
talkininkas dr. JURGIS JANUŠKEVIČIUS. Buvo surinkta apie $1,200

Nuotr. Ed. Šulaičio

sustiprintų vis gal labiau atšąlan
čius jausmus Lietuvai.

Teko dalyvauti - Cicero 
mieste ir Marijos gimnazijos salė
je rengtuose minėjimuose. Mat 
jie vyko skirtingais sekmadieniais. 
Minėjimas Cicero mieste buvo 
surengtas dviejų organizacijų 
(anksčiau juos rengdavo irgi at
skirai). Čia pagrindinę kalbą pa
sakė Lietuvos gen. garbės konsu
las V. Kleiza. Jis kalbėjo trumpai, 
bet drūtai, iškeldamas kai kurias 
Lietuvos gyvenimo ir valdžios dė
mes. Pabrėžė, kad kažkodėl Lie
tuvos valstybinėse įstaigose dir
bantieji nesivadiną tarnautojais, o 
valdininkais (negi jie nenori žmo
nėms tarnauti, o tik valdyti?). 
Taip pat nurodė, kad Lietuvos 
seimo nariai gali dalyvauti ir vy
riausybėje. Seime kai kurie atsto
vauja visai kitoms apylinkėms, 
kuriose jie negyvena.

Šį kartą į minėjimą atsilankė 
visa Cicero miesto valdyba, įskai
tant ir pirmininkę - lietuvių kil
mės Betty Loren (Laurinaitis). 
Trumpoje savo kalboje ši viešnia 
pabrėžė, kad didžiuojasi savo lie
tuviška kilme. Jos tėvas Laurinai
tis esąs miręs. Čia ilgėliau kalbėjo 
ir kitas miesto valdybos narys - J. 
Kociolko, kuris jau 25 metai daly
vauja panašiuose lietuvių rengi
niuose. Jo žodžiai tikrai buvo 
prasmingi ir, kaip buvo galima 
patirti, kalbėjo “iš širdies”.

Meninėje dalyje pasirodė jau 
ilgesnį laiką Cicero mieste gyve
nanti vilnietė aktorė I. Leonavi
čiūtė, kuri padeklamavo poetės J. 
Degutytės kūrybos posmų. Taip 
pat kalbėjo LB Cicero apyl. pirm. 
R. Rimkus, Cicero ALT pirm. S. 
Dubauskas ir kt. Programą pra
nešinėjo A. Zailskaitė. Dieną 
prieš šį minėjimą (šeštadienį) prie 
Cicero savivaldybės rūmų buvo 
iškelta Lietuvos trispalvė su ati
tinkama programa. Vėliava ple
vėsavo visą savaitę. Tik gaila, kad 
mūsų tautiečiai šias iškilmes 
dabar beveik ignoruoja ir labai 
mažai jų susirenka.

Marijos gimnazijos salėje 
įvykęs minėjimas šį kartą nebuvo 
ilgas, nes kalbėtojai savo mintis 
stengėsi dėstyti trumpiau. Bene 
trumpiausiai kalbėjo JAV kon
greso narys, trečios kartos lietuvis 
- J. Shimkus (jis, pasveikinęs susi
rinkusius, išskubėjo į kitą minėji
mą Lemonte). Pagrindinis kalbė
tojas čia buvo ALT pirm. dr. J. 
Račkauskas. Jis savo kalboje su
minėjo Lietuvos gyvenimo ir jos 
veikėjų tamsesniąsias puses. Tos 
pastabos buvo teisingos, tačiau 

kartais kyla klausimas, ar tokio
mis progomis jąs dera kelti.

Vasario 16-sios minėjimai 
labiau turėtų būti deklaracinio, o 
ne akademinio pobūdžio. Juose 
turėtų pranykti ir pasenusios, tra
faretinės programos dalys.

Čia buvo šiltai sutiktas vos tik 
į Čikagą atvykęs naujasis Lietu
vos gen. konsulas Čikagoje G. 
Apuokas. Gerai, kad bent jis ne
kalbėjo apie liūdnas Lietuvos gy
venimo puses. Priešingai - jis tei
gė, kad Lietuvoje prasideda švie
sesnis etapas, nors dar daug dar
bų reikia atlikti. Jis kvietė visus - 
Lietuvoje ir čia sutelkti jėgas, kad 
būtų galima tuos visus darbus 
įveikti. Buvo dar perskaityta Ili
nojaus valstijos gubernatoriaus 
Jim Edgar proklamacija Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga 
(tai atliko jos įstaigos atstovė P. 
Michalski), o taip pat ir Čikagos 
miesto burmistro Richard J. Da
ley raštas.

Labai jau senamadiškai at
rodė rezoliucijų skaitymas, kurį 
atliko Čikagos lietuvių tarybos 
pirm. E. Oželienė dviem kalbom. 
Programą pranešinėjo V. Sakevi- 
čiūtė. Gana nebloga ir nespėjusi 
prailgti buvo šio minėjimo meni
nė dalis, kurioje dalyvavo dvi 
tautinių šokių grupės - “Lietuvos 
Vyčiai” ir “Spindulys”, be to, 
kanklėmis skambino D. Kimtytė, 
o solo dainavo G. Bigenytė. Čia 
jautėsi šios programos režisūra 
(L. Tautkuvienės). Apie tai turė
tų pagalvoti ir kiti panašių pro
gramų rengėjai.

Reikia paminėti ir Čikagos 
lietuvių minėjimą jūroje nusken
dusių renginį - kauniečio smuiki
ninko V. Čeplinskio koncertą 
Jaunimo centro salėje vasario 8 d. 
Šį koncertą surengė Čikagos lie
tuvių radijo programos, girdimos 
sekmadienų rytais, vedėjas A. 
Siutas su talkininkais. V. Čepins
kio ir pianistės L. Šatkutės pasi
klausyti atėjo apie 400 tautiečių.

V. Čepinskis (dar tik 20 metų 
amžiaus vyras), kuris yra 
garsiosios Niujorko “Juiliardo” 
muzikos mokyklos absolventas, 
grojo sunkias kompozitorių 
Franck’o ir Debussy sonatas, o 
taip pat ir Wieniawskio, Godows- 
kio, Sarasate pjeses. Pabaigoje 
publikos tiek daug (net atsistoda
ma plojo), tad svečiai dar turėjo 
duoti priedo 4 kūrinius bisui.

Šis buvo jau antrasis, vaikys
tėje “vunderkindu” vadinto V. 
Čepinskio pasirodymas Čikagoje. 
Pirmą kartą jis čia prisistatė 1991- 
siais, turėdamas tik 14 metų am
žiaus. Koncertmeisterė L. Šatkutė 
čikagiečiams dar nebuvo pažįs
tama. Kelionėje ji stipriai persi
šaldė ir koncerto dieną karščiavo, 
tačiau įrodė, kad yra gera part
nerė smuiko specialistui V. Če
pinskiui.

Iš Čikagos abu atlikėjai paju
dėjo į Niujorką, kur turėjo porą 
koncertų. Jų Lietuvoje laukia visa 
eilė koncertų (jų turėjo ir prieš 
atvykstant į Čikagą). Balandžio 
mėnesį jie vėl ruošis kelionėn per 
Atlantą, nes yra įsipareigoję kon
certuoti Seattle mieste, o gal ir 
Los Angeles padangėje.

Taip kovojome Sedoje
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Pro šalį ėjo vienmarškinis 
kariškis. Prašiau pagalbos nešti 
sužeistąjį, bet jis nieko neatsa
kęs pasišalino. Tuo metu pama
čiau nuo klebonijos, jau toje pu
sėje upės, ateinantį būrelį karių. 
Liepiau puskarininkiui prašyti jų 
pagalbos, o pats pasileidau grio
viu į kalną miško link. Pasiekęs 
mišką ir atsisėdęs ant kelmo lau
kiau jų ateinant, bet jie, paėmę 
sužeistąjį su savim, patraukė tie
siai į vieškelį.

Nutariau vienas eiti per miš
ką. Miško būta mažo ir kitoje jo 
pusėje užėjau pas ūkininkus pa
prašyti ko nors valgyti. Ūkinin
kai buvo labai nuoširdūs. Jie ne 
tik mane pavalgydino, bet dar 
davė kepalėlį duonos ir džiovin
to sūrio kelionei.

Išėjęs iš jų pasukau vieške
lio pusėn. Vieškeliu važiavo ūki
ninkas ir jis mane nuvežė į gele
žinkelio stotį. Atvažiavus trau
kiniui, užšokau ant vienos plat

formos. Ten jau sėdėjo keli jau
nuoliai ir važiavo į Kretingą. Pa
matę mano dar neišdžiūvusius 
drabužius ir drebantį nuo šalto 
rudens vėjo, davė šį tą apsisiausti 
ir taip juokaudami pasiekėm 
Kretingą.

Kretingoje išlipom. Čia no
rėjom sužinoti kaip kur ir kas 
dedasi ir ar dar toli frontas. Su
tikau dar du karius iš to paties 
bataliono: vienas buvo puskari-

MARYFĖ BULVIČIENĖ priėmusi savo vyrui a.a. VYTAUTUI BULVI- 
Č1UI skirtą Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordiną iš Lietuvos ambasa
doriaus dr. ALFONSO EIDINTO rankų Otavoje 1998 m. vasario 16 d.

Lietuviškos
Kanados

Vasario 16 
aštuoniasdešimtmetis
Kanados sostinėje Otavoje 

iškilmės prasidėjo vasario 15, 
sekmadienį, šv. Mišiomis kated
roje, kuriose dalyvavo Otavos, 
Montrealio lietuviai, Lietuvos 
ambasados Kanadoje persona
las. Po Mišių Lietuvos ambasa
dos patalpose atidaryta Lietu
vos didžiųjų kunigaikščių privi
legijų paroda, kurią surengė 
Lietuvos M. Mažvydo bibliote
kos ir Čikagoje veikiančio S. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus darbuotojai. Parodą ati
darė Lietuvos ambasadorius 
Kanadoje dr. Alfonsas Eidintas.

Vasario 16-osios rytą virš 
Otavos miesto merijos iškilmin
gai suplėvesavo Lietuvos tri
spalvė. Lietuvos ambasados 
Otavoje surengtame diplomati
niame priėmime dalyvavo dau
gelio Europos sąjungos valsty
bių, kaimyninių Lietuvos valsty
bių ambasadoriai, Kanados val
džios atstovai, parlamentarai, 
akademinių sluoksnių atstovai, 
vietos lietuviai. Ambasadorius 
A. Eidintas, pasveikinęs susirin
kusius svečius, įteikė Vyčio Kry
žiaus I-ojo laipsnio ordiną anti- 
sovietinės rezistencijos dalyviui 
Vytautui Bulvičiui (po mirties), 
kurį 1943 m. Gorkio mieste bol
ševikai sušaudė už antisovietinę 
veiklą. Apdovanojimas įteiktas 
jo žmonai Marytei Bulvičienei.

Priėmime taip pat dalyvavo 
Kanadoje besilankantys seimo 
pirmininko pavaduotojas Felik
sas Palubinskas, seimo užsienio 
reikalų komiteto pavaduotojas 
Mečys Laurinkus, seimo nariai 
- Jonas Dagys ir Audronius 
Ažubalis. Seimo pirmininko pa
vaduotojas Feliksas Palubinskas 
visus susirinkusius pasveikino 
su 80-tą kartą švenčiama Lietu- 

ninkis, kariavęs rytuose. Jo va
dovaujami nutarė važiuoti į Klai
pėdą, o iš ten į Karaliaučių.

Kautynės Sedoje tikrumoje 
kariauti prieš tankus vien šautu
vėlį buvo beviltiškos. Ar gali 
karys beturėdamas, ir dar seną? 
“Pancerfaustų” teturėjome kelis. 
Rinktinės vadovybė padarė klai
dą nepareikalavusi geresnių gink
lų prieš siunčiant vyrus į apka
sus. Neužtenka vien meilės tėvy
nei, reikia ir ginklų jai apginti.

Tokie mano išgyvenimai iš 
kautynių tą baisią 1944 m. spa
lio 7 d. Sedos miestelyje. Manau, 
kad kpt. Počebutas ir jo ryšinin
kas V. Niaura turėjo giminių ir 
jiems bus įdomu sužinoti jų pas
kutines gyvenimo valandas, nors 
ir po 50 metų.

Advokatas
VITAS J. LUKAS, J.D.
Patarnavimai Kanados lietuviams 

nekilnojamo turto ir palikimų 
reikaluose Floridos valstijoje (JAV) 

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

St. Petersburg, Florida 33711

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

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

Business Council of Tampa Bay 

iškilmės 
sostinėje 
vos nepriklausomybės diena bei 
padėkojo Kanadai už teikiamą 
paramą bei pagalbą.

Lietuvos seimo delegacija
Vasario 15-19 d.d. Kanado

je viešėjo Lietuvos seimo dele
gacija, vadovaujama seimo pir
mininko pavaduotojo, parla
mentinės grupės ryšiams su Ka
nada vado prof. dr. Felikso Pa
lubinsko. Į delegaciją įėjo seimo 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Mečys Laurinkus, sei
mo nariai - Rimantas Jonas 
Dagys ir Audronius Ažubalis. 
Vizito tikslas - užmegzti tiesio
ginius tarpparlamentinius ryšius 
su Kanados senatu ir atstovų 
rūmais, skatinti dvišalį bendra
darbiavimą, ekonominius ryšius.

Lietuvos seimo delegacija 
susitiko su latvių kilmės parla
mento narės Sarmite Bulte va
dovaujama Baltijos valstybių 
draugų grupe, į kurią įeina per 
dešimt Kanados parlamentarų. 
Aptari Baltijos šalių saugumo, 
ŠAS narystės perspektyvų, tarp
parlamentinių ryšių plėtimo rei
kalai. Lietuvos parlamentarai 
taip pat susitiko su parlamento 
pirmininku Gilbert Parent, už
sienio reikalų komitetu, senato 
pirm. Gildąs Molgat, senato už
sienio reikalų komiteto nariais, 
senatoriumi Colin Kenny. Lie
tuvos atstovai pakvietė atvykti į 
Lietuvą Kanados parlamento 
delegaciją pačiu artimiausiu 
metu. Kvietimas su dėkingumu 
buvo priimtas.

Kanados finansuojamos tech
ninės pagalbos Lietuvai pro
gramos buvo aptartos susiti
kime su Kanados Tarptautinės 
plėtros agentūros vicepirminin
ku Charles Basset. Karinis abie
jų šalių bendradarbiavimas bu
vo svarstomas susitikime su Ka
nados gynybos departamento 
bei generalinio štabo parei
gūnais.

Lietuvos parlamentarus pri
ėmė Kanados užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Do
nald W. Campbell. Šiame susiti
kime aptarti dvišaliai santykiai, 
regiono saugumo problemos ir 
Kanados pozicija ŠAS plėti
mosi, saugumo stiprinimo klau
simais. Lietuvos seimo nariai 
taip pat susitiko su daugeliu 
aukštų Kanados užsienio reika
lų ir tarptautinės prekybos de
partamento pareigūnų.

Tai pirmoji didesnė Lietu
vos parlamentarų delegacijos 
viešnagė dvišalių Lietuvos-Ka- 
nados santykių istorijoje. Lie
tuvai yra labai reikšmingi artimi 
ryšiai su Kanada, kuri yra labai 
aktyvi svarbiausių tarptautinių 
organizacijų narė (ŠAŠ, Pasau
lio prekybos organizacija, G-7, 
ESBO ir kt.). Nustatyti tiesiogi
niai Lietuvos seimo ir Kanados 
parlamento ryšiai, susitarta ap
sikeisti vizitais. Lietuvos atsto
vai išsakė savo rūpesčius politi
niuose ir ekonominiuose santy
kiuose su Kanada, dalyvavo 
Lietuvos ambasados surengtose 
iškilmėse Vasario 16-osios die
nos proga, susitiko su Toronto, 
Otavos ir Montrealio miestuose 
gyvenančiais lietuviais. Pokalbių 
su Kanados pareigūnais metu 
ne kartą buvo pabrėžta vietos 
lietuvių bendruomenės aktyvu
mo svarba, atkreipiant dėmesį į 
Lietuvai aktualiausius klausi
mus. Sp.sk.

mailto:102135.3717@compuserve.com
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Kauno arkivyskupas metropolitas SIUITAS TAMKEVIČIUS Čikagos 
lietuvių Švč. M. Marijos gimimo šventovėje atnašauja Mišias su prel. J. 
ŠARAUSKU, kun. R. GUDELIU ir kitais 1998.1.25 Ntr. Z. Degučio

Nepaisant visų vargų, mes augame 
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus viešnagė Čikagoje ir 

kai kurios jo mintys apie dabartinę būklę Lietuvoje

Lietuviai Britanijos Londone
SVEČIAI IŠ LIETUVOS. Lon

dono lietuvius aplankė kun. dr. Ri
čardas Mikutavičius ir Romualdas 
Norkus.

Neeilinis sekmadienis buvo 
sausio 11 d. Londono lietuvių ka
talikų centrui - jį aplankė kun. dr. 
Ričardas Mikutavičius ir “Santa
ros” žurnalo vyr. redaktorius Ro
mualdas Norkus. Juos atlydėjo Lie
tuvos ambasados patarėjas A. Brūz
gas ir konsulas G. Mickūnas.

Kun. dr. R. Mikutavičius atna
šavo šv. Mišias 11 v. ir pasakė pa
mokslą, kuriame buvo reiškiama di
delė pagarba kun. J. Sakevičiui, 
MIC, už paaukotą didelę gyvenimo 
dalį Londono Šv. Kazimiero para
pijai, Londono lietuviams, kurie šią 
gražią šventovę statė, ir jų vaikams, 
kurie ją išlaiko.

Pamaldoms baigiantis garbieji 
svečiai įteikė dovanas parapijos 
klebonui kun. J. Sakevičiui, MIC, 
gryno lietuviško lino tautinę juostą 
ir kun. dr. R. Mikutavičiaus meno 
rinkinių didžiulę knygą, o parapijos 
tarybos pirmininkui S. Kasparui - 
vieną kilogramą lietuviško midaus.

Po pamaldų parapijos menėje 
kun. dr. R. Mikutavičius sutiko 
daug kauniečių, kurie buvo jo para
pijiečiai. kai jis buvo Įgulos šven
tovės rektoriumi. (Dabartiniu metu 
Londone yra apie 1,500 naujųjų 
ateivių). Abu garbieji svečiai susi
rinkusiems papasakojo daug negir
dėtų Lietuvos naujienų.

“Santvaros” žurnalo vyr. re
daktorius R. Norkus džiaugėsi, kad 
Valdas Adamkus laimėjo preziden
to rinkimus ir kartu nuogąstavo, 
kad “Santara" gali netekti pataria
mosios kolegijos pirmininko. Jis 
kalbėjo apie rašytojų, menininkų ir 
muzikų gyvenimą dabartinėje Lie
tuvoje.

VAKARAS LIETUVOS AM
BASADOJE. Sausio 15 d. vakaras 
buvo neeilinis kultūrininkų susibū
rimas, kurį suruošė ambasados va
dovybė.

Dalyvaujant eilei kultūrininkų 
ir svečių iš Lietuvos, kun. teol. dr. 
Ričardui Mikutavičiui, “Santaros” 
žurnalo vyr. redaktoriui R. Norkui, 
buvo atidaryta velionies inž. Rosčio 
Baublio (1909-1996) dovanota Lie
tuvos ambasadai jo sutelkta litua
nistinė biblioteka, kuri anksčiau va
dinosi “Lithuanian Library”. Joje 
yra keli tūkstančiai vertingų knygų.

Atidarymo metu, dalyvaujant 
našlei Juzei Baublienei, sūnui advo
katui Kastyčiui su žmona, Lietuvos 
ambasadorius Londone Justas Pa
leckis savo atidarymo kalboje pla
čiau nušvietė a.a. Rosčio gyvenimą. 
Esą jo ir Juzės namai globojo šią 
didžiulę biblioteką, bet tie namai 
buvo meno, kultūros ir draugystės 
namai. Per juos keliavo ilga eilė iš 
viso lietuviško pasaulio menininkų, 
kultūrininkų, muzikų. Tai tikrieji 
Lietuvių namai Londone.

Baublių namuose esančia bib
lioteka galėjo naudotis visi, net 
Londono telefonų knygoje buvo 
įrašas “Lithuanian Library". Ja 
naudojosi daug kas. Mokslus einan
tieji ateidavo čia pasisemti infor

macijų apie Lietuvą, jos istoriją, 
meną, muziką. Ambasadorius Jus
tas Paleckis sakė, kad ši ambasadai 
dovanota Rosčio Baublio biblio
teka bus atvira visiems. Jis išreiškė 
padėką našlei Juzei, sūnui Kasty
čiui ir jo žmonai už šią didelę do
vaną Lietuvai. Jausmingas kalbas 
pasakė kun. dr. R. Mikutavičius 
Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos 
vardu, vadindamas velionį Rostį 
lietuviškos knygos globėju, kuris sa
vo gyvenimą paskyrė lietuviškai 
knygai.

R. Norkus priminė, kad soviet
mečiu Lietuvos rašytojai, atvykę į 
Londoną, nors ir trumpam laikui 
užbėgdavo į Rosčio biblioteką susi
pažinti su lietuvių išeivijos rašytojų 
knygomis. Be to, dar kitos dalys 
šios bibliotekos nukeliavo į Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijos 
ir M. Mažvydo bibliotekas.

SUSITIKIMAS SU SVE
ČIAIS. Po bibliotekos atidarymo 
didžiojoje ambasados rūmų salėje 
įvyko bendras susitikimas su mūsų 
kultūrininkais iš Lietuvos. Ambasa
dorius Justas Paleckis pasveikinęs 
susirinkusius į šį susitikimą svečius, 
kurių buvo per 70, supažindino su 
naujais ambasados žmonėmis - D. 
Jelinskaite ir Giedriu Mickūnų, su 
šio vakaro svečiais - kun. teol. dr. 
R. Mikutavičiumi, “Santaros” žur
nalo vyr. redaktoriumi R. Norkumi.

Kun. dr. R. Mikutavičius, kal
bėjo apie Lietuvos kultūrininkus, 
menininkus, rašytojus, religinį gy
venimą ir kas per tuos septynis ne
priklausomybės metus buvo gero, 
blogo.

R. Norkus kalbėjo apie prak
tišką gyvenimą, Lietuvos kultūri
ninkų santykius su valdžios žmo
nėmis, kurie turėtų teikti atitin
kamą paramą Lietuvos kultūriniam 
gyvenimui. Susitariame, pasirašo
me įviarias gražias sutartis, bet val
džios žmonės tų sutarčių nevykdo ir 
kultūrinis gyvenimas nuo to nu
kenčia.

Svečiai norėjo vieninteliam li
kusiam Britanijoje lietuvių rašyto
jui laureatui Kazimierui Barėnui 
įteikti Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdybos dovaną - tautinę juostą su 
atitinkamu įrašu ir Lietuvoje iš
leistą jo knygą “21 Veronika”. Bet 
rašytojas negalėjo dalyvauti. Tos 
dovanos buvo įteiktos ambasado
riui perduoti K. Barėnui.

Iškilo klausimas, kas atsitiko su 
buvusia Studentų bažnyčia Kaune? 
Atsakymas: bažnyčia šiandien nau
dojama "Caritas” organizacijos, 
kaip sandėlis. Studentai reikalauja, 
kad būtų panaikintas sandėlis, ir 
bažnyčia atiduota universitetų ka
pelionui.

Ambasadorius Justas Paleckis, 
padėkojęs visiems svečiams iš Lon
dono ir Lietuvos, pakvietė visus 
atsigaivinti vyno taure ir pabend
rauti. Likome dėkingi ambasado
riui ir jo štabui už šio susitikimo su
rengimą. Iš jo išėjome jausdami, 
kad esame viena graži lietuviška 
šeima.

Stasys Kasparas

A. ŠMULKŠTIENĖ

Sausio 21-25 d. Kauno arki
vyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius lankėsi Čikagoje. 
Jis susipažino su įvairiomis lab
darą teikiančiomis lietuvių or
ganizacijomis, susitiko su kelio
mis katalikų or-jomis, kalbėjosi 
su visuomenės veikėjais, lankėsi 
“Drauge”, atnašavo iškilmingas 
šv. Mišias Švč. Mergelės Mari
jos gimimo parapijos šventovė
je, kuriose dalyvavo ir išrinkta
sis Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus su ponia Alma, vysk. 
J. R. Gorman, LR ambasado
rius JAV Stasys Sakalauskas su 
ponia Jūrate ir daug kitų žymių 
svečių.

“Seklyčioje”
Sausio 21 d. porą valandų 

arkivyskupas skyrė susipažinti 
su JAV LB socialinių reikalų 
tarnybos padaliniais: Lietuvos 
vaikų vilties, Lietuvos našlaičių 
globos komitetais, Lietuvos par
tizanų globos fondo nariais. 
Kalbėjosi ir su lietuviškos radijo 
laidos Čikagoje “Margutis II” 
valdybos žmonėmis. LB soc. 
reikalų tarybos pirm. Birutė Ja
saitienė kalbėjo apie LVV ir 
LNG komitetų veiklą, Povilas 
Vaičekauskas - apie LPG fondą 
ir Bronius Siliūnas bei Marija 
Remienė apie “Margutį II”.

Arkivyskupo žodis
Arkiv. S. Tamkevičius daly

vavo ir tradicinėje trečiadienių 
popietėje “Seklyčioje”, kur kal
bėjo gausiai susirinkusiems vyr. 
lietuviams. Su arkivyskupu su
pažindino dr. A. Žygas, kaip tik 
tuo metu irgi besilankęs Čika
goje.

Kalbėdamas apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje, arkivyskupas 
sakė: kai kuo džiaugiamės, dėl 
kai ko liūdime, kai kuo nusivi
liame, norėtume kai ką matyti 
kitaip vykstant. Reikia žvelgti į 
tai, kas vyksta Lietuvoje labai 
atviromis akimis ir išvengti pesi
mizmo, kuris ne stato, o paraly
žiuoja mūsų augimą. Nepaisant 
visų vargų, mes augame. Pasku
tiniai metai parodė: kai vyriau
sybė pradeda rūpintis žmonių 
reikalais, tai ir per trumpą lai
kotarpį galima pasiekti gražių 
rezultatų.

Vienas didžiųjų rūpesčių 
yra žmonių moralė. Tas klausi
mas dažnai apeinamas. Jei ne
pasisektų žmonių dvasinį lygį 
pakelti, labai tamsi ir miglota 
būtų Lietuvos ateitis. Vien tik 
ekonominė gerovė negali išgel
bėti. Kaip tą dvasinį lygį pakel
ti? Jei būtų galimas visų institu
cijų sutarimas ir darbas, tai re
zultatai gal būtų dideli. O dabar 
vieni stato, kiti meistriškai 
griauna.

Jaunimas yra kryžkelėje. 
Apie 50% lanko tikybos pamo
kas. Jauniausieji lanko net 90%, 
bet vėliau tikybos pamokų lan
kymas vis mažėja. Tikybos dės
tymas dažnai priklauso nuo di
rektoriaus, nes nepalankūs di
rektoriai apsunkina tikybos pa
mokas. Studentai un-tuose gau
na žinių, bet patriotinio forma
vimo negauna arba mažai jo 
gauna. Rūpestį kelia ir žinia- 
sklaida. Didelė jos dalis nėra 
draugiškai nusiteikusi tikinčiųjų 
atžvilgiu.

Televizija vienašališka. Ten 
daug nemoralumo. Tyčiojamasi 
iš švenčiausių dalykų, net ir iš 
Lietuvos, nekalbant jau apie ti
kėjimą. Kodėl taip daroma? Vi
sa spauda yra palikta savęs 
kontrolei. O žmonės žiniasklai- 
dą priima už gryną pinigą, nors 
tai būtų ir suklastotas pinigas.

Daug kalbama apie santar
vę. Bet kiekvienos santarvės pa
grindas turėtų būti teisingumas, 
nes kas yra santarvė be teisingu
mo? Neapykantos nejaučia nei 
pats arkivyskupas, nei dauguma 
žmonių, bet jei NKVD narys 
gauna pensiją, o partizanas jos 
negauna, tai žmogui netelpa 
galvoje.

Kat. Bendrijai Lietuvoje da
bar trūksta kunigų idealistų. 
Turime nuostabiai gerų kunigų, 
bet dalis kunigų yra tik tarnau
tojai, kurie atlieka kas būtina. 
Bijau, kad ateityje galime pri
trūkti ir pašaukimų. Kas gali 
jauną žmogų patraukti pasiau
koti, jei jis nemato idealistų?

Lietuvoje tikinčių tarnyboje 
dirba labai didelis skaičius pa
sauliečių. Jie dirbo ir sovietų 

okupacijos metais. Šis pasaulie
čių užsiangažavimas yra labai 
geras mūsų laikų ženklas. Lietu
vos tikinčiųjų gyvenime vyksta 
tam tikra kova tarp tradicijos ir 
naujų dalykų. Yra nesuvokian
čių, kad reikia rimtai ir pozity
viai dirbti evangelinį darbą, o 
ne kovoti su priešu.

Ateities Lietuvą reikia au
ginti ir šeimoje, ir mokykloje. 
Reikia, kad į tą darbą įsitrauktų 
ir kunigai, ir visi sąmoningi krikš
čionys. Lietuvos žmones reikia 
iš naujo evangelizuoti. Kai tėvai 
yra gavę silpnus tikėjimo pa
grindus, tai ir jų vaikai iš tėvų 
nieko negauna. Jaunimas kuria 
šeimas paviršutiniškai. Dabar 
skiriama daug laiko jaunų žmo
nių pasiruošimui šeimos gyveni
mui. Daug dėmesio skiriama ir 
žmonėms, kurie yra varge. “No
riu, kad socialinis darbas tikin
čiųjų bendruomenėje augtų”.

Baigdamas arkivyskupas dė
kojo už paramą. “Tai šventas 
darbas. Norėčiau paraginti: nie
kada nenusivilkite darydami gera!”

Pamaldos
Sausio 25 d. švč. M. M. Gi

mimo šventovėje atnašavo Mi
šias arkiv. S. Tamkevičius kartu 
su Tėvų marijonų provinciolu 
kun. D. Petraičiu, prel. J. Ša- 
rausku, klebonu M. Yakaičiu, 
kun. Pr. Kelpšų. Tai buvo ypa
tingos iškilmės, nes, be aukštų 
dvasiškių, dalyvavo ir išrinktasis 
Lietuvos prez. V. Adamkus su 
ponia Alma bei kiti aukšti Lie
tuvos pareigūnai. Šventovė bu
vo pilnutėlė. Nuostabiai gražiai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. A. Lino, giedojo 
sol. V. Momkus, o vargonavo 
muz. R. Šokas. Arkivyskupo S. 
Tamkevičiaus pomokslu žmo
nės buvo sužavėti. Jį 1998.II.3 
išspausdino “Draugas”, tad čia 
pateikiu keletą minčių, kurios 
labiausiai įkrito mintin ir širdin.

“Esu įsitikinęs, kad svar
biausia pamoka, reikalinga Lie
tuvai, tai išmokti gyventi laisvė
je, išmokti ne laukti geresnio 
gyvenimo, bet jį' kurti sunkiu 
darbu, išmokti atsakomybės už 
dabartį ir ateitį”.

“Per šį 8 metų laikotarpį 
Lietuva pasidalino j dvi dalis, 
bet ne į kairę ir dešinę, o į tuos, 
kurie bet kokia kaina panoro 
būti ne vargdieniai, išmintinges
ni už kitus, ir vargdienius, t.y. 
tuos, kurie bando sąžiningu 
darbu praskinti kelią į ateitį ir 
yra prislėgti dabartinės tikrovės”.

Baigdamas sakė: “Ačiū, kad 
rūpinotės Lietuva, kai buvome 
pavergti ir dabar, kai mokomės 
gyventi laisvėje. Pagaliau ačiū, 
kad davėte mums prezidentą, 
kuris, gyvenęs laisvos ir demok
ratinės visuomenės sąlygomis, 
galės padėti Lietuvai eiti tuo 
pačiu keliu”.

Po šv. Mišių prie šventovės 
durų dar ilgai žmonės sveikinosi 
su arkivyskupu, dėkojo jam ir 
linkėjo Dievo palaimos jo dar
buose. Po to arkivyskupas susi
tiko su parapijiečiais dar ir pa
rapijos salėje.

Ohio gubernatorius GEORGE VOINOVICH sako kalbą Vasario 16 iš
kilmėje Klivlande Nuotr. V. Bacevičiaus

Iškilmingos Mišios Švč. M. Marijos šventovėje 1998.1.25 Čikagoje. Iš kairės: marijonų provinciolas kun. D. 
PETRAITIS, prel. J. ŠARAUSKAS, Kauno arkivykskupas S. TAMKEVIČIUS, parapijos klebonas kun. M. 
YAKAITIS, kun. PR. KELPŠAS Nuotr. Z. Degučio

Rašiniai be nusikaltėlių pavardžių
Atsiliepiant į pastabas dėl rašinio apie Kurkliečių kaimo tragediją

JANINA SEMAŠKAITĖ, 
Kaunas

Dėkoju už “TŽ” 1998 m. sau
sio 6 d. nr. Su malonumu per
skaičiau. Dėkoju ir Alfonsui Na
kui už kritines pastabas kukliam 
mano rašiniui apie Kurkliečių 
kaimo tragediją. Ne kiekvienas 
netgi reikšmingesnis žurnalisto 
darbas yra pastebimas. Taigi bu
vau pamaloninta ir nudžiuginta.

Gaila, tačiau atsiliepdama į 
labai teisingą A. Nako pastabą, 
jog savo apybraižoje paminėjusi 
vienintelę išdaviko pavardę ir 
neparašiusi nė vienos stribo pa
vardės, - negaliu pažadėti, kad 
ateityje panašių klaidų nebus. 
Nepagalvokite, jog nenorėjau su
žinoti, kas buvo tie žmonės, su
deginę kaimą ir įmetę gyvus vai
kus į ugnį. Daugelis kraupių fak
tų jau nuėjo ir dar nueis už
marštin drauge su paskutiniai
siais liudininkais, kurie baigia 
savo dienas. Kas žino, ar nebūtų 
visai užmiršta ir kurkliečių kai
mo tragedija, jei nebūtų suspėta 
prakalbinti žmones, kuriems li
kimas lėmė gyventi. Tačiau tie 
žmonės, kaip aš juos vadinu - 
paskutinieji Lietuvos mohikanai 
- irgi ne viską žino.

Panašias į aprašytąją taut- 
žudystės akcijas vykdė rusų ka
reiviai, kurie irgi nuolat būdavo 
kilnojami iš vietos į vietą, o mū
sų lietuviškus stribelius Saugu
mas taip pat saugojo: deginti 
numatytų sodybų dažniausiai siųs
davo ne vietinius stribus, ku
riuos daug kas pažinojo, o iš ki
tų rajonų. Jeigu ir būta “saviš
kių”, kuriuos žmonės galėtų at
pažinti, tai tikroji tiesa apie juos 
liko įslaptinta archyviniuose do
kumentuose, kuriuos jau seniai 
suspėta išvežti į Rusiją.

Nesitikiu, jog kada nors, at
gavus išvežtus Saugumo archy
vų dokumentus, viskas iki galo 
paaiškės. Geriausiu atveju iš do
kumentų galima patikslinti įvy
kio datą, bet vargu ar ten surasi 
tautžudystės vykdytojų pavar
des. Be abejonės, ateityje dau
giau ar mažiau šis tas bus išaiš
kinta. Gal vieną dieną šito dar
bo imsis jauni Lietuvos istori
kai. Šiuo metu žurnalistai gali 
tik džiaugtis, jei suspėja užrašyti 
išlikusių gyvų liudininkų atminimus.

Tačiau visa tai daroma at
skirų entuziastų rūpesčiu ir lė
šomis. Didesnio aktyvumo šia
me darbe iš jaunos sovietmečio 
kartos tikėtis nelengva. Pen
kiasdešimt metų užtrukęs so
vietmetis taip nutautino Lietu
vą, jog pasekmės mus lydės dar 
ir ateinantį penkiasdešimtmetį. 
Šiuo metu jauniems daugiau rū
pi, kaip jie patys sakosi, turtinga 
ateitis.

Labiausiai stebina vyriausy
bės narių pozicija, tiek kairio
sios, tiek ir dešiniosios pusės: 
daug šnekama apie tautos su
priešinimą, visi žada visus sutai
kyti, tačiau neįžvelgia, arba są
moningai nenori matyti, kas iš
skyrė lietuvius ir tebeskiria. O 
tiesa labai pąprasta: niekas nie
ko nei priešina, nei nuteikia vie
nus prieš kitus. Kalbėjausi su 
daugeliu žmonių, patyrusių di
džiausią pažeminimą ir kančias 
Saugumo kamerose, tremtyje, 
tačiau nė vienas jų nešaukė nei 
teisingo atpildo, nei keršto savo 
skriaudėjams ir išdavikams. Rei
kia tik stebėtis krikščionišku at
laidumu. Visi jie kalbėdavo be
veik tais pačiais žodžiais: “Ne
pykstu, atleidau savo skriaudi
kams, niekam nelinkiu blogo, 
tačiau noriu tik vieno, kad būtų 
viešai išsakyta istorinė tiesa. At
virumas tegul būna tas gėdos 
teismas ir pamoka ateičiai”.

Tik iš vyriausybinių tribūnų 
vis dar šnekama apie supriešini
mą ir žadama visus sutaikyti. 
Kam tos tuščios šnekos? Kad il
giau būtų nutylėta tiesa? O kol 
nenorima nei matyti, nei išaiš
kinti, kur ir kiek skriaudų būta, 
gyvieji pokario Lietuvos istori
jos liudininkai vienas po kito 
išeina amžinybėn. Greit nebe
liks kam apie tai pasakoti.

Labai reikalingam darbui - 
užrašyti dar gyvų liudininkų pri
siminimus lėšų neskiriama. Mū
sų senieji “draugai” ir naujieji 
“ponai biznieriai” greičiau pa
skirs šimtus kainuojančias dova
nas kokiam nors berneliui, pa
rodžiusiam nuogą užpakalį per 
žemiausio skonio laidą jaunimui 
“Dar ne vakaras”, arba alaus gė
rimo konkursui, nei atiduos nors 
dešimtį litų ekspedicijai į sude
gintų sodybų vietas. Mat to Lie
tuvoje dar niekam nereikia. 
Kad toji istorinė tiesa spaudoje 
ar knygose būtų paskelbta, kol 
kas rūpi tik žuvusių ar nukentė
jusių nuo okupacijos artimiesiems.

Net kukliausiai išvykai, pa
sitenkinant varganomis kelionės 
sąlygomis, tenka išleisti kur kas 
daugiau lėšų, nei už atliktą dar
bą gali sumokėti honoraro ir 
gana turtingas laikraštis. Be to, 
turtingesni leidiniai tokių temų 
neskuba gvildenti.

Kodėl apie tai rašau Jums? 
Nenorėčiau būti klaidingai su
prasta: nei tikiuosi, nei laukiu, 
jog kas nors mano ar bendra
minčių rūpesčius sumažins. Mat 
ne vienam gana aukštai iškilu
siam Lietuvoje kur kas svarbiau 
šį bei tą nutylėti, kad tik neišlįs
tų kokio nors veikėjo, padėjusio 
komunisto partinį bilietą, ne vi
sai tautiški darbeliai. O karta, 
kuri ištvėrė pokario siaubą ir vi
sa širdimi nori, kad tiesa būtų 
atskleista, pati vos pragyvena iš 
skurdžių pensijų. Tokia mūsų kas
dienybė, ir nieko čia nepakeisi.

Kartais mane verčia perne
lyg atsargiai rašyti ir nepaminėti 
vienos ar kitos pavardės labai 
subtilios priežastys: nesunku 
žmogų apkaltinti išdavyste. O 
jeigu jis išdavė kankinamas ar 

pagrąsintas, jog bus susidorota 
su jo šeima? Tik gerai patikri
nus faktus (tam reikia didesnių 
galimybių ir lėšų), tik apklausi- 
nėjus devynis kaimus aplink įvy
kio vietą ir suradus bent tris 
žmones, galinčius patvirtinti, 
jog vienas ar kitas stribas daly
vavo deginant namus ar ren
giant masines miškų “valymo” 
akcijas, - turėčiau moralinę tei
sę skelbti žudiko pavardę.

Ne visai paprasta rašyti ir 
apie rezistento nuopelnus. Būti
nai atsiras koks nors kaimynas 
ar giminaitis, kuris bandys, kiek 
tik įmanoma, rezistento darbus 
nuvertinti, ypač jei esama gimi
nių užsienyje. Ką gali žinoti, ims 
koks nors dėdė ir pradės remti 
materialiai rezistentą. Tai jau 
ne! Verčiau užversti ant jo veži
mą paskalų! Ir verčia, kol šimtą 
kartų pakartotas melas virsta į 
“tiesą”.

O turime žmonių, surinku
sių ir išsaugojusių Lietuvos isto
rijai dideles vertybes. Įvertinusi 
mokytojo kolekcionieriaus, bu
vusio partizano Andriaus Druč- 
kaus surinktas istorines relikvi
jas, Rokiškio savivaldybė pasky
rė patalpas muziejui įrengti. Mo
kytojas pasiruošęs atiduoti vals
tybei neįkainuojamus rodinius, 
tačiau iš savo lėšų tikrai neį
stengs įsigyti visko, kas reikalin
ga muziejaus vertybių parodai. 
O savivaldybė lėšų neturi. Gana 
to, kad skyrė pinigų seno pasta
to remontui.

Manote, atsilieps mūsų pra
turtėję verslininkai? Tikrai ne. 
Kol kas rašantiems pokario isto
rijos temomis ir tiems, kurie jau 
nuveikė kur kas daugiau, padė
ką reiškia tik žmonės, patys nu
kentėję per sovietmetį. Morali
nė parama labai mus palaiko, 
tačiau to per maža. Todėl “nesi
girsiu” kokiomis temomis dar 
ketinu prašnekti, nors norinčių 
padėti, žinau, neatsiras, o galin
čių trukdyti visada būna.

Tai tiek... Atsiprašau, jei ir 
ateityje ne viską, netgi bendro
mis jėgomis su mano apybraižų 
herojais pajėgsiu sužinoti, išaiš
kinti, koks stribas, kuo ir kiek 
nusikalto. Tačiau viena galiu pa
žadėti: savo rašiniais kreipsiuosi 
į žmogaus sielą ir širdį, ypač į 
jaunimo jausmus, vildamasi, jog 
karta, kuri dabar dar lopšyje, 
atgims savo siela laisvei ir nepri
klausomybei. Sovietmečio jau
noji karta dar kurčia ir akla mū
sų istorinei praeičiai ir patrio
tizmui.

O gal tokių atsidavusių Tė
vynės laisvei, kokie buvo ir išli
ko mano apybraižų herojai, nė 
nebeturėsime? Gal per artimiau
sią penkiasdešimtmetį mes tap
sime tikrais Euro vaikais, pasiė
mę iš kosmopolitinės kultūros 
viską, ko mums reikia ir dar 
daugiau - ko nereikėtų? Kas ži
no?... Tai bus jų ateitis ir jų gy
venimas. Aš liksiu ištikima savo 
kartai, jos tikėjimui ir jos idealams.

Štai kodėl gerb. Alfonsą Na
ką, jeigu tik leidžia jo jėgos ir 
sveikata bei finansinės galimy
bės, norėčiau nuoširdžiai pakviesti 
šią vasarą į mažą išvyką partiza
nų kovų ir sudegintų sodybų vie
toves. Čia Jūs visa širdimi paju
site, kuo alsuoja gyvoji Lietuvos 
istorija, ne ta - sausų skaičių ir 
faktų, kai sakoma, jog vieno 
žmogaus žūtis - tragedija, o 
tūkstančio - jau tik statistika.

Tad... pabūkite su mumis vie
tose, kur kalba kiekvienas su
griautas sodybos pamato akme
nėlis ir supasi žemė.



Muzikė AUDRONĖ ŠARPYTĖ

Nauji muzikiniai žingsniai
Toronte apsigyvenusi žymioji smuikininkė, buvusi Lietuvos 
muzikos akademijos dėstytoja AUDRONĖ ŠARPYTĖ sudarė 
naują kamerinį orkestrą, kurio pirmasis koncertas įvyks š.m. kovo 
15 dieną Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. Ta proga ji sutiko 

atsakyti į pateiktus klausimus

- Š. m. kovo 15, sekmadienį, 
4 v.p.p. Toronto Prisikėlimo pa
rapijos didžiojoje salėje įvyks 
Lietuvos nepriklausomybės Kovo 
11-tosios dienos minėjimas. Me
ninę dalį atliks naujas kamerinis 
orkestras. Kas tai per orkestras, 
Audrone?

- Lotynų kalbos žodis ca
mera, reiškia kambarį. Kameri
niam orkestrui nereikia didelės 
erdvės, jis gali koncertuoti salo
ne. Sudarytas iš styginių grupės 
(smuikai, altai, violončelė, kont
rabosas), kurioje groja apie pen
kiolika asmenų. Toks orkestras 
turi daug galimybių: 1. gali tapti 
mažu simfoniniu, 2. gali susi- 
skaidyti į grupes (oktetai, kvar
tetai ir t.t.) Lengva išvykti į ki
tus miestus, nes nereikia didelių 
išlaidų. Pasaulyje sukurta daug 
gražios muzikos tokiam viene
tui. Vilniuje žinomi du kameri
niai orkestrai.

- Kaip tau kilo idėja sudaryti 
tokį vienetą Kanados lietuvių pa
dangėje?

- 1990 m. Vilniuje susibūrė
me jaunimo kamerinį orkestrą 
“Musica Vilnensis”, kuriame 
ėmiausi koncertmeisterės parei
gų. 1991 m., jau būdama Meksi
koje, pasiūliau sukurti mano 
mokinių kamerinį orkestrą. Ka
nadoje buvau pakviesta pagroti 
lenkų orkestre “Celebrity” (To
ronte lenkai turi du kamerinius 
orkestrus). Savo orkestrą lenkai 
labai myli ir vertina. Aš galvo
jau, kodėl gi mes, lietuviai, ne
galėtume turėti savo kameri
nio? Turime daug gražios lietu
viškos muzikos. Toks orkestras 
atspindėtų mūsų kultūrą, gyva 
muzika pasiektų ir lietuvį, ir ki
tatautį klausytoją. Kiek žinau, 
Kanadoje tai būtų pirmas 
lietuvių kamerinis orkestras.

- Ką lietuviško žadate duoti 
pirmame koncerte?

- Pirmiausia norėčiau nuo
širdžiai padėkoti Vilniaus stygi
nių kvarteto pirmajai smuiki
ninkei prof. Audronei Vainiū- 
naitei už atsiųstas koncertui rei
kalingas partitūras ir Čiurlionio 
muziką “Volungės” choro vado
vei Daliai Viskontienei už Nau
jalio ir Sasnausko kūrinius. Į sa
vo programas visuomet stengsi
mės įtraukti lietuvių kompozi
torius.

Mūsų orkestre branduolį 
sudarys lietuviai muzikai, ta
čiau, norėdami sudaryti pilną 
sąstatą, kviesime muzikus iš 
Ošavos simfoninio orkestro, ku
riame aš dabar dirbu. Nuosta
bu, kad lietuvių kompozitorių 
kūrinius gros ir pirmą kartą iš
girs kitų tautybių muzikai ir 
klausytojai. Nuostabu, kad lie
tuviai atliks pasaulyje pripažin
tus žymių kompozitorių kūri
nius, tokius kaip Mozart’as, Vi
valdi ir kt. Muzika yra tarptauti
nė kalba, dar daugiau - tai šir
džių kalba, kurią supranta visas 
pasaulis.

- Su kokiais organizaciniais 
rūpesčiais susiduri?

- Nuo senų senovės muzi
kai reikia rėmėjų, kurie globotų 
ir padėtų. Visą gyvenimą studi
javę muziką, atlikėjai valgo duo
ną iš savo profesijos. Todėl 
mums labai svarbu, kiek aukų 
gausime šiame ir ateities kon
certuose. Labai dėkinga vi
siems. kurie jau prisidėjo prie 
šio koncerto įgyvendinimo. Juk 
juo daugiau galėsime pakviesti 
atlikėjų, juo pilniau skambės 
muzika. Jei kas galėtų orkestrui 
paaukoti, yra sąskaita Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve, nr. 1709351.

- Koncertas skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimui. 
Kaip tai atsispindės muzikoje?

- Pirmenybė - trims minė
tiems lietuvių kompozitoriams. 
Albinoni Adagio - labai grau
dus kūrinys bus skirtas žuvu- 
siems po rusų tankais 1991 m. 
sausio 13 d. Dar ir dabar mano 
akyse stovi surikiuoti vienas ša
lia kito karstai žmonių, kurie 
paaukojo savo gyvybes. Tuo lai
ku žuvusiems grojau ir aš. Atsi
menu kaip grojant ne vienam iš 
mūsų ritosi ašaros per veidą. 
Vivaldi koncertas “Pavasaris” 
turėtų pakelti mus visus j 
tikėjimą pražystančios ateities, 
optimistiškai žvelgti į gyvenimą, 
negalvoti vien tiktai apie 
sunkumus ir praradimus.

- Audrone, gyveni Kanadoje 
jau ištisi metai, norėtume geriau 
pažinti tave kaip smuikininkę.

- Gimiau mokytojos ir žur
nalisto šeimoje. Mama visą gy
venimą dainavo chore, tėvas 
retkarčiais smuikuodavo. Bai
giau įžymiąją Čiurliono mokyk
lą žinomos pedagogės Beatos 
Vasiliauskaitės klasėje. Konser
vatorijoje (dabar Muzikos aka
demija) studijavau pas Lietuvai 
daug nusipelniusį, lietuviškos 
smuiko mokyklos pradininką, 
Davido Gostracho mokinį prof. 
Aleksandrą Livontą. Ši asmeny
bė mane suformavo ir kaip 
žmogų, ir kaip smuikininkę. De
ja, jis labai jaunas mirė po 
triumfalinio koncerto, kuriame 
atliko E. Balsio kūrinį. Liko jo 
atminimas, man nepaprastai 
brangus. Iš jo įgytos žinios man 
pravertė visam gyvenimui. Vė
liau trejus metus mokiausi 
Maskvos konservatorijos asis- 
tentūroje - stažuotėje, kuri man 
suteikė teisę dėstyti Lietuvos 
muzikos akademijoje. Iš viso 
smuiko meno mokiausi 20 me
tų, vėliau 13 metų dėsčiau ka
merinio ansamblio muziką Lie
tuvos akademijoje. Išleidau apie 
40 diplomantų, kurie mokėsi 
mano klasėje.

Išvykau į Meksiką prieš 7 
metus, dirigento Sergio Carde
nas pakviesta dirbti Guanajuato 
filharmonijos orkestro koncert
meistere. Vėliau vadovavau Co
lima valstijos styginiam kvarte
tui, įsteigiau vaikų muzikos mo
kyklą. Prieš metus atvykau į Ka
nadą, pajutusi, jog ilgainiui bus 
sunku pernešti didelius Meksi
kos karščius, neįprastus žemės

Asmens raida ir religija
Nauja kun. dr. Kęstučio Trimako knyga

“Ilgus metus mūsų krašte 
žmonės buvo verčiami pasijung
ti sovietinei sistemai. Atgavus 
nepriklausomybę, dabar tos sis
temos varžtų nebėra, bet liku
sios skaudžios pasekmės tebe- 
žaloja mūsų tautą, sunkindamos 
tiek asmenį, tiek visuomeninį 
brendimą. Tegu šioje knygoje 
nagrinėjama egzistencinio apsi
sprendimo svarba padeda mums 
matyti žmogaus subrendimo ga
limybes ir įkvepia siekti kuo 
aukštesnių dvasinių skrydžių”, - 
taip rašo kun. dr. Kęstutis Tri
makas savo naujos knygos įva
de. Jo nauja studija “Asmeny
bės raida gyvenime: II. Egzis
tencinio apsisprendimo psicho
logija” iš spaudos išėjo 1997 m. 
rudenį. Tai antroji knyga religi
jos psichologijos knygų serijoje, 
kurios leidėjas yra Katalikų teo
logijos fakultetas Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. Au
torius yra to universiteto profe
sorius.

Pirmoji knyga serijoje, pa
vadinta “Žmogaus aukščiausi 
skrydžiai: religinių išgyvenimų 
psichologija”, buvo išspausdinta 
1996 m. Joje buvo svarstomi re
liginiai išgyvenimai, jų reikšmė 
ir vertė žmogui. Amerikiečio 
psichologo-filosofo William’o 
James’o žodžiais, religiniai po
tyriai yra “žmogaus aukščiausi 
skrydžiai”. Tos knygos paskuti
nėje dalyje K. Trimakas nuro
do, kad į tikrovę atsiliepianti re
ligija yra egzistencinis asmens 
pokalbis su Esančiuoju, besireiš
kiantis religiniais išgyvenimais.

Knygoje “Asmenybės raida 
gyvenime” autorius nagrinėja 
nebe individualius religinius po
tyrius, bet visą žmogaus gyveni
mą, atskleisdamas kiekvieno jo 
laikotarpio reikšmę. Kūdikystė, 
vaikystė, jaunystė, suaugystė, 
senatvė ir net mirtis svarstomos 
žymiųjų žmogaus raidos stebė
tojų - Eriko Erikson’o, Danie
liaus Levinson’o, Carl’o Gusta- 
v’o Jung’o bei kitų teorijų ir 
įžvalgų šviesoje. Dar aiškiau ir 
vaizdžiau tie tarpsniai atsklei
džiami knygos autoriaus taikliai 
parinktais pavyzdžiais iš gyvenimo.

Asmuo lemia savo likimą 
egzistenciniais apsisprendimais. 
Jie ima ryškėti jaunystėje ir lydi 
jį visą gyvenimą iki paskutinio 
atodūsio. Žmogus apsispren
džia pagal savo vidinius polin
kius. kurie dažnai tampa įpro
čiais ir nusistatymais. Jam dau
giau tenka apsispręsti jaunystė
je ir viduramžyje, o senatvėje 
peržvelgia visą praeitį. Svarbus 
yra ypač mirties momentas. 
Anot dr. Elizabeth’os Kueb- 
ler’os-Ross’os, mirtis asmeniui 
gali būti paskutinė brendimo 
pakopa.

Persvarstęs visą asmenybės 
raidos procesą, autorius paro
do, kaip kiekviename gyvenimo 
laikotarpyje religija gali asmenį 
praturtinti, būtent - plėsti pa- 

drebėjimus ir kaimynystėje vei
kiančio ugnikalnio grėsmę. Vis 
dėlto labai pamilau meksikiečių 
muziką, ir manyje liko gili meilė 
tam kraštui. Tačiau esu tikrai 
patenkinta įsikūrusi Kanadoje, 
kur duodu privačias pamokas ir 
groju Oshawa-Durham simfoni
niame orkestre.

- Esi smuikininkė, turintį il
gą ir didelę patirtį. Bet ar muzika 
taurina žmogų, daro jo gyvenimą 
turiningesnį?

- Pažink muziką, pažinsi gy
venimą - sakydavo mano moky
tojas Aleksandras Livontas. 
Mes, muzikai kaip magai, gali
me padaryti, kad žmonės neap
kęstų “simfonijų”, arba iškelti 
savo “aš” aukščiau už muziką, 
bet galime per muziką padaryti 
žmones geresniais. Būti muziku 
- didelė atsakomybė, nes gar
sas, kaip chirurgo skalpelis, gali 
sužeisti arba pagydyti širdį, gali 
įsiskverbti į žmogaus sielą, jį 
pravirkdyti arba paguosti. To
dėl mes turime būti švarūs, atvi
ri, atiduoti visą save klausytojui. 
Jei muzikas turi sielos dėmių, 
tai iš karto atsispindi jo grojime. 
Gali būti techniškas, virtuoziš
kas, bet šaltas atlikimas. Jei mu
zikas įsijaučia, pakyla į ekstazę, 
nusileidžia į gilumines žmogaus 
sferas, gali taurinti sielą krištoli
niais šaltinio vandens garsais. 
Padėti žmonėms - kiekvieno 
muziko misija. 

saulėžiūrą, gilinti savimonę ir 
motyvuoti kilnius altruistinius 
siekius. Iš viso to seka išvada, 
kad sąmoningai įsisavinta religi
ja asmenį didžiai brandina.

Šioje studijoje autorius per
mąsto viso gyvenimo procesą 
trimis skirtingais požiūriais: as
mens raidą (raidos psichologi
ja), egzistencinės krypties rinki
mosi kelią (apsisprendimo psi
chologija), savanaudišką užsi- 
skleidimą savyje ar altruistinį 
atsiskleidimą kitų gerovei, vis 
labiau pripažįstant kitus mylėti 
įkvepiantį Esantįjį nuolat besi
tęsiančiu egzistenciniu pokalbiu 
(religinės raidos psichologija).

Prof. K. Trimakas šios kny
gos medžiagą neretai sieja su 
pirmosios “Skrydžių” knygos 
mintimis. Kaip anoje, taip ir 
šioje knygoje yra apstu pavyz
džių iš gyvenimo. Jie atlieka 
svarbų vaidmenį. Jais autorius 
iliustruoja dėstomą medžiagą. 
Pavyzdžiui, kiekvienam raidos 
laikotarpiui jis pritaiko po kele
tą gyvenimiškų aprašymų iš įvai
rių asmenų biografijų: visuome
nininko Prano Dovydaičio, ra
šytojo Dostojevskio, gydytojos 
Birulės Žemaitytės, filmų artis
tės Marylin’os Monroe, taip pat 
autoriaus surinktų Lietuvos 
žmonių pasisakymų.

Ypač įdomi yra akademinio 
jaunimo patirties analizė jų pir
mųjų apsisprendimų bei krizių 
laikotarpyje. Prof. K. Trimakas 
parodo, kaip pačių psichologų 
gyvenimo patirtis turėjo lemia
mos įtakos jų įžvalgoms bei teo
rijoms. Kaip “Skrydžiuose” bu
vo svarbios tokios biografinės 
pastabos apie James’ą, Maslow’ą, 
o ypač apie konclageryje kalė
jusį Frankl’į, taip “Raidos” stu
dijoje - apie Jung’ą, Levinson’ą,
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Kryžius katedroje
1. Ištikimybė
Paslaptingas slėnis Šventaragio: 
Čia rūstaus Perkūno šventykla, 
Ir ugnis šventoji dieną naktį dega - 
Apšviesta Valdovo statula. 
Jis ne tik žmonių - dievų 

karalius:
Požemiuos gyvatės rangos, 

šnypščia, kelias.
Laikas skuba. Soste jau Jogaila, - 
Visą Lietuvą pakrikštyt žada. 
Stabmeldystės jam nė kiek 

negaila -
Lenkų karalitę greitai veda, 
O kai lenkai išrenka karalium, 
Tai ir Vilnius klaups prieš 

naują galią.

Aukuras, altoriai ir statulos 
Griaunami, skandinami Nery - 
Stabmeldystės žymės lygios nuliui - 
Krivi Gintautai, žalčių jau neturi. 
Štai valdžios naujieji atšvaitai - 
Tuoj krikščionių bus šimtų šimtai.
Deja, Gintautas - Krivaitis 

paskutinis
Ištikimas liko stabmeldžiams.
Gailestis netilpo jo krūtinėj
Taip išniekintam tikėjimui didžiam: 
Pakaunėj pasislėpė guvus, 
Gerbė lig mirties savus dievus.

2. Užmarštis
Kur puikavos aukuras garbingas, 
Pergalę jie kryžium pažymėjo. 
Nelietė jo net statydami 

bažnyčią.
(Sąmoningai nelietė - ne tyčia).
Taip žmonijos atpirkimo 

simbolis nedingo -
Dieną naktį Katedros viduj stovėjo.
Bet Jogailos statinį gaisrai surijo, 
Pelenus išžarstė vėjų mostai. 
Vytautas, Didysis kunigaikštis, 
Su žmona Ona ne kartą šioje aikštėj 
Vis dūmojo, planų gijas tiesė - 
Čia bažnyčią pastatyti troško.

0 koks grožis! Kiek bokštelių, 
bokštų...

Stilius gotiškas. Tarsi nulieta.
Tas puošnumas pakeri kiekvieną:
Prabanga - žvakidės,lempos, 

sienos...
Bet, deja, suprato - čia ne 

pokštai -
Kryžių pastatyt pamiršo senoj vietoj.

3. Senelio apsilankymas
Kartą atkeliavo senutėlis, 
Maloningu veidu ir barzdotas. 
Jis paprašė vietos kunigėlį, 
Kad šis po bažnyčią pavedžiotų.

assasaaairwmMggu mu ■ vr u mi u ir' ii1 ani

ASMENYBĖS

RAIDA
GYVENIME

I FGžlSfE'iClSiC APSISPWSNDMO *SICH0103UA

Kuebler’ą-Ross’ą, ir ypač apie 
Erikson’ą, jauną klajojusį daili
ninką, tapusį asmens tapatybės 
žinovu.

Kaip “Skrydžių” knygoje, 
taip ir šioje “Raidos” studijoje 
savo gyvenimo patirtimi bei 
dvasinėmis apraiškomis besido- 
mįs skaitytojas ras apsčiai me
džiagos apie kiekvieną gyveni
mo laikotarpį: vaikystę, jaunys
tę, suaugystę, viduramžio krizę, 
senatvę ir mirtį.

Knyga naudinga tėvams, 
dvasiškiams, auklėtojams, psi
chologams ir socialiniams dar
buotojams.

Knygos gale nurodomi ir 
tos serijos kitų ruošiamų knygų 
pavadinimai: “Tikėjimo brendi
mas: II. Egzistencinio apsi
sprendimo psichologija”, “Esa
me seserys ir broliai: Bendravi
mo psichologija” ir “Išgyvenimų 
rinkinys”.

Kęstutis A. Trimakas, ASME
NYBĖS RAIDA GYVENIME: 
I. EGZISTENCINIO APSI
SPRENDIMO PSICHOLOGI
JA. Tarpdiecezinės katecheti
kos komisijos leidykla, Kaunas, 
1997. Leidėjas - Katalikų teo
logijos fakultetas Vytauto Di
džiojo universitete, 326 psl. 
Viršelis dail. Algės Varnaitės.

INF.

Valentas juk šičia viską žino - 
Svečiui rodė tarsi antrą dangų: 
Ir būgnus, ir muzikos vamzdyną, 
Žvakides ir lempas brangias.

Atsisveikino su Valentu senelis. 
Palingavo savo galvą žilą.
Rodos, džiaugėsi kiek tiktai gali, 
Deja, pusryčių nevalgė, o pakilęs

Tarė lyg lemtingą maldos žodį: 
“Gaila, kad nėra medinio 

kryžiaus -
Atminimo ženklo neparodei... ” 
Ir skubiai išėjęs nesugrįžo.

4. Vyskupo sapnas
Valentas pamiršo tą senelį, 
Ir jo žodžių mintyse neliko. 
Slinko dienos ir savaitės kelios - 
Vyskupas į Katedrą atvyko.
Klūpo Mykolas. Klaupyklą 

šilkas dengia,
Karštai meldžias, kol sapne panyra.
Mato pirmą vyskupą Andriejų 

žengiant -
Mirusį seniai prakilnų vyrą.
Ėjo Andrius apšviestas, didingas, 
Didelį medinį kryžių nešė...
Jį pastatęs senoj vietoj dingo, 
Nieko Mykolui nepratarė, neprašė.
Tačiau sapnas niekaip neišbluko - 
Vyskupas jį kunigams išsakė.
Valentas dabar prisiminė 

senuką,
Kai šis kryžiaus pasigedo degant 

žvakėms.
Taip! Tai pirmtako vėlė čia lankės, 
O atrodė tik senelis menkas.

5. Nukryžiuotasis sugrįžo
Vytautą, mūs Didį kunigaikštį, 
Taip nuoširdžiai reikia gerbt ir girti: 
Viduj Katedros, kad kiekvienam 

būt aišku,
Brangų įrengė altorių, Kryžiui skirtą, 
Ir iš dramblio kaulo pjaustyta, puiki 
Nukryžiuotojo pakibo figūra.
Nelietė gaisrai, nė karas. (Ar tiki, 
Kad lig šiolei ji dar tebėra 
Zakrastijoje prikalta prie 

medinio kryžiaus,
Kuris nešamas procesijų metu?)

Amžinai jau Nukryžiuotasis sugrįžo, 
Tik ar grįžom maldai mes kartu?

Red. pastaba. Šis eiliuotas pada
vimas parašytas pasinaudojant 
proziniu P. Vingio leidiniu “Vil
niaus padavimai”, “Mintis”, 1991.

O KULTMEJE VEIKLOJE
Aktorė Audrė Budrytė, daly

vavusi Balio Sruogos minėjime 
Jaunimo centre, šią žiemą vaidina 
Čikagoje, Mary Archie teatro spek
taklyje “Penguin Blues”. Pernai ji 
dirbo gastoliuojančio “Chamber” 
teatro spektaklyje “Encore”. Šiuo 
metu A. Budrytė repetuoja lietu
višką vienos aktorės spektaklį “Pro
tėvių dangaus žiūrėtų”, jo prem
jerą numačiusi šį pavasarį.

Popietę Baliui Sruogai (1896- 
1947) prisiminti Jaunimo centre 
Čikagoje sausio 25, sekmadienį, 
surengė Lietuvoj vaikus globojan
tis “Saulutės” būrelis, vadovauja
mas Indrės Tijūnėlienės. Veiklią 
šio renginio atlikėjų grupelę su
darė rašytoja Nijolė Užubalienė, 
aktoriai Audrė Budrytė ir Juozas 
Raudonis, smuikininkė Lilija Re
kašiūtė, fleitistė Asta Šepetytė, 
pianistai Lina Sidabraitė ir Mani- 
girdas Motekaitis bei sceną pa
ruošusi dail. Rasa Sutkutė. Dabar 
turbūt didžiausio dėmesio yra su
laukusi Balio Sruogos, kalinto na
cių Stutthofo stovykloje, beletri
zuotų atsiminimų knyga "Dievų 
miškas”, parašyta 1945 m., išleista 
1957 m.

Čikagiškis “Dainavos” ansamb
lis sausio 18, sekmadienio popie
tę Švč. M. Marijos gimimo para
pijos šventovėje žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę atminimą pagerbė jiems 
skirtu religinės muzikos koncertu 
“Pasiaukojau Dievui, artimui ir tė
vynei”. Programos atlikėjų eilėse 
buvo Dariaus Polikaičio diriguo
jamas mišrus 26 moterų ir 13 vyrų 
choras, sol. Virginija Bruožytė, 
vargonais grojęs pianistas Mani- 
girdas Motekaitis, Marius Gražu
lis su kitais instrumentalistais. 
Koncertas, pradėtas kitataučiais 
kompozitoriais, buvo užbaigtas lie
tuviais - Česlovu Sasnausku, Konra
du Kavecku, Vytautu Juozapaičiu, 
Juozu Strolia, Beinariu.

Iš Laisvės gynėjų dienai skir
tų renginių turbūt labiausiai išsi
skyrė Lietuvių folkloro teatro 
Šiaulių miesto katedroje atlikti 
apeiginiai bylojimai apie Juozo 
Lukšos-Daumanto ir visos Lietu
vos partizanų laisvės kovą “Ir kel
sis vėl iš tavo kraujo Lietuva”. 
Šios kompozicijos autorius ir reži
sierius buvo pats teatro vadovas 
Povilas Mataitis, dailininkė - Da
lia Mataitienė. Atlikėjais jon įsi
jungė bylotojas Regimantas Ado
maitis, bylotoja Renata Vagnery- 
tė, dainininkų ir giedotojų grupė, 
dainų ir giesmių užvedėja Janina 
Armonaitė ir Diana Anevičiūtė 
mylimosios vizijoje. Šį renginį rė
mė Šiaulių miesto savivaldybės 
kultūros skyrius, Lietuvos kultū
ros ministerija, Vilniaus miesto sa
vivaldybės kultūros ir meno sky
rius, fotomenininkas Vaidotas 
Grigas ir dienraštis “Lietuvos ai
das”. Tas renginys, atrodo, buvo 
paskatinamasis įvadas ilgai pla
nuojamam filmui apie Lietuvos 
partizanų kovas ir jų drąsųjį vadą 
Juozą Lukšą-Daumantą.

Vaidybinės juostos “Vienui vie
ni” filmavimą numatoma pradėti 
šių metų gegužės mėnesį. Filma
vimui ir ypač jo gamybinei daliai 
jau yra sudaryta “Daumanto stu
dija” su gamintoju Vytautu Vili
mu. Istoriniais duomenimis grįstą 
scenarijų parašė Pranas Morkus 
ir režsieriumi pasirinktas Alman
tas Grikevičius, anksčiau sukūręs 
“Jausmus”, vieną geriausių lietu
viškų filmų. Planuojamo filmo pa
vadinimas “Vienui.vieni” numaty
tas tik kūrimo laikotarpiui. Jis 
greičiausiai bus pakeistas geres
niu, jeigu tokį pavyks surasti. 
Filmo “Vienui vieno” numatoma 
trukmė - 250 minučių. Planuoja
mos dvi šio filmo versijos. Viena 
bus skirta kino teatrams, kita - 
penkių serijinių dalių televizijos 
programai. Apie 70% viso filma
vimo bus atlikta Lietuvoje, o 30% 
- Prancūzijoje, Vokietijoje, Len
kijoje, Švedijoje, Britanijoje. Tie 
epizodai, matyt, bus susieti su pa
grindinio veikėjo J. Lukšos-Dau
manto proveržiu į Vakarus. Tos 
šalys yra įsipareigojusios apmokė
ti filmuotojų grupės kelionės ir 
gyvenimo išlaidas. Filmo “Vienui 
vieni” sąmata turėtų siekti apie 
keturis milijonus litų. Apie treč
dalį lėšų turėtų paskirti Lietuvos 
kultūros ministerija. Likusiai da
liai reikės Lietuvos krašto apsau
gos ministerijos, kitų žinybų ir net 
užsienio valstybių paramos. Filmą 
buvo norėta baigti iki Lietuvos 
kariuomenės aštuoniasdešimt
mečio šventės, bet dabar baigimo 
datą jau teko nukelti į sekančių 
metų rudenį.

Ukmergės kultūros centro 
folklorinis ansamblis “Dagilėlis”, 
veikiantis jau dvyliktuosius me
tus, išleido pirmąją garsajuostės 
kasetę. Joje įrašyti 25 kūriniai - 
Ukmergės krašto senosios dainos 
bei instrumentinės aukštaitiškų 
šokių melodijos. “Dagilėlį” suor
ganizavo vidurinės mokyklos mu
zikos mokytoja Jūratė Martinku- 
tė, pirmuosius daininkus ir muzi
kantus suradusi Ukmergės ligoni
nės darbuotojų eilėse.

“Akademijos” dailės galerijoj 
Vilniuj buvo surengta dviejų jau 
mirusių žymių grafikų Telesforo 
Kulakausko (1907-1977) ir Me- 
čislavo Bulakos (1907-1994) dar
bų paroda. Abu jie neprisitaikė 
prie sovietinės kompartijos reika
lavimų ir buvo patekę cenzorių 
nemalonėn. M. Bulaka yra po
karinio Vilniaus dailės instituto 
rektorius, iš šių pareigų atleistas 
1951 m. Jam šioje parodoje at
stovavo iš Lietuvos dailės muzie
jaus fondų paimtas piešinių rin
kinys, Vilniaus senamiesčio vaiz
dų ciklas, sukurtas 1943-50 m. T. 
Kulakausko darbų šiai parodai 
nebuvo rasta net ir Lietuvos dai
lės muziejaus fonduose. T. Kula
kausko parodai jo bičiuliai parū
pino keletą išsaugotų grafikos 
darbų, piešinių, plakatų ir knygų 
iliustracijų.

Antano Sutkaus nuotraukų pa
rodą, skirtą Vasario šešioliktosios 
aštuoniasdešimtmečiui, Strasbur- 
ge, Europos tarybos rūmų didžia
jame priesalyje, surengė nuolati
nė Lietuvos atstovybė prie tary
bos, Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija ir M. Mažvydo bibliote
ka. Parodos atidaryme trumpą žo
dį apie Lietuvos kelią nepriklau- 
somybėn prancūzų ir anglų kalbo
mis tarė Aurimas Taurantas, jos 
ambasadorius prie Europos tary
bos, dalyvius supažindinęs ir su 
fotomenininku A. Sutkumi. Paro
doje buvo išstatytas jo populiaru
sis nuotraukų ciklas “Basų kojų 
nostalgija”. O nespalvoti nuotrau
kų lakštai atstovavo Lietuvai šio 
šimtmečio septintajame, aštuntaja
me ir devintajame dešimtmečiuose.

Į tarptautinį “Legendinių mo
terų” projektą Lietuva įsijungs su 
XVI š. gyvenusia Barbora Radvi
laite, Žygimanto Augusto žmona, 
ir su Marija Alseikaite-Gimbutie- 
ne, viena žymiausių pasaulio ar
cheologių, kurios moksliniai dar
bai išversti į daugelį pasaulio kal
bų. “Legendinių moterų” projek
tas yra pasaulinio masto renginys, 
remiamas Jungtinių Tautų. Jame 
dalyvauja 185 pasaulio valstybės. 
Lietuvoje tą projektą koordinuoja 
valstybinis komitetas, vadovauja
mas Dailės muziejaus direkto
riaus Romualdo Budrio. Pirmiau
sia Lietuvos atstovėms garsinti 
bus gautas puslapis tarptautinia
me kompiuterių tinkle “Inter
net”. Vėliau apie jas teks sukurti 
filmą, parašyti knygą, įjungti jas 
tarptautinėn parodon. Projekte da
lyvaujančios valstybės į jį yra įjun
gusios apie 2,000 mokslininkių, 
menininkių, valdovių. Keliaujanti 
tarptautinė paroda, atidaryta Niu
jorke, Lietuvą turėtų pasiekti jau 
turbūt dvidešimt pirmojo šimtme
čio pradžioje.

Kauno meno mokyklos dei
mantinė sukaktis buvo paminėta 
1997 m. lapkričio 6 d. Kauno M. 
K. Čiurlionio muziejaus Pa
veikslų galerijoje atidaryta paro
da “Kauno meno mokyklai - 75”. 
Jai buvo sutelkti jos profesorių ir 
auklėtinių kūriniai, surinkti iš M. 
K. Čiurlionio, Vilniaus dailės, 
Vilniaus Gaono žydų muziejų bei 
privačių rinkinių. Kristinos Ku
činskaitės pranešimu “Lietuvos 
aide”, tarp jų buvo ir tokių garsių 
dailininkų mažai žinomų kūrinių, 
kaip A. Samuolio “Baltoji obe
lis”, J. Zikaro “Knygnešys”, “Mo
derniška madona”, J. Mikėno 
“Madonos galvutė”. Kauno meno 
mokykla, įsteigta Justino Vieno
žinskio (1886-1960) piešimo kur
sų pagrindu, turėjo svarbią reikš
mę lietuvių dailei ir jos pedago
gikai. Išugdyta kūrybinga daili
ninkų karta dar ir dabar turi įta
kos dailės raidai. Lankytojus ši 
paroda supažindino su 1922-1940 
m. šios mokyklos dėstytojų ir auk
lėtinių darbais. Savo pranešime 
K. Kunčinskaitė pavardėmis mini 
J. Vienožinskį, R. Kalpoką, K. 
Šklėrių, M. Dobužinskį, A. Var
ną, A. Žmuidzinavičių, A. Gal
diką. Ji betgi primena, kad sukak- 
tuvinėn parodon buvo įjungta 
daugiau kaip šimtui dailininkų at
stovavę 279 kūriniai. V. Kst
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PRISIKĖLIMO
ARAI’IJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

F AX: 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.o.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniai? nuo 1 v.p.p, Iki 9 v,v.—

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind....................2.75%
180-364 d. term.Ind...................3.25%
1 metų term, indėlius................3.75%
2 metų term, indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term. Indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.............3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.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%

IMA UŽ:

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

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

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

6.15%
6.30%
6.45%
6.55%
6.60%

5.45%

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” korte/ė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ELECTRICAL DvL ENGINEERING
Taisau senas Ir Įvedu naujas:

• ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių

• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES
• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS 

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

Licence 
' E-2392

LIJ DiS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

llllllllllllllllllllll
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©^SPORTAS
A. Sabonis Portlande
EDVARDAS ŠILAITIS

Portlando “Trail Blazers” pro
fesionalų krepšinio klubo žurnalas 
- “Rip City” 1997 m. lapkričio mė
nesio 50-ja laida paminėjo savo 
penkmečio sukaktį. Sis 50 puslapių 
leidinys dažnai nuotraukomis ir ap
rašymais pamini ir mūsiškį Arvydą 
Sabonį.

Sukaktuviniame nr. buvo įdė
tos ir visų buvusiųjų 50 nr. viršelių 
sumažintos nuotraukos. Iš jų gali
ma matyti, kad A. Sabonis net tris 
kartus pateko į svarbiausią žurnalo 
vietą, dažniau negu kitas kuris nors 
klubo krepšininkas, nors jis koman
dos eilėse žaidžia tik du sezonus 
(dabar įpusėjo trečiąjį).

Mūsiškis “Rip City” žurnalo 
viršeliuose puikuojasi 1996 m. ba
landžio, liepos-rugpjūčio ir 1997 m. 
balandžio mėnesio numeriuose. Juo
se apie jį plačiai rašoma.

Pažymėtina, kad sukaktuvinio 
50-jo šio žurnalo nr. įžanginiame 
straipsnyje pristatomas vienas pa
grindinių komandos gerbėjų - pre
kybininkas Sam Page, kuris apibū
dina ryškiausius “Trail Blazers” žai
dėjus. Šis vyras, kaip redakcija pa
žymi, nėra praleidęs nė vienų “Trail 
Blazers” krepšininkų rungtynių: jas

stebėjęs salėje, televizijoje ar klau
sęsis transliacijų radija.

Čia minimas komandos entu
ziastas išvardija pačius geriausius 
krepšininkus bet kada joje žaidu
sius. Iš anksčiau komandoje matytų 
minimi: Kersey, Porter, Ainge, 
Strickland ir kt. Tačiau iš dabarti
nių jis dar nėra nė vieno įtraukęs į 
savo “amžinąjį” sąrašą, išskyrus Sa
bonį. “Nepaisant kas ateityje atsi
tiks su Arvydu Saboniu, jis jau įra
šytas. Sabonis man primena bulių 
porcelianinių prekių parduotuvėje, 
tačiau su vienu skirtumu - nepai
sant jo siautimo aplinkui, jo švelnūs 
prisilietimai nieko nesudaužo”. Taip 
kalba Sam Page apie mūsiški.

“Rip City” žurnalo 1997 m. 
gruodžio nr. viršelyje vėl rodomas 
A. Sabonis. Bet šį kartą šalia jo sto
vi ir komandos naujokas-pagalbi- 
ninkas vidurio puolėjo pozicijoje - 
Kelvin Cato. Čia plačiai kalbama 
apie šį talentingą, 23 metų amžiaus 
aukštaūgį. Yra nemažai A. Sabonio 
pasisakymų apie jį, o vietomis ir 
Cato kalba apie mūsiškį.

Aprašyme teigiama: kai Cato 
atvyko į naujokų stovyklą, Sabonis 
jį paėmė po savo plačiu sparnu ir 
pradėjo mokyti įvairių žaidimo plo
nybių. “Jis iš tikrųjų daug nebekal-

ARVYDAS SABONIS Čikagoje
Nuotr. Ed. Šulaičio

LIETUVIŲ 

KREDITO 

KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

DR\I l)k
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

INSURANCE BROKERS LIMITED
CHOLKAIN 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Toronto “Rambyno” tunto prityrusieji skautai iškylavo “Romuvoje” š.m. 
vasario 1 ir 2 d.d. Iš kairės: Paulius Goudie, Saulius Simonavičius, Tomas 
Jonaitis, Vytas Ruslys, Arvydas Janušonis, Justas Šimonėlis, Darius 
Sonda, Paulius Marijošius, Vincas Liačas, Algis Simonavičius. 
Nuotraukoje trūksta - Romo Otto ir Arūno Dailydės

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

už kiekvieną provincijos gyven
toją. Įvesti pakeitimai sutaupys 
apie $50 mln. per metus.

Ontario, Albertos ir Britų 
Kolumbijos gimnazistai mate
matikoje ir bendruose griežtuo
se moksluose (general science) 
pralenkia daugelį G7 kraštų, bet 
fizikoje yra atsilikę nuo kitų. 
Tai įrodo 3-ojo tarptautinio ban
dymo rezultatai, paskelbti vasa
rio pabaigoje. OAC (buv. Onta
rio 13-to sk.) ir 12-to skyriaus 
mokiniai pasiekė aukštesnius 
rezultatus negu ankstesniuose 4 
ir 8 skyrių bandymuose dalyva
vusieji mokiniai.

Išskyrus pažangesnėje fizi
koje, Kanada prilygo arba pra
lenkė 17 iš 20 dalyvavusių kraš
tų. Mūsų krašto moksleivius pra
lenkė tik Švedijos, Islandijos ir 
Nyderlandų gimnazistai. Siame 
“Third International Math and 
Science Study” nedalyvavo Azi
jos valstybių jaunimas.

Rezultatai bus įvairiapusiš
kai tiriami. Jau buvo įrodyta, jog 
berniukai pažymiais pralenkė 
mergaites visuose kraštuose, bet 
pažymių skirtumai buvo mažiau
si Vengrijoje, Pietų Afrikoje ir 
JAV-se. Visur prastesni rezulta
tai buvo moksleivių, dirbančių 
ilgesnes valandas apmokamuo
se darbuose.

Kanados senatas beveik 
vienbalsiai nutarė atleisti iš pa
reigų narį Andrew Thompson. Jis 
nuo 1990 m. dalyvavo senate se
sijose 12 kartų, tik tiek, kiek rei
kalaujama, kad gauti $64,400 me
tinę senatoriaus algą ir $10,000 
priedą darbo išlaidoms. Jis tei
sinosi, kad jam sveikata neleido 
dažniau grįžti į Kanadą iš savo

dvaro Meksikoje;
Jau pereitais metais minis- 

teris pirmininkas Jean Chretien 
išbraukė senatorių Thompson iš 
liberalų frakcijos dėl nedalyva
vimo sesijose. Vis dėlto, 1999 m. 
sulaukęs 75 m. amžiaus jis galės 
gauti $50,000 metinę senato
riaus pensiją.

Senatoriaus aplaidumas vėl 
iškėlė viešumon rimtus klausi
mus dėl aukštesniųjų rūmų nau
dingumo. Iš 104 paskirtų senato 
narių, yra ir daugiau retai daly
vaujančių posėdžiuose, tačiau 
naujai priimta taisyklė, kuria 
remtasi išmetant A. Thompson, 
dar kitiems nebus taikoma. Jo 
narystės aptarimo sesijoje daly
vavo tik 52 senatoriai.

Kanados studentai neri
mauja dėl greitai kylančių 
mokslo išlaidų. Baigdami uni
versitetą daugelis studentų jau 
būna įsiskolinę iki $50,000, o 
nėra garantuoti, kad baigę su
ras atitinkamus savo specialybei 
darbus. Federacinė valdžia žada 
palengvinti skolų išmokėjimą 
bei paremti studentus stipen
dijomis, bet nesiskubina to da
ryti.

Kvebeko studentams pro
vincinė valdžia virš visų kitų 
vargų dar įvedė ‘menko moks
lo” mokestį (failure tax), net iki 
$700. Dėl to nemažai studentų 
išstoja iš universitetų nebaigę 
studijų. RSJ

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

“TŽ” leidėjai

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

BURLINGTONO rajone 6 kam.^y^N^_,alow” prie upelio, didelis 
kiemas. Prašo $159,*' 'y&^

Skambinti

TEODORUI STANULIUI

ba, tačiau tai, ką Sabonis moko, aš 
įsisavinau lengvai”. Taip sako apie 
mūsiškį galimas Sabonio pakaitalas 
“Trail Blazers” penketuke, kai A. 
Sabonis išeis į poilsį.

Portlande nuo senų laikų yra 
įsikūręs būrelis mūsų tautiečių, ku
rie įvairiomis progomis susirenka į 
pramogas. Vienas iš šios grupės di
desnių veikėjų - Algis Garolis laiš
ke mum yra rašęs, jo jau ne kartą į 
tokius suėjimus buvo pakviestas ir 
Arvydas su šeima. Tačiau jis vis at
sisakydavo dalyvauti, teisindamasis 
laiko stoka. Portlande gyvenantieji 
lietuviai tikisi, kad jis ir šeima ras 
laiko anksčiau ar vėliau atsilankyti.

Skautų veikla
Iškyla į "Romuvą"

Toronto “Rambyno” tunto pri
tyrę skautai žiemos iškilai važiavo į 
“Romuvą" šeštadienį ir sekmadienį 
gale sausio. Buvo gana geras oras, 
ne per šalta ir ne per šilta. Buvo maž
daug pėda su puse sniego. Mes ilgą 
laiką malkas rankiojom laužui ir 
tvarkėm pastovyklę. Brolis Romas 
Otto iš Montrealio išmokė mus 
kaip pastatyti “Quincey hut”, mažą 
sniego namą. Tik reikia sukraut 
daug sniego ir tada iškasti vidurį. 
Jis irgi mus išmokė kur ant greitųjų 
miegoti, jeigu esi pasimetęs miške. 
Po pušimis yra geriausia. Mes taip 
pat išmokom kaip padaryti kojines 
iš laikraščių ir kaip apsivynioti su 
laikraščiais, kad būtų šilta.

Mes miegojome barake, kuris 
buvo izoliuotas ir naudojom šildy
tuvus. Mūsų barake buvo labai šilta 
ir mes visi gerai išsimiegojom. Tu
rėjom daug maisto, net liko po iš
kylos. Valgėm dešreles, kotletus ir 
košę, nes buvo lengva pagaminti.

Visi, kurie buvo iškyloje, gaus 
žiemos stovyklavimo specialybę. To
dėl mes išmokom apie žiemos gyve
nimą ir ką daryti, kai esi vidury 
miško. Tokios iškylos yra svarbios, 
nes daug išmokstam apie gyvenimą 
gamtoje. Pabūnam su draugais švie
žiame ore ir galim porai dienų pa
miršti mūsų kasdieninį gyvenimą. 
Šitos iškylos naudingos ne tik todėl 
kad daug išmokstam, bet ir jungia 
jaunus lietuvius. Tomas Jonaitis

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)
1 metų.................. 6.15%
2 metų.................. 6.30%
3 metų.................. 6.45%
4 metų.................. 6.55%
5 metų.................. 6.60%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard MUS
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

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

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

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 I

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

ALGIS 
MEDELIS

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

Kelionės j 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 
KAINOM IS! Keliaujantiems kitu metu primenu, kad mano kainos dar vis yra geriausios!

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

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

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

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

V isos 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!



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
ARKIVYSKUPO LAIŠKAS PAGALBA ŠEIMAI
“TŽ” leidinys - monografija apie 

arkivyskupą Teofilių Matulionį, tarp 
kitų, buvo pasiųsta ir Sherbrooke’o 
arkivyskupui Jean-Marie Fortier. Iš 
jo gautas šis pasisakymas. Red.

“Su dideliu džiaugsmu priė
miau arkivyskupo Teofiliaus Matu
lionio biografiją, kurią parašėte. 
Perskaičiau ją su nepaprasta nuo
staba. Kas esu aš, lyginant su šiuo 
tikėjimo milžinu? Pasivedu Dievo 
gailestingumui, remdamasis šio šven
to vyskupo maldomis... Taip pat, 
ištikimai kreipiuosi į jūsų šventąjį 
globėją Kazimierą”.

Jean-Marie Fortier, 
Sherbrooke’o arkivyskupas emeritas

“NEMARUS MIRTINGASIS”
“TŽ” išleista monografija apie 

arkivyskupą Teofilių Matulionį “Un
dying Mortal” buvo išsiuntinėta kai 
kurioms bibliotekoms Kanadoje. Iš 
Westminster Abbey gautas šis laiš
kas (verstas iš anglų kalbos). Red.

Buvote didžiai geranoriškas at
siųsti savo leidinį “Undying Mor
tal”. Tai labai įkvėpiantis leidinys. 
Aš esu mūsų vienuolyno ir Vanku
verio Kristaus Karaliaus vardo se
minarijos bibliotekos vedėjas. Džiau
giamės jau anksčiau gavę du eg
zempliorius šio leidinio. Tai puikus 
leidinys, kurio vieną egzempliorių 
duosiu studentui.

Mūsų dabarties naujų išbandy
mų dienomis, kai silpsta tikėjimas, 
didėja savanaudiškumas ir Vaka
ruose (nors kasdien matyti naujų 
prošvaiščių ir savanorių kentėtojų), 
ir Rytuose bei Pietuose, pasiūlysiu 
šį leidinį skaityti vienuolyno valgyk
loje mūsų vienuoliams. Baigiame 
skaityti knygą “Saints and Sinners” 
- apie praeities popiežius. Nepaisant 
visų smūgių, tikėjimas ir Tikinčiųjų 
Bendrija išlieka. Mūsų Viešpats ir 
Motina Marija yra su mumis.

Dėkoju už jūsų dosnumą -
Boniface Aicher, OSB

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

taExiEjanarai

Nuoširdžiausi linkėjimai iš Klai
pėdos. Jums rašo gausi šeima, augi
nanti 15 vaikų. Labai dėkojame už 
paskelbimą mūsų laiško, persiųsto 
J. P. Kedžio iš Australijos. Jis, dar 
neįsteigęs savo organizacijos, jau 
daug padėjo.

Dėkojame: Onai Dementavi- 
čienei ir Nastutei Petkevičienei, ku
rios atsiuntė mums pinigų ir mais
to; Anelei Sopys iš Glendale,CA, 
atsiuntusiai $100; Pranutei Kisie
lius iš Kanados, atsiuntusiai $100; 
Lietuvos dukterų draugijai iš Los 
Angeles, atsiuntusias $300 čekį.

Nuoširdžiausia padėka jums vi
soms ir visiems už pagalbą Lietuvos 
žmonėms. Tepadeda jums Dievas 
geruose jūsų darbuose!

Raimonda Alenčikienė ir šeima,
Klaipėda

IŠ VILNIEČIO LAIŠKO
Prieš trejetą metų, pavasarį, 

Dysnos kaime prie pastato, kur ka
daise stovėjo Voldemaro tėviškė (ji 
sudegė), buvo atidengtas paminkli
nis akmuo be religinių ženklų ir net 
be mirimo datos Voldemarui, mo
kėjusiam 8 kalbas. Jo atminimo 
medalis yra Šveicarijoje Jungtinių 
Tautų būstinėje kaip gabaus ir ta
lentingo diplomato. Tą akmenį te
ko šventinti.

Prieš metus Tverečiaus kapinė
se Vilnijos draugijos atstovai, dau
giausia pažangūs tverečėnai, iš lau
ko akmenų savo jėgomis pastatė 
kryžių žuvusiems dėl nepriklauso
mybės. Šiemet per Onos atlaidus, 
paskutinį liepos sekmadienį, prie 
buvusio vargonininko mūrinio na
mo Tverečiaus centre Vilnijos 
draugijos pastangomis prie buvu
sios KGB būstinės buvo pastatytas 
ir pašventintas kryžius žuvusiems 
partizanams.

Tverečiuje kadaise lankėsi 
Česlovo Kudabos kraštotyrininkų 
ekspedicijos ir surinko daug vertin
gos medžiagos apie Tverečių ir jo 
apylinkes, bet kadangi mirė inicia
torius, tai medžiaga guli kažkur 
ekspedicijų dalyvių stalčiuose. Teko 
nugirsti, kad knygos parengimui ir 
išleidimui reikia mažiausia 30,000 
litų.

Kaime yra nedaug gerų žmo
nių senyvo amžiaus. Daug jaunų li
gotų ir alkoholikų. Labai paplitęs 
samagonas, girtuoklystė ir net tech
nikinis spiritas. Kun step TunaitiS)

Lietuvos garbės konsulas HARIS LAPAS per Vasario 16 iškilmę Toronte įteikia žymenis PETRUI BUTĖNUI 
ir VLADUI STABAČINSKUI, dalyvavusiems 1941 metų sukilime prieš sovietinę okupaciją Kaune

Nuotr. A. Simonavičiaus

’I TORONTO'

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

Tverečiaus klebonas

*** 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 VaUuškienė, 
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 53l-19Off
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty lr»c.

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

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Lietuvos teisingumo 
ministeris Kovo 11 

minėjime
Lietuvos respublikos teisin

gumo ministeris, Vytautas Pa
kalniškis, atvyksta Kanadon ko
vo 14-19 dd. Kanados federaci
nės valdžios teisingumo ir patai
sos ministerių kvietimu daly
vauti ministerių lygio tarptauti
nėje konferencijoje “Beyond 
Prisons”. Correctional Services 
of Canada organizuoja konfe
renciją, kurioje 100 kviestų tei
singumo ministerių iš įvairių pa
saulio šalių diskutuos pataisos 
vietoj įkalinimo galimybes dar
bui su nusikaltėliais.

Šia proga Kanados Tėvynės 
sąjungos skyrius pakvietė minis
ter} Pakalniškį susitikti su visuo
mene ir pasakyti pagrindinę kal
bą Kovo 11-sios minėjime, kuris 
įvyks sekmadienį, kovo 15, 2:00 
v.p.p. Prisikėlimo Parapijos salė
je. Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

Ministeris Pakalniškis 1978 m. 
Maskvos universitete baigė tei
sės mokslus ir iki 1989 m. dėstė 
Vilniaus universitete civilinę tei
sę. 1989 m. tapo Vilniaus uni
versiteto Teisės fakulteto deka
no pavaduotoju. 1989 m. buvo iš
rinktas į Lietuvos seimą nuo Są
jūdžio, o nuo 1991 m. pradžios, 
iki 1992 m. rugsėjo mėn. ėjo mi- 
nisterio pirmininko pavaduoto
jo ir teisingumo ministerio pa
reigas. Nuo 1993 m. kovo mėn. 
iki 1996 m. lapkričio mėn. vado
vavo Lietuvos ekonomikos ir už
sienio investicijų vystymo agen
tūrai (FIDA) Vilniuje. Jo kom
petencijoje buvo teisinės kon
sultacijos Lietuvos ir užsienio in
vestitoriams, sutarčių sudarymai. 
1996 m. gruodžio mėn. vėl išrink
tas į seimą nuo Tėvynės sąjun
gos, ir nuo 1996 m. gruodžio 
mėn. pakviestas užimti teisingu
mo ministerio pareigas naujoje 
vyriausybėje.

Vytautas Pakalniškis yra že
maitis, vedęs ir augina sūnų bei 
dukrą. Toronto TS skyriaus 

informacija

Mažlietuvių šiupinys Užga
vėnių vakarą atšvęstas tai pro
gai pritinkančia linksma nuotai
ka. Didelį pasisekimą turėjo lo
terija - rengėjoms atnešė pelno, 
o publikai skanaus juoko.

Mažlietuvių moterų dr-jos 
pirmininkė Kristina Dambarai- 
tė-Janowicz maloniai pasveiki
no gausiai susirinkusius svečius 
(apie 150), perdavė vakaro va
dovavimą Vidai Šemaitei-Mcdon- 
ald, kuri savo pareigas pavyz
dingai atliko. Sočiai pamaitinti 
karštu šiupiniu, kumpiu ir ko
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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.

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker |

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

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

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

pūstais, svečiai pasiklausė ištrau
kos iš Donelaičio “Metų” (skai
tė Irena Meiklejohn) ir Astos 
Šimkienės deklamacijos - Kotry
nos Graudienės eiles “Mažoji Lie
tuva”. Jau eilę metų programos 
pažiba - “Aro” pasirodymas sce
noje. Netrūko katučių, neapsėjo 
be ‘bisų’l

Pasibaigus programai I. Ado
mavičienė rengėjų vardu visiems, 
vienu ar kitu būdu prisidėju- 
siems prie vakaro rengimo, pa
dėkojo ir kvietė visus vėl susi
rinkti kitais metais toj pačioj 
vietoj, ta pačia proga.

I. Adomavičienė taip pat pra
nešė susirinkusiems džiugią nau
jieną - Lietuvininkų bendrijos 
“Mažoji Lietuva” Klaipėdoje mo
terys nusprendė atgaivinti gar
sųjį Klaipėdos šiupinį, kurį vo- 
kiečiai/naciai, 1939 m. užėmę 
Klaipėdą, buvo uždraudę reng
ti. Kol kas tik mažam rately, 
privačiam bute. Ir mūsų Toron
to šiupinio iniciatorės ėjo tuo 
pačiu keliu - iš privačių namų, 
derindamos receptus, į mažą sa
lę, kol pasiekė dabartinį lygį. 
Gal ir klaipėdiškėms pasiseks 
išvystyti šiupinį ligi 1939 metų 
lygio! I. A.

Apie buvusį “TŽ” bendra
darbį a.a. dr. Bronių Povilaitį, 
mirusį Delhi, Ont., 1985. VII. 15, 
Lietuvos žurnalas, “Žemės ūkis” 
1997 m. 12 nr. išspausdino prof. 
Mindaugo Strukčinsko straipsnį 
antrašte: “Agronomas Bronius 
Povilaitis - priverstinis emigran
tas dirbo Lietuvai.” Jame auto
rius iškelia didesnius velionies 
nuopelnus Lietuvos žemės ūkiui, 
akademinius jo straipsnius, stu
dijas, ypač jo paskutinį stambų 
veikalą, išleistą Toronte - “Lie
tuvos žemės ūkis 1918-1940”. 
Nauja šio veikalo laida išleista 
Lietuvoje 1997 m. Neužmiršta 
ir visuomeninė velionies veikla 
išeivijoje, dalyvavimas įvairiose 
organizacijose.

* * *
Aukos Kanados lietuvių bend- 

ruomenei. $200 - J. Vaskela; $100 
- E. Šlekys; $50 - A. ir Z. Stanči
kai, E. ir S. Kuzmickai. K. ir P. 
Budrevičiai, J. Pikelis; $35 - T. ir 
B. Stanuliai; $25 - Linda M. Šilei
ka; $20 - J. Rugys, E. Undericnė, 
O. Juodišienė, S. Petrulis, J. Žulys, 
R. Sirutienė, A. Rūta; $10 - E. 
Senkuvienė, T. Kobelskienė, J. Gu
davičius; $9 - N.N.

Rodney KLB apylinkės bend
ruomenės aukos. $50 - A. Mašalas; 
$30 - L. ir Z. Mockai, O. ir J. Stat- 
kevičiai, J. Aukštaitis; $20 - T. ir J. 
Cipariai, G. ir K. Gapučiai, H. Ja- 
sinskas, M. ir P. Jociai, kun. K. 
Kaknevičius, M. Kereševičius, D. 
Kekienė, O. ir V. Naruševičiai, S. 
Paketūras, T. Rastapkevičienė, L. 
Rastapkevičius, B. Galinis, J. Bart- 
nikas; $10 - P. Gaidauskas, V. Jo
kūbaitis, A. Rastapkevičius.

Marijos Aukštaitės 
fondas

Šiais metais Toronto uni
versitetas įsteigė dvi Marijos 
Aukštaitės fondo stipendijas ir 
Vilniaus universitete. Koordi
natorė ir vertintoja yra prof. 
Viktorija Daujotytė-Pakerienė. 
Prof. Horst Wittmann (Selec
tion Committee direktorius) 
praneša, kad dvi kandidatės - 
Aida Ažubalytė ir Brigita Spei- 
čytė, Vilniaus universiteto lietu
vių literatūros magistrantės, lai
mėjo pirmą 1998 m. stipendiją 
ir paruošė 18-kos puslapių 
spaudai darbą “Marija Aukštai- 
tė: gyvenimo ir kūrybos teks
tas”. Antrą stipendiją laimėjo 
Agnė Žekonytė, filologijos IV 
k. bakalaure, kuri ruošia spau
dai darbą “Išeivio problema Ma
rijos Aukštaitės knygoje ‘Nu
bangavę kūdikystės dienos’”.

Nenustatant laikotarpio, 
kandidatai iš viso pasaulio, mo
kantys lietuvių kalbą, gali pasi
naudoti Marijos Aukštaitės fon
do stipendija iki trejų metų, 
kreipiantis raštu: Dr. Robert 
Johnson, Director of the Cent
re for Russian and East Euro
pean Studies, University of To
ronto, 130 St. George Street, 
Suite 14335, Toronto, Ontario, 
M5S 1A5, Canada. Tyrinėjimai 
apie poetę Mariją Aukštaitę ir 
jos laikotarpį Lietuvoje ir užsie
nyje tęsiami toliau. Jos knygos 
yra: Robarts bibliotekoje, To
ronto universitete; Prienų kraš
to muziejuje; Vilniaus universi
tete, National Library of Cana
da, Ottawa, KLB muziejuje-ar- 
chyve, Mississauga, Canada, ir 
Onos Šimkuvienės knygyne Či
kagoje. J. A. Navikevičius

A. a. Eugenijos Sagevičienės 
atminimui pagerbti “Tremtinių grį
žimo fondui” aukojo: $50 A. Sage- 
vičius; $40 - R, Bali; $30 - L. J. 
Mutrie; $20 - J. S. Andruliai, P. Z. 
Linkevičiai, A. Č. Pažerūnas, G. 
Sprainaitienė, F. Garbėnas, V. Jesi- 
nevičienė, R. Celejewska, J. Pacevi- 
čienė, S. V. Aušrotai, S. Melo, J. 
Sagevičius, A. Liaukus, E. Valeška, 
B. T. Stanuliai; $10 - E. Juodval- 
kienė, A. D. Keršiai, L. V. Sendži- 
kai, E. L. Rudaičiai, S. Radzevičie
nė, S. Rovas, A. R. Ulbos, G. Bal
čiūnienė, P. V. Dalindos, A. J. J. 
Šimonėliai, A. Petkevičienė, A. Au- 
gaitienė, B. R. Jurai; $5 - M. Gu
delienė, A. Gaidelis.

Beglobių vaikų kaimui “Vaiko 
tėviškės namai” aukojo: $20 - A. 
Lukošienė; $10 - N. Navolytė, V. 
K. Jonušoniai.

Aukas surinko M. Povilaitienė. 
Velionės šeimai, aukotojams ir rin
kėjai nuoširdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

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-) g 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

Travel_________
Services Ine.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!
Vasaros metu į Lietuvą keliaujančiųjų dėmesiui!

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

Laukiame jūsų pageidavimų visais kelionių klausimais 
Teiraukitės visomis darbo dienomis, šeštadieniais pagal susitarimą 

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

2261 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES

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

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA - IJNTSVJRADJCLE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1998.III.3 • Nr.10 (2505)

TO KO N T O H MONTREAL
Anapilio žinios

- Kovo 6 yra pirmasis mėnesio 
penktadienis. Tą dieną tuoj po 7 
v.v. rekolekcijų Mišių - Šventoji va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Ateinantį sekmadienį švęsi
me Tikinčiosios Lietuvos dieną. 
Antroji rinkliava bus skiriama Ti
kinčiosios Lietuvos šalpai. Šį sek
madienį tai rinkliavai išdalinami 
vokeliai.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus šią 
savaitę: kovo 5-8 dienomis. Susi
kaupimą praves kun. Algis Baniu
lis, SJ. Susikaupimo dienų tvarka: 
kovo 5, ketvirtadienį - 10 v.r. ir 7 
v.v. Mišios su pamokslu; kovo 6, 
penktadienį - 10 v.r. ir 7 v.v. Mišios 
su pamokslu; kovo 7, šeštadienį Mi
šios su pamokslu 10 v.r. ir 6 v.v.; 
kovo 8, sekmadienį - pamokslai 
įprasta sekmadienio Mišių tvarka. 
Išpažinčių bus klausoma kas dieną 
prieš ir po Mišių.

- Religinės šalpos popietę, ku
ria užbaigiamas Gavėnios susikau
pimas, bus kovo 8, sekmadienį, 12. 
30 v.p.p. Anapilio parodų salėje. 
Popietę rengia parapijos religinė 
sekcija ir KLK moterų draugijos 
skyrius. Popietės metu kalbės re
kolekcijų vedėjas kun. Algis Baniu
lis, SJ. Meninę programą atliks 
muz L. Turūtaitės vadovaujama 
“Dainos” grupė. Bus pietūs ir py
ragai.

- Anapilio autobusėlis susikau
pimo proga veš Anapilio mal
dininkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 9.30 v.r., o 
po rytinių rekolekcijų Mišių parveš 
atgal į stotį. Sekmadienį autobusė
lis veš maldininkus įprasta sekma
dienio tvarka ir, reikalui esant, par
veš žmones po Religinės šalpos po
pietės.

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

- Mišios kovo 8, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje: 9.30 
v.r. už a.a. Antaną Gailių, Verą, 
Remigijų Kašinskus ir Joną, Juozę 
Gaižauskus; 11 v.r. už parapiją; 
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Julių Giršą; 
Delhi - 3 v.p.p. už Delhi parapiją.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio kovo 1 d. po

pietėje dalyvavo 155 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Leonida Grei
čiūtė iš Kauno (Kąuno elekros tink
lai). Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN moterų būre
lio narė S. Ciplijauskienė.

- LN valdybos posėdis - kovo 
5 , ketvirtadienį, 7 v.v.

- Kovo 1 d., 1 v.p.p.. įvyko LN 
vyrų būrelio valdybos posėdis. Ap
tarti kovo 21 d. renginio programa, 
LN gegužinė liepos 12 ir poilsio 
stovyklos Wasagoje reikalai.

- Kovo 21 d., 6 v.v. įvyks Lietu
vių Namų vyrų būrelio narių meti
nis pobūvis. Karšta vakarienė su vy
nu, kava su pyragaičiais. Programą 
atliks ir šokiams gros Vaclovas Po
vilonis. Vyks loterija ir kitos įvaire
nybės. Stalai rezervuoti. Įėjimas 
$15 asmeniui. Bilietai gaunami LN 
raštinėje ir pas T. Stanulį tel. 416 
769-1616.

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

- 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.

- Lietuvių Namų kultūros ko
misija yra įsigijusi aukštos kokybės 
vieną filmo “Giminės” serialą (40 
serijų). Realus atgavusios nepri
klausomybę Lietuvos gyvenimo 
vaizdavimas, puiki aktorių vaidyba 
turėtų tikrai sudominti ne vieną 
Kanados lietuvį. Be to kultūros ko
misija turi ir kitokio žanro vaizda
juosčių: tai filmukai vaikams, kon
certai, spektakliai ir 1.1. Dėl vaizda
juosčių išnuomojimo ar įsigijimo 
prašoma kreiptis į V. Kulnį tel. 416 
769-1266 ar į S. Pabricienę tel. 416 
762-5419.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
P. J. Gurkliai.

Našlaičiams Lietuvoje $50 
aukojo A. Bacevičius.

“Angeliukų” chorui $40 au
kojo A. Sagevičius (savo žmo
nos a.a. Eugenijos atminimui).

Kauno arkivyskupijos “Vai
kų dienos centrams” $50 au
kojo E. Čepienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį parapija 

šventė Tikinčiosios Lietuvos dieną 
ir Šv. Kazimiero šventę. Per 10.15 
v. Mišias organizuotai dalyvavo To
ronto skautai, giedojo jaunimo cho
ras, palydimas keturių gitaristų. Bu
vo padaryta rinkliava katalikiškai 
veiklai paremti ir vargstantiems 
vaikams Lietuvoje padėti. Šiam 
tikslui aukas parapija rinks per visą 
kovo mėnesį.

-■ Gavėnios penktadieniais 7 
v.v. bus einami Kryžiaus keliai. 7.30 
v.v. - laikomos Mišios.

-.Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Kaip įprasta Gavėnios 
metu. 7 v.v. kryžiaus keliai, 7.30 v.v. 
Mišios. Prieš Mišias klausoma išpa
žinčių. Pirmais penktadieniais ligo
niai ir seneliai lankomi namuos ir 
prieglaudose iš anksto susitarus.

- Pirmais mėnesio šeštadie
niais šventovėje 10.30 v.r. renkasi 
Gyvojo rožinio draugijos nariai jo 
kalbėjimui, o 11 v. Mišiom.

- Sveikiname Petrą Jurėną, ku
ris savo giminių ir draugų tarpe su 
Mišiomis ir puota atšventė savo 80 
metų amžiaus sukaktį.

- Parapijos metinis susikaupi
mas vyks kovo 19-22 d.d. Susikau
pimą praves kun. A. Baniulis, SJ, 
Klaipėdos Šv. Juozapo parapijos 
klebonas. Susikaupimo tvarka: ket
virtadienį ir penktadienį Mišios ir 
pamokslas - 10 v.r. ir 7 v.v., šešta
dienį - 10 v.r. ir 4 v.p.p., sekmadie
nį įprasta tvarka. Šeštadienį kun. 
Baniulis laikys Mišias ir pasakys pa
mokslą “Vilnius Manor” patalpose 
5.30 v.v. Prieš kiekvienas Mišias 
bus klausoma išpažinčių. Visus 
kviečiam rekolekcijose dalyvauti.

- Visi parapijiečiai ir svečiai 
yra kviečiami aktyviai prisidėti prie 
parapijos 45-mečio sukakties pami
nėjimo, dalyvaujant padėkos apei
gose penktadienį, kovo 27, 7 v.v. ar 
parapijos vakarienėje šeštadienį, 
kovo 28, 5 v.p.p., ar iškilmingose 
Mišiose ir vargonų koncerte sek
madienį, kovo 29, 2 v.p.p.

- Ilonos Smalenskienės ir Alf
redo Janeliūno teta Alena Janeliū- 
naitė mirė Lietuvoje.

- Mišios sekmadienį, kovo 8, 
8.15 v.r. už a.a. Anelę ir Praną Va- 
serius, 9.15 v.r. už Šelmių šeimos 
mirusius, 10.15 v.r. už a.a. Alfonsą, 
Angelę ir Reginą Šmigelskius, už 
a.a. Praną Serapiną, už Danutę Be- 
resnevičienę ir Peseckų šeimos mi
rusius, 11.30 v.r. už Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvo miru
sius narius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, kovo 8, pa

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

- Kovo 11 d.. 7 v.v. šventovės 
patalpose įvyks tarybos posėdis.

- Praeitą sekmadienį. Moterų 
draugija vėl išrinko Vilmą Stepo- 
nienę pirmininke. Šiemet Moterų 
draugijos apmąstymo vakaras nu
matytas balandžio mėn. 4 d., 6 v.v.

Maironio mokyklos žinios
- Mokyklai sveikinimą ir ka

lendorių “Lithuanian Sports He
roes” atsiuntė Kalgario lietuvių jau
nimo klubas. Kalendoriaus sudary
tojas Albertas Stasiulis dirba su lie
tuvišku jaunimu Kalgaryje, juos 
stengiasi sudominti lietuviška veik
la. Leidinyje išspausdintas vaikų 
vardų, telefonų ir užsiėmimų są
rašas.

- Vilniaus vidurinė mokykla 
“Lietuvių namai” atsiuntė padėkos 
laiškelį už gautus MM metraščius. 
Pasirašė mokyklos vedėjas A. Rudys.

- Primename tėveliams, kad 
pamokos kovo 14 d. vyks įprasta 
tvarka. Prašome pranešti, jeigu vai
kai nedalyvaus tą dieną ir kiekvieną 
kartą, kada nelanko, kad nebūtų 
mokykloje nesusipratimų.

“Vaikų dienos centrams” 
Lietuvoje aukojo $50 - M. Gverz- 
dienė. A.a. Ninos Preibienės at
minimui pagerbti “Vaikų die
nos centrams” aukojo $25 - B. 
Stalioraitienė. O.G.

“Vaikų dienos centrams” 
Lietuvoje paremti loterijos lai
minčių bilietų traukimas, daly
vaujant kun. V. Volertui, kun. 
A. Žilinskui, R. Žilinskienei, K. 
Dambaraitei ir “Caritas” orga
nizacijai remti komiteto na
rėms, įvyko vasario 14 d. Lietu
vos kankinių parapijos patalpo
se Mississaugoje. Laimėtojų bu
vo iš įvairių miestų, nes bilietų 
išplatinta: už $800 - Hamiltone, 
už $500 - Londone, už $200 - 
Delhi, už $200 - Vasagoje, už 
$5,010 - Toronte. B. Čepaitienė 
pasidžiaugė tokiu nuoširdžiu au
kotojų dosnumu, padėkojo šios 
loterijos organizatorei V. Dalin- 
dienei, daug pasidarbavusiai M. 
Povilaitienei, kaupusiai bei tvar
kiusiai laimikius A. Augaitienei 
ir visoms prisidėjusioms prie lo
terijos sėkmės. O. G.

Pagerbti ir apdovanoti trys Lietuvos kankinių šventovės choristai metiniame choro baliuje 1998.11.21, išdainavę 
chore po 50 metų. Iš dešinės: VLADAS RAMANAUSKAS, STASYS JANAVIČIUS ir STEPONAS PUSVAŠKIS; 
toliau nuotraukoje - RIMAS PAULIONIS, choro pirmininkas, muz. JONAS GOVEDAS, choro vadovas ir 
parapijos klebonas prel. JONAS STAŠKUS Nuotr. Danutės Garbaliauskienės

Pagerbti ilgamečiai 
choristai

Lietuvos kankinių švento
vės choro kasmetinės vaišės įvy
ko vasario 21, šeštadienį, Ana
pilio parodų salėje. Jose dalyva
vo ir parapijos tarybos nariai. 
Prasmingą invokaciją sukalbėjo 
ir vaišes palaimino prel. dr. Pra
nas Gaida. Iš kunigų irgi daly
vavo klebonas prel. Jonas Staš- 
kus ir kun. Vytautas Volertas.

Po skanios Janinos Gurklie- 
nės paruoštos vakarienės choro 
pirmininkas Rimas Paulionis, 
kuris yra ir parapijos tarybos 
pirmininkas, nuoširdžiai pasvei
kino tris choristus Stasį Janavi
čių, Vladų Ramanauskų (abu 
dar aktyvūs choristai) ir Stepo
nų Pusvaškį, ištarnavusius cho
re po 50 metų, įteikdamas kartu 
ir atitinkamas žymenis. Dalyviai 
iš savo pusės stipriais plojimais 
pritarė užsitarnautam pager
bimui. Pirmininkas taipogi ypač 
padėkojo klebonui prel. Jonui 
Staškui už puikų balių.

Buvo dar padainuota ir pa
šokta, talkinant akordeonistui 
Valdui Ramanauskui. Mišriam 
parapijos chorui vadovauja muz. 
Jonas Govėdas, o vaikų, giedan
čiam per ankstyvesnes Mišias, - 
muz. Nijolė Benotienė. A.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba kovo 8, 15, 22 d.d. lie
tuvių parapijose ir Toronto Lie
tuvių Namuose rinks solidaru
mo mokestį.

“TŽ” ir kitų laikraščių bend
radarbiui Viliui Bražėnui, su
laukusiam 85 metų amžiaus, žmo
na Edą ir duktė Lyvija rengia pa- 
gerbtuves - jo plačios veiklos 
suvenyrų parodėlę š.m. balandžio 
12, sekmadienį, Ormand Beach, 
Floridoje, Prince of Peace para
pijos salėje, po lietuviškų pa
maldų. Pamaldas ir pobūvį po 
jų kas mėnesį rengia Daytona 
Beach lietuvių klubas.

Muziejaus-archyvo žinios
- Neseniai archyve atsirado 

“Tėviškės žiburių” išsaugota grupi
nė nuotrauka: didelė minia naujai į 
Torontą atvykusių lietuvių valgo 
velykinius pietus 1949 m. Archyve 
galima rasti ir pereito šimtmečio 
fotografijų ir pereitą mėnesį vyku
sių renginių nuotraukų. Kiekvieno 
minėjimo, vakaronės, parodos or
ganizatoriai kviečiami įamžinti savo 
veiklą ją nufotografuodami ir nuo
traukas paaukodami muziejui-ar- 
chyvui.

Kun. dr. M. Kirkilus iš St. 
Petersburg, Florida “Tėviškės 
žiburiams” atsiuntė $1000 auką. 
“TŽ” leidėjai nuoširdžiai dėko
ja už dosnią paramą.

A. a. Petro Balčiūno atmi
nimui Nina Balčiūnienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Edvardo Šileikio de
vintųjų mirties metinių atmini
mui žmona Julija “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

KLB Britų Kolumbijos 
apylinkės valdyba atsiuntė “Tė
viškės žiburiams” $50 auką.

A. a. Ritutei Juodikytei- 
Ohaus mirus, Sudbury, Ont., 
Juodikių šeima jos atminimui 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Mečio Norkaus atmi
nimui V. J. Rusliai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A. a. Mečislovo Norkaus at
minimui A. S. Steigvilai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

Atitaisymas. “TŽ” 8 nr. para
šyta: a.a. Ernesto Lengniko atmini
mui KLK fondui aukojo... Turi bū
ti: KL fondui aukojo (Kanados lie
tuvių fondui).

Šių metų kovo 7, šeštadienį, 8 val.vak., 
“Lokio” svetainėje rengiama 

vakaronė,
kurios metu bus rodomas dokumentinis filmas apie 
įžymųjį krepšininką Arvydą Sabonį, šiuo metu rungty
niaujantį NBA lygoje. Taip pat bus galima pasivaišinti 
karštais patiekalais.

Dėl informacijos galima kreiptis skambinant tel.
416 534-8214. Rengia - Toronto Lietuvių Namai

Lietuvos nepriklausomybės 1990 m. kovo 11 
atstatymo minėjimas.

Tėvynės sąjungos Toronto židinys rengia šio svarbaus 
istorinio įvykio minėjimą, kuris įvyks 1998 m. kovo 15, 
sekmadienį, 2 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 
College St., Toronte.

Pagrindinis kalbėtojas dabartinis Lietuvos respublikos 
teisingumo ministeris prof. Vytautas Pakalniškis. Meninę 
programą atliks naujas kamerinis orkestras, vadovaujamas 
muzikės Audronės Šarpytės.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.
Tėvynės sąjungos Toronto židinys

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių

metinis - visuotinis susirinkimas
yra šaukiamas 1998 m. kovo 22, sekmadienį,
2 v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.
Dalyvaujančių registracija prasideda 1 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų;
3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 1997 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų, d) statybos ir remonto, e) "Lokio” svetainės,
f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo, h) bingo, j) kazino;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 1997 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 1999 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12 Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (5 nariai),

b) revizijos komisijos (1 narys/ė);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybą bus renkami keturi nariai, o į 
revizijos komisiją du nariai. Valdybos kadenciją baigia: V. Drešeris, G. 
Ginčauskaitė, J.R. Juodis ir E. Steponas. Bus renkami 4 nariai j 
valdybą: 3-3 metams. 1 - 2 metams pagal gautą balsų daugumą. 
Revizijoje kadenciją baigė A. Dargyte-Byskiewicz. Bus renkamas 
narys/ė j Revizijos komisiją: 1 - 3 metams.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo 
kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoštos specialios 
anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. 
Be to. valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du 
nariai), pasirašytų nominacijos anketas ir įteiktų metinio susirinkimo 
nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laiky
tis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų ir įgaliojimus 
(proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti j LN 
raštinę ne vėliau 1998 m. kovo 20 d., 10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti 
notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų 
anketas galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

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

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

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

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

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

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

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
iš Putnamo atvažiavo į Montreal) ir 
apsistojo Aušros Vartų klebonijoje. 
Žada pabūti keletą savaičių.

“Rūtos” klubas organizuoja vie
nos dienos išvyką į Otavą gegužės 
7, ketvirtadienį. Bus vykstama geru 
autobusu. Į šią kelionę yra priima
mi ir ne klubo nariai. Registruotis 
pas klubo primininką Romą Verby- 
lą tel. 731-3167 arba pas kitus klu
bo valdybos narius.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

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

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

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100 - E. Kliučinskienė, J. Mulo- 
kas, KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius, A. Štreimikis, S. Ignatavi
čius; $85 - V. Slotkus; $60 - L Tol- 
mantienė; $55 - L. Baltrėnas, J. Ja- 
seliūnas; $54 - J. Šleinius; $52 - J. 
Janušas; $50 - V. Skukauskas, V. 
Kubilius, J. Kari, B. A. Stankus, V. 
Marcinkevičius, A. Stanėnas, F. 
Dovydaitis, S. Gampp, A. Monstvi- 
las, A. Nausėdas, J. Krištolaitis, V. 
Skaržinskas, V. Kadis; $40 - dr. J. J. 
Vingilis; $38 - P. Mickus; $30 - S. 
Gotceitas, A. Sekonis; $27 - P. Tut- 
lys; $25 - O. Balaišis, V. Radžius, 
E. Janeliūnas, A. Grybas, L. Skrip- 
kutė, J. Vizgirda, J. Žmuidzinas; 
$20 - P. Kalesnykas, J. Butkus, J. 
Bakis, P. Balutis, J. Cibulskis, A. 
Kaknevičius, B. Liškauskas, B. Pi
voriūnas, H. Schonlaub, M. Žyvat- 
kauskas, B. Nainys; $17 - V. Leve- 
ris, J. Lukoševičius, R. Stepulaitis, 
O. Balčiūnienė, N. Šumskis, K. 
Rimkus; $15 - A. Medelis, dr. A. 
Valadka, A. Markevičius, E. Kve- 
derienė; $13 - J. Šimkus, K. Linkus; 
$10 - J. Rastapkevičius, M. Mikelė- 
nas-McLoughlin, B. Rakauskas, J. 
Žemaitis, O. Jukna, A. Veimeris, S. 
Lazdinis, L. Smitas; $8 - S. Žvirb- 
lys, A. Razma; $7 - J. Mikaila, V. 
Radžius, M. Janeliūnas, J. Ardys, 
mons. V. Balčiūnas, J. Radvenis, R. 
Striukas, L. Griškonis, V. Žeberta- 
vičius, J. Baronaitis, V. Ručys; $6 - 
J. Petrauskas, J. Bacevičius, B. Zei- 
kus; $5 - A. Margis, A. Rimkus, A. 
Paškevičius, J. Jotautas, L. Dovydė
nas, T. Timmerman, V. Čekanaus
kas, P. Šukys, A. Backaitis; $4 - S. 
Jurskytė; $3 - K. Jasudavičius, S. 
Styra, A. Styga, E. Delkus; $2 - V. 
Armonienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$58 - A. Venslovas; $57 - A. Masai- 
tis, H. Kinens, V. Pundžius, E. 
Bartminas; $56 - J. Morkūnas, P. 
Vilutis; $55 - A. Erštikaitis, J. Ru
daitis, S. Urbantas, A. Urbonas, V. 
Naruševičius; $53 - J. Petronis; $52 
- V. Poškus, A. Lukas, B. Vileita, 
L. Vilembrechtas, M. Biekša, B. 
Sriubiškis, J. Baužys, I. Slėnis, E. 
Stunguris, A. Bajorinas, J. Vyš
niauskas, G. Balčiūnas, J. Pacevi- 
čius, A. Valienė, Z. Brazauskas, K. 
Beiga, J. Šeidys, L. Valevičius, A. 
Zubrickas,' V. Dundys, J. Mockevi
čius, J. Kvoščiauskas, A. Plėnys, N. 
Adams, A. Pavilonis, A. Ketvirtis, 
J. Kulikauskas, A. Genčius, A. Ma
tulaitis, G. Smolskis. R. G. Paulio- 
niai, V. Birštonas, A. Matulionis,

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).

Po audros Aušros Vartų para
pijos salėje sekmadieniais vėl gami
nami “cepelinai”. Galima valgyti ten 
pat arba parsinešti į namus.

A.a. Jonas Girdauskas, 81 m. 
amžiaus, mirė vasario 21 d. Po pa
maldų St. Jean de Matha šventovė
je vasario 24 d. palaidotas Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko 
žmona, dvi dukterys, sūnus, penki 
vaikaičiai ir kiti artimieji. B. S.

FAX: 766-1349

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

Res. 514 256-5355

V. Jasinevičius, J. Lasys, V. Lauri
naitis, A. Lakas, L. Matukas, A. 
Margis, R. Vaičaitis, A. Vitkevi
čius, V. Vaitkus, E. Žolpis, Z. Žeb
rauskas, V. Pilkauskas, A. Povilo
nis, J. Poška, V. Štuikys, A. T. Šiur- 
na, A. Plioplys, J. Dransutavičius, J. 
Dovidaitis, P. J. Gruodis, E. Jasin, 
A. Kravalis, T. Kobelskis, I. Ky
mantas, J. Kuncaitis (Winnipeg), J. 
Kuncaitis (Toronto), V. Jocas, T. 
Aleksoms, dr. A. Barkauskas, P. Bi- 
gauskas, L. Baumgard, A. Dasys, 
dr. J. Pilipavičius, J. Povilaitis, A. 
Petokas, A. Rūkas, H. Sukauskas, 
G. A. Sakus, L Užgirienė, L Vibrys, 
S. Aleksa, J. Augustinavičius, S. 
Šarkus, M. Lietuvninkas, A. Gure
vičius, A. Lesčius, P. Pakalka, J. 
Radvilas, A. Razma, I. Rose, J. Ša- 
počkinas, J. Šleinius, V. Milukas, P. 
Mitalas, P. Molis, L. Petravičius, V. 
Augėnas, G. Ciparis, A. Gaurys, A. 
Gutauskas, Z. Glinskas, P. Jankus, 
A. Jonelis, A. Rugys, J. Račius, A. 
Simanavičius, A. O’Donohue, G. 
Zarskis, P. Adomaitis, E. Barškėtis,
A. Bliūdžius, V. Matulevičius, M. 
Vasiliauskas, J. Mikulionis, Tėvai 
Pranciškonai (St. Catharines), J. 
Greičiūnas, M. Ignatavičius, A. 
Krausas, R. P. Kuras, M. Miceika, 
dr. B. Mickevičius-Mikonis, K Nor
vilą, V. Rociunas, K. Račiūnas, J. 
Sakevičius, M. Chrolavičius, dr. V. 
D. Kvedaras, B. Krukis, A. Mikšys,- 
S. Mackevičius, J. Akelaitis, dr. A. 
Stankaitis, J. Sprein, A. Kikilas, J. 
Kažemėkas, V. Kaveckas, B. Mac- 
kiala, L Mališka, V. Šeštokas, T. 
Trakymas, J. Virgirda, R. Bosas, 
dr. A. L. Čepulis, E. Dainius, G. 
Kliorikaitis, A. Pusdešris, O. Be- 
rentas, V. Apeikis, R. Geležiūnas,
B. Jankauskas, A. Pocevičius, dr. 
V. Sadauskas, E. Schachow; $50 - 
S. Stanaitis, E. Janušauskas, J. 
Lapp, J. Lenkaitis, F. Kairys, kun. 
V. Pikturna, G. Kudžma, A. Opa- 
navičius, A. Jamdolis, V. Kubilius,
J. Kriaučeliūnas, M. Stankaitis, J. 
Balzevičius, J. Kari, E. Jaškus, A. 
Latvaitis, A. Šileikis, B. Vyčinas, A. 
Vaitiekaitis, S. Poška, K. Savonis, 
B. Agurkas, V. Lapaitis, K. Suima, 
Z. Mistautas, V. Vadauskas, L Va- 
dauskienė, J. Miglinas, A. Rutkus, 
S. Egan, M. Galinauskas, V. Jučas, 
P. Grušas, B. Barysas, R. Dirvelis,
K. Laurušaitis, B. Urbanavičius, D. 
Mogck, Z. Alonderis, V. Čepėnas, 
S. Zadurskienė, L. A. Čepas, J. Ge
lažius, E. Olšauskas, R. Kisielius, 
O. Jukna, I. Aleknevičius, O. Gied- 
riūnas, V. D. Simankevičius, B. Gar
bas, L. Meilus, kun. A. Bertašius.

Už dvejus metus garbės 
atsiuntė: V. Rutkauskas.

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

(Bus daugiau) 

IŠNUOMOTU vieną miegamą vie
nai ar dviem moterims savo bute 
Duflėrin-King rajone. Skambinti 
tel. 416 535-4183 Aldonai.

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Dauguma po $20
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą


