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Tikri ir netikri vainikai
Sakoma, kad tušti indai garsiai skamba. To nepa

keičia nei aukšta civilizacija, nei įvairiaformė kultūra. Kai 
kuriems tas skambėjimas kaip kasdieninė duona - tyla 
pavirsta badmečiu, grasinančiu egzistencijai.

SKAMBALŲ aidas atsimuša į tikrovę, ir tada mato
ma, kad būti garbingu ir tikėtis pagarbos toli gražu 
nėra tas pats. Labai daug garbingų žmonių slypi 
kažkur minioje, dažnai nepastebimi, nematomi eiliniai 

tarp eilinių. Toli nuo garso, toli nuo skambėjimo. Dauge
lis jų nė nenori, kad apie juos kalbėtų, rašytų. Nesmagiai 
tokie jaučiasi, jei juos kas iškelia, parodo, aptaria. Kuklu
mas kaip skydas juos saugo nuo pertempimo, išpūtimo, 
nuo pakylos, apsuptos smalsuolių ir reporterių. Jie lai
mingi savo uždarume, kuris jiems padeda dar daugiau 
kaupti būdą stiprinančių savybių, nuo ryto iki vakaro tau
pyti mintis, žodžius, jausmus. Betikslis tų Dievo dovanų 
barstymas jiems nepriimtinas. Tokių garbingų ir uždarų 
žmonių kiekvienas gali visur sutikti. Ne vienam yra malo
nu su jais bendrauti, spręsti klausimus, kalbėtis bet kokia 
tema. Jie ramiai išklauso kitų nuomones, pokalbiuose ne
siveržia vadovauti, nes tiki, kad visas svoris krinta ne ant 
to, kiek ir kada pasakoma, bet kas pasakoma ir kaip. Vi
suomeninėje veikloje tokiems žmonėms pirmiausia rūpi, 
kas padaroma, ne kas sakoma ar planuojama, švaistomasi 
sumanymais, kurių įgyvendinti nė vienas nesiryžtų. Įvai
rios iškilmės nėra jiems asmeniniam pasirodymui, bet tik 
šventės prasmę atitinkantis įvykis. Pareigas prisiima tik 
pagal savo pajėgumą.

GARBĖS reikalai yra gana sudėtingi. Kokias vi
suomeninio gyvenimo sanklodas bepajudintum, 
visur plačiau atsiskleidžia dvi grupės: vieni natū
raliai pagerbiami dėl daugelio priežasčių, kiti garbės 

trokšta bet kokia kaina. Pastarieji labai jautrūs pagarbos 
reiškiniams. Pvz. salėje negavęs paliktos vietos priekyje 
kritikuoja minėjimo rengėjus, o kartais jau net pats minė
jimas niekam tikęs. O jei dar nepakviestas su aukštesniais 
svečiais nusifotografuoti ar po renginio užsukti į'svečius 
ir pabendrauti su iškilesniais veikėjais - organizacija ar 
draugija niekam vertos. O jei kartais per neapdaifumą 
kbrespondentas praleidžia tokio jautruolio pavardę ar ti
tulą, kyla nemažas triukšmelis, aiškinama bloga valia, 
grasinama nutraukti laikraščio prenumeratą. Liūdna ar 
juokinga, bet vis tiek kyla klausimas, negi tokiu ar pana
šiu būdu siekiami ir ginami garbės vainikai? Juk jie tik 
popieriniai, kokiais žaidžia vaikai gimtadienių suėjimuo
se. Išreikalauti smilkalai neturi kvapo ir labai greitai išsi
sklaido. Bet tas nelemtas atkaklumas save kelti dažniau
siai aptemdo akis. Tai apgailėtina. Stebint vienokius ir 
kitokius, vis dėlto galima drąsiai teigti ir pasidžiaugti, kad 
tuščiavidurių garbėtroškų nėra daug. Tik tas jų amžinas 
irzlumas trukdo pozityviai nusiteikusiems veikėjams. Dau
guma pagarbą ir įvertinimą pelno darbu, geru vadovavi
mu, atsakomybės nevengimu, ilgiau išliekančiu visokerio
pu įnašu svarbiose lietuviško gyvenimo srityse. Tada ir 
normalu, kad tokie žmonės yra pagerbiami. Ir būtina to
kius gerbti. O jei pašaliečiai pakalba, kad jie dirba dėl 
garbės - nieko blogo ar neteisingo nėra. Tegu tik dirba. 
Pagarbos užmokestis atlygintojams yra pats pigiausias ir 
prieinamiausias. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Spręs atsiskyrimo teisę
Kanados aukščiausiajame 

teisme vasario viduryje prasidė
jo istorinė byla, kurioje spren
džiamas Kvebeko atsiskyrimo 
klausimas. Federacinė valdžia 
teismui pateikė tris klausimus: 
Ar Kanados įstatymai leistų 
Kvėbekui vienašališkai paskelb
ti nepriklausomybę? Ar tarp
tautinė teisė leidžia provincijai 
atsiskirti nuo valstybės? Jeigu 
tarptautinė teisė ir Kanados 
įstatymai nesiderina, kuri in
stancija vyrauja?

Savo nuomones ir pozicijas 
aiškins 16 šalių, jų tarpe federa
cinė valdžia, teismo paskirtas 
advokatas, atstovaujantis Kve
beko provincijai, kuri nesutiko 
teisme dalyvauti. Taip pat kal
bės kai kurių kitų provincijų, te
ritorijų, čiabuvių ir kitų grupuo
čių atstovai. Teisėjai pateiks sa
vo išvadas tik rudenį.

Kvebeko separatistai prie 
teismo demonstravo, norėdami 
įrodyti, kad teismas neturi 
sprendžiamosios galios politi
niuose klausimuose.

Kvebeko liberalų partijos 
vadovas Daniel Johnson kovo 2 
d. paskelbė savo atsistatydinimą 
iš 4 m. eitų pareigų. Jis pripaži
no neturįs vilties laimėti sekan
čių provincinių rinkimų ir su

stabdyti dar vieno Parti Quebe
cois (PQ) referendumo dėl pro
vincijos atsiskyrimo.

Jam atsistatydinus, beveik 
garantuota, kad PQ neskelbs 
rinkimų šį pavasarį ir vadinami 
“federalistai”, vienybės rėmėjai 
turės daugiau laiko sukaupti jė
gas, paruošti priešrinkiminę 
strategiją referendumo išvengi
mui. D. Johnson pranešus, kad 
pasitraukia iš pareigų, Kanados 
doleris pakilo puse cento, iki 
70.49 (JAV) centų.

Pirmasis ir populiariausias 
kandidatas pakviestas užimti 
D. Johnson pareigas buvo kon
servatorių vadas Jean Charest, 
vienintelis, kuriam dauguma 
kvebekiečių pagal 1997 m. pa
baigos apklausas, pareiškė pasi
tikėjimą. Jis atsisakė tokio vaid
mens, tačiau spėjama, kad jis 
gali dar pakeisti nuomonę. Ga
lutinis sprendimas bus padary
tas partijos suvažiavime, kurio 
data dar nenustatyta.

Tarptautinės prekybos mi- 
nisteris Sergio Marchi savo sri
ties ministerius sukvietė į kon
ferenciją Otavoje vasario 19 d. 
Ministerial pasiryžo stiprinti 
Kanados prekybos galimybes, 
ypač žemės ūkio srityje bei pri- 

(Nukelta Į 8-tą psl.)

Naujasis Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS Kryžių kalne susirūpinęs krašto problemomis.
Nuotrauka Antano Sutkaus iš “Lithuanian Heritage” leidinio 1998 m. sausio-vasario laidos

Vingiuotas kelias į prezidentus
Keletas Valdo Adamkaus mažiau žinomų biografinių bruožų - 

nuo vaikystės Kaune iki prezidentūros Vilniuje

B, STUNDŽIA, Torontas

ValdasAdamkavičius-Adam
kus gimė Kaune 1926 m. lapkri
čio 3 d. Jo tėvas - karininkas, 
nepriklausomybės kovų savano
ris. Motina dirbo Susisiekimo 
ministerijoje. Tėvai išsiskyrė 
Valdui esant dvejų metų. Moti
na ištekėjo už kito vyro - Kara
liaus. Valdą ji užaugino su pa
tėviu.

Baigęs J. Jablonskio pra
džios mokyklą, Valdas mokėsi 
Kauno “Aušros” berniukų gim
nazijoje. Pirmosios sovietinės 
okupacijos metais, su kitais jau
nuoliais, reiškėsi pogrindžio 
veikloje.

1944 m. su šeima išvyko į 
Vokietiją, bet ten nerimo, slap
tai grįžo į Lietuvą ir dalyvavo 
nelemtose Sedos kautynėse. Po 
to - gyvenimas pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje, kur baigė 
gimnaziją, sportavo ir svajojo, 
karui pasibaigus, grįžti į laisvą 
tėvynę. Buvo pradėjęs Miun
cheno universitete studijuoti, 
kur pramoko ir anglų kalbos. 
1949 m. atsirado Čikagoje, bu
vusio Lietuvos prezidento Ka
zio Griniaus šeimoje. Prasidėjo 
įvairūs darbai fabrikuose, tarny
ba JAV karinėse pajėgose, dau
giausia vertėju rusų kalbos, ku
rios pramoko bendraudamas su 
patėvio motina. 1951 m. vedė 
Almą Nutautaitę ir jos remia
mas pradėjo studijas Ilinojaus 
universitete, kur gavo inžinie
riaus diplomą. Dirbo poroje fir
mų kolei pateko į EPĄ - (Envi
ronment Protection Agency) 
Aplinkos apsaugos valdybą.

Nelengvas buvo kilimas tar
nybos laiptais iki V-tosios apy
gardos EPĄ viršininko pareigų. 
Ten jam vadovaujant buvo ge
rokai apvalyti užteršti Didieji 
ežerai. Šiame darbe nemažai 

nuveikė iš Kanados pusės Onta
rio provincijos Aplinkos apsau
gos ministerija.

V. Adamkus, gyvendamas 
JAV-se, dalyvavo ir lietuviškoje 
veikloje, “Santaros-Šviesos” or
ganizacijoje, organizavo sporti
nę veiklą, ypač krepšinio žaidė
jų išvykas į užsienio kraštus, rū
pinosi Lietuvos vardo kėlimu ir 
jos laisvinimu iš sovietinės oku
pacijos. Jam vadovaujant buvo 
surinkta 40,000 parašų po peti
cija, kuri buvo įteikta tuometi
niam JAV prezidentui gen. Ei- 
senhower'iui ir viceprezidentui 
Nixon’ui. Joje buvo prašoma 
pagalbos pavergtai Lietuvai ir 
jos tremtiniams Sibire. Panaši 
peticija buvo įteikta Jungtinėms 
Tautoms. Lietuvių delegacijoje, 
kuri lankėsi pas JAV prezidentą 
J. Kennedy, V. Adamkus buvo 
jos narys.

Kaip JAV delegacijos na
riui daug kartų teko su sovietais 
derėtis Maskvoje dėl aplinkos 
taršos. Turėdamas diplomatinį 
pasą, po derybų galėdavo nu
vykti į Lietuvą ir nuvežti nema
žai draudžiamos spaudos. 1988 
m. derybos buvo perkeltos į Vil
nių, kur, rusų delegacijos vado
vui sutikus. V. Adamkus ant de
rybų stalo pastatė lietuvišką vė
liavėlę. Prieš tai protestavo de
rybose dalyvavę sovietinės Lie
tuvos atstovai. Pradėjus darbą 
Sąjūdžiui, V. Adamkui teko su
sitikti su tuometiniu komparti
jos vadovu A. Brazausku, Aukš
čiausios tarybos pirmininku V. 
Landsbergiu, ministere pirmi
ninke K. Prunskiene ir su kai 
kuriais mokslo darbuotojais. 
Porą metų vėliau, per pirmuo
sius prezidento rinkimus V. 
Adamkus buvo S. Lozoraičio 
rinkiminio vajaus štabo vadovu. 
Visą laiką, nuo pirmojo apsi

lankymo Lietuvoje, ten talkino 
patarimais aplinkos apsaugos 
srityje.

Yra nemažai Lietuvoje žmo
nių, kurie negali pamiršti, kad 
pralaimėjo jų kandidatas A. 
Paulauskas“atėjūnui” ir džiaug
sis, kai “užsienietis” kur su
klups. O tam bus progų, nes gali 
būti kišami pagaliai į prezidento 
ratus. Reikia nepamiršti, kad 
nemaža Lietuvos gyventojų da
lis yra nepalankiai nusiteikusi 
užsienio lietuviams. Gal tai pa
sekmė ilgalaikės sovietinės pro
pagandos apie tautos “atplai
šas”, “nacių bendradarbius”, 
“žydšaudžius”.

Tai liudija ir Aukščiausios 
tarybos sprendimas atimti Lie
tuvos pilietybę, draudimas pirk
ti žemę Lietuvoje, namus, grą
žinti nuosavybę ir daromos kliū
tys investavimui. Estai ir latviai, 
ypač estai, mielai kvietė savo 
“užsieniečius” į talką valstybės 
pertvarkymui bei stiprinimui.

Tie, kurie tiki, kad V. 
Adamkus daug ką pagerins, pa
keis, turbūt nusivils, nes Lietu
vos prezidento galia yra gana ri
bota. Daugiau galios ir valdžios 
negu prezidentas turi seimo pir
mininkas, valdantis seimo dau
gumą, ir taip pat ministeris pir
mininkas.

Iš viso Lietuva dabar yra 
valdininkų išnaudojama valsty
bė. Visuomenė pradeda nerimti 
dėl tų valdininkų savivaliavimo 
ir įstatymų nepaisymo. Tai rodo 
pvz. dėl telefono mokesčių pa
kėlimo vykusios demonstraci
jos. Pirmosios nepriklausomy
bės laikotarpiu buvo atsisakyta 
pavadinimo “valdininkas” ir įves
tas “tarnautojo”. Taip turėtų bū
ti ir dabar, nes jų paskirtis yra 
tarnauti visuomenei, o ne jai 
diktuoti.

Susitikimas Briuselyje
Vasario 23 d. įvyko pirmas 

Lietuvos ir ES asociacijos tary
bos posėdis, kuriame dalyvavo 
Lietuvos užsienio reikalų minis
teris Algirdas Saudargas su de
legacija. Europos sutarčiai įsi
galiojus prieš porą savaičių, Lie
tuva tapo nepilnateise ES nare. 
Taryba yra pagrindinė Lietuvos 
ir ES bendradarbiavimo institu
cija, kaip rašo “Lietuvos rytas”.

A. Saudargas džiaugėsi, jog 
pokalbiuose daugiausia dėme
sio buvo skirta ES plėtrai. Nors 
sunku numatyti kaip metų pa
baigoje Europos komisija įver
tins Lietuvos pažangą, Europos 
tarybai pirmininkaujančios Di
džiosios Britanijos užsienio rei
kalų sekretorius Robin Cook 
tvirtino, kad ES neskirsto kan
didačių blokais. EK narys Hans 
van den Broek, atsakingas už 
ryšius su Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybėmis, teigė, jog “kai 
kurios vėliau prie derybų proce
so prisidėjusios valstybės jį gali 
anksčiau baigti”.
Derėjosi su Rusijos delegacija

BNS žiniomis, Vilniuje va
sario 24-25 d.d. vyko Lietuvos ir 
Rusijos prekybinio ir ekonomi
nio bendradarbiavimo darbo 
grupių derybos. Buvo suderinti 
trijų sutarčių projektai ir pasira
šytas oficialus susitikimo proto
kolas. Lietuvos darbo grupei va
dovavo ūkio viceministeris Ge
diminas Miškinis. Jis pranešė, 
jog parengtas projektas tarpvy
riausybinio bendradarbiavimo 
žuvininkystės srityje, investicijų 
skatinimo ir apsaugos projektas 
bei dvigubo pajamų ir kapitalo 
apmokestinimo išvengimo pro
jektas. Tikimasi sutartis pasira
šyti ministeriui pirmininkui Ge
diminui Vagnoriui besilankant 
Maskvoje gegužės mėnesį.

Derybininkai taip pat apta
rė Rusijos skolas Lietuvos staty
bininkams, siekiančias 87 bin. 
rublių. Iš jų 58 bin. skolinga 
Karaliaučiaus sritis, tačiau Ru
sijos derybų vadovas pareiškė, 
jog sritis privalo skolas padengti 
pati.

Praėjusiais metais Lietuvos 
prekybos apyvarta su Rusija sie
kė 9.378 bin. litų, sudarė 24.6% 
užsienio prekybos. Eksportuota 
prekių už 3.957 bin. litų, įvežta 
už 5.421 bin. litų. Rusija šiuo 
metu yra didžiausia Lietuvos 
prekybos bendrininkė.

Naujas NVO rėmimo fondas
Kaip praneša “Lietuvos ai

das” (nr. 25), Lietuvoje oficia
liai pradėjo veikti Baltijos ir 
Amerikos bendradarbiavimo 
fondas (Baltic American Part
nership Fund), kuris rems nevy
riausybines organizacijas. Fon
do įsteigimas buvo paskelbtas 
JAV prezidento Bill Clinton 
sausio viduryje pasirašant JAV 
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Poeto Valdemaro Kukulo kūryba

ir Baltijos kraštų partnerystės 
chartą.

Fondas finansuojamas JAV 
tarptautinės plėtros agentūros 
USAID ir George Soros Atvi
ros visuomenės instituto. Pradi
nis $15 mln. (JAV) įnašas bus 
paskirstytas trims Baltijos vals
tybėms. Fondas ieškos ir kitų 
rėmėjų, siekdamas teikti techni
nę ir finansinę paramą, rengda
mas konsultacijas ir mokymus. 
Nevyriausybinėms organizaci
joms, kurių Lietuvoje yra įre
gistruota apie 5,000, bus pade
dama rengti joms palankius 
įstatymus ir tobulinti jų darbą. 
Baltijos-Amerikos fondui vado
vaus nepriklausoma direktorių 
valdyba, o programas įgyven
dins Atviros visuomenės fondai 
kiekviename krašte, bus steig
tos patarėjų tarybos, kurios 
spręs, kam skirti lėšas.

Ambasadorių paskyrimai
Prieš baigdamas savo ka

denciją Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas paskyrė 
vyriausybės patarėja tarptauti
nių santykių klausimais Astą 
Skaisgirytę-Liauškienę Lietuvos 
ambasadore Prancūzijoje. Ji 
baigusi Vilniaus universitetą ir 
Paryžiaus tarptautinį viešosios 
administracijos institutą, stažus 
atlikusi Prancūzijos ambasadoje 
Madagaskare ir Europos komi
sijoje Briuselyje.

Lietuvos interesams Čekijo
je atstovaus buvęs (1991-1995) 
Kauno miesto tarybos pirminin
kas Vygintas Grinis. Jis pasta
ruoju laiku buvo Kauno techno
logijos universiteto Viešojo ad
ministravimo katedros docentas 
ir UAB “Alna” skyriaus direk
torius.

Pasirašė pilių globos aktą
Kaip praneša ELTA, prieš 

baigdamas kadenciją Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir išrinktasis prezidentas 
Valdas Adamkus vasario 9 d. 
pasirašė Vilniaus pilių globos 
aktą. Dokumente numatoma, 
kad prezidentai konstitucine ga
lia ir moraliniu autoritetu glo
boja Vilniaus pilių mokslinių ty
rimų, tvarkymo ir atstatymo 
darbus. Vilniaus pilių ir jų teri
torijos atkūrimas, pritaikymas 
esamoms ir būsimoms sąlygoms 
bei poreikiams turi atitikti vals
tybinius interesus. Pasirašymo 
iškilmė vyko Žemutinėje pilyje, 
tarp atkastų ir užkonservuotų 
valdovų rūmų pamatų. A. Bra
zauskas ir V. Adamkus išliku
siuose pilies pamatuose įmūry- 
jo kapsulę su “Raštu ateities 
kartoms”, kuriuo informuojama 
apie ketinimą atstatyti Žemuti
nę pilį iki 2009 m., kai bus šven
čiamas Lietuvos vardo pirmojo 
paminėjimo rašytiniuose šalti
niuose tūkstantmetis. RSJ
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Vatikano radijas, kalbantis 
ir lietuviškai

Jis paminėjo 67-tąsias veiklos metines. Lietuviškai jisai

Vilniaus universiteto rūmai, sulaukę remonto 1997 metų vasarą Nuotr. V. Kukoraičio

kalba jau daugiau kaip penki dešimtmečiai

Blogio imperijos palikuonys
Rūpinamės žingsniais Europos sąjungon, bet tylime 

matydami viduje tautą griaunančias jėgas

1998 m. vasario 12 d. Vati
kano radijas paminėjo savo gy
vavimo 67-ąsias metines. 1931 
m. vasario 12-ąją įvyko iškilmin
gas Vatikano radijo stoties ati
darymas, o radijo patalpas ir įren
ginius pašventino pats popiežius 
Pijus XI savo paties šiai progai 
sukurta malda. Po to Pijus XI pats 
įjungė aparatūrą ir į eterį savo 
ranka Morzės raktu pasiuntė žo
džius “In nomine Domini. Amen”. 
Pirmosios Vatikano radijos laidos 
buvo trumpos žinutės iš Vatika
no veiklos lotynų ir italų kalbomis.

Per tuos 67 metus nuo įstei
gimo Vatikano radijas palaips
niui ir nuolat augo bei plėtėsi. 
Vatikano radijo laida lietuvių 
kalba buvo vienuolikta tarp da-

"Psalmių 
vainikas"

Tai Anatolijaus Kairio reli
ginių eilėraščių knyga. Ir Ber
nardo Brazdžionio išleistoje 
knygoje “Šiapus ir anapus mūsų 
laiko” vyraujanti tema yra reli
ginė. Tai kiek atsveria dabar 
lietuvių literatūroje “pomoder- 
nistines” temas, į kurias gali su
stumti ne vien tikrą meną, o ir 
betkokį šlamštą. Religinės te
mos, nors ignoruojamos ir kriti
kuojamos, tačiau reikalingos 
kelti jaunų skaitytojų dvasiai. 
Verstiniai ir originalūs šių die
nų “menai”, deja, neretai dar 
labiau murkdo sielas į žemiškus 
nuopuolius.

Gražiai išleistoje dviejų da
lių knygoje yra daug psalmių- 
maldų, kurių literatūrinė forma, 
pagal autoriaus paaiškinimą, 
“parašyta tercinomis, penki 
posmai po tris eilutes, derinant 
ritmą bei rimą. Antroje knygos 
dalyje - penkiaeiliai, trys pos
mai po penkias eilutes. Bet 
abiejų dalių psalmėms - pirme
nybė tematikai”.

A. Kairio psalmės - nuošir
džios, žmogiškos, pilnos nusiže
minimo. Jų dauguma atlieps ir į 
skaitytojo gyvenimą, jausmus. 
Gal kiek per gausu tų psalmių, 
jų turinys dažnai kartojasi. Bet 
juk religingas žmogus kartoja ir 
kasdienines maldas.

Anatolijus Kairys, PSALMIŲ 
VAINIKAS. Religinių eilių rin
kinys. Redaktorius - V. Venc
lovas. Leidykla “Tyrai” (Kara
liaus dvaro 8, Kaunas 3000), 
1997 m. A.R. 

bartinių beveik 40-ties kalbinių 
programų. Jos atsiradimą tuo
jau po pirmosios sovietų okupa
cijos paskatino ano meto Lietu
vos būklė.

Pagrindinis Vatikano radijo 
lietuviškos programos sumany
tojas ir iniciatorius buvo marijo
nų vienuolijos narys vyskupas 
Petras Būčys. Jis suorganizavo 
Romos lietuvius kreiptis į Vati
kaną ir prašyti, kad jiems leistų 
per radiją kalbėti į Lietuvą apie 
Lietuvą.

Leidimas buvo gautas ir 
nuo 1940 metų lapkričio mėne
sio pradėta transliuoti dvi laidas 
per savaitę. 1941 metais laidos 
nutrūko; oficialiai dėl bendra
darbių stokos, tačiau pagrindinė 
priežastis buvo naujų Lietuvos 
šeimininkų spaudimas. Vatika
no radijas lietuvių kalba tylėjo 
iki karo pabaigos.

Pokario metais, Romoje at
siradus gana dideliam būriui iš 
Lietuvos pasitraukusių kunigų, 
buvo imtąsi žygių vėl atgaivinti 
Vatikano radijo lietuvišką laidą. 
Ne be vargo buvo iš naujo gau
tas Vatikano leidimas ir nuo 
1946 metų birželio 8 dienos pra
dėta transliuoti po vieną laidą 
kas dvi savaitės.

Nuolatinė Vatikano radijo 
lietuviškų laidų redakcija buvo 
sudaryta tik 1959 metais. Di
džiausi nuopelnai, sudarant lai
dų struktūrą ir formą, beje ma
žai pakitusią ir dabar, priklauso 
prelatui Vytautui Kazlauskui, va
dovavusiam Vatikano radijo lie. 
tuviškai redakcijai iki 1988 metų.

Šiandien Vatikano radijas 
turi daugiau kaip 400 darbuoto
jų ir kasdien transliuoja laidas 
daugiau kaip 30 kalbų, prie ku
rių reiktų pridėti ne kasdien, bet 
periodiškai transliujamas laidas 
dar keliolika kalbų. Pagrindinis 
Vatikano radijo tikslas išlieka 
tas pats kaip ir prieš 67 metus: 
laisvai, ištikimai ir veiksmingai 
skelbti krikščionybę bei jungti 
katalikybės centrą su įvairiomis 
pasaulio šalimis. Vt. r.

NETIKĖTAI MIRUS

a. a. RITAI,
tėvus PETRĄ ir ZUZANĄ JONIKUS šios netekties 
sunkumuose nuoširdžiai paguodžiame ir užjaučiame -

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa ir
Kanados šaulių rinktinė

MIRTIES PRISIMINIMAS
Nors jau prabėgo 15 metų, 
o tu iškeliavai lyg vakar...

AtA
TOMAS 

PRAKAPAS
Nutilo balsas mylimo žmogaus. 
Užgeso mielos akys.
Paliko tylūs ir liūdni namai, 
Ir užgesintų žvakių kvapas...

Už amžinai neužmirštamos atminties Tomuko vėlę 
bus atnašaujamos šv. Mišios š.m. kovo 22, sekmadienį, 
10.15 vai. ryto. Prisikėlimo parapijos šventovėje.

Liūdintys - tėveliai, sesutė ir broliukas

Ekonominiai Lietuvos pavojai
Lietuva įveža daug užsienio prekių, bet mažai jų išveža. Reikalinga atsargi monetarinė
politika, žvelgianti ne tiek į Ameriką, kiek į Vokietiją. Į pateiktus klausimus atsako ekonominių 

mokslų dr. VALDAS SAMONIS iš Toronto universiteto

-Ar, Jūsų manymu, Lietu
voje nepasikartos Čekijos atvejis, 
t.y. lūžis šalies ekonomikoje dėl 
pernelyg didelio dejieito preky
boje su užsieniu? Į Lietuvą atve
žama labai daug prekių, o Lietu
va labai mažai eksportuoja.

- Einamosios sąskaitos (cur
rent account) deficitas Lietuvo
je jau artėja prie pavojingo dy
džio, t.y. virš 20% vidaus pro
dukto (GDP). Šiais metais nu
matyta privatizuoti didžiąsias 
įmones (kaip “Lietuvos teleko- 
mas”) ir kompensuoti tais pini
gais buvusių sovietinių bankų 
(pvz. “Sberbanko”) indėlininkų 
nuostolius. Lietuvos įmonės dar 
toli gražu nėra pakankamai per
tvarkytos, kad pajėgtų pasiūlyti 
pakankamai patrauklių prekių 
ir patarnavimų už tas naujas pi
nigų sumas. Betgi Lietuvos eko
nomika yra atvira pasauliui, ir 
ta išaugusi paklausa (naujos pi
nigų sumos) persimes į užsienį, 
kur pasiūla yra praktiškai neri
bota. Išaugs importas ir pablo
gins Lietuvos einamąją sąskaitą. 
Tai yra ekonomikos “kaitimo” 
požymis. Taigi, Čekijos atvejo pa
vojus yra gan realus, nors dar 
nevėlu jį sumažinti. Lenkijos 
premjero Buzeko vyriausybė ir 
“Narodowy Bank Polski” (cent
rinis bankas), atrodo susidoros 
su šiuo pavojumi Lenkijoje, kad 
ir trumpalaikio ekonominio au
gimo sulėtėjimo kaina.

- Ar Lietuvos monetarinė 
politika pateisinama? Kodėl lito 
kursas užsienio valiutų atžvilgiu 
yra priklausomas nuo politinių 
sprendimų, ne nuo šalies ūkio 
(jau daug metų lito kursas ne
kinta).

— Iš esmės politinis sprendi
mas buvo padarytas 1994 m. ba
landžio 1 d., kai buvo įvestas va
liutų valdybos (W) modelis ir, 
laužant Lietuvos konstituciją, ap
karpytos Lietuvos Banko funk
cijos. Nuo to laiko Lietuva prak
tiškai savo monetarinės politi
kos neveda, kadangi VV auto
matiškai formuoja litų pasiūlą 

vidaus rinkoje, uždirbtas užsie
nio valiutas paversdama litais 
nustatytu kursu 4Lt.= lUSD. Lie
tuva turi taip pat laikyti atitin
kamus rezervus, geriausia JAV 
doleriais, kad bet kuriuo metu 
būtų galima laisvai keisti litus į 
dolerius nustatytu kursu 4Lt. 
= 1USD. Tad dabar lito kursas 
yra pastovus ir nuo politinių (vy
riausybės, seimo, prezidento) 
sprendimų nepriklauso. Pokomu
nistiniams kraštams toks mode
lis turi teigiamų ir neigiamų sa
vybių, apie kurias čia bus pasi
sakyta.

- Kokią įtaką šalies ekono
mikos plėtrai turi tokia monetari
nė politika?

- Iš teorinės perspektyvos, 
W reikalinga ten, kur dėl įvai
rių priežasčių nepajėgiama vesti 
racionalios monetarinės politikos. 
Pvz. Ukrainoje iki 1996 m. 
rugsėjo buvo iš esmės tęsiama 
sovietinė neribotų kredito iš
teklių formavimo ir pinigų 
spausdinimo politika valstybės 
biudžeto deficitams padengti 
(juos monetizuoti).

Aš manau, kad Lietuvoje 
1994 m. taip blogai, kaip Ukrai
noje, tikrai nebuvo. Priešingai, 
Romualdo Visokavičiaus vado
vaujamas Lietuvos Bankas ne
buvo jokia politinė marionetė, 
spausdinanti pinigus pagal vy
riausybės užgaidas. Jis per trum
pą laiką sumažino infliaciją, pa
keldamas komerciniams bankams 
privalomus rezervus nuo 8% iki 
12% ir kitais centrinių bankų 
vartojamais būdais. Taip W pa
deda finansinių kvalifikacijų sto
kojančioms ir nestabilioms eko
nomikoms - pašalina valiutos 
kurso riziką ir palengvina inves
ticijų pelningumo apskaičiavi
mą. Tada atsiranda daugiau no
rinčių investuoti. Bėda yra ta, 
kad VV geras funkcionavimas yra 
priklausomas nuo labai gerų ir 
plačių išankstinių pasiruošimų 
ir išpildymo sąlygų, kurias ne
lengva išpildyti, ypač tik porai 
metų prabėgus nuo Sovietų Są
jungos sugriuvimo. Pvz. ne tik 
reikia griežtos biudžeto politi
kos, bet dar prieš W įvedant 
reikia pertvarkyti bankus, kai 
kuriuos iš jų paleisti bankrotan. 
Lietuvoje tai nebuvo padaryta - 
pritrūko tam laiko ir kvalifikaci
jų. Todėl vėliau bankų krizė bu
vo daug gilesnė, negu kad galė
jo būti. Dėl politinių sumetimų, 
skubotai ir be reikiamo pasiruo
šimo Lietuvoje įvesta W nedaug 
padėjo ekonomikai ir neilgam lai
kotarpiui, tačiau ji pristabdė mo
netarinės politikos kadrų paruo
šimą ir patyrimo kaupimą, dau
gumoje atvejų vienas problemas 
pakeitė kitomis arba jų sprendi

A+A
PETRUI SIMANAUSKUI 

mirus,
žmonai IZABELEI ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Bendraklasiai:
Antanas Garkūnas Jurgis Skardis
Dr. Antanas Josiukas Silvestras Slavickas
Pranas Sakalas Eliziejus Šlekys

A+A
JANINAI LAPINIENEI 

Lietuvoje mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame sesutei BRONEI 
VENSLOVIENEI ir jos šeimai -

Skolastika ir Petras Eismantai 
Jadvyga ir Antanas Gedrimai

mą atidėjo. Štai tik pora pavyzdžių.
Įvedant VV reikėjo pasirink

ti užsienio valiutą, kuri atspindi 
Lietuvos geoekonominę padėtį, 
ateities prekybos kryptis ir pan. 
Ar nebuvo aišku, jog Lietuvos 
didžiausias partneris bus Vokie
tija, Europos Sąjunga, o ne JAV? 
Neužtenka to, kad buv. Premje
ro Šleževičiaus patarėjas buvo 
prof. Steven Hanke iš JAV! Ar 
nereikėjo jau tada pagalvoti 
apie valiutų krepšelį (USD, 
DM, etc.)?

Kita VV problema yra tai, 
kad nustatytas kursas skatina ban
kus ir įmones per daug skolintis 
užsienyje, ypač ekonomikos per
kaitimo laikotarpyje, kurin pa
teko Čekija, Lenkija, Lietuva ir 
kitos pokomunistinės šalys. Tai
gi vienas rizikos veiksnys pakeis
tas kitu.

Esant tokiai būklei, speku
liantai gali bandyti atakuoti to
kios nedidelės šalies kaip Lietu
va valiutą (litą), kaip tai atsitiko 
Azijoje. Žiūrint istoriškai ir lo
giškai, kaip tik spekuliantai daž
niausiai atakuoja nustatyto kur
so valiutas. Tokioje būklėje spe
kuliantai gali “make a real kil
ling”, t.y. uždirbti daugiausia.

• Norint tokios krizės išveng
ti, monetarinė bei biudžetinė 
politika dabar turi būti labai at
sargi ir pramatanti ateitį, jokių 
staigių ir neapgalvotų sprendi
mų neturėtų būti. Tokiam pavo
jui iškilus, pirmas centrinio ban
ko žingsnis turėtų būti laikinas 
trumpalaikių palūkanų atitinka
mas pakėlimas, kuris atbaidytų 
spekuliuojančius prieš litą net ir 
laikino ekonominio augimo su
lėtėjimo kaina. 1998 sausyje to
kį žingsnį padarė Rusijos cent
rinis bankas, pakeldamas palū
kanas nuo 28% iki 42%. Nega
na to, tokiame trumpame ato
dūsio laike turi paspartėti įmo
nių pertvarka bei sustiprėti Lie
tuvos Banko vedama komerci
nių bankų priežiūra ir pertvar
ka, kad visi stebėtojai įsitikintų, 
jog daromi rimti žingsniai prob
lemų spredime, nebandoma jas 
tik nustumti. Tačiau po VV įve
dimo ir Lietuvos Banko funkci
jų apkarpymo ar beliko teisinių 
galių, kvalifikacijų ir jėgų tai pa
daryti? Čia tik abejonė ir klausi
mas - tikslaus atsakymo neži
nau. Pvz. Hanna Gronkiewicz- 
Waltz, Lenkijos “Narodowy Bank 
Polski” valdytoja, mano many
mu, sugebėtų padaryti reikia
mus žingsnius tokioje pavojin
goje būklėje.

Kaip yla iš maišo, tos prob
lemos išlenda tik dabar, o reikė
jo jas anksčiau numatyti ir ati
tinkamai formuoti ekonominę 
Lietuvos politiką!

V. BARANAUSKAS, Merkinė

Nesustabdomas, viską kei
čiantis laikas priartino žmoniją 
prie pačių XXI š. vartų. Dar 
truputis kantrybės ir mes tapsi
me jau naujojo šimtmečio žmo
nėmis. Bet kol žengsim pirmuo
sius žingsnius busimajame am
žiuje, dar kartą pasižvalgykim 
po gimtąją žemę.

XX š. paskutinieji metai 
mūsų valstybės istorijoje liks 
kaip Europon žengimo vajus. 
Aukštųjų valdžios žmonių pasi
sakymuose vyrauja Europos są
jungon patekimo klausimas.

Kiekvienam sąmoningam 
Lietuvos piliečiui aišku, kokią 
svarbią reikšmę mums turi Eu
ropos sąjunga. Ateis laikas, ir 
mūsų valstybė taps šios sąjun
gos nare. Taip pat bus priimta 
ir po ŠAS skydu. Viskam savas 
laikas.

Valdžios žmonėms įdomiau 
pasivažinėti po svečias šalis nei 
spręsti sunkias, painias vidaus 
problemas. Geras šeimininkas 
betgi pirmiausia įveda tvarką 
savo valdose, po to ramia širdi
mi lanko kaimynus. O proble
mų mūsų gimtinėje tikrai ne
trūksta!

Iki gyvo kaulo įkyrėjo aima
nos, ašaros ir kraujas. Nepasiti
kėjimas ir baimė - nuolatiniai 
mūsų gyvenimo palydovai. Dva
sinis sąstingis, depresija vis ar
šiau ir aršiau skverbiasi į žmo
nių širdis. Dabar kovojama tik 
su blogio protrūkiais, apraiško
mis. Bet kažkodėl nesistengia
ma šalinti priežastis, gimdančias 
patį blogį. Čia nepagelbės jokie 
pilstalai, kurių pasakiška gausy
bė suranda svetingą prieglobstį- 
mūsų žemėje. Girdalų prekei
viai lobsta, auga kaip ant mie
lių. O kad jų nenusakomai gausi 
klientūra mušasi, kariasi, bado
si, šaudosi ir kitokiais būdais 
naikinasi, nerūpi niekam.

Jeigu retkarčiais ir ištaria
mas koks nedrąsus priekaištas 
nužmoginimo adresu, tai jo nie
kas negirdi, tiksliau - nenori 
girdėti. ^'Traukitės j pašalius, 
senų pažiūrų neišmanėliai! Jūs 
nesuprantat, kad mūsų Tėvynė 
laisva, kad jos žmonės turi teisę 
gyventi pagal savo norus ir sko
nį. Tai jų asmeninis reikalas!”

Pasakojama, kad pirmosios 
Nepriklausomybės laikais, kai 
Lietuvoje dar nebuvo blizgančių 
limuzinų, radijo, televizijos ir 
kitų civilizacijos stebuklų, žmo
nių tarpusavio bendravimas vy
ko geranoriškai, nuoširdžiai. 
Šiandieninis žmogus, užvertęs 
savo būstą, aplinką įvairiausiais 
patogumais - “aukštos kultū
ros” reikmėmis, kažkodėl vis re
čiau ir rečiau parodo plačią, 
nuoširdžią šypseną. Jeigu ir šyp
teli, tai kažkaip kreivai, lyg kie
no verčiamas ar nusikaltimą da
rydamas...

Taigi, pasakojama, kad 
anais laikais, kai Lietuva dar va
dinosi Marijos žeme, visur 
skambėjo juokas, dainos. Lietu
viai sveikindavosi, kalbėdavo 
plačiai šypsodamiesi. Jų laikyse
na buvo natūrali, paprasta, ori. 
Dabar mums atrodo, kad tai 
įmanoma tik gražiose pasakose.

Gaila, labai gaila, kad pati 

MYLIMO TĖVO, UOŠVIO IR SENELIO

AtA
LEONARDO EIMANTO 

mirties dešimtmečio proga
maloniai prašome visus jį prisimenančius 
pasimelsti už jo vėlę.

Sūnus su šeima

gražiausia, pati brangiausia 
žmogaus puošmena Lietuvoje 
baigia išnykti nuo jo veido. 
Ypač sunku įžiūrėti kad ir men
kutę šypsenėlę sustingusiuose 
valdininkijos veiduose. Neretas 
dabar prasišiepia tik tam, kad 
parodytų dantis ir įvarytų bai
mės besikreipiančiam žmogui...

Visame krašte pridygo gru
pės, virtinės, mikrorajonai, ištisi 
kvartalai pasakiškų pilių, pilai
čių, vasarnamių ir kitokių 
įmantriausių pastatų. Atsitvėrę 
vieni nuo kitų ir nuo viso pasau
lio monolitinėmis, tvirtovinio ti
po tvoromis-sienomis, čia gyve
na, slepiasi mįslingi žmonės. 
Sargybos bokšteliai su smailiais, 
aštriais špiliais, didžiulių vilkšu
nių piktas urzgimas anapus sun
kių metalinių vartų smalsuoliui 
sukelia širdį slegiančius jaus
mus. Dar ir dar kartą paspokso
jęs į krupščiai išdažytus mūro, 
betono paviršius, blizgančias 
metalo konstrukcijas, imi jausti 
kažkokį tvaiką, sklindantį nuo 
visų tų pastatų. Ir tada prisime
ni, kad visa tai jau kažkur maty
ta. Tai “blogio imperijos” gar
siųjų konelagerių kopijos! Ten 
tose kankyklose buvo naikinami 
ir baisiausi nusikaltėliai, ir do
riausi žmonės. Ten viskas suręs
ta grubiai, grėsmingu pavidalu. 
Pas mus išorinė atributika ap
dailinta, išgražinta, bet bendra 
išvaizda, kaip ten, taip ir čia, su
kelia tiktai pasišlykštėjimą. Tai 
iššūkis normalaus žmogaus gy
venimo būdui.

Naujųjų lietuvaičių suręsto
se tvirtovėse gyvenimas juda sa
va skirtingo būdo kryptimi. So
vietiniai konclageriai sudarė at
skirą, paslėptą nuo viešumos, 
valstybę valstybėje. Lietuva taip 
pat turi paslėptą valstybėlę vals
tybėje. Ją valdo skustagalviai, 
brutalios išvaizdos jaunuoliai. 
Čia irgi veikia savi įstatymai, ry
šiai, transportas. Čia savas gyve
nimo būdas, papročiai, savos 
kalbos žargonas ir t.t. Šita vals
tybė valstybėje kibiais čiulptu
vais yra apraizgiusi visas oficia
liosios valstybės valdymo insti
tucijas. Tai baisios piktžaizdės 
iškankintame tautos kūne. Argi 
taip ir nėra veiksmingų priemo
nių, padedančių pašalinti arba 
bent neutralizuoti didžiojo Blo
gio židinius? Juk negalima abe
jingai stebėti beprasmes aukas, 
besiblaškančias fizinės ar dvasi
nės mirties agonijose!

Priemonių yra. Tiktai apie 
jas nekalbama, net neužsimena
ma. Tos priemonės - tai pats 
paprasčiausias padorumas, sąži
ningumas. Be šių jau seniai de
ficitu tapusių žmogiškųjų savy
bių mes blogio nesutramdysim. 
Kol daugelis valstybės valdymo 
svertų nebus padorių, sąžiningų 
žmonių rankose, jokia kosmeti
ka tikrai nepadės.

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).

mailto:tevzib@pathcom.com
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“Vaiko tėviškės namų” 
kreipimasis į užsienio lietuvius

Ir pralaimėjimas turi vesti į laimėjimą
Kai kurios priežastys, Įėmusios Lietuvai daug nusipelniusio prof. Vytauto Landsbergio 
pralaimėjimą prezidento rinkimuose. Bet tas pralaimėjimas yra perspėjimas Tėvynės 

sąjungos vadams - reikalinga reforma, vedanti į laimėjimus ateityje

BRANGUS TAUTIEČIAI,
Praėjusių metų vasarą Lie

tuvos ir užsienio lietuvių spauda 
plačiai aprašė “Vaiko tėviškės 
namų” (Avikilų kaime, prie 
Marijampolės) atidarymo ir pa
šventinimo iškilmes. Šio vaikų 
kaimo šeimynose jau yra globo
jama apie 100 našlaičių. Yra be
likę tiktai 20 laisvų vietų, kurias 
artimiausiu laiku užims kiti įvai
raus amžiaus beglobiai vaikai.

“Vaiko tėviškės namų” užuo
mazga veikia ir Kaune. Čia 4 
beglobių vaikų šeimynos - iš vi
so 24 vaikai - yra įkurdintos pri
vačiuose butuose. Visi sutinka, 
kad šeimyninis modelis, kaip 
paties Dievo įdiegtas žmogaus 
prigimtyje, yra pats tinkamiau
sias našlaičių globai. Dėl to 
“Vaiko tėviškės namų” brolija 
nesiliauja ieškojusi galimybių 
šeimyninei našlaičių globos sis
temai išplėsti. Galvoti apie nau
jų namų statybą, deja, šiuo me
tu yra visiškai nerealu, nes tam 
reiktų didžiulių kapitalų. Atro
do, kad su užsienio lietuvių pa
galba būtų galima surasti kitus 
realesnius kelius.

Neseniai Kauno spauda ra
šė, kad artimiausiu laiku užsie
nio lietuviai pareikš pretenzijas 
dar į keletą tūkstančių namų 
Kauno centre ir Žaliakalnyje. 
Be abejonės, tarp tų savo nuo
savybę atgaunančių lietuvių at
siras ne viepas, kuriam iškils 
klausimas, kaip galėčiau panau
doti atgautą namą, nes Lietu
voje jau nėra artimesnių gimi
nių. “Vaiko tėviškės namai” to
kiem tautiečiam norėtų duoti 
nuoširdų patarimą: padovano
kite savo atgautą namą beglo
biams vaikams. Taip jūs ge
riausiai patarnautumėt Lietuvai 
ir jos gražesnei ateičiai. Savo 
nuosavybę investuotumėte pa
čiu pelningiausiu būdu. Su

Iš tėviškės laiškų
Naujieji ūkinininkai
MIELIEJI, kauniškė parvežė 

jūsų laišką, rašytą dar rugsėjo mėn. 
Jame radau Merkinės mergaitės gy
venimo rašymus iš anų senesnių lai
kų, kai mūsų kitų dar ir nebuvo pa
saulyje. Skaitau ir lyg pati vaikštau 
Nemuno pakrantėmis, ant tilto, apy
linkėse. Tokie artimi man jūsų pa
vasariai.

Aš per vasarą pas daktarus svei
katos ieškojau, todėl ant jūsų dova
nos buvo martelės parašas, ne ma
no. Ačiū už tokią stiprią dovaną. 
Visi pasidalino gražiai sutardami. 
Daugiausia teko alytiškiams, nes su 
nesveiku žentu viskas daug kainuo
ja, o ir aš savo ligas pas juos pralei
džiu. Ji gi tik viena uždirba, ir tai 
taip mažai, mokytojaudama. Betgi 
ir jūsų jaunesnei martelei negerai, 
jei nugaros operacijai ligoninėje at
sidūrė. Bet pas jus geri daktarai, ir 
viską tikrai gerai sutvarkys. Mūsų 
žentelis jaunystėje, motociklu važi
nėdamas, sutrenkė galvą, ir dabar 
visam gyvenimui atsiliepia.

Mūsų anūkėlės gražiai auga ir 
mokosi, bet ateities vizijos baugina. 
Viskas pasiekiama tik už pinigus, o 
pas mus jų mažoka. Šią mintį tai
kau kauniškei, vienturtėlei, jos tė
velio paliktai dėl savo lašelių ligos 
ir tik mamytės išlaikomai. Ji šiemet 
paskutinėje klasėje. Ateinančią vasa
rą bandys laimę kur nors tęsti moks
lą. Gal pasiseks į Vytauto Didžiojo 
universitetą, o jeigu ne, tai jinai ir 
mezga gražiai ir kulinarija jai patin
ka - virti, kepti - gal į technikumą ko
kį. Kad ir rūpestėliai, bet malonūs, 
nes ji labai gera mergaitė. Šis mūsų 
ūkis jų visa atrama ir atgaiva po 
Kauno.

Antroji mokinukė namiškė - 
dar tik 7 metukų pirmoke pradžios 
mokykloje. Kasdien iš namų vežioja 
5 km tai mamytė, tai tėvelis, o kar
tais alytiškė - kas gali, kam patogu 
pavėžėti. Pati mergaitė noriai mo
kosi, drąsi, smagi, tik dažnai užsi
ožiuoja (mamytės pykčiui) ir kaž
kodėl apetito neturi, labai nevalgi 
pasidarė, kai pradėjo į mokyklą ei
ti. Gal tai vaiko jaudinimasis.

Kitą rudenį ir mažoji bus jau 6, 
žada ir ją leisti, nes ji labai nori kar
tu su sesute į mokyklą eiti. Gal 
abiem bus smagiau ir geriau. Visus

Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

“Vaiko tėviškės namų” brolijos 
pagalba jūsų name būtų įkur
dintos našlaičių šeimynos, ku
rios jums pasiliktų amžinai dė
kingos. Tai būtų jūsų šeimynos, 
kurios visada jūsų lauktų ne tik 
kaip brangaus svečio, bet ir kaip 
šeimininko ir globėjo. Jūsų na
mą paveldėtų vis nauja našlaičių 
karta. Jo languose niekada ne
užgestų šilti “tėviškės namų” ži
burėliai, skleisdami vilties švie
są laisvoje tėvynėje. Taip jūs 
įamžintumėte ir savo žuvusių ar 
mirusių artimųjų atminimą, nes 
“Vaiko tėviškės namai” pagal 
savo įstatus yra “Lietuvos kan
kinių, žuvusių laisvės kovotojų, 
sąžinės belaisvių ir tremtinių gy
vas memorialas”.

Paremdami “Vaiko tėviškės 
namų” pastangas, jūs pagelbė- 
tumėte Lietuvai pačiu humaniš
kiausiu būdu išspręsti beglobių 
vaikų problemą. Kauno miesto 
savivaldybės Vaikų teisių apsau
gos tarnybos įskaitoje šiuo metu 
yra 600 asocialių šeimų, kuriose 
auga pusantro tūkstančio vaikų, 
stokojančių būtiniausio tėvų dė
mesio. Šimtai beglobių, alkanų 
vaikų minta atliekomis, išmes
tomis Kariotiškių ir Lapių (prie 
Kauno) sąvartynuose.

Sutelktomis visų geros va
lios lietuvių pastangomis eikime 
jiems j pagalbą. Adresas: “Vai
ko tėviškės namai”, Druskinin
kų g. 4-1, 3000 Kaunas. Tel/Fax 
37 07/22 82 24.

Valiutinė sąskaita: State 
Commercial Bank of Lithuania, 
Fax 37 07/22 57 26. Telex 261- 
246 OPERA SU; S.W.I.F.T. 
BARU LT 2X for credit to 
Kaunas Branch “Vaiko tėviškės 
namai” Account no. 06400029/- 
700070432.

Mons. Vytautas Kazlauskas, 
VTN vardu

sesutės rašinėlius ir eilėraštukus jau 
moka mintinai. Man jos labai mie
los. Išglosto, išbučiuoja, o kai ser
gu, prašo labai: “Močiute, tik ne
mirk”. Mat tėvuko (Liudo) laidotu
ves labai išgyveno drauge su mumis 
visais. Aš gi pasveikau kiek nuo vi
sų ligų ligelių, bet be vaistų neapsi
einu. Svoris vis dar krinta, esu sep
tyniasdešimtmetė sulinkusi senutė, 
o dar taip noriu būti stipri. Tik bai
minuosi, kad nesuteikčiau vargo vai
kams, nereikėtų manęs ilgai slaugy
ti. Tikėkimės, sustiprėsiu, ir viskas 
bus gerai. Dievo valia, bet prašau 
prašau Jo pagalbos.

Dar labai norėčiau ir pavasario 
sulaukti. Mat, mūsų šeimynėlę žada 
gandras aplankyti - trečią kartą. Ti
kimės broliuko. Ir Jūs rašėte, kad 
dar dviejų vaikučių reikia. Betgi mar
telė labai blogai jaučiasi laukdama, 
valgyti negali. “Matai, ką reiškia se
natvė”. Ojai dabar tik 31 suėjo, tai
gi tokia toji josios “senatvė” - pats 
jaunumas. Mes jau ir vardą išrinkom, 
sakom bus Liudvikėlis, gal nusiduos 
į senelį. Bus toks geras ir visų myli
mas. Dabar štai ketvirti metai, kai 
jo netekom, bet ką sutinki iš gimi
nių ar pažįstamų vis prisimena ir 
pasakoja, ką Liudvikas kam gero pa
daręs ir vis priduria, kad per greitai 
nuo mūsų atsiskyręs. Ne nuo mūsų 
tai priklausė, o nuo klastingo vidu
rių vėžio, bet vis pamiršti negali, o 
apie Liudą rašyčiau ir rašyčiau to
kią didelę knygą, kaip “Egzodo ra
šytojai”. Jau ta knyga knygelė kaip 
man patinka! Ačiū jums, kad užsakė
te. ir tai vilnietei Aldonai, kuri atsiun
tė - parašiau ir jai padėkos laišką.

Rašau ir galvoju, kodėl gi ma
no laiškai jūsų nepasiekia - gal netiks
liai adresą užrašau. Prašau į laišką 
nedėti dovanų, gal patenka "ilga
pirščiams” ir todėl negauname nė 
laiško. Alytiškė dėkoja už loterijos 
taisykles. Sako išsiuntusi dėl visa 
ko. bet jau sakosi jai akyse ir žalia 
nuo visokių blogų netikėtumų jos 
jauname gyvenime. Jau ir jos įsūnis 
rūpestėlio kelia. Jam jau 14 metų. 
Pradėjo vaidinti berną, bando rūky
ti ir atsisakinėja, neklauso. Kai žen
tas sveikas buvo, privengdavo, o da
bar vaidina erelį. Baigė 9 klasę, o 
dabar mokosi amato - bus “frezuo- 
tojas”. Nežinau, jeigu išmestų jį iš 
tos amatų mokyklos, kur reikėtų jį 

. padėti. Sekasi jam nelabai gerai tie 
nauji mokslai. Atgal į Internatą jau 
nepriims, o namie irgi, su vyru ligo
niu ir įsūnytuoju tokiu atžagareiva, 
su menku mokytojos uždarbiu, sun
ku ir gana. Tai tiek pas mus džiaugsmų 
ir vargelių. Linkime jums sveikatos ir 
laukiame laiško. Jūsų Verutė

Raudonės pilis Nemuno pakrantėje Nuotr. J. Žygo

Kelionės įspūdžiai
IŠ ARTI XIVLIETUVA

JUOZAS ŽYGAS

Raudonės ir Panemunės pilys
Privažiavome kitą keliuką, ant 

kurio akmens jau nebuvo, ir ant 
kalno užvažiavę pamatėme pilį. 
Pilis gerai išsilaikiusi ir gražiai 
atrodanti. Trakai yra tvirtovė, o 
Raudonė daro daugiau reziden
cinės pilies įspūdį. Dabar joje yra 

i mokykla. Nei žmogaus ir net nei 
1 šuns nesimatė. Tad ir mes kele
tą nuotraukų padarę važiavome 
toliau.

Gal dešimtį minučių pava
žiavę vėl pamatėme keliuką, ku
ris į šlaito viršų vedė. Į viršų už
važiavę pamatėme tarp medžių 
pasislėpusią Panemunės pilį. Prie 
įvažiavimo šone kelio yra tven
kinys, kuriame plaukiojo kelios 
laukinės antys. Netoliese buvo ir 
gyvenamieji namai. Ši pilis yra 
gynybinio pobūdžio - aukštos sie
nos su šaudymo angomis. Pilis 
gerai išlikusi, tačiau joje vyksta 
remonto darbai. Į vidų įeiti ne
buvo galima, tai ir joje ilgai ne- 
užgaišome.

Teko skaityti, esą reikėtų ke
liones laivu išreklamuoti ir daug 
turistų pritraukti. Bet man nuo 
Kauno iki Jurbarko nuvažiavus 
toks įspūdis nesusidarė, nes pi
lys yra už medžių paslėptos. No
rint keliones Nemunu išrekla
muoti, reikia ir sąlygas sudaryti. 
Nuo Nemuno pusės, priešais pi
lis, gal nuo šlaito vidurio, reikia 
mišką iškirsti ir užsodinti že
mais miško krūmais, putinais, 
erškėtrožėmis ar kadagiais. Žo
džiu, padaryti atodangą, kad pi
lys nuo laivų būtų matomos. O 
dabar nuo pat Raudondvario de
šinysis Nemuno šlaitas yra ap
augęs dideliu mišku, ir jokių pi
lių nesimatė. Jeigu aš pats bū
čiau automobiliu važiavęs, tai 
jokių pilių nebūčiau matęs.

Grįžtant atgal Nemunas bu
vo mano pusėj, tai galėjau ge
riau jį stebėti. Kairysis Nemuno 
šlaitas yra mažiau įdomus. Ir, ži
noma, neturi pilių. Mat tas kraš
tas iki XV šimtmečio galo buvo 
labai retai apgyventas ir vadina
mas dykra. Nes Nemuno vaga 
ištisus du šimtmečius vyko nuo
latinė kova.

Kelionę Nemuno pakrante, 
žinoma turint vadovą, rekomen
duočiau, ypač Kanados ir Ameri
kos lietuvių jaunimui, kad ge
riau pažintų Lietuvos istoriją, kad 
pamatytų, jog Lietuva nėra vien 
tik “Kur bakūžė samanota...”

Nemunas ties Vilkija gero
kai nusekęs ir. atrodo, jame nė
ra jokios gyvybės. Mano laikais 
vaikams, gyvenantiems prie upės, 
meškeriojimas buvo didelė pra
moga. O dabar ne tik vaikų, bet 
ir senukų prie upės kranto sė
dinčių nematyti. Ir Vilkija, kuri 
nebėra tik kaimelis, bet prie 
kranto valčių nėra! Aš, kaip au
gęs tarp dviejų upių ir ežero, tai 
pastebiu. Žuvėdrų ir tų nebėra. 
O Čikagoje, ypač žiemos metu, 

ne tik žuvėdrų, bet ir kanadiškų 
žąsų pulkai knibžda.

Šia išvyka Nemuno pakran
tėmis, kur per du šimtmečius vy
ko žūtbūtinė kova, buvau labai pa
tenkintas, nors tokios kelionės 
net nebuvau planavęs. Ir prieš 
karą mūsų išvykos pasibaigdavo 
Kačergine ir Kulautuva, nes Ne
muno pakrante tinkamo kelio ne
buvo. Ekskursiniai garlaiviai že
miau Kačerginės retai teplauk
davo. Tais laikais Lietuva buvo 
labai didelė!

Grįždami atgal, nutarėme se
kančią dieną važiuoti į Kryžių 
kalną. Esant Lietuvoje būtų be
veik nuodėmė visų minimos ir lan
komos vietos neaplankyti. Nei 
Vilniuje, nei Kaune neiname 
anksti gulti, nes vyksta Europos 
futbolo pirmenybės, kurių trans
liavimas prasideda apie 11 vai. To
kią programą ir aš žiūriu. O šiaip 
vakarais, jau kelinti metai yra 
rodomas “Santa Barbara” seria
las, lietuviškai įkalbėtas, tik pro
tarpiais girdisi ir angliški žodžiai.

Pasibaigus Europos pirme
nybių transliavimui, gulti eina
me jau po pirmos. Manęs tai per 
daug iš vėžių neišmuša, nes nor
maliai aš einu gulti 12 vai. Tai 
valandą ar kiek vėliau atsigulti 
nėra didelė problema. Lietuvoje 
ir olimpinius žaidimus jie mato 
geriau už mus, nes yra transliuo
jama beveik visą dieną ir nėra rek
lamomis perkrauta.

Į Kryžių kalną
Diena pasitaikė graži. Tai jau 

ženklas, kad kelionė bus sėkmin
ga. Važiuojame jau žinomu ke
liu. Pravažiavus Nevėžį, netru
kus ir garsioji Vandžiogala. Ir šį 
rytą dirbančių šlėktų nesimatė. 
Dėl to ir laikas pro ją praėjo, vi
sai jos nepalietęs ir nepakeitęs. 
Lietuvos lenkai kaip buvo, taip 
ir liko gyvenimo dugne, nepa
liesti ir nepasikeitę. Ir su ta “po
niška” savo kalba, su Silezijos 
ar Varšuvos lenkais turbūt ne
susikalbėtų.

Palengvėle pradėjome prie 
Kėdainių artėti. Kad prie Kėdai
nių yra artėjama, matėsi iš to, 
kad beveik visose sodybose bu
vo plėveliniai šiltadaržiai. O kai 
kur net ištisos eilės tokių šilta
daržių. Ir pakelėse staliukai su 
agurkų krūvomis.

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA I

J, P. KEDYS, Australija
Lietuvos seimo pirm. V. 

Landsbergio (toliau V.L.) pra
laimėjimas pirmame prezidenti
nių rinkimų rate nustebino ne 
tik jo nuolatinius rėmėjus, bet ir 
dalį politinių stebėtojų dėl labai 
žemo nuošimčio jį remiančių 
balsuotojų. Būtina pažymėti, 
kad V.L. buvo ne eilinis kandi
datas iš 7 asmenų, bet žmogus, 
vadovavęs ir su rimta rizika su
sidūręs atstatant Lietuvos vals
tybę. Tačiau tarptautinėje poli
tikoje V.L. pralaimėjimas nėra 
jokia staigmena, nes panašių ir 
daug žymesnių pasaulio politikų 
pralaimėjimai vyksta visą laiką.

W. Churchill vadovavo ka
rui prieš Vokietiją ir jį laimėjo. 
Kai 1945 m. Potsdame susirinko 
karo laimėtojai, W. Churchill’is 
gavo pranešimą iš Londono, 
kad jo partija pralaimėjo rinki
mus. Karo laimėtojas nebuvo iš
rinktas, ir jo vietą užėmė C. 
Attlee, darbiečių partijos vadas.

JAV prez. G. Bush paskel
bė “naują pasaulio santvarką” 
užsimojęs pasaulį pertvarkyti ir 
valdyti. Bet pralaimėjo rinki
mus. Taigi, nepaisant įvairių de
mokratijos kritikų bei priešų, 
pastaroji yra pajėgi rinkimų me
tu duoti “pamoką” ir labai iški
liems politikams.

Landsbergio atvejis
Buvo visa eilė tų priežasčių, 

bet pati pirmoji ir gal svarbiau
sia buvo ta, kad po 1990 m. va
sario mėn. Aukščiausios tarybos 
rinkimų, V.L. kaip Sąjūdžio va
das, turįs daugumą seime, pa
skyrė vyriausybei vadovauti po
litinius savo priešus: K. Pruns
kienę min. pirmininke, A. Bra
zauską jos pavaduotoju! Per 9 
mėnesius K. Prunskienė ir A. 
Brazauskas užpildė savo parti
jos patikėtiniais pagrindines 
vietas valstybės įstaigose, pra
monės ir prekybos įmonėse.

Aukščiausioje taryboje pra
sidėjo “perbėgimai” iš Sąjūdžio 
į LDDP stovyklą. V.L. vadovau
jamas Sąjūdis neteko Aukščiau
sioje taryboje daugumos. Buvo 
nuspręsta skelbti naujus rinki
mus 1992 m. spalio mėn. Juose 
V.L. patyrė didžiulį politinį pra
laimėjimą.

Šia proga dera paminėti 
tarptautinį įvykį, į kurį buvo 
įvelta K. Prunskienė kaip Lietu
vos min. pirmininkė, nuvykusi į 
JAV, susitikti su prez. G. Bu- 
sh’u. Prieš įeinant į prezidento 
priimamąjį, saugumo pareigū
nai paprašė K. Prunskienę ati
daryti savo rankinuką! Tai buvo 
retas nepasitikėjimo ženklas 
Lietuvos atstovei. Apie tai pa
skelbė žinių agentūros.

Nelemtas pilietybės įstatymas
Pilietybės įstatyme buvo 

daugybė kliūčių suminėta tapti 
Lietuvos piliečiu lietuviui, gyve
nančiam užsienyje. Ten taip pat 
buvo pažymėta, kad Lietuvos 
pilietybė bus suteikiama tik 
daug pasidarbavusiems asme
nims Lietuvos labui! Visos aš- 
tuonios Lietuvos vyriausybės 
apie bendrą atsišaukimą į užsie
nyje gyvenančius lietuvius, kvie
čiantį juos be jokių sąlygų, par-

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 

sivežant savo išmonę ir užgy
ventą turtelį, grįžti į Tėvynę vi
sai negalvojo. Dar ir šias eilutes 
rašant, tokio atsišaukimo iš val
dančių partijų nebuvo. Tik še
šios mažosios partijos - Lietu
vos demokratų. Lietuvių nacio
nalinė “Jaunoji Lietuva”, Lietu
vos žalioji. Lietuvių tautininkų. 
Lietuvos politinių kalinių ir Ne
priklausomybės. Šios partijos 
paskelbė labai patrauklų atsi
šaukimą, nors valdžioje nedaly
vauja.

Valdančios partijos penke
rius metus svarstė klausimą: 
“Koks užsienio lietuvis gali būti 
Lietuvos piliečiu”. Tačiau rusai, 
lenkai ir kiti svetimšaliai gali 
gauti pilietybę per 3-5 metus. 
Sis įstatymas nepaprastai sukir
šino užsienio lietuvius su val- 
dančiom partijom. Tai liečia ir 
V.L., nes jis pirmas, kaip Aukš
čiausios tarybos pirmininkas, 
prisidėjo prie šio įstatymo pri
ėmimo.

Šuoliai į Varšuvą
1997 m. rugpjūčio pradžioje 

V.L. grįžęs iš Varšuvos paskel
bė sutaręs su Lenkijos seimo 
pirmininku sudaryti Lietuvos- 
Lenkijos seimų “alijansą”. Į šį 
“alijansą” įeis 20 Lietuvos sei
mo atstovų ir tiek pat Lenkijos. 
Ši?, “alijansas” bendradarbiaus 
abiejų valstybių įstatymų leidy
boje.

Tuojau prezidentas A. 
Brazauskas nuvyko į Varšuvą ir 
sutarė su Lenkijos prezidentu 
įsteigti Lietuvos-Lenkijos prezi
dentūrų komitetą. Pagaliau 
Lenkijos min. pirmininkas pasi
rašė visą eilę sutarčių, liečiančių 
abiejų valstybių sienų kontrolę, 
prekybą, švietimą, turizmą ir ki
tas sritis. Taip buvo baigtas Lie
tuvos-Lenkijos “alijansas”, kuris 
primena Liublino uniją! Anglų 
kalbos Websterio žodyne 
“alliance” reiškia “unija” arba 
“vedybinis” susitarimas, “su
tartis”.

Šalia V.L. paskelbto “ali- 
janso” su Lenkijos seimo pirmi
ninku, “Lietuvos aidas” paskel
bė Vilniaus krašto lietuvių 
draugijos pirmininko ilgą sąrašą 
padarytų nusikaltimų per 20 
metų okupacijos Vilniaus krašte.

Šis V.L. “alijansas” padrąsi
no Vilniaus krašto lenkus kelti 
neteisėtus reikalavimus. Šias ei
lutes rašant Vilniaus krašto len
kai jau reikalauja įvesti lenkų 
kalbos vartojimą šalia valstybi
nės kalbos Vilniaus krašto rajo
nuose. Druskininkų lenkai rei
kalauja statyti paminklą Vil
niaus krašto okupantui Pilsuds
kiui! Tai čia tik pradžia, tie rei
kalavimai didės.

Nesėkminga iškilmė
1997 m. gegužės-rugsėjo 

mėn. gyvenau Lietuvoje ir paty
riau, kad valdžia rengia rugsėjo 
mėn. labai iškilmingą minėjimą 
žydų išminčiui Gaonui Elijahu 
pagerbti. Kanados “Tėviškės ži
burių” laikraštis paskelbė, kad 
Wiesenthal'io centras rengia 

Panemunės pilis prie Nemuno upės .Nuotr, J. Žygo

boikotą prieš šį minėjimą, nes jį 
rengia lietuviai! Matydamas ga
limą nesėkmę šio minėjimo, pa
rašiau straipsnį “Lietuvos ai
dui”, pabrėždamas šiuos punk
tus: a. Gaonas Elijahu gyveno 
Lietuvos-Lenkijos valstybėje Vil
niuje tuo metu, kai tą valstybę 
kelis kartus dalinosi rusai, vo
kiečiai ir austrai, bet didysis tal- 
mudistas apie tai nė sakinio nė
ra parašęs; b. Wiesenthal'io 
centras ir jo direktorius Zurofas 
paskelbė boikotą prieš šį minė
jimą, nes jį rengia lietuviai; c. 
minėjimo išlaidos numatytos 
apie vieną mil. litų. Siūlau, kad 
valdžia nuo šio minėjimo atsisa
kytų ir jį perduotų rengti Lietu
vos žydų bendruomenei. “Lietu
vos aido” politinis redaktorius 
D. Stancikas šio straipsnio ne
paskelbė.

Gaono Elijahu pagerbimas 
vyko kaip buvo valdžios supla
nuota seimo rūmuose, dalyvau
jant seimo nariams, užsienio 
valstybių ambasadoriams ir žy
miam skaičiui žydų svečių iš už
sienio.

Seimo pirm. V. Landsbergis 
pradėjo šį pagerbimą ir pasakė 
kalbą. Pirmoje dalyje jis sumi
nėjo ilgą eilę reikšmingų Gaono 
darbų. Antroje dalyje kalbėto
jas iškėlė žydų tautą ir jos vaid
menį žmonijos istorijoje.

Į šį gana ramų minėjimą Iz
raelio ambasadorius Odedas 
Ben Huras įnešė visai nelauktos 
diskusinės “perkūnijos”. Jis sa
vo kalboje, tarp kita ko, pareiš
kė: “Yra žinių, kad kai kurie lie
tuviai skerdė žydus dar prieš sa
vaitę naciams įžengiant į Vil
nių”. Ambasadorių parėmė 
Haifos rabinas, sakydamas: “Mū
sų širdys pasrūva krauju, kai at
vykstame į Vilnių, kai keliauja
me po Lietuvos kraštą, mes nei 
vieną akimirką negalime pa
miršti, kad šita žemė beveik vi
sur persunkta žydų krauju”.

V. Landsbergis turėjo gerus 
norus, organizuodamas šį Ga
ono minėjimą - bandė sutaikin
ti žydus ir lietuvius. Tačiau šis 
minėjimas dar labiau sukiršino 
žydus su lietuviais.

Žvelgiant į ateitį
Šie prezidento rinkimai yra 

V.L. rimtas perspėjimas - jam ir 
Tėvynės sąjungai. Mat daug 
balsuotojų dažnai sutapatina 
partijos vadą su pačia partija. 
Po nepilnų trejų metų vėl įvyks 
seimo rinkimai. Jeigu V.L. ir 
Tėvynės s-ga visai nekreips dė
mesio į šį balsuotojų perspėji
mą, ji susilauks labai graudaus 
pralaimėjimo!

Tėvynės sąjungoje reikalin
ga reforma. Vakaruose po tokio 
pralaimėjimo dalis partijos vadų 
atsistatydina iš vadovaujančių 
pareigų. Neatrodo, kad taip pa
sielgs V.L. Tuo atveju, jeigu 
V.L. liks ir toliau Tėvynės są
jungos vadu, visi svarbūs parti
jos planai turi būti apsvarstyti 
partijos taryboje ir balsų daugu
ma priimti. Tai įgalins ateityje 
išvengti panašių klaidų, minėtų 
šiame straipsnyje.
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@ LAISVOJE TĖVYKEJE
NUOSTOLINGOS BLAIVYKLOS

ELTA trumpu pranešimu 
“Lietuvos ryto” skaitytojams pa
sakoja didelę žinią: “Dėl pinigų 
stokos Šiauliuose ketinama užda
ryti blaivyklą. Viena moderniau
sių Lietuvos blaivyklų pernai dir
bo nuostolingai. 1997 m. Šiaulių 
blaivykloje nakvojo apie 6.000 
žmonių. Tačiau už šią paslaugą 
susimokėjo mažiau negu pusė iš
blaivintųjų. Šiauliuose priverstinis 
išblaivinimas kainuoja 85 litus. Blai
vyklos dar pernai pirmoji tarp Lie
tuvos didmiesčių atsisakė Klaipėda”.

ŽINIOS APIE TAUTŽUDYSTĘ

Baltiečių BNS agentūros pra- 
nęšimu “Lietuvos ryte”, Klaipėdos 
apygardos prokuratūra pradėjo 
rinkti medžiagą apie sovietų ka
riuomenės žiaurumus Mažojoje 
Lietuvoje. Ieškoma tokių veiks
mų, kuriuos būtų galima pavadin
ti sovietine tautžudyste. Kadangi 
dalis Mažosios Lietuvos dabar yra 
Kaliningrado srityje, joje surinkta 
medžiaga apie sovietinę tautžu- 
dystę būtų perduota Rusijos tei
sėsaugos institucijoms. Pasak isto
rikų, II D. karo pabaigoje, vokie
čiams pasitraukus iš Rytprūsių, 
Mažosios Lietuvos žemėse buvo 
nužudyta bei iš jų ištremta dau
giau kaip milijonas gyventojų. Ga
vus duomenų apie tokius veiks
mus dabartinėje Lietuvos teritori
joje, būtų svarstoma, ar yra pa
grindo pradėti bylą dėl sovietinės 
tautžudystės Lietuvoje.

VĖLIAVOS PRIE TILTO

Alytaus burmistro D. Kurtinai
čio potvarkiu buvo prisimintas 1919 
m. vasario 13 d. Lietuvos nepriklau
somybės kovose žuvęs pirmasis Lie
tuvos karininkas Antanas Juoza
pavičius. Jis tada vadovavo per Ne
muną pervežamų ginklų apsaugai 
ir buvo bolševikų nušautas ant til
to. 1937 m. Alytuje pastatytas gelž
betoninis tiltas buvo pavadintas jo 
vardu. Dabartiniam tiltui tik šie
met sugrąžintas jo vardas. Velio
nis buvo prisimintas Mišiomis Šv. 
Angelų sargų šventovėje ir susi
kaupimu prie jo kapo šventoriuje. 
Prie jo vardo tilto per Nemuną jo 
žūties dieną buvo iškeltos vėlia
vos. Vasario tryliktoji yra karinin
ko A. Juozapavičiaus gimimo ir 
mirties diena. Alytiškiai ją prisi
mins, kasmet priėjo tilto iškeltom 
dviem vėliavom - Lietuvos trispal
vės ir Alytaus miesto.

AUGA GRAŽUOLIŲ PAMAINA

Kalėdų savaitgalį Vilniaus 
“Lėlės” teatre įvyko augančios 
gražuolių pamainos konkursas. 
Baigminėje konkurso grupėje su
sitiko trylika mergaičių. Jauniau
sioji buvo vos penkerių metukų, o 
vyriausioji dvylikos metų am
žiaus. Konkursan jos buvo suvež
tos iš paties Vilniaus, Trakų, Pa
nevėžio, Alytaus ir Garliavos. 
Konkursas buvo surengtas, lai
kantis “Lietuvos grožio formu-

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 
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lės”. Visos dalyvės užaugusios no
rėjo tapti manekenėmis, televizi
jos laidų vedėjomis. Tik pirmoke 
Monika prisipažino, kad tuo metu 
ją labiausiai domino policininkės 
darbas. Konkursą laimėjo dvyli
kametė Vilniaus šešiasdešimt ket
virtosios vidurinės mokyklos moks
leivė Aušra Venckūnaitė. Nusivy
lę pralaimėjusių dukrų tėvai aiš
kino, kad Aušrai Venckutei lai
mėjimą nupirko jos tėvai.

VYTAUTO DIDŽIOJO ORDINAS

Aukščiausias pasižymėjimo ženk
las Lietuvoje yra Vytauto Didžiojo 
ordinas. Kad taip buvo pagerbtas 
Vytautas Didysis turbūt niekas 
neprotestuos. Tačiau kritikos, at
rodo, susilauks ministeris pirm. 
Gediminas Vagnorius, nutaręs 
seime pakeisti ordinų paskyrimo 
įstatymą. Jis nori, kad Vytauto 
Didžiojo ordiną net su grandine 
gautų kiekvienas dabartinės Lie
tuvos prezidentas. Sakoma, kad 
Vytauto Didžiojo ordiną su auksi
ne grandine yra turėjusi ir Vasa
rio šešioliktosios nepriklausoma 
Lietuva, bet savo prezidentų ji 
tais ordinais nepuošė. Dabartinės 
Lietuvos Vytauto Didžiojo ordino 
grandinė turi 300 gramų sidabro, 
truptuį aukso ir cirkonio. Tokio 
ordino nukaldinimas Lietuvai kai
nuoja 15,000 litų. Turbūt visi su
tiksime, kad tokios litų sumos la
biau reikia skurstantiems lietu
viams nei ordinų su grandinėmis 
Lietuvos prezidentams. Vytauto 
Didžiojo ordino su grandine jau 
atsisakė nepriklausomybės pra
džioje prezidento teises turėjęs 
Vytautas Landsbergis ir naujasis 
prez. Valdas Adamkus.

GAISRO PROBLEMOS KAUNE

Netikėtų problemų Kaune at
nešė gaisras sinagogos seniūno ir 
žydų religinės bendruomenės pirm. 
Chackelio Žako bute. “Lietuvos ry
to” pranešimu, atskubėjusių ug
niagesių jau laukė atvira liepsna, 
apėmusi visą koridorių. Ch. Žaką 
ir jo žmoną jie norėjo iškelti iš bu
to kopėčiomis. Tačiau Žakai, pa
gyvenę žmonės, atsisakė jomis 
lipti iš keturių aukštų namo ir, 
kol buvo gesinamas gaisras, slė
pėsi balkone. Tik nuslopinę ugnį 
gaisrininkai išnešė dviejų kamba
rių buto šeimininkus ir jiems su
teikė pirmąją medicininę pagalbą. 
Dviejų kambarių buto savininkams 
Žakams gaisras padarė apie 30,000 
litų nuostolį. Nukentėjo ir kiti to 
namo gyventojai. Dabar paaiškė
jo, kad Žakų butas buvo padeg
tas. Pasak inspektoriaus A. Lu- 
kausko, tai patvirtina rastos pra
viros jų buto durys, pripilto de
gaus skysčio pėdsakai ant durų ir 
koridoriuje, net ir numestas to 
skysčio indas. Padegimo išvadai 
pritaria ir pats Ch. Žakas. Jis įta
ria Kauno miesto visuomeninės 
žydų bendruomenės narius. Jo nuo
mone, dėl turtinių nesutarimų su 
ta organizacija jam jau anksčiau 
nežinomi asmenys buvo dažais iš
teplioję jo buto duris ir netgi pa
tarę nusipirkti karstą. Dėl Ch. Ža
ko bauginimų ir jam padaryto gra
sinimo šiuo gaisru susidomėjo ir jį 
dabar tiria Lietuvos valstybės sau
gumo darbuotojai. V. Kst.
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Lietuvos ambasados rūmai Romoje, kur buvo surengtas diplomatinis 
priėmimas gausiems svečiams

Lietuvos šventė 
Britanijos sostinėje 
Koncertas britų visuomenei ir žodis apie dabarties Lietuvą. 
Iškilmingos pamaldos lietuvių šventovėje. Diplomatinis priėmimas 
Lietuvos ambasadoje, kuriame dalyvavo daugelio valstybių atstovai

Vasario 16-toji buvo pradė
ta švęsti sausio 30 d. koncertu 
Londono karališkos muzikos 
kolegijos koncertų salėje. Jį su
rengė Lietuvos ambasada kartu 
su “Royal College of Music” ir 
“British Council”.

Renginį pradėjo kolegijos 
atstovas Neil Mackie, pristaty
damas Lietuvos ambasadorių 
Justą Paleckį. Pastarasis kalbėjo 
pilnai salei klausytojų apie šian
dieninį Lietuvos gyvenimą ir su
pažindino su koncerto atlikėjais 
- Vladimiru Prudnikovu (bo
sas) ir Nijole Ralyte (piano).

Solistas V. Prudnikovas at
liko lietuvių kompozitorių kūri
nius ir operų ištraukas. Koncer
te dalyvavo per 400 britų ir lie
tuvių. Jie griausmingais ploji
mais palydėjo programos atlikė
jus. Teko girdėti anglus kalbant, 
esą čia dainavo Lietuvos Šalia- 
pinas. Apdovanoti gėlėmis, so
listas ir pianistė, pasidalino min
timis su koncerto klausytojais.

Koncertų patalpos priesaly- 
je ambasada parengė didžiulį 
informacijos stalą su leidiniais 
apie Lietuvą. Tuos leidinius, 
kurie domėjosi, galėjo pasiimti.

Pamaldos
Sekmadienį, vasario 15, Šv. 

Kazimiero šventovėje jau 80-tąjį 
kartą buvo švenčiama Lietuvos 
nepriklausomybė. Parapijos kle
boną kun. Joną Sakevičių, MIC, 
šv. Mišiom atnašauti prie alto
riaus atlydėjo Londono lietuviai 
skautai su vėliavom, Jaunimo 
sąjungos nariai ir altoriaus pa
tarnautojai.

Kun. J. Sakevičius, MIC, is
toriniame pamoksle palietė Lie
tuvos gyvenimo keturis laikotar
pius: pavasaris ateina Karpatų 
kalnais, prieškarinį Lietuvos gy
venimą, okupacijas ir dabartinę 
Lietuvą.

Skaitinius atliko ambasados 
patarėjas Audrius Brūzga, skau
tininke Gajutė O’Brien. Parapi
jos choras, vadovaujamas Vin
cent O’Brien, prie pamaldų iš
kilmingumo prisidėjo patrioti
nėmis giesmėmis.

Pamaldose dalyvavo Lietu
vos ambasadorius Justas Palec
kis su ponia Laima ir visais am

Išeivijos veikėjai, susitikę Lietuvoje. Iš kairės: PLB pirmininkas inž. 
VYTAUTAS KAMANTAS, Vasario 16 gimnazijos direktorius AND
RIUS ŠMITAS, Vokietijos LB pirmininkas ARMINAS LIPŠYS
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BALTIC CXCCCIIINC

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Dėl informacijų skambinkite:

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

basados darbuotojais, Lietuvos 
karinis jūrų pajėgų komandoras 
Renius Pleškys su ponia Asta. 
Be to dalyvavo tautiečiai iš Či
kagos John ir Marytė Utz, Ri
mas ir Daina Dumbriai.

Sugiedoję Lietuvos himną, 
maldininkai susirinko j parapi
jos menę, kuri, deja, buvo per- 
maža. Londono parapijos mote
rų suneštu maistu buvo pasivai
šinta, komandoras Renius Pleš
kys sveikino visus Lietuvos kari
nių jūrų pajėgų vardu, linkėda
mas visiems kartu dirbti Lietu
vos gerovei.

Ambasadoje

Lietuvos ambasados didžio
joje salėje Vasario 16 d. vakare 
ambasadorius Justas Paleckis su 
jos darbuotojais surengė pri
ėmimą didžiojoje . ambasados 
rūmų salėje. Atvykstančius sve
čius pasitiko ambasadorius su 
ponia ir patarėjas A. Brūzga. 
Atvyko ambasadoriai: Danijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, Švedi
jos, Islandijos, Latvijos, Suomi
jos, Armėnijos, Estijos, Gruzi
jos, Kirgistano. Ambasadoriams 
atstovavo jų delegatai: Slovėni
jos, Olandijos, Vokietijos, Japo
nijos ir Kinijos.

Britanijos užsienio reikalų 
ministerijai atstovavo ministeris 
Doug Henderson, Vidurio Eu
ropos dept. vadovas Howard 
Pearce, Baltic Dept. Mark Clay
ton, Vidurio ir Rytų Europos 
sąjungos pirm. Sir John Birch... 
Dalyvavo daug įvairių verslo 
žmonių ir mokslo žmonių. Visi 
buvo pavaišinti lietuviškais gėri
mais ir maistu. Jaukioje nuotai
koje pora valandų prabėgo lyg 
kelios minutės. S. Kasparas

Surrey, BC
AUKOS VASARIO 16-TO- 

SIOS PROGA: $50 - A. Smilgys; 
$20 - J.Sakalauskas, B. A. Vileita, 
A. Pilibaitis, H. Tumaitis, V. Nu- 
tautas, V. R. Maleris, K. Domenta, 
E. Jurkšaitis, J. Nastajus, A. Dudo
nis, V. A. Skabeikis, J. Erslavas, P. 
Toliušis, P. Skučas, J. Paege, P. E. 
Berneckas. A. V. Smūgis; $15 - V. 
Gabas; $10 - M. Artis, A. Šmitienė, 
K. Stirbys, O. Macijauskienė, L. 
Macijauskienė. J. Venckus. B.V.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Lietuvos
80-metis

Romoje
Lietuvos nepriklausomybės 

aštuoniasdešimtmečio minėjimas 
Romoje buvo iškilmingai pradė
tas vasario 15, sekmadienį, tėvų 
marijonų pagrindiniame vienuo
lyne pamaldomis. Dalyvavo Ro
moje gyvenantieji lietuviai ir abu 
Lietuvos ambasadoriai: ambasa
dorius prie Šv. Sosto Kazimieras 
Lozoraitis su žmona ir ambasa
dorius Italijai Romanas Poda- 
gėlis su žmona. Koplyčioje Mi
šias koncelebravo kun. V. Aliulis, 
MIC, kartu su visais Romoje 
esančiais lietuviais kunigais. Pa
mokslą sakė kun. Kazimieras 
Meilus, kuris dabar Romoje ruo
šiasi kanonų teisės doktoratui. 
Mišių metu smuiku grojo Vil
niaus Muzikos akademijos pro
fesorius Raimundas Katilius. Po 
Mišių vienuolyno salėje įvyko 
priėmimas, kurio metu sveikini
mo žodį vienuolijos vardu tarė 
kun. V. Aliulis, MIC, ir kalbą pa
sakė ambasadorius K. Lozoraitis.

Vėliau vakare ambasadorius 
R. Podagėlis suruošė prof. Kati
liaus smuiko koncertą Oratorio 
del Caravita patalpose, prie Šv. 
Ignaco aikštės, plačiajai italų vi
suomenei. Į koncertą buvo su
kviesti ir visi Romoje gyvenan
tys diplomatai, kuriems sekan
čią dieną, vasario 16, ambasado
rius R. Podagėlis surengė iškil
mingą priėmimą Italijos užsienio 
reikalų ministerijos rūmuose. V.S.

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. Marle, 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.

Hamilton, Ont.
TĖVYNĖS SĄJUNGOS Hamil

tono ir Niagaros pusiasalio (HNP) 
visuotinis narių susirinkimas įvyko 
Hamiltone sausio 17 d. Pasibaigus 
valdybos kadencijai, susirinkime da
lyvavusieji nariai išrinko naują val
dybą, kurią sudaro Petras Šidlaus
kas, Dalia Simonavičienė, Liongi
nas Paškus, Antanas Liaukus, An
tanas Laugalys, Stasė Jankauskienė, 
Andrius Gedris ir Regina Choro- 
manskytė.

Susirinkime vyravo pakili nuotai
ka. Kadenciją baigiančios valdybos 
nariai pranešimuose apibūdino dve
jų metų veiklą ir džiaugėsi savo 
pasiekimais. Per pastaruosius veik
los metus, buvo labai daug nuveik
ta. Savo aukų rinkliavomis, geguži
nėmis bei kitais renginiais, palyginti 
nedidelė HNP grupė reikšmingai 
prisidėjo prie Tėvynės sąjungos 
pergalės Lietuvos seimo bei savival
dybių rinkimuose. Taip pat HNP gru
pė priėmė kelis garbingus svečius iš 
Lietuvos. Hamiltone lankėsi dr. 
Elvyra Kunevičienė (buv. finansų mi- 
nisterė) ir Jurgis Razma (dabartinis 
seimo kancleris).

Susirinkimo metu buvo aptarti 
1997-98 m. Lietuvos prezidento 
rinkimų rezultatai. Daug žinių apie 
tai pateikė susirinkimo svečias - 
Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus 
pirmininkas Eugenijus Čuplinskas. 
Nors Tėvynės sąjungos kandidatas, 
profesorius Vytautas Landsbergis 
nelaimėjo, HNP grupės susirinki
mo dalyviai buvo beveik vienos 
nuomonės, kad rinkimų rezultatus 
galima vis tiek įvertinti teigiamai. 
Džiugu, kad nomenklarūros kandi
datas Artūras Paulauskas pralaimė
jo Amerikos lietuviui - Valdui Adam
kui. Reikia manyti, kad pastarasis 
kandidatas nuoširdžiai tarnaus Lietu
vai, konstruktyviai bendradarbiau
damas su ministeriu pirmininku Ge
diminu Vagnorium ir jo vyriausybe.

Andrius Gedris

HAMILTONO PENSININKŲ NA
MAMS “Rambynas” reikalingas 
prižiūrėtojas. Dėl sąlygų kreiptis 
šiokiadieniais nuo 8 v.r. iki 12 v. 
p.p. tel. 905 526-8281.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus j

(Esu “Union Gas“ /A? 
atstovas) Sžę-

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Su iškelta Lietuvos trispalve 
vasario 14 d. buvo paminėtas Va
sario šešioliktosios aštuoniasde
šimtmetis Aliaskos sostinėje An
chorage. Minėjimą įvadiniu žo
džiu pradėjo ALB Aliaskos sky
riaus pirm. Mindaugas Kuzmins
kas. Jis supažindino minėjimo da
lyvius su Lietuvos praeitimi bei 
dabartimi ir perskaitė lietuviams 
labai palankų Aliaskos senato
riaus Tedo Stevens sveikinimo 
laišką. Tada patys minėjimo daly
viai papasakojo, kas ir kaip juos 
atvedė Aliaskon. Minėjime buvo 
nutarta vėl susitikti ir savo eiles 
Aliaskoje papildyti amerikiečiais, 
kurie domisi dabartiniais Lietu
vos reikalais.

Lietuvos ambasada Vašingto
ne Vasario šešioliktosios aštuonias
dešimtmetį sutiko specialia didžių
jų Lietuvos kunigaikščių privilegi
jų paroda. Ją surengė Vilniuje 
veikianti M. Mažvydo biblioteka 
ir Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje. Parodą atidarė 
Lietuvos ambasadorius Stasys Sa
kalauskas, dalyvaujant ir tada 
JAV viešėjusiam krašto apsaugos 
ministeriui Česlovui Stankevičiui. 
Paroda iš Vašingtono buvo per
kelta Čikagon.

Bronė Lukoševičienė, anks
čiau gyvenusi Richmond Hill, 
NY, po sunkios ligos mirė 1997 
m. gruodžio 18 d. pas dukrą 
Plainview, NY, sulaukusi devy
niasdešimt trejų metų. Buvo pa
šarvota Leaky-McDonald šerme
ninėje Richmond Hill, NY. Atsi
sveikinimas su velione įvyko 
gruodžio 21 d. Palaidota gruodžio 
22 d. po gedulinių Mišių Apreiš
kimo parapijos šventovėje. Velio
nė buvo atlydėta į Šv. Jono kapi
nes, kur jau yra palaidotas anks
čiau miręs jos vyras Vacys. Liko 
liūdintys dukra ir žentas Vytautas 
Milukai, vaikaičiai Albinas, Rasa 
ir Nida su šeimomis ir trimis pro
vaikaičiais.

Britanija
Kazimieras Barėnas nusivylė 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk
loje išleista nauja savo “Dvide
šimt vienos Veronikos” laida. Jis 
netgi parašė laišką Lietuvos rašy
tojų sąjungos pirm. Valentinui 
Sventickui, pranešantį, kad tos 
laidos jis nelaiko savo knyga. Mat 
leidyklos redaktorius sakinius iš- 
braukinėjo, trumpino, net ilgino 
ar net pats sudarinėjo. Labai 
daug autoriaus žodžių jis pakeitė 
kitais, kartais iškreipdamas pras
mę, pakenkdamas stiliui, o kai 
kur tais keitinėjimais net ir kny
gos veikėjo charakterį jau kitokį 
parodydamas. Šie K. Barėno prie
kaištai buvo paskelbti “Europos 
lietuvio” vasario 19 d. laidoje.

Į K. Barėno priekaištus atsi
liepė Lietuvos rašytojų sąjungos 
savaitraštis “Literatūra ir menas”, 
sausio 31d. laidoje rašantis: “Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykloje 
gruodžio 21 d. įvyko pasitarimas, 
kuriame vyriausiasis redaktorius 
V. Sventickas supažindino bendra
darbius su Londone gyvenančio 
rašytojo Kazimiero Barėno laišku 
ir griežtai kritikavo leidyklos re
daktorių V. Girdzijauską už nebū-

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT TZ^ A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A -Ckl-jrVčY KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.75%
santaupas................. ..................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50% 
INDĖLIAI: ’
90 dienų indėlius......................3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.25% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius.....................4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)......................................2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind......................................... 4.00% sumos draudimu
2 m. ind.........................................4.25%
3 m. ind.........................................4.50%
4 m. ind.........................................4.75%
5 m. ind.........................................5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

tinus ir nepagrįstus teksto taisy
mus be autoriaus žinios K. Barė
no knygos ‘Dvidešimt viena Vero
nika’ naujoje laidoje”. Londone 
leidžiamas “Europos lietuvis” pa
stebėjo dar vieną netikslumą. K 
Barėno laiškas buvo rašytas sau
sio 15 d. Tad apie jį negalėjo būti 
kalbama Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidykloje jau 1997 m. gruo
džio 21 d. Tas pokalbis turbūt įvy
ko sausio 31d.

Australija
Melburno lietuviai išlydėjo 

Vilniun PLB valdybos vicepirm. 
Gabrielių Žemkalnį. Jis ten pa
keičia PLB atstovybėje daugiau 
kaip ketverius metus dirbusį Juo
zą Gailą. PLB atstovybė yra Lie
tuvos seimo trečiųjų rūmų antra
jame aukšte. Ji ten jau turi penke
rius metus dirbančią administra
torę Virginiją Grybaitę. Per PLB 
atstovybę jos atstovas turi artimus 
ryšius su Lietuvos seimo ir vyriau
sybės nariais, spaudos, radijo ir 
televizijos atstovais. G. Žemkalnis 
išeivijoje yra mokęsis kartu su 
Valdu Adamkumi, Lietuvos pre
zidentu. Jis taipgi yra brolis seimo 
pirm. Vytauto Landsbergio.

Melburno lietuviai susilaukė 
jaunos lietuviškos šeimos. Prel. 
kun. P. Dauknys sausio 10 d. Kar
melitų šventovėje sutuokė Petrą 
Čelną ir Laurą Baltutytę. Vestu
vių puota įvyko kalvotame Won- 
gos Parke, netoli nuo tos vietos, 
kur būdavo lietuvių skautų sto
vykla. Jaunoji Laura Čelnienė yra 
stomatologė, dantų klinikos vedė
ja, studijuojanti meną. Jaunasis Pet
ras Čelna yra baigęs matematikos 
ir kompiuterio mokslus universi
tete.
Airija

Airijos sostinėje Dubline va
sario 2-6 d.d. viešėjo Lietuvos sei
mo delegacija, vadovaujama pirm. 
V. Landsbergio. Vienai dienai bu
vo užsukęs ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris A. Saudargas. 
Lietuvai Airijoje atstovauja am
basadorius Britanijos Londone Jus
tas V. Paleckis. Su seimo pirm. V. 
Landsbergiu Dublinan atvykusioj 
delegacijoj buvo ir tarpparlamen
tinės grupės su Airija pirm. F. Pa
lubinskas. Vasario šešioliktosios 
proga Lietuvos ambasados'atsto
vai suorganizavo priėmimą Airi
jos parlamento vadovams ir užsie
nio vlastybių diplomatams. Jiems 
sveikinimo žodį tarė V. Landsber
gis. Tai buvo pirmasis Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimas Ai
rijoje. 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, Staynerio 
ir Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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



Lietuviški simboliai Argentinoje
Garsioje Lujan miesto Marijos šventovėje-bazilikoje, kurią nuolat lanko 
minios maldininkų, yra Lietuvos vėliava, Aušros Vartų Marijos paveikslas 

ir memorialinės lentos, primenančios lietuvių tautą ir jos iškovotą laisvę
ZEFERINAS JUKNEVIČIUS

Marijos bazilika
Apie 90 kilometrų į šiaurės 

vakarus nuo Argentinos sosti
nės Buenos Aires yra dabar la
bai išgarsėjęs miestas Lujan ir 
jo pažiba - didinga bazilika 106. 
05 m aukščio, 104 m ilgio ir 
68.70 m. pločio, kurioje ypatin
gojoje koplyčioje pastatyta kuk
li, apie vieno metro aukščio, 
Nekaltai Pradėtoji Marija, ap
dengta baltu ir skaisčiai mėlynu 
apdaru, aukso siūlais išsiuvinėtu 
ir papuošta aukso vainiku.

Ši šventovė yra nuolat gau
siai lankoma maldininkų. Du
kart j metus daromos pėsčių pi
ligrimų procesijos iš Buenos Ai
res miesto, nužygiuojant tuos 90 
kilometų per 10-12 valandų, ne
paisant kaitros ar lietingo oro. 
Viena tų procesijų skirta grynai 
jaunimui, o antra - visiems, be 
amžiaus skirtumo, dalyvaujant 
kiekvienoje po daugiau kaip

Memorialinė lenta Lietuvos ne
priklausomybės penkiasdešimt
mečiui paminėti garsioje Argenti
nos Lujan miesto Marijos švento
vėje-bazilikoje

Memorialinė lietuvių lenta, įmūryta 1937 metais garsioje Argentinos 
Lujan miesto Marįjos šventovėje-bazilikoje. Ji primena lietuvių buvimą 
Argentinoje

vieną milijoną Dievo Motinos 
gerbėjų. Šios piligrimų eisenos 
prasidėjo 1904 metais, įsteigus 
pėsčių piligrimų į Lujano šven
tovę draugiją. Jos tęsiamos kas
met be pertraukos iki šių dienų.

Statulėlės iš Brazilijos
Tai buvo 1630 metais, kai 

pasiturintis portugalas Cordoba 
(apie 700 kilometrų nuo Bue
nos Aires) vietovėje panoro pa
statyti savo gyvenamajame rajo
ne Šv. Marijos garbei koplyčią. 
Parašė draugui Brazilijoje, kad 
atsiųstų tinkamą statulėlę, tas 
jam išsiuntė dvi statulas.

Į Bucuos Aires uostą buvo 
atvežtos laivu, o ten perkrautos, 
kartu su kitomis prekėmis, į tų 
laikų tam tikrą vežimą su dviem 
dideliais beveik dviejų metrų 
skersmens ratais, keturių ar še
šių jaučių traukiamą. Kai tokių 
susirinkdavo keletas, keliauda
vo karavanais. Antrą kelionės 
dieną karavanas privažiavo Lu
jan upę ir sustojo pernakvoti. 
Trečios dienos rytą, įkinkius 
jaučius, vienas vežimas nekrutė
jo iš vietos. Kad ir baudė ir net 
badė jaučius, šie neįstengė pa
traukti vežimo, nors žemė buvo 
lygiausia. Iškrovus vežimą, tas 
lengvai pajudėjo. Vėl sukrovus, 
nei krust. Ir taip porą ar trejetą 
kartų, kai vienas keliautojų pa
siūlė: “Iškraukime Marijos sta
tulėles!” Taip padarius, jau
čiams pasidarė langva traukti. 
Kai paliko vieną statulėlę šioje 
vietoje ir vežė toliau kitą, viskas 

ėjo normaliai.
Statulėlės palydovas nunešė 

ją į netoli esančius namus, kur 
liko priglausta. Ja toliau rūpino
si vergas juodukas, kiek vėliau 
išlaisvintas. Netrukus buvo pa
ruošta iš molio ir šiaudų koply
tėlė. Mirus tų laukų savininkui 
ir koplytėlei pradėjus nykti, vie
na pasiturinti Cordobos miesto 
ponia pasiėmė statulėlę savo 
namuosna, bet rytojaus dieną 
statulėlė vėl atsirado savo kuk
lioje koplytėlėje. Ir taip dar po
rą kartų. Todėl 1730 metais 
Buenos Aires vyskupas su šios 
provincijos gubernatorium nu
tarė pastatyti pirmąją mūrinę 
šventovę, nes statulėlė pagarsė
jo stebuklais.

1759 m. Ispanijos karalius 
Fernandas VI šią vietovę pava
dino Lujano Švenčiausios Mer
gelės Marijos miesteliu. 1761 
metais įvyko trečiosios švento
vės pašventinimas, nugriovus 
jau antrąją. Šiam kraštui atsipa
laidavus nuo ispanų valdžios ir 
pasiskelbus nepriklausomu, 1815 
metais Argentinos laisvės kovų 
didvyris generolas Belgrano 
įteikė Švenčiausiai Marijai lais
vės kovose paimtas 2 vėliavas, o 
pulkininkas Domingo French 
pavedė savo karius Jos motiniš
kajai globai ir įteikė vieną lai
mėtą vėliavą.

1887 metais popiežius Leo
nas XIII pašventino vainiką ir 
įgaliojo Buenos Aires arkivys
kupą apvainikuoti šią stebuk
lingąją Marijos statulą. Dabarti
nė šventovė-bazilika pradėta 
statyti 1900 metais ir baigta 30 
metų vėliau. Jos akmenyse iš
kalti vardai asmenų, prisidėju
sių prie statybos. Šimtai įvairių 
vardų mirga jos išorėje, o vidus 
nusagstytas padėkos aukso ir si
dabro ženklais už gautas malones.

Lietuvos vėliava
Dvidešimtojo amžiaus pra

džioje negausūs maldininkai lie
tuviai lankydavo stebuklingąją 
Lujano Mariją, prisidėdami prie 
lenkų maldininkų. Mat kunigai 
lenkai, beveik nemokėdami lie
tuvių kalbos, išklausydavo lietu
vių išpažinčių.

Garsioje Argentinos Lujan meisto bazilikoje Aušros Vartų Marijos pa
veikslas su atitinkmu įrašu ispanų kalba. Prie paveikslo - Lietuvos 
vėliava ir žemėlapis. Stovi - Argentinos lietuvės Teresė Juknevičienė ir 
Ona Marija Juknevičienė

Vėliau, jau praūžus Pirma
jam pasauliniam karui, atsira
dus kunigų iš laisvosios Tėvy
nės, lietuvių maldininkų kelio
nės pasimelsti Lujano Šventajai 
Mergelei virto metinėmis ir vie
noj iš pirmųjų grynai lietuviškų 
kelionių buvo nuvežta Lietuvos 
vėliava veikėjo ir giliai tikinčio 
a.a. Vinco Pašiškevičiaus paau
kota ir iškelta kartu su kitų vals
tybių vėliavomis, puošiančiomis 
Marijos koplyčią. Su laiku teko 
ją pakeisti, o dabar jau trečioji 
vėliava atlieka garbės sargybą 
Lujano bazilikoje.

Memorialinės lentos

1937 m. buvo švenčiama 
Lujano Marijos “Virgen de Lu
jan” vainikavimo penkiasde
šimtmetis. Ta proga buvo su
rengtas Argentinos antrasis 
Marijos kongresas, skirtas pa
aukoti Argentinos tautą jos 
Gailestingajai širdžiai. Lietuviai 
gausiai dalyvavo tame kongrese. 
Jie ten koplytėlės išėjimo ango
je įmūrijo specialią bronzinę 
lentą prisiminimui, kurioje ispa
nų ir lietuvių kalbomis rašoma, 
jog lietuviai nori įamžinti savo 
vardą, jausdamiesi dėkingi šio 
bičiuliško krašto gyventojai.

Jau daug metų praslinkus, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, Lietuvai išlais
vinti centro Argentinoje inicia
tyva buvo įmūryta jau katedros 
viduryje, prie dešiniojo išėjimo 
sienos, kita meniška bronzinė 
lenta, primenanti ispaniškai ir 
lietuviškai, kad jau sukako pen
kiasdešimt metų, kai lietuvių 
tauta vėl atgavo nepriklausomybę.

Aušros Vartų Marijos 
paveikslas

Jau bus trisdešimt metų, kai 
bazilikos kriptoje, bazilikos pri
žiūrėtojų buvo sumanyta įtaisyti 
koplytėles su visų Amerikos 
valstybių įžymesniųjų Marijos 
šventovių paveikslais bei statu
lomis, pradedant Kanada ir bai
giant Argentina. Tos gan erd
vios koplytėlės įrengtos dešinio
sios sienos kriptos koridoriuje, 
o priešingoje sienoje yra išmū
rytos arkados apie 50 centimetų 
gilumo. Tai davė mintį čia ra
šančiam įrengti ir kitų pasaulio 
tautų Marijos paveikslų repro
dukcijas.

Gavus bazilikos dekano su
tikimą, Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos tarybos 
rūpesčiu 1987 metais Avellane- 
dos vyskupijos maldininkų ke
lionės proga (lietuvių Aušros 
Vartų parapija jai priklauso), 
kun. Antano Lubicko Aušros 
Vartų Marijos pieštas paveiks
las buvo įstatytas kriptos sienos 
vienoje iš siaurųjų koplytėlių. 
Tai buvo padaryta po iškilmin
gų Mišių, atnašautų Avellane- 
dos vyskupo, laikant tą paveiks
lą išstatytą prie didžiojo alto
riaus. Po tų pamaldų paveikslas 
buvo iškilmingai nuneštas pože- 
min, gausiai dalyvaujant lietu
viams ir kitataučiams, giedant 
lietuviškai “Marija, Marija”. Ta 
proga čia rašančiam teko pla
čiai apibūdinti Aušros Vartų 
Mariją.

Dabar ši koplytėlė gražiai 
sutvarkyta: paveikslas tvirtai 
įtaisytas prie sienos, turi atitin-

(Nukclta į 6 psl.)
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Liko gilūs darbo pėdsakai
A. a. ERNESTAS LENGNIKAS, Hamiltono “Talkos” 
steigėjas, palaidotas su iš Tėvynės atsivežta vėliava, dalyvaujant 
vietos visuomenei. Liko neišdildomi jo pėdsakai tautiniame, 

kultūriniame ir ypač ekonominiame gyvenime

STASYS DALIUS

Kooperatininkas ir “Talkos” 
bankelio steigėjas Ernestas Lengni- 
kas baigė žemiškąją kelionę 1998 
m. vasario 3 d. Jis ir “Talkos” koo
peratyvas buvo taip suaugę bei susi
ję, kad tapo neišskiriami iki pat 
mirties. Didelį įnašą ir ryškius savo 
darbo pėdsakus paliko šio koopera
tyvo veikloje.

Ilgame gyvenimo kelyje velio
nis buvo daug patyręs ir išgyvenęs. 
1998 m. vasario 20 d. būtų sulaukęs 
98 metų. Buvo gimęs 1900 m. vasa
rio 20 d. Terespolės ūkyje. Kybartų 
valšč., Vilkaviškio apskr. Augo 7 
brolių šeimoje. Jo tėvas, pažangus 
Suvalkijos ūkininkas, buvo baigęs 
Liepojos gimnaziją ir Hallės uni
versitete Vokietijoje agronomiją. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, dar ca
ro laikais, buvo nusipirkęs 600 ha 
ūkį. kuriame labai sėkmingai ūki
ninkavo. Lietuvos nepriklausomy
bės laikais jam buvo palikta 80 ha.

Buvo ne tik pažangus ūkinin
kas, bet ir susipratęs lietuvis, todėl 
savo vaikų neleido į rusų pradžios 
mokyklą, o pasamdė mokytoją, ku
ris visus brolius mokė ir ruošė gim
nazijai.

Mokslui paruoštas namuose 
Ernestas 1910 m. išlaikė egzaminus 
į Tilžės realinę gimnaziją, kur buvo 
tėvų išleistas kartu su kitais broliais 
mokytis. Tais laikais Tilžės gimna
zijoje dar buvo kasdien viena valan
da skiriama ir lietuvių kalbai. Šioje 
gimnazijoje mokėsi iki 1916 m. kai, 
kilus karui, nebegalėjo grįžti į Lie
tuvą ir iš Rytprūsių turėjo pasi
traukti į Austriją. Ten buvo inter
nuotas civilių lageryje, kur išbuvo 3 
metus. Lietuvon galėjo sugrįžti tik 
1918 m. Sekančiais metais liepos 
mėnesį buvo pašauktas Lietuvos 
kariuomenėn. Dalyvavo nepriklau
somybės kovose lenkų, bolševikų ir 
bermontininkų frontuose. 1922 m. 
buvo paleistas į atsargą su vyr. 
pusk, laipsniu. Kaip dalyvavęs ne
priklausomybės kovose vėliau gavo 
žemės sklypą Kaune, Žaliakalnyje, 
kur pasistatė namus.

Grįžęs iš kariuomenės, pradėjo 
dirbti Martyno Yčo banke, po metų 
perėjo dirbti į Žemės ūkio banką 
Kaune. Tarnaudamas banke baigė 
buhalterijos kursus ir, įgijęs banki
nio patyrimo, sėkmingai kilo tarny
boje - pasiekė užsienio skyriaus ve
dėjo vietą. Darbas buvo surištas su

A.a. ERNESTAS LENGNIKAS

įvairiais užpirkimais užsienyje, to
dėl banko reikalais važinėjo į Ang
liją, Švediją ir Vokietiją. Žemės 
ūkio banke išdirbo 16 metų. Atėjus 
pirmajai sovietinei bolševikų oku
pacijai, buvo atleistas iš darbo.

Lietuvoje, šalia tarnybos ban
ke, buvo įsijungęs į durpių gamybą. 
Su dalininku Stanevičium buvo la
bai išplėtęs šį darbą - jų žinioje dir
bo keletas šimtų darbininkų. Turė
jo supirkę visas modernias durpių 
gamybos mašinas, nupirkę ar išnuo
moję keliose Lietuvos vietose dur
pynus. Viename jų, Pravieniškių 
durpyne, bolševikai vėliau įsteigė 
priverčiamojo darbo stovyklą. Bol
ševikam atėjus visas durpių gamy
bos inventorius buvo nusavintas, o 
turtas įvertintas vienu milijonu litų.

Kaune Ernestas buvo šaulys ir 
aktyvus sportininkas-futbolininkas. 
Priklausė Lietuvos fizinio lavinimo 
sąjungai (LFLS), kur per 14 metų 
ėjo iždininko pareigas. Valdyboje 
dirbo kartu su kpt. Steponu Da
rium. Buvo suorganizavęs Kaune iš 
tarnautojų lyg ir sportininkų globos 
klubą, kuriame nariai savanoriškai 
buvo apsidėję mėnesiniu 5 litų mo
kesčiu sporto reikalams. Kiekvienas 
narys per metus taip paaukodavo 
po 60 litų, o tokių narių buvo apie 
100.

Prisimindamas tą Lietuvoje vėl 
atgaivintą sąjungą, 1997 m. man 
vykstant į IX Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimą Vilniuje, ve
lionis įdavė 100 Amerikos dolerių 
perduoti Kaune atgaivintos sąjun
gos vadovams. Pinigus Kaune per
daviau ir gavau iš jų E. Lengnikui

(Nukelta į 6-tą psl.)
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VARTAI Į PASAULĮ
Finnair priklauso AEROPLAN grupei
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Vasario 16-tosios iškilmėje Anapilio slėje Mississaugoje. Iš kairės: KLB pirm. ALGIS VAIČIŪNAS, visuo
menininko premiją gavęs VYTAUTAS BALSEVIČIUS, parlamento narys STEVE MAHONEY, parlamento 
narė SARMITE BULTE Nuotr. A. Simonavičiaus

Mažuma mažumos akimis
Izraelyje išleista knyga apie Lietuvos žydus yra paremta 
patikimais duomenimis, nors vietomis kartoja įprastinius 

kaltinimus lietuviams

Kalba ir tėvynės meilė Aurelija m. balašaitienė

Naujo pobūdžio iškilmė sutraukė daug jaunimo. Vyravo anglų kalba, bet meilė Lietuvai švytėjo

Per daugelį dešimtmečių už
sienio lietuviai su nostalgija ir mei
le rengė Lietuvos istorinių įvykių 
minėjimus, juose gausiai dalyva
vo, kėlė vėliavas, giedojo him
nus ir klausėsi prakalbų, kurių 
tematika daugiausia lietė dau
geliui žinomą Lietuvos istoriją. 
Kalbėtojai neskubėjo išreikšti sa
vo minčių, bet apeliavo į publi
kos jausmus, vyresnėje kartoje 
sukeldami graudžius prisimini
mus, persunktus prarastos tėvy
nės ilgesiu. Priaugančiom kar
tom tos nuotaikos nebuvo su
prantamos. išskyrus patį minėji
mų tikslą, tačiau nusistovėjęs ir 
šabloniškas formatas jas atstūmė. 
Betgi Lietuvai vėl atgavus ne
priklausomybę ir pasauliui pri
pažinus, kad Lietuva davusi ga
lutinį smūgį Sovietų Sąjungai, 
jaunosiose kartose atgaivino pa
sididžiavimą savo kilme.

Retėjant vyresnei veikėjų kar
tai, iniciatyva perėjo į jaunesnių
jų rankas. Klivlande šiais metais 
suorganizuotas Vasario 16-osios 
minėjimas nebuvo panašus į anks
tesniuosius. Vyresnės kartos at
stovai, patyrę, kad reikia užsisa
kyti stalus į minėjimo banketą, 
buvo pasipiktinę, o žinia, kad 
pagrindinis kalbėtojas bus lietu
viškai nemokantis, plačiai žino
mas žurnalistas, trečios kartos 
lietuvis Tomas Brazaitis, gimęs 
iš prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Amerikon atvykusių lietuvių, dar 
labiau tą pasipiktinimą sustiprino.

Vis dėl to šeštadienio vaka
re Dievo Motinos parapijos salė 
buvo perpildyta tautiečių, susė
dusių už degančiomis žvakutė
mis ir gėlėmis papuoštų stalų.

Apie “montrealiečius”
Atsiliepiant į kai kurias žinias spaudoje

BIRUTĖ PUKELEVIČIUTĖ

Neseniai spaudoje teko ap
tikti žinią, kad prof. Bronius 
Vaškelis apgailestauja, jog Lie
tuvoje lig šiol tebėra beveik ne
studijuota išeivių teatrinė veikla.

Jausdama žinių stygių (net 
jeigu Lietuvoje ir atsirastų as
menų, norinčių šią sritį studi
juoti), esu parengusi “dvitorpį” 
vardu “montrealiečiai”, apie 
Montrealio lietuvių dramos 
teatrą (1950-1961), kurio veik
loje pati dalyvavau. Pirmajame 
“tome” (abu turi po 100 pusla
pių) yra sudėtos mūsų progra
mos, spaudos iškarpos, recenzi
jos, nuotraukos: antrajame - su
rinkti įvairūs mano pačios išsi
tarimai teatro temomis, susira
šinėjimų kopijos ir asmeniniai 
įspūdžiai. Šių rinkinių originalai 
yra Vilniuje, Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejuje; vie
na kopija nukeliavo į Maironio 
lietuvių literatūros muziejų 
Kaune; antrąją globoja Kana
dos lietuvių archyvas-muziejus 
Mississaugoje.

Taipgi - muziejams yra nu
siųstos mūsų išleistos plokštelės 
ir jų nuorašai kasetėse: Kazio 
Borutos “Baltaragio malūnas” 
(1959), Balio Sruogos “Milžino 
paunksmė” (1960) ir pasakų 
plokštelė vaikams “Žirginėliai” 
(1961).

Darbuotis su dokumentine 
iškarpų medžiaga man teko 
veik ištisus metus, nes nelengva 
buvo jos gausumą surūšiuoti ir 
atrinkti; juoba, kad pageltusios 
laikraščių iškarpos stačiai tru
pėjo tarp pirštų. Bet jaučiau pa
reigą šį archyvinį darbą atlikti, 
nes daugelis ano meto mano 

Kaip jau priimta, programa bu
vo pradėta garbės svečių prista
tymu, o Tomo Brazaičio turinin
ga ir įdomi paskaita buvo paly
dėta audringais plojimais, jam jo 
anglišką kalbą lietuviškai užbai
gus: “laisva Lietuva per amžius”.

Meninę programą atliko dvi 
jaunimo tautinių šokių grupės, 
kurių vadovės yra jaunesnės kar
tos lituanistinių mokyklų auklė
tinės. Buvo nuostabu matant 
nepaprastai daug jaunimo ir jau
nų, net ir mišrių šeimų, kurių 
vaikučiai jau įsitraukė į lietuviš
ko jaunimo ratelius, o anksčiau 
jų niekur nesimatė. Savo giliam 
džiaugsmui sutikau vieną savo 
buvusį mokinį, kuris gan gerai 
kalba lietuviškai, o jo mažame
tis sūnelis lanko lietuvišką vaikų 
darželį, bet jo žmona yra nelie- 
tuvaitė, tačiau mokosi lietuviš
kai kalbėti. Juos patraukė nau
joviškasis minėjimo stilius...

Taigi kokia išvada? Nei ban
ketas, nei angliškai pasakyta kal
ba nesumenkino minėjimo dva
sios, prisdėjo prie to, kad grįžta 
tie, kurie buvo atitrūkę, kad 
jaunimas vėl grįžta į lietuviškos 
visuomenės glėbį.

Bene pagrindinis priekaištas 
buvo tas, kad pagrindinė kalba 
buvo atlikta angliškai, nors Bra
zaitis labai šiltai išsireiškė, kad 
jis pastoviai tarnausiąs Lietuvos 
labui ir kad jo “širdis visada yra 
prie to deimanto ant Baltijos 
krantų”. Nėra naudinga ar prak
tiška atstumti tuos, kurie, dėl 
buvusių sąlygų nebemoka savo 
protėvių kalbos. Kai Tomas au
go, nebuvo nei lituanistinių mo
kyklų, nei lietuviško jaunimo 
organizacijų, o vaiku būdamas 

draugų yra mirę. Tad kas gi ki
tas apie “montrealiečius” galėtų 
papasakoti?

Prie šių pastabų savaime 
šliejasi mažas patikslinimas, at
sišaukiant į H. Paulausko pa
skelbtą rašinį “Senovinės kupiš
kėnų vestuvės” (“Tėviškės žibu
riai”, 1998.1.20), kuriame pasa
kojama, kad 1967 metais auto
rius į Montrealį atvežė įvairių 
magnetofono juostelių iš Lie
tuvos. Toliau rašoma: “Kartą 
svečiuose man vietos lietuviai 
pasigyrė, kad turi išleidę įre- 
korduotus savo vaidinimus - 
davė paklaustyti B. Sruogos 
‘Baisioji naktis’ ir dar kažką. 
Vaidinimai manęs nesužavėjo. 
Pasiūliau jiems paklausyti, kaip 
mūsų močiutės ir seneliai Lie
tuvoje dainuoja”.

Spėju, kad H. Paulauskas 
tąsyk užgirdo ne B. Sruogos 
“Baisiąją naktį”, bet B. Sruogos 
“Milžino paunksmę”. O “dar 
kažkas” buvo Kazio Borutos 
“Baltaragio mlūnas”.

Tektų pažymėti, kad “Bal
taragio malūnas” buvo pirmasis 
lietuviško vaidinimo įrašas į ilgo 
grojimo plokšteles (LP) - ne tik 
išeivijoje, bet ir visoje lietuvių 
dramos teatro istorijoje. Maž
daug po 10-ties metų “Baltara
gio malūnas” (“Melnica Balta- 
ragisa”) buvo įgarsintas ir Ry
gos gamyklose. Tačiau tai yra 
kitokio pobūdžio įrašas: knygos 
ištraukas skaito viena aktorė 
Regina Paliukaitytė su muzikos 
palyda.

Kazys Boruta tuo metu jau 
buvo miręs: man plokštelę do
vanų atsiuntė jo dukra Eglė per 
savo tetą p. Petronėlę Borutaitę- 
Starkienę. kuri gyveno Čikagoje. 

nutarė “esąs amerikonas” ir at
sisakęs kalbėti lietuviškai bei 
mokytis skambinti pianinu, nors 
jo šeimos nariai pasižymėjo mu
zikos srityje - dėdė grojo Metro
politan operos orkestre, o jo 
motina buvo daugiau kaip tris 
dešimtmečius lietuvių parapijos 
vargonininkė. Ir vis dėlto, To
mas Brazaitis liko ištikimas sa
vo protėvių kraštui.

Ne visada geras kalbos mo
kėjimas apsprendžia tautybę ar 
meilę kuriam nors kraštui. Tik 
prisiminkime lenkiškai rašiusį 
Adomą Mickevičių, kurio “Ponas 
Tadas” prasideda žodžiais “Lie
tuva, tėvyne mano”, o nuostabi 
Konrado Valenrodo drama, Gra
žinos ir Živilės herojiški charak
teriai iškelia lietuvišką garbę.

Kitas didysis rašytojas ir 
poetas Oskaras-Česlovas Mila
šius, didžiausią savo gyvenimo 
dalį pragyvenęs Prancūzijoje, nie
kada neišmokęs lietuviškai, bu
vo paskirtas Lietuvos ministeriu 
Prancūzijai, dalyvavo Versalio 
taikos konferencijoje kaip Lie
tuvos delegacijos atstovas. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
jis plačiai rašė apie Lietuvą 
prancūziškoje spaudoje. Jo. ta
lento dėka Lietuvos vardas po
puliarėjo. Kitas jo bendravardis 
Česlovas Milašius, žymus lenkų 
rašytojas ir poetas, 1955 metais 
sukūrė romaną “Dolina Issy” 
(įsos slėnys), kuriame vaizdavo 
sulenkėjusios lietuvių bajorijos 
likimą autentiškame lietuviško 
gamtovaizdžio fone su visais lie
tuviškais papročiais.

Taigi išvada: kalbos nemokė
jimas dar nereiškia nepagarbos 
tautai. Tai įrodo ne vien didieji 
literatūros kūrėjai, bet ir kas
dieniniame gyvenime sutinkami 
asmenys, gimę po svetimu dan
gumi, bet savo širdyse neprara
dę lojalumo protėvių kraštui.

Prisimenu vieną incidentą po 
vieno renginio pietaujant lietu
viškoje valgykloje. Šalia manęs, 
mano vyro ir kelių bičiulių sėdė
jo vyresnės išeivių kartos mote
ris. Paragavusi puikų pyragaitį, 
ji su entuziazmu pareiškė: “Aš 
taip myliu lietuviškus pyragus!” 
Šalia manęs sėdėjusi “veikėja” 
ją piktokai subarė: “Pyrago nei 
jokio daikto negalima mylėti, 
tik galima mėgti ar jis gali pa
tikti. Mylėti galima tik žmogų ar 
Dievą”. Anoji moteris paraudo, 
nuleido galvą ir garsiai pareiškė: 
“Ačiū. Bet aš jau niekada dau
giau lietuviškai nekalbėsiu”. Aš 
pasistengiau nemalonią nuotai
ką pragiedrinti, cituodama Mai
ronį: “Mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę...’’ ir pridėjau - “Kas yra 
žemė? Žmogus ar Dievas?”

Mano išvada: neatstumkime 
“atitrūkusių”, jų “atitrūkimą” pa
grįsdami menku lietuvių kalbos 
mokėjimu. Kiekvienas asmuo, jei 
jis jaučia meilę Lietuvai, kaip jie 
bekalbėtų, kokias kalbos klai
das bedarytų, gali būti Lietuvai 
naudingas ir labai reikalingas.

Lietuvių prakartėlė Argentinos Lujan miesto dailės parodoje. Prakartė
lė išdrožta iš medžio Kybartų (Lietuvoje) mokinių

ANTANAS MUSTEIKIS

Praėjusiais metais (1997) 
buvo išleista Izraelyje įdomi 
studija “Lithuanian Jewry, A 
Demographic and Sociocultural 
Profile”. (Lietuviškoji žydija, 
demografinis ir socialinis bei 
kultūrinis profilis). Jos autoriai 
yra Sidney ir Alice Goldstein.

Pratarmėje minima, kad, 
sugriuvus Sovietų Sąjungai, žy
dams atsirado proga sukurti 
naujus ir saugesnius gyvenimo 
pagrindus be įtampos, baimės ir 
kultūrinių apribojimų, anksčiau 
patirtų. Študijos tikslas - su
rinkti kuo daugiau žinių apie žy
dų mažumą, jos charakteristiką 
Lietuvoje, kad žydų bendruo
menė galėtų lengviau apsispręs
ti: likti Lietuvoje bei plėtoti sa
vitos bendruomenės programas 
ar emigruoti.

Studijos duomenimis, 1993 
m. Lietuvoje žydų buvo apie 
6.500. Beje, įskaitant ir nežydiš- 
kus namiškius, jų skaičius siekė 
8.000. 32% žydų pasisakė norin
tys emigruoti iš Lietuvos, tad 
dabar, 1998 m., jų skaičius Lie
tuvoje bus šiek tiek sumažėjęs.

Beveik du trečdaliai žydų 
rasti susitelkę Vilniuje, kiti gy
veno Klaipėdoje, Kaune ir Šiau
liuose. Amžiumi žydai yra žy
miai senesni nei kiti krašto gy
ventojai. Tai ypač ryšku Kaune, 
kur ketvirtadalis žydų buvo 65 
m. ar vyresni.

Lietuvos žydai yra lietuviš
kos, rusiškos, ukrainietiškos bei 
gudiškos kilmės; apie 38% yra 
ateiviai iš buv. Sovietų Sąjun
gos. Jų dauguma laiko save žy
dais daugiau tautiškumo (people
hood) nei religijos atžvilgiu. Di
džioji jų dalis pasisako neturin
tys jokios religijos, nors švenčia 
žydų šventes. Jų tapatybė yra 
ypač sudėtinga, kai tuo pat me
tu jie sieja save ir su lietuviais ar 
rusais.

Socialinė bei ekonominė 
Lietuvos žydų būklė, palyginta 
su kitais gyventojais, yra reliaty
viai palanki ekonominės skalės 
viduryje. Jie yra labiau išsi
mokslinę ir turi ne fizinį, o pro
tinį (“baltakalnierių”) darbą. 
Didžioji dauguma gyvena savo 
namuose, turi telefonus, centri
nį šildymą, nors stokoja praban
gos - automobilių ir vilų. Vis 
dėlto ekonominiai reikalai kelia 
didelį rūpestį, nors jie nesusiję 
su tautybių skirtybėmis. Beje, 
tik 15% žydų pasisakė patyrę 
viešas antisemitines (tiksliau - 
antižydiškas, A.M.) apraiškas.

Ši studija, paremta, tarp kit
ko, ir Atvirosios Lietuvos fondo 
lėšomis, pateikia moksliška ap
klausa surinktų duomenų, kurie 
atrodo patikimi, nors neišven
gia šališkumo. Žydų patirtas ar 
pajustas antižydiškumas Lietu
voje, santykiaujant su valdinin
kais, kolegomis, kaimynais ar 
viešumoje (public places), smul
kiai sužymėtas, o pačių žydų an
tilietuviškumas tiesiogiai nepa
liestas. Tačiau jis kaip yla išlen-
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Lietuviški simboliai Argentinoje
(Atkelta iš 5-to psl.)

karną trumpai parašytą apibūdi
nimą ir puošiamas lietuvių tri
spalvės. Mūsų Aušros Vartų
Motina buvo pirmoji iš neame- 
rikietiškų kraštų. Po trijų mėne
sių atsirado ir Lenkijos Čensta
kavo Marija, o po jos daugelio 
kitų kraštų.

Lietuviška prakartėlė
Maldininkai nuolat gausiai 

lanko šią šventovę. Neseniai 
pasitaikė man proga vėl įsilieti į 
tą tikinčiųjų srovę, šį kartą tik 
keturiese, nes vyresnysis sūnus 
Pranas pasistengė mus pavėžėti 
paprastą dieną. Nors pas mus 

da iš maišo pirmajame skyriuje, 
kai minima 1941 m. vokiečių 
okupacija, būtent: “Lietuviai, 
nacių šalininkai, dažnai paanks
tino Einsatzgruppen darbą” (2 
p.); Lietuvos žydai ir jų fizinės 
institucijos buvo beveik visiškai 
sunaikinti, dažnai su aktyviu lie
tuvių kolaboravimu” (ten pat).

Propagandos mokslas tokį 
aiškinimą vadina kortų pašymo 
triuku. Parodomos tik kai ku
rios kortos, o kitos, dažnai svar
besnės už parodytąsias, neati
dengiamos. Nutylima, kad tuo 
metu lietuviai sukilėliai kovojo 
su pakrikusiais komunistiniais 
okupantais, kurių grupuotėse, 
tiksliau - LKP, žydai sudarė 
persvarą, kai lietuviai, rusai ir 
kitų tautybių partiečiai pradžio
je buvo nedidelės mažumos. 
Pirmuoju bolševikmečiu toji vy
raujanti dalis buvo pagrindiniai 
vietiniai tautžudystės vykdyto
jai. Tie šimtai stalinistinių par
tiečių sudarė kelis kartus dides
nį nuošimtį savoje virš dviejų 
šimtų tūkstančių Lietuvos žydų 
bendruomenėje nei vėliau šim
tai lietuvių - nacių vykdomo ho
lokausto (žudynių) kolaboran
tai virš dviejų milijonų tų metų 
lietuvių bendruomenėje.

Tiesa, naciai dažniausiai žu
dė savo aukas vietoje ir staiga, o 
stalinistai dažniausiai trėmė sa
vo aukas į Sibirą bei gulagus, iš
naudojo kaip vergus, kol numa
rindavo ar šaltis ir badas juos 
pribaigdavo. Atlikę “bausmę” 
bei išlikę gyvi dažnai nebuvo 
leidžiami grįžti į savo tėvynę. Iš 
tikrųjų tai buvo tautžudystė, 
nors lėta. Bet apie tai, t.y. savų
jų nusikaltimus, šioje studijoje 
nėra nė žodelio.

Atbulinis autorių priekaiš
tas yra susietas su “aktyviu lie
tuvių kolaboravimu” naikinant 
žydų “fizines institucijas”. O iš 
tikrųjų čia turime reikalą su pir
muoju bolševikmečiu vykdytu 
vadinamųjų “buržujų” bei “liau
dies priešų” nuosavybių nusavi
nimu. Ją visų pirma vykdė ta 
pati vietinių LKP žydų daugu
ma, padedama mažumų. Vo- 
kietmečiu nauji okupantai nusa
vinto turto niekam negrąžino, o 
ką jau bekalbėti apie antrąjį 
bolševikmetį. Tad čia yra ban
dymas savųjų kaltę suversti ki
tiems.

Suprantama, studijoje ne
įmanoma visko aprėpti, o būtų 
įdomu sužinoti gilesnes priežas
tis, kodėl, pavyzdžiui, didžioji 
žydų dalis visai nureligėjo, kai 
kitos tautybės (įskaitant ir lie
tuvius) ne tiek daug, nors visos 
buvo prievartaujamos okupanto 
represijų. Beje, buvome įpratę 
suvokti žydus, priklausančius 
ortodoksų, konservatyvių ir re- 
forminių žydų šakoms, o šioje 
studijoje jų pasigendame.

Sidney & Alice Goldstein, LI
THUANIAN JEWRY, A Demo
graphic and Sociocultural 
Profile. Jewish Population Stu
dies 28. Išleido The Avzim Hart
man Institute of Contemporary 
Jewry, The Hebrew University of 
Jerusalem, 1997 m., 115 p.

dabar pradžia vasaros, bet tą 
dieną oras buvo gražus.

Teko dalyvauti Šventose 
Mišiose ir priimti šv. Komuniją. 
Po jų Švenčiausios Marijos kop
lytėlėje karštai padėkojome už 
gautas per ją malones, paprašė
me jos ypatingos globos Lietu
vai Tėvynei, kad palengvintų jos 
vaikų dvasinę, socialinę ir eko
nominę būklę, pagelbėtų Ar
gentinai išspręsti opią bedarbių 
problemą. Po pietų labai ma
lonu buvo aplankyti Lujano 
miesto Dailiojo meno muziejų, 
kurio parodų salėje 1997 m. 
gruodžio 13 - 1998 sausio 13 d. 
vyko prakartėlių paroda. Tarp 
keliasdešimt įvairių dydžių ir 
medžiagų imponavo garbingoje 
vietoje pastatyta iš Lietuvos at
gabenta prakartėlė, Kybartų 
mokyklos 11-14 metų mokinių 
iš liepos medžio išdrožinėta. 
Prakartėlės pjedestalas buvo 
papuoštas Aušros Vartų Moti
nos paveikslu, iš gintaro gabalė
lių sudėtų ir papuoštų tautinė
mis juostomis. Padėtas staliukas 
su albumu, kad lankytojai galė
tų išreikšti savo nuomonę, ir su 
Lietuva supažindinančiu spaus
dintu lapeliu ispaniškai. Tai 
Luis Jose Lemberio nuosavybė. 
Jo rūpesčiu buvo dalyvauta šio
je gausiai lankomoje parodoje.

Vasario 16 iškilmėje Klivlande A. STUNGYS ir dr. R. ŠILKAITIS 
dėkoja žurnalistui TONY BRAZAIČIUI už pasakytą kalbą. T. Brazaitis 
yra dienraščio “Plain Dealer” atstovas Vašingtone Ntr. V. Bacevičiaus

Lietuviška muzika Venczueloįe
ARVYDAS NAUJOKAITIS

Minint 80-ąsias Lietuvos vals
tybės atkūrimo metines, Vene- 
zueloje buvo surengta daug iš
kilmingų, oficialių ir mūsų kul
tūrą iškeliančių renginių, tarp jų 
- ir vasario 20 d. lietuviškos sim
foninės muzikos koncertas, kurį 
atliko Simon Bolivar vardo sim
foninis orkestras. Jam dirigavo 
specialiai šia proga pakviestas 
Lietuvos simfoninio orkestro va
dovas maestro Juozas Domar
kas, solo smuiku grojo penktus 
metus Venezueloje dirbantis mu
zikas Raimondas Butvilą. Šį ren
ginį organizavo Lietuvos amba
sada Venezueloje. Jį parėmė Lie
tuvos kultūros ir užsienio reika
lų ministerijos bei Venezuelos 
kultūros tarybai priklausanti Vals
tybinė jaunimo orkestrų sąjunga.

Ambasada Venezueloje jau 
keleri metai sėkmingai bendra
darbiauja su valstybine kultūros 
taryba. Remiantis abiejų šalių 
kultūrinio bendradarbiavimo su
tartimi, minėta organizacija dirb
ti į Venezuelą pakvietė grupę 
įžymių Lietuvos menininkų - V. 
Noreiką, E. Kaniavą, jau minėtą 
R. Butvilą ir kitus. Bendradar
biavimą numatoma plėtoti ir to
liau: Valstybinės jaunimo orkest
rų sąjungos pirm. J. A. Abreu ar
timiausiu metu ketina lankytis 
Vilniuje ir rinkti grupę Lietuvos 
muzikų, kurie galėtų perduoti 
savo profesines žinias ir prisidė
ti prie klasikinės muzikos puo
selėjimo Venezueloje.

Šio šventinio koncerto prog
ramą sudarė M. K. Čiurlionio 
simfoninė poema “Miške”, E. 
Balsio antrasis koncertas smui

Liko gilus darbo pėdsakai
(Atkelta iš 5-to psl.) 

pakvitavimą su padėkos knyga. 
Dosnus buvo ir Vasario 16 gimna
zijai Vokietijoje - kiekvienais me
tais vis įteikdamas po šimtinę.

Sėkmingą tarnybinį ir sportinį 
darbą sugriovė užgriuvusi Lietuvą 
sovietinė okupacija. 1941 m. su šei
ma repatrijavo į Vokietiją, spėda
mas iš Lietuvos išvažiuoti paskuti
niu transportu. Vokietijoje neilgai 
pasiliko, nes, karui kilus, buvo iš
leistas atgal į Lietuvą kaip prityręs 
durpių gamybos specialistas.

Atslinkus! antroji bolševikų 
okupacija 1944 m. privertė vėl 
traukti į Vokietiją, kur po kapitu
liacijos gyveno anglų zonoje Uchtės 
stovykloje. 1947 m. išvažiavo į Ang
liją, o 1950 m. atvyko į Kanadą. 
Vos atvykęs savo įnašu tuojau prisi
dėjo prie Hamiltono lietuvių šven
tovės statybos komiteto 1952 m. 
būdamas iždininku.

Hamiltono lietuvių telkinys bu
vo laimingas, kad čia atvyko ir pa
stoviai apsigyveno tokie žmonės, 
kurie išjudino kultūrinį ir ekonomi
nį lietuvių gyvenimą. Lengnikas bu
vo vienas pirmųjų, kuris ėmė rūpin
tis kooperatinės kredito unijos stei
gimu. Jo iniciatyva pirmieji pasikal
bėjimai tuo reikalu užsimezgė 1951 
m. pabaigoje. Ilgai puoselėta idėja 
1955 m. tapo tikrove, kai buvo su- t 
šauktas informacinis susirinkimas ir 
išrinktas steigėjų komitetas iš E. 
Lengniko. J. Kšivickio ir E. Sudiko, 
kurie vasario 13 d. sušaukė formalų 
steigiamąjį susirinkimą. Jame iš
rinkta pirmoji valdyba ir komitetai. 
Iždininko-vedėjo pareigas apsiėmė 
velionis, kuriam teko sunkus užda
vinys - telkti narius, trūkstamą ka
pitalą ir rūpintis visais kooperati
niais reikalais.

“Talkai” normaliai dirbant ir 
jam vadovaujant išaugo narių skai
čius, didėjo sukaupti pinigai - jau 
milijonais, teko pritraukti raštinėje 
dirbti daugiau tarnautojų.

Velionis turėdamas labai prak
tišką galvoseną. įtaigojo valdybą įsi
gyti nuosavus namus. Tai buvo pa
daryta 1971 m. nuperkant dabarti

kui ir orkestrui, J. Pakalnio “Ro
mantiškoji overtiūra” ir Vene
zuelos kompozitoriaus J. B. Pla
za “Romantiška fuga”.

Koncertas prasidėjo abiejų 
valstybių himnais, po jų įžanginį 
žodį tarė sąjungos direktorius 
prof. Igor Lanz ir ambasadorius 
dr. Vytautas A. Dambrava. Šia 
proga kalbėjo ir Vidaus reikalų 
viccministeris dr. R. Dominguez 
Castellanos, kuris gausiai susi
rinkusiai publikai pranešė apie 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo proga įsteigtą “Simon 
Bolivar vardo Lietuvos ir Vene
zuelos draugystės fondą”.

Nors programa vietiniams 
klausytojams buvo nežinoma, 
koncerto, kuris vyko Caracas 
Teresa Careho kultūros centre, 
klausėsi pilna salė. Maestro J. 
Domarkui pavyko suvaldyti verž
lų ir temperamentingą orkestrą 
ir pelnyti publikos ovacijas. Ma
estro talentas ir subtiliai valdo
ma patyrusio dirigento lazdelė 
užhipnotizavo ir orkestrą, ir trokš
tantį mėgautis muzikos įmant
rybėmis klausytoją. Labai šiltai 
buvo sutiktas ir įvertintas publi
kai jau pažįstamo Lietuvos smui
kininko R. Butvilos meistrišku
mas. Pirmą kartą po 30 metų 
atliktas J. Pakalnio kūrinys ati
tiko ir orkestro dinamišką tem
peramentą ir lotynų klausytojo 
pomėgius.

Sėkmingas J. Domarko pasi
rodymas buvo tinkamai įvertin
tas ne tik klausytojų, bet ir mu
zikos autoritetų. L Lanz pakvietė 
maestro dar šiais metais diriguo
ti Venezuelos orkestrui kelias 
specialiai parengtas programas.

nes “Talkos” patalpas (830 Main 
St. E.). Tuo būdu “Talka” buvo pir
masis lietuvių kredito kooperaty
vas, įsikūręs nuosavuose namuose.

Velionis taipgi puoselėjo min
tį, kad kooperatinis bankelis, dirb
damas savo narių gerovei, gautu 
pelnu paremtų lietuviškuosius rei
kalus. Jau nuo pirmųjų “Talkos” 
veiklos metų, kai buvo gautas nors 
ir nedidelis pelnas, velionis įtaigojo 
valdybą dalį pelno skirti lietuviš
kiems reikalams.

“Talkos” kooperatyve velionis 
per 18 metų ėjo pradžioje iždinin
ko-vedėjo pareigas, o nuo 1967 m. 
tik vedėjo pareigas. Per tuos ilgus 
kooperatinio darbo metus atidavė 
visas savo jėgas ir sugebėjimus 
“Talkai” ir jos narių gerovei. 1974 
m. gegužės mėn. pasitraukė į pensi
ją, bet valdybos prašomas pasiliko 
“Talkos” patarėju. Tose pareigose 
ištvermingai dirbo iki 1997 m. vasa
ros, kasdien į raštinę ateidamas po 
keletą valandų padirbėti ir savo pa
tirtimi pasidalinti su tarnautojais. 
Tiktai kai liga galutinai pririšo prie 
kėdės, nustojo lankytis “Talkos” 
raštinėje. Taigi dar būdamas pensi
joje 23 metus patarnaudavo “Tal
kai”. Tad iš viso paskyrė savo ilgo 
gyvenimo 42 metus “Talkos” koo
peratyvo gerovei.

Vasario 6 d. vakare prie pašar
voto velionies buvo kalbamas Ro
žinis su kun. J. Liauba, OFM. Kars
tas buvo apdengtas trispalve Lietu
vos vėliava, kurią velionis bėgda
mas iš Lietuvos pasiėmė ir išsaugo
jo per visas keliones. Prie karsto 
stovėjo šaulių garbės sargyba su 
DLK Algirdo šaulių kuopos vėlia
va. Po religinių apeigų St. Dalius 
atsisveikino “Talkos” kredito koo
peratyvo vardu.

Vasario 7 d. Aušros Vartų 
šventovėje gedulines pamaldas atli
ko klebonas kun. J. Liauba, OFM, 
dalyvaujant pilnai šventovei žmo
nių. Po pamaldų velionies dukra 
Danutė Kairienė visus dalyvavusius 
pakvietė pusryčiams į Jaunimo 
centro salę. Velionies kūnas buvo 
sudegintas degykloje, o pelenai bus 
palaidoti Lietuvoje.



Lietuvos poetų portretai
Baladiškos laiko spalvos

VALDEMARO KUKULO poezija bei savitas jo žodis

□ KlllllilU.il VEIKIOJE
ALEKSANDRAS 

ŠIDLAUSKAS, Vilnius

Kiekvieno rašytojo gyveni
mas - ieškojimas. Poeto gyveni
mas - taip pat ne išimtis, bet jis 
paženklintas ryškesnėmis ir sa
vitesnėmis spalvomis.

V. Kukulas sako: “...man 
gražiausi spalvoti mediniai na
mai”. Matyt, juose daug paslap
čių, kai griaudėja rudenys, kai 
kapinės driekiasi po kojų, kai gali 
žūti, išduodamas savo ir kitų 
kančią. Poetas visuomet susi
randa savo žodį, galbūt patį ge
riausią iš visų, skambiausią ir raiš
kiausią. “Vienintelis žodis, tik 
žodis, / yra ir gyvenimas ir gyvy
bė”. Įeiti į pasaulį ir suprasti pa
saulį - kokie skirtingi dalykai. 
Žodis ir pasaulis - amžina gyvo 
kūno ugnis.

Kaip nepabėgsi nuo savęs, 
taip negali pabėgti ir nuo savo 
žodžių. Jie, lyg širdies ritmas ir 
aritmija, lyg senas draugas, ku
ris vis eina ir eina pro šalį.

Didžiausia poeto ištikimybė 
- ištikimybė savo žodžiui. Tiktai 
žodyje ištirpsta poeto siela, tik
tai žodžiu jis tampa labai savai
mingas ir raiškus. Žmogišku
mas, individualus požiūris, savi
tas žodis parodo poeto pastan-

Ilgesio brydės
Per ilgesio brydės, 
per nerimo smilgynus 
eini, skubi, kaip brido jau kiti. 
Kada sustoti lemta, kas gi žino? 
Gal ta stotelė jau visai arti?

O gal atodūsių skaičiuosi 
dar daug metų 
ir laimės guoly šildysies nesyk? 
Tiktai kodėl gėrio daigų taip reta, 
kodėl gi džiaugsmo maža pasakyk?

Užmirškim nuoskaudas, 
gesinkim keršto ugnį, 
mintis dygliuotas vykini nuo savęs. 
Nejaugi liko tik klaiki bedugnė 
ir vizija, beplaukianti erdve?

Janina Marcinkevičienė, 
Šakiai

* * *

Mano mintys
O mano mintys!- 

Iškalbingos vėlės, 
net ir į sapną tyliai įsibraus.

Ir spinduliais, 
ir gožiančiais šešėliais 

jos glostys, persekios kely.
Maištaus...

Vėl atgailausiu, 
kad negydžiau sužalotų sielų; 
kad gėrį abejingumu žudžiau; 
kad nepadėjau, kaip parpuolęs 

kėlės.
Už kerštą - neapykantą gimdžiau. 

VASARIO 16-TOSIOS 80-mečio dokumentinė paroda Čikagoje buvo ati
daryta Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje. Ji užėmė visas tris sales. Stik
lo rėmuose, kurių buvo 72, buvo parodyta iš Lietuvos atvežta ir Pasaulio 
lietuvių archyve surasta istorinė medžiaga. Iš viso parodyta 601 fotografija, 
175 dokumentai, 10 originalių paveikslų. Iš viso - 786 vienetai. Susipažinti 
su visa medžiaga, perskaityti visus paaiškinimus, santraukas apie istori
nius įvykius bei asmenybes užtrunka apie valandą laiko. Tai didelis Lie
tuvos kraštotyros draugijos darbas, siekiantis artimesnių ryšių su užjūrio 
lietuviais. Visa ši paroda palikta Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui. Ji 
gali sudominti ir kitų miestų lietuvių visuomenę. Parodos įgyvendinimo 
iniciatorius buvo prof. dr. Jonas Račkauskas, kurio žinioje ir lieka ši pa
roda. Ją suorganizavo Čikagoje kurį laiką darbavęsis Henrikas Paulauskas

gas išsisakyti ir išsipasakoti. Skai
tytojas patiki tais eilėraščiais, 
kurie kalba įtaigiai ir supranta
mai, šviežiai ir jaudinančiai.

Lietuvos skaitytojas mėgsta 
tokią lyriką, kurioje suskamba 
baladiškos laiko spalvos, kai sten
giamasi ir mokama jungti laikus, 
pasitelkti tautosakiškus įvaizdžius 
ar siužetus, kai žmogaus ir gam
tos santykis yra itin intymus, o 
dramatiška kalbėsena išjudina pa
sąmonės galias.

V. Kukulas rašo nedaug ei
lėraščių, bet jiems būdingas min
ties skvarbumas, atviras pasako
tojo nervas. Jis pavaikšto po 
mažus miestelių sodus, pažai
džia tolumoj su saulėlydžiais, iš
sirengia į Žemaitijos kelionę, 
pabūna tyliame ir liūdname vie
nuolyne, sugieda Requiem my
limai moteriai.

Tai šatobrianiški atgarsiai, 
tai helderliniška širdies nostal
gija ir lermontoviškas ilgesys. V. 
Kukulas mažai kuo panašus į 
kitą Lietuvos poetą, nes išven
gia trumpalaikių įtakų. Stebina 
šio žmogaus apsiskaitymas ir ne
paprastas lietuvių poezijos paži
nimas, kuris, atrodo, netrukdo 
surasti savo poetinę nišą, kurio
je dar niekieno nebūta.

Žaidžiau jausmais.
Vis mindžiau drąsą sąžinės?

Gobšumą ir pavydą sau rinkaus 
draugais...

Net jei pagalbos prašantį 
atidaviau į nežinią, 

man žemės pakeleiviui, 
Viešpatie, atleisk.

Dangau, 
jei neįvertinau aš žemės rojaus 

ir paneigiau, kad atpildo diena 
išauš...

Apgaileistauju.
VIEŠPATIE, aš nežinojau...

Parodyk kelią, kai pailsiu -glausk.
Eugenija Liumaitė, 

Šiauliai
* * *

Į laiką augt
Palietus rankomis žaismingą 

metų kaitą,
Pro upėse praplaukiančius ledus, 
Žvelgi į sermėguotą metų laiką, 
Į pamirštus, nesurastus namus.

Ir supranti, kad geležinis vėjas, 
Tarpuvartėj išvaikščiota viltis...
Seniai draugėn per tamsą susiėję 
Veltui mėgina drumzlinti mintis.

Dalia ir saulė laukiantiems 
pareina...

Dalia šviesesnė - saulė pakili...
Kad tik išgirstų kas kvietimo 

dainą:
Į laiką augt, gaivėt ir amžiams 

pasilikt.
Regina Ožeraitienė,

Garliava

Baladiškas mąstymas - tai 
poetinės vizijos, tautosakiškas 
mintijimas, romantinis pasaulio 
suvokimas, mitologiškas maty
mas, pakilus tikrovės sureikšmi
nimas. V. Kukului tai sava, nes 
jis jautrus gamtos regėtojas, kai
miškos pasaulėjautos žmogus, 
dainų išaugintas vaikas. Knygų 
dulkės, likimo grimasos, lyrinė 
tėvynės suvoktis, gilūs atodū
siai, literatūros klasikos atsimi
nimai, ašarų tvanka, kančios 
adoravimas, meilės vienuma. 
Dievo ilgesys, - visa tai persipi
na talentingo poeto eilėraščiuo
se, vyniojasi tankiais asociacijų 
siūlais, iškyla ryškiaspalvėmis 
metaforomis ir “tirštais” (kavo- 
liškas terminas) tekstais, vaiz
dais ir vaizdiniais. Pati tikrovė 
paverčiama balade, kaip koks am
žinatvės ženklas, kaip romanti
kos prieštara (priešprieša), kaip 
mitologiško laiko atgarsis.

Aišku, V. Kukulas dar nėra 
pasiekęs tarptautinio atgarsio. 
Matyt, tai žmogus, kuris gyvas 
ne vien tiktai poezija. Jo akys vis 
nukrypsta į literatūros kritiką ir 
publicistiką. Tai, savaime supran
tama, joks stabdis. Antra vertus, 
jaunystės talento blykstelėjimas 
buvo nepaprastai ankstyvas.

Iš gabaus žmogaus norisi ti
kėtis žymiai daugiau. Tai turėtų 
pajusti ir pats rašantysis, žino
damas, koks yra populiarus moks
leivių, jaunimo būryje.

Lietuvių poezijos tradicijos 
vis tęsiamos. Joms išsekti, atro
do baimės nėra. Vyrauja įvairūs 
stiliai, nepamirštamos senosios ir 
naujosios eilėdaros formos. Šiuo 
atveju mūsų poetas V. Kukulas 
taip pat nėra aršus avangardis
tas. Jis neretai tarytum nori su
jungti du krantus, bet apskritai 
išlieka tradicionalistas. Tai jo 
stiprybė. Aukštaitija seniai yra 
pagarsėjusi kaip nuoširdžių lyri
kų kraštas. Tai Aukštaitijos žy
mė, ir vis dar yra pasiryžėlių šios 
žymės neprarasti.

Lyrinis poezijos žodis visais 
laikais Lietuvoje buvo gerbia
mas, puoselėjamas ir saugomas. 
Dėl to poezijos knygos buvo no
riai perkamos, dėl to poetas, 
kaip žmogus ir kaip kūrėjas, vis 
dar tebeturi didelį populiaru
mą. Poeto V. Kukulo nemaža 
sėkmė, jeigu jis vis grįžtų prie 
pačių dramatiškiausių tautos įvy
kių, nes tam tikras poezijos už
darumas ir kameriškumas, in- 
trospekcinis žvilgsnis ne vieną 
kartą atbaidė ir gali atbaidyti 
poezijos skaitytoją. Nevengda
mas modernių ritmų ir šiandie
ninio mąstymo, V. Kukulas pa
siektų dar vieną laimėjimą, vis 
baladiškiau kalbėdamas.
Tolumoj po saulėlydžiais juosta 

miškai...
Ir kaip vakaro saulė į žemę 

artėja,
Taip miškai tie - į mus, kol į 

naktį visai
Jų nelieka. Miškai tie į mus įsilieja...
Ir bijai prisimint, kaip visai netoli 
Tau bylojo perdien savo nemigą 

skaudžią
Ir miškai ir laukai, ir padangė gili. 
Bet kodėl tik tamsa šį pasaulį 

suglaudžia?
Tuos mylėjai, tų - ne, bet esi 

su visais.
Subyrėjus tai skaidriai ir aklinai 

sienai.
O ji buvo diena, o ji tvino 

gaisais...
Bet kodėl tik tamsa taip atsiveria 

sielai?

Valdemaras Kukulas,
Iš rinkinio "Knyga netyčia” 

(“Vaga”, Vilnius 1990, 13 psl.)

Atsiųsta
Gintaras Beresnevičius, RELI

GIJŲ ISTORIJOS METMENYS. 
Išleido “Aidai” (Universiteto g. 4, 
Vilnius 2001). Tiražas - 2000 egz. 
Vilnius, 1997 m., 332 psl.

Filatelistų dr-jos “Lietuva” 50 
m. veiklos sukaktuvinis leidinys, 96 
psl. ir kieti viršeliai. Redagavo E. 
Jasiūnas ir J. Variakojis; spausdino 
“Draugo” spaustuvė. Leidinys gau
siai iliustruotas, atskleidžiantis šios 
draugijos veiklą, pašto ženklų rinki
niais kalbantis apie Lietuvos istoriją.

Kęstutis A. Trimakas, ASME
NYBĖS RAIDA GYVENIME. II. 
Egzistencinio apsisprendimo psi
chologija. Leidėjai - Katalikų teo
logijos fakultetas Vytauto Didžiojo 
universitete. Tarpdiecezinės kate
chetikos komisijos leidykla. Kau
nas, 1997 m., 326 psl.

Rašytojo JONO BILIŪNO kapas Liūdiškių piliakalnyje prie Anykščių. 
Jo palaikai ir antkapio kryžius buvo perkelti iš Zakopanės (Lenkija) 
1953 m. Senasis kryžius vėl pastatytas tik prasidėjus Atgimimui

Nuotr. Alf. Laučkos

Kūryba be skaitytojo
Jono Vytauto Nistelio poezijos knyga “.Eilės tylumai”

HENRIKAS KUDREIKIS
Pirmą kartą šio poeto kūri

nius pastebėjau “Dienovidyje”. 
Jo eilės gana skirtingos, palygi
nus su dabartine lietuvių poezi
ja. Iš jo eilėraščių dvelkia ramu
mas. Jis kalba paprastais žo
džiais be didelių šūkių ir 
įmantrių posakių. Jauti taurią jo 
sielą ir intelektą.

Skyriuje “Atsiminimų lop
šy” rašo dukteriai:
Atėjo mažas vaikas ir žemuogių 
rankytėje muzinoje atsinešė, 

ištiesė ją
man sučiauškėjo: “Ką tu man 
duosi už šitą uogą nesuvalgytą? 
Ir aš atidaviau jai savo širdį.

Skyriuje ‘^Dangaus šešėlis” 
unikalia kalba jis šnekasi su Aukš
čiausiuoju: “Sutvėrei džiaugsmo 
jūrą, ir jūroj trūko vieno lašo. Ta
da mane sutvėrei, kad Tavo 
džiaugsmas būtų pilnas”.

“Amžinybės glėbyje” jaučia
mas jo vidinis susikaupimas ir 
mistika: “Jis dreba amžinybės 
glėby, bet jaučia Jo šviesą šven
tą”. Čia autorius pasineria filo- 
sofijon, teologijon, leidžiasi į 
pačias sielos gelmes.
Kokia keista 
manoji asmenybė - 
turi pradžią, 
o neturi pabaigos, 
esu aš laikinas, 
aš būsiu amžinas.

Toliau kalba jis dar aiškiau: 
Kalbėjo Kristus tau - tu netikėjai, 
jis kryžių nešė - tu jį pastūmei 
— be namų klajoji tu, 
O tavo vargas seks tave - 
žolė nuvys, vanduo išdžius, 

ugnis užges
nykiam šešėly tavo!

Poetas žengia per pasaulį ir 
visatą, tampa piligrimu ir atgai
lautoju: “Mūsų blogi darbai su
luošino Tikėjimą, Viltį ir Mei
lę”. Siame skyriuje jis toliau kal
basi su Kūrėju apie pasaulio su
kūrimą ir pagaliau mirtį. Bet šią 
žmogaus tikrovę jis priima su 
nepaprastu ramumu. Skaityda
mas jo poeziją, jauti įstabią me
lodiją. Gyvenimas ir mirtis atro-

paminėti
POPIEŽIUS JONAS PAU

LIUS II IR LIETUVA. Jo auksi
niam kunigystės jubiliejui paminėti. 
Platus kun. dr. K. Ambraso, SJ, įva
das. Leidinys albuminio formato su 
daugybe nuotraukų. Išleido Vilka
viškio leidykla “Ardor” (Bažnyčios 
g. 19, Marijampolė 4520). Mari
jampolė, 1997 m., 91 psl.

ANKSTYVOJI KRIKŠČIO
NYBĖ. Augustinas Voldemaras - 
Istorinis Kristus, Archibald Robert
son - Krikščionybės kilmė. Leidinį 
sudarė prof. Martynas Yčas (State 
University of New York, Syracuse). 
Finansavo Jono ir Martyno Yčų 
knygų fondas. Redagavo - Kristina 
Masiokienė, Rimantė Umbrasaitė, 
Genovaitė Gudonienė. Išleido UAB 
“Candela” (A. d. 171, Kaunas 
3000). Tiražas - 1000 egz. Kaunas, 
1997 m., 336 psl. 

do tokie nebaisūs, gal tik dvasi
nis dvelksmas.

Kadangi visi eilėraščiai ra
šyti bolševikmečiu, aišku, tada 
negalėjo būti spausdinami. Jie 
liko stalčiuje paslėpti. Kalboje 
su Viešpačiu jis taria: “Ir vėl 
nauja karta bedievių, lyg banga 
pakyla nuplauti žemėj parašyto 
Tavo švento vardo”.

1956 metais poetas rašo 
apie savo gyvenimo pabaigą:

Tai su mirtim gyvenimo 
ringe aš grumiuosi 
ir nugalėjo jis mane 
devyni... dešimts...

Parašęs tai jis dar išgyveno 
32 metus.

Paskutinis knygos skyrius 
paskirtas epitafijoms. Jos pasi
žymi gilumu ir tikroviškumu.

Štai keletas jų:

Akmuo visiems kartoja atkakliai 
Žodžius jame iškaltus.
Ir aš pasaulio puotoje buvau, 
bet alkanas nuo stalo pakilau.
Kai žmogių nieko nelieka, 
jam visada palieka dar mirtis. 
Plačias erdves likimas davė, 
ir laiko taip mažai.
Buvau banga gyvybės vandenyne - 
sudužau į uolą mirties.
Nupurčiau gyvenimo kelio dulkes, 
iš jų supylė kapo kauburėlį.

Bradūno, Nagio, Nykos-Ni
liūno kartos poetas Jonas Vy
tautas Nistelis gimė 1922 m. 
rugpjūčio 23 d. Panevėžyje, dip
lomuoto kultūrtechniko šeimo
je. Augo Ąžuolpamūšyje (Pas
valio raj.). 1940 m. baigė Pasva
lio gimnaziją. Per išleistuves už 
lango jau girdėjosi rusų tankai. 
Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo architektūrą, o tapybą 
- Kauno meno institute. Dėl 
okupacijų kuriam laikui turėjo 
nutraukti mokslą. “Atšilus” ga
vo inžinieriaus-architekto diplo
mą. Nuo 1950 metų iki mirties - 
1986 m. kovo 7 d. dirbo archi
tektu Šiauliuose.

Darbe, gyvenime ir kūrybo
je buvo sąžiningas, tiesus. Kaip 
praktikuojančiam katalikui ir 
nepriklausomos laikysenos žmo
gui anuomet garbingai gyventi 
pagal savo įsitikinimus buvo ne
lengva. J. V. Nistelis savanoriš
kai traukėsi nuo jam nepriim
tino materialistine pasaulėžiūra 
grindžiamo gyvenimo bei oficia
liosios ideologijos reikalavimų - 
pasirinko vienišo, niekam neži
nomo kūrėjo kelią.

Visa, ką rašė, buvo kūryba 
be skaitytojo. Ji, paties auto
riaus parengta spaudai, nereda
guota ir netobulinta, tik dabar 
išėjo viešumon iš tylios kamba
rėlio tremties. Bene gražiausias 
jo laimėjimas - principinė kū
rėjo nuostata; poetas turi būti 
“žodžio kunigas”, nesilaikantis, 
nesilankstantis. Išleista tik 1000 
egzempliorių.

Vytautas Jonas Nistelis, EI
LĖS TYLUMAI. Saulės delta. 
Šiauliai, 1996 m.

Mariaus Katiliškio (1914- 
1980) Pasvalio rajono savivaldy
bės viešosios bibliotekos fondus 
praturtino kalėdinė beveik pusės 
tūkstančio knygų dovana, atsiųsta 
iš Čikagos buvusių pasvaliečių 
Onos ir Jono Gradinskų, siuntai 
panaudojusių savo asmeninę bib
lioteką. Čikagoje mirusio M. Ka
tiliškio viešosios bibliotekos vado
vybė ypač džiaugiasi kalėdiniame 
siuntinyje rastais Juozo Kapo
čiaus Bostone 1953-85 m. išleistos 
Lietuvių enciklopedijos trisdešimt 
septyniais tomais, 1922-28 m. lai
dos Lazdynų Pelėdos, J. Tumo- 
Vaižganto, V. Krėvės kūriniais 
bei kita istorine ir grožine litera
tūra.

Dailės muziejaus patalpose 
Lemonte prie Čikagos įvyko įdo
mi paroda “Lietuvos heraldikoje ir 
vaizduose”. Ją vasario 14-kovo 8 d.d. 
surengė Mažosios Lietuvos lietu
vių draugija Čikagoje su koordi
natore Aldona Buitinaite. “Drau
ge” rašoma, kad šiai parodai buvo 
sutelkti dvidešimt penki Lietuvos 
miestų herbai ir aštuoniolika Lie
tuvos vaizdų. Juos papildė dail. 
Adomo Varno triptikas “Kryžiaus 
kalnas”. Šie herbai buvo sukurti 
ir pagaminti prieš 30 metų Čika
gos aukštesniosios mokyklos VI 
klasės moksleivių, kurie tada ruo
šėsi Vasario šešioliktosios pen
kiasdešimtmečiui. Autentiški her
bų pavyzdžiai buvo gauti iš Bro
niaus Kviklio archyvo. Herbų ga
mybai vadovavo Vilius Trumpjo- 
nas. Padėjo talkon pasikviesti dai
lininkai. Šio projekto iniciatorė 
tada buvo mokytoja Palmyra 
Lampsatytė. Projektas buvo apra
šytas lietuviškoje spaudoje, o jo 
spalvotas filmas parodytas ir Či
kagos lietuvių televizijos laidoje.

Skulptorių Vytautą Kašubą 
(1915-1997), mirusį išeivijoje, gy
vųjų atmintin sugrąžino Vilniuje 
išleista dailėtyrininkės Irenos Kost- 
kevičiūtės monografija “Žmogus 
Vytauto Kašubos kūryboje”. Ją, api
pavidalintą dail. Sauliaus Chle- 
binsko, atskirais tiražais lietuvių 
ir anglų kalbomis išleido “Reg
num” leidykla. Pasak ELTOS pra
nešimo “Lietuvos aide”, mono
grafijos autorė norėjo atskleisti 
V. Kašubos, dabartinės Lietuvos 
valstybinės premijos laureato, kū
rybos savitumą, parodyti, kaip ją 
veikė pagrindinės XX amžiaus 
meno ir filosofijos kryptys, tragiš
kieji įvykiai. Dailėtyrininkės I. Kost- 
kevičiūtės išvada - V. Kašuba, rem
damasis Europos figūrinio meno 
tradicijomis, JAV meniniame gy
venime kūrybiškai atstovavo bend
rajai Europos tėvynei. V. Kašu
bos talentas prasiveržė jau Lietu
voje. Aukso medalis už medžio 
drožinį jam buvo įteiktas 1937 m. 
pasaulinėje Paryžiaus parodoje. 
1942 m. Lietuvoje jis laimėjo tau
tinės skulptūros premiją už įspū
dingą kūrinį “Kalinių išsilaisvini
mas”, išstatytą raudonajam tero
rui atminti “Kenčiančios Lietuvos” 
parodoje. Karo muziejui Kaune 
V. Kašuba paliko savo skulptūri
nius kūrinius “Kario galva” ir “Pa
vargęs karys”, husarų kareivinėms 
- medinę Vytauto “Vytauto Didžio
jo” skulptūrą. Išeivijoje jis dau
giausia puošė lietuvių šventoves. 
Vilniuje V. Kašuba įsiamžino pa
minklu DLK Gediminui, savo kū
riniais arkikatedroje, Trakų pily
je. Lietuvai jis dovanojo apie 120 
skulptūrų bei skulptūrinių kom
pozicijų rinkinį.

Dr. Genovaitė Kazokienė, žy
mioji Australijos lietuvių veikėja, 
stomatologė, dabar turinti ir me
notyros mokslų doktoratą, įsteigė 
20.000 australiškų dolerių premi
jų fondą Lietuvos dailininkams. 
Dvi premijos iš gaunamų palūka
nų kas dveji metai bus paskiria
mos už tame laikotarpyje sukur
tus geriausius Lietuvos dailininkų 
darbus - tapybos ar grafikos ir 
skulptūros arba taikomosios dai
lės. Jie turi būti lietuviškos tema
tikos kūriniai. Premijos įteikia
mos M. K. Čiurlionio gimtadienį. 
Pirmąsias dvi premijas pernai ta
pytojui Rimui Zigmui Bičiūnui 
laimėjo jo kūriniai “Raudonas va
karas”, “Mergvakaris” ir “Bobų 
vasara”, o skulptoriui Leonardui 
Striogai - jo medinės skulptūros 
“Vėlių sugrįžimas”, “Būties dvelks
mas”, “Pagoniška madona”, “Tė
vo kepurė” ir pastarųjų dvejų me
tų parodos. Konkursinėn apžiū- 
ron su savo darbais įsijungė trys 
dešimtys dailininkų. Premijas pa
skyrė Lietuvos dailininkų sąjun
gos sudaryta vertintojų komisija, 
o jas įteikė premijų fondą suda
riusi dr. Genovaitė Kazokienė.

Lietuvos kompozitorių sąjun
gos muzikos fondas praneša kūri
nių styginiams ansambliams kon
kurso rezultatus. Kompozitoriaus 
Osvaldo Balakausko vadovauja
ma vertintojų komisija pirmąją 
keturių tūkstančių premiją pasky
rė kompozitoriui Vytautui Juoza- 
paičiui už “Styginių kvartetą nr. 
7”, antrąja dviejų tūkstančių litų - 
kompozitoriui Vladui Švedui už 
“Styginių kvartetą nr. 7. Trečioji 
tūkstančio litų premija, padalyta į 
dvi lygias dalis, buvo įteikta kom
pozitoriams Rasai Bartkevičiūtei 
- už “Styginių kvartetą” ir Dona
tui Prusevičiui - už kūrinį “Afflit- 
to”. Naujieji šio konkurso stygi
nių kvartetai pirmą kartą bus at
likti lietuviškų premjerų festivaly
je “Gaida-98” Vilniuje šių metų 
rudenį.

Lietuvos vyriausybė ruošiasi 
įsteigti rezervatu pavadintą teri
torinę Vilniaus pilių saugyklą. Ją 
sudarytų 80 hektarų plotas, ap
imantis Aukštutinę ir Žemutinę 
pilis, Katedros aikštę, Kalnų ir 
Sereikiškių parkus. Suinteresuotų 
žinybų atstovų pasitarimas šia te
ma įvyko pas prez. A. Brazauską. 
Jame dalyvavęs kultūros vicemi- 
nisteris Naglis Puteikis aiškino 
žurnalistams, kad Vilniaus pilių 
teritorinei saugyklai vadovautų ir 
visą veiklą koordinuotų specialus 
direktoriatas, sudarytas iš įvairių 
žinybų atstovų. Tačiau būtų pa
likta ir lig šiol veikianti Vilniaus 
pilių direkcija, tvarkanti Žemuti
nės pilies bei kitų saugykloje 
esančių pastatų atstatymo ir pa
taisymo darbus. Teritorinėje Vil
niaus pilių saugykloje būtų lei
džiama kavinių bei kitų pramo
ginių vietų veikla, kad vilniečiai 
bei jų svečiai rastų galimybių pa
ilsėti, pasilinksminti, susipažinti 
su Lietuvos sostinės istorija. Ta
čiau joms reiktų turėti Vilniaus 
pilių saugyklos direktoriato leidi
mus. Privačias įmones taipgi būtų 
galima išpirkti ir iškelti iš terito
rinės Vilniaus pilių saugyklos.

Prof. Viktoro Falkenhano, 
vokiečių kalbininko, žymaus bal
tisto, devyniasdešimt penktųjų gi
mimo metinių minėjimą Vilniaus 
mokytojų namų svetainėje suren
gė Vydūno draugija. Sukaktuvi
ninkas, tarpukariu mokęsis Kara
liaučiaus universitete, yra apgy
nęs doktorato disertaciją apie Jo
ną Bretkūną, išleidęs “Baltistikos 
pradžias”, du dešimtmečius vado
vavęs baltistų konferencijoms Ber
lyne. Minėjime dalyvavo prof. V. 
Falkenhano artimieji, Vokietijos 
ambasados kultūrinis atstovas Cars
ten Ruepke. Dainų ir muzikos 
programą atliko etnografinis an
samblis. Gražaus vakaro dalyviai 
susipažino su prof. V. Falkenhano 
knygomis, jam rašytais Vydūno 
laiškais, straipsniais apie šį Lietu
vos bičiulį. Prof. Vacys Bagdona
vičius ir prof. Domas Kaunas da
lijosi atsiminimais apie baltisto 
prof. V. Falkenhano bičiulystę su 
Vydūnu bei jo viešnagę Vilniuje. 
Prof. Bronė Kerbelytė kalbėjo apie 
prof. V. Falkenhano kruopščiai .vo
kiečių kalbon išverstas lietuviškas 
pasakas, išleistas net du kartus.

Inžinierius architektas dr. Ka
zys Šešelgis, Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto urbanisti
kos katedros profesorius, DLK 
Gedimino III laipsnio ordino ka
valierius, Lietuvos architektų są
jungos garbės narys, mirė Vilniu
je sausio 3 d. Velionis, gimęs 1915 
m. sausio 9 d. Žeimiuose, dabarti
niame Rokiškio rajone, buvo 
Kauno universiteto teisės fakulte
to ekonomikos skyriaus ir staty
bos fakulteto architektūros sky
riaus auklėtinis, pedagogoginę 
veiklą pradėjęs Kauno universite
te. 1951-71 m. jis dirbo Kauno 
politechnikos instituto katedros 
vedėju, 1971-80 m. - Vilniaus inži- 
nierio statybos instituto katedros 
vedėju, 1981-93 m. - Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto 
profesoriumi ir patarėju. Jis yra 
laikomas Lietuvos architektu pat
riarchu, parašiusiu porą šimtų 
mokslinių straipsnių, vadovėlius 
“Aplinkos apsauga”, “Rajonų pla
navimo ir urbanistikos pagrin
dai”, “Lietuvos urbanistikos isto
rijos bruožai”, “Miestų raida: są
lygos ir rezultatai”. Minėtinos ir 
jo monografijos “Lietuvos liaudies 
architektūra”, “Zervynos”, “Maži pa
driki kaimai nacionaliniame par
ke”, “Savaimingai susiklostę kai
mai”, “Lietuvos gyvenvietės iki 
XIII amžiaus”. Velionis buvo pa
šarvotas Vilniaus Šv. Jono švento
vėje, palaidotas su Mišiomis Ka
majuose. V. Kst.
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RISIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r.Iki3.30v.p.p.; ketvirtadieniais Irpenktadieniais nuo 1 v.p.p.iki8v.v.___

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

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

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

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

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

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

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

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

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

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LIUIIAS HEIIIIGEIIATIOX 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

■■■■■■■■■■■■■■llllllllllllllllllllll 
ROYAL LePAGE
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Apdovanojant nusipelniusį Čikagos LFK “Lituanicos” narį JONĄ ŽU
KAUSKĄ (antras iš kairės). Matosi ir keli kiti šio klubo žymesnieji vei
kėjai (iš k.): Leonas Juraitis, Alberto Glavinskas, Gediminas Bielskus

Čikagos aLituanicos” 50-metis
EDVARDAS ŠULAIT1S

Skurdoka yra lietuvių sportinė 
veikla užsienyje. Tik proginiai pasi
rodymai čia įmanomi, ir tai tik dau
giausia pačių lietuvių rengiamose 
varžybose. Bet tai yra vietinių sąly
gų padiktuoti reiškiniai, nors dar 
sporto entuziastų mūsų tautiečių 
tarpe atsiranda.

Gražią išimtį padaro Čikagos 
lietuvių futbolo klubo “Lituanicos” 
futbolininkai, kurie apskritus metus 
dalyvauja vietinėje futbolo lygoje, 
subūrusioje ne tik amerikiečius, bet 
ir įvairių tautybių pagrindais suda
rytų klubų komandas.

1997 m. lapkričio antroje pusė
je “Lituanicos” Įdubas turėjo savo 
metinį pokilį, kuriame buvo pami
nėta klubo 47-ji sukaktis. Beje, šis 
klubas, kuris šiuo metu turi 3 futbo
lo komandas, yra vienintelis lietu
vių vienetas Š. Amerikoje, kuris žai
džia futbolą.

Galimas daiktas, kad ir “Litua
nicos” futbolo komandų šiandien 
jau nebebūtų, jeigu ne iš tėvynės at
vykusieji futbolininkai, kurių pirmie
ji čia pradėjo pasirodyti prieš be
veik dešimtį metų. Per klubo koman
dų eiles jau yra praėję bent 30 tokių 
"naujųjų ateivių” iš Lietuvos. Kai 
kurie čia pažaisdavo tik metus ir grįž
davo atgal, o kiti sugalvojo čia įsi
kurti.

Šiuo metu klubo komandose 
(vyrų, veteranų ir jaunių) žaidžia 
desėtkas neseniai atvykusiųjų iš Lie
tuvos futbolininkų. Jie čia ir sudaro 
“Lituanicos” vyrų komandos pagrindą.

Praėjusio sezono metu geriau
siai amerikiečių pirmenybėse pasi
reiškė klubo veteranų ir jaunių vie
nuolikės, kurios Čikagos ir apylin
kių pirmenybėse užėmė antrąsias 
vietas. Klubo vyrai turėjo pasiten
kinti kuklesnėmis pasekmėmis - 
pirmoje grupuotėje iškovota aštun
toji vieta iš 10 komandų.

Klubas su džiaugsmu prisime-

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

Lina Kuliavienė

IMIGRACIJOS 
PATARĖJA

na praeities dienas, kai būdavo 
rungtyniaujama vienos iš stipriau
siųjų Čikagos ir apylinkių futbolo 
“Metropolitan” lygos aukščiausioje 
grupuotėje ir joje 1992 m. buvo iš
kovotas čempionų titulas. Tuomet vy
rų komandoje, šalia kitų stipresnių 
futbolininkų iš Lietuvos, žaidė Ri
čardas Zdančius (jam buvo pripa
žintas “naudingiausiojo” sezono žai
dėjo titulas), kuris grįžęs į Lietuvą bu
vo pakviestas į valstybinę rinktinę.

Šiandien klubo eilėse ryškesnių 
žvaigždžių nesimato, tad ir pasek
mės yra kuklesnės. Tačiau ilgametis 
klubo pirm. Albertas Glavinskas, 
kuris prieš 40 metų yra atvykęs iš 
Argentinos ir pats ilgą laiką žaidęs 
klubo komandose, sako: “Nesvarbu 
ar laimime ar ne, svarbu kad garsi
name lietuvių vardą amerikiečių ir 
kitataučių tarpe”. Tai tiesa, nes 
apie “Lituanicos” futbolininkus pla
čiai rašoma įvairiakalbėje Čikagos 
spaudoje.

“Lituanicos” futbolo komanda 
žiemos metu dalyvauja pirmenybė
se uždarose patalpose. Čia ji rung
tyniauja beveik kiekvieną sekma
dienį nuo sausio 4 d. iki kovo 15 d. 
Mūsiškiai žaidžia “Metropolitan” 
lygos I grupuotės pirmenybėse, kur 
varžosi 10 komandų. Po šešių susi
tikimų lietuviai turi penkias perga
les ir lygiąsias 16'taškų (už laimėji
mą 3 taškai, o už lygiąsias 1 tšk.) ir 
didžiausią visoje grupuotėje įvarčių 
santykį 48-17, nes per rungtynes vi
dutiniškai įmušta beveik 10 įvarčių 
(to nėra pasiekusi jokia kita ko
manda). Iš viso mūsiškiams reikės 
sužaisti 9 rungtynes. Šiemet yra pa
grindo tikėtis pirmosios vietos.

Stipriai susirgo vienas aktyviau
sių ir darbščiausių klubo narių - 
buvęs ilgametis žaidėjas, treneris ir 
rėmėjas Jonas Žukauskas, kuris kaip 
tik buvo pagerbtas per klubo 47-tų- 
jų metinių pokylį 1997 m. lapkričio 
mėnesį. Jam padaryta galvos opera
cija. Reikia jam palinkėti daug ištver
mės šiame sunkiame laikotarpyje.

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

patarnav imas.
Tel. 416 222-5254 Toronte

9 v. r. - 9 v. v.

l>B kl 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
UrtULJNAIN 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1 L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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)

BURLINGTONO rajone 6 kam Q'VN^alow” prie upelio, didelis 
kiemas. Prašo $159,'''^^?^

Skambinti

TEODORUj STANULjLH
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

KANADOS 
ĮVYKIAI 
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

traukti daugiau investicijų. Pra
ėjusių metų statistika rodo, kad 
Kanados eksportai padidėjo 
$301 bin. metų pabaigoje.

Ministeris pranešė, kad Ka
nados ambasadorius ir nuolati
nis atstovas Jungtinėse Tautose 
ir Pasaulio prekybos organizaci
joje - WTO buvo išrinktas 
WTO tarybos pirmininku.

Toronto komercinių nuosa
vybių, kurių yra 37,848, 79% 
mokės aukštesnius mokesčius 
dėl naujos nuosavybių įvertini
mo tvarkos. Daugiau kaip 
17,000 verslininkų mokesčiai 
pakils 100% ar daugiau. Daugu
ma jų yra Beaches, Bloor West
Village, Etobicoke “Kingsway” ir 
Scarborough “Highland Creek” 
rajonuose.

Tačiau pagal naujus potvar
kius miesto centre esančių di
džiųjų pastatų savininkai mo
kės beveik trečdaliu mažiau 
mokesčių negu pernai.

Miesto tarybos nariai žada 
prašyti vyriausybės įsteigti naują 
mokesčių kategoriją mažesnie
siems verslininkams, kad nerei
kėtų jiems mokėti tokius aukš
tus mokesčius, kurie panaikintų 
jiems visą pelną ir neleistų išsi
laikyti.

Rezidenciniai mokesčiai tiek 
neiškilo. Net 55% iš 535,931 
privačių nuosavybių mokesčiai 
1998 m. nukris.

Kanados finansų ministe
ris Paul Martin ir ministeris 
pirmininkas Jean Chretien susi
laukė griežtos kritikos dėl savo 
paskelbto 1997-1998 m. biudže
to. Provincijų premjerams, opo
zicijai ir sveikatos priežiūros sri
ties profesionalams labiausiai 
užkliuvo, kad liberalai sustabdė 
paramos mažinimą sveikatos ir 
švietimo sritims, bet neskyrė nė 
kiek lėšų iš ankstesnio $7 bin. 
sumažinimo.

Ministeris pirmininkas teisi
nosi, kad Kanada pagal savo 
ekonominę būklę tarp išsivys
čiusiųjų kraštų daugiau išleidžia 
dėl sveikatos priežiūros negu 
bet kokia kita valstybė, išskyrus 
JAV. Jo teigimu, liberalai grąži
no $1.5 bin. nesumažindami lė
šas, teikiamas provincijoms 
(“transfer payments”) ir joms 
nustatė $12.5 bin. minimumą.

Liberalų neatodairiškos pa
stangos panaikinti deficitą 
skriaudžiant šias sritis, be abe
jonės pakenkė jų populiarumui, 
sumažino gyventojų pasitikėji
mą, kai jiems labai rūpi sveika
tos priežiūros reikalai. RSJ

Skautų 'veifylfcL |
• Tradicinė Kaziuko mugė ko

vo 1 d. Toronte Prisikėlimo parapi
jos salėse buvo gražiai paruošta. 
Prieš atidarymą tutitininkas s. M. 
Rusinas iškvietė per 50 metų įvai
rias pareigas ėjusi v.s. fil.dr. Arūną 
Dailydę ir šios iškilios Šv. Kazimero 
šventės proga LSS apdovanojo 50 
metų ženklu, kurį įteikė Kanados 
rajono atstovas ps. fil. A. Simonavi- 
čius ir tuo pačiu Arūną pakvietė 
atidaryti mugę. Vilkiukui ir paukš
tytei laikant surištas tautines juos
tas, Arūnas atrišo gerąjį mazgą ir 
mugę atidarė. Tylos momentas vir
to triukšmingu plojimu. Mugėje bu
vo 13 paviljonų, skautininkių-kų 
stalai su laimikiais scenoje, s. V. 
Grybienės paruošti, ir tėvų komite
to virtuvė su valgykla, vadovaujama 
komiteto pirm. ps. O. Narušienės ir 
šeimininkės B. Stanulienės su talki
ninkėm. Iždin. D. Karosas buvo 
prie bilietų. Bilietus pardavinėjo 
v.s. V. Sendžikas ir v.s. D. Keršie
nė, neliko nei vieno. Po atidarymo 
paviljonuose liko tik budintieji, o 
draugovės ėjo į šventovę susikaupti 
ir prašyti savo globėjo šv. Kazimie
ro palaimos. Per Mišias parapijos 
jaunimo choras ir orkestras, vado
vaujami muzikių s. D. Viskontienės 
ir D. Radikienės labai turtino pa
maldas. Mišias atnašavo tuntų dva
sios vadas, klebonas kun. s. Augus
tinas Simanavičius, OFM, ir kun. 
E. Jurgutis, OFM bei P. Šarpnic-

Advo/cafas
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, Šte.A 

St. Petersburg, Florida 33711

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

E-Mail: 102135.371 /(©CompuServe, com 
Member. Canadian-American International 

Business Council of Tampa Bay

kas, OFM. Prieš Mišias kun. Sima
navičius, OFM, pasveikino skautiją, 
švenčiančią savo globėjo Šv. Kazi
miero šventę. Jis sakė “melskimės 
ir prašykime jo užtarimo Lietuvai, 
jos prezidentui bei visai skautijai iš
eivijoje ir tėvynėje”. Pagyrė turtin
gai paruoštą mugę ir kvietė visus ją 
aplankyti. Pamokslą sakė kun. Eu
genijus Jurgutis, OFM. Skautės per 
aukojimą nešė puokštę gėlių, o 
skaitinius skaitė s.fil. J. Neimanienė.

Po Mišių visi grįžo į mugę ir 
aptarnavo svečius, kurių buvo iš ar
ti ir toli. Visi buvo geros nuotaikos. 
Vieni stiprinosi cepelinais, koldū
nais, kugeliu, dešrelėm su kopūs
tais, kiti lankė paviljonus. Vilkiukų 
paviljonas turėjo gerą pasirinkimą 
inkilėlių įvairiems paukščiams. Vyr. 
sk-čių "Birutės” dr-vė buvo turtin
ga tautinėm juostom, lėlėm, gintaro 
papuošalais. Sk. vyčiai pardavinėjo 
rožes, lietuvišką raguolį, tiekimo 
skyrius - uniformas, ženkliukus ir 
knygas. Tuntai platino laimės bilie
tus, iš kurių buvo 20 laimingų. Pir
mąjį laimikį ištraukė klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM.

“Romuvos” paviljonas buvo 
pasipuošęs dideliu žemėlapiu. Jos 
pirm. j.s. R. Sriubiškis atsakinėjo į 
klausimus, rinko nario mokestį ir 
aukas. Nors visi paviljonai buvo 
puikiai paruošti, tačiau komisija 
peržiūrėjusi pirmą premiją skyrė 
“Dainos” skaučių draugovės “Pilė
nai” su draugininke s. fil. N. Simo- 
navičiene ir antrą premiją gavo 
DLK Gedimino prityrusių sk. d-vė 
“Aušros vartai” su draugininku ps. 
R. Kalendra.

Apie 2 v.p.p. visa įtampa atslū
go. Mugės rengėjai labai patenkinti 
jos pasisekimu. Už tai Toronto 
skautija ir tėvų komitetas nuošir
džiai dėkingi klebonui dvasios va
dui kun. s. Augustinui Simanavi
čiui, OFM. ir visiems parapijos ku
nigams už erdvias patalpas bei pa
galbą. Didelė padėka tėvams ir vi
siems svečiams, tradicinę Kaziuko 
mugę aplankiusiems ir ją parėmu- 
siems. F.M.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.50% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

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

(US dol. Sav. Acc.).

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

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

Suihut
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

133 Roncesvalles Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2

ALGIS 
MEDELIS

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS I VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Pranešu, kad TRIMIS GRUPĖMIS, BIRŽELIO GALE, j Vilnių 
skrenda 98 keleiviai. Norintiems prisidėti - keletą vietų dar rasiu.

Pageidaujantiems skristi kitu metu - geriausios kainos yra skrendant per 
Londoną-arba Paryžių, naudojantis Lietuvos Avialinijos (LAL) bilietais, pritai
kant jų sutartį su AIR CANADA. Parduodam ir FINNAIR, LUFTHANSos, 
KLM ar lenkų LOT bilietus. Išskrendantiems iki gegužės 31 d. galioja žiemos 
sezono kainos!

KELIONES PARUOŠIU NE TIK IŠ TORONTO, BET IR IŠ HALIFAKSO, 
OTAVOS, MONTREALIO, EDMONTONO, KALGARIO IR VANKUVERIO!

PASIIEŠKOKITE PIGIAUSIOS KAINOS IR TADA SKAMBINKITE MAN!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus telefonu. 

Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti OUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų namus. 
Pasirinkit Jums tinkamiausią būdą! ALGIŠ MEDELIS

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

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

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



HUMORESKA
Kandidatas į seimą TORONTE

Kai mano gyvenimo kelias 
visai artėja prie pabaigos, vis la
biau imu galvoti apie savo kan
didatavimą prezidento arba jau 
bent seimo rinkimuose.

Ne, ne dėl turto, ne dėl pi
nigų aš to sieksiu. Nepraturtėjo 
nė vienas atstovas, nepraturtė- 
siu ir aš.

Nustebote? O ko? Iš kur jie 
bus turtingi, jei net karstui neat
lieka, nors kas mėnesį tūkstan
tėlius į kišenę sužeria! Jei tik 
kuris iš jų numiršta, vargšelis 
yra laidojamas valstybės lėšomis.

Taigi aš tikriausiai irgi turto 
nesusikrausiu. Kaip ir visi seimo 
nariai, savo algelę prašvaistysiu 
užsieniuose, praūžausiu restora- 
nuošė...

Centre KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

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

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

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

Registracijos # 02556148

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

st r o. Travel________
& Services Inc

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

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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. 1998 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 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. 
Valdybos kadenciją baigia: V. Drešeris, G. Ginčauskaitė, J.R. Juodis ir 
E. Steponas. Bus renkami 4 nariai j valdybą: 3-3 metams, 1 - 2 me
tams 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

Užtat būsiu tikras, kad mir
ties atveju būsiu palaidotas vals
tybės sąskaita. Dabar gi net 
karsto neįstengčiau nusipirkti. 
Nejaugi žmona turės mane be 
karsto į žemę užkasti?

Ir dar vienas motyvas, kodėl 
trokštu taip aukštai šoktelėti: 
po mano mirties žmona metus 
ar pusantrų dar gaus mano atly
ginimą. Toks seimo nutari
mas... Ir nieko nuostabaus - 
juk ten, aukštai, pats vargin
giausias luomas. Tad, aišku, ir 
jų šeimos yra valstybės remia
mųjų piliečių sąraše.

Todėl kreipiuosi į visus ge
ros valios žmones ir prašau pa
galvoti apie mano kandidatūrą. 
Nieko nepažadu, bet užtat ir 
nemeluoju...

Steponas Miltenis, Raseiniai

Vi Uju VuHuškirnė, 
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. il« 531-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Lietuvos kankinių švento
vėje kovo 8, sekmadienį, buvo 
švenčiama Tikinčiosios Lietu
vos diena ir užbaigtas Gavėnios 
susikaupimas, kurį pravedė 
Klaipėdos Šv. Juozapo darbi
ninko parapijos klebonas kun. 
Algis Baniulis, SJ.

Ta proga KLK moterų 
draugijos parapijos skyriaus val
dyba ir parapijos tarybos reli
ginė sekcija Anapilio parodų sa
lėje surengė religinę šalpos po
pietę. Ją pradėjo katalikių mo
terų draugijos skyriaus pirm. 
Albina Augaitienė įvadiniu žo
džiu, kartu pakviesdama susi
kaupimo vedėją pasidalinti min
timis iš Lietuvos.

Kun. A. Baniulis, SJ. pasi
džiaugė, kad, nežiūrint įvairių 
sunkumų, Lietuvoje gyvenimas 
gerėja. Taip pat papasakojo 
apie savo parapiją, kuri naujai 
steigiasi Klaipėdos priemiestyje. 
Daugumą parapijiečių sudaro 
jaunos šeimos. Pvz. kasmet Pir
mąją Komuniją priima apie 700 
vaikų, tiek pat priima ir sutvirti
nimo sakramentą. Statomos 
naujos patalpos, kuriose bus 
vietos ir jaunimui spiestis ir sa
vo veiklą gyvinti.

Meninėje programoje cho
ro “Daina” dainininkių grupė 
gražiai pagiedojo keletą giesmių 
ir pabaigai sudainavo patriotinę 
dainą. Visi dalyviai po to gar
džiavosi Janinos Gurklienės pa
ruoštais valgiais. Anapilio mo
terų būrelio pirm. Regina Cele- 
jewska būrelio vardu religinei 
šalpai paaukojo 1000 dol. Buvo 
ir daugiau mažesnėmis sumo
mis aukų. Iš viso - 1475 dol. A.

“Vilniaus rūmų” mezgėjų 
ratelis vasario 23 d. suruošė tra
dicinius Užgavėnių blynus. Susi
rinko vietinės, ir iš miesto, o, pa
jutę skanų kvapą, atslinko ir ke
li vyrukai. Šeimininkė Dalia ne
spėjo kepti blynų su mielėm, 
nes buvo labai skanūs. Mezgė
jos gyrėsi suvalgiusios net de
šimt blynų. Už keturius dolerius 
nebuvo normos, galėjo valgyti, 

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

“Neringos” stovyklavietėje, Vermonte ,

1998 m. “NERINGOS” STOVYKLOS
i iFTiiviii kai ra BIRŽELIO 21-27 d.d. - Jaunuoliams 17-20 metų
LIctuvių KALBA |BiRŽELIO 28-LIEPOS 11 d.d. - Vaikams 6-10 metų

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

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

INFORMACIJA - REGISTRACIJA
kreiptis į Daną Grajauskaitę:

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

kiek norėjo. Mezgėjų ratelis 
stengėsi išjudinti vietines gyven
tojas, kad jos nesijaustų vieni
šos, neliūdėtų, nenuobodžiautų. 
Pobūviuose laikas praeina ma
loniai, pasikalba, padainuoja, 
pavalgo. P.N.

Petrui Jurėnui švenčiant 80- 
jį gimtadienį, jo šeima surengė iš
kilmingą sukakties paminėjimą su 
Mišiomis Prisikėlimo parapijos 
šventovėje ir vaišėmis parapijos 
salėje. Susirinkus gausiam skai
čiui giminių bei draugų, vaišių 
metu buvo pasakyta daug kalbų ir 
pareikšti linkėjimai. Gautas palai
minimas iš Švento Tėvo, sveikini
mas iš lietuvių vysk. P. Baltakio, 
OFM. Buvęs Maironio šešt. mo
kyklos vedėjas Jonas Andrulis sa
vo kalboje suminėjo buvusio mo
kytojaus Petro Jurėno nuveiktus 
darbus auklėjant mūsų augantį 
jaunimą, įžiebiant jiems lietuviš
kos dvasios. Kleb. kun. Augusti
nas Simanavičius, OFM, sveikin
damas padėkojo jam už didelius 
darbus atliktus mūsų parapijos 
veikloje ir taip pat už ilgai eitas 
knygyno vedėjo pareigas. Taip 
pat sveikino dukra, sūnus ir kiti 
giminės. Petras savo padėkos kal
boje svečiams priminė, kad jis bu
vęs kunigų seminarijos mokinys, 
tačiau negalvojęs, kad galėtų būti 
geru kunigu, bet stengėsi tapti ge
ru pasauliečiu. Jam buvo malonu 
savo darbais padėti parapijos 
veiklai. Mielam Petrui linkima 
sulaukti dar daug, daug sveikų ir 
laimingų metų. Stasys Prakapas

Straipsnyje “Taip kovojo
me Sedoje”, išspausdintame 
“TŽ” 1998 m. 10 nr„ yra pralei
dimas, keičiantis sakinio pras
mę. Turi būti: “Ar gali karys 
kariauti prieš tankus vien 
šautuvėlį beturėdamas, ir dar 
seną?”

Atitaisymas. "TŽ” nr. 10 pasi
kalbėjime su A. Šarpyte įsivėlė ne
tikslumų. Kovo 11-tosios dienos 
minėjimas Toronte įvyks kovo 15 d. 
ne 4 v.p.p., o 2 v.p.p. Taip pat prof. 
Aleksandras Livontas buvo Davido 
Oistracho (ne Gostracho) mokinys. 
Už klaidas atsiprašome.

“The Toronto Sun” kovo 9 
laidos 3-ame puslapyje išspaus
dino straipsnį apie Eatono par
duotuvės skelbimus, dėl kurių 
parduotuvei teko atsiprašyti 
baltiečių. Kovo 6 d. didžiuo
siuose dienraščiuose pasirodė 
Eatono reklama apie “jeans”, 
su karikatūromis, vaizduojan
čiomis ką galima daryti su seno
mis kelnėmis, pigia kaina Eato- 
ne nusipirkus naujas. Viena 
pavaizduota galimybė buvo iš
kelti “jeans” kaip “mažai žino
mos Baltijos valstybės vėliavą”.

Baltiečių bendruomenių pa
sipiktinimas dėl tokio įžeidžian
čio Baltijos kraštų vardo panau
dojimo matyt buvo taip smar
kiai ir greitai pareikštas, kad at
siprašymas jau buvo atspausdin
tas “The Toronto Star” ir “Glo
be and Mail” laikraščiuose ant 
rytojaus, taip pat kalbėta apie 
tai įvairiose radijo programose. 
“Sun” straipsnyje paminėtas 
KLB pirmininkas Algirdas Vai
čiūnas ir Baltic Business Coun
cil pirmininkė Regina Stočkutė, 
kurie aiškino kodėl skelbimas 
nukentėjusiems kraštams nepa
mirštamai įžūlus. Skelbimo au
toriai ir parduotuvės vadovybė 
pasirodė visai neturintys diplo
matiškumo supratimo, kas yra 
ypač stebėtina šiais laikais, kada 
apie tautybes ir daugybę kitų te
mų taip dažnai rašoma, jog rei
kalinga “politiško korektišku
mo”. RSJ

Ontario provincija kasmet 
skiria “Medal for Good Citizen
ship” 12-ai nusipelniusių asme
nų. Iki š.m. gegužės 1 d. pavie
niai asmenys arba organizacijos 
gali siūlyti kandidatus, ilgame
čius visuomenės veikėjus, dirbu
sius humaniškais tikslais be at
lyginimo. Siūlymus svarstys pa
tariamoji komisija. Siūlymų an
ketas galima gauti kreipiantis 
raštu: Ontario Honours & 
Awards Unit, Ministry of Citi
zenship, Culture and Recrea
tion, 77 Bloor St. W., 4th Floor, 
Toronto, ON, M7A 2R9, arba 
telefonu 416 314-7528.
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Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

Perkst ar parduodat namų ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

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

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į 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*1 g 763-5677
(Prie Jane St.)

l€> SKAITYTOJAI PASISAKOl
NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMAS

Iki šiol bergždiai bandžiau at
gauti savo tėvų namą Telšių mieste. 
Visus reikalaujamus dokumentus 
pateikiau Telšių miesto savivaldy
bei. Ir dabar staiga, 1997 m. gruo
džio mėn. pradžioj, man pranešė, 
kad turto atgavimui reikalingas 
Lietuvos respublikos pasas, kaip 
įrodymas, jog esu Lietuvos pilietis. 
Kitaip turtas negrąžinamas.

Klausiu save, kodėl Telšių 
miestas daugelį mėnesių prieš tai iš 
manęs Lietuvos respublikos paso 
nereikalavo? Dabar, baigiantis ter
minui, iki kurio turi būti pristatytas 
pasas - 31.12.1997, pranešė, jog tai 
būtina.

Lietuvos respublikos Pilietybės 
įstatyme (1997 liepos 2) pirmajame 
straipsnyje parašyta: Lietuvos res
publikos piliečiai yra asmenys, iki 
1940 m. birželio 15-tos dienos tu
rėję Lietuvos pilietybę, jų vaikai ir 
vaikaičiai, jei jie nerepatrijavo iš 
Lietuvos, ir 1.1. Tai reiškia, jog esu 
Lietuvos pilietis!

Lietuvos respublikos Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusio nekil
nojamo turto atkūrimą įstatymas 
(1997 liepos 1) reglamentuoja Lie
tuvos respublikos piliečių turto grą
žinimą. Įstatyme niekur neparašyta, 
jog turto grąžinimui yra būtinas 
Lietuvos respublikos pasas. Reika
lauja vien pilietybės įrodymo. Tai 
esu padaręs įstatyme numatyta 
tvarka. Tai kodėl gi Telšių miesto 
savivaldybė ir Lietuvos respublikos 
ambasada Vokietijoje, kur teira
vausi šituo klausimu, tvirtina, jog 
be Lietuvos respublikos paso turtas 
negali būti grąžintas?

Ar tai nėra klaidinga Lietuvos 
įstatymų interpretacija, kuri daro 
mums, išeiviams, turto atsiėmimą 
beveik neįmanomą. Mat, norint 
gauti Lietuvos respublikos pasą rei
kia atsisakyti dabar turimos piliety
bės. Aš manau, kad Lietuvos paso 
reikalavimas, grąžinant nekilno
jamo turto nuosavybę, yra Lietuvos 
respublikos įstatymais nepagrįstas 
ir todėl neteisėtas!

Dr. Stasys Sereika,
Fliederstrasse 12, 

66386 St.In ’bert, Germany

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, LAX 2T8

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

CMD Insurance Services Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

JDJEDElįJŪKJtSL

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ * <=»

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

mailto:neringai@yahoo.com
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TO KO N T
Anapilio žinios

- Kovo 8, sekmadienį, buvo at
švęsta Tikinčiosios Lietuvos diena 
ir taipgi užbaigtas Gavėnios susi
kaupimas, kurį gražiai pravedė kun. 
Algis Baniulis, SJ. Po pamaldų vy
ko parapijos religinės sekcijos ir 
KLK moterų draugijos skyriaus su
ruošta Religinės šalpos popietė, ku
rios metu kalbėjo mūsų susikaupi
mo vedėjas kun. Algis Baniulis, SJ, 
o meninę programą atliko muz. Li- 
lijos Turūtaitės vadovaujama “Dai
nos” grupė.

- Vasario 22, sekmadienį, pa
krikštytas Jono ir Irenos (Valinčiū- 
tės) Aleknevičių sūnus Linas.

- Kovo 4, trečiadienį, palaido
ta a.a. Sonja Rita Jonikaitė-Mac- 
Millan. 34 m. amžiaus.

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

- Kasdieninių Gavėnios mąsty
mų knygelės “Žodis tarp mūsų”, iš
leistos Lietuvoje su arkiv. S. Tam- 
kevičiaus įvadu yra padėtos prie vi
sų šventovės durų. Kiekvienos kny
gelės kaina - $3. Prašome jas pasi
imti, o mokestį įmesti sekmadie
niais į sekmadienio rinkliavų pin
tinėlę.

- Kovo 2, pirmadienį, Valstybi
nis Kanados katalikiškųjų translia
cijų fondas (National Catholic 
Broadcasting Foundation) pradėjo 
transliuoti per televiziją šiokiadie
nių Mišias iš Šv. Mykolo katedros 
visos Kanados mastu. Tas Mišias 
galima pagauti ant “Vision TV” ka
nalo 8 v.r. šiokiadieniais nuo pir
madienio iki penktadienio per iš
tisus metus. Tuo norima padėti se
neliams ir ligoniams, kurie negali 
atsilankyti šventovėse.

- Mūsų parapijos kultūrinė 
sekcija gegužės 17, sekmadienį,
12.30 v.p.p. Anapilio salėje rengia 
muzikos studentų koncertą. Daini
ninkai ir instrumentalistai prašomi 
registruotis pas sol. Slavą Žieme- 
lytę tel. 905 823-7261.

- Artėjant mokinių žiemos 
atostogoms ir reikalui esant, Ana
pilio vaikų darželis gali priimti da
liai dienos arba visos dienos globai 
vaikus iki 6 m. amžiaus kasdien nuo
7.30 v.r. iki 5.30 v.p.p. Skambinti 
sės. Ignei tel. 416 534-5773 ir tel. 
905 897-5604 arba Audrai Paulio- 
nytei tel. 416 249-1305.

- Mišios kovo 15, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje: 9.30 
v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje 2 v.p.p. už Ignatavi
čių šeimos mirusius; Delhi parapi
joje: 3 v.p.p. už Delhi parapiją.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio kovo 8 d. po

pietėje dalyvavo 176 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Darius Stor
pirštis LRS min-ja; Benediktas Pet
rauskas, Klaipėdos jūrų krovinių 
bendrovė; Regina Stukas, prezi
dentė Via Baltica Ine.; Dalius But
kus, Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūra; Heinonen iš Suomijos; 
Shelby ir Kęstutis Poderys iš Samia 
ON. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN moterų būre
lio narė Birutė Abromaitienė.

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

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

- Slaugos namams $10 aukojo 
Petras ir Audronė Treška iš Grand 
Rapids, Mich., JAV.

- 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.

“Angeliukų” chorui aukojo; 
$20 - A. Buragienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Janulevičienė 
(a.a. Viktoro mirties metinių 
proga).

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.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.15 

v. Mišias viešnia Cheryll grojo vio
lončele.

- Gavėnios penktadieniais ei
nami Kryžiaus keliai (stacijos) 7 
v.v., o po to 7.30 v.v. seka Mišios.

- Visos parapijos tarybos susi
rinkimas šaukiamas kovo 23, 7v.v., 
parapijos patalpose.

- Parapijos 45-mečio sukakties 
paminėjimui yra paskirtos kovo 27, 
28 ir 29 dienos. Penktadienį bus pa
dėkos ir naujo ryžto maldos vaka
ras, šeštadienį, 5 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa, sekmadienį 2 
v.p.p. Mišios ir vargonų muzikos 
koncertas.

- Ryšium su kovo 11-tosios mi
nėjimu, kuris vyks šį sekmadienį 2 
v.p.p. parapijos salėj, 11.30 v.r. Mi
šios bus už Lietuvos laisvę žuvusius 
kovotojus.

- Ryšium su pavasario mokyk
lų atostogom Pirmos Komunijos ir 
Sutvirtinimo sakramento pasiruoši
mo pamokų nebus kovo 15 ir 22 
d.d. Pamokos vėl prasidės kovo 29 
d. įprasta tvarka.

- Trečiojo ordino narių Mišios 
ir susirinkimas vyks šį ketvirtadienį 
10 v.r.

- Metinis Gavėnios susikaupi
mas parapijoj vyks kovo 19-22 d.d. 
Susikaupimą praves kun. A. Baniu
lis, SJ. Klaipėdos Šv. Juozapo para
pijos klebonas. Susikaupimo tvar
ka: ketvirtadienį ir penktadienį Mi
šios ir pamokslas 10 v.r. ir 7 v.v., 
šeštadienį 10 v.r. ir 4 v.p.p., sekma
dienį įprasta Mišių tvarka. Išpažin
čių bus klausoma prieš visas Mišias.

- KL moterų draugijos parapi
jos skyriaus susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį po 11.30 v. Mišių. 
Programoje - V. Siminkevičienė 
parodys kaip meniškai sudaryti gė
lių puokštes. Taip pat susirinki
muose bus pradėta nauja tema; ge
rų žinių kronika “Kas gero Lietu
voje”.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
pakomitetas organizuoja karnavalą 
gegužės 9 d. nuo 12 v. iki 6 v.p.p. 
parapijos patalpose. Karnavalo 
tikslas yra sudaryti progą lietuviams 
susiburti ir sukelti lėšų parapijos 
persikėlimo vajui.

- Pakrikštyti: Tomas Paulius, 
Virginijos (Liškauskaitės) ir Anta
no Kevėžų sūnus; Michael Paul, 
Henriko ir Heidi Tamošauskų 
sūnus.

- Praeitą ketvirtadienį palaido
ta a.a. Sonia Paulionienė, 72 m. Pa
liko vyrą Vincą ir sūnus Robertą ir 
Andrių su šeimomis. Praeitą šešta
dienį palaidotas a.a. Valdas-Kazi- 
mieras Kimša, 58 m. Paliko motiną 
Eleonorą, seserį Saulę ir brolį Arū
ną su šeimomis. Floridoj palaidota 
a.a. Valerija Laurinavičienė, S. Put- 
rimienės brolienė ir kun. Edžio ir 
Jono Putrimų dėdienė.

- Mišios sekmadienį, kovo 15 
d.: 8.15 v.r. už a.a. Stasį Ignotą, 
9.15 v.r. už a.a. Juozą Gegužį - 5 
metinės, 10.15 v.r. už a.a. Povilą 
Dunderą, a.a. Alfonsą Pundžių ir 
Murauskų šeimos mirusius, 11.30 
v.r. už Lietuvos laisvę žuvusius lie
tuvius.

A. a. Zigmo Kazlausko at
minimui A. V. Vaitoniai “Ko
vai su vėžio liga” Lietuvoje au
kojo $20.

A. a. Mečislovo Norkaus at
minimui, užjausdami žmoną 
Danutę ir artimuosius, E. ir S. 
Čepai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

Mokslo draugo a.a. Medar
do Pavilionio atminimui, už
jausdami seserį ir kitus arti
muosius, Vytas ir Birutė Petru- 
šaičiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $35.

A. a. Eugenijai Valavičienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
jos seserį Leokadiją ir Juozą Vi
tus bei jų šeimą, Sofija Rakštie- 
nė ir šeima, Stoney Creek, Ont., 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$40.

A. a. Antano Firavičiaus 5- 
rių metų mirties prisiminimui 
Elena Firavičienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Onos Urnavičienės 
vienerių metų mirties prisimini
mui S. Radzevičienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.
ŠEIMA nori išsinuomoti namą. 
Tel. 905 427-8239.

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).

Laikraštininkui Juliui Bra
žėnui jo veiklai pažymėti suve
nyrų parodėlė įvyks ne balan
džio 12 d., kaip buvo skelbta, 
bet balandžio 5, sekmadienį, 
Prince of Peace šventovės sa
lėje, Ormond Beach vietovėje.

Buvusio Toronto lietuvių 
choro “Varpas” narių susirinkime 
įvykusiame 1998 m. vasario 8 d. 
nebuvo išpręstas “Varpo” sąskai
tose esančių pinigų paskirstymo 
klausimas. Tolimesnis sprendi
mas šiuo klausimu paliktas pa
skutinei “Varpo” valdybos inicia
tyvai. Valdyba praneša, kad įvai
rios šalpos organizacijos, vietiniai 
meno vienetai bei kitos organi
zacijos, remiančios Lietuvos 
vaikus - našlaičius, alkanus tau
tiečius bei dirbančios lietuvybės 
išlaikymo darbą išeivijoje ir no
rinčios iš “Varpo” likusių pinigų 
gauti finansinę paramą, prašomi 
pateikti pareiškimą raštu iki š.m. 
balandžio 30 d. šiuo adresu: TLC 
“Varpo” valdyba, 1700 Bloor Si. 
W., Apt. 703, Toronto, Ont M6P 
4C3. Valdyba

Maironio mokyklos žinios
- Pamokos kovo 14 d. vyks 

įprasta tvarka. Tėveliai prašomi 
pranešti, jeigu vaikai nebus mokyk
loje. Po žiemos atostogų, pamokos 
vėl prasidės kovo 28 d.

- Kovo 7 d. mokyklą aplankė 
dr. Eugenijus Gentvilas, Klaipėdos 
miesto meras. Jis pasikalbėjo su vy
resniųjų klasių mokiniais bei kur
santais.

- Iki kovo 14 d. gautos aukos 
Maironio mokyklos 50-mečio šven
tės reikalams bus paskelbtos su au
kotojų pavardėmis sukaktuviniame 
leidinyje. Aukas galima įteikti vedė
jai arba mokyklos administracijai.

Muziejaus-archyvo žinios
- Neseniai muziejui padovano

tas muz. S. Gailevičiaus portretas ir 
renkamos “Varpo” choro progra
mos bei nuotraukos parodai. Ar
chyvui padovanotas pirmojo Jauni
mo kongreso (1966 m.) nuotraukų 
rinkinys, taip pat 1987 m. Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus leidinys, 
kuriame matyti ir Kanados liet, mi
nėjimų nuotraukos. Kaip greitai už
mirštame daug darbo kainavusius 
renginius - įamžinkime juos nors 
archyve!

Anapilio darželio žinios
- Artėjant mokinių žiemos 

atostogoms, Anapilio vaikų darželis 
gali priimti vaikus iki 6 m. amžiaus, 
globoti juos nuo 7.30 v.r. iki 5.30 
v.p.p. arba trumpesniam laikui.

- Vaikų darželiui būtina numa
tyti ateinančių mokslo metų veiklą. 
Nuo užsiregistravusiųjų skaičiaus 
priklausys darželio ateitis. Kviečia
me tėvelius, turinčius vaikučius nuo 
2.5 iki 5 metų amžiaus, registruotis 
jau dabar. Dėl smulkesnės informa
cijos prašome kreiptis pas sės. Ignę 
tel. 905 897-5604 arba tel. 416 534- 
5773, ar pas Audrą tel. 416 249- 
1305.

A. a. Emilijos ir Mato Šim
kūnų atminimui Algirdas Si- 
riūnas su šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a, Sonjos Ritos Mac
Millan atminimui, užjausdama 
jos vyrą, tėvus Jonikus ir visus 
gimines, Eugenija Janulevičienė 
ir šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Sonjos Ritos Mac
Millan atminimui, užjausdami 
jos tėvus Petrą ir Suzaną Joni
kus, jos vyrą ir visus gimines, 
Eugenija ir Albertas Kaminskai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Sonios Paulionienės 
atminimui pagerbti tremtinių 
vaikaičių mokyklai “Lietuvių 
namai” Vilniuje aukojo: $50 - 
V. V. Augėnai; $40 - P. Tutlys; 
$25 - V. H. Puodžiūnai; $20 -
G. Balčiūnienė, V. A. Bubeliai, 
M. S. Bušinskai, A. Empakeris, 
A. Grigonis, D. V. Karosas, E. 
S. Kėkštai, L. Kybartienė, V. 
Naruševičius, A. Povilaitis, B. 
Saulėnas, A. H. Stepaičiai, M. 
Vasiliauskienė; $10 - J. B. Ba
naičiai, P. L. Murauskai, P. N. 
Puidokai, B. Sapijonienė, E. 
Senkuvienė, L Simonavičienė,
H. Sukauskas.

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

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Dauguma po $20 
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą

1998 m. kovo 21, šeštadienį, 6 v.v.
Lietuvių Namuose, Gedimino menėje

*Karšta vakarienė * Vynas-Kava-Pyragai * 
Programą atliks ir šokiams gros Vaclovas Povilonis
Loterija ir kitos įvairenybės. Gėrimai savikaina. Stalai rezervuoti. įėjimas-$15 
asmeniui. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311, T. Stanulįtel. 416 
769-1616, k Drešerįtel. 416 233-3336, E. Steponą tel. 416 622-5896.

aį [a

Lietuvių kredito kooperatyvas• • • •
“PARAMA”
praneša, kad metinis

narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 29, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

Lietuvių kredito kooperatyvas

“PARAMA”
praneša, kad yra sudaryta nominacinė komisija dėl 
rinkimų per metinį susirinkimą kovo 29 dieną. 
Komisija yra šios sudėties:

Stasys Grigaliūnas
Alvina Ramanauskienė
Vladas Butkys

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Para
mos” nariai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutiki
mą. Siūlymo formas galima gauti “Paramos” raštinėje. 
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, pristatyti 
“Paramai” iki kovo 23 d. Valdyba

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1998 m. balandžio 2, ketvirtadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 

1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1997 metų apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1998 metams
8. Rinkimai: 5 narių į valdybą, 1 nario j revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas prasi

dės po pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant dalyvaujančių 
narių skaičiaus.

VALDYBA

panešimas
NORDLAND EXPRESS 

klientams
Nordland Express praneša savo klientams, kad 

nuo š.m. kovo 31 d. uždaro savo verslą Toronte. Kovo 24 
d. bus išsiųsti paskutiniai siuntiniai ir po šios datos laivu 
siunčiami siuntiniai nebus priimami. Piniginės perlaidos ir 
siuntiniai oro paštu nebepriimami.

Vadovybė išsikelia Latvijon ir juos pasiekti bus 
galima tel. 371-9-229904. Vadovybė ir tarnautojai dėkoja 
lietuviams už šešių metų klientūrą.

IŠNUOMOJI) vieną miegamą vie
nai ar dviem moterims savo bute 
Dufferin-King rajone. Skambinti 
tel. 416 535-4183 Aldonai.

MOKYTOJUI IR SMUIKININ
KUI Stasiui Ankevičiui, globojan
čiam Vinco Kudirkos smuiką Lie
tuvoje, reikalingas klausos apara
tas, kurio kaina - 1000 JAV do
lerių. Kviečiu prisidėti savo auko
mis prie šios dovanos rašant če
kius fondo iniciatoriui: Antanas 
Lebedzinskas, 850 Broadway, Buf
falo, NY 14212, USA. Telefonas: 
716 856-1782. Aukotojų pavardės 
bus skelbiamos spaudoje. Visiems 
dėkingas - A. Lebedzinskas.

IEŠKAU išsinuomoti kambarį Mi- 
ssissaugoje. Skambinti tel. 905 
822-8477. Kviesti Dalią.

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.

MONTREAL
Kun. Algis Baniulis, SJ, jau

triais pamokslais pravedė Aušros 
Vartų parapijoje rekolekcijas. Gai
la, kad Montrealyje tepabuvo nepil
ną parą - atvažiavo iš Toronto šeš
tadienį 5 val.p.p. ir išvažiavo į Ota
vą sekmadienį 2 val.p.p.

Lietuvos respublikos prezidento 
Vaido Adamkaus inauguracijos die
ną gana ilgą Alan Philips (iš Lon
don Daily Telegraph) straipsnį su 
nuotrauka išspausdino Montrealio 
“Gazette”. Korespondentas sumini 
V. Adamkaus pasitraukimą iš Lie
tuvos, kai ją užėmė Stalinas, įsikūri
mą JAV. neįtikėtiną laimėjimą pre
zidento rinkimuose ir jo planuoja
mą ateities veiklą. Straipsnis labai 
teigiamas ir šiltas.

Bučionių šeima kovo 16 d. de
portuojama į Lietuvą - taip prane
šė “Gazette” kovo 2 laidoje. Šiame 
dienraštyje įdėta didelė Bučionių 
šeimos nuotrauka ir pasikalbėji
mas. Vytautas Bučionis prieš pen- 
keris metus atvyko vieneriems me
tams pagilinti studijų į Universitė 
de Montreal. Jis, gydytojas, atsive
žė žmoną gydytoją bei dukterį ir 
aklą sūnų, dabar esantį 11 metų 
amžiaus. Sūnus Vytukas prarado 
regėjimą būdamas dviejų metukų 
dėl retinos vėžio. Montrealyje Vy
tuką pradėjo globoti “The Mont
real Association for the Blind”. Bu
vo pastebėti nepaprasti vaiko gabu

Vasario 16-osios Aušros Vartų parapijoje minėjimo dalyviai. Iš kairės: 
Donaldas Giedrikas, sol. Gina Čapkauskienė, muz. Laurenti Djintcha- 
radze, dr. Vilius Pėteraitis, Silvija ir Arūnas Staškevičiai

Nuotr. A. Mickaus

LITAStf. 40 >
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

$90 - P. Polgrimas; $60 - J. Kairiū- 
naitė; $55 - V. Krasauskas; $50 - 
KLB Britų Kolumbijos apylinkė; 
$47 - J. Z. Didžbalis; $35 - K. Juzu
mas; $30 - J. Margis; $25 - R. Zub- 
rickas, J. Otto; $22 - S. Orvydas; 
$20 - I. Daniliūnas; $17 - A. Ra
džiūnas, E. Benetis; $15 - O. Saba
liauskas, Z. Čečkauskas; $12 - K. 
Žilvytis; $10 - J. Zakaras; $7 - P. 
Zaranka, A. Steponavičienė, A. 
Urbutis, I. Girdzevičius, A. Vana
gas, S. Gudaitis, A. Rugys; $6 - S. 
Vaštokas; $5 - R. Dementavičius, 
L. Garbaliauskas; $4 - O. Merkis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$57 - A. Valavičius, M. Jasaitis; $56 
- S. Šetkus, kun. V. Palubinskas, P. 
Kanopa; $55 - V. Plečkaitis; $52 - 
E. Blumas, A. Čepėnas, V. Karnila- 
vičius, D. Paskųs, L. Laffitte, A. 
Tamošaitis, J. Vinslovas, H. Vaitai- 
tis, A. Žėkas, R. L. Underys, V. 
Daveikis, V. Jankus, A. Pinkevi- 
čius, J. Rukšienė, L. Svirplys, A. 
Craig, A. Kalendra, C. Domenta, 
N. Zeliznak, A. S. Danaitis, A. Da- 
naitis, J. Kairiūnaitė, A. Pintulis, 
dr. G. Skrinskas, J. Smulskis, dr. M. 
Valadka, V. Simanavičius, R. Cele- 
jewski, T. Apanavičius, G. Dragū
nas, Č. Javas, V. Liesunaitis, S. 
Šimkus, A. Vitkus, A. Vindašius, T. 
Burokas, S. Girčys, A. Bireta; $50 -
R. Wisotzki, A. Senkus, E. Heikis, 
J. Juodis, A. Morkūnas, E. Gin- 
čauskas, A. Lana, K. Gogelis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$150 - A. Mačiulis; $100 - J. R. 
Žiūraičiai, P. Kisielis, K. Šukevi- 
čius. W. S. Kuzmas, P. Basys; $80 -
S. Daugėla; $72 - P. Baltuonis; $70 

mai muzikoje. Gauna piano pamo
kas ir reiškiasi kaip kompozitorius. 
Visa šeima jau kuris laikas gyvena 
iš pašalpos, nes tėvai negauna leidi
mo dirbti. Vytukas turi daug gerbė
jų ir vyksta didelė akcija, kad šeima 
galėtų pasilikti, nes Lietuvoje tokių 
sąlygų Vytukas neturėsiąs. Aktyviai 
į šią akciją yra įsijungusi ir lietuvių 
kilmės Montrealio miesto tarybos 
narė Michelle Daines. Gal ir pa
vyks laimėti, nes tą pačią dieną pa
sikalbėjimas su Bučioniais buvo ro
domas ir per TV žinias.

Šauliai rengia Juozines kovo 
22, sekmadienį, po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje. Tai bus ne 
tik garbės šaulio klebono kun. Juo
zo Aranausko, SJ, pagerbimas, bet 
ir visi kiti Juozai ir Juzės bus atitin
kamai paminėti.

KLK moterų draugijos Mont
realio skyrius šaukia susirinkimą 
kovo 15, sekmadienį, po pamaldų 
seselių namuose.

A. a. Heliodoras Jagelavičius, 
91 metų amžiaus, mirė vasario 23 
dieną. Iš Šv. Kazimiero šventovęs 
vasario 27 d. palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liko žmona, 
du vaikaičiai, sesuo ir kiti giminės.

A.a. Emelia Jonušienė-Norkos 
mirė vasario 24 d. Iš Šv. Kazimiero 
šventovės vasario 26 d. palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liko giminės. B. S.

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

Res. 514 256-5355

- B. Laučys, A. Lukas, vysk. P. Bal
takis, OFM, A. Lukošius, M. Jok- 
šas, dr. H. Šolys; $67 - V. Nakro- 
šius, B. Blekys; $65 - V. Norkevi
čius, M. Jonikas, kun. A. Babonas, 
M. Stankus, J. Driaunevičius; $64 - 
E. Žebrauskas; $62 - S. Gampp, A. 
Stanėnas, J. V. Danys, L. Norvaiša, 
E. Janeliūnas, A. Urbonas, dr. Č. 
Jonys, dr. A. D. Dickson, J. Dab
rowski, J. Bakis, A. Blusys, S. Jatis, 
M. Labenskas, L. Tamošauskas, A. 
Bartkus, K. Čerškus, J. Mačiulis, V. 
Puodžiūnas, dr. R. Saplys, S. Šimo- 
liūnas, G. Šutas, V. Povylius, A. 
Stanevičius, A. Sekonis, V. Urbai- 
tis, K. Astravas, M. Rusinas, V. Ur
bonas, K. Dubauskas, E. Sinkys, L. 
Krajauskas. V. Balsienė, E. Jasiū- 
nas, A. Jocas, M. Žemaitis, A. 
Abromaitis, J. Kablys, S. Mačiulai- 
tis, E. Bumeister, V. Ziaugra, E. 
Olšauskas, J. Šileikis, B. Jurgutis, 
A. Kubilinskas, M. Banionis, O. 
Yurka, J. Nastajus, J. Grabys, Z. 
Griganavičius, dr. L. Levinskas, J. 
Virpša, D. Vasys, J. Karasiejus, A. 
Garkūnas, K. Juzumas, L. Pilipavi
čius, dr. R. Stas; $60 - A. Prunskus, 
dr. J. J. Vingilis, J. Pažemėnas, A. 
Empakeris, J. Radas, J. Mackevi
čius, L. Prialgauskas, B. Ratkaus- 
kas, V. Bruzgis, A. Burbulevičius, 
H. Jasinskas, A. Krikščiūnas, A. 
Kaspariūnienė.

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.


